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Akdeniz martısı
Ülkemize yazın gelir. Genellikle kıyılarda ve İç Anadolu’da görülür. Bembeyazdır. Gagası ve ayakları kırmızıdır.
Yazın başı tümüyle siyah olur; kışınsa yalnızca göz çevresi
siyah olur. Kanat uçları da siyahtır. Karabaş martıyla karıştırılabilir. Ancak Akdeniz martısının başı daha koyudur.
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Karabaş martı
Yaz - kış görülür. Gagası ve ayakları kırmızıdır. Akdeniz
martısı gibi başı yazın siyah olur. Ancak bu iki türü birbirinden
ayırmanın kolay bir yolu var: Kanatlarının üst ön tarafında
beyaz bir şerit ve alt siyahlık belirginse gördüğünüz kuş karabaş martıdır.

Gümüş martı
Ülkemizin hemen her yerinde, yaz - kış bu martıyı görebilirsiniz. Gagası ve ayakları sarıdır. Kanatlarının
üstü gri, uçlarıysa siyahtır. Kanatlarının üzerinde
de beyaz benekler bulunur. Daha iri olmaları nedeniyle başka martılardan kolaylıkla ayırt edilir. Gözleri sarı renktir.

Küçük Gümüş Martı
Daha çok kuzey ve batı bölgelerimizde yaygındır. Kışın daha sık görülür.
Gümüş martıya benzer. Ayaklarının yeşilimsi olması, çok daha küçük boyutlu
olması ve kanat uçlarındaki siyahlığın daha az olmasıyla gümüş martıdan ayrılır. Ayrıca gözleri de sarı değil siyahtır.

Küçük Martı
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Küçük martı ülkemizde çok yaygın değildir. Doğu bölgelerimiz dışında ülkemizin hemen her yerinde görülebilir. En çok göç sırasında ve kışın görülür. Akdeniz
martısına çok benzer ama onun kadar beyaz değildir. Kanat altı grimsidir. Ayrıca daha
küçüktür ve gagası da siyahtır.

Ada martısı
Bu martı, Ege ve Akdeniz kıyılarında, özellikle de açıklardaki adalarda görülür.
Küçük martı ya da gümüş martıyla karıştırılabilir. Ancak gagası bu iki martıdan farklı
olarak kırmızıdır. Ayakları da gridir. Sayıları çok azalan ada martılarının soyu tehlike
altındadır.

Sumrular Martıya Benzer!
Sumrular martılara çok benzer ve birçok yerde martı olarak bilinir.
Oysa martılarla sumruları birbirinden ayırt etmek çok kolaydır. Tüm
sumruların gagası ince ve sivri uçludur. Kanatları da daha ince
ve sivridir. Başları küçüktür ve martılar kadar yuvarlak değildir. Üstelik martılara göre çok daha hızlı uçarlar.





Sığınaklara indirelim kuşları
Ne ciğerlerinin dayanabileceği gökyüzü
Ne içebilecekleri bir yudum su kaldı
Sığınaklara indirelim balıkları
Kurşuni gövdeleri kurşunlanmadan
Sığınaklara indirelim ağaçları
Cevizleri, çınarları, servileri
üzerindeki sincaplara dokunmadan

 





Arı bakışını çocukluğun indirmeliyiz sığınağa
kirli bir kağıt para gibi buruşmadan elinde hayatın
Ucu işlemeli mendili, kavun kokusunu
Yumuşaklığını bir dere yatağının
Penceredeki hanımelini
Zor günlerde alnımıza konan o eli
Sığınağa indirelim Dünyayı
Turgay Fişekçi

ldurmaca
bulmaca
buldurmaca
lmaca bu
bu
Bir bisiklet ne zaman uçak kadar
hızlı gider?

Anca rüyasında
neyi görür?

Uçağa bindiğinde

Pijamalarını giymiş
eşeğe ne denir?

Sırtının kaşınması!..

Bu adam ne yapıyor?

Bu nedir?

?

Kırmızı kar yağdığını...

Kampumbağanın en nefret
ettiği şey nedir?

?? ? ? ?

İnternette Satranç
İki lafı bir araya getiriyor

Posta Güvercini

Başarıya ulaşmanın en doğru yolunun sistemli ve disiplinli bir çalışma olduğunu gösterir.
Daha önceki sayılarımızda satrancın yararlarından, özellikle de doğru kişilik gelişimi üzerindeki olumlu etkisinden sıkça sözettik. Şimdi de
siz küçük satranç tutkunlarıyla, internet üzerinden erişebileceğiniz bazı yararlı linkleri paylaşıyoruz.

- İyi geceler

Satrancın yararları saymakla
bitmez; hem doğru ve çabuk
düşünmenize yardımcı olur,
hem de planlı hareket etmenin
önemini ve gerekliliğini kavratır.

komix

www.tsf.org.tr
1991 yılında kurulan Türkiye Satranç Federasyonu,
hem satranç sporunun gelişimine
katkı sağlamak hem de uluslararası turnuvalar
düzenlemek amacıyla kurulmuş bir federasyon.
Tsf.org.tr ‘den federasyon hakkında bilgi alabilir, yarışmalar ve şampiyonalar hakkında bilgi
edinebilirsiniz. Ayrıca, “şampiyonlar” başlığından da ülkemizde ve dünyadaki satranç büyüklerini öğrenebilirsiniz. “Federasyon” başlığındaki “Satranç Merkezleri” bölümünden tüm
Türkiye’deki satranç merkezlerinin iletişim bilgilerine ve internet adreslerine ulaşmak mümkün. Eğer kendinize güveniyorsanız, satranç
şampiyonu olmak için büyümeyi beklemenize
gerek yok. Çünkü, federasyonun çocuklar için
de düzenlediği turnuvalar var.

Düşünce
Dersi dinlemediğini farkeden ögretmen,
Hakan’a sordu;
- Söyle bakalım Hakan. Bu konuda senin
düşüncen nedir?
Hakan, kısa bir duraksamadan sonra cevap
verdi: “Bir an önce zilin çalmasını ve teneffüse
çıkmayı düşünüyorum....”

Astronotluk
Anne, öğretmene gidip çocuğu hakkında
konuşmak istemişti:
- Efendim, biliyorsunuz oğlum bu yıl son
sınıfta, hangi mesleği seçmesini tavsiye
edersiniz?
- Astronotluk.
- Neden?
- Çünkü, bütün ders boyunca aklı bir
karış havada. Bir soru sorduğumda da
uzaydan düşmüş gibi oluyor…

En Önemli Üç Gıda

www.istanbulsatranc.net
www.ankarasatranc.com
www.analizsatranc.com

Öğretmen, sağlıklı beslenme ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Sonunda
da öğrencilere bir soru sordu:
-Siz bana, insan için en önemli gıdalardan üçünü sayabilir misiniz?
Arkalardan bir öğrenci cevap verdi:
-Sabah kahvaltısı, öğle yemeği,
akşam yemeği öğretmenim!...

biliminsanları

Isaac Newton
Isaac Newton, çağdaş biliminsanları arasında en
çok bilinen ve tanınanlardan biridir. Matematik
alanındaki dehasının yanında o, aynı zamanda
ünlü bir fizikçi, gök bilimci, mucit ve filozoftur.
Bir rivayete göre Newton, ağacın altında otururken, önüne
bir elma düşer. Bu durum ileride ortaya koyacağı yer çekimi
yasasını keşfetmesinde ilham kaynağı olacaktır. Sürekli çevresindeki olayları gözlemleyen Newton, artık yerçekimi üzerine
çalışmaya başlar. Bu çalışmayı tamamlayabilmesi için, o güne
kadar bilinen matematik yeterli değildir. Böylelikle Newton, önce matematiğe farklı bir bakış açısı getirir. Çiftlikte geçirdiği iki yıl boyunca en önemli buluşlarını
gerçekleştirerek 1667'de Trinity Koleji’ne öğretim
üyesi olarak döndüğünde diferansiyel ve integral
hesabın temellerini atmıştır.
Ünlü mucit, Ay ve Dünya’nın birbirine etkisini incelerken optik bilimine de ilgi duyar. Gökcisimlerini
daha iyi inceleyebilmek için gelişmiş bir teleskop yapmaya
çalışırken ışığın davranışını gözlemler. Beyaz ışığın bir prizma-

usunuz?
biliyor
musunuz?
iyor m
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dan geçince ortaya çıkardığı renk bandından yola çıkarak
renklerin oluşumunu açıklar.
Isaac Newton, üstün zekası, hayal gücü, çalışkanlığı ve evrenin işleyişini anlama ve açıklamaya yönelik ilgisiyle insanlık tarihinin en büyük
biliminsanlarından biridir.
Newton'un bilime sağladığı katkılardan bir diğeri
de mekanik alanındaki buluşlarıdır. Merkezkaç kuvveti yasası ile Kepler yasalarını birlikte ele alarak kütle
çekim yasasını ortaya koydu. Newton’un hareket yasaları
olarak bilinen eylemsizlik ilkesi, kuvvetin kütle ile ivmenin çarpımına eşit olduğunu ifade eden yasa ve etki ile tepkinin eşitliği
fiziğin en önemli yasalarından biridir. 1727'nin Mart ayında
yaşama gözlerini yuman bu büyük bilim insanı, ölümünden
kısa bir süre önce kendinden şöyle sözetmişti: “İnsanların hakkımda ne düşündüğünü bilmiyorum ama ben kendimi, henüz
keşfedilmemiş gerçeklerle dolu bir okyanusun kıyısında oynayan, düzgün bir çakıl taşı ya da güzel bir deniz kabuğu bulduğunda sevinen bir çocuk gibi görüyorum.”

?? ? ? ?

Un Nasıl Yapıştırır?
Un suyla karıştırıldığı
zaman yapışkan bir kıvam
alır. Bunun nedeni, unun
içinde bulunan “gluten”
adı verilen bir maddedir.
Gluten, ıslandığında yapışkanlaşır. Kuruduğu
zaman da katılaşır.

?

Kuşlar Neden Öterler?

Kuşlar, en çok üreme dönemlerinde öt
erler. Üreme dönemleri genellikle ilkbahar aylarına denk gelir. Bu dönemde
kuşlar, kendi bölgelerini öteki kuşlara ilan etmek ve eşlerine kur yapm
ak için öterler. Bunun yanında,
tehlikelere karşı aynı türden başka
kuşları uyarmak, bölgelerini korumak
ve yaklaşan başka hayvanları uyarm
ak için de çeşitli sesler çıkarırlar.

Benlerimiz Nasıl Oluşur?
Derimizin rengini “melanin” adı verilen bir madde verir. Bu madde,
derimizin bazı bölümlerinde daha çok bulunur. Melaninin daha çok
bulunduğu bu bölümler koyu renkli küçük lekeler biçimindedir. Bu lekelere “ben” denir. Güneş ışınları,
derimizdeki melanin üretimini artırır. Bu nedenle yeni benlerimiz oluşabilir ya da daha önceden bulunan
benlerimizin rengi koyulaşabilir.
Özellikle beyaz tenli insanlar güneş
ışınlarından daha fazla etkilenir.
Bu yüzden onlarda ben oluşma
olasılığı daha fazladır.

Ütünün Tarihi Nedir?
Ütülemenin geçmişi 1. Yüzyıla, Çin’e kadar uzanıyor.
Ütüler yüzyıllar boyunca demirden yapıldı ve içlerine
konan korlaşmış kömürle ısıtıldı. Tutamakları ahşaptı. Elektrik akımının kullanıldığı ilk ütüyü 1882
yılında Amerika’da Henry Seeley geliştirdi. 1920 yılındaysa Thomas Seers, ütüye bir termostat yerleştirdi ve sıcaklığın ayarlanabilmesini sağladı.

Cansu
Yüksel

Mutlu
Başer

Selin
Huruzoğlu

Ahmet
Yiğit
Öztuna

Rümeysa
Özcan

Begüm
Andıç

Berat
Bozbaş

Ecrin
Huruzoğlu

Sevgili
ATLIKARINCA
Okurları
Dergimizde sizlere, eğitiminize ve geleceğinize yararlı
bulduğumuz birçok konuyu
yayınlıyoruz. Sizden gelen birbirinden güzel çalışmalara da
bu sayfamızda yer veriyoruz.
Eğer siz de çalışmalarını-

Ege
Korkmaz

Mustafa
Yanarsönmez

Cansel
Yüksel

zın yayınlanmasını istiyorsanız, lütfen sendika adresimize
göndermeyi unutmayın!

