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PETTE TV İLE TANIŞIN! 
Çocuklar, PTT’nin sizler için özel olarak hazırladığı 
yepyeni ve dolu dolu bir internet plat formuyla tanışmaya 
hazır mısınız? Haydi o zaman; PETTE TV’nin eğlencel i 
dünyasını yakından tanıyal ım

PETTE TV NEDİR?
PETTE TV sayesinde PTT 
hizmetlerinin her an farkında 
olabileceksin! PETTE TV, PTT’nin 
başarılı çalışmalarını, daha 
yakından takip etmeni sağlıyor. 
Aynı zamanda ilgini çeken içerikleri 
bu platformda bulabileceksin. 
Çağdaş-interaktif bir çocuk medya 
platformu olan www.pette.tv’ye 

sen de katılım sağlayabileceksin! 
Üstelik sevimli mi sevimli “PETTE” 
ile birlikte! Peki, PETTE kim mi? 
Bir çizgi karakter. Bu çok özel 
karakterin maceralarını anlatan 
39 bölüm ve 7’şer dakikalık 
animasyon filmlerini,  
www.pette.tv’de izleyebilirsin. 

“PETTE TV’Yİ NASIL 
İZLEYEBİLİRİM?”
Çok kolay:  
www.pette.tv adresine, 
İnternet tabanlı akıllı 
cihazlar, bilgisayarlar, 
Apple TV ve Smart 
TV platformlarından 
ulaşabilirsin. Ayrıca 
hemen hatırlatalım; 
güvenliğin için 
PETTE TV, ebeveyn 
kontrolü altında bir 
platform: Erişimi, aile 
büyüklerinin izin verdiği 
güvenlik ölçüsünde, 
sağlayabiliyorsun.

http://www.pettetv.com'da
http://www.pette.tv


55

PTT Dünyası 

AMACI NEDİR?
İnternet ortamında zararlı 
içeriklerden korunarak 
keyifli vakit geçirebilmenizi 
sağlamak! Milli, kültürel, 
toplumsal değerlerimizi 
benimsemende yardımcı 
olacak bilgileri sana en iyi 
şekilde sunmak da PETTE 
TV’nin amaçları arasında.

PETTE VE TİYATRO 
SEVGİSİ
PETTE kültürel gelişime 
büyük katkıda bulundu 
ve tiyatro ile buluştu! Bu 
amaçla PETTE Tiyatro 
Oyunu ve birçok AVM 
gösterimleri yapıldı. 
TİYATRO GÖSTERİMLERİ  
30 ilde 60 gösteri olarak, 
AVM Etkinlikleri ise 30 ayrı 
AVM’de 120 etkinlik olarak 
gerçekleştirildi. 

HAYDİ SEN DE  

WWW.PETTE.TV’Yİ 

ZİYARET ET,  

EĞLENEREK ÖĞREN! 

PETTE TV’DE NELER VAR? 
7-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitici, öğretici bilgiler, 
“Haydi Bunu Bil”, “Pette ile Hayvanlar Alemi”, “Türkiye’m”, 
“Senin PTT’n” ve “Pette ile Hacivat ve Karagöz” gibi çeşitli konu 
başlıklarına ait çok sayıda video yer alıyor.  
ANLAYACAĞIN PETTE TV’DE YOK YOK! 

http://WWW.PETTETV.COM'U
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Papağanlarla yakın akrabadır. Küçük, uzun  
kuyruklu bu kuşlar yabani ortamda genel olarak yeşil 
veya sarı tüy rengine ve kanatlarında siyah taralı 
çizgilere sahiptir. Alımlı bir görünüşe sahip olan 
muhabbet kuşları dünya genelinde evcil olarak 
beslenir. 

Ya ş a m  s ü r e s i :  1 2 - 1 5  y ı l

Kö k e n :  A v u s t r a l y a

U z u n l u k :  1 5 - 1 8  c m . 

Ö z e l l i ğ i :  E v c i l  

m u h a b b e t  k u ş l a r ı 

k o n u ş m a y ı  ö ğ r e n e b i l i r , 

ı s l ı k  ç a l a b i l i r  v e 

i n s a n l a r l a  o y u n 

o y n a y a b i l i r . 

MUHABBET 
KUŞUNU TANIYALIM

“BEN ZEKİ BİR KUŞUM. 
OYUNCAKLARLA  
VE ÇOCUKLARLA 
ARAM İYİDİR!” 

Gagaları ile 
tüylerini iyice 
temizlerler
Muhabbet kuşları, eşlerinin 
tüylerini gagalarıyla 
düzeltirler. Ve onları bizzat 
beslerler. Muhabbet 
kuşları, genelde kendi 
yedikleri tohumları eşleri ile 
paylaşır. 

Öğretilirse tıpkı 
papağanlar gibi 

birkaç kelime 
söyleyebilir. 
Adına da bu  

nedenle 
“muhabbet 

kuşu” denmiştir. 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS3V5cnVr
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3k
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2FuYXQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS29udSVDNSU5Rm1h
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Ya ş a m  s ü r e s i : 
1 3 - 1 5  y ı l
Kö k e n :  A f r i k a
U z u n l u k :  3 0  c m . 
Ö z e l l i ğ i : 
M i r k e t l e r  2 0 - 3 0 
ü y e l i k  g r u p l a r 
h a l i n d e  y a ş a r  v e 
e t o b u r d u r . 

Bir mirketin ilgisini bir şey çekerse hemen dört 
ayaktan iki ayak pozisyonuna geçer ve iki ayak üzerinde 
duruveririr. Çok çeviktir. Küçük boyutta yuvalar yapan 
hayvanlardır ve yer altında çoklu girişe sahip olan büyük 
tüneller kurarlar. Bu yuvalardan sadece gündüz çıkarlar. 
Çok sosyaldirler ve koloniler halinde yaşarlar. 

MİRKETİ TANIYALIM

BEBEK 
Bakıcısı 
Her mirketin farklı 

görevi vardır. Avlanan, 

gözetleyen gibi. Bir de 

öyle bir üye vardır ki 

hepsinden çok farklıdır: 

Bebek Bakıcısı! Evet, 

yanlış duymadın. Grup, 

yiyecek toplamak için 

yaşam alanlarından 

ayrıldığında yavrularla 

ilgilenen mirkete 

“Bebek Bakıcısı” denir.

BİR MİRKET TOPRAKTA 

TEK BAŞıNA 10 DAKİKADA 

2 METRELİK BİR 

TüNEL KAZABİLİR.

Hayvan Kartı
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YILDIZIMIZ  
Güneş ,  dünyamızın ıs ı  ve 

ış ık  kaynağ ıd ır .  Pek i ,  bu 

dostumuzu daha yakından 

tanımaya ne ders in? 

Samanyolu yıldız takımında yer alan güneş, 
yaklaşık 200 MİLYAR YILDIZDAN SADECE BİR 
TANESİDİR. Kütlesi ise sıcak gazlardan oluşur. 
Çevresine ısı ve ışık yayar. Güneşin yüzey sıcaklığı 
5500 °C. 
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Nasıl?

YILDIZIMIZ  GÜNEŞ
GÜNEŞ, DÜNYAYA 

EN YAKIN 
YILDIZDIR. 

GÜNEŞ IŞINLARI 
8,44 DAKİKADA 

DÜNYAMIZA 
ULAŞIR.
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GÜNEŞTEN 
ÇIKAN 

ENERJİNİN 
2,2 MİLYARDA 
1’İ YERYÜZÜNE 

ULAŞIR.

GÜNEŞTEN 
KORUNALIM!
Dünyamıza en yakın yıldız 
olan güneşin ışınları 12.00-
16.00 saatleri arasında en dik 
şekilde düşer. Yaz aylarında 
özellikle bu saatlerde güneşten 
korunmalıyız. 

NELER YAPMALIYIZ? 
Dışarı çıkarken şapka 
takmalısın. Zaten aile büyüğün 
sana şapkanı verecektir, ona itiraz 
etmeden şapkanı tak olur mu? 

Anne ya da babanın sana 
güneş koruma kremi 
sürmesine izin ver. Güneş 
gözlüğünü de yanına almayı 
unutma! 

GÜNEŞİN ÜÇ GÜNDE YAYMIŞ OLDUĞU 
ENERJİ, DÜNYADAKİ TÜM PETROLE VE 
DOĞAL GAZA EŞDEĞERDİR. 

10
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Nasıl?

Güneş 
banyosu!
Güneş ışınlarında 
vücudumuz için 
yararlı olan D vitamini 
vardır. Büyüklerinin 
izin verdiği ölçüde 
güneşlenebilirsin. 

ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR YILDIZ OLAN GÜNEŞ, TEK
BAŞINA GÜNEŞ 
SİSTEMİ KÜTLESİNİN 
% 99,8’ini 
oluşturur. 

% 1,2 oranındaki kütle, güneşin çevresinde 
dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan oluşur.

11
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BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN
Büyükler, tam bir ay boyunca 
oruç tutar. Ramazan’ın 
sonunda ise ailece bayram 
yapma zamanı gelir. 

AKRABA ZİYARETİ
Ramazan Bayramında aile 
büyüklerimiz, akrabalarımız ziyaret 
edilir. Çocuklar, büyüklerinin 
elini öperek, bayramlarını 
kutlar. Büyükler de çoğu zaman 
çocuklara hediyeler verir. Kimi 
zaman bayram harçlığı ya da şeker 
de verirler. Bayramın en güzel 
yanı, geniş aile bireyleriyle bir 
araya gelebilmek ve ailedeki kuzen 
gibi diğer yaşıt çocuklarla oyunlar 
oynayabilmektir. İyi bayramlar! 

NEDEN ŞEKER BAYRAMI 
DA DENİR?
Ramazan Bayramına Şeker 
Bayramı dendiği de olur. Peki, 
Ramazan Bayramında neden 
özellikle şeker ikram edilir. Ya da 
neden diğer adı Şeker Bayramıdır? 
Çünkü Ramazan ayı boyunca 
büyükler bir ay belli saatler oruç 
tutmuşlardır. Uzun saatler, hiçbir 
şey yiyip içmemişlerdir. Ramazan 
bitince, vücudun ihtiyacı olan 
şekerli besinler, bayramda bol bol 
yenir. İşte bu nedenle misafirlere 
de tatlı ya da şeker ikram edilir. 
Tabii çocuklar da bu güzel 
ikramlardan bolca faydalanır! Tatlı 
bir şey yedikten sonra dişlerini 
fırçalamayı unutmuyorsun değil 
mi? 

RAMAZAN 



Bu Ay Ne Oldu? 
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ÖNEMLİ BAYRAM 
GELENEKLERİ
Bayramlarda yeni ve temiz 
kıyafetler giyilir, bunlara 
“Bayramlık Kıyafet” 
denir. Hatta bazı 
anne-babalar kendi 
çocuklarının yanı 
sıra komşularının 
çocuklarına da 
hediye bayramlık 
kıyafet alırlar. 

Kalabalık aile yemekleri olur. Bu 
aile toplantılarında akrabalar ve 
aile dostlarıyla bol bol sohbet edilip 
özlem giderilir. 

Çocuklar sevindirilir. Daha önce 
de belirttiğimiz gibi bayramlarda 
çocuklara harçlık verilir, buna da 
“Bayram Harçlığı” denir. Bu, her 
zaman harçlık olmayabilir. Şeker ya 
da tatlı da ikram edilir. Bazen içten 
bir kucaklaşma da en anlamlı ve özel 
anlardan biri olabilir. 

BAYRAM NE 
ZAMAN?
Ramazan Bayramı 3 
gün sürer. Bayramdan 
bir gün öncesine 
“Arife” denir. Bu sene 
bayram, 4 Haziran Salı 
günü başladı. 

Yaklaşık bir hafta 
önceden evde 
temizlik yapılır, buna da 
“Bayram Temizliği” denir.

Küsler barışır. Eğer aileler ya da dostlar 
arasında dargın olanlar varsa, bayram 
onlar için güzel bir vesile olur ve barışırlar. 
Bayramlarda küslük olmaz! 
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MİMAR SİNAN MİMAR SİNAN MİMAR SİNAN 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
yaşamış Osmanlı Sarayı’nın baş 
mimarı ve mühendisi Mimar Sinan’ı 
daha yakından tanıyalım…

1489-1588

1
538 YILINDA OSMANLI 
İMPARATORLUĞU’NUN 
BAŞ MİMARI 

OLMUŞTUR. MİMAR SİNAN, 
ŞEHZADE CAMİSİ’Nİ 
ÇIRAKLIK, SÜLEYMANİYE 
CAMİSİ’Nİ KALFALIK 
ESERİ OLARAK TANIMLAR. 
OSMANLI PADİŞAHLARI 
KANUNİ SULTAN 
SÜLEYMAN, II. SELİM VE III. 
MURAT DÖNEMİNDE  
49 YIL MİMAR OLARAK 
GÖREV YAPMIŞTIR. 
USTALIĞI VE ÜSTÜN 
BAŞARISI SAYESİNDE 
ONA “KOCA SİNAN” 
DENMİŞTİR. “KOCA 
SİNAN”IN ESERLERİ, 

ÜLKEMİZDE VE TÜM 
DÜNYADA MİMARLIK 
VE MÜHENDİSLİK 
ŞAHESERLERİ OLARAK 
ANILIR. ÖYLE Kİ 1988 
YILINDA UNESCO 
TARAFINDAN MİMAR 
SİNAN YILI İLAN 
EDİLMİŞTİR. 
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Kim Kimdir?

MİMAR SİNAN USTALIK ESERİ! 
“BAŞYAPITIM, USTALIK ESERİM” DEDİĞİ 
ÇALIŞMASI SELİMİYE CAMİSİ’DİR. 

Bu kusursuz yapı; mermer kaplı minberi, 
çinileriyle ziyaretçilerini büyülüyor. 
Minber: Camilerin içinde, hatibin çıkıp 
hutbe okuduğu, merdivenli özel yer.



Mimar Sinan, Kanuni Sultan 
Süleyman padişahın 
tek kız evladı olan 
Mihrimah Sultan 
adına iki cami inşa 
etmiştir. İstanbul’un 
Anadolu Yakası ve 
Avrupa Yakası’na 

inşa ettiği bu iki caminin 
arkasında Mimar Sinan’ın büyük 
dehası gizlenmiştir. “Mihrimah”ın 

kelime anlamı “ay ve güneş”tir. 
Ve Mihrimah Sultan’ın 

doğum günü, gece 
ve gündüzün eşit 

olduğu 21 Mart’tır. 
21 Mart’ta, güneş; 
Edirnekapı 
Mihrimah Sultan 
Cami’sinin iki 
minaresi arasından 
batar. Yine 21 
Mart’ta ay, 

Üsküdar’daki 
Mihrimah Sultan 

Cami’sinin iki minaresi arasından 
doğar. Mihrimah Sultan’ın adının 
anlamı olan ay ve güneş, bu iki 
camide, bu muhteşem mimari ile 
sonsuza dek  yaşatılmıştır.  

Tasarım Dehası

Henüz 

22 

Yaşında 
iken... 
1489 yılında 
Kayseri’de 
dünyaya gelen 
Mimar Sinan, 

1511 yılında 
Yavuz Sultan 
Selim’in 
buyruğuyla 
osmanlı 
Sarayı’na gelir 
ve sarayda 
çalışmaya 
başlar. 

TAM 
 365
eser!
 Mimar Sinan  

92 CAMİ,  
52 mescit,  
55 medrese,  
7 darül-Kurra 
(Kuran okuma yeri), 
20 türbe, 17 hayır 
kurumu, 3 hastane,  
6 su yolu, 10 köprü, 
20 kervansaray,  
36 saray, 8 mahzen 
ve 48 hamam olmak 
üzere toplam  
365 eser vermiştir.

16

https://onedio.com/etiket/uskudar/576e3554c4d41b8fefa19fc7
https://onedio.com/etiket/turbe/576e359dc4d41b8fefa19fc8


Kim Kimdir?

GEMİ 
FORMUNDA 
BİR CAMİ! 
KAPTAN PİYALE PAŞA 
MİMAR SİNAN’DAN 
GEMİYE BENZER BİR 
CAMİ YAPMASINI İSTER. 
MİMAR SİNAN’IN İNŞA 
ETTİĞİ PİYALE PAŞA 
CAMİ’Sİ, TIPKI BİR 
GEMİ GİBİ GÖRÜNÜR.

Mimar Sinan, bir konuşmasında 
kariyer basamaklarını hızla aşarken 
kendisini bir pergele benzetir:
“Ustamın eli altında, tıpkı bir 
pergel gibi merkez ve çevreyi 
gözledim. Sonunda yine tıpkı 
bir pergel gibi yay çizerek, 
görgümü artırmak için diyarlar 
gezmeye istek duydum… Her 
saray kubbesinin tepesinden ve 
her harabe köşesinden bir şeyler 
kaparak bilgi, görgümü artırdım. 
İstanbul’a dönerek zamanın ileri 
gelenlerinin hizmetinde çalıştım.” 

BU SÖZDEKİ ANA FİKİR 
NEDİR? SENCE “KOCA 
SİNAN” KENDİSİNİ NİÇİN BİR 
PERGELE BENZETMİŞ?   

Çünkü pergelin ayakları sabittir, 
kolları yay çizerek, etrafa açılır. 
İşte Mimar Sinan da kendi Osmanlı 
kültürünü temel alarak, ayaklarını 
tıpkı bir pergel gibi merkezde 
tutmuştur. Çevreye açılarak oraları 
da gözlemlemiştir. Sonrasında 
yine merkeze geri dönmüştür; bu 
defa çevreden aldığı bilgilerle daha 
donanımlı olarak. Mimar Sinan, 
kendi kültürünü, diğer ulusların 
kültürleriyle birleştirip, bir bilgi 
sentezi oluşturmuştur. Buradan da 
anlayacağın gibi sevgili Dama Dama 
okuyucusu, başarıya giden tek yol: 
Araştırmak ve çok çalışmaktır.  

“TIPKI BİR PERGEL GİBİ…” 

Mimar Sinan'ın kalfalık 
eseri Süleymaniye 
Cami’sinin yapımı 
sırasında Kanuni Sultan 
Süleyman'ın Afrika'dan 
onlarca devekuşu 
yumurtası getirttiği 
biliniyor. Çünkü bu 
yumurtanın yaydığı 
koku örümcekleri 
rahatsız eder. Bu 
nedenle Mimar 
Sinan yapıların duvar 
harcında yumurta 
kullanmıştır.

17
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KARPUZU 

kim sevmez!
Yazın en sevilen meYvesi karpuzu ve diğer 

Yaz meYvelerini inceleYelim. sana bir de 

küçük sürprizimiz var: evde bir büYüğünle 

hazırlaYabileceğin iki sağlıklı ve lezzetli 

atıştırmalık tarifi veriYoruz. 

NEREDE 

YETİŞİR?
Karpuz, sıcak ve ılıman iklimde 

yetişir. Dünyada, domatesten 

sonra en çok yetiştirilen meyvedir. 

(Biliyorsun; daha önceki Dama Dama 

sayılarımızda domatesin  

aslında bir sebze değil;  

meyve olduğunu 

belirtmiştik.)
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Nedir?
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REKOR  

BÜYÜKLÜKTE
Guinness Dünya Rekoru kayıtlarına 

göre, 2013 yılında dünyanın en  

ağır karpuzu Tennessee, 

Sevierville’de yaşayan Chris Kent’in 

bahçesinden çıkmıştı ve  

ağırlığı159 kilo kadardı.  

Yani bir ayının 

ağırlığına denk! fA
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KARPUZ AYRICA 

BÖBREKLERİN DÜZENLİ 

ÇALIŞMASINI SAĞLAR.  

C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN 

OLDUĞU İÇİN BAĞIŞIKLIK 

SİSTEMİMİZİ GÜÇLENDİRİR. 

HAFIZAMIZI GÜÇLENDİRİP GÖZ 

SAĞLIĞIMIZI KORUR. GÖRDÜN 

MÜ KARPUZ LEZZETLİ  

OLDUĞU KADAR FAYDALI 

DA BİR MEYVE! 

http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/heaviest-watermelon
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/heaviest-watermelon
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KAVUN Uykusuzluğa iyi gelir.
Sinir sistemini dinlendirir, yatıştırıcı etkisi 
vardır. Kabızlığı giderir.

ERİK En çok tüketilen yaz meyvelerinden 
olan erik kalp çarpıntısını azaltır. 
Bağırsakları yumuşatıcı bir etkiye sahiptir
İştah açar ve hazmı kolaylaştırır.

DİĞER YAZ   
  MEYVELERİ     
    NELER?

DİĞER YAZ   
  MEYVELERİ 
NELER?
İlk aklımıza gelenleR: Kavun, er ik, 
kayıs ı ,  şeftal i ,  k iraz, v işne ve 
üzümdür. HaYd i  bakalım bu lez iz m i 
lez iz meyveler in faydaları nelerm iş 
öğrenel im: 

KİRAZ İdrar söktürücü özelliğiyle 
böbreklerin dostudur. Böbreklerin taş ve 
kum yapmasını önler. Safra kesesi taşının 
dökülmesini sağlar. Sindirim gücünü 
artırır. İçeriğinde bulunan bol miktardaki 
fosfor sayesinde sinirleri güçlendirir. 
Sakinlik sağlar. A vitamini kaynağı karoten 
içeren kiraz, aynı zamanda gözlerin 
dostudur.

KAYISI İÇERDİĞİ KALSİYUM VE 
MAGNEZYUM SAYESİNDE KEMİK 
ERİMESİNİ ÖNLER. CİLDİ VE SAÇI CANLI 
TUTMA ÖZELLİĞİ İLE YAZIN BİR BAŞKA 
VAZGEÇİLMEZ MEYVESİDİR. LİFLİ BİR 
MEYVEDİR 
BU SAYEDE 
BAĞIRSAKLARI 
KORUR. 
KANSIZLIĞA 
İYİ GELİR. 
SİNİRLERİ 
GEVŞETİR, 
UYKU VERİR.
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Nedir?

VİŞNE
Kas ağrılarına iyi gelir. Ateş 
düşürür, susuzluğu giderir. 
İdrar söktürücü özelliği vardır.

ŞEFTALİ Kalp rahatsızlıklarına karşı 
vücudu korur. Sindirim sistemini çalıştırır. 
Böbreklerin ve safra kesesinin düzenli 
çalışmasını sağlar. İdrar sökücüdür.

ÜZÜM
Böbreklerin 
çalışmasını 
sağlar. Kalp atışını 
düzenler. Karaciğeri temizler. Özellikle 
üzümü, çekirdekleriyle yemeye çalış, çünkü 
üzüm çekirdeği hücreleri yeniler.

EVDE YAPABİLECEĞİN İKİ SAĞLIKLI 
ATIŞTIRMALIK: MEYVELİ YOĞURT
Malzemeler; şeftali,
kayısı, üzüm, yoğurt ve
bal. Bu meyveli yoğurdu
yaparken evdeki bir 
büyüğünden yardım 
almalısın. Ondan, şeftali 
ve kayısıyı küçük küpler 
şeklinde doğramasını rica et. Sen de 
üzümleri salkımlarından ayırabilirsin! 
Hazırladığınız meyveleri, çırparak krema 
kıvamına getirdiğin yoğurdun içine ekle. 
Bir kaşık da bal ekledin mi meyveli 
yoğurdun hazır. İşte hem sağlıklı hem 
lezzetli atıştırmalığın! 

KARPUZLU MEYBUZ
Evdeki büyüğünle birlikte karpuzu 
kesip çekirdeklerini ayıklayın. 
Ardından büyüğün karpuzu 
mikserden geçirsin ve böylece 
karpuz sıvı haline gelsin. Ardından 
dondurma kalıplarına bu karpuz 
suyunu doldurup buzluğa koyun. 
Ertesi gün karpuzlu meybuzun hazır! 
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     5 Maddede 
DENİZATINI  
    TANIYALIM
Kafası ata benzeyen, 16 milimetreden 35 
santimetreye dek boyu olan deniz canlısı denizatı, 
su altında yaşayan ilginç canlılar dünyasının belki 
de birincisi! Haydi onu 5 maddede inceleyelim…

1
TAM 2 BİN 
YAVRU! 
Tek seferde 
tam 2 bin yavru 
doğurur. Ancak bu 
yavrulardan sadece 
5-10 tanesi hayatta 
kalır. 



ASLINDA O DA 
BİR BALIK!
Denizatı hiç de bizim 
bildiğimiz anlamda bir 
balığa benzemiyor değil 
mi? Ama tür olarak o da 
balık ailesinden. Çünkü 
özellikleri balığınkiyle 
aynı: Alt vücuttaki 
arka yüzgeç ve kafada 
solungaçların yanındaki 
göğüs yüzgeçleri ile tam 
bir balıktır. 
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İlginç Hayvanlar 

3 4
ERKEĞİ DOĞURAN 
TEK CANLI! 
Evet, bu küçücük, 
sevimli mi sevimli su altı 
canlısının erkek cinsi 
doğum yapar. Ve dünya 
üzerinde erkeği doğum 
yapan tek türdür. 
Yavrular erkek deniz 
atının karnında gelişir 
ve doğarlar.

5 YÜZMESİ DE 
BİR GARİP!
Yüzme şekilleri 
balıklara benzemez! 
Dikey şekilde yüzerler. 
Neden? Çünkü başlarını 
ve kuyruklarını tıpkı 
bir dümen gibi hareket 
ettirirler. Denizatının 
dümeni, başıdır. 2GÖVDESİNDE 

PUL YOK 
Pul yerine, kemiğe 
benzer küçük 
düğmeciklerle kaplı. 
Dış yüzeyinin sert 
olduğuna bakmayın. 
Bu sert kabuğunun 
altında aslında o 
kadar hafif bir gövde 
var ki! Denizatları 
oldukça hafif 
hayvanlardır. 

 ÜLKEMİZDE NEREDE YAŞAR? 
 Denizat ları genel olarak ıl ık sularda yaşar. Türkiye’de de  
 Karadeniz dışındaki tüm deniz lerimizde yaşarlar. Sence niçin   
 Karadeniz’de yaşamaz? Çünkü en soğuk denizimiz  
 Karadeniz’dir de ondan! 

ASLINDA O DA 
BİR BALIK!
Denizatı hiç de bizim 
bildiğimiz anlamda bir 
balığa benzemiyor değil 
mi? Ama tür olarak o da 
balık ailesinden. Çünkü 
özellikleri balığınkiyle 
aynı: Alt vücuttaki 
arka yüzgeç ve kafada 
solungaçların yanındaki 
göğüs yüzgeçleri ile tam 
bir balıktır. 
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   YAZ TATİLİ 
 BAŞLASIN

Bütün yı
l çok çal

ıştın. Sa
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 okul için
 

hazırlan
dın. şim
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l yapma vakti..
. 
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Yaz Tatili

 Bu yaz tatilini dolu 
dolu geçirmek ister 
misin? Hem evde hem 
dışarıda oynayabileceğin 
oyunlardan kitap 
okuma saatlerine, müze 
gezmelerinden sokakta 
yapabileceğin eğlenceli 
keşiflere dek macera 
dolu bir yaz seni bekliyor. 
Sana önereceklerimiz 
sayesinde yaz tatilinde 
daha keyifli vakit 
geçirebilirsin. Şimdiden  
iyi eğlenceler!
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YAZ DEMEK 

SU DEMEK! 
Haz iran, Temmuz ve Ağustos aylarından 
oluşan yaz mevs im in in tadı den iz ve 
havuz keyf iyle çıkar. Pek i  ya den ize ya 
da havuza g idem iyorsak? O zaman evde 
ve balkonda suyla eğlencel i  zamanlar 
geç ireb il irs in. 

KOVADA BALIK! 
Bir kovayı suyla 
doldur. İstersen bir 
suluboyanı su dolu 
kovaya atıp, suyu 
renklendirebilirsin. 
İçine 5 adet 
çamaşır mandalı 
at. Bir kepçe al ve 
mandalları tek tek 
yakalamaya başla. 
Her seferinde dakika tut. Bakalım mandalları, 
kaç dakikada yakalayabileceksin? 
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Yaz Tatili

BALKONDA HAVUZ KEYFİ! 
Hava çok sıcak değil mi? İşte sana evde serinleme önerisi: 
Balkonda kendi havuzunu yarat! Bir şişme havuzun 
varsa onu şişirip balkona çıkarabilirsin. Bu konuda bir 
büyüğünden yardım almalısın. İlk önce balkonu güzelce 
yıkayıp, temizleyin.şişme havuzunu suyla doldurun. İşte 
havuzun hazır! Yanına minik ördeğini de almaya ne dersin? 
İyi yüzmeler… 

KONU SUDAN AÇILMIŞKEN…
TÜRKİYE’DE KARADENİZ, EGE DENİZİ, MARMARA 
DENİZİ VE AKDENİZ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 
DÖRT DENİZ VARDIR. 
Ülkemizde 120’den fazla göl vardır. En büyük gölümüz Van 
Gölü’dür. 3.712 kilometrekaredir. İkinci büyük gölümüz ise 
Tuz Gölü’dür ve 1.500 kilometrekaredir. 

FESLEĞEN, KÜPE ÇİÇEĞİ GİBİ BİTKİLER SUYU 
ÇOK SEVERKEN, KAKTÜSÜ ÇOK SULAMANIZA 
GEREK YOK. HAYDİ, EVİNİZDEKİ ÇİÇEKLERİ, 
BÜYÜĞÜNÜZLE BİRLİKTE SULAYIN! 

SUDA 

OYUN 
Su tabancan var mı? 
Yoksa plastik bardak 
da olur. Eğer bahçeli 
bir eviniz varsa bahçe 
hortumu da olur. 
Şimdi su savaşı yapma 
zamanı. Balkonda ya da 
bahçede oynayabilirsin. 
Aman dikkat, koşarken 
kayıp düşmemeye özen 
göster. 

ÖNERİ: Bu oyunda 
aile büyüğü de sizinle 
olursa daha güvenli 
ve eğlenceli olur. 

Aaa işte, tam arkanda, 
kaaaaç! 

ÖNERİ: BALKONDA HAVUZDAN 
ÇIKTIĞINDA AYAĞININ 
KAYMAMASI İÇİN TERLİK GİY! 
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SOKAK 

HAYVANLARINI 
BESLİYORUZ!
Mahal lende sokakta yaşayan kedi ve köpekler 
var değil mi? Çok da sevimliler. Tekir kedi, 
çomar köpek, hepsi çok güzel ler. Peki, onlar için 
ne yapabil irsin? Sana birkaç önerimiz var! 

BİR KAPTA SU: Bu konuda 
evdeki büyüklerinden yardım 
alabilirsin. Onlardan, boş bir 
yoğurt kasesi isteyebilirsin. 
Sonra o kaseye su koyup, 
evinin önüne koy. Böylece 
oradan susamış kedi 
ve köpekler su içebilir. 
Her iki günde bir bunu 
tekrarlayabilirsin. Yazın 
havalar çok sıcak olduğu 
için kışa göre çok daha 
fazla susarız. Hayvanlar da 
aynı şekilde. Sen de onlara 
su bırakarak yazın susuz 
kalmalarını önlemiş olursun. 

EVDEKİ YEMEK 
ARTIKLARINI ATMA! 
Evinde çok lezzetli yemekler 
olduğunu biliyoruz. Peki, 
bu yemekleri, sokak 
hayvanlarıyla paylaşmaya 
ne dersin? Bunun için de 
yine bir büyüğünden yardım 
almalısın. Ona akşam 
yemeğinden arta kalanlar 
olup olmadığını sor. Eğer 
varsa, hava kararmadan, o 
yemek artıklarını, büyüğünle 
birlikte tıpkı suyu koyduğun 
gibi, evinin önüne koy. 
Böylece, hem Sıfır Atık 
projesine destek olur; hem 
sokakta yaşayan hayvanların 
karınlarını doyurmalarına 
katkıda bulunmuş olursun. 
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Yaz Tatili

SıfırAtık

ÖNEMLİ: Sokakta 
yaşayan hayvanlar, 
evde beslediğimiz 
hayvanlardan biraz 
farklıdır. Ama tabii onlar 
da en az evimizdekiler 
kadar sevimlidir. Sadece 
sokakta yaşayan kedi 
ve köpeklerin 
aşıları tam 
olmayabilir. 
O nedenle 

onları severken çok 
dikkatli olmalıyız. Onları 
seveceksek, mutlaka 
yanımızda bir büyüğümüz 
olmalı. Eğer büyüğümüz 
izin verirse onları 
sevebiliriz. 

KİTAP ÖNERİSİ
Evde hayvan beslemeyi mi 
düşünüyorsun? O zaman 
“Evde Hayvan Beslemeyi 
Öğreniyoruz” kitabı tam 
sana göre. Sana hayvan 
sevgisini aşılayacak ve 
onu besleme konusunda 
bir rehber olacak harika 
bir kitap. Hayvan besleme 
konusundaki detayları bu 
kitaptan öğrenebilirsin. 

SIfIR ATIK NEDİR? 
Daha temiz bir dünya 
için doğaya mümkün 
olduğunca az 
atık bırakabilme 
projesine Sıfır 
Atık denir. 
Senin evinde 
oluşacak yemek 
artıklarını, sokak 
hayvanlarıyla paylaşarak 
sen de Sıfır Atık’a katkıda 
bulunmuş oldun! Hayat 
paylaştıkça güzel, 
tebrikler! 
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BOYAMA 
ÇIKARTMA 
BİLMECE 

KİTAPLARI
KİTAPLARIN EN YAKIN 

ARKADAŞLARIMIZ.  
BİR DE BİZE, EĞLENCELİ 

ANLAR YAŞATAN, 
AKTİVİTELER SUNAN 

KİTAPLAR VAR.  
İŞTE BU KİTAPLARDAN 

BAZI ÖNERİLER! BİR 
ADET DE KLASİK ROMAN 

ÖNERİMİZ VAR!

siYah inci  
AnnA sewell

7 Yaş ve üzeri 
Siyah İnci, İngiliz yazar Anna Sewell tarafından 
1877’de yazılmış bir romandır. Çok güzel bir at 
olan Siyah İnci’nin başından geçenler ele alınır. 

BİLMECE 
BİLDİRMECE 
Cabir alaCatlı 
9-13 Yaş
“Yürür gider iz eder. Adaları yakın 
eder. Nedir?” Cevabı ve buna 
benzer daha pek çok bilmecenin 
de cevabı bu kitapta! Tatilde en 
sevdiğin 5 tanesini ezberle ve 
çevrendekilere sor! 
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Bu ay ne oldu?Yaz Tatili

arabalar  
çıkartmalı  
faaliYet kitabı  
rENGarENK arabalar!

7-11 Yaş 
“Arabalar” adlı çizgi filmi biliyor musun? 
O filmdeki arabalardan oluşan tam 50 
çıkartmaya sahip bu kitapla eğlenceli anlar 
yaşayabilirsin. En sevdiğin renk ne? O 
renkteki arabaları defterine yapıtırabilirsin!

şapka macerası:

maşa ile koca aYı 
GüNüN MaCErası 

7-12 Yaş
“Maşa ile Koca Ayı” çizgi filmini daha önce 
izlemiş miydin? Peki, ya kitabını okumuş 
muydun? Bu kitapta ise çıkartmalar da 
var. Kitap, Maşa ile Koca Ayı’nın renkli 
dünyasına seni davet ediyor! Aman 
çıkartmaları salona ya da evin başka 
duvarlarına yapıştırma! 

türk bilmecelerinden 
seçmeler  
n. Ahmet ÖzAlp

9-13 Yaş
“Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.” Nedir? 
(Cevap:Nar) Bu ve bunun gibi birçok bilmece N.Ahmet 
Özalp’in imzasını taşıyan “Türk Bilmecelerinden 
Seçmeler” adlı kitapta. Bu kitaptan öğreneceğin 
bilmeceleri, akşam evde büyüklerine sorabilirsin! 
Dışarıda da arkadaşlarına sorabilirsin tabii… 
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EVDE OYUNEVDE OYUN
PARKTA OYUN!PARKTA OYUN!

Evet, her yerde oyun. Seni eğlendirecek, aynı 
zamanda zamanını iyi değerlendirmeni sağlayacak 
oyunlarla tatil başlasın! 

EVDE NELER 
OYNAYABİLİRSİN?
Yaş grubu: 4 yaş 
ve üzeri Kaç Kişi ile 
Oynayabilirsin? 2 
kişi ve üzeri Nasıl 
Oynanır? Taklit 
yeteneğin var mı? 
Taklit ne demek? Birinin 
davranışlarını benzetmeye 
çalışmaya taklit etmek 
denir. Bu eğlenceli oyunda 
da sırası gelen, saydığımız 
örnekteki hayvanlara, 
nesnelere benzemeye 
çalışacak. 
“Onun Gibi Yürü” başlıklı 
bu oyunda diğer 
yarışmacılar, neyi 
taklit ettiğini bilirse, 
alkışlayacak. 
Bir bakmışsın bir 
robot olmuşsun ya 
da sevimli bir kedi... 
Haydi bakalım, taklit 
yeteneğini gösterme zamanı! 
İyi eğlenceler... 

ONUN 
GİBİ 

YÜRÜ!

Kedi Yürüyüşü: Sana bir ipucu 
verelim; kediler, ön ayaklarını 
çapraz atar. Sen de dört ayak 
üzerine dur ve ellerini sanki 
kedinin ön ayaklarıymış gibi kullan. 
Onlarla çapraz adımlar atmaya 
çalış. Ağzını miyavlıyormuş 
gibi açıp kaparsan, bu 
iş tamam! Yüksek 
sesle miyavlama, 
çünkü bu oyunda 
sesle taklit yasak. 

Tıpkı Bir Robot Gibi: 
Evet, minik robotumuz iş başında! Bir 
robot nasıl mı yürür? Vücudunu dik tut. 

Sanki içinden bir ip seni geriyormuş gibi 
yürü!  Ve kollarınla dizlerini bükmeden 

yürümeye devam et! 

Oyun Sana Ne Kazandırır? 
Etrafını gözlem gücün artar. 
Aynı zamanda bedenini daha 
iyi kullanabilirsin. Bu oyun 
sayesinde bir çeşit spor egzersizi 
yapmış olursun.  
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Yaz Tatili

EVDE OYUN KELİME SEÇMECE
Yaş Grubu: 8 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynayabilirsin? 2 kişi
Nasıl Oynanır? Bir kelime seç! 
Arkadaşın da seçtiğin kelimenin son 
harfiyle yeni başlayan yeni bir kelime 
söylesin. Bu böyle devam etsin, 
eğer yeni bir kelime bulamazsa, o 
kişi elenir. Örneğin: Senin seçtiğin 
kelime “Deniz” ise arkadaşın “Z” ile 
başlayan bir kelime bulmalı; “Zil” 
gibi. Peki şimdi sen hangi harfle 
başlayan bir kelime bulmalısın?

HİKAYE ANLATMACA
Yaş Grubu: 6 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynayabilirsin? 2 kişi
Nasıl Oynanır? Birlikte bir hikaye 
yaratacaksınız! Bunun için arkadaşından 
önce yer, zaman ve hikayeniz için bir 
kahraman seçmesini iste. Örneğin: 
Arkadaşın hikayenin yeri için “okulda 
olsun”, zamanı için “yazın olsun” 
diyebilir. Hikayenin kahramanına ise 
“Bir fil olsun” diyebilir. Sen de, hikayeni 
anlatmaya başlayabilirsin. Hikayen 
mutlaka, arkadaşının söylediği yer, 
zaman ve kahramanla olmalı. Örneğin: 
Arkadaşının söylediği yer olan okulda 
geçmeli. Zamanı yaz olmalı. Hikayenin 
kahramanı ise bir fil olmalı.      
Arkadaşın senin hikayeni çok dikkatli 
şekilde dinlemeli. Çünkü sen, hikayeni 
anlattıktan sonra, hikayenle ilgili sorular 
sormalısın. Arkadaşın, bu soruları bilirse 
onu alkışlayacaksın! 

Aynı şekilde bu sefer 
sıra arkadaşında! 
Şimdi o sana bir hikaye 
anlatacak, sen yer, zaman 
ve kahramanına karar 
vereceksin. Ve arkadaşının 
anlattığı hikayeyi dikkatle 
dinleyeceksin. 

Oyun Sana Ne Kazandırır? Dikkat becerini geliştirir. 
Ve tabii hayal gücünü de… 
Hikayeler için şimdiden ilginç yerler düşünmeye başla!

Oyun Sana
Ne Kazandırır? 
Pratik zekanı geliştirir.  
Hızlı düşünebilmeni 
sağlar.  
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  OYNAYABİLİRSİN?PARKTA NELER PARKTA NELER 

Bu harika 
oyunlarla 
eğlence 
başlasın! 

RENKLİ İSTOP
Yaş Grubu: 6 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynayabilirsin? 3 
kişi ve üzeri  
Gerekli Malzeme: Top
Nasıl Oynanır? Oyunu 
oynayacağın arkadaşlarınla 
bir daire oluşturun. 

Topu havaya at. 
Arkadaşlarından birinin 
adını söyle. İsmini söylediğin 
arkadaşın, topu havada 
tutamaz, yere düşürürse topu 
yerden aldığında “İstop” diye 
bağırır. 

“İstop” kelimesini işiten diğer 
oyuncular kaçtıkları yerde 
kalırlar. Ebe olan arkadaşın 
istop dedikten sonra bir de 
renk söyler. Siz de rengi duyar 
duymaz tekrar etrafa kaçışıp 
bu rengi bulmaya çalışırsınız. 

Bulunca o rengi barındıran 
şeye dokunmalısınız. Eğer 

rengi bulamayan arkadaşın 
olursa, ebe onu topla vurmaya 
çalışır. Vurabilirse, sıra vurulan 
oyuncuya geçer, o da bir renk 
söyler. Diğer oyuncular yine o 
rengi bulmaya çalışır. Herkes 
rengi bulursa bu kez ebe olan 
kişi ve oyuncular tekrar bir 
daire oluşturur. Ebe bir isim 
söyleyip topu havaya atar.

Oyun Sana Ne 
Kazandırır? 
Çevrendeki nesnelere, 
onların renklerine daha 
dikkatli bakmanı sağlar. 
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Yaz Tatili

  OYNAYABİLİRSİN?PARKTA NELER 
MENDİL KAPMACA
Yaş Grubu: 6 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynayabilirsin? 
4-6 kişi  Gerekli Malzeme: 
Bir mendil. Nasıl Oynanır? İlk 
önce iki gruba ayrılın. Nasıl 
mı? “Aldım verdim ben seni 
yendim” diyerek adımlarınızı 
atarak: İki kişi karşı karşıya 

gelir. Ve birbirlerine doğru 
adım adım yürürler. Bu arada 
da tabii “Aldım, verdim, ben 
seni yendim” tekerlemesini 
söyler. Bu iki kişi birbirine 
bir adım mesafesinde 
yaklaştığında kimin adımı, 
diğerinin üzerine gelirse ilk 
gruptaki arkadaşlarını o kişi 
belirler. Böylece iki gruba 

ayrılırlar. 
Daha sonra bir kişi mendili 
tutar. Diğer oyuncular yan 
yana aynı sırada dizilmişlerdir. 
Mendili tutan kişi “1, 2, 3 
başla” der oyuncular hızla 
koşup mendili kapmaya 
çalışır. Ardından mendili 
yakalayan arkadaşın 
diğerlerini yakalayıp, 
mendille dokunmaya çalışır. 
İlk dokunduğu kişi ebe olur. 
Oyun yine aynı şekilde devam 
eder. 

35

Oyun Sana
Ne Kazandırır? 
Hızlı olmayı ve grup 
halinde oynayabilme 
becerisini kazandırır. 
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Nedir?

37

BÜYÜYÜNCE HANGİ MESLEĞİ 

SEÇERSEN SEÇ;  

İŞİNİ SEVEREK YAP! 

Büyüyünce

Olacaksın?NE
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Sana bu soru büyüklerin 

tarafından çok sık soruluyor 

değil mi? Öğretmen, doktor, 

mühendis, avukat… Belki de 

vahşi doğa fotoğrafçısı ya da 

arıcı olmak istersin? Senin 

için birkaç öne çıkan meslek 

hakkında bilgi veriyoruz. Arıcılık 

gibi sıra dışı meslekler de dahil! 

Büyüyünce

OlmakNE

 Mühendislik 

MÜHENDİS KİME DENİR?

Bilim insanlarının ürettiği bilgiyi, pratik bilgiye 

dönüştüren kişidir. Yol, köprü, bina, peyzaj, 

şehircilik, tarım, gıda, fizik, kimya, biyoloji, elektrik, 

elektronik, uçak, otomobil gibi teknik ve sosyal 

alanlarda uzmanlaşmış kişilere mühendis denir. 

Gördüğün gibi mühendisliğin tıpkı doktorluk gibi 

birçok türü bulunuyor: Elektrik, makine, kimya, 

gıda mühendisi gibi… Sen de bir 

mühendis olmak ister misin? 

 Arıcılık:  Balarısı kolonilerinin 
beslenmesi ve bakımı ile ilgilenir. Arıcılıkta 
en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yanında 
balmumu, polen, arı sütü gibi arı ürünleri de  
elde edilebilir. Arıcılar, arıların iğnelerinden 
korunmak için onları koruyan özel kıyafetler giyerler. 
Böylece arıların korkup, onları sokmalarından 
korunmuş olurlar.  CESUR ARICILAR 
ARANIYOR! Sen de doğayla iç içe bir meslek 
yapmak istiyorsan, arıcılık yapabilirsin! 

İstersin?
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http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQ2FkZGU
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvSyVDMyVCNnByJUMzJUJD
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmluYQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGV5emFq
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGFyJUM0JUIxbQ


39

Doktorluk, 

mühend isl ik g ib i  b
ell i 

başlı  meslekler in 

yanı s ıra arıcıl ık , 

vahşİ  doğa 

fotoğrafçıl ığ ı  g ib i 

s ıradış ı  meslekler i 

mercek altına 

alıyoruz.  Amacımız ; 

bu konuyu okuyan 

çocukların,  iler idek i 

meslekler i  konusunda 

önb ilg i  sah ib i 

olab ilmeler i . 

Doktorluk

Hepimizin bildiği gibi doktorlar, 

hastaları tedavi eder. Ulu önderimiz Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk de hastalandığı 

zaman, ona yurt dışında tedavi olması 

gerektiğini söyleyenlere şu cevabı vermiştir: 

“Beni, Türk hekimlerine emanet ediniz.” 

(Hekim: Doktor.) Kim bilir; belki sen de 

ileride çok iyi bir hekim olursun…  

YÜZLERCE MESLEK VAR…
Biz tabii ki yüzlerce meslekten sadece 
birkaçına yer verebildik. Senin ileride hangi 
mesleği yapacağın konusunda bu belli başlı 
meslekler ışığında belki kafanda bir ışık 
yakmışızdır. Ama unutma hayatta ne olursan 
ol; hangi işi yaparsan yap, elinden gelenin en 
iyisini yap! Çok çalışarak işinde çok başarılı 
olacağına eminiz! 

Vahşi Doğa fotoğrafçılığı: 
Vahşi doğa fotoğrafçılığı nasıl bir 

meslek? Adından da anlaşılacağı gibi bu; 
doğanın tam ortasında vahşi hayvanları, 

balta girmemiş ormanları fotoğraflayan 
kişilerin mesleğidir. Macera dolu bir meslek 

ister misin?

Nedir?
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DÜNYANI
N

DÜNYANI
N

NEHRİ NERESİDİR?
NEHRİ NERESİDİR?
NEHRİ NERESİDİR?EN UZUNEN UZUN
NEHRİ NERESİDİR?
NEHRİ NERESİDİR?

       ÜL K EMİ Z İN EN B ÜY ÜK NEHR İ  HANG İS İ? 

P EK İ  Y A DÜNYANIN? İŞT E YANITL AR I… 
       ÜL K EMİ Z İN EN B ÜY ÜK NEHR İ  HANG İS İ? 

P EK İ  Y A DÜNYANIN? İŞT E YANITL AR I… 
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Ne Nerede?

nehir nedir?
Nehir ya da diğer adıyla 
ırmak; denizlere, göllere veya 
bir başka büyük akarsuya  
dökülen sulardır. Nehir 
(ırmak); özellikle genişliği 
ve taşıdığı su miktarı 
bakımından büyük akarsulara 
verilen genel isimdir.

Büyük a
karsular

 

nehir ya
 da ırmak 

olarak a
dlandırıl

ır. 

Daha kü
çükleri 

ise çay v
e dere o

larak 

isimlendirilir
. 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVuaXo
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRyVDMyVCNmw
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQWthcnN1
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUMzJTg3YXlfKGFrYXJzdSk
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVyZQ
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NİL NEHRİ
Dünyanın en uzun nehri olan 
Nil, toplam 6.650 KİLOMETRE 
uzunluğundadır. Havzası Afrika 
Kıtası’nın onda birini kaplayan 
Nil Nehri’nin akışı güneyden 
kuzeye doğrudur. Beyaz, Mavi 
ve Atbarah Nehirleri olmak üzere 
üç ana kolu vardır.  
Nil, Akdeniz’e dökülür.

UZUNLUK: 6.650 km. 

  EN UZUN

NEHRİ
DÜNYANIN
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Ne Nerede?

Osmanlı İmparatorluğu 
döneminde yaşamış 
olan ve edebiyatımızın 
en önemli yazarlarından 
olan Evliya Çelebi’nin 
tam 10 ciltlik, 
“Seyahatname” adlı bir 
eseri vardır. Bu eserde 
Evliya Çelebi, gezip 
gördüğü yerleri kaleme 
almıştır. “Seyahatname” 
adlı eserinde, dünyanın bu 
en uzun nehrine çokça yer 
yermiştir. Nil’in bereketli 

suları sayesinde etrafında 
zengin bir bitki örtüsü 
vardır ve birçok hayvan 
yaşar. “Seyahatname”de 
tüm bu canlılar detaylı 
olarak kaleme alınmıştır. 
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Türkiye’ninEN UZUN NEHRİ
TÜRKİYE TOPRAKLARINDA 
BAŞLAYIP YİNE TÜRKİYE 
TOPRAKLARINDAN DENİZE 
DÖKÜLEN EN UZUN 
NEHRİMİZ KIZILIRMAK’TIR. 

KIZILIRMAK

Sivas’a bağlı Kızıldağ’dan başlar. KAYSERİ, NEVŞEHİR, 
KIRŞEHİR, KIRIKKALE, ANKARA, AKSARAY, ÇANKIRI, ÇORUM 
ve SAMSUN şehirlerinden geçer. Bafra üzerinden Karadeniz’e 
dökülür. Kar ve yağmur sularıyla beslenen nehir, Nisan aylarında 
en çok su miktarına ulaşır. KIZILIRMAK ÜZERİNDE TAM 8 ADET 
BARAJ VARDIR. 
UZUNLUK: 1.355 KM. 
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Ne Nerede?

Ülkemizin en 
uzun ikinci 
nehri Fırat’tır. 
uzunluğu 
kızılırmak’tan 
daha çoktur:  
2.800 km.dir. 
Peki, neden Türkiye’nin en 
uzun nehri Fırat değil de 
Kızılırmak’tır? Çünkü Fırat 

Nehri, Türkiye’de başlar 
ancak Türkiye’de bitmez. 
Basra Körfezi’ne dökülür. 
Bu yüzden ikinci sıradadır. 
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LEONARDO 
DA VINCI

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük 
sanatçılarından ve dehalarından biri kabul edilen 
Leonardo Da Vinci’yi mercek altına alıyoruz. 

geometrideki başarılarıyla 
öğretmenlerinin dikkatini 
çekerdi. Keskin zekası 
ve yetenekleriyle küçük 
yaşlarda bile öne 
çıkıyordu. Müzikle de 
ilgileniyor ve oldukça iyi bir 
şekilde lir çalıyordu. Lir nedir? 
“U” şeklinde bir müzik aleti. 

DEFTERİ HEP YANINDAYDI
Leonardo Da Vinci, her 
zaman yanında bir not 
defteri taşırdı. Böylece 
aklına gelen her parlak 
fikri ya da ilham aldığı 
herhangi bir şeyi yazabilir ve 
çizebilirdi. Çalışmalarını ve 
çizimlerini deftere kaydetme 
alışkanlığını özellikle 
1490-1495 yılları arasında 
geliştirdi. 

MESLEĞİ NEDİR?
Sadece ressam mı? Hayır. Aynı 
zamanda filozof, astronom, 
mimar, mühendis, filozof, 
matematikçi, heykeltıraş, bitki 
bilimci, jeolog ve yazardır! 

Leonardo Da Vinci, ilk 
öğrenim yıllarında aritmetik ve 

NOTLARI  
BILL GATES’TE!
Da Vinci’nin not defterleri, 
müzeler ve kişisel 
koleksiyonlarda toplanmıştır. 
Bu koleksiyonculardan birisi 
de Bill Gates’tir. Peki, Bill Gates 
kimdir? Microsoft şirketinin 
kurucusu dünyanın en varlıklı 
iş adamıdır. Bill Gates, 

Leonardo’nun özellikle 
hidrolik alanındaki 

çalışmalarının el 
yazmalarını topladı. 
Sence neden Bill 
Gates bu notları bu 
kadar önemseyip 

koleksiyonuna katmış 
olabilir? Dahinin 
notları, Bill Gates’e 
yol göstermiş olabilir. 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU2FuYXQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTGly
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQmlsbF9HYXRlcw
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Kim Kimdir? 

MONA LISA
Sanat tarihinin en iyi 
resimlerinden birisi kabul 
edilir. Ressam, Mona 
Lisa için 1503’te çalışmaya 
başlamıştır. Da vinci, 
bu resmi o kadar çok 
sevmiştir ki yanından hiç 
ayırmamıştır.

İNSAN VÜCUDUNU ARAŞTIYORDU
Leonardo Da Vinci, İnsan organizmasına, 
çalışma prensiplerini merak ettiği mükemmel 
bir makine olarak yaklaşmıştır. İnsanın tüm 
hareketlerini, gerçeğe en yakın şekilde çizmiştir. 
Anatomi (Gövdebilimi) araştırmaları, giderek 
daha çok zaman ayırdığı başlı başına bir ilgi 
alanı haline gelmiştir. 

Leonardo, gördüklerini çizerek 
açıklığa kavuşturuyordu. 
Kesitlerle, ayrıntılı 
görünüşlerle ve farklı açılardan 
yaptığı çizimlerle anatominin 
detaylarını ortaya çıkarıyordu. 
İnsan vücuduyla ilgili çizimleri, 
son derece nettir. 

ÖĞRENMEK İÇİN  
NELER YAPIYORDU? 
Leonardo Da Vinci’nin not defterinden bazı 
notları seninle paylaşıyoruz: Bu notlardan 
da anlayacağın üzere Da Vinci’nin, birçok 
konuda uzman olabilmesinin, tek ve 
önemli bir nedeni var: Çevresindeki 
uzman kişilere sürekli soru sormak!  Soru 
sormaya başladığımızda öğrenmeye de 
başlarız. Sen de çevrendeki her konuyla 
ilgili sorular sorup, bunların cevabını 
öğrenmeye gayret edebilirsin. 

“PAVİA KÜTÜPHANESİNDE MATEMATİKÇİ 
VITOLONE’İ BULMAYA ÇALIŞ. OPTİKLER 
HAKKINDA BİLGİ AL.”

“GIOVANNI FRANCESE USTADAN,  
SÖZ VERDİĞİ GİBİ SANA GÜNEŞİN ÖLÇÜLERİNİ 
VERMESİNİ İSTE.”

“HİDROLİKTE UZMANLAŞMIŞ BİR USTA BUL VE 
ONDAN SANA KİLİT, KANAL VE DEĞİRMENİN 
NASIL TAMİR EDİLECEĞİNİ ANLATMASINI İSTE.”

“BİR ÜÇGENİN NASIL KAREYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ 
GÖSTERECEK BİR ARİTMETİK BİLİMCİ BUL.”

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTW9uYV9MaXNh
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTW9uYV9MaXNh
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW5hdG9taQ
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      HANGİ 

HAYVANLARIN 

NESLi 
TÜKENMEK 
ÜZERE?
ormanların Yakılması  deniz okYanusların 
kirlenmesi ve haYvanların doğal Yaşam 
alanlarının Yok edilmesi ibi nedenlerle 
birçok haYvanın nesli tükeniYor. tüm bu 
nedenlerin kaYnağı ise ne Yazık ki insanoğlu. 
sev ili dama dama okuYucusu  el birlikte 
ülKemizDe ve DünYaDa neSli tüKenen Ya Da 
tüKenmeK üzere olan haYvan DoStlarımızDan 
öne çıKanlarını inceleYelim. ardından bu 
konuda neler Yapabileceğimize bir bakalım. 

TÜRKİYE’DE NESLİ 
TÜKENEN YA DA 
TÜKENMEKTE OLAN 
HAYVANLAR NELER?

TÜRKİYE’DE NESLİ 

TÜKENEN YA DA 
TÜKENMEKTE OLAN 

HAYVANLAR NELER?
1’den 6’ya Kadar

Dama Dama Dergimize 
de adını veren bu çok özel geyik 
türünün ana vatanı Anadolu’dur. 
Üzerindeki beneklerden dolayı 
bu adı almıştır. Dama Dama’nın 
nesli ne yazık ki, özellikle yanlış 
avlanma nedeniyle tükenmek 
üzere.  

çita Türkiye’de  
19. yüzyıla kadar yaşayan 
Asya Çitası’nın soyu maalesef 
Anadolu’da tükenmiş. İran’da 
ise hala bulunuyor. İran’da 
yaklaşık 50 Asya Çitası kalmış 
ve koruma altına alınmış.

1

3Bizon Avrupa 
Bizonu da denilen 
bu hayvana, 
önceden tüm Avrupa 
ve Anadolu’da 
rastlanıyordu. Artık 
sadece Rusya, 
Ukrayna, Belarus 
ve Polonya’nın bazı 
milli parklarında 
yaşıyor. Türkiye’de 
16. yüzyılda 
neslinin tükendiği 
düşünülüyor. 2
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İlginç Hayvanlar

asya aslanı  
Eski zamanlarda Hindistan’dan 
Yunanistan’a kadar çok geniş bir 
coğrafyada bulunan bu hayvanın 2010 
nüfusuna göre toplam sayısı 411 kadarmış. 
Türkiye’de ise son olarak 13. yüzyılda 
Anadolu’da yaşadığı tahmin ediliyor. 

5

Fok Balığı Fokgiller ailesinden 
Akdeniz Foku, bugün dünyada sadece 4 ülkede; 
Yunanistan, Türkiye, Moritanya ve Madeira 
Adaları’nda yaşar. Nesli tükenmekte olan 
Akdeniz Foku’nun toplam dünya nüfusu yaklaşık 
750 adettir. 

BİR DÜNYA MİRASI OLAN BU 
FOKLARIN KORUNMASINDA ÜLKEMİZ 
ÖNEMLİ BİR KONUMDADIR.

GÜZEL HABER: Türkiye’de yapılan çeşitli 
bilimsel çalışmalarda bireysel tanımlama yolu 
ile 60 civarında Akdeniz Foku belirlenmiştir. 
Deniz kıyılarımızda 100 civarında fok yaşadığı 
tahmin ediliyor. Dünyadaki fok nüfusunun 750 
olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu 
sayı önemli bir yer tutuyor. 

4
hubara Kuşu Neredeyse hiç ses 
çıkarmayan bu kuş türü günümüzde 
Kanarya Adaları, Kuzey Afrika ve 
Pakistan’da soyunu devam ettiriyor. 
Anadolu’da ise nesli tamamen tükenmiş.

6
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anadolu Kaplanı Anadolu 
Parsı olarak da bilinir. Sadece ülkemizde 
yaşayan ve Anadolu’nun sahip olduğu en 
gizemli canlı türüdür. Bu güzel hayvanın, 
ne yazık ki yanlış avlanma sonucu nesli 
tükenmiştir. Ancak bazı kaynaklarda, tek 
tük de olsa Anadolu Parsı’nın yaşadığı 
belirtiliyor. Yetkililerimiz, nesli tükenmek 
üzere olan hayvanların korunabilmesi 
için önemli çabalar harcıyor. Örneğin 
2013 yılında Siirt Valiliği, Anadolu 
Kaplanı’na rastlayan kişiye bir otomobil 
hediye etme sözü bile vermiş. 

asya Fili: Milattan Önce tam 3 milyon 
yıl önce yaşamış Asya Fili’ne ait kemik 
kalıntılarına Türkiye’de rastlanmıştır. Ancak 
neslinin 19. yüzyılda tükendiği düşünülüyor.

7

8

DÜNYADA NESLİ 
TÜKENMEK ÜZERE 
OLANLAR…

DÜNYADA NESLİ 
TÜKENMEK ÜZERE 

OLANLAR… 
7’den 11’e Kadar

Kutup ayısı  
KUTUP BÖLGESİNİN BU EFSANEVİ CANLISI, 
İZİNSİZ AVLANMA VE KUTUPLARDAKİ 
BUZULLARIN ERİMEYE BAŞLAMASIYLA 
TEHDİT ALTINDA. SAYILARI HER GEÇEN 
GÜN AZALAN KUTUP AYILARININ 25 BİN 
CİVARINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR.

9
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İlginç Hayvanlar

Javan 

Gergedanı
endonezYa ve vietnam 
ormanlarında YaşaYan bu 

er edan türü  kaçak avcıların 
boYnuzlarının değeri nedeniYle 
avladıkları bir haYvan. 
ormanlık alanların Yani doğal 
Yaşam alanlarının her eçen 

ün talan edilmesi de neslinin 
tükenme tehlikesiYle karşı 
karşıYa kalmasının nemli bir 
nedeni. GünümüzDe SaYıları  
60 aDet Bile YoK.

Sumatra Kaplanı
Doğal yaşam alanı Endonezya’nın 
Sumatra Adası olan bir kaplan 
türüdür. Sayıları yaklaşık 100 kadar 
kalan bu hayvanlar koruma altına 
alınan türler arasında.

ONLAR İÇİN NE 
YAPABİLİRİZ?
Son yıllarda yapılan araştırmalar nesli 

tükenmekte olan hayvan sayısının giderek 
arttığını gösteriyor. Doğanın doğal yaşam 

zincirinin bozulmaması için tüm insanoğlunun vakit 
kaybetmeden harekete geçmesi gerekiyor. Tabii 
bir de nesli tükenmekte olan hayvanların koruma 
altına alınması şart. Bu yönde çalışmalar yapılıyor 
ancak yeterli değil, daha çok koruma çalışmaları 
yapılmalı. Aslında bu sorunun çözümü çok net 
ve basit: Herkes, hayvanları koruma konusunda 
bilinçlenmeli! 

NASIL BİLİNÇLENECEĞİZ? 
Doğada bulunan en ufak canlıların bile yaşama 
hakkı vardır ve hiç kimse hiçbir canlının yaşam 
hakkına müdahale etmemelidir. Doğamız için son 
derece önemli olan bu bilgiyi unutmamalıyız. Ve 
ona göre davranmalıyız. Diğer canlıların yaşam 
haklarının en az insanlar kadar önemli olduğunu 
da unutmayalım. Bu bilince hepimizin sahip olması 
gerekiyor. 

Örneğin sen, okulda Hayat bilgisi ya da 
Fen Bilgisi derslerinde arkadaşlarını da 
bilgilendirmek için bu konuda bir proje 
ödevi hazırlayabilirsin. “Nesli tükenmekte 
olan hayvanlar” ile ilgili bir kompozisyon yazıp, 
öğretmeninden izin alarak sınıfta bu kompozisyonu 
arkadaşlarına okuyabilirsin. 

DÜNYADA NESLİ 
TÜKENMEK ÜZERE 
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B
ir ağabeyin, ablan ya da küçük 
kardeşin/kardeşlerin var 
mı? Etrafında henüz bebek 

olan bir kuzenin var mı? Belki de 
komşunuzun minik bir bebeği 
vardır. Bu sevimli mi sevimli minik 
insanlar hakkında ilgini çekecek 

bilgileri seninle 
paylaşıyoruz. Belki 
sen de bu bilgileri 

o bebeklerin 
anne-babasına 

anlatırsın; ne 
dersin? 

Bebekler 
hakkında
5 BİLİMSEL 
GERÇEK

“O” DA BİR ZAMANLAR BEBEKTİ! 
Bir zamanlar, annelerimizin, babalarımızın, büyükanne-
büyükbabalarımızın da  bebek olduklarını bilmek ne kadar 
şaşırtıcı ve mucizevi değil mi? Acaba nasıl bebeklerdi? Çok 
afacan ya da sürekli etrafa gülücük saçan… Olabilir... 

1  Dünya genelinde her 
üç saniyede bir bebek 
dünyaya gelir.

2 Bebekler annelerinin 
seslerini doğar doğmaz 
ayırt edebilirler. 

3 Yeni doğanların diz 
kapakları ilk aylarda kemikli 
değildir.

4  Bir bebeğin, yaklaşık 3 ay 
gözyaşı yoktur. 

5  Bütün bebekler yüzme 
becerisine sahip olarak 
dünyaya gelir; ancak bu 
yetenekleri çok kısa bir süre 
içinde kaybolur.
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Bulmaca

Eş Olanları Bul
Kağıt uçakların aynı olanlarını görebiliyor musunuz?

Cevap: 8,15



Boyama zamanı
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BOŞ OLAN YUVARLAKLARDAKİ 

DOĞRU SAYIYI BUL!
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ASTRONOTU DÜNYAYA GERİ DÖNDÜR!     NASIL MI? DOĞRU ÇİZGİLERİ TAKİP EDEREK. 
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Haydi bize yaz!
Dama Dama Haziran sayımızda yer verdiğimiz  
“Yaz Demek Su Demek” başlıklı konumuzu okudun. 
Senin burada en ilgini çeken oyun hangisiydi? 

Suyla oynanabilecek oyunları önerdiğimiz bu konumuzu sevdin mi? 
Umarız evde ve dışarıda bu oyunları zevkle oynarsın. Peki, konu 
sudan açılmışken hemen soralım; havuz mu deniz mi? Haydi bize bu 
yaz hangi aktiviteleri yapacağından bahset... 

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
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