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Nilgün, o sabah büyük bir heyecanla 
okulun yolunu tutmuştu. Çünkü 

yapacaklarını söylemişti. 
Ders başlar başlamaz Ayla öğretmen 
ödev konularını dağıtmış, Nilgün ve 

arkadaşlarına birer hayvan adı vererek 
onlarla ilgili araştırma yapmalarını 
istemişti. Nilgün’ün araştırma konusu, 

gergedanlardı. Ancak Nilgün, bu hayvan hakkında 
neredeyse hiçbir şey bilmiyordu.

Akşam okuldan eve dönerken gergedanlarla 
ilgili sorular, Nilgün’ün kafasını 

meşgul etmeye devam ediyordu. 
Acaba gergedan nasıl bir 

hayvandı? Gergedanlar nasıl 
yaşar ve nasıl beslenirlerdi?
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Nilgün, ailesiyle birlikte yediği akşam 
yemeğinden sonra ödevini yapmak üzere 
odasına gitti. Birçok kitap karıştırdı, 
gergedanlara ait resimler buldu. Bu esnada 
vaktin nasıl geçtiğini anlamamıştı. Bir süre 
sonra annesi odaya girdi ve:
-“Nilgüncüm, çok geç oldu. Artık 
uyumalısın.” dedi.
Yorulduğunu fark eden Nilgün:
-“Peki anne.” diyerek annesinin yanağına 
bir öpücük kondurdu ve kendisini yatağa 
bıraktı. Kafasında gergedanlarla ilgili 
sorularla çok geçmeden uykuya daldı.
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Nilgün, rüyasında şırıl şırıl derelerin aktığı yemyeşil 
çayırlarda yürüyordu. Birden yanına bir hayvan yaklaştı. 
Nilgün, heyecanla:
-“Sen de kimsin?” dedi.
Nilgün’ün dikkatle baktığı hayvan:
-“Merhaba! Adım Rino. Ben bir gergedanım.” diye 
cevap verdi. 

Nilgün, çok şaşırdı. Kendini tanıttıktan sonra Rino ile 
birlikte yeşil kırlarda yürümeye başladı. Rino:
-“Eğer istersen, sana kendimden bahsedebilirim.” dedi.



Rino, anlatmaya başladı:

-“ Günümüzün yarısını beslenerek geçiririz. Hem gece hem gündüz beslenir, günün sıcak 
saatlerini dinlenerek geçiririz. Bazı türlerimiz otlarla, bazı türlerimiz ise ağaçsı 
bitkiler ve çalılıklarla beslenir. Gözlerimiz çok iyi görmese de çok iyi koku 
alır ve çok iyi duyarız.” dedi.Nilgün, Rino’nun iri gövdesine, 
kısa ve kalın bacaklarına, üç parmaklı 
ayaklarına ve burnunun üzerindeki 
kocaman boynuza dikkatle bakıyordu.

Bunu fark eden Rino; 

-“İri gövdeme bakma sen, biz 
gergedanlar hızlı koşarız.” 
dedi. 
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Beraber yürümeye devam ediyorlardı. 
Nilgün, Rino’ya nerede yaşadıklarını sordu. 
Rino;
-“Günümüzde Afrika ve Asya kıtalarında 
yaşamaktayız. Çok eski zamanlarda sayımız 
daha fazlaydı.” dedi. 
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Nilgün, Rino’nun anlattıklarını zevkle dinliyordu. Ancak Rino gülümseyerek:

-“Artık dönmeliyim, Hoşça kal.” dedi ve ilerideki sulak yere doğru koşarak gözden kayboldu.
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Sabah olmuştu. Güneş ışıkları içeri süzülüyor, 
dışarıdan kuş sesleri geliyordu. Nilgün, 
gözlerini açtı. Rüyasını, Rino’yu ve onun 
anlattıklarını düşündü. Kahvaltı sırasında 
babasına rüyasında gördüklerini anlattı. Babası 
gülümseyerek:

-“Nilgün, biliyor musun? Çok uzun yıllar 
önce ülkemizde de gergedanlar yaşıyordu. 
Çankırı, Muğla, Konya gibi pek çok şehrimizde 
gergedan fosilleri bulunmuştur.” dedi.

Nilgün, babasının ve Rino’nun anlattıklarını 
düşünerek okula gitti. 
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Ders: 
Konu: Ders zili çalmış ve ödevini 

anlatma sırası Nilgün’e gelmişti. 
Nilgün, gergedanlarla ilgili tüm 
öğrendiklerini arkadaşlarına ve 
öğretmenine bir çırpıda anlattı. 
Konuşması bittiğinde herkes onu 
alkışlıyordu. 

Nilgün, hayali arkadaşı 
Rino’ya sonsuz teşekkür etti ve 
gülümseyerek yerine oturdu. 
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Fosil : Geçmişte yaşamış canlıların (kemik, diş, kabuk gibi 
sert kısımlarının) taşlaşmış kalıntılarına fosil  denir.



Sence şu an Rino nerede?
Çizip renklendirir misin?



Gergedanların özellliklerini 
artık biliyorsun. Doğru 

özelliklerimi örnekteki gibi 
işaretleyebilirsin.

* Derimiz kalındır.

*Etçiliz.

*Geceleri dolaşarak yiyecek buluruz.

*Hızlı koşamayız.

*Çok iyi koku alırız.

*Gözlerimiz ileriyi iyi göremez.

*Gündüzleri dinleniriz.
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TÜRKİYE‛DE  GERGEDAN FOSİLLERİNİN 
BULUNDUĞU ŞEHİRLER



Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Tabiat Tarihi Müzesi

Arkadaşım Rino Anket Formu

1. insi e iniz         a  z     rkek

2. aş n z

3.  a ia  ari i zesini da a nce zi are  e iniz i?      a  e             a r

4. i are  e i iniz arkl  zelerdeki e i i  e kinliklerine ka ld n z ?    a  e       a r

5.  a ia  ari i  zesi e i i  e kinlikleri akk nda d ş nceleriniz nelerdir?                          

 a  Çok e endi         e endi      c  ena de il       d  e en edi     e  i  e en edi

6. i ap a en ok neleri e endiniz a da e en ediniz?

 e endikleri  

 e en edikleri  

7. i a a aşka neler ekle ek is erdin? 

          

nke i doldurduk an sonra  a ia  ari i zesi i i  iri ine ndere ilirsin



Doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapan MTA Tabiat Tarihi Müzesi, ilk kez 
7 Şubat 1968 tarihinde ziyaretçileri ile buluşmuştur.
Türkiye’nin uluslararası standartlara sahip  ilk ve tek tabiat tarihi müzesi, MTA’ nın araştırmacı kimliğine 
paralel olarak bugün oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir.
Müzede ülkemiz ve dünyanın çeşitli yerlerinden kayaç, mineral, fosil, maden ve doldurulmuş hayvan  
örnekleri ayrıca Enerji Parkında her türlü enerji kaynakları ve enerji üretim şekilleri sergilenmektedir.
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