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Robotlar

hapşırabilir mi?
Bilim Yolunda
Eğlenceli Adımlar
Kitabı

Sevgili Çocuklarımız,
Türkiye İş Bankası, Büyük Önder Atatürk tarafından Cumhuriyet’in ilanından
hemen sonra ülkemizin ekonomik gelişmesine katkı sağlamak amacıyla
1924 yılında kuruldu.
Kuruluşumuzdan bu yana ülkemizin ekonomik kalkınmasıyla birlikte;
en önemli sorumluluğumuzun çocuklarımız için güzel ve aydınlık bir gelecek
hazırlamak olduğu bilinciyle eğitim, çevre, kültür-sanat gibi pek çok alanda
projeler üretiyoruz.
Sosyal sorumluluk anlayışımızın bir parçası olan ve 2007-2008 öğretim yılı
sonunda başlattığımız “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyamızın
11. yaşını elinizdeki bu kitapla kutluyor, Robotlar Hapşırabilir mi?- Bilim
Yolunda Eğlenceli Adımlar başlıklı kitabımızla sizlerin karne sevincinize ortak
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözleriyle önemini vurguladığı
bilim ve teknolojik gelişmelerde mesafe almayı sağlayacak en önemli
unsur dünyamıza, doğaya ve evrene dair bilinmeyenleri keşfetme ve merak
duygusudur. İnsanoğluna fayda sağlayan tüm adımlar; bilim insanlarının
olaylara, nesnelere merakla yaklaşarak, neden, nasıl, ne zaman gibi sorular
sorarak, bilimsel yöntemlerle gerçek bilgiye ulaşma çabaları sonucu atılmıştır.
Bizler de bu yıl karne kitabımızı; hayatın devamlılığı için dünya ve doğa ile
bağlarımızı anlayan; bilimi ve hızla gelişen teknolojiyi, doğanın korunması,
sürdürülebilir bir geleceğin yaratılması için kullanacağını umduğumuz bir
nesle destek olmak amacıyla oluşturduk. Doğal yaşam, dünyamız, ülkemiz
konularının yanı sıra bilim ve teknolojiye dair kısa, öğretici bilgilerin yer aldığı
kitabımızın; çocukların merak etme, sorgulama, araştırma becerilerine katkı
sağlayacağını ve onlara yeni ufuklar açacağını umuyoruz.
Bilişim Dünyası başlığında yer alan bilgilerin hazırlanmasında değerli
desteklerinden dolayı Türkiye Bilişim Derneği’ne teşekkür ediyoruz.
Kitabımızın araştırma, soru sorma ve öğrenme becerilerinize katkıda
bulunacağını umuyor, bu yaz tatilinizi doğada daha çok vakit geçirerek,
yeni keşifler yaparak ve eğlenerek geçirmenizi diliyoruz.
Türkiye İş Bankası
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İlk'leri ve En'leri eğlenerek öğrenmek

Doğan
Hızlan

Günümüzde hepimiz ilk’leri ve en’leri öğrenmek istiyoruz, çünkü bilgiye kısa yoldan
ulaşılan bir çağdayız. Bu bilgilere göre de türleri, hayvanları, bitkileri değerlendiriyoruz.
Bu kitaptaki özet bilgiler, bilim dünyasına adım atmamızı sağlıyor, hepsi birer ipucu.
Böylelikle birikimimizi başka kaynaklarla oluşturuyoruz.
İnsanoğlunun rekorlara olan ilgisi yüzyıllardan beri devam ediyor. Spordan sanata
kadar her alanda rekorları merak ederiz. Çünkü zirvede olanların hayatı ilginçtir.
İçimizden bazıları onlara imrenir, hatta onlar gibi olmak için çaba gösterirler.
Artık bütün bilgiler eğlenceli biçimde sunuluyor. O zaman daha çok bellekte kalıyor.
Armağan kitabı okurken çoğu sayfada bak ben bunu bilmiyordum, neden gözüme
çarpmamış dedim. Sonra da düşünüyorum bu küçük yaratığı, bu kilometrelerce
uzaktaki bitkiyi nereden görecektim.
Yeşil başlı ördeğin türküsünü söyleriz, ama dünyada en çok bulunan ördek cinsi
olduğunu bilmezdim.
Balık cinslerini tanıdığımı zannederdim, ama en kısa balığın 1 cm olduğunu
bu kitaptan öğrendim.
En uzun ağacın boyu ne kadardır diye sorsam hepiniz farklı ağaç türlerinin adını
söyleyebilirsiniz, ama 4.000 metreyi aşan rakımda bir ağaç türünün yaşadığını tahmin
edeceğinizi zannetmem.
Elinizdeki kitapla bir dünya turuna çıkıyorsunuz, çeşitli uzak ülkelere uğruyorsunuz.
Çiftçinin birisi çıkıp 1.190,5 kg’lık balkabağı yetiştirmiş. Onu manavlarda, marketlerde
görmemiz zor.
İlk bisiklet yolu Hollanda’da yapılmış, oraya gittiğinizde bu kadar çok bisikletli insan
görmeye şaşarsınız. Artık birçok ülkede trafik sıkışıklığından ötürü bisiklet kullanılıyor.
Avrupa’nın çoğu başkentinde belediyeye ait bisikletlere biniyorsunuz, gideceğiniz yere
vardıktan sonra da oraya bırakıyorsunuz.
Küçük icatların hayatımızdaki büyük yerinin derecesini bu kitapta buluyoruz.
Örnek mi... Mary Anderson cam sileceklerini icat etmeseydi bugün belki de hepimiz
yağışlı havalarda otomobilimizi garajdan çıkaramayacaktık.
Japonya’da metroya binenler o kadar çokmuş ki, görevliler yolcuları iterek içeriye
sokarlarmış, bu bilgi bana yabancı gelmedi(!). Eskiden Sirkeci’den kalkan
Florya trenlerine yolcuları balık istifi gibi sıkıştırırlardı. Trenlerin dışında da sarkan
insanlar vardı.
Birçok ilkin yüzyıllar önce olduğunu okumak da çok hoşuma gitti.
Keki çok severim, çayın yanında ne güzel gider, hele kabarığı nasıl da hoşuma gider.
Meğer bunu sağlayan karbondioksitmiş. Dünyanın Bilgisi’nde bunu öğrendim.
Bu bilgiler bedenimizi daha iyi tanımamızı, iyi yaşamamızı sağlayan bilgilerdir.
Hepsinin de günlük yaşamımızda yeri var.
Türkiye’de en çok avlanan balık hamsiymiş. Doğrudur, böyle olmasa meydanlarda
tonlarca hamsi ziyafetleri nasıl verilirdi?
Sakin şehir nedir? Kaç tane vardır? Ben bunlardan birisine gittim, ad vermiyorum ki
siz kendiniz seçin.
Armağan kitabınızı bir çırpıda okuyacaksınız, ama bir kütüphane boyutunda
bilgi kazanacaksınız.

Dünyanın doğası
Dünyadaki bitki ve hayvan
türlerinin yarısından çoğu
tropik ormanlarda yaşar.
Tropik ormanlar sıcaktır
ve düzenli yağan
yağmurlar nedeniyle
her zaman nemlidir.

Ya şam her yerde

Dünyanın
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Koalalar çok az su içer, su ihtiyaçlarını
yiyeceklerden karşılarlar. Avustralya yerlileri
Aborjinlerin dilinde koala “su yok” anlamına
gelir. Yunuslar ise hiç su içmez. İhtiyaçları olan
bütün suyu yiyeceklerden alırlar.

Dünya üzerindeki tüm canlı yaşamı
bu eşsiz gezegenin kaynaklarına bağlıdır.
Bu durum biz insanlar için de geçerlidir.
Gezegenimizi pek çok canlı türüyle
paylaşıyoruz. Hepimizin geleceği ortak.

Dünya üzerindeki
ineklerin dörtte
birinden fazlası
Hindistan’dadır.
Bu ülkede
290 milyonu aşkın
inek ve manda yaşar.

B

Koalalar parmak izi olan ender memelilerdendir.
Parmak izleri insan parmak izlerine o kadar
benzer ki, aralarındaki farkı söylemek çok zordur.

HİNDİSTAN

Milyarlarca mercan polipinin bir araya gelerek
oluşturduğu Büyük Set Resifi uzaydan görülebilecek
büyüklükte olan tek canlıdır.

Dünyanın doğası
Kedi bitleri bir sıçrayışta 34 cm kadar
yükselebilir. Sıçrayışları sırasında, uzaya
gönderilen roketlerden 20 kat daha büyük
bir ivmeye ulaşırlar.

Tembel hayvanlar en yavaş
memelilerdir. Üç parmaklı tembel
hayvanın yerde sadece 2 metre
ilerlemesi 60 saniye sürer.
Yani dünyanın en hızlı
insanı Usain Bolt’un
yaklaşık 9,5 saniyede
koştuğu mesafeyi tam
50 dakikada kat edebilir.

Vampir yarasa sadece
kanla beslenen tek
memelidir. Bu hayvanlar,
100 yarasadan oluşan
gruplar halinde yaşar. Bir
koloni, yılda 25 ineğin
kanını içebilir.

Sivrisinekler insanların
kokularına gelirler.
Özellikle terli ayak
kokusuna bayılırlar.
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Ya şam her yerde

Kediler bıyıklarıyla nesneleri
hissedebilir ve büyüklüklerini anlayabilir.
Kediler bıyıklarının geçtiği aralıktan
gövdelerinin de geçebileceğini bilirler.

Kanatlarını saniyede 100 kez çırparken uğultuya
benzer bir ses çıkaran kolibrilerin kalpleri de
dakikada yaklaşık 1.200 kez çarpar. Kolibriler
bunun için gereken enerjiyi her gün ağırlıklarının
iki katı kadar balözü içerek sağlar.
Telaşlı yaşam tarzlarına karşın kolibriler
ortalama 5 yıl kadar yaşar.

Aslında flamingolar
pembe doğmaz.
Yavru flamingolar beyaz
ya da gri, tüyleri de
pofuduktur. Yedikleri
bitkiler ve kırmızı-turuncu
pigmentler içeren
karidesler, tüylerinin
rengini pembeye
dönüştürür.
Bir Afrika filinin bir günde yaptığı dışkı miktarı,
yetişkin bir erkeğin ağırlığına eşittir.
USAIN BOLT

Hamamböceklerinin Dünya üzerindeki
varlıkları 300 milyon yıl –dinozorlardan
öncesine dayanmaktadır.
Hamamböcekleri zamk, kâğıt, sabun,
mürekkep ve ayakkabı cilası da dâhil
olmak üzere neredeyse her şeyi yiyebilirler.
Yalnızca su içerek haftalarca yaşayabilirler.

Arılar uçarken duyulan
vızıltı sesi, saniyede
yaklaşık 200 defa çırptıkları
kanatlarından gelir.

Dünyanın doğası
15

Ya şam her yerde

Balinalar çok konuşkan hayvanlardır.
Diğer balinaları bulmak ve mesaj göndermek için
bağırır, hırıldar, kesik kesik sesler ve baloncuklar
çıkarırlar. Erkek kambur balinalar, muhtemelen eş
bulmak için, bazen saatlerce ya da günlerce tekrar
ettikleri çok uzun melodilerle şarkı söylerler.

Dünyanın doğası
17

Ya şam her yerde

Tek bir kutu denizanası
60 yetişkin insanı
öldürebilecek
kadar zehir taşır.

2017 yılında Büyük Okyanus’taki
Guam Adası’nda yeni bir yengeç
türü keşfedildi. Yengece hem kâşifi
Harry T. Conley’in hem de onun bu
keşfi yaparkenki titiz çalışmasından
dolayı Harry Potter kitaplarındaki
Severus Snape’in adından esinle
Harryplax severus adı verildi.

Bu canlının adı
deniz gülü. Adı gibi
görüntüsüyle de bir
bitkiyi andırsa da
aslında bir hayvandır.

Birçok balina türünün tersine
belugalar geri geri yüzebilir.
Bu sayede Kuzey Buz Denizi’ndeki
buzların arasında yollarını bulabilirler.
Yavru belugalar gri renkte doğar,
büyüdükçe renkleri beyazlaşır.

Suyun altında nefes alamayan
deniz canlıları da vardır.
Deniz inekleri, foklar ve yunuslar
gibi deniz memelileri hava solur.
Bu nedenle düzenli aralıklarla
yüzeye çıkmaları gerekir.

Tüm bitki âleminin yüzde 85’ine
okyanuslar ev sahipliği yapar.

Dünyanın doğası
Ren geyiği
morötesi ışınları
görebilen ender
memeli
hayvanlardandır.
Böylece
karlar
üzerindeki
bembeyaz bir
kutup ayısını
çok uzaklardan
görüp kaçabilir.

Koru kendi ni

Bazı papağan
19
balıkları geceleri
kendilerini sümüksü
bir sıvıyla (mukus)
kaplarlar. Bu yapışkan
pijama, yırtıcıların
balığın kokusunu
almasını engeller.

Suaygırlarının derilerinde
yapışkan, parlak bir sıvı
üreten salgı bezleri bulunur.
Bu sıvı katılaşır ve güneş
ışınlarının zararlı etkisini
engelleyen doğal bir kreme
dönüşür, böylece
suaygırlarında güneş
yanığı olmaz.
İskoç sığırı en eski sığır
cinslerinden biridir.
Başlarındaki paspası
andıran saçlar, hem
gözlerini rüzgârdan ve
yağmurdan korur hem de
soğuk İskoçya iklimine
dayanmalarını sağlar.
Kara mambalar aslında yeşildir.
Mambanın “kara”lığı
ağzının iç kısmının siyah
oluşundan kaynaklanır.
Böylece yırtıcı hayvanları
korkutarak kendinden
uzak tutar.

Develerin üç göz kapağı vardır. Kirpikli olan iki
göz kapağı gözleri kumdan korur. Bir yandan
diğerine açılıp kapanan üçüncü göz kapağı ise
araba silecekleri gibi iş görür. Deve, kum fırtınaları
sırasında bu ince göz kapağını kapayarak gözünü
korurken nereye gittiğini de görebilir.

Dünyanın doğası

Erkek miğferli kakadu kuşu,
davul çalarak eş bulur.
Bir ayağıyla ince bir dala
yapışır, diğer ayağıyla
kütüğe vurarak
ritim tutar.

Uyumak için yuva yapan en büyük
memeli gorildir. Goriller dallardan ve
yapraklardan rahat bir minder
yaparlar. Birçok gorilin yuvası yerde
olur, ama bazıları yuvalarını
ağaçlara kurar.

Beyaz yüzlü kapuçin maymunu
sık sık alet kullanır. Örneğin zehirli
yılanlara çubukla vurarak kendini
korur. Bazı kapuçinler de asalakları
öldürdüğü düşünülen birtakım şifalı
bitkileri kürklerine sürer.

Dişi akrepler yavrularını
ilk birkaç hafta
sırtlarında taşırlar.

Dişi Tasmanya
canavarları tek seferde
her biri pirinç tanesi
büyüklüğünde 30 kadar
yavru dünyaya getirebilir.
Buna karşın annenin
yalnızca 4 yavruya
yetecek kadar
sütü olur.

Yavru tükürük böcekleri
doğumlarının hemen
ardından köpükten
bir baloncuk yapar
ve bunun içine
saklanırlar.
Bu böceklere
tükürük böceği
adı verilmesinin
nedeni budur.
Büyüyüp yetişkin
bir böcek olana
kadar da bu
baloncuğun içinde
yaşar ve beslenirler.
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Ya şam devam etmel i

Bir arı orkidesinin çiçekleri aynı dişi
arılar gibi görünür ve kokar. Erkek
arılar bu çiçeğe yönelir ve çiftleşmeye
çalışırlar. Çiçek bu arıları polenlerini
taşımaları için postacı olarak kullanır.
Çiçeğin polenleri bir başka orkideye
ulaştığında, çiçek tohum yapabilir.

Eğer timsah yumurtaları
31,7°C ile 34,5°C
arasında beklemişlerse,
yumurtaların büyük
çoğunluğundan erkek
timsah yavruları çıkar.
Başka bir sıcaklık
aralığında beklemişlerse
daha çok dişi
yavrular çıkar.

Dünyanın doğası

Mavi balinanın dili 3,6 ton
ağırlığındadır -yaklaşık
bir fil kadar.
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Denizanalarının beyni, kalbi ya da gözleri yoktur. Bedenlerinin yüzde 90’ından
fazlası sudan oluşur. Bu etkileyici hayvanlar bütün okyanuslarda en derin deniz
tabanlarından deniz yüzeyine kadar koloniler halinde yaşarlar.
Ahtapotların, biri tüm bedenlerine
diğer ikisi de solungaçlarına kan
pompalayan üç kalbi vardır.
Kanlarının rengi de mavidir.

Bazı köpek balığı türleri birden fazla
diş sırasına sahiptir. Kullandıkları dişleri
aşındığında ya da kırıldığında,
arkadaki diş eskiyenin yerine geçer.

Cam kurbağasının karnı yarı
saydam, yani içini gösteren bir
deriyle kaplıdır. Kurbağanın
kalp, bağırsak gibi iç organları
dışarıdan görülür.

Mavi balina yavrusu doğduğunda yaklaşık
2.000 kilo ağırlığında ve 7 metre boyundadır.
İnsan yavrusu ise doğduğunda sadece
3,2 kilo civarında ve yaklaşık 50 santimetre
boyundadır. Yavru mavi balina
büyürken günde 90 kilo alır.
Bukalemunun Büyümesi tamamlanıp yetişkin hale
yapışkan dili bütün
geldiğinde ise 130 tona ulaşıp,
vücudundan daha
uzundur.
dünyanın en büyük canlısı olur.

Bukalemunlar
dillerini hortum gibi
sararak ağızlarında
tutar, yiyebilecekleri
bir böcek ya da minik
bir canlı gördüklerinde
dillerini hızla avlarının
üzerine fırlatırlar.
Sonra da dillerine
yapışan avla güzelce
karınlarını doyururlar.

Fa rkl ı bedenl er

600 kg olan kalbi de
küçük bir otomobil
kadar ağırdır.

Dünyanın doğası
Çekirgelerin
kulakları
dizlerindedir.

İneklerin
üst damaklarında
kesici dişler ve köpek
dişleri bulunmaz.

Afrika’da yaşayan çöl tilkisinin
15 cm uzunluğa ulaşan geniş
kulakları ısıyı bir radyatör gibi
dışarı verir. Bu özelliği çöl tilkisinin
vücut ısısının düşmesini sağlar.

Zürafanın dili yaklaşık
yarım metre uzunluğundadır.

35 m

Atlar çoğunlukla ot yer.
Bu bitkileri koparmak ve
çiğnemek dişleri yıpratır.
At yaşlandıkça dişler daha da
yıpranır. Bir uzman dişlerin
yıpranma oranına bakarak
atın yaşını tahmin edebilir.
Atların yılda en az iki kez
dişlerinin kontrol
edilmesi gerekir.

Kızıl tilkilerin
kulakları çok
keskindir. 35 m
ötedeki bir
kol saatinin
tik taklarını
duyabilirler.

25

Fa rkl ı bedenl er

Dev karıncayiyen
dilini dakikada 160 kez
çıkarabilir ve günde
35.000’den çok karınca
ya da termit yiyebilir.

Dünyanın dengesi
2017 yılında dünyada tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 33’ü
petrol, yüzde 28’i kömür kaynaklıdır. Güneş, rüzgâr ve biyokütle
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının oranıysa yüzde 3,2’dir ve bu
oran her yıl artmaktadır.

27

Doğal kaynakl ar

İnsanlar yüzyıllar
boyunca odun,
kömür, tezek,
turba gibi doğal
yakıtlar kullanmıştır.
Ancak bunlar kadar
yaygın olarak
bilinmeyen yakıtlar
da vardır.
Yareta Güney
Amerika dağlarında
yetişen, küçük,
parlak yeşil bir
çiçekli bitkidir.
Kolay tutuşabildiği
için yerli halk
tarafından yakıt
olarak kullanılır.

Dünyanın
Dünya çok zengin çeşitliliğe sahip bir
gezegen. Doğamız ise hassas bir denge
üzerinde varlığını sürdürüyor. Sağlıklı bir
doğa ve çevre ancak bu hassas dengenin
korunabilmesiyle mümkündür.

Şu andaki tüketim ve atık
üretme şeklimizle tek Dünya
bize yetmiyor.
Yeterli kaynaklara sahip
olabilmemiz ve atıklardan
kurtulabilmemiz için
1,7 Dünya’ya
ihtiyaç duyuyoruz.

Sir John Harrington yaklaşık
400 yıl önce vaftiz annesi
için sifonlu tuvaleti icat etti.
Sir John‘un vaftiz annesi
İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth‘ti.

Her yıl denizlere 10 milyon ton ağırlığında plastik atılıyor. Bu ağırlığa denk
700 milyar plastik şişe üst üste konsa yüksekliği, Dünya ile Güneş arasındaki
uzaklık kadar olurdu.
Her yıl dünyada milyonlarca ton
ağırlığında elektronik atık çöpe
atılmaktadır.

İnsanları Ay’a götüren ilk roketin bazı parçaları hâlâ uzayda dolaşmaktadır.

Afrika’da 30 milyondan çok insanın yaşamı
Çad Gölü’nün suyuna bağlıdır. Küresel
ısınma nedeniyle 40 yıldan kısa bir sürede
göl yaklaşık yüzde 90 oranında küçülmüştür.

Her yıl dünyada yaklaşık 2,1 milyar ton çöp oluşmaktadır. Tüm bu çöpler
kamyonlara yüklenebilseydi kamyonlar Dünya’nın çevresini tam
24 kez dolanırdı.

ÇAD
Çad
Gölü

AFRİKA

ABD’de her gün yaklaşık
26 milyar litre temiz su,
borulardan sızarak
israf edilmektedir.
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Doğal kaynakl ar

Dünyada her dokuz kişiden
birinin içme suyuna erişimi
yoktur. Bunların çoğu temiz
içme suyu için her gün
kilometrelerce yürümek
zorundadır. Her üç kişiden
biri de hayatlarını tuvaleti
olmayan yaşam alanlarında
sürdürmektedir.

Dünyanın dengesi

Dünyanın dengesi

Her yıl 18.000’den çok yeni canlı türü keşfedilir.
Bu da saatte 2 yeni türe karşılık gelir.
Bilinen bitki türlerinin yüzde 20’sinden fazlası yok olma
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bitkilerin bir bölümü hastalıklar
nedeniyle doğal olarak ölürken büyük bölümünü insanlar
gıda, hammadde, ilaç vb. ihtiyaçlarını karşılamak için tüketir.
%
39

Tavşanlar Avustralya’ya bundan yaklaşık 230 yıl
önce, Avrupalılar tarafından getirildi. 50’den azı
doğaya salınmasına rağmen, sayıları kısa sürede
milyonlara ulaştı ve bir tavşan istilası başladı.
Günümüzde, tavşan Avustralya’da tarıma
elverişli arazilerin ve yerel otobur
memelilerin baş düşmanıdır.

Avrupa’da yaşayan peygamber develeri
kazara Kuzey Amerika’ya taşınmıştır. İstilacı bir
tür olmasına karşın peygamber devesi çiftçilere
sağladığı yararlar ve doğal yaşam için önemli
olmasından dolayı ABD’deki Connecticut
eyaletinin resmi böceği olarak kabul edilmiştir.

Yaşayan Gezegen Endeksi’ne göre
dünya üzerindeki tüm omurgalı
hayvanların sayısı, 1970 yılı
değerlerinin yarısından daha azdır.
Bu oran karasal türlerde % 39,
%
tatlı su türlerinde % 76 ve
76
denizel türlerde % 39’dur.
%
39

Bilinen omurgasız türlerinin yaklaşık yüzde 30’u yok olma tehlikesiyle
karşı karşıyadır. Birçoğu çevre kirliliği ve tarım ilaçlarından olumsuz etkilenir.
Bir bölümü de insanların başka bölgelerden getirdiği yabancı türler
tarafından avlanmaktadır.

Avrupa’nın her yanında yetişen huş Finlandiya’nın
resmi ağacıdır. Parlak gümüş renkli kabuğunda
betulin adlı kimyasal bir madde bulunur. Bilim
insanları obeziteyle mücadelede ve kalp krizlerini
azaltmada bu maddeden üretilecek ilaçlardan
yararlanmayı umuyorlar.

AFRİKA FİLİ

ASYA FİLİ

Afrika’da yaklaşık 400.000, Asya’da ise sadece 50.000 fil yaşamaktadır.
Asya fili resmen nesli tehlikede olan hayvanlar listesine alınmıştır,
Afrika fili ise “kritik” konumdadır, yani zamanla nesli tükenmek üzere olan
hayvanlar listesine dâhil edilebilir.
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T ehl i kedeki yaşam

Sivrisinek balığı Orta ve Kuzey Amerika’da yaşar.
Sivrisinek pupaları ve kurtçuklarıyla beslenir.
Bilim insanları sıtma taşıyan sivrisineklerle
mücadele etmek amacıyla bu balığı bütün
dünyaya yaymışlardır. Biyolojik kontrol olarak
bilinen bu doğal yöntem sayesinde pek çok
bölgede zararlı böcek ilacı kullanımının
önüne geçilmiştir.

Dünyanın dengesi
1700’de Kuzey Amerika ovalarında 60 milyon bizon vardı.
Günümüzde ise sayıları yaklaşık 380.000’dir.

Dünyanın muhtemelen en nadir büyük
memelilerinden Cava gergedanı bir zamanlar
Asya’nın büyük bölümüne yayılmıştı. Bugün sayıları
60’ın altındadır. Boynuzları için avlanmışlardır.
2 metrelik kanat açıklığı olan Filipin kartalı
dünyanın en ağır ve en güçlü avcı kuşlarından
biridir. Ağaçların tepelerindeki maymunları
kaparak avlanır ama yeterince beslenebilmek
için çok geniş bir avlanma alanına ihtiyacı
vardır. Yıllar süren ormansızlaşmadan
sonra habitatı aşırı küçülmüştür. Yaklaşık
600 tane örneği kalan bu tür, nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar
listesinin başındadır.
Avustralya’daki keseli kurtların nesli
yaklaşık 2.000 yıl önce tükenmişti ama
Tasmanya’dakiler 20. yüzyıla kadar hayatta
kalmayı başardı. Tasmanyalı çiftçiler
koyunlarını korumak için bu hayvanları vurdu
ve türün son örneği 1936 yılında, bir hayvanat
bahçesinde tek başına öldü.

Akdeniz foku
dünyanın en nadir
deniz memelilerinden
biridir. Yaklaşık 700
tane örneği kalan
bu türe ülkemiz
denizlerinde de
rastlanır.

2005’te Avustralya
hükümeti Danimarka Veliaht
Prensi Frederick ile
Tasmanyalı eşi Mary’nin ilk
çocuklarının doğumunun
ardından dört Tasmanya
canavarını Danimarka’ya
göndermiştir. Bu dört
canavardan başka
Avustralya dışında türün
hiçbir örneği yoktur. Çünkü
soyları tükenme tehlikesi
altında olduğundan normalde
ülke dışına çıkarılmaları
yasaktır.

Sadece çok az sayıda insan İspanyol vaşağını
görebilme şansına sahip olabilir, çünkü vahşi
kediler içinde nesli tükenmeye en yakın olanı bu
türdür. Güney İspanya’nın
ücra ormanlık alanlarında
yaşar. 2000’li yılların başında
sayıları 100’e kadar düşen
İspanyol vaşaklarının koruma
programları sayesinde
bugünkü sayısının
yaklaşık 400
olduğu tahmin
edilmektedir.
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T ehl i kedeki yaşam

Afrika’da, Kamerun ve Nijerya’da
Cross Irmağı gorillerinden yalnızca
250 tane kalmıştır. Büyük insansı
maymunlar içinde soyu tükenme
tehlikesiyle en çok karşı karşıya olan
türdür. Sayıları avlanma ve habitat
kaybı nedeniyle azalmıştır.

Dünyanın en'leri...

En hızlı balık: Yelken balığı (109 km/saat)

En uzun balık: Balina köpek balığı
(10 m'nin üzerinde)

Dünyanın
Dünyada en çok bulunan ördek cinsi yeşilbaştır.

Hayvanlar, bitkiler, taşıtlar, yapılar...
En büyükleri, en küçükleri, rekorları ve
ilkleriyle bildiğimiz dünyanın
bilmediğimiz yanları.

Mavi balina dünyadaki en yüksek sesli hayvandır.
Sualtındaki ıslıkları 180 desibelin üstündedir ki
bu bir uzay roketinin fırlatılması sırasında çıkan
sesten daha fazladır.
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Canl ı dünyası

En kısa balık: Cüce kaya balığı (1 cm)

Dünyanın
en'leri...
B
8

MOĞOLİSTAN

Şimdiye dek bulunan
en uzun solucan 6,7 m
boyundadır –ortalama bir
zürafanın boynunun
üç katından daha uzun.

B

B

YENİ ZELANDA

6,5

En kalabalık yarasa kolonisi ABD
Teksas’taki Bracken Mağarası’nda
yaşar. Yaz aylarında mağaraya
20 milyondan fazla Meksika serbest
kuyruklu yarasası gelir.

Dünyanın en büyük sürüngeni tropikal
Asya ve Avustralya’da yaşayan tuzlu su
timsahıdır. Bu dev canavar 7 metreden
uzun olabilir. Suda saniyede 8 metre
hızla ileri fırlayabilir.
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Canl ı dünyası

En büyük kara
hayvanı Afrika filidir.
Yetişkin bir erkek
Afrika fili yaklaşık
6,5 ton ağırlığındadır,
yani yaklaşık
6 otomobil kadardır.

Dünya üzerinde kişi başına
en fazla koyunun
bulunduğu ülke
Moğolistan‘dır. Nüfusu
3 milyon olan ülkede her
insana karşılık 8 koyun yaşar.
Moğolistan’ı kişi başına 6,5
koyunla Yeni Zelanda ve
3 koyunla Avustralya
takip eder. Türkiye’de
ise kişi başına
yaklaşık
3 0,4 koyun
düşer.
AVUSTRALYA

Brezilya bitki türleri açısından dünyanın
en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkesidir.
Bilinen damarlı bitki türlerinin yüzde 20,8’ine
ev sahipliği yapar.

Dünyanın en'leri...
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Canl ı dünyası

Bolivya, Peru, Şili sınırındaki dağlık bölgelere
özgü Polylepis tarapacana adlı ağaç
dünyada 4.000 metre rakımın üzerinde
yetişen tek ağaç türüdür.

Dünyanın en derindeki kökleri,
Güney Afrika’daki bir incir ağacına aittir.
Bitkinin kökleri toprağın 120 metre
altına ulaşmaktadır.

Yüzölçümüne göre
en fazla ormana sahip ülke
SURİNAM’dır. Yüzölçümünün
yaklaşık yüzde 95’i
ormanlarla kaplıdır.

Rus bilim insanları
Sibirya’da, Kalima
Nehri kıyısında yaklaşık
32.000 yıllık bir tohum
buldu. Donmuş toprağın
38 metre altından
çıkarılan Silene
stenophylla türüne ait
bu tohum şimdiye dek
filizlendirilerek
yaşama döndürülen
en eski tohum olma
özelliğini taşıyor.

Dünyanın en'leri...
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Canl ı dünyası

B
En yavaş çiçek açan bitki ananasgiller
familyasından Puya raimondii adlı
çok ender bir türdür. Güney Amerika’nın
3.000 metrenin üzerindeki dağlık
bölgelerinde yetişen bitki, ömrünün yaklaşık
40. yılından sonra çiçek açar ve açtıktan
hemen sonra da ölür.

Şimdiye kadar yetiştirilen
en büyük meyvenin ağırlığı
1 tondan fazladır. Belçikalı
Mathias Willemijns’in 2016
yılında yetiştirdiği 1.190,5 kg’lık
balkabağı aynı zamanda en
ağır meyve rekorunu da
elinde tutmaktadır.

Şimdiye dek başka bir yere nakledilen en büyük
ağaç bir gingkodur. Ağacın boyu tam 29 metredir.
Güney Kore’deki bir baraj inşaatı sırasında suyun
altında kalmaması için 750 yıldır dikili olduğu
yerden 17,5 metre yukarıya taşınmıştır. Çok zorlu
ve hassas bir iş olmasından dolayı taşıma işlemi
ancak 4 yılda tamamlanabilmiştir.
Renk maddesi yokluğu albinizm, bitkiler âleminde
de görülür. Dünyanın en büyük albino bitkisi,
sayılarının birkaç yüz olduğu tahmin edilen albino
sahil sekoyalarıdır. Bu ağaçların boyları 20 metreye
kadar ulaşabilir. Klorofil üretemezler, bu nedenle
yaprakları yeşil değil beyazdır.

Bilinen en eski çiçekli
bitki Montsechia vidalii
adlı türe aittir.
İspanya’da 130 milyon
yıllık fosiline rastlanan
bu su bitkisi yaşarken
dinozorlar halen
yeryüzündeydi.

Dünyanın en'leri...

Hindistan’da 2017 yılında 21 Mart’ta kutlanan
Dünya Ormancılık Günü’nde ağaçların ve ormanların
önemine dikkat çekmek için tam 4.620 kişi
aynı anda ağaçlara sarılmıştır.
COLUMBIA

10 Ekim 1995’te ABD’deki Cape Canaveral Uzay
Merkezi’nden havalanan Columbia uzay mekiği
uzaya beş adet patates yaprağı götürdü. Bu
yapraklar özel bir ortamda yetiştirildi. 16 günlük
görev sonrasında Columbia Dünya’ya dönerken,
filizlenen yumru kökler uzayda yetiştirilen ilk
besin ürünü oldu.

Dünya dışında ilk çiçekli bitki 1982 yılında açtı. Sovyet uzay istasyonu
Salyut 7’de görevli kozmonotlar yerçekimsiz ortamda turpgiller
familyasından Arabidopsis cinsi bir bitki yetiştirdiler. 40 gün hayatta kalan
bitkinin çiçekleri uzayda açan ilk çiçekler oldu.
ARABIDOPSIS

SALYUT 7
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Karada suda havada

İçi havayla doldurulan ilk bisiklet
lastiklerini John Boyd Dunlop adlı
İskoç veteriner buldu. Kendi tasarımı
olan bu lastiklerinin patentini
1888’de aldı. Dunlop lastikleri
günümüzde hâlâ üretilmektedir.

İlk bisiklet yolu 1899’da Hollanda’da yapılmıştır.
Yalnızca bisikletlere ayrılmış bu özel yolun uzunluğu
1,4 kilometreydi.
Dünyanın en meşhur bisiklet yarışı
Fransa Bisiklet Turu’dur. Fransa’yı boydan
boya kat eden, bazen komşu ülkelere de
geçen bir yol boyunca ve farklı özelliklere
sahip bölgelerde yapılır. Yarış güzergâhı
bir yıl saat yönünde, ertesi yıl aksi
yönde ilerler.
İlk elektrikli trafik ışığı
1914 yılında kullanıldı.
Küçük bir kulübede
duran bir adam
tarafından
çalıştırılıyordu.

Peel P50 üretilmiş
en küçük arabadır.
Araba ortalama ağırlıktaki
yetişkin bir erkekten
daha hafiftir.

Dünyanın en'leri...
1899’da, torpido şeklinde yapılan
La jamais contente ismindeki
elektrikli araba, tarihte saatte
100 kilometre sınırını geçen
ilk araç olmuştur.

İsviçre Alpleri’ndeki Charles Kuonen Köprüsü
dünyanın en uzun yaya köprüsüdür. 494 metre
uzunluğundaki köprünün yerden yüksekliği
ise 85 metredir.

Dünya üzerindeki yolların
toplamı 64 milyon
kilometreden fazladır.
Bu, Ay ile Dünya arasındaki
mesafenin yaklaşık
166 katıdır.

En uzun trafik sıkışıklığı
1980 yılında Fransa’da meydana geldi.
Araba kuyruğu, Paris’le Lyon arasında
174 km boyunca uzanıyordu.

AY

DÜNYA

Karada suda havada

Ön cam sileceklerini
1903’te Amerikalı
Mary Anderson
icat etti.
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Gelmiş geçmiş en uzun petrol
tankeri Seawise Giant’ın çıpası,
yaklaşık 500 yetişkin erkeğin
toplam ağırlığı kadardı.
2009 yılında hurdaya ayrılan
tankerin çıpası bugün
Hong Kong Denizcilik Müzesi
önünde sergilenmektedir.
1960 yılında, Amerika Birleşik
Devletleri donanmasına bağlı
Triton nükleer denizaltısı,
Dünya’nın çevresini denizin
altından dolaşan ilk araç
oldu. Triton bu yolculuğu tam
60 gün 21 saatte tamamladı.

Elektrikli tramvaylar caddelere
döşenmiş çelik raylar üzerinde yol
alır. Dünyanın en uzun tramvay
ağı, Avustralya’nın Melbourne
kentindedir ve 1.763 durağı vardır.
Çin’deki Tanggula İstasyonu
deniz seviyesinden 5.068 metre
yüksekliktedir. Hiçbir görevlinin
bulunmadığı istasyon, Peru’daki
Condor İstasyonu’nu 239 metreyle
geçerek dünyanın en yüksekteki
tren istasyonu olmuştur.
TANGGULA DAĞI

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki metro sistemi dünyanın en yoğun
metro sistemlerinden biridir. Yer altı trenlerini günde yaklaşık
8,7 milyon kişi kullanır. İşe gidiş ve dönüş saatleri öylesine
kalabalıktır ki, görevliler yolcuları iterek trene sığdırmaya çalışır.
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Karada suda havada

Bir tekneyle Dünya’nın çevresinde
yapılan en hızlı seyahat, 40 gün 23 saat
30 dakika ve 30 saniye sürmüştür. Bu rekor
2017 yılında, Fransız denizci Francis Joyon
ve ekibindeki 5 kişi tarafından, IDEC 3 adlı
trimaranla kırılmıştır.

Dünyanın en'leri...

Polonya’da 2011’de 229 kişi bir otobüse binip,
1 dakikalık bir yolculuk yaparak en kalabalık
otobüs yolculuğu rekorunu kırdı.

BERLİN
NEW YORK

Dünyanın en uzun yürüyen merdivenleri
Rusya’nın St Petersburg kentindeki bir
metro istasyonundadır. Yürüyen merdivenin
uzunluğu 138 metredir –arka arkaya dizilmiş
11 otobüs uzunluğunda. Başıyla sonu
arasındaki yükseklik farkı ise
tam 69 metredir.
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Ya şam al anl arı

İlk hava yolcuları bir
ördek, bir horoz ve bir
koyundu. Joseph ve
Etienne Montgolfier
tarafından yapılan bir
sıcak hava balonuyla
yolculuk etmişlerdi.
1783’te Paris üzerinde
gerçekleşen 8 dakikalık
uçuşta balon 3 km yol
kat etti. O yılın sonlarında,
bir Montgolfier balonu iki
kişiyi Paris’in bir ucundan
diğerine taşıdı.

Dünyanın en'leri...

Dünyanın en uzun hız treni
parkuru Japonya’daki
Çelik Ejderha 2000’e aittir.
Bu devasa sistemin raylarının
uzunluğu 2.479 metredir ve treni
saatte 153 km hıza ulaşır.

Dünyanın en kısa ticari
uçuşu İskoçya’nın
kuzeyindeki iki ada
arasında yapılır ve
yolculuk 1 dakikadan
daha az sürer.
2,7 kilometrelik toplam
uçuş mesafesi ülkenin
başkenti Edinburgh
havaalanındaki pistin
uzunluğuna eşittir.

Dünyanın en derin madeninde,
madencilerin aşağıya inmesi
1 saatten fazla sürer.
Güney Afrika’daki Mponeng adlı
bu altın madeninin derinliği
4 km’dir.

1938’de, Berlin’den New York’a giden
okyanus aşırı ve kesintisiz ilk ticari jetin
uçuşu 25 saat sürdü.

Şimdiye dek üretilmiş
en ağır, en büyük ve
en güçlü helikopter
Rus yapımı Mi-26’dır.
1982 yılında 2.000 metre
yüksekliğe taşıdığı
yaklaşık 57 tonluk yükle
bu daldaki dünya
rekorunu elinde
tutmaktadır.

Dünyanın en derin
oteli, yeryüzünün
155 metre altındadır.
İsveç'te eski bir
gümüş madeninin
içine yapılmıştır.

FİNLANDİYA
NORVEÇ
RUSYA

İSVEÇ
ESTONYA

LETONYA
LİTVANYA
BELARUS
ALMANYA

POLONYA
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Hâlâ ayakta olan en eski tiyatro, yaklaşık 2.500 yıl
önce Atina’da yapılan Dionysos Tiyatrosu’dur.
17.000 seyirci kapasiteli tiyatroda oyunlar sergilenir,
yetenek yarışmaları yapılırdı.

Dünyanın en'leri...

Dünyanın en'leri...
Şimdiye kadar Lego parçaları kullanılarak yapılan en büyük model
Londra’daki Tower Bridge’in 13 metre yüksekliğindeki modelidir.
2016 yılında tam 5.805.846 parça kullanılarak inşa edilen modelin
tamamlanması 5 ay sürmüştür.
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Ya şam al anl arı

Dünyanın en büyük serası İngiltere’deki Eden Projesi’nde yer alır.
Ziyaretçilerin içeri girip dolaşabildikleri Tropik Biyom adlı sera
yaklaşık 2 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yayılır.
Oyun kâğıtlarıyla yapılmış en büyük bina modelinin
mimarı ABD’li Bryan Berg’tir. 218.792 oyun kâğıdının kullanıldığı modelde
Çin’in Makau özerk bölgesindeki üç büyük binanın kopyaları inşa edilmiştir.
10,39 m genişliğinde, 2,88 m yüksekliğinde ve 3,54 m derinliğinde
olan maketin tamamlanması 44 gün sürmüştür.

Dünyanın en'leri...
1958 yılında uzaya fırlatılan
Vanguard 1 enerjisini güneş
panellerinden sağlayan ilk
uyduydu. Şu an aktif
olmasa da Vanguard 1’in
bir özelliği de Dünya
çevresindeki yörüngesinde
dönmeye devam eden
en eski uydu olmasıdır.
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Rüzgâr türbinleri, rüzgâr gücünü
elektriğe dönüştürür. Dünyanın en büyük
rüzgâr türbini Vestas V164’tür.
140 metre yüksekliğinde bir kulenin
tepesinde durur ve 80 metre
uzunluğundaki pervanesinin tek bir
kanadının ağırlığı 35 tondur.

Enerji hatları, elektriği enerji
istasyonlarından evlere, okullara,
fabrikalara ve ofislere taşır.
Brezilya’daki Rio Maderia enerji hattı
2.385 km uzunluğuyla dünyanın en uzun
havai enerji nakil hattıdır. Bu mesafe
Türkiye’nin bir ucundan diğerine olan
mesafenin yaklaşık 1,5 katıdır.

TÜRKİYE x 1,5

Dünyanın en uzun süre
dayanan ampulü ABD’nin
California eyaletinde, bir itfaiye
istasyonundadır. 1901’de takılan
ampul hâlâ etrafa parlak bir
ışık saçmaktadır.

E nerji k dünya

Güneş panelleri, güneş ışığını
elektriğe çevirir. Çin’deki Tenger Çölü
Güneş Parkı 1.547 MW’lık kapasitesiyle
dünyanın en büyük güneş enerjisi
santralidir. Kapladığı alan Türkiye’nin
ikinci büyük adası Bozcaada’dan
daha büyüktür.

Dünyanın en'leri....
Kâğıt parayı ilk olarak 1.200 yıl önce Çinliler
kullandı. Dut ağacının kabuklarına çeşitli metinler
basıyor, bunu para olarak kullanıyorlardı.

Tüm dünyadaki elektrikli taşıt sayısı 2 milyonu
aşmıştır. Bu sayının 2040 yılında 600 milyon olması
beklenmektedir.
NORVEÇ/Oslo

Dünyada elektrikli taşıtların en yaygın olduğu ülke Norveç’tir.
Geçtiğimiz yıl ülkede satılan her üç araçtan biri elektriklidir.
Bu araçlar tüm taşıtların yüzde 5’ini oluşturur.

£
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Pa ra para para

Dünyanın bilinen
en eski metal parası
(madeni paralara sikke
denir) 2.600 yıllıktır
ve Türkiye’de
bulunmuştur.

Eski Çin ve Tibet'te, preslenip
bloklar haline getirilmiş çay,
para yerine kullanılıyordu.
Metal para icat edilmeden
önce insanlar süs boncukları,
deniz kabukları ya da buğday
gibi onlar için değerli olan
malzemeleri de kullandılar.
Dünyada hâlâ kullanımda olan en eski para cinsi
İngiliz sterlinidir. İlk kez 8. yüzyılda kullanılmaya
başlanan sterlin küçük değişikliklerle günümüze
kadar ulaşmıştır.

Tüm dünyada yaklaşık
3 milyon para çekme
makinesi insanlara
hizmet verir. Antarktika
kıtasının tamamındaysa
sadece iki para çekme
makinesi vardır.
Türkiye’de para çekme
makinelerini ilk kez
1982 yılında
“Bankamatik” adıyla
Türkiye İş Bankası
hizmete sunmuştur.
Ülke çapında 6.500'ün
üzerinde İş Bankası
Bankamatik'i vardır.

Afrika ülkesi Zimbabve’de kullanımdan kalkmadan önce üzerinde tam
100 trilyon (100.000.000.000.000) Zimbabve doları yazan bir banknot vardı.
Ancak bu bol sıfırlı paranın değeri yalnızca 20 lira kadardı.

Dünyanın bilgisi
Evrendeki her şey –soluduğumuz hava
bile– atom adı verilen çok çok küçük
yapı taşlarından oluşmuştur.
Atomlar çok güçlü mikroskoplarla
bile görülemeyecek kadar küçüktür.
Bir kum tanesinde bile milyarlarca
atom vardır.

İçinde yaşadığımız dünyayı anlamak
isteriz. Bunun için de tarih boyunca olduğu
gibi, aklımızdaki pek çok sorunun cevabına
bilim yoluyla ulaşmaya çalışırız.
Kimi zaman bu bilgiler çok karmaşık gibi
görünse de aslında günlük yaşamımızın
birer parçasıdırlar.

Bütün atomlar aynı değildir. Doğada 90’dan fazla çeşit atom vardır.
Sadece bir çeşit atomdan meydana gelen maddelere element denir.
Demir, gümüş ve kalsiyum birer elementtir.

Fe

Ag

Ca

C

Aynı element farklı biçimlerde gözükebilir. Grafit ve elmas, karbon
elementinin biçimleridir, ama elmas çok sert, grafit ise yumuşaktır.
Kurşun kalemlerin içi grafitten yapılır.

Atomlar bir araya gelerek
molekülleri oluşturur.
Farklı elementlerin atomları
bir araya geldiğinde,
tamamen farklı yeni bir
madde oluşturur.
Bu işleme kimyasal
tepkime, yeni maddeye
ise bileşik denir.

Atoml arı n dünyası

Dünyanın
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Pillerin gövdeleri çinkodan yapılır.

Zn

Dünyanın bilgisi

Elementler ve bileşikler hayatımızın her alanında
karşımıza çıkar.
61

Bakır çok iyi bir
iletkendir. Boru ve
kablo yapımında
kullanılır.

Oda sıcaklığında sıvı halde
bulunan tek metal cıvadır.

Hg
Su molekülleri hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşiktir.

H

H

O

S
H2O

P

Si

O

Cam kumdan yapılır. Silisyum ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşiktir.

Fosfor kibrit
yapmak için
kullanılan bir
elementtir.
Çok kolay
yanar.

Yumurta sarısında
bol miktarda
kükürt elementi
vardır.

Atoml arı n dünyası

Cu

Dünyanın bilgisi
Tuz, sodyum ve klor
elementlerinden
oluşmuş bir bileşiktir.
Bilimsel adı
sodyum klorürdür.

Kek hamuruna kattığımız kabartma tozunun
içindeki maddeler kekin pişmeye başlamasıyla
etkileşime geçer. Etkileşimden karbondioksit
baloncukları ortaya çıkar. Bu baloncuklar giderek
büyür ve kekin kabarmasını sağlar.

Atoml arı n dünyası

Deniz suyu tuzludur, çünkü içinde bol miktarda tuz vardır.
Bu tuz yemeklerimizde kullandığımız tuzla aynıdır. Denizlerdeki tuzun
büyük bölümü karalardaki kayalardan gelir. Yağmur kayalardaki tuzu
eriterek nehirlere, nehirler de denizlere taşır.
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Deniz kabukları bir bileşik olan
kalsiyum karbonattan oluşur.
Kalsiyum ile karbon birleştiğinde
ortaya kalsiyum karbonat çıkar.

400 ağaçtan oluşan bir orman yaklaşık 20 kişinin
nefes almasına yetecek oksijeni üretir.

ertyuopasdfghjklcvbnmq
wertyuopasdfghjklcvbnm
qwertyuopasdfghjklcvbn
wertyuopasdfghjklcvbnm

qwerdyuopasdfg
wertyuopasdfgh
-l
khjghf
gf
daspaopuoyutyrter
kj
ds

Dünyanın bilgisi
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4567
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23 kişinin bulunduğu bir odada iki kişinin
aynı doğum gününe sahip olma olasılığı
yüzde 50’dir.

Yarıçapı “z”,
kalınlığı “a”
olan bir pizzanın
hacmi:

23

2
+ 2 +

21

14
TOPLAM

Pi x z x z x a

10! saniye tam 6 haftaya eşittir.
10! = 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 şeklinde yazılabilir
ve bu da 3.628.800’e eşittir.
Bu kadar saniye 42 güne,
o da tam 6 haftaya eşittir.

Ünlü matematikçi
Paul Erdős henüz
4 yaşındayken
bir kişinin kaç saniye
yaşamış olduğunu
aklından
hesaplayabiliyordu.

PAUL ERDOS

E ğl encel i matemati k

Parmaklarınızın her birinin sırasıyla 2’nin bir üssünü gösterdiğini düşünün.
Parmaklarınızı farklı şekillerde açabilir ve açık duran parmaklarınızın temsil
ettiği sayıları toplayarak tek elinizin parmaklarıyla 0-31, iki elinizin
parmaklarıyla 0-1.023 arası sayıları gösterebilirsiniz. Örneğin sağ elinizi
resimdeki gibi tuttuğunuzda 14 sayısını göstermiş olursunuz.

Dünyanın bilgisi
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NEPTÜN

2013

Bir satranç karşılaşmasında her iki oyuncu
beşer hamle yaptıktan sonra
satranç tahtası üzerindeki taşlar tam
4.897.256 farklı şekilde
bulunulabilir.

Aritmetik, cebir ve geometri
gibi matematik dallarının
geçmişi MÖ 3000’li yıllara
dek uzansa da 0 rakamı
modern anlamıyla
ancak MS 7. yüzyılda
kullanılmaya
başlanmıştır.

0
10
100
1.000
10.000
100.000
1.000.000
...

2013 tarihi
ardışık dört sayı
kullanılarak
yazılabilen
bir yıldı.
Benzer şekilde
yazılabilen
bir önceki yıl
581 yıl öncesinde,
1432’te
gerçekleşmişti.

1432

Matematikçilere göre
kravatınızı 177.147
farklı şekilde
bağlayabilirsiniz.
Eğer dünyadaki herkeste bu
kitaptan bir adet olsaydı ve
bu kitaplar uç uca eklenseydi,
kitaplar Türkiye’nin çevresini
4 kez sarardı.
Herhangi bir haritayı, ülke,
şehir gibi birbirine komşu olan
bölgeler farklı renkte olacak
şekilde boyayabilmeniz için
en az dört renk kullanmanız
gerekir.

Aynı alana sahip geometrik şekiller arasında
en kısa çevre uzunluğuna sahip olanı dairedir.

E ğl encel i matemati k

Güneş Sistemi’nin en uzaktaki gezegeni Neptün
astronomik gözlemlerle değil matematiksel
hesaplamalar sayesinde keşfedilmiştir.
Gökcisimlerinin yörüngelerinde gözlenen
sapmalara ancak Neptün’ün olduğu yerde bir
gezegenin neden olabileceği hesaplamalar sonucu
anlaşılmıştır.

Dünyanın bilgisi
Ses şiddeti logaritmik ve boyutsuz bir birim olan desibelle ölçülür.
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Fi zi k ve yaşam

Bir dosya kâğıdının kalınlığı yaklaşık 0,1 mm kadardır.
Bu kâğıdı 23 defa katlayabilseydiniz yaklaşık 1 km’lik bir
kalınlık elde ederdiniz. 42 defa katladığınızda Ay’a, 53 defa
katladığınızdaysa Güneş’e olan mesafeye eşit bir kalınlığa
ulaşırdınız. 103 defa katlayabilseydiniz kalınlığı görünür
evrenin boyutundan daha fazla olurdu.

Havaifişek

Jet Motoru

Bilinen en büyük asal sayı
tam 23.249.425 basamaklıdır.
Bu sayı o kadar büyüktür ki
tüm evrende bundan daha az
atom bulunur.

“Bak. O kısa, o küçük orangutan şu daldan atlar ise düşer.”

Bu cümleyi ezberlerseniz, kelimelerin harf sayıları
sayesinde pi sayısını 10. basamağına kadar
söyleyebilirsiniz:
3,1415926535.

Nefes
Polis Sireni
Düşen Yaprak

DESİBEL
(dB)

Trombon

Fısıltı

Yağmur
Helikopter

Buzdolabı

Saç Kurutma
Makinesi

Konuşma
Kamyon

Otomobil

Anne babanızın hiç
duyamayacağı bazı sesleri
işitebilirsiniz.
İnsanlar yaşlandıkça
kulakları tiz sesleri
daha zor işitmeye başlar.

Dünyanın bilgisi
/3+4
Eğer 8 yıl, 7 ay, 6 gün
boyunca bağırırsanız
1 fincan kahveyi
ısıtacak kadar
ses enerjisi açığa
çıkarabilirsiniz.

Taşıtların aerodinamik yapıları
yakıt tasarrufu açısından çok önemlidir.
Saatte 80 km hızla giden bir arabanın
harcadığı yakıtın yaklaşık yarısı rüzgâr
direncini yenmek için tüketilir.
Merkezkaç kuvveti nedeniyle ekvatorda
ağırlığınız kutuplarda olduğundan
yüzde 0,3 kadar daha az olur.

Şimşeğin sıcaklığı
Güneş’in yüzey sıcaklığının 5 katı kadardır.

Bir evi hiçbir ısı kaynağı kullanmadan içine dolduracağınız 140 kişiyle
ısıtabilirsiniz. Çünkü insan bedeni çevreye 100 Watt’lık bir ampulün yaydığı
kadar ısı yayar. Eğer evinizde bu kadar yer yoksa hareket halindeki
70 kişi de aynı işi görür.

x5
Bir kenarı 4 m olan kare
tabanlı standart bir
odadaki hava yaklaşık
50 kg ağırlığındadır.

50 kg
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Fi zi k ve yaşam

Buz suyun katı halidir. Peki,
başka katılarda olmazken niye
buzun üzerinde insanlar kayar?
Bunun nedeni buzun üzerinde
çok ince bir sıvı su katmanın
bulunmasıdır. Ayaklar ile buz
arasındaki sürtünmeyi azaltan
su, insanların kaymasına hatta
düşmesine neden olabilir.

Bir cırcır böceğinin 8 saniye
boyunca kaç defa ses
çıkardığını sayın.
Bu sayıya 4 ekleyin.
Elde ettiğiniz değer size hava
sıcaklığını (°C cinsinden)
yaklaşık olarak verecektir.

Dünyanın bilgisi
Bir topu saatte 28.000 kilometre hızla
havaya fırlatabilseydiniz bir daha asla
yere düşmez ve Dünya’nın uydusu
haline gelirdi.

İnsanlar her 2 ile 10 saniyede bir
göz kırpar ve bu kırpma 0,3 saniye
sürer. Yani uyku hariç, günde
30 dakika gözleriniz kapalı kalır.

Sallanan kişi ne kadar
ağır olursa olsun veya ne kadar
güçlü sallanırsa sallansın,
salıncağın en geri ve en ileri nokta
arasındaki salınımı aşağı yukarı
aynı sürede gerçekleşir.

İnsanın gözü o kadar hassastır ki yaklaşık 1,5 km
öteden bir mumun alevini görebilir.

Saçlarınızda ve tırnaklarınızda
hiç sinir yoktur. Bu nedenle
kesildiklerinde hiç acımazlar.

Bir kar tanesinin buluttan yere düşmesi
yaklaşık 1 saat sürer.

Üşüdüğünüzde, sizi
hızla ısıtmak için
kaslarınız kasılır
(büzülür ve sertleşir).
Buna titreme denir.
Titrerken çenenizdeki
kaslar da kasılır ve
dişleriniz takırdar.
Terleme ise vücut ısısını
düşürür.
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Bedeni mi z

Eskiden bütün insanlar kahverengi
gözlüydü. Yaklaşık 10.000 yıl önce
ortaya çıkan bir genetik mutasyon
sonucunda bazı insanlar mavi gözlü
oldu. Benzer bir mutasyon sonucunda
da günümüzde yüzde 2’den az görülen
kızıl saç ortaya çıkmıştır.

Dünyanın bilgisi
Doğduğumuzda kafamız vücudumuzun
yaklaşık dörtte biri büyüklüğündedir.
Ancak erişkinliğe ulaştığımızda
1
bu oran sekizde bire
kadar düşer.
2

3

Yüzünüz kızardığında mide zarınız da kırmızıya
döner. Bunun nedeni utandığınız zaman vücudun
adrenalin adı verilen bir kimyasal madde
salgılaması, bunun sonucunda damarların daha
fazla kan ve oksijen taşınmasını sağlamak üzere
genişlemesidir. Mide zarının rengi de damarlara
pompalanan ilave kan
Beyin insanın
beden ağırlığının
nedeniyle kızarır.
ortalama yüzde 2’sini
oluşturur. Buna rağmen
vücuttaki oksijenin
yüzde 20’sini,
şekerin ise yüzde 25’ini
beyin tüketir.

Domates insandan daha
fazla gene sahiptir.
Kromozom sayısı
sıralamasında da
patates 48 kromozomuyla
insanı ardında bırakır.

Bir kırmızı kan
hücresinin tüm
vücudu dolaşması
yalnızca

20 saniye

sürer.

4

5

6

7

8

İnsan derisi ortalama bir yaşam süresi boyunca 900

Yediğimiz bir besinin
tamamen sindirilerek
vücuttan atılması
yaklaşık 1-3 gün sürer.

kez kendini yeniler.
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Bedeni mi z

Doğduklarında insanların çeneleri
kalıcı dişler için yeterli alana sahip
olmayacak kadar dardır. Bu nedenle
çene yapısı gelişene kadar geçici
süt dişleriyle idare ederiz. Belli bir
yaşa geldiğimizde çenede yeterli
alan olur ve süt dişleri dökülerek
yerine kalıcı dişler çıkar.

Dünyanın bilgisi
Vücudunuzun çalışmaya devam
edebilmesi için her gün
10.000 kilojüle (2.390 kilokalori)
ihtiyacınız vardır. Bu da yarım kilo
tahıldaki enerjiye eşittir.
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Bedeni mi z

İnsan gözü hiçbir araç
kullanmadan tam
24 kentilyon (2,4 x 1019)
kilometre öteyi görebilir.
Bulutsuz bir gecede
gökyüzünde ışıklarını
gördüğünüz Andromeda
galaksisi gözümüzden
bu kadar uzaklıktadır.

Bebekler ilk birkaç aylarında
gözyaşı dökmezler. Çünkü
bu dönemde gözyaşı kanalları
ve bezleri ancak gözü nemli
tutup koruyacak kadar
gözyaşı üretir.

Balerinler üç saatlik
bir gösteride,
29 kilometre
koşmuş kadar
enerji harcarlar.

İnsan vücudundaki kemikler
beyaz değil, bej ya da
kahverengimsidir. Müzelerde
sergilenen kemikler kimyasal
işlemlerle temizlendiği için
beyaz görünür.

Ortalama bir insan,
yılda yaklaşık
2.000 defa
tuvalete
gider.

Ortalama bir insanın
göbek deliğinde 67 farklı
çeşit bakteri bulunur.

İnsan vücudundaki
karbon miktarı 9.000 adet
kurşun kalem yapmaya
yetecek kadardır.

Türkiye'nin bilgisi

Türkiye'nin

20
Her yıl 20 milyon tondan fazla
yetiştirilen buğday Türkiye’de
en çok üretilen tarımsal üründür.

Türkiye yer altı ve yer üstü pek çok
zenginliğe sahip olduğu gibi doğal ve
kültürel çeşitlilik açısından da şanslı
ülkelerden biridir. Ülkemizdeki
kimi bölgeler bu güzelliğin devam
ettirilebilmesi için farklı şekillerde
koruma altına alınmıştır.

Türkiye’de yıllık 20 milyon tonun
üzerinde süt üretilir. Bu miktarın
yüzde 90’dan fazlası büyükbaş
hayvanlardan elde edilir.

Türkiye’nin dünya üretiminde lider
olduğu üç tarımsal ürün vardır: Fındık,
kiraz ve incir. Dünya fındık üretiminin
yarısından fazlasını ülkemiz karşılar.
İncir üretimi ise ülke içinde tüketilenden
yaklaşık sekiz kat daha fazladır.

Her yıl ülkemizde yaklaşık
20 milyar adet yumurta üretilir.
Kişi başına günde 1 yumurtadan
az düşer.

Türkiye’de yıllık
bal üretimi
100.000 tonun
üzerindedir.
Her kovandan
yaklaşık 15 kg
bal elde edilir.

Hamsi Türkiye’de
ticari olarak en çok avlanan
balıktır.
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Doğanı n armağanl arı

Türkiye bereketli toprakları ve zengin iklim
çeşitliliğiyle pek çok ürünün yetiştirildiği
önemli bir tarım ülkesidir.

Türkiye'nin bilgisi
Ormanlarımızda en fazla paya sahip üç ağaç çeşidi ise
meşe, kızılçam ve karaçamdır. Ormanlık alanların dörtte
birinden fazlası meşe ağaçlarıyla kaplıdır.
Karabük

70,8

Kastamonu

66,6

Iğdır

0,03

Ağrı

0,54
Muğla

67,6

Şanlıurfa

C

Meşe Kızılçam Karaçam Diğer
% 26,34 % 25,11 % 19,00 % 29,55

0,46

Yüzölçümüne göre en fazla ormanlık alana
sahip il, topraklarının yüzde 70,8’i ormanlarla
kaplı olan Karabük’tür. Onu yüzde 67,6 ile
Muğla, yüzde 66,6 ile Kastamonu takip eder.
Ormanlık alanın en az olduğu il Iğdır’dır.
Iğdır’ın yalnızca yüzde 0,03’ü ormanlarla kaplıdır.
Hemen sonrasında gelen iki ilden Şanlıurfa’da
bu oran yüzde 0,46, Ağrı’da yüzde 0,54’tür.

Onlarca, hatta
yüzlerce yılda gelişen
ormanlar yangınlar nedeniyle
birkaç saat içinde yok olabilir.
2016 yılında ülkemizde 3.188
orman yangını gerçekleşmiştir.
304 adet orman yangınının
yaşandığı Muğla listenin
en başında yer alır.

2008’de Türkiye İş Bankası, TEMA Vakfı ve Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın iş birliğiyle başlatılan “81 İlde 81 Orman”
projesinde bugüne kadar 1.500 hektar alana 2.205.000 adet fidan
dikildi. Geçen on yıllık sürede oluşturulan orman alanlarında
yüzde 82’lik bir başarı elde edildi.
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Ormanl arı mı z

2015 yılı verilerine göre Türkiye’nin
yüzölçümünün yüzde 28,6’sı
ormanlarla kaplıdır.

Türkiye'nin bilgisi

m3’ten fazla

Türkiye su zengini bir ülke değildir.
Toplam kullanılabilir net su miktarı 112 milyar m3’tür;
kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarıysa
1.500 m3 civarındadır. Bu değerlere göre
ülkemiz su azlığı yaşayan bir ülke konumundadır.

2.000

m ’ten az
3

1.000

Su
Azlığı

Su
Zenginliği

m3’ten az

Su
Fakirliği

Artan nüfus,
iklim değişikliği,
su kaynaklarının bilinçsiz
ve aşırı kullanımı gibi
etkenlerden dolayı Türkiye
21. yüzyıl içinde
su fakirliğiyle
karşı karşıya
kalabilir.

Düden Şelalesi / ANTALYA
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Su kaynakl arı mı z

Su varlıklarına göre ülkeler
üç sınıfta değerlendirilir:
Kişi başına düşen yıllık
kullanılabilir su miktarı
8.000-10.000

Türkiye'nin bilgisi
Anayasamızın 56. maddesi:

Ancak gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı nedeniyle bu
her zaman mümkün olamamaktadır. Ortaya çıkan olumsuzluklar yalnızca
ülkemizde değil tüm dünyada doğaya zarar vermektedir. Bu nedenle son
yıllarda doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesi hızla yayılmaktadır.
Yeryüzünün yüzde 5’inden fazlası korunan alan statüsündedir.
KAŞ

A

PATAR

DALYAN

Türkiye’de de
deniz ve kıyılardan dağlara,
deltalardan ormanlara,
yaylalardan bozkırlara, göl ve
akarsu sistemlerine, derin vadiler
ve kanyonlardan buzullara kadar
çeşitli doğal ekosistem ve
oluşumları farklı derecelerde
koruma altına
alınmıştır.

GÖCEK

PAMUKKALE

Özel Çevre Koruma Bölgeleri
Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve
bununla ilişkili kültürel kaynakların
korunması ve devamlılığın
sağlanması amacıyla bazı kara, su
ya da deniz alanları koruma altına
alınır. Bu alanlara Özel Çevre
Koruma Bölgesi denir. Türkiye’nin
ilk Özel Çevre Koruma Bölgeleri
1988 yılında ilan edilen ve üçü de
Muğla ili sınırları içinde yer alan
Gökova, Köyceğiz-Dalyan ve
Fethiye-Göcek’tir. Bugün Türkiye’deki
Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin
sayısı 16’ya ulaşmıştır:
UZUNGÖL

GÖKOVA
Saros
Körfezi

Uzungöl
Gölbaşı
Tuz Gölü

Foça
Pamukkale
Gökova
Datça
Dalyan Belek
Göcek
Patara Kaş
Finike Denizaltı Dağları

IHLARA

Ihlara

Göksu
Deltası

Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nin toplam
yüzölçümü ülkemizin yüzde 3’ünü oluşturur.
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Koruma al tı ndaki doğa

“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkına sahiptir.”
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Koruma al tı ndaki doğa

Doğal Sit Alanları
Kimi bölgeler ise doğal sit alanı olarak belirlenerek
koruma altına alınır. Jeolojik devirlere ait olan ve
ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere
sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan
korunması gerekli alanlara doğal sit alanı denir.

Türkiye'nin bilgisi

Jeolojik devirlerin yanı sıra tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olan bazı
değerler de koruma altına alınır. Ender bulunmaları veya özellikleri ve
güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su
altında bulunan bu değerlere tabiat varlıkları denir. Örneğin “anıt ağaçlar”
ve “mağaralar” tabiat varlığı olarak koruma altındadır.

MAĞARALAR
Ülkemizde kayıt altına
alınmış mağara sayısı
148’dir. Gümüşhane
18 adet mağarayla
listenin en
üstünde yer alır.
Damlataş Mağarası / ALANYA

ANIT AĞAÇLAR
Ağaçlar bazen tek başlarına da
büyük öneme sahip olabilirler.
Alışılmışın üzerinde boyutlara
sahip olan, bulunduğu yerin
folklorunda, kültür ve tarihinde
özel yeri olacak kadar uzun
yaşamış anıt ağaçlar buna en
güzel örnektir.
Tüm Türkiye’de kayıtlı 8.431
anıt ağaç bulunur.
Bu ağaçların yaklaşık yarısı
üç ilimizdedir: Kocaeli,
Bursa ve Balıkesir.

Türkiye'nin bilgisi
14
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13

''Saki n Şehi r''

10
8

3

11

1
7 ve 12

5

9

2

“Sakin Şehir”
Doğanın korunması düşüncesi
son yıllarda insanların içinde
yaşadıkları kentlerle ilgili de kafa
yormalarına neden olmuştur. 1990’lı
yıllardan itibaren kentlerin kendi
kendilerine yetmesi fikri ön plana
çıkmıştır. Çünkü kendi kendine
yetmeyen kentler, sadece yakın
çevresindeki değil, dünyanın birçok
köşesindeki kaynakları yok ederken,
aynı zamanda hem doğayı hem
insanları tüketmektedir.
İnsanların farklı bir yaşam biçimi
aramaları kentsel boyutta Cittaslow
(Sakin Şehir) hareketini ortaya
çıkarmıştır. Bu düşünce insanların

birbirleriyle iletişim kurabilecekleri,
sosyalleşebilecekleri, kendine yeten,
sürdürülebilir, el sanatlarına, doğasına,
gelenek ve göreneklerine sahip çıkan
ama aynı zamanda altyapı sorunları
olmayan, yenilenebilir enerji
kaynakları kullanan, teknolojinin
kolaylıklarından yararlanan kentler
hedeflemektedir.
Bu amaçla ülkemizde de bazı yerel
yönetimler girişimlerde bulunmuş ve
merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow
hareketinin belirlediği kriterleri
yerine getirerek “sakin şehir” unvanı
almaya hak kazanmıştır.

Türkiye’nin ilk sakin şehri, bu unvanı 2009 yılında
elde eden İzmir’in Seferihisar ilçesidir. Bugün
ülkemizdeki sakin şehir sayısı 14’ü bulmuştur.
1. Seferihisar/İZMİR

8. Perşembe/ORDU

2. Akyaka/MUĞLA

9. Halfeti/ŞANLIURFA

3. Gökçeada/ÇANAKKALE

10. Şavşat/ARTVİN

4. Taraklı/SAKARYA

11. Uzundere/ERZURUM

5. Yenipazar/AYDIN

12. Eğirdir/ISPARTA

6. Vize/KIRKLARELİ

13. Göynük/BOLU

7. Yalvaç/ISPARTA

14. Gerze/SİNOP

Bilişim dünyası
Bilgisayarlar her gün çeşitli amaçlarla kullanılabilir. İnternete bağlanarak
ödevlerinizi yapabileceğiniz gibi, oyun oynayabilir, arabayla yolculuk
ederken nereye gideceğinizi ekrandan görebilirsiniz.
91
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Bi l gi sayar tari hçesi

Bilişim
Bilişim dünyası denince akıllara ilk önce
bilgisayarlar ve akıllı telefonlar gelebilir.
Ancak aslında günümüzde pek çok farklı
alandaki teknolojilerin bir araya geldiği
bir dijital dönüşüm yaşanmaktadır.
Yaşamı kolaylaştıran tüm bu bilim ve hızla
gelişen teknoloji, doğanın korunması ve
sürdürülebilir bir gelecek yaratılması
için kullanılabilir.

Hatta artık çamaşır makinesi, televizyon ve buzdolabı gibi elektrikli
aletlerin içinde de bilgisayar vardır.

Bilişim dünyası

Üzerinde
bir program
çalışan ilk
makine üretildi.
Joseph Marie
Jacquard
delikli kartlarla
çalışan bir
dokuma tezgâhı
icat etmişti.

1804

İngliz mucit
Charles Babbage
bir tür bilgisayar
tasarladı. Modern
bilgisayarların
tüm parçalarına
sahip olan ancak
hiç inşa edilmeyen
bu aygıtın adı
ANALİTİK
MAKİNE’ydi.

Genel amaçlı ilk
elektronik bilgisayar
ENIAC
ABD’li John Mauchly
ve J. Presper Eckert
tarafından tasarlandı.
ENIAC büyük bir
odaya ancak
sığabiliyordu.

1946

İngiliz
Tim-Berners Lee
WORLD WIDE WEB
(dünya çapında ağ)
ve ilk internet
tarayıcısını
geliştirdi.
Kişisel
kullanıma
yönelik ilk
bilgisayarlar
satışa
sunuldu.

1989

Dünyada satılan
bilgisayar sayısı
toplamda 1 milyar
adedi aştı.

Akıllı
telefonlar
piyasaya çıktı.

1994

1999

1970'ler

Kumun da
ana bileşeni olan
silisyumdan
ilk bilgisayar
çipleri üretildi.

1959

LEO I adıyla
ilk iş bilgisayarı
üretildi.

1951

1833
1944
II. Dünya Savaşı sırasında Alman
ordusu mesajlarını şifrelemek için
ENIGMA adı verilen çok karmaşık bir
makine kullanıyordu. İngiliz matematikçi
Alan Turing Enigma mesajlarının şifresini
çözecek bir makine icat etti. COLOSSUS
adlı bu makine programlanabilen ilk
elektronik bilgisayar oldu.

1992
1971
1972

Bilgisayar
oyunlarının
yanı sıra
oyun konsolları
satışa sunuldu.

2002

Bir cep
telefonuna
ilk mesaj
gönderildi.

Kablosuz
ağla
internete
bağlanmak
mümkün
oldu.

2015

Saat şeklinde
cihazlar gibi
giyilebilir
bilgisayarlar
üretilmeye
başladı.
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Bi l gi sayar tari hçesi

Bildiğimiz anlamda bilgisayarlar 100 yıldan az bir
süre önce ortaya çıkmıştır. Ancak aslında tarihçesi
çok daha eskilere dayanır.

Bilişim dünyası
Bilgisayara talimat verme işi programlama olarak bilinir.

Herkes bunu yapabilir ama talimatlar bilgisayarın anlayacağı şekilde belirli
bir formatta verilmelidir. Bunun için de bir programlama dili bilmeniz gerekir.
Bilgisayarlar yalnızca sayıların dilinden anladığından programlama dilleri
kelimeleri bilgisayarlar için sayılara çevirir. Buna makine dili adı verilir.

95
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Programl ama

Program yazmak bulmaca
çözmek gibidir. Parçalar
birbirini tamamlar ve bir
sonuca ulaşılır. Tek farkı
bazen doğru sonuca
ulaştırabilen birden fazla
yol olmasıdır.

Çok sayıda programlama
dili vardır. Her dilin kendine
özgü kelimeleri ve bu
kelimelerin nasıl bir araya
getirileceğine ilişkin kuralları
vardır. Bu kurallara uyulmazsa
hata oluşur ve program ya da
uygulama çalışmaz.
Hataların nedeni
genellikle sizin
bilgisayara yanlış bir
şeyler söylemenizdir.
Sonuçta bilgisayarlar
yalnızca onlara
söylenen şeyi yerine
getirebilir.
Çok fazla tekrarlanan
basamakları ya da
ilave satırları olan
programlar daha
yavaş çalışır ve iyi bir
program olarak
değerlendirilmezler.

Akıllı telefon ya da tabletlerdeki programlara
uygulama adı verilir.

Bilişim dünyası

Scratch

Scratch’ten sonra pek çok kişi Python programlama dilini öğrenmeye başlar.
97

Programl ama

Bir programın bir problemi çözmek için geçtiği adımlara algoritma denir.
Bilgisayardan en iyi sonucu en kısa zamanda alma işi ise optimizasyon olarak
adlandırılır. Farklı amaçlar için farklı programlama dilleri daha kullanışlı olabilir.
Bu nedenle işi program yazmak olan kişiler genellikle birden fazla programlama
dili bilirler. Yeni başlayanlar ise genellikle Scratch adı verilen bir dili tercih ederler.
Scratch
2002 yılında
ABD’deki
MIT Üniversitesi
tarafından
geliştirilmiş bir
görsel
programlama
dilidir.

Sekiz yaş üzerindeki
çocukların kullanması için
tasarlanmış Scratch
yetmişin üzerinde dile
tercüme edilmiştir. Bugün
tüm dünyada yaygın bir
şekilde kullanılmaktadır.

Python
Python metin temelli
bir dildir. Yani bilgisayara

Scratch’de hazır kod
parçaları bir araya getirilir.
Böylece hızlı ve kolay bir şekilde
kodlar yazılabilir.
Görselleri hareket ettirmek ya da
konuşturmak bu programlama
diliyle çok kolaydır. Bu nedenle
genellikle öykü anlatma, oyun
yaratma, müzik ya da klip
yapma, en yaygın olarak da
resim yapma amacıyla kullanılır.

komutları yazarak vermeniz
gerekir. İlk başlarda metin
yazmak zor gelebilir. Ancak
bu işte ustalaştıkça daha
karışık programlar yazmak
mümkün olur.

1991 yılında Hollandalı Guido van Rossum
tarafından geliştirilen Python Wikipedia, Google,
Yahoo, Facebook, Amazon ve Instagram gibi
internette çok sayıda ortamda kullanılmasının
yanı sıra CERN ve NASA gibi önemli kurumların da
tercih ettiği bir programlama dilidir.

İnternetin düzgün bir şekilde
çalışabilmesi için bağlı tüm
bilgisayarların protokol adı verilen
kuralları takip etmesi gerekir.

İnternete bağlı tüm bilgisayarların
bir internet protokolüne ihtiyacı
vardır ve buna IP adresi adı
verilir. Tıpkı telefon numaraları
gibi olan bu numaralar
sayesinde bilgisayarlar
dünyanın dört bir
tarafındaki bilgisayarlara
ulaşabilir.

Dünyadaki tüm
bilgisayarlar
birbiriyle
haberleşebilir
ve internet
üzerinden
bilgi alışverişinde
bulunabilir.
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İnternet

Dünya üzerindeki ilk ağ 1969 yılında iki bilgisayarı
birbirine bağlamıştır. Bugün farklı ağlarda yaklaşık
12 milyar bilgisayarın olduğu tahmin edilmektedir.

Bilişim dünyası

İnternet üzerinde bilgiler paket adı
verilen parçalara ayrılarak gönderilir.
Her paket ayrı bir yol izleyerek gitmesi
gereken yere ulaşır. Burada da
tekrar bir araya getirilerek
eski haline döndürülür.
Böylece bilgiler çok daha
hızlı ve kolay ulaştırılabilir.

Bilişim dünyası
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İnternet

6
Ağ sayfası
dünya üzerinde
herhangi bir yerde
olabilecek başka
bir sunucudadır.
Bu sunucu
ağ sayfası
bilgilerini sizin
ağ geçidinize
gönderir.

Bilgisayarınıza bir ağ sayfasının adını yazdığınızda
1
5
2
Bilgisayarınız
yönlendirici
adı verilen
bir kutuya
bağlanır.

3

Sunucu
doğru ağ
sayfasını
bulmak için
interneti
araştırır.

7

4
Yönlendirici
ağ geçidi
adı verilen
bir tür
bilgisayara
bağlanır.

Ağ geçidi
sunucu
adı verilen
başka bir
bilgisayara
bağlanır.

Bu bilgiler
ilk baştaki yolu
tersinden izleyerek
bilgisayarınıza
kadar ulaşır.

Dünyanın en hızlı
süperbilgisayarı
tam 40.960 işlemcinin
birlikte çalıştığı Çin’deki
Sunway TaihuLight adlı
süperbilgisayardır.
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Fa rkl ı bi l gi sayarl ar

Günümüzde en güçlü bilgisayarlara süperbilgisayar
adı verilir. Süperbilgisayarlarda da normal
bilgisayarlardaki gibi işlemciler kullanılır. Ancak
bunlardan binlercesi bir araya getirilerek aynı anda
pek çok işin yerine getirilmesi mümkün olur.

Bilişim dünyası

Süperbilgisayarlar
hava tahminlerinin
yapılması ya da
yıldızların gözlenmesi
gibi işlerde kullanılır.

Bilişim dünyası
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Fa rkl ı bi l gi sayarl ar

Akıllı teknolojiler evlerde ve mahallelerde
ısıtma, aydınlatma ve su kullanımının
daha verimli olmasını sağlar.

Akıllı tarım uygulamaları çerçevesinde tarlalara
yerleştirilen çeşitli sensörler sayesinde artık
tarlaların ne zaman ve ne kadar sulanacağına,
toprağın durumuna göre gübre ve mineral
ihtiyaçlarına karar vermek mümkündür. Böylece
iş yükü ve maliyet azalırken, elektrik ve su gibi
kaynakların gereksiz kullanımının önüne
geçilerek çevre kirliliği de azaltılabilir.

Bilgisayar ortamında hazırlanmış olan üç boyutlu
tasarımları farklı malzemeleri kullanarak üretmek
üç boyutlu (3D) yazıcılarla artık mümkün.
İlki Charles Hull tarafından 1995 yılında geliştirilen
üç boyutlu yazıcılar bugün sağlık, uçak ve otomotiv
sanayileri, robot teknolojileri, uzay gibi birçok alanda
yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta yakın bir
gelecekte biyoyazıcılarda üretilen böbrek ve kalp
gibi organların insanlar üzerinde başarılı bir şekilde
uygulanacağı bekleniyor.

Teknoloji geliştikçe bilgisayarlar insanların hayatına daha fazla
giriyor. Örneğin, akıllı ulaşım teknolojileri sayesinde şehirlerde
etkin ulaşım planlaması yapmak artık mümkün. Bu da daha az karbon
salımı, daha az çevre kirliliği ve daha az israf anlamına gelir.

Bilişim dünyası
Bilgisayarlar robotun beyni gibi davranarak ona
ne yapması gerektiğini söyler.

BEN
İ
GRA
M

ABD’de bulunan
Boston Dynamics adlı
şirket kendi başına
kapı açabilen, yere
devrildiğinde yardım
almaksızın tekrar
ayakları üstüne kalkabilen,
ağır yükleri her türlü
zeminde uzak mesafelere
taşıyabilen robotlar
üretmektedir.

PRO

LA

Kimi araştırmacılar
robotlara kendi
kendilerine düşünme ve
öğrenme becerisi kazandırmak,
karmaşık problemlere insanlar gibi
çözümler üretmesini sağlamak için
programlar yazmakla uğraşırlar.
Yapay zekâ sayesinde robotlar
giderek daha akıllı hale gelmektedir.
Ancak yine de robotları insanlardan ayıran
önemli farklar vardır. Örneğin, hasta
olmayacaklarından hiç hapşırmazlar.
İlk endüstriyel
robot uygulaması
1959 yılında General
Motors adlı şirket
tarafından ABD’de
kullanılmıştır.
Unimate adlı bu robot
pres döküm
işleri yapıyordu.

R obotl ar

Bilgisayara ne yapacağını siz de söyleyebilirsiniz. Örneğin, Lego
parçalarından yapılmış bir robotu Lego Mindstorms veya kendi tasarımınız
olan basit bir robotu Arduino yazılımlarını kullanarak programlayabilirsiniz.
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Bilişim dünyası

https://www.turkiye.gov.tr
e-devlet olarak adlandırılan
bu internet sayfası sayesinde
ülkemizdeki herkes devlet
hizmetlerine elektronik
ortamda, güvenli, kesintisiz
ve hızlı ulaşabilir.

İnternet üzerinde her türlü kişisel veri bulununca bu verilerin kötü niyetli
kişilerin eline geçmemesi de çok önem kazanmıştır. Kişiler ve kamu kurumları
siber saldırıların hedefi konumuna gelmiştir.
109

Si ber güvenl i k

Bilgisayarları, sunucuları,
servisleri, ağları ve en önemlisi
''veri''yi siber saldırılardan korumak
için çeşitli teknolojiler ve
uygulamalar tasarlanmıştır.
Tüm bunlara siber güvenlik
adı verilir.

Pek çok yetişkin bankacılık
işlemlerini artık bilgisayarları
ya da akıllı telefonları üzerinden
gerçekleştirmektedir.

m p
o

İnternet ortamında güvenliğinizi sağlayabilmek için sizin de
kendi başınıza alabileceğiniz basit önlemler vardır:
İnternete girmeden önce bir büyüğünüzden
mutlaka izin alın.

n

Facebook, Instagram, Twitter gibi
sosyal medya mecralarını tüm dünyada
milyarlarca insan kullanmaktadır.
Facebook’un aktif kullanıcı sayısı
ayda 2,2 milyarı aşmıştır.

l
l
l
l

Tanımadığınız kişilere adınız, adresiniz, okulunuzun adı,
fotoğrafınız ya da telefon numaranız gibi
kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.

q

İnternette tanıştığınız kişilerle
kesinlikle buluşmayın.

Bir internet sayfasında adınızı ya da e-posta adresinizi
yazmanız istenirse bu bilgileri girmeden
önce bir büyüğünüze danışın.
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