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Okyanus derinliklerinde 
görünmez balık keşfedildi. 

Okyanusun en karanlık 
bölgelerinde yaşayan bu balık, ışık 

tutulduğunda bile görünmüyor. 
Bir denizaltı fotoğrafçısı, üzerine 

kameranın ışığını tutmasına rağmen 
balık sadece karanlık bir obje gibi 

görünüyor. Bunun sebebinin ise ışığı 
emen bir deriye sahip olmasından 

kaynaklandığı düşünülüyor. 

Dünyanın ilk hidrojen ile çalışan teknesi 
denizde. Tekne, 100 metre uzunluğa sahip. 
Güneş, rüzgar ve hidrojen gücünü bir 
arada kullanıyor. Türünün ilk örneği 
olan bu tekne, deniz suyunun elektroliz 
edilmesi ile saf su elde ediyor. Bu 
suyu moleküllerine ayırarak hidrojeni 
depolayıp yakıt olarak kullanıyor. Ayrıca 
üzerindeki 202 metrekarelik güneş 
pilleri sayesinde ihtiyacı olan enerjiyi 
kendisi üretebiliyor.

Görünmeyen 
Balık

Suyla Çalışan Tekne



Köpekler, eğitildiklerinde birçok 
yetenek kazanabiliyor. Mesela 

mayın arama, akrobatik hareketler 
yapma ve atılan nesneleri 

getirme… Ancak Amerika’da, 
yavru köpekler üzerinde yapılan 
bir araştırmaya göre köpeklerin 
insanlarla anlaşmasını sağlayan 

bazı özellikleri, doğuştan geldiği 
keşfedilmiş. Yavruların, insanlarla 

çok fazla karşılaşmamış olsa 
bile insanların bakışlarını ve 

hareketlerini anlayabildikleri 
ortaya çıkmış. 

Sebze yemeklerini çoğu insan sever 
ancak bazıları yemeği seçebiliyor. Bunun 
sebebini araştıran bilim adamları, 
6 aylıktan 5 yaşa kadar olan döneme 
dikkat çektiler. Yapılan araştırma 
sonuçlarına göre; çocukların sebze 
yemeklerini sevmesinin yolu, bu 
yemekleri küçük yaşta yemiş 
olmalarından geçiyor. Henüz daha 
küçükken sebze yemeklerini yiyen 
çocuklar, büyüdükleri zaman, bu 
yemekleri rahatlıkla yiyebiliyorlar. 

Doğuştan 
Yetenekliler

Sebze Yemeklerini
Sevmenin Yolu



Mukaddes Emanetler, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) ve yakınlarının 
(ehl-i beyt) değerli eşyalarından oluşur. Ecdadımız, bu eserlerin 
korunup günümüze kadar aktarılmasına büyük önem ve değer 
vermişlerdir. Yavuz Sultan Selim’in (1517) Mısır’ı fethinden sonra bu 
emanetler, İstanbul’a getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet tarafından 
yaptırılan Mukaddes Emanetler Dairesi’nde muhafaza edilmektedir. 
Mukaddes Emanetler’in adedi bu dönemle sınırlı kalmamış, sonraki 
dönemlerde birçok yeni eser buraya getirilmiştir.

Mukaddes Emanetlerin içerisinde; Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) hırkası (Hırka-i Saadet), mübarek ayak izi, mühürleri, Uhud 
Savaşı’nda kırılan mübarek dişinin parçası, kullandıkları ok-yay ve 
kılıcı, İslam Sancağı (Sancak-ı Şerif), Kabe-i Muazzama’nın anahtarı 
ve daha niceleri… ‘

Asırlık Mukaddes

Emanetler

Topkapı Sarayı’nda 
bulunan Mukaddes 

Emanetler Dairesi’ni 
sen de, ailenle birlikte 

ziyaret edebilirsin.



Hava ve tozlardan
Koruma

Nemden ve 
Sıcaklıktan 

Koruma

Ortamda uçuşan tozlar, aşındırıcı etkiye 
sahiptirler. Bu nedenle, mümkünse eserlerin hava 
ile temasının kesilmesi gerekir. Örneğin; açık 
havada duran bir tarihi eserin yıpranması daha 
hızlı olabilir.

Zararlı 
Canlılardan

Koruma 
Eserin sergileneceği yer, korumalı 
olmalıdır. Çünkü küçük böcekler, 
zamanla eserlerde oyuklara, 
hasarlara sebep olabilir. 

Bu eser, sergileneceği 
bölüme taşınırken çok 
dikkat edilmesi gerekir. 
Koruyucu kılıflar, 
titremeye ve devrilmeye 
duyarlı denge sistemleri 
kullanılmalıdır. 

Kaydedilmesi
Öncelikle bir eser bulunduğu 
zaman, kayıtlara geçirilmeli 
ve fotoğraflarıyla bilgisayar 
ortamına aktarılmalıdır. 
Böylelikle, zaman içerisinde 
değişim olursa gözlenebilir.  

Nasıl

Korunur?

Şimdiye kadar pek çok tarihi eser bulundu, 
çoğunun da araştırması devam ediyor. 
Bu eserlerin, uzun yıllar bozulmadan 
kalabilmesi için neler yapılıyor? Hadi 
birlikte bakalım.

Taşınması
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AÇIK HAVA 
MÜZESİ

Dünya üzerinde geçmişi binlerce 
yıl önceye dayanan birçok tarihi 
şehir var. Ancak bu şehirler arasında 
İstanbul, tarihi eserler yönünden 
ilk sıralarda gelir. Çünkü İstanbul, 
kurulduğu tarihten bugüne kadar, 
dünyanın en önemli şehirlerinden biri 
oldu. Birçok devlete başkentlik yaptı. 
Osmanlı Devleti’nin de yaklaşık 500 
yıl merkeziydi ve Osmanlılar buraya 
sayısız eser inşa ettiler. Bu anlamda 
İstanbul tam bir açık hava müzesidir

Not: Bu poster sayfasını nazikçe 
koparıp duvara asabilirsin.





Tahminde Bulunma 3

Büyüteç, dürbün
Eldiven 
Fotoğraf makinesi
Pusula, harita ve kroki
Telsiz

Ses kayıt cihazı
Kamuflaj ekipmanları
Kalem, not defteri
Saat

Fener-cep lambası, mor ötesi ışık
Kağıt mezura (metre)
Cımbız, makas
Elektrik kontrol kalemi
İsviçre çakısı
Çakmak veya kibrit
İnce ve kalın ip
İşaretleme ve parmak izi
almak için tebeşir ve kömür

Gerekli Malzemeler

Araştırma için kitaplar

Usta bir dedektif olmak ve

olayları çözebilmek için

takip etmen gereken adımlar...

Olay
Yeri
İncelemesi

2

Bilgi Toplama
İlk önce, vaka ile alakalı detaylı bilgi toplamalısın.Görgü şahitlerini dikkatlice dinlemeli ve söylenenleri iyice not etmelisin. Anlatılanların nezaman, saat kaçta ve nerede yaşandığını dikkatleyazmalısın. Bu aşamada olaylara, kişilere ve anlatılanlara şüpheyle yaklaşman gerekiyor.

1



Bir Amerikalı ile bir Çinli 
aralarında konuşuyorlarmış. 
Amerikalı; 
- Doğduğum şehrin büyüklüğünü
sana bir örnekle anlatayım mı?
Trene binip 24 saat yol gitsen
dahi şehirden çıkmış olmazsın.
- Çinli, kendinden emin bir
tavırla;
- Hiç şaşırmadım… Zira bizde de
hala bu çeşit eski trenler var!

Ali, o yıl okula yeni başlamıştı. Öğretmen, 
sınıftaki herkesin adını ve babasının adını 

soruyordu. Sıra Ali’ ye geldi. 
- Senin adın nedir?

- Ali.
- Babanın adı nedir?

- Baba.
- Ali, babanın bir adı yok mu?

- Öğretmenim biz 2 kardeşiz, ikimiz de
baba diyoruz. Bizim dışımızdaki 

herkes “Mustafa” diyor.
- Evladım, o zaman “Babamın adı

Mustafa.” desene. 
- Ama öğretmenim biz “Mustafa” deyince

babamız bize kızıyor.

Akıl Yarışı

Babasının Adı

A
APEC    

Hazırlayan: 

Ahmet Selman

Çizen: 
Erdoğan Oğultekin



Tuzlu su balıkları

tatlı suda yaşar

mı?
Tatlı suda yaşayan balıkların solungaçları, 

vücutlarına giren suyu dışarı atarken ihtiyaçları 
olan tuzu vücutlarında tutar. Tuzlu su balıkları 
da suyu vücutlarında tutup tuzu dışarı atarlar. 
Böylelikle her iki türün vücudundaki tuz 
ile sudaki tuz miktarı eşitlenmiş olur. Hem 
tatlı hem tuzlu suda yaşayabilen balıklar olsa 

da tatlı ve tuzlu su balıkları, solungaçlarını 
değiştiremez. Bu yüzden farklı sularda 

yaşayamazlar.

Burun kılları ne
işe yarar?

Burnumuzda, kıllardan oluşan muhteşem 
bir süzgeç var. Bu kıllar, burnumuzun 
iç kısmına tutunmuş ve uyum içinde 

dizilmiştir. Bunların görevi, soluduğumuz 
havayı süzmektir. Solunum sırasında 

havada taşınan mikroplar, burun 
kıllarımıza yapışır. Burun kılları, tuttuğu 
mikropları mukus sıvısına bulaştırır. Bu 

sıvı da ya burnumuzdan dışarı atılır ya 
da farkında olmadan midemize gider. 

Midemizdeki asitler, bu mikropları 
yok eder. Gizli silahımız olan burun 

kılları olmasaydı mikroplar, doğrudan 
ciğerlerimize giderek bizi hasta ederdi.
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Merhabalar arkadaşım, görüşmeyeli nasılsın? 
Sana kadim şehirleri anlatacağım zaman, beni 
bir heyecan sarıyor. Bugün anlatacağım şehrin 

kurulu olduğu yer yeni olsa da bölgenin tarihi 
4000 sene öncelere dayanıyor. Hele bir kalesi 
var ki milattan önce 8. yüzyıllarda yapıldığı 

düşünülüyor. Gölleri, dağları, kaleleri, kanyonları, 
tarihi camileri ve güzel yemekleriyle ilgi çekici 

bir şehir. Halk arasında “El-Aziz” diye de bilinen 
Elazığ’ı keşfetmeye var mısın? 







Yavru kuş, bir bayram günü ailesi 
ile birlikte akraba ziyaretine 
gitmiş. Yuvalarının hemen 

yakınındaki bir ağaçta sohbet 
ederlerken evlerinin önüne bir 

adam gelmiş. Bu adam, yavru kuşun 
dikkatini çekmiş. Yavru kuş, adamın 

yuvanın önüne yem koyduğunu görmüş. 
Aradan saatler geçmesine rağmen adam 

kıpırdamayınca annesine seslenmiş: “Anneciğim, 
şuradaki adam ne yapıyor? Saatlerdir orada öylece 
duruyor.” Annesi, yavru kuşun gösterdiği yere 
bakmış: “Fotoğraf çekmeye çalışan bir adam 
oğlum. Yuvadaki kuşları dışarı çıkarmak için yem 
koymuş. Böylece onların fotoğrafını çekebilecek.” 
Yavru kuşun kafası karışmış: “Ama anneciğim 
yuvada hiç kuş yok ki.” Anne kuş, gülümsemiş 
ve şöyle demiş: “İnsanoğlu işte, bir şeye o kadar 
çok takılıyorlar ki diğer fırsatları göremiyorlar. 
Adam, kuş yuvasına o kadar takılmış ki arkasında 
duran bizleri görmemiş. Etrafına bir baksa çok 
daha güzel şeyleri görebilir aslında. Bu, sana ders 
olsun oğlum. Hiçbir zaman küçük bir detaya takılı 
kalma. Zira bazen küçük şeylerle uğraşmak, asıl 
manzarayı kaçırmamıza sebep olabilir.
Bedia Gülderen Usluer - Aksaray

İlçemizde yapılacak olan bilim şenliğinde, bizim 
okulun konusu doğa fotoğrafçılığıydı. En çok 
beğenilen fotoğrafa bir ödül verilecekti. Böyle olması 
daha çok dikkatimi çekti ve beni heyecanlandırdı. 
Babam zaten fotoğrafçı olduğundan kendimi şanslı 
hissediyordum. Eve gidince babama durumu anlattım 
ama hesapta olmayan bir şey vardı; babam fotoğraf 
makinesini kullanmama izin vermemişti. Bana 
“Fotoğrafı ben çekerim, sen götürürsün.” demişti. 
Böyle demesine biraz üzülmüştüm ama sonra kabul 
ettim. Hafta sonu, çevre dostlarının yaptığı tahtadan 

kuş yuvasını gördük. Hemen kuşları çekmek için biraz 
yaklaştık. Babam, yuvadan kuş çıkarsa güzel bir kare 
yakalayacağım.” dedi. Ben de: “Üzgünüm babacığım. 
Oradan kuş çıkmayacak. Bütün kuşlar, ağacın dalına 
konmuş seni izliyorlar.” deyip telefonumdan bir kare 
fotoğraf çektim. Fotoğrafı, bilim şenliği projesinde 
sergiledim. Görenlerin dikkatini çekti ve herkes 
eğlenceli ve güzel bir fotoğraf olduğunu söylüyordu. 
Birçok iltifatlar aldım. Ödülü kazanamasam da güzel 
bir kare ve hatırası kaldığı için mutluydum.
Yavuz Selim Tavukçu - Antalya 

Erol Bey, o gün erkenden kalktı, yeni aldığı fotoğraf 
makinesini yanına aldı ve yola koyuldu. İnsanların az 
uğradığı bir ormana gidecek ve ormandaki hayvanların 
fotoğraflarını çekecekti.  Çektiği fotoğrafları da sanat 
galerisinde sergilenecekti. Ormana varmıştı. Ormanın 
derinliklerine doğru ilerledi, güzel bir manzara 
yakaladığında makinesini ayarladı ve fotoğrafları 
çekmeye başladı. İçinden: “Kesin galerideki en iyi 
fotoğraf benim olacak.” diye geçirdi. Fakat Erol Bey, 
yanındaki ağaçta  güzel mi güzel kuşlardan bihaberdi. 
Kuşlar, ormana çok az  insan geldiği için  şaşırmış 
ve hemen oraya toplanmışlardı. Erol Bey’i incelerken 
gözleri fotoğraf makinesine takıldı. İçlerinden biri: 
“Acaba o da ne?” dedi. Tabii kuş cıvıldamasını duyan 
Erol Bey, kafasını kaldırdı ve kuşları gördü. Önce 
çok şaşırdı sonra hemen kuşların fotoğrafını çekti. 
Yeteri kadar çektikten sonra evine döndü. Fotoğraflar, 
galerideki en çok rağbet gören fotoğraflar oldu. Erol 
Bey mutlu, kuşlar şaşkındı...
Neslihan Sever - Kütahya

Asıl Manzara

Komik Kare

En İyi Fotoğraf



1 Eylül: Sonbahar başlangıcı
5 Eylül: Yaprak dökümü
15 Eylül: Sıcakların kırılması
17 Eylül: Güz yağmurları
23 Eylül: Gece-gündüz eşitliği

3 Eylül: Halk Sağlığı Günü. İlk mizah 
dergisi yayınlandı (1908)
4 Eylül: İlk manyetik ticari bilgisayar 
tanıtıldı (1956)
5 Eylül: Uluslararası Yardımseverlik 
Günü
8 Eylül: Dünya Kitap Okuma Yazma 
Günü
11 Eylül: İlk kez elektrikli telgraf 
kullanıldı
13 Eylül: Dünya İlk Yardım Günü
19 Eylül: Dünya Parklar Günü
25 Eylül: İtfaiyecilik Haftası, Çizgi 
Roman Günü
26 Eylül: Dünya Çevre Sağlığı Günü

Tabiatta Bu Ay


