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Mars’ta
Küresel Is›nma Var m›?

Biliminsanlar› 1970’li y›llarda çekilen
Mars foto¤raflar›yla yak›n zamanda
çekilenleri karfl›laflt›rm›fllar. Yak›n
zamanda çekilen foto¤raflarda Mars
yüzeyi, özellikle de güney kutup bölgesi
daha koyu renkli görünüyormufl. Mars
yüzeyinin son y›llarda daha koyu renkli
görünmesini, biliminsanlar› rüzgârlar›n
aç›k renk tozlar› baflka yerlere tafl›mas›na
ba¤l›yorlar. Aç›k renk tozlar›n kalkmas›yla
alttaki daha koyu renkli kayaçlar›n ortaya
ç›kt›¤›n› düflünüyorlar. ‹flin ilginç yan›, bir
baflka çal›flma da bu koyu renkli
kayaçlar›n ›s›y› daha çok çekerek Mars’›n
›s›nmas›na yol açaca¤›n› ortaya koymufl.
Tahminlere göre Mars, son 30 y›l içinde
ortalama 1°C ›s›nm›fl. Güney kutbu gibi
baz› bölgelerinin de daha çok ›s›nd›¤›

düflünülüyor. Biliminsanlar›na göre bu,
Mars’›n güney kutbundaki buzullar›n
küçülme nedeni olabilirmifl. Ancak
biliminsanlar›, Mars’taki iklim
de¤iflikli¤inin de t›pk› Dünya’da oldu¤u
gibi yaln›zca Günefl’ten gelen ›fl›n›m›n
artmas›na ba¤l› olmad›¤›n› söylüyorlar.

http://www.sciencenewsforkids.com/articles/20070411/Note3.asp

Yürüdükçe Temizleyen
Terlikler

Evlerimizde yerler sürekli tozlan›r.
Oysa yerler hep temiz kals›n isteriz. Bunu
sa¤lamak için s›k s›k yerleri sürpürmemiz
gerekir.  Bu iflin getirdi¤i yükü biraz olsun
azaltmak isteyen Electrolux firmas›,
yürüdükçe tozu çeken özel bir terlik
tasarlam›fl. Henüz üretimine bafllanmam›fl
olan terliklerin piyasaya ç›kaca¤› zaman›
tüm temizlikseverler bekliyor. 

http://www.electrolux.com

Marstaki buzullar beyaz renkte görünüyor.
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“Yaflam Ansiklopedisi”
Haz›rlan›yor
Dünya çap›nda baz› bilimsel kurulufllar›n
iflbirli¤iyle çok özel bir ansiklopedi

haz›rlan›yor. “Yaflam Ansiklopedisi” ad›
verilen bu ansiklopedide bugüne kadar
dünyada yaflad›¤› belirlenen 1,8 milyon
canl› türünün her biriyle ilgili ‹ngilizce
bilgiler yer alacak. Hayvanlar, bitkiler,

di¤er tüm canl›lar, hatta
en son keflfedilen türleri
kapsayacak olan
ansiklopediye isteyen
herkes ‹nternet’ten
ulaflabilecek. Sitede
foto¤raflar, haritalar,
filmler gibi farkl› bilgiler
de yer alacak.
Ansiklopedinin 10 y›l
içinde tamamlanmas›
bekleniyor.

http://www.eol.org

Bu Robot Yürümeyi
Ö¤reniyor

Bir araflt›rma firmas›n›n gelifltirmifl
oldu¤u Dexter adl› robot yürümeyi kendi
kendine ö¤reniyor. Robot, deneme-
yan›lma yoluyla ö¤renecek flekilde
tasarlanm›fl. Bu, daha önce yapt›¤›
yanl›fllar› bir daha tekrarlamamas›n›
sa¤l›yor. Böylece her denemesinde
yürüme becerileri biraz daha gelifliyor.
Dexter, saniyede 100 kez gövdesinin
konumunu sapt›yor. Bu flekilde elde etti¤i
verileri, hareketlerini daha da gelifltirmek
amac›yla kullan›yor.

http://anybots.com/
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Dünyaya
Benzeyen Gezegen

Gökbilimcilerin di¤er
gezegenlerde yaflam olup
olmad›¤›na iliflkin
araflt›rmalar› sürüyor. Yak›n
bir zamanda elde edilen
bulgular, çok uzak bir
gezegende su bulunma
olas›l›¤› oldu¤unu
gösteriyor. Bu da, bu uzak
gezegende yaflam
olabilece¤inin de bir iflareti.
Gezegen, Günefl Sistemimizin d›fl›nda yer
al›yor ve Gliese 581 adl› bir y›ld›z›n
yörüngesinde dolan›yor. Araflt›rmac›lar,
gezegende yaflam olup olmad›¤›na iliflkin
ipuçlar› elde etmek için Gliese 581’i de
inceliyorlar. Gilese 581’in s›cakl›¤›n›n
Günefl’e göre daha düflük oldu¤unu

belirlemifller. Ayr›ca gezegenin bu y›ld›za,
Dünya’n›n Günefl’e oldu¤undan daha
yak›n oldu¤unu da saptam›fllar. Tüm bu
veriler, gezegenin s›cakl›¤›n›n
Dünya’n›nkine benzeyebilece¤inin bir
göstergesi olarak kabul ediliyor. 

http://www.sciencenewsforkids.com/articles/20070502/Note2.asp

“Ben Çöp De¤ilim”
Tiyatro Oyunu

Temiz bir dünyaya sahip olmak
için neler yapmak gerekir? Bu
sorunun yan›t›n› merak ediyorsan›z,
bu tiyatro oyunu tam size göre!

http://www.tiyatroalkis.com/
Tel: 0 216 467 25 68

Bu gördü¤ünüz gerçek foto¤raf de¤il,

yaln›zca bir sanatç›n›n yapt›¤› bir resim.

Yeni gezegen çok küçük oldu¤undan henüz

foto¤raf› çekilememifl. Resimde, önde

Gilese 581 adl› y›ld›z, arkada da yeni

gezegeni yer al›yor.
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Zuhal  Özer
Asl ›  Zülal

Çevre Konulu Bir Web
Sitesi Kuruldu

Çevre konular›yla ilgileniyorsan›z,
http://www.cevreciyiz.com sitesinin
çocuklarla ilgili bölümünü ziyaret
edebilirsiniz.

Amatör Astronomi Yaz
Okulu-2007

Ege Üniversitesi Gözlemevi,
gökyüzünü merak edenler için yaz okulu
düzenliyor. Yaz okulu, 25 Haziran - 21
Temmuz 2007 tarihleri aras›nda birer
haftal›k dört dönem halinde ‹zmir’de
yap›lacak. Konaklama Ege Üniversitesi
Gözlemevi’nde olacak.

Daha fazla bilgi için:
http://astronomy.sci.ege.edu.tr
e-posta: serdar.evren@ege.edu.tr 
Tel: 0 232 388 40 00/2322

Y›l›n ‹lk
Kelaynak Yavrusu!

Kelaynak kufllar›n›n soyu tükenme
tehlikesiyle karfl› karfl›ya oldu¤unu
duymuflsunuzdur. Ama son
zamanlardaki koruma çal›flmalar›, umut
verici sonuçlar do¤uruyor. fianl›urfa’n›n
Birecik ilçesinde çeflitli kurulufllarca
ortaklafla yürütülen bir projeyle koruma
alt›na al›nm›fl kelaynaklar ço¤al›yor. 9
Nisan 2007 tarihinde, bir yuvada üç
yavrunun yumurtadan ç›kt›¤› gözlenmifl.
Bunlar, bu y›l›n ilk yavrular›.
Önümüzdeki günlerde, öteki yuvalardaki
yavrular›n da sa¤l›kl› bir flekilde yuvadan
ç›kmas› bekleniyor. Bu sayede, koruma
alan›ndaki kelaynaklar›n say›s›, 100’ün
üzerine ç›kacak.
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