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Yönetim
HEZARFEN DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ
Küçük Ayasofya Mahallesi
Küçük Ayasofya Caddesi Sanatçılar Çarşısı
No:66 Kat:2 Fatih / İstanbul
Dama Dama PTT Çocuk Dergisi’nde
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.
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Bu Ay Ne Oldu?
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AĞUSTOS
ZAFER
BAYRAMI
Her yıl büyük
b ir c o şk u y l a
kutladığımız
ba yr a m ı m ı z ü l k em iz
i çi n ç ok ön em li v e
d eğ erl i b ir y e r e
s a h ip t i r .
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Zafer ülkemizin:
Zafer Bayramı, 1922
yılında 26 Ağustos’ta
başlayıp, 30 Ağustos’ta
Dumlupınar’da Gazi
Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderliğinde
zaferle sonuçlanan
Başkomutanlık
Meydan Muharebesi’ni
anmak için kutlanan
bayramımızdır.

Kutlu olsun!
Atalarımızın büyük
mücadeleyle kazandığı
bu zafer kutlu olsun!
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Bu Ay Ne Oldu?

Halkımız,
Kurtuluş
Savaşı’nda
yurdumuzu
kahramanca
savunmuştur.
PTT, 30 A ğusTos ZAfer
BAyrAmıNA ÖZeL PuLLAr BA smışTır.
İşTe o ÖZeL PuLLArdAN BAZıLArı...

30 Ağustos Zafer
Bayramı’mız kutlu olsun!
TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA KUTLANIR

HER YIL, 30 AĞUSTOS’TA ÜLKEMİZİN TÜM ŞEHİRLERİNDE
KUTLAMALAR YAPILIR. İSTANBUL’DAKİ VATAN CADDESİ DE BU
ÖZEL KUTLAMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPAR. MEHTER TAKIMI
VE YÜRÜYÜŞ TÖRENLERİ İZLENEBİLİR.
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Ülkemizin bağımsızlığı için savaşmış, bu uğurda
şehit ve gazi olmuş; başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm
askerlerimizi ve halkımızı saygı ve minnetle
anıyoruz.

ulu önderimiz gazi
mustafa kemal atatürk
önderliğinde kahraman
ordumuz, üstün bir
başarıya imza atmıştır.
7

Hayvan Kartı
“Ben İmparator Tamarin
maymunuyum. dİğer adım
sakallı maymun ve en
küçük maymun türlerinden
biriyim.”

“Tür k İy e
’d e
yA ş AyA N
eN
B üy ük k
e d İ T ür ü
B eN İm !”

Ormanların
küçük ve sevimli
canlısı...

Bu sevimli
maymunlar,
bitki gövdesini
parçalayabilir
ve içinden
sakızı çıkarıp
yiyebilirler.

Ormanlarda ağaçlar
üzerinde yaşarlar. Bitkiler,
bitki nektarları ve böceklerle
beslenirler.
Pençeleri ve elleri,
cisimleri tutma konusunda
çok gelişmiştir.

VAHŞİ
KEDİ...

EVET, BU HEYBETLİ
GÖRÜNÜŞE SAHİP
HAYVAN, VAHŞİ
DOĞADA YAŞAR AMA
EVCİLLEŞTİRİLEBİLİR!

3 yıl
20-2
:
i
s
e
r
m sü
ram.
Ya ş a
00 g
5
:
k
ı
m.
l
r
ı
Ağ
-60 c
0
4
:
y
luk
Uzun
Güne
anı:
t
a
v
Ana
z
beya
ika.
un ve
Amer
z
U
:
ında
Hakk
çok
lları
idir.
saka
çekic
t
a
k
dik

8

İMPARATOR
TAMARİN MAYMUNU
Peru’da, Amazon bölgesinde
yaşayan bu maymun türü, Bolivya
ve Brezilya’nın bazı eyaletlerinde de
görülür. Sakalları hem dişisinde hem
erkeğinde bulunur.

HEYBETLİ KEDİ
VAŞAĞI TANIYALIM

Kediye benzerler ancak normal kedilerden 5-6 kat daha
ağırlardır. Avrasya Vaşağı, Kanada Vaşağı, İber Vaşağı ve
Doru Vaşak olmak üzere dört farklı türü vardır. Genellikle
çam ormanlarında yaşarlar. Ancak ormanlık alanlarda ya
da düz arazilerde de rahatlıkla yaşamlarını sürdürebilirler.

Ya ş a m s ü re s i :
7-10 yıl
Ağırlık: 10-25 k
g.
Uzunluk:
50-70 cm.
Hakkında:
Ku l a k l a r ı s i v r i v
e
tüylüdür.
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Kim Kimdir?

MODERN TIBBIN KURUCUSU
İbn-i Sina tüm dünyada, modern tıp biliminin
kurucusu ve doktorların önderi olarak kabul edilmiştir.
“Büyük Üstad” olarak anılır. İbn-i Sina’nın “Tıbbın
Kanunu” adlı kitabı, Avrupa üniversitelerinde
17. yüzyılın ortalarına dek tıp biliminin temel eseri
olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina

tıP ve fe l s e f e a l a n l a r ı n d a
a ra ş tırm al ar yapan İ bn -İ s i n a ,
2 00’den f azl a k i ta p y a z m ış t ı r .
Peki , K imd i r bu d ahi ?
bn i Sina
0 10 , slam’ın ltın ağı
. 1 . yüzyıl olarak adlandırılan dönemin,
başlangıç zamanlarında yaşamıştır. Ve
slam dünyasının bilim teknolo i alanındaki
yükselişinin en önemli temsilcilerinden biri
olarak kabul edilir.
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Kim Kimdir?
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Bu Ay Ne Oldu?

KU R B A N
BAYRAMI’MIZ
KU T L U O L S U N !

Kurban Bayramı’nda büyüklerimizi ziyaret ederiz,
bayramlaşırız. Bu güzel vesileyle aile bağlarımız güçlenir.
Aile büyüklerimiz, ihtiyacı olan ailelere yardım eder. Böylece
Kurban Bayramı sayesinde insanlar arasında paylaşma,
yardımlaşma ve dayanışma sağlanmış olur. Hepimize mutlu,
sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyoruz!

“B u y ıl , 1114 A ğ us to
s
ta r ih le r i a
ra s ın d a o
la n
k ur ba n B
a y ra m ı’ m ız
k u t lu o ls u
n!”
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İlginç Hayvanlar
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göÇmen kuş
Omurga Kuyruklu
Ebabil: İğne kuyruklu

G ö r k e m l i k a n at l a r ı y l a
g ö k y ü z ü n d e h ı z l ı ca s ü zülen
5 kuşU inceliyoruz.

kuşların en hızlısı!

ebabil kuşu olarak da
bilinir. Sibirya ve Asya’da
yaşar. Kış başlamadan
önce Avustralya ve Güney
Asya’ya göç eder. Kışın
sonunda ise üreme
alanlarına geri döner.
Saatte 170 km hızla
uçar.

Doğangillerin
KÜÇÜK ÜYeSi!
Delice Doğan: Bir
diğer göçmen kuş türü
olan delice doğan, Asya,
Avrupa ve Afrika’da yaşar.
Kışları Orta Afrika’ya ve
Güney Asya’ya göç eder.
Saatte 160 km hızla
uçabilir.

Gökdoğan: Dünyanın en hızlı uçan
kuşu gökdoğandır. Hatta en hızlı
hayvanıdır. Havada hızı saatte
180 km’ye kadar çıkar. Ülkemizde
sıkça görülür. Gökdoğan, kutup
bölgeleri, çok yüksek dağlar ve
tropikal yağmur ormanlarının dışında
dünyanın her yerinde bulunur.

keskin sürat!
Akdoğan: Dünyanın
yükseklerden uÇar!
Kaya Kartalı Kuzey Amerika’nın en
büyük yırtıcılarından olan kaya kartalı
bir suya dalışında saate 321 km hız
alır. Uzun ve geniş kanatları sayesinde
uzun süre uçabilir.
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en büyük şahin türü olan
akdoğan, saatte 209 km hız
alır. Uzun ve sivri kanatlarıyla
öne çıkarlar. Kuzey Amerika
adaları, Avrupa ve Asya’da
dağılım gösterir.
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Ne Nerede?
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an Göbeklitepe,
Milattan Önce 10 bin yılında yapıl
kabul edilir. Şimdi
yerleşik hayatın başlangıcı olarak
cesine uzanan
birlikte, insanoğlunun 12 bin yıl ön
başarısının en önemli
dayanışma, çalışma ve yaratıcılık
z...
temsilcisi Göbeklitepe’ye gidiyoru
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Ne Nerede?

pTT, KöKlü mEDENiYET
GöBEKliTEpE’YE özEl pUllAr
hAzIrlAmIşTIr.

12 BİN YILLIK KÜLTÜR
MİRASI GÖBEKLİTEPE
NEREDE YER ALIR?
göbeklitepe, şanlıurfa’nın 20
kilometre kuzeydoğusundaki
örencik köyü yakınlarında
bulunur. bu özel yapı, yaklaşık
300 metre çapında ve 15 metre
yüksekliğinde bir konumda yer
alır.
BUĞDAYIN ATASI!
yerleşik hayata geçişin simgesi
olan kültür bitkisi buğdayın,
ilk olarak göbeklitepe’de
yetiştirildiği ortaya çıktı. bu
demek oluyor ki göbeklitepe,
bilinen en eski yerleşim
alanlarının başında geliyor.

!

kültür mirası listesinde
Göbeklitepe 2018 yılında UNESCO
tarafından kültür mirası listesine alındı.
Cumhurbaşkanımız, 2018 yılında UneSCo
tarafından dünya mirası listesine
alınan göbeklitepe onuruna 2019 yılını
“göbeklitepe Yılı” olarak ilan etti.

göbeklitepe’deki
anıtların her biri 5 ile
20 bin ton ağırlığındaki
kayalardan oluşuyor!
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Türkiye’nin
En Büyük
Müzesi!

Göb eklitepe’de çık arıla n eserleri,
Türkiye’nin en büyük müzesi unva nına
sahip şa nlıur fa A rkeolo ji ve moz aik
müzesi’nde ziyare t edebilirsiniz.

M

ilattan Önce
10 bin yılına
dayanan tarihiyle
bilinen en eski yapı
olan göbeklitepe’nin
keşfediliş hikayesi
oldukça ilginç: 1980
yılında şanlıurfa,
örencik köyü’nde
tarla süren iki
çiftçi bir heykel
bulur ve heykeli
şanlıurfa müzesi’ne
teslim eder. heykel
müzenin deposunda

uzunca bir süre
kalır. ardından
1990’lı yıllarda yurt
dışından gelen ekibe
heykel gösterilir
ve ekibin adeta
gözleri parlar! Çünkü
bu küçük heykel,
göbeklitepe’nin açığa
çıkmasına vesile olur.
kazı çalışmaları, Prof
dr. klaus schmidt
önderliğinde yapılır.
böylece göbeklitepe
keşfedilmiş olur.

DAYANIŞMA VE
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ
göbeklitepe’de yaşayan
insanların yaptığı heykeller ve
yapılar, günümüz insanlığına çok
önemli bir bilgi sunar: insanların
yerleşik hayata geçmeden önce
de ileri düzeyde mühendislik
zekasına sahip olduğu gerçeğini
yansıtır. insanlar, göbeklitepe’nin
yapımı sırasında birçok kaya ve
taş taşımışlardı. bu ortak çalışma
da bizlere, dayanışmanın ne
kadar önemli olduğunu gösterir.
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Nedir?
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Dünyanın yedi harikasından
biri olarak kabul edilen ve
yapımı Milattan Önce 2500’lü yıllara
dayanan Mısır Piramitleri’ni
mercek altına alıyoruz.

22

146
metre
Büyük
Piramit
olarak da
bilinen
Keops’un
yüksekliği!

24
YIl

Büyük
piramidin
yapım
süresi
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Nedir?

mISIr
pirAmiTlEri,
20. YüzYIlA DEK
iNSAN YApImI
EN BüYüK ESEr
OlArAK KABUl
EDilmişTir.
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çinin
2o binden fazla iş
iliyor.
çalıştığı tahmin ed

işte bu
muhteşem
yaPılarla
ilgili öne
Çıkan
bilgiler:

TÜM
DÜNYADAN
TURİSTLERİN
İLGİ ODAĞI!

Gize Piramitleri:
İnşa edilen en
önemli piramitler,
Gize piramitleridir ve bunlar
Keops, Kefren ve Mikerinos
piramitlerinden oluşur. En
büyük piramit ise Keops’tur.

Toplam kaç adet?
Piramitlerin birçoğu bugün
ayakta değil ne yazık ki.
Ancak toplamda 118 ile 138
adet arasında piramit olduğu
tahmin edilmektedir.

Eşit parçalar: Piramitlerin
üzerinde bulunan meridyen,
karaları ve denizleri eşit iki
parçaya böler.
Kusursuz: Hayranlık yaratan
bu özel yapı, kusursuz bir
hassasiyete sahip. Eğer ölçüde
ufak bir şaşma olsaydı piramit,
en tepede düzgün bir biçimde
birleşemezdi.

Enteresan bilgi:
Piramitlerin içi yazın soğuk,
kışın ise sıcak olur.

MISIR PİRAMİTlERİ İlE İlGİlİ

İlGİNÇ BİlGİlER
24

Piramitleri, her
yıl 1 milyona yakın
turistin ziyaret
ettiğini biliyor
muydun?

ESKİ TARİHLERDE
MISIR’DA ULAŞIM
DEVELERLE
YAPILIRDI. BUGÜN,
BU GELENEK
TURİSTLERİ
TAŞIMAK İÇİN
SÜRDÜRÜLÜYOR.

mISIr pirAmiTlEri

Piramitlerin
YaPımınDa
toPlam 170
bin ton KaYa
KUllanılmıŞtır!
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Nedir?

Kara del ik n ed ir ? N a s ı l
Olu şur? İ l k k ez fot oğ r a f ı n ı n
yayınlan m a s ı n e a n l a m a
ge liyor? T ü m b u s o r u l a r ı
cevaplıy o r u z .

KAİNATIN EN
GİZEMlİ OlUŞUMU
26

KARADElİK
27

.
KARADELiKTEN
.
iLK KARE!
GüneŞ t en 7 mi lyar kat
DAHA B Ü Y Ü K kütleye
sah i p, “ e li pt i k gal ak s i
M ess Ier 8 7 ” i s i mli ci sm in
m erk ez ind eki süper
kütleli k a r ad e li K
görü n t ü s ü : 2 019’da elde
ed i le n b u g ö rüntü,
b i r k a r A deliğ e ai t i lk
foto ğ r a f T ı r .

GÜÇlÜ ETKİ

Nedir?
Neden “kara” denir?
Bu tür nesneler ışık
yaymadıklarından kara olarak
tanımlanırlar.

Karadelik nedir? Çekim
alanı, herhangi bir
maddesel oluşumun
kendisinden kaçmasına izin
vermeyecek derecede güçlü
olan, kütlesi büyük bir uzay
cismidir. Karadelik, uzayda
bir maddenin, bir noktaya
toplanması ile meydana
gelen bir nesnedir
de diyebiliriz.

NASA AÇIKlADI!

ilK OlArAK, EINSTEIN TANImlADI!
Karadelikler, dahi bilim insanı Albert Einstein’ın
izafiyet teorisi ile tanımlanmıştır. Teori, 1915 yılında
yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin
arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştur.
28

Ulusal Havacılık
ve Uzay Dairesi
NASA tarafından
Nisan 2019’da
yayınlanan fotoğrafla
karadeliklerin varlığı
bilimsel olarak
kanıtlanmış oldu.
29

Nedir?
FOTOĞRAFlAR BİZE NEYİ GÖSTERDİ? Işığın, içinde
kaybolduğu bir hacim olduğunu! Bir bakıma
karadelikler, evrenden bağımsız ufak adacıklar
oluşturur. Aşağıda ise kodları da yer alan bazı
uzay cisimlerinin fotoğrafları yer alıyor.

Karadelik nasıl oluşur? Bir nesnenin
çekim kuvveti ile yıldızın iç basıncı çatışır.
Yaşlanmış yıldızlar, bu çekim kuvvetini
dengeleyemez. Bu nedenle yıldızın kütlesi
tek bir noktaya yönelir. Böylece yoğunluk
artar ve her şey, ışık bile, bu yeni oluşuma
doğru çekilir.

K
UzAY FilmlEriNE KONU!
Albert Einstein’ın izafiyet
teorisinde karadelikleri
ele almasından bu yana
karadelikler, birçok uzay
temalı bilim-kurgu filmine konu
olmuştur.

aradelik, çevresindeki tüm maddeleri
yutar. Yüksek hız nedeniyle etrafındaki gaz
bulutları parlar. merkezi karanlıktır ama oldukça
parlak bir gaz bulutu tabakası görülür. “V616
mon” adlı karadelik ise bize en yakın olanıdır.
DüNYA
üzEriNDE
UzAY
ArAşTIrmA
UYDUlArI EN
ÇOK mEKSiKA
ÇöllEriNDE
BUlUNUr,
SAYIlArI
450’Dir.

ilK KArADEliK hANGiSi?
“Cygnus X-1” keşfedilen ilk
karadeliktir. 1964’te ilk defa
varlığından haberdar olduk,
ancak karadelik olduğu 1970’li
yıllarda anlaşıldı. 6 milyon yıl önce
oluşmuştur ve dünyadan 6000 ışık
yılı uzaklıktadır.

BAşKA
GEzEGEN
hAYAli
Yüzyıllardır insanlar,
dünya dışındaki
gezegenlerde hayat
olup olmadığını
merak etmiştir.
30
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Ne Nerede?

SAlDA
GölÜ
salda gölü’nün
muhteşem
doğası:
Nerede? Burdur’un

Kusursuz manzara:

En derin gölümüz:

Yeşilova ilçesinde,
Göller Yöresi’nde,
ormanla kaplı tepeler,
kayalık araziler ve
alüvyonlu ovalarla çevrili
hafif tuzlu bir göldür.

Dünyanın en temiz
beşinci gölüdür!
Masmavi suyu,
bembeyaz kumsalıyla
Salda Gölü, muhteşem
bir doğaya sahiptir!

Bir krater gölü olan
Salda, ülkemizin en
derin, dünyanın üçüncü
en derin gölüdür.
Derinliği tam
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185 metredir!
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Ne Nerede?

koNYA
kElEBEklER
VADİSİ
T ü rkiy e’n in il k v e t e k k e l e b e k l e r
v a d is i ola n Ko n y a S e lç u klu ’d a ki v a di ,
1 0 b in t ü r kele b e k i çin y aş a m a l a n ı
o luş t u ru r.
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Konya Kelebekler Vadisi’ne ait bina, kelebek
figürü şeklinde yapılmıştır.

V

adi 385 bin
metrekarelik bir
alana inşa edilmiş ve
kelebeklerin ihtiyacı
olan her şey tam
donanımlı olarak
sağlanmış. Kelebek
figüründeki mimari
yapısıyla Konya’nın
simge eserleri
arasına giren Konya
Kelebek Vadisi,
sadece ülkemizden
değil, dünyanın
dört bir yanından
gelen doğasever
ziyaretçilerini
ağırlıyor. Belki sen
de bu rengarenk
vadiye gidip,
kelebeklerin o
muazzam kanat
çırpışlarına tanıklık
edebilirsin!
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TÜRK HAlISI
RÖNESANS

Ettore Forti’nin “Halı Satıcısı” adlı eseri,

Nasıl?

TABlOlARINDA!

DÜNYA MEDENİYETİNE TÜRKLERİN
BİR HEDİYESİ OLAN HALI SANATI,
YÜZYILLARCA RÖNESANS
TABLOLARINDA HAYAT BULDU.
NASIL MI? GEL BİRLİKTE BU
SORUYU CEVAPLAYALIM.
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TÜRK HALISININ
ÖNEMİ BÜYÜK!
Türk halıları içinde
en büyük ve tanınmış
grup olan Uşak halıları,
Avrupalı ressamların
tablolarında sık sık tasvir
edilmiştir. Özellikle 1518. yüzyıllar arasında
İtalyan Rönesans
ressamları bu halıyı
resimlerine taşımışlardır.
Londra, New York,
Amsterdam gibi dünyanın
en büyük müzelerinde sergilenen bu tabloların ressamlarından öne
çıkanları: Paris Bordone, Lorenzo Loto, Hans Holbein, Johannes
Vermeer, Gerard ter Bourch ve Willem Duyster’dır.

Türk halıları, Avrupalı asilzadeler
için çok büyük bir önem taşır!
Onlar için o kadar önemlidir ki
halıları yere sermeye kıyamazlar!
Evet, yanlış duymadın sevgili
Dama Dama okuyucusu; Avrupalı
varlıklı aileler, ülkemizden getirdikleri
halıları yere sermezler! Yıpranmaması,
kirlenmemesi için Türk halılarını
masalarının üzerine sererler. Bu
konumuzda yer verdiğimiz, dünyanın en
ünlü tablolarında da gördüğün gibi Türk
halıları, masaların üzerinde yer alıyor!

Holbein’in “Elçiler” eseri, 1533

Nasıl?

RÖNESANS
DÖNEMİ NEDİR?

Rönesans’ın kelime
anlamı “Yeniden
doğuş” demektir.
Orta Çağ Avrupa’sının
cehalet devrini
kapatan çok önemli bir dönemdir. İtalya’da
15. yüzyılda doğmuştur. Sanat, felsefe, bilim
alanlarında gelişen ve bilgisizlik içindeki
Avrupa’nın aydınlanmasını başlatan çok
önemli bir olgudur Rönesans.

KIYMETLİ EV EŞYASI!

Lorenzo Lotto’nun “Karı-Koca” eseri, 1523

Ressam Willem Duyster (1599-1635), bu eserinde
imzasını, halının üzerine yazmıştır! Eserde de gördüğün
gibi ev sahipleri halıyı yere sermeye kıyamayıp; masanın
üzerine sermişlerdir!
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DENEYSEL DÜŞÜNCENİN
CANLANDIĞI, İNSAN YAŞAMI
ÜZERİNE YOĞUNLAŞILDIĞI,
MATBAANIN BULUNMASIYLA
BİLGİNİN GENİŞ KİTLELERLE
PAYLAŞIMININ ARTTIĞI VE
ÖNEMLİ DEĞİŞİMLERİN
YAŞANDIĞI BİR DÖNEMDİR.
ÖZELLİKLE RESİM
SANATINDA ÇOK ÖNEMLİ
SANAT ESERLERİ BU
DÖNEMDE DOĞMUŞTUR.

W illem Duyster “Tavla
Oynayanlar” eserinde
Uşak halısı masada
serilidir, 1610.
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Kim Kimdir?
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Kim Kimdir?
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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:

Bu kule, 1891
yılında Tesla
tarafından
oluşturuldu.
Kulenin yapılış
amacı telefon
ve telgraf
gibi araçlar
arasındaki
iletişimi
sağlamaktı.

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!
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GErÇEK Bir DAhi
Nikola Tesla sadece
elektrik alanında çalışmalar
yürütmemiştir. Floresan
lambayı, neon ışıklarını,
hızölçeri, otomobillerdeki
ateşleme sistemini, elektron
mikroskobunu ve mikrodalga
fırını da Tesla icat etmiştir.

“Paranın
başkaları iÇin
taşıdığı anlam,
benim iÇin bir şey
ifade etmiyor.”nıkola tesla

KABlOSUz 20 AmpUl

EDISON ilE ÇAlIşTI!
tesla, 1884 yılında birleşik
devletlere ilk defa
geldiğinde, thomas ediso
n
için çalışmıştır. o sıralarda
edison, ampulün patentini
henüz almıştır, nikola tes
la
da ünlü biliminsanı edison
ile
bu sistem üzerine çalışmala
r
yürütmüştür.
42

Tesla’nın 20 adet ampulü,
kablo olmadan 25 mil
(40,2336 km) uzaktan
yakabildiği kayıtlara
geçmiştir.

BUlUşU NEDir?
İlk defa elektriğin bir
kaynaktan yayılarak
kablosuz ve çok yüksek
miktarlarda iletilebileceğini
kanıtlamıştır.

Bilim insanları
günümüzde
Tesla’nın notlarından
yardım almaktadır
ve tüm teorileri,
ispatlanmaktadır.
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Nedir?
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NANOTEKNOlOjİ
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NEDİR?
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lzemelerin, teknolojide
yeni oluşturulan nano ma
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Ba
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kullanılması anlamına ge
kullanımını tanımlar.
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Nedir?

ÜLKEMİZ
BU KONUDA
ÖNCÜ!

NE İşe Yarar?
Na no t ekn oloj i i le daha az mali yetle çok daha fazla
ü ret i m sağ l an abil ir. Do layısıyla yaşam kal itesi ni n
a rtmas ın d a ön e mli bir e tk e ndi r. Ay r ıca daha sağ lıklı
ve güv en l i bi r yaş am sunar. Nano teknoloji i laç,
e l e k t roni k, b iyo malze me ve e ne rji ür etim i g i bi geniş
u y g u lama yelpaze s ine sah iptir.

NELER
ÜRETİLEBİLİR?
Bu teknoloji sayesinde
birçok araç ve nesne
oluşturulabilir. Örneğin
saç teli kadar ince
ancak çelik kadar
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güçlü ürünler yapılabilir. Ateş
altında yanmayan kıyafet ya da
hiç kirlenmeyen kumaş
yapılabilir. Sileceksiz
otomobil camı da bu
teknolojiyle yapılan
ürünlere dahil!

YANMAZ

KUMAŞ ÜRETİMİ
ÖRNEĞİN: Ülkemizde
nanoteknoloji sayesinde
yanmaz elbiseler
üretildi. Hacettepe
Teknokent bünyesinde
üretilen bu kumaşlar,
2000 santigrat dereceye
kadar dayanıklıdır. Yerli
teknolojiyle geliştirilen
bu yanmaz elbiseler, bu
özelliği ile dünyadaki
örneklerinden çok daha
ileri özellikler taşır.

Ülkemizde nanoteknoloji alanında
önemli çalışmalar yürütülüyor.
Türkiye Bilim Merkezleri
Vakfı Bilim Merkezi’nin bir
nanoteknoloji atölyesi bulunuyor.
Ayrıca TÜBİTAK’ın 2023 Vizyon
Programı’nda bu teknoloji alanı için
çalışma programları oluşturuldu.
Bilkent Üniverisitesi’nin Ulusal
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
(UNAM) bu alanda büyük bir gelişim
sağlar. Türkiye’nin her yerinden
araştırmacılar, bu kurumdan
yararlanır. Hacettepe Teknokent,
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
gibi merkezlerde de bu araştırmalar
gerçekleştirilir. Ülkemizde bugün
birçok nanoteknoloji şirketi
bulunmaktadır.

GElECEKTE BİZİ NElER BEKlİYOR?
NANOTEKNOLOJİ
SAYESİNDE KONTAKT
LENS BÜYÜKLÜĞÜNDE
BİLGİSAYARLAR HAYATIMIZA
GİRECEK. Bunun yanında
nanoteknoloji ile üretilmiş
camlar, evlerimizin yazın
serin, kışın sıcak olmasını
sağlayacak. Ayrıca bu
teknoloji ile üretilen nano
boyutlu tozlar ile kanserin
tedavisi mümkün kılınacak.
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Nedir?

GÜÇLÜ BİR
UZAYLI:
DEMİR
DEM İR, DÜN YAD A
KEN DİLİ ĞİND EN OLU ŞMA YAN
ÇOK ÖZE L BİR ELE MEN T !
YER YÜZ ÜNE UZA YDA N GEL EN
DEM İRİ DETAYL I OLA RAK
İNCE LİYO RUZ .
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Nedir?
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SUrEDE DE
YAzIYOr!
demirin dünyaya uzaydan
geldiği gerçeği bilimsel
olarak bilinen bir gerçektir.
kuran’ı kerim’de yer alan
hadid suresinde de bu
bilgi verilmiştir. “hadid”in
sözcük anlamı ise arapça
demir demektir.

‘’Biz demiri de
indirdik ki ond
a
büyük bir kuvve
t
ve insanlar için
faydalar vardır
.’’
(Hadid Suresi,
25. ayet)

neminde kılıç, savunma
dö
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rlu
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pa
İm
lı
an
m
Avrupa’da ve Os
kılıçlar ise demirin
iyi
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aletiydi ve çok bü
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ısıtılıp uzatılmasıyla yapılırd
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DAMA DAMA İLE İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUZ!

AIRPLANE

UÇAK

Gizlenmiş dört
harfi bul ve
içlerini boya.
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BUTTERFLY

KELEBEK

Gizlenmiş dört
harfi bul ve
içlerini boya.
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CEVAPLAR:
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Şemsiye: Umbrella Rakun: Raccoon

?
Kitap: Book Dondurma: Ice Cream Zebra: Zebra

CEVAPLAR:

DAMA DAMA İLE İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUZ!

?
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Boyama zamanı

Bulmaca

REsİMDE GÖRDüğüN 10 FARKI BUL
YAN SAYFADAKİ 10 FARKIN CEVABI BU KÜÇÜK RESİMDE!
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Horoz ile ördek iş başında! Haydi bu sevimli ikili ve yer
aldıkları bahçedeki 8 farkı bul!
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Haydi bize yaz!
Dama Dama Ağustos sayımızda yer verdiğimiz
“İbn-i sina” başlıklı konumuzu okudun. senin, bu konu
hakkında en ilgini çeken durum hangisiydi?

Tarihe iz bırakmış bir doktor olan İbn-i sina, modern tıp biliminin
kurucusu olarak kabul edilir. Peki, senin ileride yapmak istediğin
meslek nedir? Bize, gelecekteki mesleğini ve niçin bu mesleği
yapmak istediğini yazmaya ne dersin? Umarız sen de büyüdüğünde
tıpkı İbn-i sina gibi, insanlık tarihi açısından çok önemli işlere imza
atarsın! Haydi sevgili Dama Dama okuyucusu, mektubunu aşağıdaki
adrese bekliyoruz!

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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