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Deprem Sözlü¤ü 
Ülkemiz bir deprem ülkesi.

Bir deprem oldu¤unda

ulus olarak, aileler ya da

bireyler olarak büyük ac›la-

ra,kay›plara u¤ruyoruz. Daha sonra

yaralar iyi kötü sar›l›yor. Yeni bir ya-

flama bafll›yoruz. ‹stiyoruz ki, u¤rad›-

¤›m›z felaketten dersler ç›karal›m, ge-

lecek darbeye haz›rl›kl› olal›m. Tabii

ki önce evlerimizi olabildi¤ince güç-

lendirece¤iz, bir deprem an›nda kur-

tulmak için gerekli önlemleri önce-

den alaca¤›z. ‹fle depremi tan›yarak

bafllamaya ne dersiniz?  Amerikan Je-

olojik Araflt›rmalar Kuru-

mu (USGS) taraf›ndan ha-

z›rlanan bu sitede, deprem-

lerle ilgili olarak kulaktan

duydu¤umuz,ancak bir tür-

lü zihnimizde canland›ramad›¤›m›z

100 terim, görüntü ve çizimler ve

kolay anlafl›l›r aç›klamalarla an-

lat›l›yor. 

earthquake.usgs.gov/image_glossary

fiu
Dünyan›n
Halleri

Dünyam›z deyince

alt› var, üstü var,

depremi, yanarda¤›,

okyanusu,

atmosferi… Bu sitede de, hepsiyle ilgili 1200’den fazla

görüntü. Üzerine t›klay›n, büyütün. Resmin yan›nda

gösterilen olayla ilgili genel ve özel aç›klamalar. Zenginli¤i

ve içeri¤iyle,  Amerikan Jeoloji Enstitüsü’nce haz›rlanan site,

al›fl›lm›fl görüntü a¤›rl›kl› sitelerden çok farkl›. 

www.earthscienceworld.org/imagebank

Ruslar›n 1957 y›l›nda Sputnik’i Dünya çevresinde yörüngeye

oturtmalar›n›n ard›ndan Dünya ABD ile SSCB aras›ndaki uzay ya-

r›fl›na kilitlendi. Kim, hangi baflar›yla yar›flta öne geçecek? Ay’a

önce kim varacak? Hangi astronot ya da kozmonot uzayda daha

çok kalacak? Ama aradan geçen yaklafl›k yar›m yüzy›l içinde irili

ufakl›, görkemli ya da alçakgönüllü o kadar çok uzay seferi ger-

çekleflti, uzaydaki araçlar›n say›s› öylesine artt› ki, art›k kim nere-

de ne yap›yor izlemek neredeyse olanaks›z. ‹flte bu site, sizlere

uzay yar›fl›n›n o unutulmufl heyecanl› y›llar›n›n önemli duraklar›n›

hat›rlat›yor. Ay’a insan tafl›yan Apollo seferlerinden tutun, uzay la-

boratuvarlar›na, arada s›rada meydana gelen kazalara kadar zama-

n›n ses getiren olaylar›n›, mürettebat listeleri, seferlerin önemini

anlatan aç›klamalar ve zengin bir foto¤raf arfliviyle izleyebilirsiniz. 

spaceflight.nasa.gov/history

Dünyan›n
Dibi

Antarktika, dev bu-

zullar›, penguenleri,

leopar foklar› ve bu-

radaki canl›lar aras›-

na çok sonra kat›lan bir memeli türüyle (kutup araflt›r-

mac›lar›) serüven düflkünlerini kendine çeken bir k›ta.

K›tan›n keflfi, co¤rafyas› ve araflt›rmac›lar›n bafllar›ndan

geçenlerin görüntü ve hikayelerle anlat›ld›¤› bu site de

sizi arad›¤›n›z serüvenin ortas›na götürüyor. Hem de s›-

cak koltu¤unuzdan kalkmay› gerektirmeksizin...

www.oneworldmagazine.org/focus/southpole

BilimNet

Uzay Günlü¤üTürkçe Gökbilim

Gerçi

foto¤raf›n dili

yoktur; ama etkileyici

bir görüntüyü tamamlayan,

yan›ndaki aç›klamalar. Bu

aç›klamalar›n ‹ngilizce ya da baflka

bir yabanc› dilde olmas› halinde

ancak s›n›rl› say›da izleyicinin

yararlanabildi¤i de aç›k.Üstelik

gökbilim yaln›zca görüntü

demek de¤il. ‹flte Bilim ve

Teknik Gökyüzü Gözlem

fienlikleri’nden

tan›d›¤›n›z uzman

kat›l›mc› Halit

Mirahmeto¤lu, bu

gereksinmelere cevap

veren, kendi dilimizde

çok özenli ve zengin

bir site haz›rlam›fl.

Ziyaretçilerin kolayca

ayr›lamayacaklar› 

bir site. 

www.astrofotograf.com

http://spaceflight1.nasa.gov/history/



