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Güney Kore’de, Hanyang Üniversitesi’nden bir profesör 
çevrimiçi (online) derste kamerasını kapalı tutuyordu. Son 
dersinde ise kamera yanlışlıkla açıldı. Öğrenciler ekrandaki 
görüntüye çok şaşırdılar, çünkü profesör banyodan ders an-
latıyordu. Öğrenciler “Daha önceki derslerde de su sesleri du-
yuyorduk, ama sebebini anlamıyorduk.” dediler. Profesör ise 
“Covid-19 aşısı oldum ve ateşim çıktı. Dersi iptal etmemek için 
bunu yaptım.” dedi.

Küvette ders anlatırken 
kamerası açıldı
Güney Koreli profesör küvette ders anlatırken kamerası 
yanlışlıkla açıldı. 
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Timsahı çöp 
kutusuyla 
yakaladı

ABD’de bir timsah bir 
evin bahçesine girdi. 
Evin sahibi bahçedeki 
büyük bir çöp kutu-
suyla timsaha yaklaştı 

ve onu çöp kutusunun 
içine soktu. Adam tim-
sahı yakaladıktan sonra 
çöp kutusunu yolun kar-
şısındaki küçük göle gö-

türdü. Timsah bir süre 
sonra çöp kutusunun 
içinden çıkıp suya girdi 
ve oradan uzaklaştı. 
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ABD’de bir kadın geçen yıl 
ciddi bir trafik kazası geçirdi. 
Summer Diaz adlı kadın 
kazadan sonra İngiliz, Fransız 
ve Rus aksanıyla konuşmaya 
başladı. Genç kadın bu ilginç 
durumu şu sözlerle anlatıyor:
Komadan çıktıktan sonra  kendi 

Trafik kazasından sonra 
aksanı değişti
Genç kadın kazadan sonra kendi sesini tanıyamadı.
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sesimi tanıyamadım, çünkü 
aksanım değişmişti. İnsanlar 
bana  “Nerelisin?” demeye 
başlamıştı. Şimdi Yeni Zelanda 
aksanıyla konuşuyorum. Bu 
durum biraz tuhaf, ama yeni 
aksanımı seviyorum.

Gençler yaşlı insanların yüksek sesli müzik dinlemesinden 
rahatsız.
İnsanların parklarda ve meydanlarda toplanıp dans etmesi Çin’de yaygın 
bir gelenek. Özellikle yaşlılar sabahları ya da geceleri bir araya gelip gele-
neksel şarkılar eşliğinde dans etmeyi seviyorlar.
Fakat son zamanlarda bazı Çinli  gençler yüksek sesli müzik nedeniyle bu 
durumdan şikâyetçi. Birçok kişi bu sorunu çözmek için internetten özel 
bir cihaz satın alıyor. Bu cihaz 50 metre uzaktan hoparlörün sesini kesebi-
liyor. Bir kullanıcı, “Bu harika bir cihaz. Bununla artık mahallenin kralı ben 
olacağım.” derken başka bir kişi de “Bu cihaz sayesinde geceleri daha rahat 
uyuyacağım.” diyor.

Çinli gençler yaşlılardan 
şikâyetçi
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B1 düzeyi

Dünyadan, Türkiye’den, Tayvan’dan
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Tayvan’da yangın: 
Onlarca ölü ve yaralı

Yangında 46 kişi hayatını 
kaybetti, 79 kişi yaralandı.

14 Ekim perşembe gecesi Tayvan’ın 
Kaohsiung şehrinde 13 katlı bir bi-
nada yangın çıktı. Yangın gece saat  
2:00’de başladı. 159 itfaiyeci yangını 
gece boyunca söndürmeye çalıştı. 
İtfaiyeciler yangını ancak sabah saat 
7:00’de söndürebildi.
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ABD’de Tayvanlı bir 
belediye başkanı

36 yaşındaki yeni belediye 
başkanı oyların %64’ünü aldı.

Tayvan asıllı Amerikalı Michelle 
Wu, Boston’un ilk kadın belediye 
başkanı oldu. 
Amerika doğumlu Michelle 
Wu’nun anne ve babası Tayvanlı. 
Michelle Wu Boston şehrinin ilk 
kadın ve Asyalı belediye başkanı 
oldu.
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Nokta: Dilenci Kedi

İstanbul’da bir marketin 
müşterileri her gün se-
vimli bir sürprizle karşı-
laşıyorlar. Nokta adlı kedi 
mama reyonunun önün-
de müşterileri bekliyor ve 
onlara mama aldırıyor. 
Marketin müşterileri artık 
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Nokta’yı tanıyor ve alış-
veriş yaparken ona da 
bir paket mama alıyorlar. 
Sosyal medya kullanıcıla-
rı Nokta’yı “Dilenci Kedi” 
olarak tanıyorlar.

Dünyanın 
en güvenli 
şehri

Dünyanın en güvenli 
şehirleri belli oldu. Lis-
tede dünyanın farklı 
ülkelerinden 60 şehir 
yer alıyor.

Kopenhag 2021 yı-
lında dünyanın en 
güvenli şehri seçildi. 
Listenin ikinci sırasın-
da Toronto, üçüncü 

sırada ise Singapur var. 
60 şehir arasında en az 
güvenli şehir Myan-
mar’ın Yangon şehri 
oldu.

2021 Nobel Ödülleri 
açıklandı

2021 Nobel Ödülleri tıp, kimya, fizik, barış, edebiyat ve 
ekonomi alanında başarılı 13 kişiye verildi.

Tanzanyalı edebiyatçı Abdul-
razak Gurnah aldı. Nobel Barış 
Ödülü ise Rus gazeteci Dmitriy 
Muratov ve Filipinli gazeteci 
Maria Ressa’ya gitti.
Nobel ödülleri 1901 yılından 
beri alanında başarılı kişilere ve-
riliyor. 1901-2021 yılları arasın-
da toplam 947 kişi Nobel ödülü 
kazandı.
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2021 Nobel Ödülleri beş farklı ül-
keden 13 başarılı kişiye verildi. Bu 
yıl en çok ödülü ABD’li bilim in-
sanları aldı. ABD’li bilim insanları 
tıp, kimya, fizik ve biyoloji alan-
larında ödül kazandılar. Alman 
bilim insanları fizik ve kimya alan-
larında ödül aldılar. İtalyan bilim 
adamı Giorgio Parisi fizik ödülü-
nü, Kanadalı bilim adamı David 
Card ise ekonomi ödülünü aldı.
Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
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Facebook şirketinin artık yeni bir 
adı ve logosu var. Facebook’un ku-
rucusu Mark Zuckerberg 28 Ekim 
tarihinde “Şirketin yeni adı Meta 
olacak.” dedi. Bu açıklamadan son-
ra birçok internet kullanıcısının ak-
lına aynı soru geldi: “Facebook uy-
gulamasının da adı değişecek mi?”. 
Zuckerberg açıklamasının deva-

Facebook şirketinin adı değişti

Mark Zuckerberg şirketin yeni adını açıkladı.

mında “Sadece şirketin adı değişti, 
uygulamanın adı değişmeyecek.” 
dedi. 
Facebook şirketi 2004 yılında ku-
ruldu. Şirket 2012’de Instagram’ı, 
2014’te ise WhatsApp’ı satın aldı. 
Kullanıcılar bu uygulamaları da 
aynı adla kullanmaya devam ede-
cek. 

Okullarda “Squid 
Game” Tehlikesi

Ünlü Kore dizisi “Squid Games” gençleri ve çocukları 
olumsuz etkiliyor. Dizide karakterler büyük para ödülünü 
kazanmak için çocuk oyunları oynuyor. Başarısız oyuncu-
lar eleniyor, yani öldürülüyor. 18 yaşından küçüklerin di-
ziyi izlemesi yasak, fakat dizi özellikle gençler ve çocuklar 
arasında popüler oldu. Birçok okulda öğrenciler dizideki 
oyunları oynuyor ve birbirlerine vuruyorlar. Belçika ve İn-
giltere’de bazı okullar ailelere mektup göndererek dizinin 
olumsuz etkilerini anlatıyorlar.

Öğrenciler dizideki oyunları oynayıp birbirlerine 
ceza veriyorlar.
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Kullanıcılara göre “Pawmates“ köpeklerin ve insanların 
tanışması için harika bir uygulama.
Kanada’da 27 yaşındaki bir 
genç köpeğine arkadaş bulmak 
için “Pawmates” adlı bir uygula-
ma geliştirdi. Genç adam uy-
gulamayı şöyle tanıtıyor: “Bu 
uygulama Tinder’a benziyor. 
Bir profili beğeniyorsunuz. Eğer 
karşı taraf da sizi beğenirse 

Köpekler için arkadaşlık 
uygulaması: Pawmates

sohbet etmeye başlıyorsunuz”. 
Birçok hayvansever Pawmates 
uygulamasını faydalı buluyor. Bir 
kullanıcı şöyle diyor: “Köpeğim 
arkadaşlarıyla oynarken ben de 
sporumu yapabiliyorum. Bence 
bu harika bir uygulama!”.

i n d y t u r k . c o m

n c c u t u r k c e . c o m

Bulmaca

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 
dünyanın en uzun kadını ve en 
uzun erkeği aynı ülkeden. 
Dünyanın en uzun kadını Rümeysa 
Gelgi 2 metre 15 santimetre bo-
yunda. Dünyanın en uzun erkeği  
Sultan Kösen ise 2 metre 51 santi-
metre boyunda.

Dünyanın en uzun kadını ve 
en uzun erkeği
Dünyanın en uzun kadını ile en uzun erkeğinin ortak bir noktası var: 
İkisi de Türk.

Guinness Rekorlar Kitabı baş 
editörü “Dünyanın en uzun boylu 
kadın ve erkeğinin aynı ülkeden 
olması harika bir şey. Bu çok bü-
yük bir tesadüf.” dedi.
Dünyanın en uzun kadını 24, en 
uzun erkeği ise 36 yaşında.

Sorular
1. Türkiye’nin en kalabalık şehri.
2. Video çekmek için kullanılan elektronik alet.
3. Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü konuşma özelliği.
4. Genellikle müzikle birlikte yapılan vücut hareketleri.
5. Dünyanın en prestijli bilim ödülü.
6. Gazetede çalışan, haber toplayan, haber yazan kişi.
7. Günün bir bölümü. Akşamdan sonra, sabahtan önce.
8. Yiyecek, içecek ve bazı ev eşyalarının satıldığı yer.
9. Hayvanlar ya da bebekler için hazırlanan yiyecek.
10. Bir uzunluk ölçü birimi. 1 metrenin yüzde biri.
11. “Mükemmel”, “çok iyi” anlamında bir sözcük.
12. Yangın söndüren kişi.
13. “Sempatik”, “şirin”, “cana yakın” anlamında bir sözcük.
14. Sıcak bölgelerin akarsularında yaşayan, uzun kuyruklu, tehlikeli bir hayvan.
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