


Çocuklara 
Şiirler

ANNEM
Küçükken başucumda

Bana ninni söylerdin

Sabahları uyanınca,

Beni okşar severdin.

Benim annem, güzel annem

Beni al dizlerine...

Kucağında okşa beni,

Ninniler söyle yine...

Bugün hâlâ kulağımda

Çınlıyor tatlı sesin.

Güzel annem, kalbimin sen,

En büyük neşesisin...

Coşkun  ERTEPINAR
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Sendikamız, Burhaniye Eğitim ve Dinlenme Tesisi’nde Ekoloji Okulu kurarak sendika üyelerinin çocukları 
başta olmak üzere ekonomik olanak kısıtlı çocukları bu okula davet edecek öğretim üyelerinin gözetiminde 
doğayı okuma ve anlama bilgisi kazandıracaktır.

Ayrıca Kazdağları’nın korunması için yasal tepki grupları oluşturacak ve doğa fotoğrafçılığı, ekoloji, 
biyolojik zenginlik ve soyu tükenmekte olan canlı türlerini koruma gibi konularda bilgiler verecek, atölyeler 
oluşturacaktır.

SENDİKAMIZDAN HABERLER

http://siir.gen.tr/siir/c/coskun_ertepinar/index.html
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SEVGİLİ ÇOCUKLAR MERHABA
Tez-Koop-İş sendikamız bünyesinde artık sizler içinde bir dergimiz var. 
Sendikamıza üye çalışanlar için TEZ-KOOP-İŞ dergisi, KADIN dergisi ve GENÇ EMEK dergisinden sonra 
ÇOCUK dergimiz de yayın hayatına başladı. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde siz çocukların okul, eğitim hayatı 
bir süreliğine evden eğitimle gerçekleşmek zorunda. Okulumuzdan, öğretmen ve arkadaşlarımızdan bir süre daha ayrı kalmak 
zorundayız. Öncelikle sağlıklı birey olmak için bazı kurallara uymalıyız.
Sevgili çocuklar ellerimizi sık sık sabun ve suyla yıkamalıyız, hijyen kurallarına önem vermeliyiz.
Bu süre içinde sokağa çıkıp oyun oynamamalı ya da arkadaşlarınızla ev ziyaretleri yapmamalıyız. Sizler evlerinizden eğitiminiz 
için çeşitli kaynaklardan yararlanırken, bizler de sendika olarak bu alanda sizlere katkı sunmak istiyoruz. Çocuk dergimize 
basılı olarak ulaşabileceğiniz gibi, abonelik formunu doldurup sendika genel merkezimize göndermeniz yeterli,
Ayrıcı internet sitemiz www.tezkoopis.org  adresimizden istediğiniz an dergimize ulaşmanız mümkün.
ÇOCUK dergimizin hedef kitlesi 7- 12 yaş grubudur. Dergimizin içeriğinde hem genel kültür, hem de ders notlarına katkı 
sunduğu gibi, sizleri eğlendirecek sayfalarımızda bulunmakta. ÇOCUK KULÜBÜ etkinliklerimizde aynı zamanda sizlerin ya da 
çalışan velilerinizin gönderdiği fotoğraflarınızın çizimlerini görmek mümkün olacak. İsterseniz çizmiş olduğunuz resimlerinizi ya 
da yazdığınız şiirlerinizi sendikamız iletişim adresine gönderebilirsiniz.

Tüm Çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sendikamız adına kutluyorum. Sağlık ve neşeyle kalın.

                                                                                                                   Haydar Özdemiroğlu
                                                                                                                           Genel Başkan
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Tropik yağmur ormanları, dünyadaki 10 milyon canlı türünün 
yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra, 
gezegenimizin oksijeninin %20’sinden fazlasını sağlıyor. Aldığımız 
birçok besinin ve kullandığımız birçok ilacın da ana maddeleri 
yağmur ormanlarında yetişiyor. Peki ama neden insanlar 
yağmur ormanlarını yok ediyor?

Yeryüzünün %6’sını kaplayan tropik yağmur 
ormanları, günümüzden yüz milyon yıl önce 
Norveç’e kadar uzanıyordu. Bugünse yalnızca 
ekvator kuşağı çevresinde, Orta ve Güney 
Amerika, Orta Afrika ve Güneydoğu Asya’nın 
büyük bölümünü kaplıyor. 
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Bu bölgelerde yağış oranı ve sıcaklık hem yüksektir 
hem de yıl boyunca fazla değişiklik göstermez. Sıcaklık 
27 derecenin altına pek düşmezken, havadaki nem 
oranı da % 80 civarındadır. Hemen hemen her gün 
yağmur yağar. Ormanlar da adını bu yağışlardan alır. 
Günde ortalama 
250-300 cm³ yağmur düşen ormanda yılın yaklaşık 
200 günü fırtınalı sağanak yağış olur. 

Yağmur ormanları denince hepimizin aklına ilk olarak Amazon bölgesi 
gelir. Bunun nedeni, yağmur ormanlarının en büyüğünün, “Amazon 
Ormanları” olmasıdır. Bu ormanlarda yaşayan canlılar hem yaşadıkları 
bölgelere, hem de ormanın katmanlarına göre çeşitlilik gösterir. 
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Yağmur ormanları beş ana katmandan oluşur. Bu katmanların her biri kendine özgü bitki ve hayvan 
türü barındırır. Katmanların en üstünde “üst katman” bulunur. Ortalama yüksekliği 90 m’yi bulan bu 
katmanda yırtıcı kuşlar, kartallar ve öteki avcı kuşlar yaşar. Bir alttaki katman 50-70 m yüksekliktedir. 
Ağaçların ve sarmaşıkların aralarındaki boşluk kalmayacak biçimde birbirine girmiş dal ve yapraklardan 
oluşan bu katman, yeşil bir çatıya benzer. Bunun için de “çatı katmanı” adı verilmiştir. Bu katmanın 
altına güneş ışığı çok az geçebilir. Hatta güneş ışınlarının yalnızca %1’i yere kadar ulaşabilir. Bu 
nedenle de ormandaki canlıların çoğu bu katmanda yaşar. Alt katmansa 6-12 m yüksektedir ve daha 
az ışık alan palmiye türü ağaçların üst bölümlerinden oluşur. Bu katmanda da çeşitli bitki ve hayvan 
toplulukları yaşar. 0,6-6 m yükseklikteki “çalı katmanı”, çalılar ve bodur ağaçlardan oluşur. Bu katman 
varlığını sürdürebilmek için üst katmanlardan geçebilen güneş ışığına gereksinim duyar. En alttaki “ot 
katmanı” nda eğrelti otları ve diğer otlarla böcekler bulunur. 

Ormanlar kralı Tarzan’ı hepimiz 
biliriz. Hani şu “aaaaaa” diye 
bağırarak, ağaçlara dolanan 
sarmaşık gövdelerine tutunup 
sallanarak bir ağaçtan ötekine geçen 
kişi. Bugün yağmur ormanlarında 
Tarzan yaşamıyor belki ama o 
sarmaşıklardan bolca var. Sarmaşık 
dalları çatı katmanından yere 
kadar uzanır. Kalınlıkları 60 cm ve 
uzunlukları da 150 m olabilir. Üstelik 
maymunların ve insanların tutunup 
sallanabileceği kadar da sağlamdır. 



Yağmur ormanlarında mısır ve pirincin yanı sıra; avakado, 
muz, mango gibi meyveler yetişir. Ayrıca bu ormanlar vanilya, 
tarçın, karabiber gibi baharatlar; bitki yağları, çeşitli ilaç 
hammaddeleri ve daha birçok ürün sunar bizlere.

Yağmur ormanlarının belki de en ilginç yanı, bu ormanlarda 
yaşayan yerli halktır. Bir kısmı uygarlığı hiç tanımayan bu yerli 
insanlar, yağmur ormanlarının yok edilmesiyle evlerinden ve 
topraklarından ayrılmak zorunda kalmaktadır.

Kitaplardan, dergilerden ve belgesel filmlerden bildiğimiz yağmur ormanlarında 
rengârenk kuşlar, kelebekler, birçok tür sürüngen, maymunlar ve dev bitkiler yaşar. Bunların en ilginç 
olanları, tukan adlı kuşlar, örümcek maymunları, kürklü maymunlar, termitler, yırtıcı kartallar, boğa yılanları, 
arıkuşları, iguanalar, antiloplar vb. Yağmur ormanlarında da her ekosistemde olduğu gibi değişik besin 
zincirleri vardır. Her bir tür birden çok canlı türüyle besleneceği için bu zincirler arasında da bağlar oluşur. 
Örneğin, yaprakları hem tırtıllar hem de böcekler yerken, böcekleri tamandualar, tırtılları da pekariler yer. 
Ayrıca bu iki hayvanın yediği birçok başka canlı türü daha vardır ve elbette ki onları yiyen başkalarıda.
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Kediler ve köpekler, beden dilleriyle “konuşur”. 
Ancak her zaman anlaşabildikleri söylenemez! Örneğin, köpek dilinde kuyruk sallamak, 
“hey, seni gördüğüme çok sevindim” anlamına gelir. Ancak bir kedinin kuyruk sallaması 
genellikle “Lütfen beni rahat bırak.” demektir. Bu durum bazı anlaşmazlıklara yol açabilir. 
Yavru kedinin eve yavru köpekten birkaç gün daha erken getirilmesinin de yararlı olduğu 
gözlenir. Bu şekilde aynı evde yaşamaya başlayan bazı kediler ve köpekler birbirleriyle öyle 
iyi geçiniyorlar ki, uyurken bile birbirlerinden ayrılmıyorlar

Kediler, halk arasında 
dokuz canlı olarak bilinirler. Gerçekte böyle 

olmasa da, çok esnek vücutları, güçlü kas yapıları, 
çok gelişmiş duyuları sayesinde birçok hayvana 

göre ayrıcalıklı yönleri var. Kedilerin vücudu, tümüyle 
avlarını yakalamak ve tutmak için evrimleşmiş. 

Güçlü ve sivri tırnaklara sahip pençeleri sayesinde avlarını 
yakalayabilir, tırmalayabilir ve kendilerini savunabilirler. 

Gerekmediği zaman tırnaklarını geri çekebilir, 
bu sayede avlarına çok sessiz bir şekilde yaklaşabilirler. 

Güçlü kasları ve uygun vücut şekilleri sayesinde 
bir kedi, boyunun yaklaşık beş katı kadar yükseğe 

sıçrayabilir, çok yüksekten yere atlayabilir. Kuyruğu, 
avını kovalarken, sıçrarken ve yüksekten 

düşerken, dengesini sağlamasına yardımcı olur. 
Bir evcil kedi, saatte yaklaşık 50 km 

hızla koşabilir.



Kedilerin Temizliği 
Kedilerin evcil hayvan 
olarak seçilmesinde, temizlik 
alışkanlıklarının da önemli payı 
var. Normal koşullar altında 
bir kedi, asla ortalığa tuvaletini 
yapmaz. Ayrıca, kuma ya 
da toprağa yaptığı tuvaletini 
de geride iz bırakmayacak 
şekilde örter. Bunun yanında, 
yemeklerden sonra ve düzenli 
olarak vücudunun tümünü 
yalayarak temizler.

Kedilerin Oyun Saati
Kediler elektrik prizleri ve kablolarla 
oynamaya bayılırlar ancak bu durum 
kediler için çok tehlikeli olabilir.
Bu yüzden evde kedilerin
zarar görmemesi için 
elektrikli eşyalar kontrol 
altına alınmalıdır.
Kediler oyun oynamaya bayılırlar. 
Özellikle yavru 
kediler için oyun, aynı 
zamanda bir 
sosyalleşme 
aracıdır.

Kediler neden “miyav” der?
Evcil kediler çok çeşitli sesler çıkarır. “Miyav” sesi de bunlardan 
biridir. Miyavlama, çeşitli durumlarda farklı anlamlara gelebilir. 
Ancak, kediler bu sesi genellikle dikkat çekmek için çıkarır. 
Örneğin yavru kediler, annelerini yanlarına çağırmak ve 
kendileriyle ilgilenmesini sağlamak için yetişkin kediler ise 
sahiplerinin kendileriyle ilgilenmesini sağlamak için miyavlar. 
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Köpekleri Tanıyalım 
Köpekler kulaklarını hareket 
ettirerek sesleri daha iyi 
alacakları bir konuma 
getirebilir. İşitme duyuları 
çok gelişmiştir. Bizim 
işitemediğimiz bazı sesleri 
işitebilirler. Sesin geldiği yönü 
saniyenin yüzde altısı gibi kısa 
bir sürede anlayabilirler.

Kokular köpekler 
için çok önemlidir. 
Koku alma en 
gelişmiş duyularıdır. 
Köpeklerin burnunda, 
insanlarınkinden 25 
kat daha fazla koku 
alıcı hücre bulunur. 
Bu nedenle kokulara 
karşı çok daha 
duyarlıdırlar.
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Köpekler oyun 
oynamayı çok sever! 
Birçok köpeğin 
en sevdiği oyun, 
sahibinin uzağa 
attığı küçük bir topu 
ona geri getirmektir. 
Bunu hiç bıkmadan 
defalarca yapabilirler.
Köpeklerin ter bezleri, 
patilerinin tabanında 
bulunur.

Köpeklerin 
biz insanlar gibi 

konuşmadıkları açık. 
Onlar, hem insanlar hem 
de öteki köpeklerle başka 
yollarla iletişim kurarlar. 

Neler hissettiklerini, 
akıllarından ne geçtiğini, 

yüz ifadelerini, beden 
dillerini ve havlama, 
hırlama gibi sesleri 

kullanarak ifade 
ederler.

Kokular Onlar 
İçin Çok Önemli

Köpeklerin en önemli iletişim 
aracı kokulardır! Kendi alanlarını 
kokularla işaretlerler ve çevredeki 
öteki köpeklerin varlığını kokularla 

keşfederler. 

Köpeklerde koku alma duyusu her 
şeyden önemlidir. Onlar, dünyayı 
önce burunlarıyla algılarlar. Koku 

alma duyusu, en gelişmiş duyularıdır: 
Burunlarında, insanlarınkinden 

ortalama 25 kat daha fazla koku alıcı 
hücre bulunur. Bu nedenle, kokulara 

karşı biz insanlara göre çok daha 
duyarlıdırlar. Örneğin, dört litre suyun 

içindeki bir damla meyve suyunun 
kokusunu bile alabilirler!

Kaldırımları koklaya koklaya yürüyen 
bir köpek gördüğünüzde, onun bu 
davranışına bir anlam veremiyor 

olabilirsiniz. Kokular, köpekler için bir 
sürü bilgi demektir. Öteki köpeklerin 
ve başka hayvanların bıraktığı koku 
işaretlerinden, onlar hakkında bilgi 

toplarlar. Bu işaretlerden onların dost 
mu, yoksa düşman mı olduğunu ve 

özelliklerini anlamaya çalışırlar.
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Sevgili çocuklar sizinde karikatürünüzü çizmemizi
istiyorsanız sendika genel merkezimize, ya da 

mustafa.ozgen.tez.koop.is@gmail.com  adresine fotoğraflarınızı 
gönderebilirsiniz.. Sendikamızın ÇOCUK KULÜBÜNE 

herkes üye olabilir. 
Sevgiyle kalın.

Aras Demir Özdemiroğlu - Roza Özdemiroğlu
ANKARA

Nehir Karabacak - MERSİNLina Bütün - BURSA
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İlkim Demirkaya - ANKARA

Zeynep Eroğlu - ANKARAIlgın Deniz Demirkaya - ANKARA Gülsu Özdemir - MERSİN

Yavuz Çağan Duyar - ANKARA Emir Çağın Duyar - ANKARA
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Kabuklu yemişler
Çok Yararlı!
Fındık, fıstık, ceviz, badem ve kestane 

gibi kabuklu yemişler, mineral ve 
vitamin

bakımından çok zengin 
besinler. Bu besinleri 
tüketmek, kalbimizi 

hastalıklardan korumaya 
ve bağışıklık sistemimizi 

güçlendirmeye yarıyor. Bu 
besinlerin bir başka özelliği de, hem 

beynin daha iyi çalışmasını hem de bir noktaya
daha iyi odaklanmamızı sağlaması.

Köpekler 
İnsanları Görüp Esnerse

Esnemek bulaşıcıdır! Hiç birinin 
esnediğini görüp sizin de esnediğiniz 

oldu mu? Bu çok sık rastlanan bir 
durum. Araştırmacılar, insanların 
birbirlerini görüp esnemelerinin, 

kendilerini bir başkasının yerine koyarak 
düşünmek ya da onun nasıl hissettiğini 
anlamakla ilgili olduğunu düşünüyor. 

Peki ama ya aynı şeyi bir köpek 
yaparsa? İngiltere’den araştırmacılar, 

esneyen bir insan gören
köpeklerin de esnediğini göstermiş. 

Bunun nedeninin, köpeklerin binlerce 
yıldır insanlarla iç içe yaşamasında

saklı olduğunu düşünüyorlar.
Köpeklerle insanlar arasında çok 

güçlü bir bağ var. Bu nedenle köpekler 
sahiplerinin duygularını ve hissettiklerini 

anlamada çok ustalar.

Deniz KenarındakiKumlar Nereden Gelir? Kum, kayaların ufalanmasıyla oluşur. 
Kumlar bazen nehir yatağındaki kayalardan 
suyun etkisiyle koparak deniz kenarlarına 
kadar taşınır. Bazen de deniz kenarındaki 
kayaların dalgalarla parçalanması 
sonucunda oluşur. Yine dalgaların etkisiyle 
bir yerden başka bir yere taşınır. 

NE,
NE ZAMAN,
NEREDE,
NEDEN,
NASIL,
KİM?

5N
1K



Kurbağalar Zehirlerini 
Nasıl Çıkarırlar?
Kurbağalar, zehirli şeyleri, 
örneğin arıları yuttuklarında 
midelerini ağızlarından 
dışarı çıkarıp ön ayaklarıyla 
temizlerler. Bu iş bitti mi 
midelerini tekrar içeri sokarlar. 
Her zaman yapmasalar da bu, 
onların yaşamlarını kurtarır. 

Kutup Ayıları Nasıl Avlanır?

Kuzey kutbunda foklar zamanlarının 

çoğunu su altında geçirirler. Her 20 

dakikada bir nefes almak için başlarını 

sudan çıkarırlar. Soğuk havalarda 

deniz yüzeyi donduğu için buzu 

alttan delerek yüzeyde birçok büyük 

hava deliği açarlar. Kutup ayıları da 

bu deliklerin başında oturup fokları 

avlamak için beklerler. 

Küresel Isınmaya Ne Yol Açıyor?
Küresel ısınmaya, başta karbondioksit olmak üzere metan 
vb. “sera gazları”nın atmosferde birikmesi yol açıyor. Aslında 
karbondioksit atmosferde her zaman var. Atmosferde 
bu şekilde doğal olarak bulunan karbondioksitin kaynağı 
hayvanlar. Hayvanlar oksijen alıp karbondioksit verirler. 
Bitkiler gece oksijen 
alır karbondioksit verir, 
gündüz ise karbondioksit 
alır oksijen verirler. 
Bu gaz alışverişi tüm 
canlıların gereksinimlerini 
karşılamaya yeten doğal 
bir denge oluşturur. Ancak 
fosil yakıtların kullanılması 
gibi insan etkinlikleri, “sera 
gazları”nın atmosferde 
daha çok birikmesine 
yol açar. Bu durumda da 
atmosferdeki gazların 
dengesi bozulur.

Gökyüzündeki 
Beyaz Çizgiler Nasıl Oluşur?
Gökyüzündeki beyaz çizgiler aslında çok 
yüksekten uçan jetlerin izleridir. Jet motorları çok 
fazla su buharı oluşturur. Su buharı, yüksekteki 
çok soğuk havanın etkisiyle yoğunlaşır. Bunun 
sonucunda küçük su damlaları ya da ince buz 
kristalleri oluşur. Bu da ince bir çizgi halinde 
görülen bir bulut oluşumuna neden olur.
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Uğur Böceklerinin Renkleri Nasıldır?
Bütün uğur böceklerinin kırmızı üzerine siyah 
benekli olmadığını biliyor musunuz? Çoğumuz en 
çok kırmızı üzerine siyah benekli uğur böceklerini 
görmüşüzdür. Ancak bilim insanlarının tanımladığı 
5000 kadar uğur böceği türü vardır. Bunların 
çoğu kırmızı, sarı ya da siyahtır. Bazıları turuncu, 
hatta gri bile olabilir. Kırmızı ya da sarı olanlar 
çoğunlukla siyah beneklidir. Siyah renkli olanlarsa 
beyaz, kırmızı, sarı ya da turuncu benekli olurlar. 
Bu beneklerin sayısı da farklı farklıdır. Bazı uğur 
böceklerinin benekleri yoktur, bazılarının da 
benek yerine çizgileri vardır. Bakalım bundan 
sonra değişik renklerdeki uğur böceklerini fark 
edebilecek misiniz?

Soğan neden gözlerimizi yakar? 
Soğan hücreleri, kükürt içeren bazı organik 
bileşikler içerir. Soğanı kestiğinizde, hücrelerinde 
ayrıca bulunan bazı enzimler, bu kükürtlü 
bileşiklerle bir araya gelir ve ortaya sülfenik asit 
çıkar. Sülfenik asitler havadaki oksijenle karşılaşır 
karşılaşmaz oksitlenirler ve ortaya başka bir 
kimyasal madde çıkar. Bu uçucu madde, havada 
hızlı bir biçimde yayılır. Bu maddenin oluşumu, 
soğanı kestikten yaklaşık 30 saniye sonra en üst 
düzeye çıkar. Yaklaşık 5 dakika sonra, bu maddeyi 
ortaya çıkaran kimyasal olaylar durur.

Soğanı kestiğimizde havaya karışan bu kimyasal 
madde, gözleri tahriş eder. Gözümüzde en dışta 
yer alan saydam tabaka, ısı, dokunma ya da 
çeşitli kimyasallara karşı çok duyarlıdır. Saydam 
tabaka, gözümüzü bu maddeye karşı korumak 
için hemen gözyaşı bezlerini uyararak gözlerimizin 
sulanmasını sağlar ve bu maddeyi uzaklaştırmaya 
çalışır.
Soğan keserken gözünüzün yanmamasını 
istiyorsanız, birtakım önlemler alabilirsiniz. Soğanı 
suyun altında kesmek, soğan keserken yüzücü 
gözlüğü takmak, enzimlerin yapısını bozmak için 
soğanı ısıtmak bunlardan birkaçı. 

NE,
NE ZAMAN,
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Adile Naşit, asıl adı Adile 
Keskiner olan Adile 17 
Haziran 1930 yılında 
İstanbul'da doğmuştur.
Adile Ana, Masalcı Teyze 
diye de bilinirdi. Özgün adı 
ise Adela’dır. Tiyatrocu bir 
aileden gelen Adile Naşit’in 
babası ünlü komedyen 
Komik-i Şehir Naşit, annesi 
de Ermeni tiyatro oyuncusu 
Amelya Hanım’dır. Ağabeyi 
Selim Naşit ve 1950’de 
evlendiği eşi Ziya Keskiner 
de tiyatro sanatçısıdır. 
Sinema dünyasında, Rıfat 
Ilgaz’ın ünlü eseri Hababam 
Sınıfı’ndan uyarlanan 
filmlerdeki müstahdem 
Hafize Ana rolü ile olduğu 
kadar, Münir Özkul ile 
karşılıklı oynadığı filmlerdeki 
“Anne” rolleriyle de ünlendi.
Masal ve öykü anlattığı 
“uykudan önce” programı tek 
kanallı televizyon döneminde 
çocuklar tarafından büyük 
ilgi görmüştü.

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Malatya'da doğdu. 
İlkokula başladığı gün, okula annesi ile beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki 
bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal’ın hiçbir şey söylemeden 
yanında durduğunu söyledi.
Öğretmenlerine karşı saygılı ve mesafeliydi. Ama muzipliğe karşı olmadı. 
Tiyatrocu olmak istediği için okulda müsamereler düzenledi.
Tiyatroya olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır’ın dikkatini çekti. Bakır, 
Kemal Sunal’a onu bu profesyonel oyunculuğa başlamasını sağlayacak kişiler 
ile tanıştırabileceğini söyledi. Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu 
olma isteğine başlangıçta karşı çıktı. Belkis Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal’ı 
ikna etti. Kemal Sunal’a tiyatrocu olması için izin verince, Belkis Bakır onu 
Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sunal’ın yer aldığı 
ilk tiyatro oyunu Deli İbrahim’di. Kemal Sunal ‘İnek Şaban’ tiplemesiyle 
hafızalarımızda yer etti. Ülkemizde birçok değerli film de başrol oynadı. 
Ve neredeyse her zaman televizyon kanallarında onun oynadığı filmleri 
izler ken yüzümüz güler.

Erol Günaydın, 1933 yılında Akçaabat, Trabzon'da 
doğdu. Tiyatroya Galatasaray Lisesi bünyesinde 
başlayan Günaydın, 1955’te Haldun Dormen Cep 
Tiyatrosunda “Papaz Kaçtı.” adlı oyun ile profesyonel 
aktörlük hayatına başlamıştır. 1960’da ilk sinema 
filminde oynayan Erol Günaydın, elli yıllık bir süre 
içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra 
TRT’de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de oynadı. 
Nasrettin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi 
seslendirmesi ve canlandırdığı diğer pek çok karakter 
günümüzün en tanınan ve kıdemli aktörlerinden biri haline 
gelmesini sağlamıştır.

Levent Kırca, 28 Eylül 1948 tarihinde 
Samsun Ladik’de doğmuştur. Ankara 

Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden 
mezun olmuştur. İlk kez sahneye çıkışı 1965 

yılında Cüneyt Gökçer’in öğrencisi olarak 
Ankara Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleşti. 1966 
yılında öğrenciyken Buzlar çözülmeden oyunuyla 

sahneye çıktı. Levent Kırca’nın en önemli yapımı, 
1988’de başlayıp 21 yıl boyunca ekrana gelen “Olacak 
O Kadar" dizisi oldu. Dizideki “Küçük Hüsamettin”, 

“Cevat Kelle”, “Bestami” gibi tiplemeler yıllarca akıllardan silinmedi. Birçok 
genç yeteneği tiyatroya kazandırdı. 2002 yılının sonunda ise “Levent Kırca 
Tv” adlı bir kanal kurdu ancak kanal, 3 ay sonra yayından kaldırıldı.
Saint Petersburg Bal Mumu Heykelleri Müzesi’nde heykeli olan nadir Türk 
sanatçılardandır.

Hazırlayan: Bülent Karaköse
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B lim

Hangi çocuk astronot olmayı düşlemez ki? Uzayla ilgili 
gözlemler yapmak, uzaya gidip keşiflerde bulunmak çok 

eğlenceli olmalı! Peki, onların uzayda nasıl bir yaşam 
sürdürdüklerini hiç merak ettiniz mi?
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Astronot, dilimizde 
veya Türkçemide “uzay 
adamı” demek. Uzaya 
gitmek üzere özel olarak 
yetiştirilen astronotlar, 
uzay araştırmalarında 
da görev yaparlar. Ay’ı 
ve diğer gök cisimlerini 
incelemek, oralara 
ulaşmak amacıyla 
çalışmalar yürütürler. 
Birlikte göreve giden 
birkaç astronot, 
genellikle birkaç hafta 
boyunca uzayda 
yaşar. Bu astronotların 
farklı ülkelerden, farklı 
kültürlerden geldiğini de 
düşünün. Birbirlerinin 
dillerini bile bilmiyor 
olabilirler! Ancak yine 
de beraber yaşamayı ve 
çalışmayı öğrenmeleri 
gerekir. Bunun en iyi 
yolu da uzay aracında 
yapılması gereken 
bazı işleri paylaşmak. 
Temizlik yapmak ya 
da bozulan aletleri 
onarmak gibi.

İnsanın en önemli 
gereksinimlerinden biri 
beslenmek. Uzak bir yere 
kamp yapmaya gittiğinizi 
düşünün. Yanınızda size 
yetecek kadar yiyecek 
almanız, bu yiyecekleri 
de en uygun şekilde 
saklamanız gerekir. 
Üstelik gittiğiniz kamptan 
dönerken çöplerinizi de 
eve getirirsiniz. 

Astronotlar tıpkı evlerinde olduğu gibi 
uzaydayken de üç öğün yemek yerler: sabah, 
öğle ve akşam. Öğün aralarında çay, kahve, 
portakal suyu içerler. İstedikleri meyveyi de yerler.

Ayrıca astronotların disiplinli bir tutum içinde olmaları 
da önemli. Ancak uzayda görev yapmanın incelikleri ve 
zorlukları bir yana, Dünya’nın dışına çıkıp keşif yapmak, 
bilime katkı sağlamak, çok heyecan verici olsa gerek!
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Biyolog-Yazar

Bütün çocukların hayali uzayda seya-
hat etmek ve evrende yaşanabilir yeni 
gezegenler bulmaktır. Herkesin çocukluk 
anıları bu öykülerle süslenmiştir. Ancak 
bunu gerçekleştirme şansımız var mı? 
Bakalım.
Bugüne kadar 3.000 civarında gezegen 
keşfedildi. Elimizdeki en gelişmiş tele-
skop Hubble, 8 milyar kilometre uzakta 
bir kibrit yandığında onu algılayabilecek 
kadar duyarlıdır. Bu teleskoplarla şim-
diye kadar keşfedilmiş gezegenler ince-
lendiğinde, Dünya’mız gibi atmosferi olan 
bir gezegene rastlanmadığı görülmüştür.

Alfa Sentauri
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Dünyaya en yakın yıldız olan Alpha 
Centauri’nin ışığı bize 4,2 yıllık 
bir zaman diliminde ulaşabiliyor. 
Yani babamızın arabası ile oraya 
en yüksek hızla (200 km/saat) 
gitmeye kalkışsak 1 milyar yıla, 
1000 km/saat uçakla gitmeye 
kalkışsak 220 milyon yıla, 
insanoğlunun uydularda 
ulaştığı en yüksek hızla 
60.000 km/saat gitmeye 
kalkışsak 220 bin yıla 
gereksinimimiz olacak. 
Gittiğimizi varsaysak da, 
orada bizi karşılayacak 
canlı bulamayız; çünkü 
bu yıldızın bir gezegeni 
yok.

Dünyanın içinde bulunduğu 
güneş sisteminde 9 gezegen 
vardır. Güneşe yakın olan 
içteki 4 gezegen taş küre, 
dıştaki 5 gezegen ise gaz 
küredir. Dıştaki gezegenler 
gaz olduğu için ayak basıla-
cak yer yoktur. Ancak bu 
gezegenlerin uydularında 
belki kısa bir süre bulunmak 
mümkün olabilir. 
İçteki gezegenlerden sıcaklık 
bakımından bize en uygun 
olabilecek gezegen Mars’tır. 
Ancak onun da uydusu ol-
madığı için üzerinde manye-
tik alanı yoktur. Bu nedenle 
güneşin yakıcı ışınlarından 
korunamamaktadır. Atmos-
feri canlı yaşamına uygun 
değildir. Su hemen hemen 
hiç yoktur.
Demek ki bizim yaşayabi-
leceğimiz tek yer Dün-
ya’mızdır. Dünya’mız da 
uzun bir değişimden sonra 
bir canlıyı barındırabilecek 
nitelikler kazanmıştır. 
Yani sevgili çocuklar evren-
de bir zamanlar bir piyango 
çekilmiş ve büyük ikramiye 
Dünya’mıza isabet etmiştir.  
Bu ikramiyenin değerini 
bilmemiz, doğayı elimizden 
geldiği kadar korumamız
gerekiyor. Bunları nasıl 
yapacağımızı gelecek 
sayılarda anlatacağım.
Şimdi şu kelimelerin ne 
anlama geldiğini araştırıp 
öğreneceğiz:

Süper Nova:
Kara Delik:
Galaksi:
Yörünge:
Uzay boşluğu:

Hubble Teleskopu,
8 milyar kilometrede 
yanan kibrit ateşini 
algılayabilir.
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Hazırlayan: Yakup Kamer
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SEVGİLİ ÇOCUKLAR ARTIK SİZİNDE BİR DERGİNİZ VAR 

DERGİMİZİ DÜZENLİ OKUMAK İSTERSENİZ ÖNCELİKLE ABONE OLMAYI UNUTMAYIN !

SENDİKAMIZ 
EN BÜYÜK AİLEMİZ

Adı Soyadı: .......................................................................................................................

Doğum Tarihi: .................................................................................................................

Açık Adresi: ......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Çalışan Velisinin Adı Soyadı ve İşyeri: .................................................................

...............................................................................................................................................

Abone Formu

✂

AYNI ZAMANDA ÇOCUK DERGİMİZİ
SENDİKAMIZIN İNTERNET ADRESİNDEN www.tezkoopis.org TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

 ÇOCUK DERGİMİZİ OKUYALIM - OKUTALIM !


