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Tarihi PTT
Binaları

PTT Dergi’de yayınlanan tüm yazıların ve
fotoğrafların hakları, logosu ve isim hakkı PTT‘ye
aittir ve başka hiçbir yerde izinsiz kullanılamaz.
Yayınlanan ilanların sorumluluğu ilan sahibine aittir.

Arılar hakkında inanılmaz gerçekler
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Tukanların
renkli
dünyası

EN İYİ
FOTOĞRAF
için 10 ipucu
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Yunusların sevimli dünyası
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Dama Dama
Kimdir Nedir?

Birçok geyik,
küçük bir
yavruyken üzerinde
puanları olan
tatlı hayvanlardır
ancak Dama
Dama’da bu beyaz
puanlar hiçbir
zaman kaybolmaz.
Büyükbabaları bile
çok tatlıdırlar.

Alageyik ana
vatanı Antalya’nın
Düzlerçamı bölgesi
olan, dünya tatlısı
bir geyiktir ve
Alageyik Latince’de
Dama Dama
demektir.
Alageyikleri diğer
geyiklerden ayırt
edebileceğimiz en
önemli özelliklerinden
birisi de boynuz
şekilleridir. Boynuzları
ince ve sivri değil,
geniştir. Sanki bir
meşe ağacı yaprağını
anımsatır.
Alageyikler
Antalya’dan bütün
dünyaya yayılmışlardır
ve bugün Avrupa başta
olmak üzere dünyanın
her yerinde görülürler.
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A

ntalya Düzlerçamı’nda da Orman
Bakanlığı’nın bir yetiştirme çiftliği
vardır ve burada hem konunur, hem de
çoğalmaları sağlanır. Unutmayalım,
diğer bütün geyikler gibi alageyiklerin
de sadece erkek olanların boynuzları
olur. Dişiler boynuzsuz ve çok
narindirler.

Doğayı Tanıyalım
YAGMUR
DA YAŞARIM
ORMAN LARIN
40’TAN FAZLA
TÜRÜM VAR

Bilim adamları
tukanların gagalarını
kullanarak kendilerini
serinlettiğini
kanıtlamış.

Tukanların
renkli dünyası
T

ukanların gagaları
o kadar büyüktür ki,
gövdelerinin yarısından
daha uzundur! Uzun gagaları
sayesinde derin ağaç
kovuklarına ulaşabilirler.
Ayrıca bu sevimli kuşlar gün

boyunca aynı dalda oturup
çevrelerinde ulaşabildikleri
meyvelerle beslendikleri
için uzun gagaları bu sırada
harcadıkları enerjiden
tasarruf etmelerini sağlar.
Tukanlar yuvalarını

ağaçkakanlar gibi başka
hayvanlar tarafından
ağaçlara açılmış kovuklara
yaparlar. Tukanların gagaları
ağaçlarda delik açmak
için çok sınırlı bir kullanıma
sahiptir.

NEDEN BU KADAR RENKL Iİ ?

Gösterişli görüntüsü, iri, renkli gagası sayesinde bir tukan,
düşmanlarına göz dağı verir. Onu avlamaktan çekinmelerini sağlar.
Tukanların çoğunluğu tropikal alçak düzlüklerde yaşar.
Yaklaşık 40 farklı türde
tukan bulunduğunu biliyor muydun?
En küçük tukan 130 gr; en büyük tukan ise 680 gram ağırlığında.
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Hepimizin çok sevdiği bu renkli oyuncağın adı
nereden geliyor? Dünyadaki ve ülkemizdeki
en güzel atlı karıncalar nerede?
Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası
sayfalarımızda. İyi eğlenceler!
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Eğlence

A

tlı karınca isminin
aslında karınca ile bir
ilgisinin olmadığını biliyor
muydunuz? İtalyanca
“carouse” sözcüğü Türkçe’mize
ilk önce “karaca” olarak geçmiş,
yüzyıllar içinde ise “karınca”ya
dönüşmüştür. 11. yüzyılda biz
Türklerin eğitim ya da eğlence için
at oyunlarına verdiği “at karaca/
atlı karaca” isimlerinden türeyip
günümüzde atlı karınca halini
almıştır. Hatta öyle ki at karaca ya
da atlı karaca isimleriyle Anadolu’da
hala yer isimleri bulunmaktadır.

Atlı karıncaları kim sevmez
ki? Bu eğlenceli oyuncakların
geleneksel tipleri; dönen
bir platformun üzerine
yerleştirilmiş olan tahta atlar
ya da değişik hayvanlardan
oluşmaktaydı... Bunlar sadece
bir eksen etrafında dönmezler
aynı zamanda yukarı ve aşağı
yönde hareket ederlerdi.
Günümüzde atlı karıncalarda
sadece atlar veya hayvanlar değil
arabalar, uçaklar ve hatta uzay
araçları gibi modern maketler de
kullanılıyor.
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1
L o n d r a - S o u t h pa r k

İ

ngiltere, Londra’da atlı karınca
kültürü 1800’lü yıllara dek uzanıyor.
Southpark meydanında kurulan atlı
karınca, bugüne dek birçok film eve
belgesele de ev sahipliği yapmış…
Rengarek atların olduğu bu özel atlı
karınca, kim bilir
kaç çocuğa eğlenceli zamanlar
yaşatmıştır değil mi?

Pa r i s - J a r d I n d e s P l a n t e s

J

ardin des Plantes’te yer alan Dodo Manege atlı
karınca, Paris’teki hatta dünyadaki en sıra dışı
atlı karıncaların başında geliyor? Neden mi?
Çünkü bu atlı karınca nesli tükenmiş ve
tükenmekte olan hayvanlara adanmış!

İ S TA N B U L - i s f a n b u l

E

yüp’te yer alan
İsfanbul’un atlı
karıncası kocaman!
Her yıl binlerce
yabancı turist ağırlıyor.
İstanbul’da eğlenceli
dakikalar yaşamak
isteyener için ideal!
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Eğlence

v

İ S TA N B U L - M o I Pa r k

E

ğlenceye hazır mısınız?
İstanbul, Başakşehir’de
bulunan Moi Park, eğlenceli
birçok oyuncağının yanında
renkli atlı karıncası ile de
çok seviliyor. Gösterişli
yeleleri, rengarenk
eyerleriyle atlar biraz
eğlenmek için seni bekliyor!
Peki sen hangi renkte at
tercih edersin?
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Bir su samuru suya daldığında kulakları ve
burnu kendiliğinden kapanır. Su kaçmaması
için doğanın bir mucizesi!
Mısır’da yer alan
Nil Nehri, dünyanın
en uzun nehridir,
Afrika kıtasının
onda birini kaplar.
Tam 6.400 km!

Banyoda 5 dakika
yerine15 dakika
kalırsanız % 75 daha
fazla su kullanırsınız.
Suyumuza sahip
çıkalım!

Dünya
üzerindeki
su miktarı,
yeryüzünün
oluştuğu
zamankiyle
aynıdır.

Günümüzdeki
yağmur suyunun
içeriğiyle dinozorlar
zamanındaki yağmur
suyunun içeriği
aynı temizlikte
ve saflıktadır.

SU

HAKKINDA
20 HARİKA
GERÇEK

İnsan vücudunun yüzde kaçı sudur?
Vücudumuzdaki su oranı yaş, boy,
cinsiyet, ağırlık ve fiziksel etkinliklere
göre değişiklik gösterir. Genel olarak
vücudun su oranları hakkında şöyle
bir bilgi verebiliriz:
Çocukların vücut su oranları, normalden
yüksektir (% 70, yeni doğan bebekte ise
% 90) Yetişkinlerde vücudun su oranı
% 60, yaşlılarda ise % 50’dir. Dolayısıyla
bol bol su içmenizde yarar var!

Çamurlu denilen
bir semender
türü, bütün
hayatını bir balık
gibi su altında
geçirir.

Su, vücut ısımızı
dengelememizi sağlar.
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Öğreniyoruz

Yusufçuk larvaları,
uçabilen birer
yetişkin olmadan
önce su altında
yaşarlar.

Bir insan
susuz sadece
bir hafta
yaşayabilir!

Tatlı su,
dünya
suyunun
yüzde
üçünden
daha azını
oluşturur.

Her insan her
gün yaklaşık 100
galon 1.600
kullanır. Tabii
buna el yıkma,
banyo da dahil!

Bir jean
pantolon
yapabilmek
için tam

suya ihtiyaç
vardır!

Kızılırmak Nehri Türkiye
topraklarından doğarak yine, Türkiye
topraklarından denize dökülen en
uzun akarsudur. Uzunluğu 1.355 km.

Soğuk
su, sıcak
sudan daha
ağırdır.

bardak su

10.977 litre

Zırhlı yayın balığı
suda sanki parlıyormuş gibi görünebilir,
ancak parlaklığı cildinin altındaki ince bir
kristal katmanının yansımasıdır.

Bir su aygırı
göllerin
ve nehirlerin
dibinde
yürüyebilir

İnsanlar, golf ya da
tenis oynamak yerine
su sporlarını ve balık
tutmayı tercih eder.
Sizce de su çok
eğlenceli değil mi?

Buz, sudan
daha hafiftir, bu
nedenle suda
yüzer.
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Yunuslarla ilgili

10 sevimli
detay
Ailenizle gittiğiniz yaz
tatillerinde yunus görmek isterseniz
Ege sahilleri çok uygun.
Fotoğraf makineni yanından ayırma!
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Keşfediyoruz
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Beynimiz
yaklaşık olarak
10 watt’lık bir
ampül kadar
enerji tüketir.

En az bulunan
göz rengi siyah;
en çok bulunan
göz rengi
kahverengidir.
İnsanların

ŞAŞIRTICI
%60’ı

kahverengi
gözlüdür.

Dünyanın en iyi uzun yol
koşucusu çitalar değil;
insanlardır!

Burnumuz

50

binden

0
2
I
C
I
IRT 20
AŞŞAŞIRTICI
fazla
kokuyu
tanır.

Saçlarımız
günde
ortalama

100 tel
kadar
dökülür.

Dünyadaki
insanların üçte
ikisi hiç kar
görmemiştir.

Hayatımız boyunca

2 adet yüzme
havuzunu

dolduracak kadar
tükürük üretiriz.

Sevdiğimiz birini
gördüğümüzde
gözbebeklerimiz
büyür!

Kendi kendinizi
gıdıklayamazsınız!

Tüm dünyada erkek nüfusu
kadın nüfusuna oranla daha
çoktur: Dünyada her

100 kadına karşılık
102 erkek yaşıyor.
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Eğlence
Damarlarımızın
uzunluğu yaklaşık

96 bin
500 km.

Rüyalarımızın
Saatte ortalama

160 km. hızla

%90’ını
unuturuz.

hapşırırız.
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Kalbimiz
hayatımız
boyunca

182 milyon
litre kan
pompalar.

En kalabalık ülke
Çin’dir. Nüfusu

1.4 milyarın
üzerinde!

Gözler doğumdan itibaren
aynı boydadır ancak dudak,
burun ve kulaklar büyümeye
devam eder.

300
kemikle doğar,
Bir bebek

büyüdüğünde bu sayı

206’ya iner.

El
tırnaklarımız
ayak

Dudaklarımıza
kırmızı rengi

kılcal damarlar
verir.

En büyük
organımız
bağırsağımızdır.

tırnaklarımıza
oranla daha
çabuk uzar.
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SOGUK HAVALARDA
BENİM İÇİN DIŞARIYA
YEMEK BIRAKMAYI
UNUTMA

Van Kedisi ile
Ankara Kedisi
Arasındaki Farklar
Van kedisinin gözleri
yuvarlak; Ankara
kedisinin gözleri badem
şeklinde olur.
Van kedisinin tüyleri, Ankara
kedisine oranla genel olarak
daha kısadır ve postu daha
kalındır.

Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nde
“Van Kedisi
Araştırma ve
Uygulama Merkezi”
bulunuyor.

Van kedisinin kulakları Ankara
kedisine oranla daha geniş
bir yapıdadır.
Van kedisinin yumuşak
ve yuvarlak yapıya sahip
yüz hatları vardır. Ankara
kedisinin ise yüz hatları
daha keskin!
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Van kedisini
tanıyalım
Safkan Van kedisinin suyu seven ve suya
ürkmeden, severek girebilen tek kedi
cinsi olduğunu biliyor muydun?

Hayvan Kartı

GÜNDE EN AZ 2 KEZ
BENİ GEZİNTİYE
ÇIKARMAYI UNUTMA

Dünyanın
En Küçük
Çivavası?
Dünyanın en küçük
ChIhuahua cinsi
köpegi Polonya’da
yaşıyor. “ToudI”
adlı köpek 300
gram aĞırlıĞında
ve sadece 7 santim
boyunda!

ChIhuahua’yı
tanıyalım

Şivava ufak tefek bir köpek türü olmasına karşın
çok çeviktir. Bu özelliği sayesinde ayaklar altında
ezilmekten kendini rahatça koruyabilir.

Chihuahua (Şivava)
cinsi köpekler çok
sevimlidirler ancak
biraz kıskanç
yapıdadırlar!
Özellikle çocukları
sahiplerinden
kıskanabilirler.

Ya ş a m s ü re s i : 1 2 - 1 6 y ı l
Kö k e n : M e k s i k a - A z t e k
Eya l e t i C h i h u a h u a
Ağırlık:
En hafif: 1 kg
En ağır: 3 kg
Uzunluk: 11-13 cm.
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Güvercin
beslemek
yasak!
Nerede?
Venedik.

Neden?

Venedik’teki
heykelleri
temiz
tutmak için.

Cezası
nedir?

Para cezası.
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Şaşırtıcı Bilgiler

Sakız

çiğneyemezsiniz!
Nerede?Singapur.
Neden? Çevreyi
kirlettiği için.

Cezası ne?
Para cezası.

Singapur’da
sakız nereden
alınır? Kimlik

bilgileriyle market
yerine eczaneden!

Kirpi balığı
Avrupa’da yasak!
Özellikle Japonya ve
Kore’de sevilerek yenen
kirpi balığı, zehirli bir
besin olduğu için Avrupa
ülkelerinde yasaklı
listesinde.
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EN SADIK
HABERLEŞME
KAYNAĞIMIZ
P

osta güvercinlerinin
geçmişinin çok eskilere
dayandığını söyleyebiliriz!
Milattan önce 1200’lü yıllara
dek uzanıyor tarihi... Posta
güvercinlerinden Osmanlı
İmparatorluğu döneminde
çok faydalanılmış. Osmanlı
İmparatorluğu öncesinde ise
bu çok özel kuşların, Türkler

tarafından posta güvercini
olarak kullanılmaya başlanması Büyük Selçuklular
dönemine dayanıyor. Haçlı
Seferleri sırasında Türklerin
tüm haberleşmeyi, “Bağdat güvercini” adı
verilen posta güvercinleri aracılığı ile
sağladıkları biliniyor.

Posta güvercinleri

?

yollarını nasıl buluyor

Güvercinlerin sistemleri kusursuzdur. Kafatasları ile
beyinleri arasında bulunan ferromanyetik tanecikler,
manyetik alana karşı duyarlıdır. Posta güvercinleri bu
sistem sayesinde gökyüzündeyken bile yerin manyetik
alanındaki değişimleri hissedebilirler. Bu sistem
güvercinlerin çok uzaklardan uçurulduklarında bile
yönlerini kolaylıkla bulabilmelerine yardımcı olur.
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Eğlence

Fiziki yapıları

neden farklı?

Posta güvercinlerinin fiziki yapıları
diğer güvercin çeşitlerine göre biraz daha
iri ve ağırdır. Bunun nedeni haber iletirken
dayanıklı kalmaları gerektiğinden olabilir.

POSTA
GÜVERCİNİ
M.Ö 1200

Postacılık nasıl
öğretilir?

P

osta güvercinlerinin ömürleri ortalama
10-15 yıldır. Mesafe uçmaya alışmaları
için ilk önce grup halinde 5 km. uzağa
götürülüp toplu olarak bırakılırlar. Geri
dönmeyi başaran yavrular için yavaş yavaş
mesafe artırılır. 30-40 km kadar uzaklıktan
bırakılan kuşlar, geri gelebiliyorlarsa artık
kuşlar belli aralıklarla tek tek bırakılmaya
başlanır. İlk bırakılan kuş gözden iyice
kaybolduktan sonra ikincisi bırakılır.
Böylelikle kuşların birbirini takip etmeleri
önlenir.
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Picasso’nun 1949 yılında
Barış Kongresi için
yaptığı resim (sağda).
“Güvercinli Kız” resmi
ise çok popüler (altta).
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Kimdir

Pablo

Picasso?
Picasso’nun
eserlerinde
en büyük
iki ilhamı
vardı: Biri
çocuklar,
öbürü ise
güvercinler...

*KÜBİZM NEDİR
20. yüzyıl başındaki temsile dayalı
sanat anlayışından tamamen
farklı olan, özellikle geometrik
şekilleri ele alan sanat akımıdır.
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İspanyol ressam ve heykeltıraş
Pablo Picasso (1881-1973)
resimde *kübizm akımının
temelini atmış çok özel bir
sanatçıdır. Gelin bu değerli
sanatçının güvercinlere olan
tutkusunu birlikte inceleyelim.

Pablo Picasso’dan 1949 yılında
düzenlenen “Barış Kongresi” için bir resim
yapması istenir (En üstteki güvercin
resmi) ve eseri, Avrupa’nın bütün
kentlerinin duvarlarını kaplar, barışla
ilgili degişmez sembollerden biri olur.

Kültür-Sanat

Güvercin bakışlı kız!
Picasso’nun güvercinlere
olan sevgisi o kadar çoktur ki
kızlarından birine İspanyolca’da
güvercin anlamına gelen “Paloma”
adını vermiştir.
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TARİHİ Ptt Binası

Şatana Ailesi Evi - Mardin

Ş

atana ailesi tarafından 1890
yılında mimar Lole’ye yaptırılan
ve Mardin sivil mimarisinin en güzel
örneklerinden biri olan yapı, Şehidiye
Camii’nin karşısında zengin ve görkemli
taş işçiliğiyle dikkati çeker. Bina 1950

yılından itibaren PTT binası olarak
kullanılmıştır. Bugün bina Artuklu
Üniversitesi’ne devredilmiş olup Turizm
Uygulama Oteli olarak kullanılması
düşünülüyor. Yolunuz Mardin’e düşerse
bu muhteşem yapıyı ziyaret edin.

Sirkeci Büyük
Postane Tarihi
Bilgiler
PTT MÜZESİ

Her odasında başka bir
tarihin anlatıldığı PTT
Müzesi, posta, telgraf,
telefon ve pul olmak
üzere dört bölümden
oluşuyor.
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Büyük Postane, İstanbul’un Fatih ilçesindeki
Sirkeci semtinde bulunuyor. Sirkeci PTT
Merkezi (Büyük Postane), ülkemizdeki en
büyük postane binası olma özelliğine sahip.
Binanın yapımına 1905 yılında Posta ve Telgraf
Nezareti Binası olarak başlanmış; 1909 yılında
ise tamamlanmıştır. Binanın adı ilerleyen
yıllarda ilk olarak “Yeni Postane” sonrasında ise
“Büyük Postane” olarak değiştirilmiştir.

Kültür-Sanat

GÜvercİn besleyen

ÜnlÜler kİmler?

Yüzyıllardır insanoğlunun en sadık habercisi olan
güvercinleri beslemek bir tutku. İşte güvercin beslemeyi
çok seven iki önemli isim...

D
İ

ngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in
güvercinleri çok sevdiği biliniyor. 21
Nisan 1926 doğumlu, 93 yaşındaki
Kraliçe II. Elizabeth’in güvercin sevgisi
o kadar çok ki İngiltere sarayında
güvercin figürlü biblolar, tablolar yer
aldığı söyleniyor. Kraliçenin bu güvercin
sevgisi sadece biblolarla ya da tablolarla
da sınırlı kalmıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in
“Royal Desire” (Kraliyet Tutkusu)
adıyla anılan özel olarak yetiştirilmiş bir
güvercin takımı bulunuyor!

ünyaca tanınmış klasik müzik
bestecisi Wolfgang Amadeus
Mozart, 27 Ocak 1756 doğumludur
ve 35 yılık yaşamına tam 626 eser
sığdırmış çok özel bir isimdir.
Müziğin bu dahi bestecisi birçok
yaptında güvercinlerden ilham
almıştır. Mozart’ın beste yaparken
penceresinden uçan güvercinleri
izlediği söylenir. Ünlü müzisyenin
bestelerini dinlerken güvercinlerin
kanat çırpışlarını hayal edebilirsin!
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KANGAL

KÖPEKLERİN
HİKAYESİ
K

angal, Türkiye kökenli safkan
bir çoban ve bekçi köpeği ırkıdır.
Adını Sivas’ın Kangal ilçesinden
alır. Bu özel ve asil köpek türüne
adını veren Kangal ilçesidir. Kangal
ilçesinin adı ise Orta Asya’dan göç

28

eden Kanglı (Kangar) Türk boyundan
gelir. Kangar boyunun, göç ederken bu
köpek ırkını da getirdiği düşünülüyor.
Çoban köpeği olan Kangal köpekleri,
aynı zamanda çocuklara olan sevgileriyle
de bilinirler. Kangal köpeği, çok güçlü,
hızlı ve atik olmasının yanı sıra çok sadık
bir çocuk dostudur. Bir Kangal köpeği
görürseniz, sahibine danışarak onunla
rahatça oynayabilirsiniz.

Sevimli Dostlarımız

Çok özel bir çoban
köpeği olan Kangal’a ait
bir posta pulu da var.

ÖZELLİKLERİ
NELERDİR?

NAMİBYA’DA KANGAL
HAYRANLIĞI
Kangal köpekleri, örnek
olarak Namibya’da üstün
koruyucu yeteneklere
sahip oldukları için, yaygın
bir şekilde yerli çiftçiler
tarafından yetiştirilirler.

K

angal köpekleri
genellikle çoban
köpeği olarak
nitelendirilir ancak bekçi
köpeği tanımına daha çok
uyarlar. Çünkü çoban köpeği
türleri sürüyü korumaktan
daha çok; yönlendirme
ve yönetmekte ustadırlar.
Kangal köpeğinin en belirgin
özelliği ise sahibine duyduğu
aşırı sadakattir. Ayrıca
Kangal köpeklerinin sahibine
ait olduğunu düşündüğü
şeyleri korumaya yönelik

içgüdüleri çok güçlüdür.
Bu nedenle çok iyi bir
dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi
yabani hayvanlara karşı çok
etkin bir muhafız olmakla
beraber aile fertlerine ve
özellikle de çocuklara karşı
hiçbir tehdit oluşturmazlar.

ASLAN KADAR GÜÇLÜ!
Evliya Çelebi, “Seyahatname”
adlı eserinde Kangal köpek
türlerinden bahseder. Bu
köpeklerin “aslan kadar güçlü
ve cüsseli” olduğunu yazar.

Kangal köpeklerinin çocuk
sevgileri bambaşkadır!
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Tertemiz
bir dünya
için
#

SıfırAtık, israfın
önlenmesini,
kaynakların
daha verimli
kullanılmasını, oluşan
atık miktarının
azaltılmasını, etkin
toplama sisteminin
kurulmasını, atıkların
geri dönüştürülmesini
kapsayan atık önleme
yaklaşımı olarak
tanımlanan kapsamlı
ve çok önemli bir
hedef!
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Doğa Dostu

, daha
Daha yeşil
n
dünya içi
r
i
b
z
i
m
e
t
te “Sıfır
hep birlik uz!
r
Atık” diyo

#SıfırAtık
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NE
YAPABİLİRSİN?

P

et şişe,
alüminyum
kutu, atık
cam ve atık
pillerini, okullarda
ve evinin olduğu
caddelerde
bulunan özel
çöp kutularına
atabilirsin. Market
alışverişlerinde
naylon poşet satın
almak yerine,
evden bez poşet
götürebilirsin.
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Doğa Dostu

Sıfır Atık ile sen de
kazan, tüm dünya
kazansın!
İsrafı önlemek, kaynakları
daha verimli kullanmak,
atık miktarını azaltmak ve
atıkları geri kazanmak,
yarınlara temiz bir dünya
bırakmak elimizde!

Hadi, sen de
#SıfırAtık hareketine
katıl!
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E

ğlence dolu bir keşfe hazır mısın? O zaman rotanı,
eşsiz su altı canlılarının bulunduğu dev akvaryumlara
yöneltebilirsin. Genel olarak 200’ün üzerinde 20 bin
deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapan sualtı
hayvanat bahçeleri bizlere, farklı bir dünyanın kapılarını
aralıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen ve su altının
renkli yaşamını yansıtan binlerce canlı, macerasever
ziyaretçilerini, sualtı akvaryumlarında bekliyor.
Keşfedilmeyi
bekleyen bu dev
akvaryumlarda;
deniz anasından,
sürüngen
türlerine, dev su
faresinden su
samurlarına, tatlı
su canlılarından
penguenlere,
timsahlardan
köpek balıklarına
dek birçok su
altı canlısını
keşfedebilirsin.
Penguenlerin
suyun altında
zarifçe
süzülüşlerine
tanık olup
timsahların
gövdelerini
inceleyebilirsin.

SU ALTINI
KEŞFE
ÇIKALIM
K

öpek balıklarını,
ahtapotları,
vatoz balıklarını daha
yakından tanımaya
var mısın? Ali Zafer
ve Elif Ela Türkoğlu
bu heyecanverici
deneyimi yaşama
şansını yakaladı.
Köpek balıklarıyla
yan yana yürümek
gibisi yok öyle değil
mi? Kim bilir belki
sana el sallıyorlardır!
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Eğlence

Canlıların uzmanlar tarafından yapılan
beslenme seanslarını da izleme fırsatı
sunan su altı akvaryumları, deniz
canlılarının gözlemlenebildiği tünellerde vatozlar ve çeşitli
köpekbalığı türleri ile fotoğraf çektirme imkanı da sağlıyor.

Bir öneri: Su altı
akvaryumlarını
gezdikten
sonra evde o
gün gördüğün
balıklardan
ilham alarak, su
altı dünyasının
resmini
çizebilirsin.

Dünya üzerinde ormanlarda
olduğu kadar suyun altında da
çok zengin bir hayat var.
Peki sen de bu çok özel
dünyayı tanımayı ister
misin?
35

KLASİK

5

KİTAP
Kitap okuyarak
bambaşka hayatları,
farklı kültürlERİ
öğrenebilirsin. Senin
için dünya edebiyat
tarihinde iz bırakmış
5 önemli öykü ve
romanı seçtik. İyi
okumalar!

Peter Pan

B
FALAKA

Ömer Seyfettin

Ö

mer Seyfettin’in Falaka
adlı kitabını okurken
birçok duyguyu derinlemesine
yaşayacaksınız. “Falaka”
çocukluk yaramazlıklarını ve
vicdan azabı kavramını detaylı
olarak konu alıyor.
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J. M. BarrIe

irçok sinema ve çizgi filmi de çekilen Peter
Pan’ın maceralarının romanı aslında tüm
filmlerden daha eğlenceli. “Peter Pan” romanının
başkahramanı, romanla aynı ismi taşıyan Peter Pan,
büyümeyi reddeden haylaz bir çocuktur. Bitmeyen
çocukluğunu, “Varolmayan Ülke” (Neverland) adındaki
küçük bir adada, kendi kurduğu çocuk grubuyla
geçirir. Romanda Peter Pan ve arkadaşları, maceradan
maceraya atılırlar. Kitabın kötü karakteri Kaptan
Hook’a meydan okurlar. J. M. Barrie’nin kaleme
aldığı kitabı okurken çok heyecanlı ve eğlenceli anlar
yaşayabilirsin!

Kültür-Sanat

Küçük Prens
AntoIne de
SaInt-Exupéry

B

üyüklerin dünyasına, Küçük
Prens’in hayalgücü zengin
penceresinden bakmaya ne
dersin? Kitap opera, tiyatro ve
şarkılara ilham vermiş, tam 12
kez sinemaya uyarlanmıştır.

Şeker Portakalı
José Mauro de Vasconcelos

B
Pinokyo

Carlo CollodI

Y

alan söylediğinde burnu
uzayan Pinokyo bize dürüst
olmanın her zaman en doğru
şey olduğunu söylüyor. 1911
yılında yayınlanan kitabın,
kukla kahramanı Pinokyo’nun
maceralarını okurken çok önemli
dersler çıkarabilirsiniz.

ir çocuğun gözünden hayatın iyi-kötü tüm
yönlerini keşfetme zamanı...
“Şeker Portakalı” adlı roman, hayal gücü çok
gelişmiş Zeze adlı bir çocuğun başından geçenleri
konu edinir. Kitap, yazarı Vasconcelos’un kendi
yaşamından izler de taşır...

ORMANDA
Yemyeşil ağaçlar, binbir çeşit
hayvan, maSmavi gökyüzü...
Hepsi görkemli ormanların
olmazsa olmazı. Bu güzel
ormanlarımızda kaybolmadan
gezinmek için önerilerimize
g ö z a ta b i l i r s i n .

KUZEY YILDIZI

Adından
anlaşılacağı gibi
Kuzey (Kutup)
Yıldızı her
zaman Kuzey’i
gösterir!

1

Doğada yürüyüş her
zaman çok dinlendirici
ve zihin açıcıdır. Peki,
ormanda yürüyüş
yaparken kaybolursan
yönünü nasıl bulacaksın?
Tabii ki önerilerimizle.
Ormanda yönümüzü
nasıl buluruz?
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Ormanlarda
dallar genelde
Güney’e doğru gelişir.

Doğada Yaşam

YÖNÜMÜZÜ

NASIL
BULURUZ?

Karıncalar

yuvalarını
genelde
ağaçların
güneyine yapar.

2

Uydumuz ay,
ormanlarda en büyük
destekçimiz! Peki, ay
bize ormanda nasıl
yardımcı olacak? Hazır
mısın? O zaman başlayalım:
Ay hilalken, iki ucu arasından
hayali bir çizgi çiz! Bu şekil
küçük “d” harfine benziyorsa
ayın uçları Batı’yı, küçük “b”ye
benziyorsa Doğu’yu gösterir!

Yosunlar

ağaçların
genellikle
kuzeyindedir.
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KIŞ
SPORLARI
Kış sporları denince tabii ilk akla gelen spor
kayak oluyor. Peki nerelerde kayak yapabilirsin?
Cevabı Dama Dama sayfalarında!

Ü

lkemizde dört mevsim yaşanıyor. Bunun çok
özel bir ayrıcalık olduğunu biliyor muydun?
Çünkü dünya üzerinde birçok ülkede
sadece yaz ve kış yaşanabiliyor. Ülkemizde
ayrıca aynı anda bazı bölgelerimizde yaz;
bazı bölgelerimizde kış yaşanıyor. İstediğin
tatili istediğin bölgede yapabilirsin!
Dilersen Aralık, Ocak, Şubat’tan oluşan
kış aylarında Güney Anadolu sahillerine
gidip ılık havanın tadını çıkarabilirsin.
Ancak “Ben kış aylarında karda
oynamayı severim” diyenlerdensen,
Erzurum, Uludağ, KayseriUşak gibi illerimizdeki kayak
merkezleri tam da sana göre. İyi
eğlenceler...
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S N O WB O A R D ya pma k için
İS TA N B U L ’d a e n YA K I N Y ER ,
K A R T E PE . H a d i B u kış
s n o wb o a r d y a p !

KARDAN
ADAM
NASIL
YAPILIR
devamı arka
sayfada

2006 yılında
Erzurum’da
düzenlenen Kış
Olimpiyatları’na ait
bir posta pulumuz
bulunuyor.

Spor Etkinlik

y a zın den i zde y üzm ek, kışın
i s e ka r da oy n amak çok
z e v kli! s n owb oa r d y aparak bu
oy un u s p or ti f b i r a ktiviteye
dön üş türebil irsin.

#bunubiliyormuydun?
Maymunlar buzul
alanlarda oluşan doğal
termal sularda yüzerek
vücutlarını dinlendirir.
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KARDAN
ADAM
NASIL
YAPILIR

K
Ülkemizdeki
öne çıkan kayak
merkezleri

ardan adam yaparken dikkat edeceğin
ilk şey karları top yaparken eldiven
giymek! İlk önce gövdesini yaparak işe
başlamalısın. Ardından kafası ve sonrasında
kolları. Kömür parçaları bulup gözlerini ve
ağzını yapabilirsin. Ancak kömür bulamazsan
taş parçalarını da kullanabilirsin. Havuçtan bir
burun yaptın mı kardan adamın hazır!
Kardan adam yaparken oyununa biraz daha
eğlence katmak istersen, arkadaşlarınla
ya da ailenle kartopu da
oynayabilirsin. Ama sakın
kartoplarının içini taş
koyma! Bu tehlikeli
olabilir...

Kış aylarında gidebileceğin
merkezler...

Bolu
Kartalkaya

Bursa
Uludağ

Dünyadaki belli başlı
kayak merkezleri

Kocaeli
Kartepe
42

Erzurum
Palandöken

1. Avusturya-KItzbuhel
2. Bulgarİstan-Bansko
3.Fransa-Courchevel
4.İsveç-RIksgränsen
5.İsviçre-Saint-MorItz

Spor Etkinlik
H E R KA R Y A Ğ I Ş I N DA TÜM ŞEHİ R Y A ŞA YAN BİR TİYATRO SAHNESİNE
B EN Z İ YO R. H E R Y ER İ KA P LA Y A N B EY AZ BİR KIŞ MASAL I GİBİ. . . SEN DE
S OK A Ğ A ÇI K V E A R KA DA ŞLA R I N LA KIŞIN TADINI ÇIKAR.

Çok soğuk!
Acaba kış
uykusuna mı
yatsam?
Eyvah! Bu
kartopu çok
büyük sanki.

Kaymamak
için penguen
mi olmalıyım?

Hey!
Oradakiler,
beni takip
edin...

Eskimoların buzdan
evleri nedir?

Iglo nedir? İglu ya da iglo, Eskimoların bir kısmının
sürekli olarak ya da av sezonlarında geçici olarak
yaşadığı sıkıştırılmış kardan ev. İglu, İnuit dilinde
“ev” anlamına gelir ve yerel dilde çadır, çamur ya
da modern evler için de kullanılır.

Buz pateni!
Farklı stillerde kayma imkanı sunan
keyifli kış sporunu Anadolu’da
çocuklar hala eğlenceli oyunlara
dönüştürüyor…
Buz pateni hem eğlenceli hem
konsantrasyon, odaklanma, dikkat
becerisi gibi imkanları da beraberinde
getiren çok özel bir spor dalı…
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DEVEKUŞU

NEDEN UÇAMAZ?

K

uşların kanatlarının yanı sıra
tüm gövdeleri uçmaya elverişli
yapıdadır. Örneğin gökyüzünde
özgürce uçan kuşların kemiklerinin içi
boştur. Kasları güçlüdür. Gövdenin ağırlık
merkezi kanatların altında kalarak dengeli
uçmayı sağlar. Kanat ve kuyruk tüyleri
hafif yapıda olmasına rağmen sağlamdır,
özel yapılarıyla manevra yapabilmeyi ve
dengeyi sağlarlar. Oysa Kanatları 150180 kg. gelen devekuşunun vücudunu
uçuramayacak kadar küçük yaratılmıştır.

Devekuşları
saklanmak
için kafalarını
kuma gömer.

Devekuşu
Yumurtası

Tavuk
Yumurtası

Devekuşu
yumurtası tıpk ı
kendisi gibi
kocamanDIR. İ şt e
büyükl üğünü
kavrayabil m e n
için tavuk
ve devekuşu
yumurtal arı .

En hızlı KUŞ!
Afrika kökenli bu özel
kuş türü, saatte
97,5 km hızla
koşabilme yeteneği ile
en hızlı koşan kuştur.
Devekuşları, yaşayan
kuşlar içerisinde en
büyük yumurtalara
sahip canlılardır.
Roadrunner KUŞU ÇİZGİ
FİLMLERE KONU OLMUŞTUR
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Bilmece Bulmaca

DAMA DAMA İLE
yön bulma oyunu

DAMA DAMA ile yön bulma oyununa hazır mısın?
haydi, kırmızı başlangıç noktasından doğru
yönü bulmaya başla!
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Tarihteki 3 ünlü kişinin

Türkiye serüveni

l
e
f
f
EI
e
v
a
t
s
u
G
Gustave Eif
)

Aslında kulenin
mimarı Gustave
’in
Eiffel degil, Eiffel
firmasına baglı
çalışan İsviçreli
‘in
Maurice Koechlin
siparişi üzerine
en
tasarlayan Steph
Sauvestre’dir.
)

Paris’te bulunan Eiffel (Eyfel)
Kulesi’nin isim babası, Gustave
Eiffel, İzmir’deki Konak Pier
binasının da mimarıdır! Bugün
bir alışveriş merkezi olarak
kullanılan bu yapı 1867-1950
yılları arasında Gümrük Binası
olarak kullanıldı. Konak Pier
ünlü Fransız Mimar ve İnşaat
Mühendisi olan Gustave Eiffel
tarafından 1890 yılında dizayn
edildi.

Eyfel Kulesi tarihi
Kule, 1887-89 yılları
arasında Eiffel firması
tarafından, Expo 1889
Paris fuar giriş kapısı
olarak inşa edilmiştir.

Eiffel’in
anısına...
Gustave Eiffel’e
(1832-1923)
ait bir Fransız
posta bulu
bulunuyor.

48

Tarihi Serüven

“Mona Lisa”
tablosu

Leonardo Da Vinci

Galata Köprüsü

Özellikle “Mona Lisa” ile resim
sanatında önemli yere sahip Da
Vinci, Sultan II. Beyazıt’a bir mektup
yazmıştı. Neden? Haliç ve Boğaz’a
köprü yapmak istediği için! Leonardo
da Vinci, Rönesans döneminde
yaşamış İtalyan hezarfen, filozof,
astronom, mimar, mühendis, mucit,
matematikçi, anatomist, müzisyen ve
heykeltıraştı. Kısaca bir dahi!

Da Vinci’nin yapmak istedigi, eski
adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü)
köprüsü, 1845 yılında I. Abdülmecit’in
annesi Valide Sultan tarafından ahşap
olarak inşa ettirildi.

Leonardo
da Vinci
Ustaya saygı!
Dahi sanatçıya
ait dünya
genelinde
birçok özel pul
bulunuyor.

Pierre Loti

Balıkçının Aşkı

Klasik romanlardan
“İzlanda Balıkçısı”
kitabının yazarı
Pierre Loti uzun yıllar
İstanbul’da yaşamıştır.
Ünlü edebiyatçının,
manzarasıyla ilham
aldığı İstanbul’daki
tepenin adı
günümüzde Pierre Loti
Tepesi!

Balıkçı delikanlıyla onu
seven kızın yaşamlarını
konu alan bu ölümsüz
kitabı Loti, 1886 yılında
kaleme almış...
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olarak sadece atla
.
kızaklar kullanılırdı
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Anadolu etnik
spor dalları
yönünden çok
zengin!

o bölgelerdeki
O eski zamanlarda
erden birisi
en büyük eğlencel
la yarışlar
de yine atlı kızaklar
hala çok keyifli
yapmaktı. Kızaklar
la yapılıyor. Hem
ve bu yarışmalar ha
geleneklerimizi
eğleniyor, hem de
. Bugün Erzurum
yaşatmış oluyoruz
hramanmaraş
Palandöken’de, Ka
rsa Uludağ’da atlı
Ahır Dağı’nda, Bu
lıyor.
kızak yarışları yapı

Etnospor nedir?
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hem
Hem dünyada
, birçok
de ülkem izde
oyunlar
başka şey gibi
da o bölg en in
re
koşu llarına gö
oluşur.

1 ton
Çekebilen güçlü
atlar sayesinde

nilen bu
Ban’ei yarışları de
klarını toprak
yarışlarda atlar kıza
ker ve iki büyük
bir pist üzerinde çe
lışırlar.
yokuşu aşmaya ça

japonya’da yine kleri bir
atların kızak çekti yarış sadece
yarış vardır ve bu .
japonya’da yapılır
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Be lk i si z de bi r gü
em dü ny ad a
ile ya rı şı rs ın ız . H
rç ok ba şk a
he m ül ke m iz de , bi
o bö lg en in
şe y gi bi oy un la r da
uş ur . Ba n’ ei
ko şu lla rı na gö re ol
bu ya rı şl ar da
ya rı şl ar ı de ni le n
to pr ak bi r pi st
at la r kı za kl ar ın ı
ik i bü yü k yo ku şu
üz er in de çe ke r ve

?

T aş ıd ık la rı
aş m ay a ça lış ır la r.
şl ay ıp 1 to n
yü k 45 0 kg .d an ba
ka bi lir .
ağ ır lığ ın a ka da r çı
de n çı km ış ?
Pe ki bu ya rı ş ne re
n in sa nl ar
O bö lg ed e ya şa ya
ve ür ün le ri ni
ta rı m la uğ ra şı rl ar
lı
de po la rı na he p at
ar m ış .
kı za kl ar ile ta şı rl
lış ıp eğ le nm ek
Bu nu ya pa rk en , ça
et m iş le r.
iç in bu ya rı şı ke şf
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MADDEDE

MEVSİMLER!
Ekvator’daki güneş ışığı
miktarının yıl boyunca aynı
kaldığını biliyor muydunuz?
O bölgedeki ülkelerin dört
mevsimi yok. Ekvator’da kurak
ve nemli olmak üzere iki
mevsim hakim diyebiliriz.

YAPRAKLAR SONBAHARDA
NEDEN SARARIR?
Çünkü sonbaharla birlikte
gündüzler gecelere oranla
daha kısadır ve yaprağa yeşil

rengi veren klorofil
maddesinin üretilmesi
durur.

Ülkemizde yaz
tatilleri için genellikle
Karadeniz, Ege ve
Güney Anadolu
tercih edilirken kış
tatili için Marmara
Bölgesi’nde bulunan
Uludağ’a ve Doğu
Anadolu’daki
kayak merkezlerine
gideriz.
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Mevsimsel
alerjiler
dünya
genelinde
yaklaşık
100 milyon
insanı
etkiler!

Satürn’de
bir mevsim
yaklaşık yedi
dünya yılı sürer.

Dünyamız

GÜNEŞ VE DENİZ

Uzmanlar yaz aylarında güneş
ışınlarının dik geldiği zamanlar
olan saat 12.00-16.00

arası güneşte fazla
kalmaMAmızı ve denize bu

saatler dışında girmemizi önerir.

Ayı, yarasa, yılan,
bazı kemirgen ve
bazı kaplumbağa
türleri, fiziksel
ve biyolojik
özellikleri
gereği kış
mevsiminin büyük
çoğunluğunu
uykuda geçirir.

Kuzey
yarımkürede
yaz iken
güney
yarımkürede
kış yaşanır.
Peki kuzey
yarımkürede kış
yaşanırken güney
yarımkürede
hangi mevsim
yaşanır?
(Tabii ki yaz).

Tarihte
bilinen
en büyük
volkanik
patlama
1815 yılı sonunda Endonezya’daki
Tambora Dağı patlaması iklim
değişikliğine neden olmuş; 1816 yılı
“Yaz yaşanmayan yıl” ilan edilmiştir.

GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ
Ülkemizde bolca yetişen ayçiçeği
ya da diğer adıyla günebakan
çiçeği yüzünü güneşe döner. Sıcak
iklimlerin çiçeği olmasına rağmen
-4 dereceye kadar soğuğa da
dayanıklıdır.
53

Tek başına selfie
(özçekim) çekmek
yerine bir arkadaşınla
birlikte fotoğrafınızı
çekebilirsin. Böylece,
eğlenceli kareler
yakalayabilirsin.

En iyi fotoğraf için

10 ipucu

anne-babalarımızla, arkadaşlarımızla
birlikte fotoğraf çekmek çok eğlenceli.
tabii ailenizin izni olmadan cep telefonu ile
oynamamaya dikkat etmelisin. ÖnERİLERİMİZ
sayesinde En iyi, en eğlenceli selfıe
fotoğraf karelerini yakalayabilirsin.

Telefonun
kulaklığının ses
ayarıyla daha
kolay selfIe
çekebilirsin.
Gülümsemek en
güzel fotoğraf
çekilme
tüyosudur!
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Teknoloji
Arka planını
kontrol etmende
yarar var. Böylece
herhangi bir
dağınıklık varsa
düzeltebilirsin!

Fotoğraf çekerken
en sevdiğin şarkıyı
dinleyebilirsin. Bu da
seni rahatlatıp en mutlu
olduğun anın fotoğrafını
ortaya çıkaracaktır…

En sevdiğin
oyuncağınla
selfIe’ni çek;
oyuncağınla
harika bir anın
olsun.

Öpücük göndermemeyi
deneyebilirsin! Boşluğa
öpücük göndermek
yerine gülümsemeyi
tercih edebilirsin!

Capcanlı,
rengarenk
giysiler ise her
zaman harika
görünür!
Önemli günlerde selfie’ni
çekip fotoğraflarını,
annen ya da babanla
fotoğrafçı dükkanlarına
gidip bastırabilirsin.
Böylece arkalarına
tarihleri de not
alabilirsin.
Filtrelere aldırma...
Telefonun filtre ve ışık
programlarına boşvermek
en iyisi! Doğal ışık, gün
ışığı yakalayıp en doğal
ve eğlenceli halinle
fotoğrafını çek gitsin!
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Posta

pullarının

TARİHİ

Posta pulları bir ülkenin
turistik, ekonomik, kültürel
ve yaşamsal düzeyini
göstermesi açısından
önem taşır. Pullar,
bağımsızlığın en önemli
sembolleridir.

Posta pulu, ilk olarak 6
Mayıs 1840 yılında
İngiltere’de basıldı.
Ülkemizde ilk posta pulu
1 Ocak 1863 tarihinde
çıkarılmış, 13 Ocak 1863’te
Sultan Abdülaziz’in izniyle
kullanılmaya başlanmıştır. İlk
pulumuz,
dikdörtgen
şeklinde ve
dantelsiz olan
“tuğralı pullar”dır.
Üzerinde Sultan
Abdülaziz’in
tuğrası yer
aldığı için bu
ismi almıştır!
Dünyada en uzun pul
serisinin, 134 parçadan
oluşan “Memleket
pulları” serisi ile,
ülkemiz tarafından
bastırıldığını biliyor
muydun?
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
ilk pulların tuğra ve desenleri,
Sikkezenbaşı Abdülfettah
Efendi tarafından çizilmiştir.

Yüzlerce ülkenin pek
çok sayıda pul çıkarması
nedeni ile 2000 yılında
tam 400 bin çeşit pul
basılmış durumdaydı.
son yıllarda ise dünya
üretimi yılda 10 bin çeşit
civarında.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı
pulları üzerlerine sürşarj
(bir sözcüğün ya da rakamın
yerine geçmek üzere, üzerine
başka bir sözcük ya da rakam
basma işi) yapılarak postada
kullanılmıştır. 1921 yılında
sürşarjlı olarak Adana’da sunulan
pullar Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk pulları olarak kabul edilse de
Cumhuriyetin ilanından sonra
basılan ilk pulumuz Birinci
Ayyıldız serisi.

Posta pulunun yaratıcısı Sir Rowland Hill’dir.
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İtalya’da
eskiden
postacıla
o kadar
r
çok sevil
ir
d
i ki onlara
posta gü
vercini a
nlamına
gelen bir
tanımlam
a
kullanılır
dı.

Postacıların
dünyadaki önemi...
Geçmiş
zamanlarda,
Olağanüstü
durumlarda
bir haber,
İstanbul’dan
Van’a üç günde
ulaşırdı.

Osmanlı
İmparatorluğu
döneminde
haberleşme
işlerini
yürüten
postacılara
“ulak” adı
verilir ve
atlı hizmet
ederlerdi.

Sultan 2. Abdülhamit
Han’ın özel fotoğraf
koleksiyonu

1913 yılında PTT kurumu;
Posta, Telgraf ve Telefon Umum
Müdürlüğü adını almıştır.
Böylece bugün de baş harflerini
kısaltarak kullandığımız “PTT”
kısaltması ortaya çıkmıştır.

Osmanlı sarayında, sultanların hizmetinde
bulunan ve mesajları uzak mesafelere
koşarak iletmekle görevli Peykler, sırma
işleme elbiseleri ile hizmet verirlerdi. Koşma
yeteneklerinden dolayı padişahların
buyruklarını iletmek için görevli olan
peykler, bir tür acele posta hizmeti
görmüştür. Peyk sisemi 1828 yılında
kaldırılmıştır.

T.C Posta
İşletmesi Genel
Müdürlüğünün
adı, 29 Ocak
2000 tarihinde
T.C Posta
ve Telgraf
Teşkilatı Genel
Müdürlüğü
olarak
değiştirilmiştir.

Usta oyuncu Kemal Sunal’ın
efsaneleşmiş “Postacı” adlı bir
filmi vardır.
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Dünyanın
en büyük
posta kutusu
1.750 metre
uzunluğunda.

Dünyanın en uzak
mesafeden basket
atan adamı; Thunder
Law. Harlem Globetrotters oyuncusu olan
Thunder 11 Kasım
2013 Arizona’da 33.45
m’den yaptığı
basket ile bu
rekorun sahibi olmuştur.

En ilginç 15
Kürekle Atlas
Okyanusu’na açılan
Erden Eruç, 312 gün
süreyle denizde
kalarak “Tek başına
denizde en uzun
kalan kürekçi”
unvanı aldı.
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Dünyanın en küçük
köpeği 4 yaşındaki
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CHINA

Hezi Dean, Tel Aviv’de
buz içinde 8 tonluk
buz kalıbının içinde
tam 64 saat geçirerek
unutulmaz bir rekora
imza attı. SAKIN DENEME!

!

Brandy, sadece 15
cm uzunluğunda.
Guinness’e giren 1 kiloluk
Brandy, bir kemikten bile
daha küçük.

İngiltere’de yaşayan
Ludo adlı kedi
ise yaklaşık 92
santimetre
uzunluğunda ve
dünyanın en uzun
kedisi olma rekorunu
elinde bulunduruyor.

ORK
Y
NEW

Şaşırtıcı Bilgiler

Kağıttan uçak
yapma ustası
Takuo Toda
sadece kağıttan
yaptığı uçağı 26.1
saniye uçurdu.

Amerikalı sihirbaz
DavId BlaIne,
60 saat baş
aşağı asılı durma
rekorunu kırdı.

LONDON

Dünyanın en uzun
köpeği Burnundan
kuyruk ucuna 2,32 santimetre boyuyla “Mon
Ami von Der Oelmühle” adlı köpek dünyanın
en uzun köpeği.

*GUINNES, dünya rekorlarının kaydını tutar. En iyi
olduğuna inanan, bir konuda dünyada tek olan ne
varsa bunu tescil etmek için herkes Guinnes’in her
yıl yayınlanan rekor kitabında olmanın hayalini kurar.

Dünyanın en
büyük havuzu
Şili’de bulunuyor.
Bu havuz
yaklaşık 914 m
uzunluğunda.

DImItrI PancIera
tek bir külah
üzerinde 121 top
dondurmayı,
devrilmeden
tutabiliyor.

Stephen
Parkes ve
dünyanın
en büyük
“Şirinler”
koleksiyonuna sahip.
Koleksiyon
tam bin 61
parça.

Dünyanın en büyük
ağzına sahip olan
Afrikalı Francisco
Domingo Joaquim
2011 GuInness
Rekorlar Kitabı’na
adını yazdırdı.

ITALIA

Mardinli Sultan Kösen,
2 metre 47
santimetre boyuyla
en uzun adam olarak
adını Guinness Rekorlar
Kitabı’na yazdırdı.

Bryan Berg, ABD’de
oyun kartlarından
dünyanın en büyük
evini yaparak,
Guinness Rekorlar
Kitabı’na girdi.
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Balık
türleri yeryüzünde dinozor türlerinden önce bile
vardı.

Balıklarda
suyun içindeki
sesleri algılamaya
yarayacak radar
türü bir organ
bulunmaktadır.

Keşfediyoruz
Balıklar,
kuşlar ve
memeliler gibi

Günümüzde Yeryüzünde tanımlanmış
25.000’den fazla
balık cinsi bulunmaktadır.

acı ve stresi
hissedebilirler.

Balık
türleri
yeryüzünde 450
milyon seneden
fazla bir
süredir var
olmuştur.

Bazı balıkların iskelet
yapısı sadece
kıkırdaklardan
oluşmaktadır.

Dünyanın 2. en
büyük feneri
Şile Deniz
feneri. 1859
yılında açıldı.

Mersin
balıklarının
kıyılarımızda
yaşayanlarının
uzunlugu
2 metre
kadardır.
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Dünyadaki en
yayın göz rengi
kahve rengidir.

Renkler
hakkında
bilimsel
VERİLER

Koyu renkli
dondurmalar,
açık renkli
olanlara göre
daha hızlı
erirler.

Renkler aynı
zamanda
duyguları ifade
etmek içinde
kullanılırlar,

kırmızı; sevgi,
güç, kızgınlık,
mavi; dinginlik,
huzuru temsil
eder.

Araştırmalara
göre odanızı mavi
renge boyamak
sizi daha yaratıcı
hale getirir,
sarı enerji verir
ve yeşil ise
dinlendirir.

Ortalama
kişi yaklaşık
bir milyon
renk görebilir.
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Mavi, sentetik
olarak
üretilen ilk
renkti!

Bazı akarsu
yunusları açık
pembe renklidir

1940lı yıllara
kadar pembe
erkekler için,
mavi kızlar için
kullanıldı.

Bil Bakalım
Sanılanın aksine
havuçlar yalnızca
turuncu renkli
olarak
yetişmezler.
Dünyada
mor, sarı, kırmızı,
beyaz havuçlar
yetiştir.

Kırmızı
iştah açar

Bildiğimiz tüm
renkler 3
ana renkten
oluşmaktadır,
bu renkler
kırmızı, mavi ve
sarıdır.

Yaklaşık
2,5-3 yılda
bir dolunay
sırasında
Ayın mavi
renk aldığını
görebiliriz.

ANADOLU’DA
beyaz yErine
kırmızı renk
gelinliğin
geleneksel
rengidir.

1856’dan önce,
mor renk
salyangoz
sümüğ ünden
ELDE EDİLİYORDU.

Kan Portakalı
meyvesinin
dışı diğer
portakallar
gibiyken
içinin rengi
kırmızıdır.

Istakozların
kanları
renksizdir
ancak oksijen
ile buluştukları
zaman mavi renk
alır.

Leylak rengi
ise kazara 1856
yılında ortaya
çıktı.

Aleksandrit taşı
farklı ışıklar
altında renk
değiştirir. Doğal
ışık altında
sarı renkliyken
floresan ışığında
mor renklere
dönüşür.

Siyah ve beyaz
gerçek renkler
değildir.

Dünyada
mor, sarı,
kırmızı, beyaz
havuçlar
yetiştir.
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Geleneksel
oyunlarımız

Kukalı saklambaç

Çelik çomak
Biri uzun diğeri kısa iki sopa kullanılarak oynanır. Kısa olan ve sürekli yerde
kalan sopa, uzun sopayla uç kısmına
vurularak havalandırıldıktan sonra, en
uzak noktaya ulaştırılmaya çalışılır.

Tüm oyuncular oyun alanında toplanır. Aralarından
bir ebe seçilir. Oyunculardan biri ortaya konan
topa ya da teneke kutuya vurarak oyun alanından
uzak bir noktaya atar. Tüm oyuncular ebe topu
tekrar oyun alanına getirene kadar saklanır. Ebe,
kukayı getirdikten sonra saklananları ararken,
başka oyuncular yeniden kukayı uzağa atabilir.
Ebe kimi görürse kukaya basar ve “kukaladım” der.
Oyun bu şekilde devam eder.

İp atlama
İki çocuk karşılıklı olarak
ipin ucundan turarak
çevirir. Çocuklar sırayla
ipten atlamaya çalışırlar.

Bülbül kafeste

Körebe.........

Oyuncular arasından bir ebe belirlenir
ve gözleri bağlanır. Oyun, adını ebenin
gözlerinin bağlanmasından alır. Oyuncular
ebe ortada kalacak biçimde bir halka
oluşturur.El çırparak ebenin çevresinde
dönerler. Ebe bu sırada kollarını öne doğru
uzatarak dokunduğu oyuncunun başını,
yüzünü ve üstünü elleriyle yoklar.

Oyuncular el ele tutuşarak bir halka oluşturur. Bu halka
bülbül kafesi olur. Oyuncular arasından iki-üç ‘bülbül’ seçilir.
Bülbüller kafes içinde dolaşır. Oyun sırasında halkadaki
oyuncular ellerini bırakarak, “bülbül kafeste” der. Bu sırada
bülbüller halkanın dışına çıkmaya çalışır. Halkadaki çocuklar,
bülbülleri dışarı çıkarmamak için hemen birbirlerinin ellerini
tutar ve kafesin açık yerini kapatır. Kafesten kaçabilen
oyuncular, oyunu kazanmış olur.

Aç kapıyı bezirganbaşı
kapı hakkı...

Oyuncular tekerleme aracılığıyla aralarından iki kişiyi
seçerler. Bunlar bezirgânbaşı olur ve kendilerine
bir isim verirler (kırmızı-yeşil, elma-armut, balıkkelebek gibi). Karşılılkı olarak el ele tutuşarak bir
kapı oluştururlar.
Daha sonra diğer oyuncular bir kervan misali ardı
ardına sıralanırlar ve bu kapının içinden geçerler.
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Güvercin ve cennet kuşunu
boya ve renklendir!

İYİ EĞLENCELER
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için
in
iz
s
y
Bu a
a
ız
m
a
d
n
aja
girenler maya

2019 ŞUBAT A ja n d a

ve sine
tiyatroya eglenin hem
m
giderek he eyirler...
is
ögrenin. İy
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Bisküvi Adam

Tiyatro-İstanb
ul Şehir
Tiyatroları-Ga
ziosmanpaşa Sa
hnesi
17 Şubat 2019
Pazar saat:15.
00

Büyük evin saati Gu
guk Bey’in ansızın
kısılan sesi, ev sahi
pleri tarafından on
u
çöpe atılma tehlikes
i ile karşı karşıya
bırakmıştır. Ama m
utfaktaki arkadaşlar
ı
Tuz, Biber, sonradan
aralarına katılacak
olan Poşet Çay ve en
çok da fırından yeni
çıkmış Bisküvi Adam
’ın yardımıyla bunu
n
üstesinden hep birli
kte geleceklerdir.

Karlar Kr
aliçesi
Sihirli Ay
na

Tembel
Memiş

Sinema-22
Şubat 2019
Konusu: Ro
bert Lence
ile Aleksey
animasyon
Tsitsilin’in
film Karlar
yönettiği
Kraliçesi 4:
çok eğlenc
Sihirli Ayna
eli. Sihirli A
’nın konusu
yna’yı kulla
Kral Harald
narak insan
’ın planını ö
la
rı kandıran
ğrenen Gerd
elinden gele
a, Engel olm
ni yapacaktı
ak için
r ancak Ayn
sihir yetene
alar Diyarı’n
ği olanlar g
a sadece
idebilmekte
yeteneği olm
dir. Ailesin
ayan tek kiş
d
e sihir
i Gerda’dır
yaramaz bir
ve bu yüzde
i olarak görü
n kendini iş
r...
e

TiyatroAnkara D
evlet
Tiyatros
u
Cüneyt G
ökçer Sa
hnesi
24 Şubat
2019 Paz
ar
saat: 11.
00

Bir varmış
bir yokmuş
. Evvel
zaman için
de, kalbur
s
aman
içinde, tem
bel mi tem
bel
Memiş varm
ış… Oğlun
un
tembelliği
ve sorums
u
zluğu
yüzünden
annesi çok
y
akınırmış.
yardım etm
Kimselere
eyen, kend
i işlerini bil
kırlarda uz
e yapmaya
anıp keyif y
n Memiş’in
apmakmış
kendisiyle
tek derdi
.
Tembelliği
evlenmek
yüzünden
istemeyinc
s
oyun, Anka
e
vdiği kız Gü
e, Memiş’i
ra’daki izle
llü
n başından
yicisini bek
geçenleri e
liyor.
le alan
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Keloğlan v e
güver cini
K

eloğlan ve güvercini...
Sıcak bir günde, bir karınca
biraz su arıyordu. Bir süre etrafta
dolaştıktan sonra bir karınca
geldi. Çimenlere tırmanmak
isterken kaydı ve suya düştü. O
sırada Keloğlan güzel bir söğüt
altında uyukluyordu ve tüyleri ışıl ışıl
parıldayan bir posta güvercini vardı.
Keloğlanın olağanüstü güzellikteki
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posta güvercini de Keloğlan’ın
uyukladığı ağaçta duruyordu. O
ağaçtan Keloğlan’ın güvercini
o minik karıncayı görmemiş
olsaydı, zavallı karınca boğulmuş
olabilirdi. Karıncanın başının dertte
olduğunu görünce, Keloğlan’ın
güvercini bir yaprağı çabuk bir
şekilde kopardı ve onu karıncaya
yakın suya bıraktı. Karınca yaprağa
doğru ilerledi ve üzerine tırmandı.
Yaprak onu kuru zemine sürükledi
ve karınca dışarı çıktı. Sonunda

güvendeydi. Tam o sırada,
yakındaki bir avcı, onu tuzağa
düşürmek için ağını güvercin
üzerine atmak üzereydi. Avcının
ne yapmak istediğini anlayan
karınca çabucak onun topuğunu
ısırdı. Acıyı hisseden avcı ağını
düşürdü. Güvercin de güvende
olmak için hızla Keloğlan’ın omzuna
kondu. Keloğlan böylece uyandı
ama zaten her şeyi minik güvercini
halletmişti…

Bilmece Bulmaca

Roketi uzaya gönderecek kişi sensin!
Tek yapman gereken kalemle ÇİZEREK doğru
yolu BULMAK.
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Boyama zamanı
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