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DÜNYANIN ILK `TESLA’ 
BEBEĞI: ARABA OTO 
PILOTTAYKEN DOĞDU!

6 YAŞINDAKI KIZ 
ÇOCUĞU HARÇLIKLARINI 
KULLANARAK EV SAHIBI 
OLDU

JAPONYA, TV’YI TAT 
TEKNOLOJISINI
DUYURDU

Dünyanın ilk ‘Tesla’ bebeği olduğuna inanılan çocuk, ABD’nin 
Philadelphia şehrinde hastaneye yetişmeye çalışırken araba oto 
pilotta kendi kendine giderken doğdu.

34 yaşındaki Keating Sherry, eşi 33 yaşındaki Yiran’ı hastaneye 
doğuma yetiştirmeye çalışırken fazla zamanları kalmadığını 
anlayınca hemen bir karar vermek zorunda kaldı. Aslında Yiran’ın 
sancıları önceki gece başlamıştı ama kadın daha vakti olduğunu 
düşünerek hastaneye sabah gidip doğurabileceğini düşünüyordu. 

Eşine “Günü geldi ama o kadar çabuk doğurabileceğimi 
sanmıyorum,” diyen Yiran 3 yaşındaki oğullarını okula bırakmak 
için arabaya çocuk koltuğuna yerleştirdi ve yola çıktılar.

Ancak kadının sancıları giderek şiddetlendi ve dayanılmaz hale 
geldi. Keating Sherry karısını doğuma yetiştirmek için hemen rotayı 
hastaneye çevirdi. Normal trafikte yol 20 dakika sürüyordu. Yiran ise 
tüm bunlar olurken dayanılmaz sancılarıyla ön koltuğun önündeki 
boşluğa uzanmıştı.

Avustralya’da 6 yaşındaki Ruby ile kardeşleri Lucy ve Gus, emlak 

uzmanı olan babalarının da yönlendirmesiyle harçlıklarını birleştirdi 

ve ilk yatırımları 671 bin dolarlık ev satın aldı. Kardeşler daha da 

değerlenmesi beklenen bu yatırımı 2032’de satıp kâr elde etmek 

niyetinde.

Ev fiyatlarının geçen yıl yüzde 19.5 artarak ortalama 953 bin 

doları bulduğu Avustralya’da aileler çocuklarının ilerde ev sahibi 

olamayacağından endişe ediyor. Melbourne kentinde yaşayan 6 

yaşındaki Ruby McLellan, kardeşleri Lucy ve Gus ile birlikte ev işlerine 

yardım ederek kazandığı parayla ev alıyor. 7NEWS’e konuşan küçük 

kız, “Adım Ruby. 6 yaşındayım ve ilk evimi satın almak üzereyim” 

dedi. 

Japonya’nın Meji Üniversitesi’nde Profesör Homei Miyashita’nın 
hayata geçirdiği TV’yi tat (TTTV) adını verdiği yeni bir teknolojiyi 
tanıttı. Yalanabilir ekran prototipi TTTV, 10 farklı aroma içeren 
spreylerin, farklı yemek tatlarını taklit etmesine dayanıyor. 
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan Meji Üniversitesi’nde 
görevli Prof. Homei Miyashita ‘TV’yi tat (TTTV)’ adını verdiği yeni 
bir teknolojiyi tanıttı.

İcat edilen ekran prototipi ile Miyashita, her türlü yemeğin 10 farklı 
tada indirgenebileceğini söylüyor. Tuzlu, ekşi, tatlı, acı, baharatlı 
gibi keskin tatlar bunların içinde yer alıyor. Bu 10 farklı tadı 
birleştirerek farklı yemek tariflerinin lezzetini taklit etmeye çalışan 
10 spreyden ekrana birkaç damla püskürtülüyor.

Kullanıcılarda ekranı yalayarak o an gördükleri yemeğin tadına 
bakma fırsatı yakalıyor.

2021 YILIN
KUŞ FOTOĞRAFÇISI 
ÖDÜLLERI BELLI OLDU
ABD-Meksika sınırına örülü duvarın engel olduğu bir roadrunner (koridor 
kuşu) fotoğrafı, yılın en iyi kuş fotoğrafı seçildi. Meksikalı fotoğrafçı 
Alejandro Prieto, çok sayıda hayvanın sınırdaki duvara kadar gelip geri 
döndüğüne tanıklık ettiğini söyledi.

Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması’nın direktörü Will Nicholls, tipik bir kuş 
fotoğrafının ötesine geçen bu anın “güçlü hikayesinden” etkilendiklerini 
söyledi. 

Nicholls, fotoğraf karesinin büyük bölümünü kaplayan dev sınır duvarı 
ile karşılaşan kuşun “ne kadar savunmasız göründüğüne” dikkat çekti.

Her yıl düzenlenen Yılın Kuş Fotoğrafçısı ödülleri için bu yıl 22 binden 
fazla fotoğraf yarıştı.

Genç Kuş Fotoğrafçısı kategorisindeki ödülü kazanan, tepeden gün 
doğumunu izleyen bir kayıntavuğunu objektifine alan 17 yaşındaki 
İsveçli fotoğrafçı Levi Fitze oldu.
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https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58492630
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