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23
NİSA
ULUSAL EGEMENLİK
23
NİSAN
ULUSAL EGEMENLİK VE

ÇOCUK BAYRAMI

ÇOCUK bAyRAM
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu ulu önderimiz Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Büyük Millet Meclisi’nin açılışı
ile beraber Dünya Çocuklarına
armağan ettiği 23 NisaN UlUsal
EgEMENlik vE ÇocUk BayraMı,
UlUslararası DüzEyDE kUtlaNaN
ilk vE tEk ÇocUk BayraMıDır.
BayraMıMız kUtlU olsUN!
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Bu Ay Ne Oldu?

AN
K VE

Mı

23

NİSAN’DA HER YIL
TÜM DÜNYADAN BİRÇOK
ÇOCUK, ÜLKEMİZE MİSAFİR
GELİR. BAYRAMIMIZI HEP
BİRLİKTE KUTLARIZ!

BAYRAMI
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23 Nisan’da tüm çocuklarla...

bAyRAMıMız, HER yıL
bİRÇOK üLKEDEN ÇOCUKLA
bİRLİKTE KUTLANıR!

Peki, sen hiç 23 Nisan’da okuldaki bir
gösteriye katıldın mı? ya da şiir
okudun mu? Bayram coşkusunu her
23 Nisan’da doya doya yaşaman dileğiyle...
6

Bu Ay Ne Oldu?
Çocukların seveceği Ptt pulları

Europe Cept (Çocuk
Oyunları) 1989

Ptt, siz çocuklara önem veren özel bir kurumdur. Bu nedenle
Ptt kurumu, çocukların seveceği birçok pul bastırmıştır.

Çocuk Hakları 1996

Türk Çizgi
Kahramanları 2006

Avrupa 2010
(Çocuk Kitapları)
2010

Nasreddin
Hoca’nın
800. Doğum
Yıldönümü 2008

U

lu önderimizAtatürk’ün,
Büyük Millet Meclisi’nin
açılışı ile beraber Türk
çocuklarına armağan ettiği
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı yurdumuzda her
yıl coşkuyla kutlanır. Dünyadaki
ilk çocuk bayramı olma
özelliğine sahip 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
ilk olarak 23 Nisan 1921’de Milli
Bayram olarak kabul edildi. İlk
defa 23 Nisan 1929’da Çocuk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı 2018

Bayramı olarak kutlandı.
Milletimizin gönlünde, onun
bağımsızlığının sarsılmaz
ifadesi olarak en
önemli yeri alan 23
Nisan Bayramı,
her yıl birçok
etkinlikle
kutlanıyor.
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Çocukların minik,
sevimli arkadaşı
İlk midilliler, zamanla yapıları
küçülmüş olan orĳinal vahşi
atlardan türemiştir.

“En küçük at
türüyüm vE çok
sevimliyim!”

Bu küçük hayvanlar, çeşitli amaçlarda kullanılmak
üzere Kuzey Yarım Küre’de
evcilleştirilmiş ve terbiye
edilmişlerdir.
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MİDİLLİYİ
TANIYALIM

Küçük bir at ırkı. Midillilerin birçok
farklı türü var. Midilliler, atlara oranla
daha kalın yeleye, daha kısa bacaklara ve
daha kısa bir başa sahip olur.

Midilliler, tarihte
ilk olarak
binicilik ve yük
taşımacılığı,
çocuk biniciliği,
eğlence yarışçılığı
gibi amaçlar için
kullanıldı.

Bu Hayvan
ay ne oldu?
Kartı

ik bir
“ Ç o k Ç ev
m ! Uz Un
h a y va n ı
ı
r ı m h ızl
ba c a k la
”
sa ğlar.
koşmamı

Dağ Ceylanı
DAĞ CEYLANI
(GAZELLA GAZELLA)
GÜNÜMÜZDE
SADECE TÜRKİYE VE
FİLİSTİN’DE KALMIŞ
NADİR BİR TÜRDÜR.
YENİ DOĞMUŞ GEYİK
YAVRUSU İLE CEYLAN
BİRBİRİNE BENZER
ANCAK İKİ FARKLI
HAYVAN TÜRÜDÜR.

CEYLANI
TANIYALIM
Boynuzları yay biçiminde olur. Gözleri iridir. Ayrıca
ceylanlar çok çevik hayvanlardır. Günümüzde
ülkemizde iki farklı ceylan türü bulunur. Kursaklı
Ceylan Şanlıurfa ilimizde, Dağ Ceylanı ise Hatay
ilimizde yaşar.

ya ş a m s ü re s i : 1
0 yıl
kö k e n : a f r i k a v
e
asya’daki çöl v
e
bozkırlar.
ağırlık: 16-25 k
g.
Uzunluk: 100-13
0 cm.
r e n g i : to p r a k r
engi.
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FATİH

SULTAN
MEHMED
Osmanlı İmparatOrluğu’nun
yedİncİ padİşahı Fatİh
sultan mehmed “ıı. mehmed”;
İstanbul’u Fethetmİştİr.
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Kim Kimdir?

11

aVrupa’da adını
altın harFlerle
yaZdıran padİşah!
Fatih Sultan Mehmed,
üstün başarılarından dolayı
Avrupa’da “Büyük Türk” ve
“Türk İmpartoru” adlarıyla da
tanınmıştır!

30 yıl boyUnca yönettiği imparatorlUğU
a skeri deha sı sayesinde Çok geniş

sınırlara Ula ştıran, bilime ve sanata
12

önem veren büyük bir imparatordU.

Kim Kimdir?
Fatih Sultan
Mehmed,
İstanbul›u fethederek 1000 yıllık Bizans
İstanbul’u
İmparatorluğu’na son verdi ve bu olay
ile yılında
1453
Orta Çağ’ın (476-1453) sonu Yeni Çağ’ın
fethettiğinde
(1453-1789) başlangıcı oldu.
sadece
21 yaşındaydı.

İSTANBUL’UN
FETHİYLE İLGİLİ PTT
PULU dA VARdIR.
İstanbul’un
1453 yılında
fethedilmesiyle Orta
Çağ kapanıp, Yeni
Çağ başlamıştır.
Bu fetih, o kadar
önemlidir ki
posta pullarımıza
taşınmıştır.

EğİTİM VE KüLTüR

F

atih Sultan Mehmed’in
tarihteki en önemli
yanlarından birisi de
eğitime verdiği önem olmuştur.
Üniversite olarak, Osmanlı ve
dünya tarihinde bilinen en eski
eğitim kurumlarından
olan “Sahn-ı
Seman”ı
kurmuştur. Sahn-ı
Seman, İstanbul’un ilk

Türk yükseköğretim kurumudur.
Bu ilk üniversitenin, eğitim
müfredatının hazırlayıcılarından
biri, çağın önemli bilim insanı Ali
Kuşçu’dur. Kuşçu, astronomi
eğitimi için Semerkant’a
gönderilmiştir. Kuşçu,
1570’te Tophane’de
kurulan gözlemevinin
ilk çalışmalarını
yapmıştır.

“Fatih” adı
nereden geliyor?
Padişahın, İstanbul’u
fethetmesinden
sonra aldığı bu ön
isim; ele geçirmek
anlamına gelen
“feth” sözcüğünden
türemiştir.
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DüNyANıN

EN TEMbEL
HAyVANı
Günde 20 saate kadar uyuyOr,
çOk ama çOk yaVaş hareket edİyOr.
pekİ adı ne? tabİİ kİ tembel hayVan!

ESKİ
zAMANLARDA

TEMbEL

HAyVAN
NEREdE YAşAR? Orta ve Güney
Amerika’da ağaçlarda yaşayan tembel
hayvan, 15-20 saatini uykuda geçirir.
Tembel hayvan en çok Kosta Rika’da
bulunur. Bu sevimli hayvanlar, dakikada
sadece yarım metre ilerleyebilirler.
Tembel hayvan, adından da anlayacağın
gibi, tüm hayvanlar arasında en yavaş
hareket edendir.

Pek fazla yemek
yemeyip su içmedikleri de bilinir,
bu nedenle doğaya en az zararı
olan hayvanlar olarak tanınırlar.

Tembel hayvan yediklerini tam bir ayda sindirebilir.
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Geçmiş jeolojik
zamanlarda,
“megatherium” gibi
de tembel hayvanlar
yaşamıştır. Güney
Amerika’da ve
Kuzey Amerika’nın
bazı kısımlarında
yaşamışlar. Ancak
binlerce yıl zaman
içinde onların
da dinozorlar
gibi soyları
tükenmiştir.

Dünyanın “EN”leri

bAŞKA TEMbELLER DE VAR!

İKİNCİ TEMbEL
HAyVAN İSE...

Koala

Avustralya’ya özgü otçul ve
ağaçta yaşar. Diğer yavaş hareket
eden ve çok uyuyan hayvanlar arasında:
Lemur, su aygırı, kahverengi yarasa gibi
hayvanlar bulunuyor.

pekİ, neden tembel?

1
2

Çünkü metabolizması çok
yavaştır. Bu nedenle hareketlerini
idareli yapmalı!
Diğer hayvanlardan saklanabilir.
Öyle yavaş ki üzerinde yosun
yetişiyor! Bu sayede ağaç
dallarının arasına çok iyi
gizlenebiliyor. Bu nedenle
kamuflaj onlar için son derece
önemli.

ANA VATANI KOSTA RİKA’YI
TANIYALIM Bir Orta Amerika
ülkesi olan Kosta Rika,
İspanyolcada “zengin sahil”
anlamına gelir. Büyük, geniş
ve harika sahillere sahip bir
ülkedir. Kuzeyde Nikaragua,
güneydoğuda Panama ile
komşudur. Batısında Büyük
Okyanus, doğusunda ise
Karayip Denizi vardır.

SU AYGIRI TEMBEL
HAYVANLARA BAşKA BİR öRNEK.
çin ve
“S a d e c e
da
a n la r ı n
m
r
o
t
t ibe
u m .”
yaşıyor
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İshak Paşa Sarayı
Ağrı Dağı’nın yakınında, Doğubayazıt’ın
5 kilometre uzağında bulunan tarihi
bir kaledir. 1685 yılında yapımına

başlanıp, 1784 yılında tamamlanan

İshak Paşa Sarayı’nda 116 oda bulunur.
Sarayda ayrıca türbe, cami, surlar, iç ve dış
avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar yer
alır. Kültürümüzün özgün bir mirası olan İshak
Paşa Sarayı’nı 2018 yılında tam 121 bin 94
kişi ziyaret etmiştir. Belki sen de bir
tatilinde ailenle birlikte burayı ziyaret eder ve
bu ziyaretçi sayısını artırırsın!
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Ne Nerede?

üLKEMİzİ
LKEMİzİ
übİRLİKTE
TE

bİRLİK
GEzİyORUz
z
U
R
O
y
İ
z
GE
İshak Pa ş a Sarayı, BalıklıGöl ve Nem rut Dağ ı…
B u üç hari k a yere kısa ve görsel
şö le n s unan mac era dolu b ir yolcu lu ğa çıkıyoruz.
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balıklıgöl

iki ayrı gölden oluşur: aynzeliha ve
Halil-Ür rahman Gölleri.
Şanlıurfa’nın şehir merkezinin güney
batısında yer alır. Balıklıgöl, 150
metre uzunluğunda ve 30 metre
genişliğindedir. Derinliği 3-5 metre
civarındadır. İçinde efsanelere konu
olan sazan türü balıklar bulunur. Bu
balıklara halk tarafından saygı gösterilir
ve yenilmez. Balıklıgöl’de müthiş bir
huzur ve pozitif bir enerji vardır. Sen de
bu güzel enerjiyle depolanmak için
rotanı balıklıgöl’e çevirebilirsin.
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Ne Nerede?
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Nemrut Dağı
Nemrut Dağı, Adıyaman’ın Kahta ilçesi
yakınlarında Ankar Dağları civarında 2.150
metre yüksekliğinde bir dağdır. Milattan
Önce 62 yılında Komagene Uygarlığı tarafından
bu dağın tepesine dev boyutta heykeller
yapılmıştır. Ülkemizden ve dünyadan, özellikle
de Japonya’dan turistler Nemrut Dağı’nı çok
sık ziyaret eder. neden? Çünkü nemrut

Dağı’nda güneşin doğuşu ve batışını
izlemek muhteşem bir etkinliktir. Burada
bulunan heykellerin ise her biri yaklaşık 10
metre uzunluğundadır.
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Ne Nerede?

Nemrut Dağı
1987'de UneSCO tarafından
“Dünya mirası alanı”
ilan edilmiştir.
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zEbRALAR
NEDEN ÇİzGİLİ?
Zebraların neden çizgili olduğuna dair başlıca
teoriler vardı: böcekleri kaçırmak. kamuflaj
sağlamak ve bu sayede aslan, kaplan gibi
yırtıcılardan korunmak. bir de zebraların birbirlerini
tanımalarını sağlamak. 2018 yılında bu teorilerden
sadece biri kanıtlandı. peki, hangisi?

KAÇ zEbRA TüRü VAR?
“BAYAĞI ZEBRA”, “DAĞ ZEBRASI” ve “GREVY ZEBRASI”.
Quagga adlı alt türünün soyu ise 19. yüzyılın sonlarına doğru tükendi.
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Neden?

NEREDE AŞAR?

AFRİKA KıTASı
YAŞADIĞI YERİN
İKLİMİ NE KADAR
SICAKSA,
ÇİZGİLERİ DE O
KADAR FAZLA OLUR.

KENyA

Masai Mara

TANzANyA

ANGOLA

Afrika’da! 1.Bayağı zebra:
Doğu ve güney Afrika’daki
ormanda yaşar.
2. Grevy zebrası: Kuzey
Kenya’da Etiyopya’nın
otlaklarında yaşar.
3. Dağ zebrası: Güney
Afrika’daki Namibya ve
Angola’da yaşar.

İŞTE SORUNUN
CEVAbı! kler, çizgileri

Böcek ve sine
an uzaklaşır.
sayesinde zebradok
Araştırmalar, birç
hastalık taşıyan
sineğin, çizgili
aktan
yüzeylere konm
ı
hoşlanmadığın
Atgiller ailesinden
gösteriyor.
olan
zebralar, atlar
ve eşeklerin aksin
e
hiçbir zaman tam
olarak evcilleşmem
iştir.

bUNU bİLİyOR
MUyDUN?

FİLM ÖNERİSİ

Cesur Zebra: Filmin
kahramanı Khumba
adlı zebranın çok
az çizgisi vardır.
Ancak Khumba çok
cesur bir zebradır…
Zebraların dünyasını
eğlenceli ve
sürükleyici biçimde
ele alan bu filmi
izlemeni öneririz.

GİLER! n
EŞSİz Çİz
a
rinde yaşay

Dünya üze
nın çizgileri
her bir zebra
a bir
ayrıdır. Başk
birbirinden
isi,
g
zebranın çiz
deyişle her
ldir.
kendine öze
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1

Endemik
canlı nedir?

yalnız ca belirli bölgede
yaşaya n, dünya nın
başk a yerinde
yaşaya maya n o
yöreye öz gü hayva n
türüne denir.

Van Kedisi: Kediler

suyu sevmez ama Van
Kedisi hariç! Çünkü o
çok iyi bir yüzücüdür.
GÖZLERİ İKİ FARKLI
RENKTE OLAN ASİL
BİR KEDİ CİNSİDİR.

E
TüRKİyE’DEKİ
İ
K
E
D
’
E
y
İ
K
R
Tü
Ülkemizde YAŞAYAN en önemli endemik hayvanları ve
belirgin özelliklerini Dama Dama okuyucuları için derledik.

2
Anadolu leoparı: Dünyadaki

leopar türleri arasında en irisi olan
Anadolu leoparı, en son 1974’te Ankara
Beypazarı’nda görüldü. Hala Toros
Dağları’nda yaşadığına dair rivayetler
bulunuyor.
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Kangal köpek:

Kangal,
anavatanı Türkiye olan bir çoban ve
bekçi köpeği ırkıdır. Adını Sivas’ın
Kangal ilçesinden alır.
Kangal köpeğinin
en belirgin
özelliği ise
sahibine
çok sadık
olmasıdır.

3

İlginç Hayvanlar

4
Ankara keçisi: Tiftik keçisi veya Ankara keçisi,

Ankara’ya özgü bir keçi türü. Tüyünün tiftik
olmasından dolayı, tekstilde oldukça fazla kullanılır.

Eİ ENDEMİK
NDEMİK HHAyVANLAR
AyVANLAR
senin en sevdiğin hayvan hangisi?
CEVABINI BİZE MEKTUP OLARAK
GÖNDEREBİLİRSİN. EN SEVDİĞİN HAYVANIN
RESMİNİ VE ANADOLU’NUN ENDEMİK
HAYVANLARINDAN BİRİNİN RESMİNİ ÇİZİP
ZARFINA EKLEYEBİLİRSİN! BİZ DE BU RESMİ
YAYINLAYABİLİRİZ!
PTT A.ş GENEL MüdüRLüğü
TANITIM VE MEdYA İLİşKİLERİ dAİRE
BAşKANLIğI REKLAM VE MEdYA
PLANLAMA şUBE MüdüRLüğü
ANAFARTALAR MAH. şEHİT TEğMEN
KALMAz CAd. NO:2 ULUS, ANKARA
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3 MADDEDE

#SıFıRATıK

israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak elimizde! atık miktarını
azaltmak ve atıkları geri kazanmak için sen de #SıfırAtık hareketine katıl!
Haydi sevgili Dama Dama okuyucumuz; yarınlara daha temiz bir dünya
bırakalım! sana önereceğimiz 3 önemli çözümle dünyamızı daha temiz bir
hale getirebilirsin. Unutma; dünyamız, evimiz!

1
SADECE 1 PİLİN
AYRIŞTIRILMASIYLA

800 BİN LİTRE SU
VE 4 METREKARE
TOPRAĞIN
ZARAR GÖRMESİ
ENGELLENİR.

PİL TOPRAĞA
NEDEN ZARARLI?

Bir adet pil bile atıldığı toprakta yaşayan canlıları
yok etmeye yeter. Çünkü pilin içeriğinde
bulunan kimyasal maddeler toprağa, suya,
havaya karışarak canlıların hastalanmalarına ve
zehirlenmelerine neden olur.

SEN NE YAPABİLİRSİN?

Anlayacağın, pilin kesinlikle doğaya atılmaması
gerekiyor. Peki, enerjisi bitmiş atık pilleri nereye
atacağız? Pilleri geri dönüşüm kutularına
atabilirsin.
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NEREDE?
Pil Atık Geri Dönüşüm Kutuları Nerelerde?
Evine ya da okuluna yakın caddelerde
pil için geri dönüşüm kutuları mutlaka
vardır. Kullanılmış pilleri, bu geri dönüşüm
kutularına atarsan, bu pillerin doğaya
zarar vermesini önleyebilirsin. Ayrıca
büyük süpermarketlerin de piller için geri
dönüşüm kutuları
bulunur. Büyüklerinle
alışverişe gittiğinde
yanında atık pillerini
de almayı unutma!

GERİ DÖNÜŞÜM
KUTULARINDAKİ PİLLERE
NE OLUYOR?

Pilleri özel pil geri dönüşüm kutusuna atarsan;
içeriğinde bulunan ağır metallerin, toprağa ya
da suya karışmasını önleyebilirsin! Ayrıca pillerin
bünyesindeki değerli metaller ve elementler
tekrar kullanılır. Böylece ekonomik kazanç da
sağlanmış olur. Peki, pildeki hangi maddeler tekrar
kullanılabilir? Atık pillerdeki çinko, manganez
birleşikleri, nikel, lityum, gümüş, kobalt gibi
maddeler, geri dönüşüm kutularında toplanarak
tekrar geri kazanılır.

Sıfıratık

2
1 ton atık kağıt,

Kağıtları, dönüşüm
kutusuna atarak
ağaçları kurtarabiliriz.

2 0 ai le ni n a y l ı k
ene rji si n e eş i tti r .

GERİ DÖNÜŞÜM
KUTUSUNDAKİ
KAĞITLARA NE OLUR?
Dönüşüme gönderilen kağıtlar ile tekrar
kağıt üretilir. Kağıtlar, geri dönüşüm olarak
en kolay şekilde işlenen maddelerden biridir.

ÖNEMLİ:
Eğer 1 ton kağıt geri dönüşümle tekrar
kullanılabilir hale getirilirse yaşayan 17
adet ağaç kesilmez ve dünyamıza oksĳen
üretmeye devam edebilirler.

Kağıtların yapımı için ağaçların
kullanıldığını biliyorsun değil mi? Kesilen,
yok edilen her bir ağaç geleceğimizi
olumsuz yönde etkileyebilir.

NASIL?
Yeniden kullanım için kağıtlar birçok
işlemden geçerler. Kağıtlar ilk önce ufak
parçalara ayrılır. Daha sonra
üzerlerinde bulunan yazı, renk,
desenlerden kurtulmak için
kağıtlar ıslatılır. Bu sırada
kağıt hamur kıvamına
getirilir. Bu geri
dönüşüm işlemi
sayesinde tekrar

kağıt üretilmiş olur.

SEN NE YAPABİLİRSİN?
Defter, gazete, karton gibi kullandığın
kağıt ürünlerini buruşturup çöpe atma!
Bu atıkları toplama
ünitelerine atabilirsin.
Böylelikle atıklar, geri
dönüşüm için gerekli

tesislere iletilebilir.

kağıtlardan yenİden
neler yapılır?
GERİ DÖNÜŞÜME KATILAN
KAĞITLARDAN YENİDEN AMBALAJ
KUTULARI, TUVALET KAĞITLARI,
DEFTERLER VE KİTAPLAR ÜRETİLEBİLİR.

27

SIFIR ATIK NEDİR?
Sıfır Atık projesiyle israfı, yani gereksiz
kullanımı önlemiş oluruz. Sıfır Atık
sayesinde pil, pet şişe, kağıt atıklarını
tekrar kullanabiliriz. Atık oluşumunun

engelleriz ya da en aza
indirebiliriz. Böylece dünyamız
daha temiz kalır!

3
DOĞADA KAYBOLMUYOR!
Tek kullanımlık pet şişeler doğada yaklaşık

1.000 (bin) yıl kaybolmaz. Üstelik
bin sene sonra, toprağa ya da denizlere
karışıp dünyamızı kirletmeye devam eder.
Plastik pet şişeler deniz canlıları için de
çok zararlı. Ne yazık ki denizlerde ve
okyanuslarda yaşayan canlılar plastik
şişelerden zarar görür.

GERİ DÖNÜŞÜMDEKİ
PLASTİK ŞİŞELERDEN
NE ELDE EDİLİR?

Tekrar geri kazanılan plastiğin kullanım alanı çok
geniş. Otomobil yedek parça kutuları, deterjan
şişesi, sera örtüsü, plastik
oyuncak, su borusu gibi
şeyler bu sayede
tekrar üretilebilir.

gElEcEk sayıDa!

SEN NE yAPAbİLİRSİN?
Öncelikle atık pet şişelerini, plastik
geri dönüşüm kutularına atabilirsin.
Ayrıca plastiği çok fazla kullanımını
önlemek amacıyla okula giderken suyu
mataranda götürebilirsin! Böylece
daha az plastik şişe üretilmiş olur.
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“ahşap malzemelerin geri kazanımı,
binlerce ağacın korunmasını
sağlar.” Nasıl?
Dama Dama Mayıs
sayımızda bu konuyu
detaylı olarak ele alacağız.

10 farkı

BUlaBilcEk MisiN
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İLK RObOTU

KİM yAPTı?
İNSANLARIN EL BECERİSİ
VE KAS GüCüYLE
GERÇEKLEşTİRdİğİ İşLERİ
YAPMAYA YARAYAN
OTOMATİK MAKİNELERE
ROBOT dENİR.
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Bilim-Teknoloji

İlk rObOt
anadOlu’dan!
Dünyanın ilk robotu

800 yıl önce

Anadolu’da icat
edilmiştir. Peki kim
tarafından icat edildi?
31

ÜlkemizDe t3 Vakfı teknOfeSt etkinliğini
DÜzenliyOr. t3 VakFı, 2023 yılına dek 1001

teknOlOjİ takımını destekleyecek. düZenledİğİ
rObOt yarışmasında bİrİncİye tam

75 BİN TL öDüL vereCeK. Sen De mUtlaka
teknOfeSt etkinliğini ziyaret et. belki bir
SOnrakine rObOt taSarımCıSı Olarak katılırSın!
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Bilim-Teknoloji

cevap:
İlk robotu
Anadolu’da “Cezeri”
icat etmiştir.
ceZerİ kİmdİr?

Bir sonraki sayfamızda
okuyabilirsin!

?

nerelerde
kullanılır?
robotlar uzay araştırmaları,
tıp, laboratuvar
araştırmaları, nesnelerin
üretimi için kullanılır.

robotların hayatımızı
kolay la ştırdı ğı bir gerÇe k!
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“Denenmem iş bilg i , doğ ru i l e
ya nlı ş ar asında asılı k al ır. ”
-C eze ri

bU SAAT
DüzENEğİ DE
CEzERİ’NİN
İCADı!

al
İlk dİjİt
rObOt
alıştırılan

olarak ç
İlk dijital
mlanabilir
ve progra
rge
4’te Geo
robot 195
at
ic
fından
devol tara
k
zeri’nin il
edildi. Ce
i bu
n sonrak
icadında
bot
odern ro
robot, m
ni attı.
m
in te eli
in
is
tr
s
ü
d
en
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ÖNEMLİ
Zamanı iyi
değerlendirmek
Cezeri için çok büyük
önem taşıyordu. Bu
nedenle dahi, titiz
dakiklik içeren birçok
saat mekanizması
üzerinde
çalışmıştır.

Bilim-Teknoloji

ceZerİ kİmdİr?
Bilim insanı ve mühendis. İlk
robotu yapıp çalıştırmıştır.
Tam adı: Ebu’l İz El
Cezeri. Cezeri’nin ressam
ve mühendis bir dahi
olan Leonardo da Vinci’ye
ilham kaynağı olduğu
düşünülür. 12. ve 13. yüzyılın
büyük mühendisi Cezeri,

E l -C e z e r i (1 1 3 6 -1 2 06 )
elliden fazla makine ve aracın
teknolojik tasarımlarını
yapmıştır. Bu makineleri
teorik planlamada bırakmayıp
üretmiş ve çalıştırmıştır.
Büyük dahi Cezeri’nin
bilimsel ve pratik mirası,
21. yüzyıl dünyası için hala
güncel ve ilgi çekicidir.

HARİKA
MUCİT
CEzERİ VE
İCATLARı!

ÖNEMLİ
Cezeri, özellikle
zaman kullanma
makineleri ile birçok
bilim insanına ilham
vermiştir.

CEzERİ
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ASTRONOTLAR

NASIL

bESLENİyOR?

UzayDa yErÇEkiMi yok!
astroNotlar Uzay aracıNDa gENElDE
havaDa DUrUyor. acaBa astroNotlar
BU ortaMDa Nasıl BEslENiyor? cEvaBı
sayfalarıMızDa…
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Nasıl?

A

stronotlar,
uzayda besin
değeri yüksek
dondurulmuş
kuru gıdalar
tüketir. Astronotlara
özenle hazırlanmış
yiyecekler sunulur.
Uzayda çok az
hareket ederler.
Bu nedenle
astronotların
alacakları kalori
de genel olarak
düşük düzeyde
olur. Onlar için hem
sağlıklı hem lezzetli
yiyecekler hazırlanır.
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ASTRONOT
KİME DENİR?

Astronot, kozmonot ya
da uzay insanı,
uzay çalışmalarına katılmak
üzere eğitilen kişidir.

Uzaya giDEN ilk
caNlı, Bir köPEk
olMUştUr!
Adı da “Layka”dır. Uzaya giden ilk insan ise
“Yuri Gagarin”dir. Gagarin 1961 yılında
uzaya gönderilmiştir. Uzaya giden ilk kadın
ise “Valentina Tereşkova”dır, 1963 yılında
gönderilmiştir. Aya ayak basan ilk insan, 1969
yılında, “Neil Armstrong” olmuştur.
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astroNotlarıN
BElirttiğiNE görE...
Yiyeceklerin uzaydaki tadı çok farklı
oluyor. Uzmanlar bunun nedenini ise
yerçekiminin olmamasına bağlıyor.

Nasıl?

Çi

ler
ke
ül ’ d i r
n

san gönd
n
i
ya a , R u s y a ere
a
ve n
Uz e r i k
Am

Astronotların hastalanmaması
için yiyeceklerinde bakteri
olmaması, temiz olması, en önemli
kurallardandır.
UZAY ARACINA
YİYECEK KIRINTISI
DÖKÜLMEMESİ
ÇOK ÖNEMLİ.
BUNUN NEDENİ
UZAY ARACININ
BOZULMASINI
ÖNLEMEK.

MENüDE NElEr var?
Özel domates soslu sebzeler,
ıstakoz, çikolatalı kek gibi
lezzetli yemekler astronotların
menüsü arasında bulunuyor.
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3D YAzICI

Ne İşe yarar?

S a n al ortamda tasarlanmı ş 3 bo yutlu nesneler i, katı
formd a s omut ne sne le re dö nüştür en mak inelere
3 b o yut l u (3 d) yazıcı de ni r. 3D yazıcılar la i lgi li tüm
m erak et ti kleri n i se Dama Dama sayfalarında!

3D

baskı teknolojisi ile
ihtiyaç duyduğunuz
her aparatı basabilirsiniz.
3D tarayıcı ile taradığınız bir
cismin çıktısını alabilirsiniz.
Hatta çizdiğiniz bir tasarımı
oluşturabilirsiniz.
Kısacası bu
harika aygıtlarla
ile dilediğiniz
her şeyi
basabilirsiniz!
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NERELERDE
KULLANILIYOR?

Hayatımıza yeni girmeye başladı.
Ancak 3D yazıcıların üzerinde
yaklaşık 30 yıldır çalışılıyor. Son
yıllarda teknolojideki gelişmeler
sayesinde 3D yazıcılar
hayatın içinde daha çok yer
alıyor. Havacılık, savunma
ve otomotiv sanayi,
3D yazıcıların en fazla
kullanıldığı sektörler.

GIDA
SEKTÖRüNDE
DE yüKSELİŞTE!
Genelde insanlar
3D yazıcı ile
üretilmiş yemeklerin
tüketilmesine şimdilik
uzak kalsa da,
pastacılık ve hazır
pizzacılık sektöründe
üç boyutlu yazıcı
kullanılmaya başlandı
bile!

Bilim-Teknoloji
3 BOYUTLU YAZICILAR,
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇOK
İŞE YARIYOR! EL, AYAK
GİBİ BİRÇOK PROTEZİN
ÜRETİMİNDE BU HARİKA
CİHAZLAR KULLANILIYOR!
Acaba bu teknoloji nereye gidiyor?
Üretim hızı arttıkça 3D yazıcıların
kullanım alanlarının da hızla artacağı
çok açık. Fabrikalar artık başka
bir kaynaktan yedek parça sipariş
etmek zorunda kalmayacak. Ayrıca
canlı doku/organ çalışmaları ve
üretimleri 3D baskıda yeni eğilimleri
de oluşturuyor. Örneğin, Dr.
Anthony Atala, 3D baskı ile kulak,
kemik ve kas üretmiştir. Kalp,
böbrek, ciğer gibi organların 3D
baskı ile üretilmesi içinse çalışmalar
tüm hızıyla sürüyor.

3D yAzıCıLARıN TARİHİ
İlk 3D yazıcı teknolojisi
Charless Hull tarafından
1984 yılında ortaya
çıktı. 1986 yılında
“3D Systems” adlı ilk
3D yazıcı şirketinin

kurulmasıyla yeni bir
sektör doğmuş oldu. 90’lı
yıllarda bu teknoloji hızla
ilerledi ve Amerika’da
ilk renkli baskı alındı.
2005 yılından itibaren
hızlandırılan çalışmalar
sayesinde 3D yazıcılar
bugün, evlerimize kadar
ulaştı.

amacı ne?

bu gi riş im in a m ac
ı,
m al iy e t i az al ta ra
k

ku lla nı m ı ya yg ın la
şt ır m ak .
3d ya zı cıl ar ın bu
gü n, ne
k ad ar bü yü k bi r
ba şa rıy a
ul aş t ığ ın ı gö re bi liy
or uz .

3D yAzıCı İLE NELER yAPıLAbİLİR?
BİLİYOR MUSUN? 3D YAZICI
İLE YAPABİLECEKLERİNİN BİR
SINIRI YOK!
Bu teknoloji hızlı ve kusursuz
üretim açısından endüstride

şimdiden önemli bir fark
yarattı. 3D baskı sayesinde,
sadece ihtiyaç duyulduğu
kadar malzeme tüketilir. Bu
sayede karmaşık şekilli parça

üretimini, yüksek sayılar için
elverişli kılar. Buna uçaklar ve
yarış arabaları iyi birer örnek!
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bİR GüNDE EV
yAPAbİLİyOR!
3D baskı teknolojisi yeni alanlara
da yayıldı. Buna, felaket bölgeleri
için bir günde betonarme ev
yapımını örnek verebiliriz.

eVet, 3d sayesİnde,
acİl durumlarda
sadece bİr Günde
yapılar İnşa etmek
mümkün!

3D DüNyASı ÇOK zENGİN!
Sonuç olarak; modern
fabrikalarda, cam kaplı
kontrol odalarında
bulunan onlarca makine,
3D baskı için çalışır.
Otomobil büyüklüğünden
mikrodalga fırın
büyüklüğüne kadar farklı
makine boyutları vardır.
Bu makinelerde neler mi
üretilir? Alan çok geniş:
Mücevherden, otomobil
torpido parçasına,
elektrikli mikserin plastik

parçasından, suni ayağa
kadar farklı ürünlerin
üretildiğini görürsünüz.
3D teknolojisi için
geleceğimizin en yararlı
icadı diyebiliriz.
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basan 3D yazıcılar ile kendi
tasarladığınız çikolatalar
elde edebiliyorsunuz. Tabii
çikolatanın yanı sıra, 3D yazıcı
teknolojisi gıda sektöründe hızla
gelişmekte…

DAhA NeLer NeLer… OTOmOBİL
DüNyAsıNDAN, sAğLıK seKTörüNe
KADAr AKLıNA geLeBİLeCeK her
ALANDA 3D CİhAzLAr eN BüyüK
KOLAyLığı sAğLıyOr.

F1 yarış arabalarının dişli kutusu,
Boeing uçakların hava filtresi, 3D
yazıcılarla hızlıca üretilebilir.
Ayrıca kronik kemik
enfeksiyonu olan bir
hasta için titanyumdan
bir çene bile üretildi!

Ayrıca ulaşılması zor bölgelerde
köprü yapımı da bu yepyeni
teknolojiyle mümkün! Üstelik
3D yazıcının kullanım alanları
bunlar ile sınırlı değil. Çikolata

Önümüzdeki
yıllarda 3d yazıcılar
hayatımızı daha da
kolaylaştıracak!

Neden?

esneriz?
NEDEN
Tüm insanlar ve hemen
hemen tüm hayvanlar
esner. Yoksa yazımızı
okurken sen de mi
esniyorsun? Peki, neden?

e

snemek, beyindeki sıcaklığı
düzenler. Esnemeyle alınan
derin nefes beynin soğumasını
sağlar. Tıpkı otomobillerdeki
radyatör gibi. Bu nedenle esneriz.
Peki, bu sıcaklık dengeleme
ne işe yarar? Beyin sıcaklığı
arttığında burundaki kan akışı
hızlanır. Esnemeyle alınan hava,
burun ve ağız boşluğundan
geçerken damarlardaki kanın
sıcaklığını değiştirir. Böylece
beynin soğumasına yardımcı olur.

Neden uykumuz geldiğinde,
uyandıktan sonra ya da
sıkıldığımız zamanlarda esneriz?

VÜCUT AĞIRLIĞININ
%2’Sİ KADAR OLAN
BEYİN, TOPLAM
ENERJİ TÜKETİMİNİN
%2O’SİNDEN
SORUMLUDUR. UYKU
VE STRESİN İSE BEYİN
SICAKLIĞINDA DEĞİŞİME
NEDEN OLDUĞU
DÜŞÜNÜLÜR. Örneğin

uykusuzluk, beyin
sıcaklığını artırır.
Esneyerek beynin ısısı
dengelenir. Bu sayede
beyin de hararet yapmadan
rahatça çalışabilir.

etkİ-tepkİ meselesİ!

Evet! Bu bir etki-tepki
meselesidir. Beynimiz, sin
ir
sistemi aracılığıyla
vücudumuza birçok
mesaj iletir. Esneyen birini
gördüğümüzde onun
oluşturduğu etkiye bizim
de
esneyerek tepki vermemiz
buna bir örnek!

43

Uzayda
insan
ağlayamaz.
Çünkü yer
çekimi yok
ve gözyaşı
yere doğru
hareket
edemez.

Ay, her yıl
dünyadan

3,78 CM

“Bilim insanı”
kelimesinin ilk
kez ne zaman
kullanıldığını
biliyor musun?
İlk kez 1833
yılında İngiliz bilim
tarihçisi William
Whewell, bu terimi
bir makalesinde
kullanmış.

GüNEŞTEN GELEN ıŞığıN
DüNyAyA ULAŞMASı
8 DAKİKA 20 SANİyE SüRER.

UZAKLAŞIR.

bİLİMSEL
GERÇEK!

Galaksimiz olan
samanyolu’nun
bir ucundan diğer
ucuna seyahat,

100 bİn
ışık yılı
sürüyOr.

YAğMUR
B-12 VİTAMİNİ İÇERİR.

su ne renktir? rengi yok mu? şeffaf mı?
Hayır! Su aslında son derece soluk bir tonda
olsa da mavidir. Çok büyük ve çok derin beyaz
bir havuzu suyla doldurup içine baktığınızda, su
mavi görünecektir. Bunda gökyüzünün yansıması
olan mavilikte vardır. Ama bu maviliği, kardaki
gökyüzü görmeyen derin bir deliğe baktığınızda da
görebilirsiniz.

GüNDE TAM

275 MİLyON yENİ yıLDız DOğAR.
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yıldırım, güneş
yüzeyinden tam
5 kat daha sıcaktır!

Neden?
Venüs Güneş
Sistemi içerisinde
diğer tüm
gezegenlerin tersi
yönde kendi ekseni
etrafında dönen
tek gezegendir.
Başka bir deyişle
Venüs’te güneş,
batıdan doğar.

Atmosferdeki
karbondioksit
oranı son
800 bin yıl içinde
görülen en yüksek
seviyede.

ay nasıl kOkar? Barut gibi kokar! Ayda
yalnızca on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri
özel uzay giysileri nedeniyle ortamı koklayamadı.
Ancak ay yüzeyinden kabine döndüklerinde
yanlarında bu tozlardan bol miktarda getiriyorlardı.
Bu maddeler ise tıpkı barut gibi kokuyordu.

Buzul çağı 10 bin yıl
önce başladı. Dünyamız
genelindeki ısınma
sonucunda sadece
kutuplarda buz kaldı.
Bilim adamları buzul
çağının 12 bin ile 50 bin
yıl arası süreceğini tahmin
ediyor. Tabii insanların
sebep olduğu küresel
ısınmanın yarattığı
olumsuz etkiler bu tarihi
kısaltıyor.

MEVSİMLER URANüS’TE

42 yıL SüRER

BİR İNSAN
GÜNDE 28 bin
LİTRE HAVA, 500

litre oksijen
TÜKETİR.

SATüRN ÇOK HAFİF BİR
GEzEGENdİR. EğER ONU
SUYA KOYSAYdIK, suyun

üZerİnde yüZerdİ!

En büyük dağ Everest değil
Mars’taki Olympus Dağı!
Dev volkan Olympus Dağı
güneş sistemindeki ve bilinen
evrendeki en yüksek dağdır. 22 km
yüksekliğindeki dağ, Everest’ten
tam üç kat daha yüksek.

dünyaya bir gün içerisinde
ulaşan güneş ışıkları ile dünya

Samanyolu galaksisinde 400 milyarın
üzerinde yıldız olduğu varsayılıyor. Başka
bir deyişle yıldızların sayısı çöldeki kum
taneciklerinin sayısından bile fazla!

27 yıl enerji ihtiyacını
karşılayabilir.

AYdA KİLONUz,
düNYAdAKİ KİLONUzUN
YüzdE 16,5’İ KAdARdIR.
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kÖpekler salya
yOluyla terler
Hayır! Köpekler vücut
ısılarını soluma yoluyla
dengeler. Bu nedenle
sık sık dilleri dışarıda
nefes alıp verirler. Ancak
dillerinden terlemezler!
Ter bezleri vardır ve
genellikle patilerinden
terlerler.

HAYVANLARLA
HAyVANLARLA İLGİLİ
DOğRU bİLİNEN
wDOğRU
LGİLİ
yANLıŞLAR
balİnalar suda
duyamaZ!
Yanlış! Hem hava
hem de suda çok iyi
duyabilen balinaların
işitme duyuları çok
gelişmiştir.

yANLıŞLAR
D üN yay ı PaylaştığıMız hayvaN DostlarıM ız il E
ilgili D oğrU sa ND ığıMız ya Nlış B ilgilEr NE lEr ?
DaM a Da Ma okUrları Mız iÇ iN c Eva PlaD ık!

yARASALAR

KÖRDÜR

Hayır, yarasalar kör
değildir. Ses aracılığıyla
yönlerini belirleseler de
tüm yarasaların gözleri ve
görme yetisi vardır.
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Nasıl?

kaplumbağa
sİğİl yapar

BOğALAR SAdECE
KIRMIzIYA SALdIRIR!
Boğalar, matadorların kullandığı
kırmızı örtüye renginden dolayı
öfkelenmez. Sadece örtü
hareket ettiği için sinirlenirler.

yAbAN ARıLARı UÇAMAz

İnsanlar kaplumbağalardan ya da diğer
hayvanlardan siğil
kapmaz.
Kaplumbağaların kabuğunda yer alanlar da
siğil değildir.

züRAFALAR
ASLINdA HİÇ
UYUMAz!

ASLA, TAM TERSİ! YABAN ARILARI
ÇOK HIZLI UÇARLAR.

R

Yanlış!
Zürafalar
uyur.
Ama çok
az! Günde
sadece 30
dakika!

dEVE KUşU KAFASINI
KUMA, SAKLANMAK
İÇİN GöMER
H A Y I R! D e v e k u ş l a r ı y a l n ı z ca
t o p ra ğı n a l t ı n a s a k l a d ı k l a r ı
y u m u r ta l a r ı n ı ç e v i r m e k
a m a c ı y l a k a f a l a r ı n ı t o p r a ğı n
a l t ı na s o k a r l a r .

uyurken
Örümcek yutarıZ
Hayır. Aksine insanlar
uyurken ses ve
titreşim çıkarır bu da
örümceklerin ağzımızdan
uzaklaşmasını sağlar.
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kUrşUN kalEM

Nasıl yaPılır?
O n u n l a g en e l d e il k o k u l d a ta n ı şı r ı z v e
yaş a m ı m ı z ı n h e r d ö n e min d e k u l l a n ı r ı z .
H a d i, n a s ı l y a p ı l d ığ ı n ı ö ğr e n e l im !

K

urşun kalem, kağıt
üzerine yazı veya çizim
için kullanılan, yazıcı kısmı
çoğunlukla kil ve grafitten
üretilen kaleme denir. Tipik bir
kurşun kalemde grafitin etrafı
ahşap kaplıdır. Bunun yanı sıra
metal veya plastik korumaya
sahip kurşun kalemler de var
tabii...

HER NE KADAR KURŞUN
KALEM İLK KEZ 1.
YÜZYILDA KULLANILSA
DA “KURŞUN KALEM”DEN
TERİM OLARAK İLK
KEZ 1565 YILINDA
BAHSEDİLMİŞTİR.

O dönemde grafitin bir
tür kurşun olduğu
düşünülüyordu. Daha
sonra 1779’da bilim
insanları siyah kurşunun
aslında kurşun olmadığını
fark etti.
Aslında bu madde; kömür ve elmasın
da içinde bulunduğu saf, doğal karbon
ailesinin bir parçasıydı. Ona grafit
adını verdiler. Yine de biz Türkçe’mizde
kurşun demeyi sürdürüyoruz.
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gra f it

parça larını dünyada

ilk kez sibirya türkleri

kulla n mış. yaklaşık 1. yüzyılda
kulla n maya başla mış ve
ismine “k ara taş” adını
ver mişlerdir.

Nasıl Yapılır?

yapım aşamaları

?

Modern kurşun kalemler nasıl üretilir? Grafit ve kil
tozu karışımı ile.. Ardından su eklenir. Oluklu
ahşap çubuklara yerleştirilip, fırınlanır. Daha
sonra birleştirilen oluklu kalemler ise sarılır ve
boyanır. Detaylara birlikte bakalım mı?

1

ilk olarak grafit maddesi
toz haline getirilir. kil,
su, balmumu gibi kimyasal
maddelerle karıştırılır.

Elde edilen bu macun,
dar bir delikten
geçirilir. Oluşan bu ip,
kalem boyunda kesilir.

2

5

grafit ve zamk olmayan,
oluklu öteki suntalar,
ilk suntaların üzerine
yerleştirilir. iki sunta, zamk
ile birbirine yapıştırılır.

3

sedir ağacı! kalemin
tahtası bu ağaç türüne
aittir. sedir ağacından bir
kalem uzunluğunda kesilmiş
suntalar düzeltilir ve bir
yüzlerine oluklar açılır.

Suntaların üzerine
zamk yayılır. Grafit
çubukları bu oluklara
yerleştirir.

4

TON FARKI

6
7

Suntalar kalem
boyutunda kesilir.
En son kalemlerin
suntası boyanır.

İşte kurşun kaleminiz
hazır!

Bir kalemin içeriğinde çok grafit varsa, yazılımı

o kadar yumuşak olur. Üzerinde “9H” kodu yazan kalemler en sert;
“9B” kalemler ise en yumuşak olanıdır. Genelde yazı için en uygun
olan ise “HB” kalemlerdir. Çünkü orta yumuşaklıktadırlar.
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KLASİK

5

KİTAP
TÜRK VE DÜNYA
EDEBİYATININ ÖNE
ÇIKAN 5 KİTABINI
SİZLER İÇİN SEÇTİK.
KİTAPLAR BİZİ
BAMBAŞKA YAŞAMLARA
DAVET EDER. BİZ DE
O HAYATLARA DAHİL
OLALIM...

SİYAH İNCİ
anna Sewell
7 Yaş ve üzeri

Açıl SofrAm Açıl
Eflatun CEm GünEy

9-13 Yaş
Eflatun Cem Güney, Ezop,
ve Andersen kadar büyük bir
masalcıdır. Masalları, Türk Halk
Edebiyatı’ndan beslenerek şiirsel
biçimde oluşmuştur. Bu eseri 55
ulusun çağdaş masal yazarları
arasından onur listesine alınmıştır.
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Siyah İnci, İngiliz yazar Anna Sewell tarafından
1877 yılında yazılmış bir romandır. Yaklaşık 150 yıl
önce kaleme alınmış bu çok özel roman, güzel bir
çiftlikte doğan Siyah İnci adlı atın hikayesini ele
alır. İyi kalpli sahipleri tarafından özenle yetiştirilen
Siyah İnci, daha sonra başkalarına satılmak
zorunda kalır. İşte bu simsiyah tüylü güzel atın
biraz hüzünlü hikayesi o zaman başlar… Neyse ki
bu özel atın karşısına daha sonraları hep iyi niyetli
başka insanlar da çıkar… Okuyacağın romanın
sürükleyici ve akıcı dilini çok seveceğine eminiz!

Bu Kültür-Sanat
ay ne oldu?

dENİzLER ALTINdA
20 BİN FERSAH
JulEs VErnE

7-12 Yaş
1866 yılında, dünyada sıkça deniz kazaları
yaşanmaktadır. Bu kazaların nedeninin dev
bir canavar olduğundan şüphelenilerek bir
araştırma gemisi hazırlanır. Gemide doğa
bilimleri profesörü “Aronnax” da vardır.
Gemi dev canavarla çatışır ve Aronnax
kendini canavarın içinde bulur... Macera
dolu bu romanı okumalısın!

üÇ SİLAHşöRLER

alexanDre DUmaS-Pere
7-13 Yaş

dONdURMALI SİNEMA
Oktay akbal

9-13 Yaş
“Hikayemin bugünün insanlarına bir masal
gibi geleceğini biliyorum. Ama ben bu
masalın içinde yaşadım” diyerek enfes bir
giriş cümlesi kuruyor yazar Oktay Akbal.
“Dondurmalı Sinema”da yazar, sakin yaz
günlerini ve beyaz pantolonlu bir çocuğun
renkli dünyasını anlatır.

“Üç Silahşörler” adlı roman, ilk olarak 1844 yılında
yayınlandı. Yayınlandığı o tarihten itibaren, yüz
binlerce kişi tarafından okunmuş ve çok sevilmiştir.
Klasikleşmiş, tarihi-macera romanıdır. Roman, çok
sürükleyici bir dile sahiptir. Fransa’da XIII. Louis
döneminde kralın muhafız birliğinde görev yapan
“Athos”, “Porthos” ve “Aramis” adlı üç silahşöre
katılmak üzere Paris’e giden “D’artagnan” adlı gencin
maceraları ele alınır.
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Bavulumda
kuklalar

nkara
terisi, A
s
ö
g
a
l
k
u
K
ro
kın Tiyat
Ankara Ya
2019
Cumartesi
20 Nisan
ve üzeri
00 4 yaş
saat: 13.

2019 NİSAN A j AN D A

bilir?
lda neler ola
en
Mavi bir bavu
Sürekli değiş
r!
va
r
la
la
k
u
k
boyar.
Bu bavulda
ayrı renklere
yi
e
n
h
a
s
n
tü
ar
şarkılar, bü
renkli şarkıl
ve
r
la
la
k
u
k
farklı
Hep birlikte
nıyor.
ayallere boya
h
e
n
h
a
s
e
d
eşliğin
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harikalar Mutfağı

Tiyatro, İstanb
ul
İSTANBUL ŞEHİR
TİYATROSU-ÜMRA
NİYE
SAHNESİ 28 NİSA
N 2019 PAZAR 15
.00
7 YAŞ VE ÜZERİ

Oyunda Papatya So
kağı’nda çalışan ik
i aşçı
olan Gümüşkepçe
ve Kırıkçatal’ın yem
ek
pişirme macerası an
latılıyor. Oyunun
önemli kahramanla
rı, kedi Yorgunpenç
e
ve fare Kazmadiş’ti
r. “Bayan Gülücük”
ün
okulundaki çocuklar
a yemek hazırlamas
ı
için gelen Gümüşke
pçe’nin maceraları
anlatılıyor.

Dumbo
Sinema,
Tüm Türk
iye
Nisan’da
n itibar
e
n sinema
7 yaş ve
larda.
üzeri
Bir sirk vard
ır. Bu sirkin
sahibi ise M
Medici, esk
ax Medici’d
i yıldız Holt
ir.
Farrier ile ç
ve Joe’yu, ç
o
cukları Milly
ok büyük k
ulakları yüz
alay konusu
ünden sirkte
olan yavru
bir filin bak
Ancak, Dum
ımı için işe
bo’nun uça
alır.
bildiğini fark
yeni macera
etmeleriyle
lar başlar…

Çocuk Koro
su
ve Balesi
23 Nisan Te
msili
Tems

il, Anka
ra
Devlet O
pera Sah
nesi,
Ankara 2
2 Nisan,
saat: 15
.00
7 Yaş ve
üzeri

23 Nisan U
lusal Egem
enlik
ve Çocuk B
ayramı’nı
Ankara Ço
cuk Korosu
ve Balesi’n
in vereceğ
i temsil ile
kutlayabilir
siniz. Koro
bu özel tem
eserleri se
silde birbir
rgiliyor. Sa
inden eğle
n
atta tiyatro
nceli
müziğe, ba
ve sinemay
leye de bo
a
o
ld
l
u
b
ğ
o
u
l yer verirs
kadar
anlamlar k
en; dünyay
atabilirsin.
a daha güz
İyi bayram
el
lar!
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Boyama zamanı

Bulmaca

Kaç Köpek Görebildin?
SEVİMLİ DOSTLARIMIZ KÖPEKLERİ KİM SEVMEZ... PEKİ, BU RESİMDE
KAÇ KÖPEK OLDUĞUNU BULABİLDİN Mİ? İYİ EĞLENCELER!

Cevap 19
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TİLKİ İLE ODUNCU
*Ezop Masalları

B

u masalımız hem küçükler hem
de büyükler için. Tilki ile Oduncu
Masalı, Ezop Masalları arasında yer
alan kısa ve özlü masallardan biri.

Bir zamanlar, bir köyde bir oduncu
yaşarmış. Oduncu, bir gün odun
keserken, bir tilki ona yaklaşmış. Tilki
oduncudan yardım istemiş “Oduncu
beni sakla, ne olur! Tazılar peşimde
beni yakalayacaklar” diye yalvarmış.
Oduncu tilkiye kulübesini göstererek
oraya saklanabileceğini söylemiş. Tilki,
hemen kulübeye girerek bir köşeye
saklanmış. Bir yandan da duvardaki

Avcılar, oduncunun yaptığı bu hareketi
anlamamış ve yollarına devam etmişler.
Ama oduncuyu duvardaki delikten izleyen
tilki hemen durumu fark etmiş.
Avcıların gittiğini gören tilki, kulübeden
hemen çıkıp usulca yoluna devam

!
56

delikten dışarıyı seyrediyormuş. Tam
bu sırada tazılar ve peşlerindeki
avcılar oduncunun yanına gelerek,
buralarda bir tilki görüp görmediklerini
sormuşlar. Oduncu avcılara burada bir
tilki görmediğini söylemiş. Ancak eliyle
tilkinin saklandığı yeri de işaret etmiş.

Masalın anafikri:
iyilik, yalnızca sözlerle değil, davranışlarla
da aynı tutarlılığı gösterdiği sürece gerçek
bir iyilik olabilir.

Masal

ediyormuş ki, oduncu tilkinin bir teşekkür
bile etmeden gitmesine çok öfkelenmiş.
“Ne kadar da nankör bir tilki. Oysa ben
senin hayatını kurtardım. Bir teşekkürü
bile çok görüyor” diye söylenmiş.
Oduncunun sözlerini duyan tilki, ona
doğru dönerek şöyle demiş:
“Bu yaptığından sonra bir de teşekkür
mü bekliyorsun? Davranışların da
sözlerin gibi aynı şeyleri söyleyebilseydi
keşke. O zaman sana hayatım boyunca
minnettar kalırdım” demiş.

*EzOP MASALLARı NEDİR?
Ezop Masalları veya Ezop Fablları, Milattan Önce
6. yüzyıla dek uzanır. Milattan Önce 6. Yüzyılda
yaşadığı varsayılan Ezop adında bir masalcının
anlattığı serilere Ezop Masalları denir.
Ezop masallarında adalet, dostluk, doğruluk,
bağışlamak, cömertlik, alçakgönüllülük, sadakat
gibi değerler yüceltilir. Düşmanlık, kendini
beğenmişlik, cimrilik, aç gözlülük, cahillik,
yalancılık, bencillik gibi davranışlar ise yerilir.

Peki fabl nedir?

İnsanlık kültürünün ortak malı haline gelmiş
bu masallarda hayvanlar, bitkiler ya da cansız
varlıklar, insanlar gibi düşünüp konuşurlar.
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hadi bize yaz!
Dama Dama Nisan sayımızda yer verdiğimiz
“Bilim-teknoloji” temalı dosya konumuzu okudun.
senin burada en ilgini çeken konu hangisiydi?

sEN DE Uzayla ilgili hayllEriNi BiziMlE
PaylaşMak istEr MisiN?

PTT A.Ş Genel Müdürlüğü
Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı Reklam ve Medya
Planlama Şube Müdürlüğü Anafartalar Mah.
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara

58

ÇOCUKLAR!

www.pette.tv

