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James Webb Uzay 
Teleskobu için fırlatma 
aracı, bir Ariane 5 roketi 
 
Yüzün üzerinde başarılı yörünge göreviyle 
Ariane 5, Webb' i uzayda hedefine 
ulaştırabilen dünyanın en güvenilir ağır 
kaldırma araçlarından biridir. 

 
Neden Kızılötesi? 
Webb, gök cisimlerinden gelen kızılötesi 
ışığı her zamankinden çok daha fazla 
netlik ve hassasiyetle inceleyecek. Görünür 
ışığın kısa, dar dalga boylarının aksine, 
kızılötesi ışığın daha uzun dalga boyları toz 
bulutlarının üzerinden daha kolay geçer.  

 

 

 

 

 
Neden Spektroskopi? 
Her elementin atomları gibi farklı 
moleküller de ışığın karakteristik 
frekanslarını yayar ve soğurur ve bu 
özellikler, küçük miktarlarda bile bir 
elementin varlığının tanımlanmasına izin 
verir. Webb, her biri belirli bilimsel 
soruları ele almak için farklı filtrelerin ve 
detektörlerin kullanımını birleştiren on bir 
spektroskopi modu ile donatılmıştır. 
NIRSpec' in mikro deklanşör dizisi, 
Webb' e aynı anda düzinelerce farklı yıldız 
veya galaksiden spektrum yakalama 
yeteneği verir. 

 

 

 

 

En büyük başlangıç hikayesi 
James Webb ile ortaya çıkıyor 
Haber: Editör 

James Webb Uzay Teleskobu, evreni 
gözler önüne serecek ve evrendeki yerimiz 
hakkındaki düşüncelerimizi değiştirecek. 
Teleskop, daha önce hiç gözlemlenmemiş 
bir kozmik tarih dönemini görmek için 
geriye bakmamızı sağlayacak. İşte bu eşsiz 
mühendislik harikası hakkında bilmeniz 
gerekenler: 

1- James Webb Uzay Teleskobu, kozmik 
tarihin her aşamasını inceliyor. 

Benzeri görülmemiş bir çözünürlükle 
yakın kızılötesi ve orta kızılötesi dalga 
boylarına erişerek, güneş sistemimizin 
içinden erken evrendeki en uzak 
gözlemlenebilir galaksilere ve aradaki her 
şeye kadar keşfetmelerine izin verecek.  

2- Webb gözlemevi o kadar büyük ki, 
fırlatmak için katlanması ve ardından dev 
bir origami gibi uzayda açılması gerekiyor. 

Ana bileşenlerinden biri, kabaca bir tenis 
kortunun alanı kadar olan elmas şeklindeki 
bir yapı olan güneşliktir. Uzayda, güneşlik 
genişleyecek, gerilecek ve beş ayrı 
katmanına ayrılacaktır. Webb' in ana aynası 
da fırlatma aracına tek parça olarak 
sığmayacak kadar geniştir. Bu nedenle 18 
altıgen parçaya bölünmüştür.  

3- Webb, hedefine ulaşmak için Dünya ile 
aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde 
dönebileceği milyonlarca kilometrelik bir 
yolculuk yapacak. 

Bu özel yörünge, Webb' in güneş 
kalkanının bir tarafının her zaman Güneş,  

Dünya ve Ay'a bakmasını sağlayarak, ısı ve 
ışıklarının teleskopun ısıya duyarlı 
optiklerine ulaşmasını engelleyecek. 
Webb' in bir ay süren yolculuğu, onu, 
Güneş ve Dünya' nın yerçekimi kuvvetinin 
bir uzay aracının kendileriyle hareket 
etmesi için gereken merkezcil kuvveti 
dengelediği uzaydaki beş konumdan biri 
olan ikinci Lagrange (L2) noktasına 
götürecek.  

4- Webb' in son teknoloji ürünü bilimsel 
aletleri, hayranlık uyandıran görüntüler ve 
verilerden oluşan bir hazine oluşturmak 
üzere tasarlanmıştır. 

Aletlerin temel olarak iki işlevi vardır: 1) 
görüntüleme 2) spektroskopi- çeşitli kozmik 
madde biçimlerinin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini belirlemek için. 

5- Webb teleskobunun inşası sırasında, 
birçok yeni teknoloji geliştirildi. 

Milimetrenin milyonda birine hizalanan ve 
süper soğuk sıcaklıklarda çalışan, hafif 
konuşlandırılabilir aynalar ve gelişmiş 
kompozit yapılar. Büyük, ultra hassas 
kızılötesi ışık detektörleri. Yüzlerce tekil 
nesnenin aynı anda spektroskopik ölçümünü 
sağlamak için her biri insan saçı genişliğinde 
ve açık veya kapalı olarak programlanabilen 
binlerce minik pencereye sahip bir "mikro 
deklanşör" cihazı. Orta-kızılötesi 
detektörleri, çalışması için gerekli olan 
mutlak sıfırın sadece birkaç derece üzerinde 
sıcaklığa kadar soğutan bir kriyo-soğutucu.  

Kaynak: (https://go.nasa.gov/3r9cVnj) 

 
Kaynak: (https://go.nasa.gov/3r9cVnj) 
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Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü uzay bilimi teleskobu olan  James Webb, 
14 ülkeden binlerce bilim insanı, mühendis ve teknisyen tarafından 40 milyon saat 
harcanarak inşa edildi. 

Ariane 5, katı ve kriyojenik sıvı yakıt 
kombinasyonunu kullanan çok aşamalı bir 
rokettir. Endüstri standardı 16 fit çapında (5 
metre çapında) bir burun konisi veya kaportaya 
sahiptir. Toplam motorlu uçuş süresi yaklaşık 27 
dakikadır. 

 

Kozmolojik kırmızıya kayma adı verilen bir 
süreçle, evren genişledikçe yıldızlardan morötesi 
ve görünür dalga boylarında yayılan ışık, daha 
uzun dalga boylu kızılötesi ışığa kayar. 

 

https://www.arianespace.com/vehicle/ariane-5/
https://jwst.nasa.gov/content/observatory/instruments/nirspec.html
https://www.jwst.nasa.gov/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Herschel/L2_the_second_Lagrangian_Point
https://go.nasa.gov/3r9cVnj
https://go.nasa.gov/3r9cVnj
https://jwst.nasa.gov/content/about/faqs/whoIsJamesWebb.html
https://www.arianespace.com/vehicle/ariane-5/
https://artsandculture.google.com/entity/m03dh02?hl=tr
https://evrimagaci.org/isikta-doppler-etkisi-kirmiziya-kayma-nedir-maviye-kayma-nedir-uzak-mesafeler-kat-eden-isik-neden-renk-degistirir-9593
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Robotlar: Uzaydaki Yardımcılarımız 
Haber: Editör 

Uzay robotu nedir? Uzay topluluğunda, 
herhangi bir insansız uzay aracına robotik 
uzay aracı denebilir. Ancak ESA 
Otomasyon ve Robotik Bölüm Başkanı 
Gianfranco Visentin daha spesifik bir 
tanımı tercih ediyor: "hareketlilik ve 
nesneleri manipüle etme yeteneği ve ayrıca 
bu görevlerin herhangi bir 
kombinasyonunu bağımsız olarak veya 
uzaktan kumanda ile gerçekleştirme 
esnekliğine sahip bir sistem."  Bazı 
yönlerden uzay robotları, Dünya’ daki 
kardeşlerinden farklı değildir. Ancak uzay 
için bazı özel gereksinimlere ihtiyaç 
duymaktadırlar: Fırlatmaya dayanabilmeli, 
zor çevresel koşullar altında çalışabilmeli, 
hafif olmalı, güç tüketimi az olmalı, uzun 
ömürlü olmalı ve otonom olarak 
çalışabilmelidirler. 

Bu kısıtlamalara yanıt verebilmek için 
gelişmiş ve yenilikçi teknolojilerin yanı sıra 
çok karmaşık sistemlere ihtiyaç vardır. 
 
Neden Uzaya Robot Gönderiyoruz?  
 
Robotları, güvenlikleri konusunda çok fazla 
endişelenmeden uzayı keşfetmeleri için 
gönderebiliriz. Elbette, özenle yapılmış bu 
robotların uzun ömürlü olmasını istiyoruz.  

 

Araştırmak ve bize varış yerleri hakkında 
bilgi göndermek için yeterince uzun süre 
orada kalmalarına ihtiyacımız var. Ancak 
robotik bir görev başarısız olsa bile, göreve 
dahil olan insanlar güvende kalır. 
 
Ayrıca uzaya robot göndermek, insan 
göndermekten çok daha ucuzdur. 
Robotların yemek yemesine, uyumasına veya 
tuvalete gitmesine gerek yoktur. Uzayda 
uzun yıllar hayatta kalabilirler ve orada 
bırakılabilirler. 
 
Bununla beraber robotlar, insanların 
yapamadığı birçok şeyi yapabilir. Bazıları 
aşırı sıcaklıklar veya yüksek radyasyon 
seviyeleri gibi zorlu koşullara dayanabilir.  
 
Kaynak: (https://bit.ly/3Azd7yX)  
(https://go.nasa.gov/3rPODxt) 

   

 

Suyun olduğu yerde canlılar da vardır. 
Mars' ın uzun zaman önce suya sahip 
olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda 
yaşamın ihtiyaç duyduğu başka koşullar da 
var mıydı? Bu soruya cevap bulmak için 
NASA, küçük bir SUV büyüklüğündeki 
Curiosity’ i 2012 yılında Mars’ a indirdi.  
 
Curiosity, Gale Krateri 'ndeki kayalardan 
çıkarttığı tozu inceledi. Bu bilgi, bilim 
insanlarının Gale Krateri’ nin eski yaşamın 
hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağı 
bileşenlere sahip olduğunu öğrenmelerine 
yardımcı oldu. Curiosity, Mars' taki 
radyasyonu da ölçtü ve Mars' ın yüksek, 
tehlikeli radyasyon seviyelerine sahip 
olduğunu buldu.  
 
Mars' taki geziciler, suyun ve yaşamın bazı 
kimyasal yapı taşlarının kanıtlarını topladı. 
Bilim insanları, uzun zaman önce Mars' ta 
yaşamın var olmasının mümkün 
olabileceğini düşünüyorlar. Canlılar 
olsaydı, muhtemelen ufacık, küçük 
organizmalardı. Dünya'daki bakteriler gibi 
bir şey. Peki Mars' ta hayat gerçekten 
başladı mı? 2021’ de Mars’ a inen 
Perseverance bu sorunun cevabını arıyor. 
Mars'taki kayaları, kiri ve havayı keşfetmek 
için Curiosity’ e çok benzeyen bir gezici 
gönderildi. Curiosity gibi Perseverance 
gezgini de küçük bir SUV boyutunda. Yeni 
gezicinin farklı bir amacı ve farklı 
enstrümanları var. Doğrudan Mars'ta 
geçmiş yaşam belirtileri arayacak. 

Kaynak: (https://go.nasa.gov/32AiAJn) 

 

Mars Keşif Gezicileri 
Haber: Editör 

Mars büyüleyici bir gezegendir. Buz gibi soğuk ve kırmızımsı toz ve kirle kaplıdır. Dünya 
gibi volkanları, olukları ve düz ovaları vardır.  
 
1970'’ lerden beri bilim adamları Mars' a uzay aracı gönderiyorlar. Yıllar boyunca Kızıl 
Gezegene birkaç farklı uzay aracı gönderildi ve hepsinin farklı özellikleri var. Yörüngeciler 
adı verilen bir tür, Mars'ın yörüngesinde, gezegenin etrafında ‘zoom yaparak’ fotoğraf 
çekerler. İnişci, olarak adlandırılan diğer uzay araçları, Mars yüzeyindeki iniş 
noktalarından fotoğraflar ve bilgiler sağlar. Gezicilerin ise tekerlekleri vardır ve hareket 
etme konusunda uzmanlaşmıştır. Mars yüzeyine inerler ve farklı noktalara giderler. 
 
Yıllar içinde NASA, Mars'a rover (gezici) adı verilen beş robotik araç gönderdi. Beş 
gezicinin isimleri şunlardır: Sojourner (Misafir), Spirit (Ruh) ve Opportunity (Fırsat), 
Curiosity (Merak) ve Perseverance (Azim). 
 
Sadece bir mikrodalga fırın büyüklüğünde olan Sojourner, 1997 yılında Mars’ ta Ares 
Vallis adlı bir yere inmiş ve birçok fotoğraf çekmiştir. Uzaklardan Mars soğuk, kuru ve 
kayalık olarak görünmektedir. Ancak Sojourner' ın fotoğrafları ve bilgileri çok farklı bir 
hikâye anlattı. Uzun zaman önce Mars' ın daha sıcak ve nemli bir yer olduğunu öğrendik. 
 
Bir golf arabası büyüklüğünde olan Spirit ve Opportunity, Mars gezegeni hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için yapılmış ve 2004 yılında Mars’ a inmiş ikiz gezicilerdir. Spirit ve 
Opportunity' nin incelediği kayalar, bilim adamlarına uzun zaman önce Mars' taki suyun 
Dünya' daki suya çok benzemiş olabileceğini gösterdi. Mars' ın bir zamanlar yüzeyinde 
göller ve nehirler vardı. Dünya gibi, atmosferde de su buharının yanı sıra yerin altında da 
su vardı. 
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Perseverance sahip olduğu iki mikrofon ile Kızıl 
Gezegenden gerçek ses kayıtları yakalıyor. Mars’ ta 
esen rüzgarın sesini dinlemek isterseniz, buyurun. 

Bu görüntü, Mars' a giden tüm gezicilerin yanı sıra Mars helikopterini de gösteriyor. Çalışma, 
Mars Perseverance gezicisinin güvertesine takılı metal bir plaka üzerine kazınmıştır. 

https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Automation_Robotics
https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Automation_and_Robotics/Automation_Robotics
https://www.researchgate.net/profile/Gianfranco-Visentin
https://bit.ly/3Azd7yX
https://go.nasa.gov/3rPODxt
https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://www.jpl.nasa.gov/videos/a-guide-to-gale-crater
https://www.jpl.nasa.gov/videos/a-guide-to-gale-crater
https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://go.nasa.gov/32AiAJn
https://mars.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-pathfinder-sojourner-rover
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-spirit-mer-spirit
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-opportunity-mer
https://mars.nasa.gov/msl/home/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-pathfinder-sojourner-rover
https://en.wikipedia.org/wiki/Ares_Vallis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ares_Vallis
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-pathfinder-sojourner-rover
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-spirit-mer-spirit
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-opportunity-mer
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-spirit-mer-spirit
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mars-exploration-rover-opportunity-mer
https://mars.nasa.gov/mars2020/participate/sounds/?playlist=mars&item=wind-on-mars-01&type=mars
https://mars.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
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We are the Champions! 
Haber: Benan Yiğit Fer 

Küçükçekmece Belediyesi’ nin desteği ile 8 -9 Ocak 2022 
tarihinde Yahya Kemal Beyatlı gösteri merkezinde gerçekleştirilen 
Uluslararası VEX İstanbul Turnuvası’ nda Terminus takımımız 
turnuvayı birincilikle tamamlayarak Şampiyonluk Ödülü’ nün 
sahibi oldu.  

Tech4Peace olarak turnuvaya bu sene başlattığımız ve 
mentorluğunu yaptığımız Terminus takımımızla ile katılım 
gösterdik. Her iki takımımızda çok başarılı bir turnuva süreci 
geçirerek finallere kalma başarısı gösterdi. İki takımımızın da yer 
aldığı ittifaklar çeyrek finalde rakiplerini eleyerek yarı finale 
kaldılar.  

Fikstür nedeniyle iki takımımızın yer aldığı ittifaklar yarı finalde 
birbirlerine rakip oldular. Yarı final mücadelesini Terminus adlı 
takımımızın yer aldığı ittifak kazanarak finale kaldı. Finalde de 
rakibini yenme başarısını gösteren takımımızın yer aldığı ittifak, 
turnuvanın Şampiyonluk Ödülü’ nü kazandı. Böylelikle katıldığı 
ilk turnuvada şampiyon olan Terminus takımımız büyük bir 
başarıya imza atmış oldu.  

Pandemi sonrasında yüz yüze gerçekleştirilen ilk turnuvada her iki 
takımımızı da göstermiş oldukları bu başarı nedeniyle tebrik 
ediyoruz.  

 

First Lego League Discover takımımızın Kutlama Etkinliği’ ni 
gerçekleştirdik 
Haber: Benan Yiğit Fer 

Tech4Peace olarak okulumuzun Sarıyer 
kampüsünde başlattığımız ve 
mentorluğunu yaptığımız First Lego 
League Discover takımımız Joyfull 
Jellyfish’ in kutlama etkinliğini 19 Ocak 
2022 tarihinde gerçekleştirdik.  
 
FIRST programlarında 2021 – 2022 
sezonunun teması taşımacılıktır. First Lego 
League programlarında bu senenin 
oyununun adı ise Cargo Connect’ tir. 10 
hafta boyunca 5 yaş öğrencilerinden 
oluşan takım üyelerimizle bir kargonun 
yolculuğu üzerine çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik.    Takım üyelerimiz oyun 

matının üzerinde yer alan ev, sıcak bölge ve soğuk bölgeye kargolarını göndermek için tasarımlarını yaptılar.  

Kutlama etkinliğinde tasarımlarını, lise müdürümüz Elmas Artkın, lise müdür yardımcılarımızdan Tuğba Sayan Debran, matematik 
bölüm başkanımız Fulya Erim ve ICT öğretmenimiz Baki Sarıtaş’ tan oluşan jüri üyelerine anlattılar. Jüri üyelerimizin yapmış 
oldukları değerlendirmeler sonucunda üç gruba ayrılan takım üyelerimiz Parlayan Problem Çözücüler, Parlayan Tasarımcılar ve 
Parlayan Mucitler ödüllerine layık görüldüler. FIRST programları ile ilk kez tanışan kardeşlerimiz problem tanımla, problem çözme, 
takım çalışması, yaratıcılık gibi beceriler edindiler. Umarız ilerleyen senelerde FIRST programları içerisinde kalarak bu öğrenme 
yolculuklarına devam ederler.   

 
 Sayfa 3 

 

  

Kutlama Etkinliği sonunda tüm takım üyelerimiz sertifika ve madalyalarını aldılar. 

Katıldığı ilk turnuvada, başlattığımız ve mentorluğunu yaptığımız Terminus takımı Şampiyonluk Ödülü’ nün sahibi oldu. 

https://hsrobotics.acischools.k12.tr/
https://hsrobotics.acischools.k12.tr/
https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/robotics/fll
https://www.firstinspires.org/robotics/fll
https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/
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Takım üyemiz Kerem Akça İtalya yolcusu 
Haber: Nehir Solmaz 

Takım üyelerimizden Kerem Akça, 2021 
yılının yaz döneminde uluslararası bir 
program olan “Motorsport E-Project” e 
katılım göstermiştir. Motorsport E-Project, 
gençlere otomotiv, mühendislik, 
mekatronik, motorlu araçlar ve yenilikler 
üzerinde derinlemesine eğitim vermek için 
oluşturulmuş bir programdır. 

Program sonunda, Kerem ve ekibi 
yaptıkları proje ile İtalya’ da eğitim almaya 
hak kazanmıştır. Kerem’ in bu deneyimini 
bizimle paylaşabilmesi için kendisiyle bir 
röportaj gerçekleştirdik. 

Nehir Solmaz: Bu programı nasıl buldun 
ve neden katılma kararı aldın? 

Kerem Akça: Programının tanıtımı ilk defa 
Instagram’ da gördüm. Okulumun robot 
takımında yer aldığım ve mühendisliğe 
meraklı olduğum için program dikkatimi 
çekti. İlgilendiğim bir alan üzerine eğitimler 
alıp, kendimi geliştirmenin güzel bir 
deneyim olacağını düşündüğüm için 
programa başvurdum. Başvuru 
değerlendirme süreci sonunda sadece 25 
öğrencinin kabul edildiği bu programa 
seçilen tek Türk öğrenci oldum.  

Nehir Solmaz: Bize programdan biraz 
bahsedebilir misin? 

Kerem Akça: Program iki kısımdan 
meydana geliyordu. Programın ilk ayında 
araba tasarımı, satış, pazarlama ve mekanik 
sistemler üzerine eğitim aldık. Programın 
ikinci ayında ise beşer kişiden oluşan 
ekipler meydana getirildi. Ekibimin adı 
Delta’ ydı. Ekip arkadaşlarımla birlikte E-
Bex adını verdiğimiz bir araba tasarladık. 
Bu arabayı Fusion 360 programını 
kullanarak tasarladık. Programın sonunda, 

jürilere sunumumuzu gerçekleştirdik. Jüri 
değerlendirme sürecinin sonunda bizim 
projemiz birinci seçildi.  

Nehir Solmaz: Bu programda yer almanın 
senin için kazanımları neler oldu? 

Kerem Akça: Bu programda öğrendiğim 
bir sürü şey vardı. Öncelikle proje 
sayesinde birçok ülkeden insan ile tanıştım. 

Bu sayede İngilizcem büyük ölçüde gelişti. 
Araba konusundaki bilgim arttı, araba 
tasarlanırken nelere dikkat etmem 
gerektiğini öğrendim. Ek olarak Fusion 360 
programının kullanımını öğrendim ve takım 
çalışması konusunda gelişme yaşadım. 

Nehir Solmaz: Bu projeden sonra neler 
yapmayı hedefliyorsun? 

Kerem Akça: Öncelikle bahar döneminde 
İtalya’ da gerçekleşecek olan eğitime 
katılacağım. Bu eğitimde Ferrari, Ducati, 
Maserati ve Pagani gibi büyük markaların 
mühendislerinden çeşitli eğitimler alacağız.  

Bu program sayesinde ileride okumayı 
hedeflediğim Mekatronik bölümüne bir 
adım daha yaklaşmış olduğumu 
düşünüyorum.   

Nehir Solmaz: Bu güzel deneyimi bizimle 
paylaştığın için teşekkür ediyoruz. 

Kerem Akça: Ben de bana zaman 
ayırdığınız için teşekkür ediyorum. 

   

FIRST#LikeAGirl Videolarımız 
artık yayında 
Haber: Nehir Solmaz 
 
Cinsiyet eşitliği eylem planımızın bir parçası olarak FRC Takım 1902 tarafından, kızlara 
hayallerinin peşinden gitmeleri için güven aşılamak ve onlara birbirlerini destekleyen daha 
büyük bir topluluğun parçası olduklarını göstermek amacıyla başlatılan 
FIRST#LikeAGirl programının gönüllüsü olmuştuk. FIRST#LikeAGirl, STEM ve 
FIRST alanında kızları ve kadınları teşvik eden bir sosyal medya hareketidir. FIRST' ün 
birçok inanılmaz kadınının hikâyelerini sergileyerek, kızların kendilerini 
özdeşleştirdikleri ve ilham aldıkları rol modellerini bulabilmeleri amaçlanmaktadır.  

Programda kız öğrenciler kendi hikayelerini birer dakikalık videolar ile anlatmaktadırlar. 
Biz de takımımızda yer alan kız öğrencilerimizin kendi FIRST hikayelerini, robotik ve 
mühendislik deneyimlerini anlattıkları videoların çekimini bitirdik ve sosyal medya 
hesaplarımızda paylaşımlarını yapmaya başladık. Yanda yer alan resimlere tıklayarak her 
bir takım üyemizin hikayesini izleyebilirsiniz. 

Videoların çekiminde ve hazırlanmasında bize destek olan Ulaş Beşoklar hocamıza çok 
teşekkür ediyoruz.   

Umarız hikayelerimiz başka kızlara ilham olur. 
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Kerem ve ekibinin Fusion 360 programını 
kullanarak tasarladıkları arabanın çizimlerinden 
biri. 

Kerem ve ekibinin tasarladığı aracın gerçek dünyaya 
işlenmiş hali. 

Nehir Solmaz ve Kerem Akça 

https://www.europ.education/motorsport-e-projects/
https://www.europ.education/motorsport-e-projects/
https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/overview
https://www.autodesk.com.tr/products/fusion-360/overview
https://www.ferrari.com/en-TR
https://www.ducati.com/ww/en/home
https://www.maserati.com/international/en
https://www.pagani.com/
https://firstlikeagirl.com/
https://firstlikeagirl.com/
https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/
https://www.linkedin.com/in/ula%C5%9F-be%C5%9Foklar-4b4bb638/
https://youtu.be/ebrsKOUoHks
https://youtu.be/UfPeL-b4ZY4
https://youtu.be/0MDdIYzO9YA
https://youtu.be/w_JYuD-hCt0
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2021 FIRST Yıllık Etki Raporu yayımlandı  
Haber: Editör 

FIRST Vakfı, 1989 yılında kurulduğundan 
beri 2,5 milyondan fazla öğrenciye ulaştı.  

FIRST, yürütmüş olduğu programların 
etkilerini ölçmek için Brandeis Üniversitesi 
ile iş birliği halinde çok yıllık bir boylamsal 
çalışma yürütmektedir. Çalışma, 822 
FIRST öğrencisini ve 451 karşılaştırma 
grubu öğrencisini içermektedir. 
Karşılaştırma grubu, FIRST programlarına 
katılmayan ancak aynı okullarda fen ve 
matematik derslerine devam eden 
öğrencileri içermektedir. Tüm öğrencilere 
her yıl bir temel anket ve takip anketleri 
verilmiştir. Genel olarak öğrencilerin %74’ 
ü yedi yıl çalışmada kalmıştır. 

Çalışmanın öne çıkan başlıkları ise şöyle: 

 

Irk, cinsiyet, gelir veya topluluk türünden 
bağımsız olarak FIRST öğrencilerinin 
STEM ile ilgili tutum ve ilgilerinde 
karşılaştırma grubu öğrencilerine göre iki 
kat daha fazla artış göstermektedir. 

FIRST katılımcıları, ekip çalışması, iletişim 
ve problem çözme gibi işgücü becerilerinde 
önemli kazanımlar göstermektedir. 

FIRST' teki genç kadınlar, karşılaştırma 
grubundaki genç kadınlara kıyasla STEM 
ilgisi, kariyer ilgisi, aktivite, bilgi ve kimlik 
dahil olmak üzere tüm STEM alanlarında 
önemli kazanımlara sahiptir. 

Raporu linkten detaylı bir şekilde 
inceleyebilirsiniz. 

   

VEX IQ Challenge turnuvasına 
gönüllü olarak destek verdik 
Haber: Benan Yiğit Fer 
 

Küçükçekmece Belediyesi’ nin desteği ile 8 -9 Ocak 2022 tarihinde Yahya Kemal Beyatlı 
gösteri merkezinde gerçekleştirilen Uluslararası VEX IQ İstanbul Turnuvası’ na gönüllü 
olarak destek verdik.  

VEX IQ ortaokul kategorisinde 51 takım ve 352 öğrenci yapmış oldukları robotlarla 
yarıştılar.  

FIRST programlarında olduğu gibi VEX programlarında da turnuvalar büyük ölçüde 
gönüllülerin desteği ile gerçekleştirilmektedir. Tech4Peace olarak yapmış olduğumuz 
robotlarla turnuvalara katılırken bir yandan da etkinliklerin başarılı bir şekilde 
gerçekleştirilebilmeleri için gönüllülerimizle destek veriyoruz. Mentorlarımızdan Cevat 
Ezgin, VEX IQ’ da jüri üyesi olarak turnuva görev alırken, mezunlarımızdan Parla Güner 
ise VEX IQ’ da saha sorumlusu olarak turnuvaya destek vermiş oldu.  

Gönüllülerin robotik organizasyonlarının gerçekleştirilmesindeki öneminin farkında 
olarak bundan sonraki süreçte de hem VEX hem de FIRST organizasyonlarına destek 
vermeye devam edeceğiz. 

 

 

 

 

 
Bizi Takip Edin 

 
Aşağıda yer alan sosyal medya 
hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. 
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Aparna Rajesh, FTC Takım 11306’ nın eski eş 
kaptanlarındandır. Aparna, şu anda Steven 
Teknoloji Enstitüsü’ nde yapay zekâ ve makine 
öğrenimi üzerine yoğunlaşarak bilgisayar bilimi 
okuyor. 

@acihsrobotics 

acihsrobotics 

acihsrobotics 

acihsrobotics 

acihsrobotics 

Mentorlarımızdan Cevat Ezgin (solda) jüri olarak, mezunlarımızdan Parla Güner (sağda) saha 
sorumlusu olarak etkinlikte yer aldılar. 

https://www.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/
https://www.brandeis.edu/
https://www.firstinspires.org/about/impact
https://www.vexrobotics.com/iq
https://www.firstinspires.org/
https://www.vexrobotics.com/
https://www.vexrobotics.com/iq
https://www.vexrobotics.com/iq
https://www.vexrobotics.com/
https://www.firstinspires.org/
https://prototypeg112.wixsite.com/11306
https://www.stevens.edu/
https://www.stevens.edu/
https://twitter.com/acihsrobotics
https://www.instagram.com/acihsrobotics/
https://www.linkedin.com/in/a%C3%A7%C4%B1-hs-robotics-8857081a0/
https://www.patreon.com/acihsrobotics
https://www.youtube.com/channel/UC1zCyHlqljQmiUlwQfWWu-g/featured

