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Sevgili çocuklar,

 İlkbaharla birlikte doğa uyanmaya başladı. Dalları çıplak ağaçlarda yapraklar yeniden 
yeşerdi. Çiçekler birer birer patladı. Doğanın en renkli olduğu ayları yaşıyoruz. Doğa canlanınca 
insanın da içi kıpır kıpır oluyor. Bu nedenle sizlere capcanlı bir sayı hazırladık.

 Kapak konumuz “Hepimizin Annesi Toprak” başlığını taşıyor. Neden hepimizin annesi sizce? 
Şimdi bu soru üzerine biraz düşünün. Sonra da yazımızı okuyun. 

 “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” köşemizde Karagöz ile Hacivat, bu kez tüketim üzerine sohbet 
ediyorlar. Arada bir tartışıyorlar ama olsun. Neyi tartışıyorlar biliyor musunuz? Tüketim ürünleri 
üzerindeki ambalaj etiketlerini okumak önemli mi, değil mi? Bu konu çok önemli çocuklar… Yediğiniz, 
içtiğiniz bir gıda maddesini son kullanma tarihine bakmadan tüketirseniz zarar görebilirsiniz. Bunun 
yanı sıra ürünün neler içerdiğini, bunların sağlığa zararlı olup olmadığını da yine ambalaj üzerindeki 
etiketi okuyarak öğrenebilirsiniz. Bunları şimdiden öğrenin ve büyüklerinize de öğretin olur mu? 

 Bahar geldi dedik. Bahar gelince n’olur? Güneş kendini iyiden iyiye gösterir. Çocuklar, güneş 
doğal D vitamini kaynağıdır. D vitamini, her yaşta önemli olmakla birlikte büyüme ve gelişme çağında 
daha da önemlidir. “Önce Sağlıklı Beslenme” köşesinde, D vitaminini güneşin yanı sıra nelerden 
alabileceğinizi okuyacaksınız.

 Dünya üzerinde yaşayan tüm çocukların sahip olduğu haklar var. Bu haklar “Çocuk Hakları 
Sözleşmesi”nde çok güzel belirtilmiş. Sayfalarımızda bu sözleşmeye yer verdik. Dilerim, güzelce 
okur, haklarınız konusunda arkadaşlarınızla konuşursunuz. 

 23 Nisan sizin bayramınız çocuklar… Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu bayram, 
dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Bayramınızı kutluyorum. 

Gözlerinizden öperim.       

Beyhan Aslan
TÜKÇEV 

Yönetim Kurulu Başkanı

Hepimizin Annesi 
Toprak
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              KARŞINIZDA SAZ KEDİSİ!
Bulunduğu yöreden başka yerde yaşama olasılığı olmayan 
(endemik) ve nesli tehlike altında olan türlerden ‘saz kedisi’, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Onur 
Özcan tarafından Adana’da bulunan Akyatağan Milli 
Parkı’nda 9 Şubat 2014 günü en net şekilde fotoğraflandı. 
Onur Özcan, ‘bataklık vaşağı’ olarak da adlandırılan saz kedisiyle 
nasıl karşılaştıklarını şöyle anlattı: “Saz kedisinin yoğun olarak yaşadığı yerleri 
bulduk ve iz takibi, yemleme, parlama gibi yöntemlerle kediyi orman içerisinde aramaya başladık ama bir türlü 
rastlaşamadık. Umutlarımız tükenirken orman dönüş yolunda karşımıza çıktı.” 

Özcan, 7’nci Orman Bölge Müdürlüğü izniyle doğa koruma projelerinin gerçekleştiği bir odalı orman evinde 
kaldıklarını ve buradan sabah çıkıp gece geç saatlere kadar araştırmaları sürdürdüklerini söyledi. Özcan şöyle 
devam etti: “Ormanda izlere yem bıraktım, kontrol ettiğimde bazı yemler yenmişti, bunları tekrarladım. Ertesi gün 
kamuflaj çadır ile pusu kurduk. Geceye doğru uykum geldiğinde bir çıtırtı duydum ve hemen 10 metre önümdeki 
kediyi gördüm. Beni görmese de seziyordu, çok ürkekti. Daha sonra kedinin pek çok fotoğrafını çektik.”

SIĞIR KUYRUĞU BİTKİSİ EVİNDEN TAŞINDI!
Mersin’in Tarsus ilçesinde, yüksek kesimlerde yetişen ve endemik 

bitkiler listesinde yer alan “sığır kuyruğu” bitkisinin tohumları, Pa-

mukluk Barajı’nın suları altında kalacağı için toplanarak başka ala-

na taşındı. Akademisyenler tarafından yürütülen “Pamukluk Barajı 

göl aynası altında kalacak bitki türlerinin saptanması ve taşınması 

projesi” kapsamında bitkinin Çamlıyayla ilçesinde de yetişebile-

ceği belirlendi. Tarsus ilçesinde yetiştirilen tohumlardan elde 

edilen bitkiler, Çamlıyayla’da belirlenen alana gönderildi. 

Baraj havzasından toplanan tohumlardan 850 sığır kuy-

ruğu bitkisi üretildi ve üretimin devam ettirilmesi için 

de uygun ortama yeniden ekildi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) verilerine göre, Türkiye’de nesli tükenmekte olan endemik türlerden saz 
kedisi (Felis chaus) ya da bataklık vaşağı, sazlıklarda yaşayan boz renkli, ince uzun bacaklara sahip bir 
türdür. Koku alma ve görme duygusu çok gelişmiş olan saz kedisi, herhangi bir tehlike anında çalılık içine 
gizlenerek hareketsiz bekler. Çok iyi yüzen saz kedisi, aynı zamanda ülkemizde suyu seven ve suda avlanan 
tek yabani kedi türüdür. Ülkemizde saz kedisinin nesli avcılık, bataklıkların tarım alanlarına dönüştürülmesi 
ve kemirgenlerle savaşım sonucu tehlike altındadır. Avlanmaları yasaktır.
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 TEK BİR FLORESAN LAMBANIN YARATTIĞI KİRLİLİK!

Elektronik atıkların çöpe atılmaması gerektiğini ortaya koyan çok önemli 
bir haberimiz var şimdi... Bir floresan lambadaki cİva 30 ton suyu kirletiyor. 
Elektronik ürünlerde bulunan klorlu solvent, bromlu alev geciktiriciler, ağır 
metal ve gazlar çevreye olağanüstü zarar veriyor. Çöpe atılan floresan 
lambadaki civa, suyu kirletirken, kullanılamaz hâle gelen bilgisayarlardan 
doğaya karışan her 10 gram kurşun da 25 bin ton toprağın kirlenmesine neden 
oluyor.

ATIK YAĞDAN SABUN YAPMAK!
Arkadaşlar, atık yağlardan sabun yapılabilir mi? Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma 
Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erman Duman’a göre “Evet, yapılabilir!” Önce atık yağların doğaya 
verdiği zararı dinleyelim. Şöyle diyor Duman: “Evde kullanılan yağın atık kısmı lavaboya döküldüğünde önce 
kanalizasyona, oradan derelere, akarsulara, göllere, denizlere karışıyor. Bunun yanında toprak ve yer altı 
sularına zarar veriyor. Maalesef bundan sonra zincirleme bir tepkime meydana geliyor. Kızartmada kullanılan 
1 litre atık bitkisel yağ, su kaynaklarına karıştığında 1 milyon litre suyu kirletiyor. Atık yağ, su kaynağının 
üzerini ince bir katman hâlinde sarıyor. Maalesef bu katman su içinde yaşayan canlıların oksijenle temasını 
kesiyor. Yaz aylarında sıkça duyduğumuz balık ölümlerinin temel nedeni budur.”

Nasıl yapılır?

Bu nedenle atık yağların geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Yrd. Doç. Dr. Erman Duman, kimyasal testlere 
tabi tutulan atık yağların yönetmeliğe uygun olması durumunda sabun üretiminde kullanılabileceğini 
söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Atık yağı, tuzlu bileşikler olarak bilinen ‘sodyum hidroksit’ ya da ‘potasyum hidroksitle’ 
belli oranda karıştırıp ısıl işleme tabi tutarak sabun üretmek mümkündür. Atık yağ 
ve bileşenler bir tencereye konularak ocakta düşük ateşte ısıtılır. Atık yağ, 
hamur yoğunluğuna gelene kadar sürekli karıştırılır. Hamur yoğunluğuna 
ulaştığında kalıplara dökülerek soğutmaya bırakılır ve sabun elde 

edilir. Burada özellikle bileşenlerin kullanım oranı ve kullanılacak 
malzemelerin kalitesine dikkat etmek gerekir.” Arkadaşlar, 

Türkiye’de her yıl tüketilen 1.7 milyon ton bitkisel yağın, 350 bin 
tonu atık yağ olarak önce kanalizasyona, oradan da yer altı 

sularına ve toprağa karışıyor. Bu nedenle atık yağlar çevre 
kirliliği sorununu da beraberinde getiriyor.
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Miniklere çevre dersi

Tüketici ve Çevre Vakfı (TÜKÇEV) tarafından sürdürülen 

çevre eğitimi çalışmaları devam ediyor. Yenimahalle 

Belediyesi ile işbirliği içerisinde sürdürülen çevre 

eğitimi, son olarak ‘Eco Okul’lardan biri olan Batı Koleji 

öğrencilerine verildi.

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Yöneticisi Nazlı Pınar 

Aygündüz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, minik 

öğrencilere geri dönüşümün önemi anlatıldı; ambalaj atıklarının kaynağında biriktirilmesinin önemi 

aktarıldı.

Ayrıca minik Batı Koleji öğrencilerine TÜKÇEV’in “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” adlı gölge oyunu dizisi 

izlettirildi. Çocuklar “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz”de Karagöz ile Hacivat’ın çevre konulu sohbetlerini severek 

ve ilgiyle izlediler. Çocuklara daha sonra TÜKÇEV Önce Çocuk dergisi ile tohumlu kartlar dağıtıldı.

Öğrencilerine çevre konusunda her türlü bilgiyi aktarmak için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen 

Batı Koleji Eco Kulüp Koordinatör Öğretmeni Elif Betoş düşüncelerini şöyle ifade etti: “TÜKÇEV’in de bu 

çabalarımıza katkıda bulunması bizleri mutlu etti. Okulum ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum.”
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TÜKÇEV Çankaya Özel Gürçağ 

İlköğretim Okulu’nda

Çankaya Özel Gürçağ İlköğretim Okulu 
yönetiminin istemi üzerine ortalama 400 öğrenciye 
‘Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Geri Dönüşümün 
Önemi’ başlığı altında çevre eğitimi verildi. 

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Bölüm Yöneticisi Nazlı 
Pınar Aygündüz ve Kurumsal İletişim Sorumlusu G. Funda Ulutürk tarafından verilen eğitimde, öğrencilere 
ambalaj atıklarının önemi ve geri dönüşüm süreçleri anlatıldı.

Eğitimde önce “Ambalaj Atığı Nedir?”, “Geri Dönüşüm Nedir?”, “Geri Dönüştürülebilen Ambalaj Atıkları 
Nelerdir?”  ve “Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?” konularında sunum yapıldı. Ardından çocuklara TÜKÇEV’in 
çevre koruma bilincini ve geri dönüşümün önemini geleneksel gölge oyunumuzla (Hacivat ve Karagöz) 
aşılamayı hedeflediği “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” serisinden bölümler izletildi.  Eğlendirirken eğiten gölge 
oyunu videosu, öğrenciler tarafından çok beğenildi. Öğrencilerin videoyu izledikten sonra sordukları sorular 
da konuyu çok iyi kavradıklarını gösterdi. 

Eğitim çalışmasının sonunda çocuklara Önce Çocuk dergisi ile tohumlu kartlar dağıtıldı. Çocuklar; çevre 
koruma, gereksiz tüketimden kaçınma, sağlıklı beslenme ve tasarruf yapma konularını ele alan Önce Çocuk 
dergisini ilgiyle ve dikkatle incelediler. 
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Sen atıktan resim yapabilir misin?
TÜKÇEV ile Mamak Belediyesi işbirliği ve Ankara Anatolium Alış Veriş Merkezi’nin 

katkılarıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları çerçevesinde hem çocuklara  çevre eğitimi 
verildi hem de Ressam Sare Ertaş Kural’ın “Atıktan Sanata” konulu sergisi açıldı.

TÜKÇEV Kurumsal İletişim Yöneticisi Nazlı Pınar Aygündüz’ün, Maya Çocuk Kreş ve 
Anaokulu’nun minik öğrencilerine verdiği atık eğitimi sonrası, 
Ressam Sare Ertaş Kural miniklerle sohbet etti.

Minik öğrencilere, atıktan nasıl resim yaptığını uygulamalı 
olarak da gösteren Ressam Sare Ertaş Kural şöyle konuştu:“ 
İşiniz bittikten sonra ne su şişesini ne çöp poşetini ne de teneke 
kutusunu atın. Biriktirin ve benim yaptığım gibi onları kullanarak 
resim yapın. Büyüklerinizden de yardım alın. Sonra da evinizin 
duvarına asın.”

TÜKÇEV ve   Mamak Belediyesi işbirliği ile yaşama geçen 
“Atıktan Sanata” projesi çerçevesinde Ankara Anatolium 
AVM’de açılan sergi 15 gün boyunca sergilendi.

Ressam Sare Ertaş Kural kimdir?
1978 doğumlu olan ressam, 2002 

yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 
Hâlen, 2007’de kurduğu İzmit Ekol Resim 
Atölyesi’nde yöneticilik ve eğitmenlik yapıyor. 
Çevreci yanıyla da tanınan sanatçı atıklardan 
resim yapıyor, sergi açıyor. 2013 yılında atıklarla 
yaptığı eserler kapsamında Azerbaycan’a davet 
edilerek uluslararası sanatçı kimliği kazandı.
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TÜKÇEV Bilkent İlköğretim Okulu’ndaydı

Bilkent İlköğretim Okulu öğrencilerine TÜKÇEV tarafından 
çevre konulu eğitim verildi. Kurumsal İletişim Sorumlusu       
G. Funda Ulutürk tarafından verilen eğitimde geri dönüşümün 
ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı biriktirilmesinin önemi 
anlatıldı.

100 kadar öğrencinin katıldığı eğitimde çocuklara, TÜKÇEV tarafından hazırlatılan ve çevre 
konusunu işleyen Hacivat-Karagöz   “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” video dizisinin “Çöp Başka Atık 
Başka” başlıklı bölümü ile “Geri Dönüşümün Önemi” adlı animasyon film izlettirildi.

Eğitim sonrasında öğrencilere her zaman olduğu gibi TÜKÇEV Önce Çocuk dergileri ile tohumlu kartlar 
dağıtıldı.
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Arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) bünyesinde bir Çocuk Hakları İzleme 
Komitesi olduduğunu biliyor muydunuz? 
Bazılarınız “Biliyorum tabii” diyor. Bazılarınız da 
“Hiç duymadım” diye düşünüyor. Bilenlere de 
bilmeyenlere de bu komitenin nasıl çalıştığını 
anlatalım istedik. Bunun için Nisan ayını 
seçme nedenimiz ise 23 Nisan’ın siz çocukların 
bayramı olması… Dünyada çocuklara 
armağan edilen ilk ve tek bayram özelliğini 
taşıyan 23 Nisan, ulusal egemenliğimizi 
çocuklara emanet eden Atatürk’ün eseri… 
Atamıza, bize bağımsız bir ülke teslim ettiği 
ve ulusal bağımsızlığın değerini öğrettiği için 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gelelim bu 
komitenin nasıl çalıştığına, neler yaptığına…

Sevgili arkadaşlar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 
duymuşsunuzdur. Bu sözleşme, Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1989 
yılında kabul edildi. Türkiye’nin 1994 yılında 
imza atarak kabul ettiği bu sözleşmede 142 
ülkenin imzası var. 54 maddelik sözleşmenin 
bazı önemli maddelerine, bu yazının sonunda 
yer verdik. Güzelce okuyun ve haklarınızı 
öğrenin, olur mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk 
Hakları İzleme Komitesi, siz çocukların 
haklarını korumak ve geliştirmek için 2008 
yılında kuruldu. Görevleri arasında Çocuk 
Hakları Sözleşmesi maddelerinin uygulanması 
da vardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
bu sözleşmenin Türkiye’deki uygulamalarını 
izler ve denetler. Komitede her siyasi parti 
grubundan temsilciler yer alır. Komite, çocuklar 
veya çocuk haklarını savunanlar tarafından 
kendilerine iletilen ya da kamuoyu gündemine 
gelen konular üzerinde çalışır. 

Arkadaşlar, şimdi size bir link vereceğiz. 
www.cocukhaklari.gov.tr Bu link, TBMM 
tarafından, Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin 
çalışmalarını tanıtmak ve duyurmak üzere 
oluşturuldu. Siz çocuklar bu internet sitesinden 
kendi sorunlarınızı komiteye yazabilirsiniz. 
Çocuklarla ilgili alanlarda çalışan kişi ya da 
kurumlar da düşüncelerini buraya iletiyor. 
Amaç, sizlerin yaşadığı sorunları bilmek ve 
çözümler üretebilmek...
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TBMM Çocuk Haklari İzleme Komitesi
Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 142 ülke imza atmıştır. Sözleşmeye 

imza atmak demek, sözleşme maddelerine uymayı kabul etmek demektir. 54 maddeden 
oluşan sözleşmenin birkaç önemli maddesini buraya alıyoruz. Kendi haklarını öğrenmek için 
sözleşmenin tamamını okumak isteyenler için TBMM resmî internet sayfasının adresini veriyoruz:                         
www.cocukhaklari.gov.tr

Haydi haklarınızı öğrenmeye!

Madde 1: Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan yasaya göre daha erken yaşta 
reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Madde 13: Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak, ülke sınırlarına bağlı 
olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü 
haber ve düşüncenin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.

Madde 17: Sözleşmede imzası bulunan ülkeler, kitle iletişim araçlarının önemini kabul ederek 
çocuğun; özellikle toplumsal, ruhsal ve ahlâki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye 
yönelik çeşitli ulusal ve uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini 
sağlarlar.

Madde 29: Sözleşmede imzası bulunan ülkeler, çocuk eğitiminin 
aşağıdaki amaçlara yönelik olmasını kabul ederler: a) Çocuğun 
kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca 
geliştirilmesi; b) İnsan haklarına ve temel özgürlüklere, Birleşmiş 
Milletler Antlaşması’nda benimsenen ilkelere saygısının 
geliştirilmesi; c) Çocuğun ana-babasına, kültürel kimliğine, 
dil ve değerlerine, yaşadığı veya yetiştiği ülkenin ulusal 
değerlerine ve kendisininkinden farklı uygarlıklara saygısının 
geliştirilmesi; d) Çocuğun, anlayışlı, barışçıl, hoşgörülü, 
cinsler arası eşitlikçi ve etnik, ulusal, dinî tüm gruplar ve 
tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda 
yaşamayı sorumlulukla üstlenecek şekilde hazırlanması; 
e) Doğal çevreye saygısının geliştirilmesi.
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Sevgili arkadaşlar, bir önceki sayımızın Çevreci Ya-
şam Tasarımı köşesinde “Permakültür Bahçesine Doğ-
ru” demiştik. Bu sayımızda da permakültür bahçelerinin 
çeşitlerini ve yararlarını anlatacağız.  

Öncelikle bazı kavramları anımsayalım. Permakül-
tür, İngilizce ‘permanent’ (kalıcı) ve ‘agriculture’ (tarım) 
sözcüklerinin biraraya gelmesinden oluşuyor. Perma-
kültür 1970’li yıllarda Avustralyalı Bill Mollison ve David 
Holmgren tarafından geliştirildi. Amacı, endüstri ve ta-
rım sistemlerinin yoğunlaşması nedeniyle oluşan top-

rak, hava ve su kirlenmesine çare olmaktı. Permakültür 
tasarımının temel amacı; bitki, hayvan ve insanları üre-
tim amaçlı bir araya getirerek, bakımı kolay, istikrarlı, 
kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün olan en küçük 
alanda” oluşturmaktır. Biliyorsunuz günümüzde bilinç-
siz yaklaşımlar nedeniyle kaynaklar sürekli azalıyor. 
Permakültür ise azalan ve kirlenen kaynaklara yoğun-
laşarak çareler üretiyor. 

Hem işlevsel hem estetik bahçeler
Arkadaşlar, hemen yanı başınızda ekolojik bir bah-

çe tasarlamak için permakültürü öğrenmenizde büyük 

yarar var. Bir permakültür bahçesi tasarlayıp yaşama 
geçirdiğimizde, yabanî bitkiler ve yenilebilir bitkilerin 
en iyi yönlerini bir araya getirerek, az bakım gerektiren, 
kendine yeten, bereketli bir ekosisteme sahip olacağız. 
Hem de gözümüzün önünde…

Unutmayalım ki bir permakültür bahçesi; gıda ürün-
leri, tıbbî olarak kullanılabilecek ürünler, yaban yaşam 
alanları, çekici bir görüntü ve her mevsim özel, rahatla-
tıcı bir atmosfer sağlar.

Düşünsenize; sebzeleriyle, otları, meyveleri ve çi-
çekleriyle; renkleri, kokuları ve görüntüleriyle sınırsız 
zevk veren bir bahçe… Permakültür bahçeleri boyut 
olarak genelde küçük tasarlanıyor. Ancak küçüklüğüne 
karşın, var olan alanın hemen her santimetresi kulla-
nılıyor.

Permakültür bahçelerinin çeşitleri
Permakültür bahçesinde bitki çeşitliliğine sahip yük-

seltilmiş yataklar yaygın olarak kullanılıyor. Sebzeler, 
şifalı otlar, yenilebilir çiçekler, meyve taşıyan küçük 
ağaçlar ve kardeş bitkiler genelde iç içe büyüyor. Yük-
seltilmiş yataklar az yer kapladığı için daha kolay ya-
pılabiliyorlar.

Dikey permakültür bahçeleri de sıkça kullanılıyor. 
Buna, çardak üzerinde ve asılı sepetlerde bitki üretimini 
örnek verebiliriz.

Permakültürde bir başka biçim anahtar deliği bah-
çeleri... Yalnızca güzel değil, aynı zamanda son derece 
üretken olan bu bahçedeki yataklar normalde at nalı 
şeklinde oluyor ve her taraftan kolaylıkla ulaşılabilir 
boyutta tasarlanıyor. Bir anahtar deliği bahçesi yapmak 
için farklı farklı yöntemler var. Genel olarak, tek yıllıkla-
ra kıyasla daha çok tercih edilen çok yıllık bitkiler için 
uygun düşen yükseltilmiş yataklar kullanılıyor. Çoğu 
çok yıllık bitki daha derin bir kök sistemine sahip olduğu 
ve toprağın derinlerinden gereken nemi ve mineralleri 
çekebildiği için diğer bitkiler gibi çok su ve gübreye ge-
reksinim duymuyorlar. Anahtar deliği bahçeleri, şifalı 
otların ve çok yıllık bitkilerin farklı çeşitlerinin merkezde 
yer aldığı bir daire biçiminde de tasarlanabiliyor. Mer-
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kezde küçük bir ağaç ya da çalı yer alırken, yeterince 
alan varsa, küçük bir gölet ya da başka bir sulak alan 
da buraya eklenebiliyor.

Tek yıllık bitkilerle donatılacak bir permakültür bah-
çesinde örtü malçlama (malç: toprak zeminde çürüme-
ye bırakılan organik madde tabakası) başka bir seçe-
nek... Toprağı sürmek yerine, ıslak gazete ya da karton 
gibi bir yabanî ot bariyeri ortama uygulanarak, hem su 
hem de bitki köklerinin toprağa girmesine olanak tanı-
nıyor. Bu aynı zamanda toprağı zenginleştirmeye yar-
dımcı olan bir yöntem….

Permakültür bahçelerinin yararları
Bir permakültür bahçesinde hiç bir şey israf edilmez. 

Mutfaktan çıkan çiğ atıklardan ve bahçeden çıkan atık-
lardan kompost yapılır: Üretilen kompost daha sonra 
sırasıyla toprağı iyileştirme ve gübreleme için kullanılır. 
Su, permakültür bahçelerinin diğer bir önemli unsuru-
dur. Su yalnızca toprağı ve bitkileri sulu tutmaz, aynı 
zamanda yaban yaşamını permakültür bahçelerine 
çeker. Hatta birçok permakültür bahçesinde sulama için 
geri dönüşüm uygulamaları geliştiriliyor. Örneğin, yağ-
mur oluklarından gelen yağmur suyunu yakalamak 
için variller sıkça kullanılıyor. Bu yöntem yalnızca suyu 
toplamakla kalmaz, aynı zamanda yağmur suyunun 
besin maddeleriyle dolu olmasından dolayı bahçe için 
de özellikle iyidir. 
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HEPİMİZİN ANNESİ TOPRAK!

Sevgili arkadaşlar, yeryüzünde varlığından ha-

berdar olduğumuz pek çok şey var. Onlar arasın-

da, doğayı ve yaşamı oluşturan bazı temel kay-

naklar var; toprak, hava, su gibi… İnsanoğlunun, 

dünyayı daha sağlıklı bir yer olarak koruyabilmesi 

için bu temel kaynaklara yaşamı boyunca bilinçle 

ve özenle yaklaşması gerekiyor. İnsan olarak, iyi 

bildiğimiz, sevdiğimiz şeyleri ne kadar koruyabil-

diğimiz daha tartışmalı bir hâle gelmeye başla-

dı. İnsanlar birbirini daha çok sevsin diyoruz ama 

dünyanın hemen her yerinde, her gün insanlar 

birbirine zarar veriyor. Doğaya daha özenli dav-

ranalım, kaynakları savurgan kullanmayalım di-

yoruz ama israf her geçen gün daha da artıyor. 

Koruyalım dediğimiz şeyleri korumadığımızı, söz 

olarak verdiğimiz şeyleri tutmadığımız anlaşılıyor. 

Önce Çocuk Dergisi olarak, doğanın ve üzerinde 

yaşayan her canlının gereksinim duyduğu temel 

yaşam kaynaklarını bir kez daha anımsamak ve 

bilgilerimizi tazelemek istiyoruz.

Arkadaşlar, bu sayımızda, üzerinde yaşadığı-

mız, doğrudan ya da dolaylı olarak bağımlısı ol-

duğumuz toprağı ele alacağız. Toprak nedir, öne-

mi nereden geliyor, toprak olmasaydı ne olurdu, 

toprak kirlenmesi nasıl ortaya çıkıyor gibi başlıklar 

üzerinde düşünmeye çalışacağız.

Toprak nedir?

Toprak, yaşamımızın devam ettiği yeryüzünün, 

üzerinde bitkiler yetişen ve kayaların, taşların par-

çalanması ve bozunmasıyla oluşan en üst taba-

kasıdır. Her canlı, doğrudan ya da dolaylı olarak 

toprağa bağlıdır. Bitki örtüsünün beslendiği kay-

nakların ana deposu olan toprak, beslenmemi-

zin de en temel dayanağıdır. Bir gram toprağın 

içerisinde milyonlarca canlı bulunur. Ekosistemin 

sürekliliği için bunların hepsi ayrı ayrı önemlidir. 

Toprağın verimliliğini sağlayan tabaka, 10 cm ka-

lınlığındaki ilk üst tabakasıdır. Bilimsel anlamda 

toprak bir karışımdır.
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Toprak nasıl oluşur?
Başlangıcında Dünya Güneş’ten kopmuş ateş-

ten bir kütle olarak boşlukta dönüyordu. Zamanla 
soğuyan bu kütlenin üzeri sert bir kabukla çevre-
lendi. Çok sert niteliği olan bu kabuk kayalıklardan 
oluşuyordu. Kayalar milyonlarca yıl boyunca çe-
şitli etkilerle ufalanıp birbirinden ayrıldı. Kayaların 
ufalanması sürecinde içerisine organik maddele-
rin karışmasıyla da toprak meydana geldi. Toprak 
oluşumu, fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlevlerin 
devamı nedeniyle, her zaman sürmektedir.

Toprak doğada iki ana bileşenden oluşur; katı 
olan yarısı organik ve inorganik maddelerden, 
boşluklardan oluşan diğer yarısı da hava ve su-
dan oluşur.

Toprağın katı kısmını; çakıl, kum, kil, mil ve tuz 
oluşturur. Bu katı maddelerin arasında kalan boş-
luklara da su ve hava yerleşir. Topraktaki hava 
miktarı suyun varlığına bağlıdır. Su oranı arttıkça 
hava oranı azalır.

Toprak katmanları?
Arkadaşlar, toprak genel olarak dört katman-

dan oluşur.

 Üst tabaka, toprağın en verimli katmanıdır. 
Beslenmemizi sağlayan tarım, bu tabakada ya-
pılır. Bu tabakayı karaların üstünü örten ince bir 
deri tabakasına da benzetebiliriz. Bütün mikroor-
ganizmaları ve değişimle ortaya çıkan maddeleri 
kapsar. Bu katmandaki tuz, kireç, kil gibi sularda 
çözünen maddeler, yağmur sularıyla toprağın alt 
kısımlarına taşınır.

 Birikme tabakası, toprağın ikinci katmanını 
oluşturur. Bu katmanda humus, bitki kökü ve canlı 
yoktur. İlk katmanının erozyonla yitirildiği yerler-
de bu tabaka ortaya çıkar. Üst ve birikme tabaka-
ları,  binlerce yılda oluşan toprağın asıl bölümünü 
oluşturur.

 Ayrışmamış tabaka, birbirinden henüz kop-
mamış iri kaya parçalarını barındırır. Zaman içinde 
bu tabakada meydana gelen ayrışmalarla, bu 
katman birikme tabakasına karışır.

 Kayaç tabakası, toprağın en altında yer 
alan katmandır.
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Toprak çeşitleri?
Sevgili arkadaşlar, çevrenize baktığınızda, çeşitli toprak tür-

lerini birbirinden ayırt edebilirsiniz. Bu farklılığın değişik neden-
leri olabilir. Toprakta bulunan maddelerin pek çoğu yeryüzü-
nü kaplayan kayalardan meydana gelir ve toprağın cinsi onu 
oluşturan kayanın yapısı ile yakından ilgilidir. Ayrıca iklimin, 
canlıların, arazinin düz ya da engebeli oluşunun toprağın 
çeşitlenmesinde hammadde olan kaya kadar önemi vardır.

Taşlı topraklar: İçeriği %80 taş ve az miktarda toprak-
tan oluşur. Kolay havalanırlar. Fakat su tutma kapasiteleri 
ve besin gereksinimleri azdır.

Kumlu topraklar: %80 kum içerirler. İşlenmeleri kolaydır. Su tut-
madıklarından bol sulama gerektirirler. Besin olarak fakir ve genellikle asitik 
topraklardır. Suyla birleşince çamur dediğimiz maddeye dönüşürler.

Tınlı topraklar: Yarıdan fazlası kum ve %30 ila 50 arası da kil-
den meydana gelirler. Tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay oldu-
ğundan tarım için elverişli topraklardır.

Killi topraklar: İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur. Su tutma 
kapasiteleri yüksektir. Bu nedenle geç tava gelirler. Ağır topraklar 

olup işlenmeleri zordur. Kurak zamanlarda toprak katı bir hâl alır.

Marnlı topraklar: İçinde kum, kil, çakıl ve humus bulunur. Bağcılık 
bakımından uygun topraklardır.

Humuslu topraklar: Toprak yalnızca oluştuğu kayanın mineralleri 
ile değil bitkilerin dal, kök, yaprak gibi kısımlarını da içeriyorsa, bunlar 

humuslu topraklardır. Rengi siyahtır. Koyu renk olduğu için çabuk ısınıp 
kolay tava gelirler. Su tutma kapasiteleri iyidir. Besin maddelerince zen-
gindirler.

Kireçli topraklar: Kil, kum, humus ve kireç barındırırlar. Kalın bir kay-
mak tabakası bağlarlar. Suyu geçirmezler. Zor işlenen bir toprak çeşididir.
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BİLİN BAKALIM
Toprağın tava gelmesi ne demektir arkadaşlar? 
Hadi bakalım araştırmaya! Yanıtı 48. sayfada...

Toprağı ne kadar kullanıyoruz?

Sevgili arkadaşlar, üzerinde yaşam 
sürdürüğümüz Dünyadaki toprakların an-
cak 10’da birinde üretim yapılabilmekte-
dir. Ülkemizde, toplam arazilerin yaklaşık 
%36’sı işlenmektedir. %28’i çayır ve mera 
olan arzilerin %30’u orman ve fundalıktır. 
Ülkemizde ekilebilir arazilerin %11 sulana-
bilmektedir.
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Toprak kirliliği insanlığı nasıl tehdit ediyor?

Arkadaşlar, en başta da söylediğimiz gibi, toprak 
insanın da üyesi olduğu doğanın en temel ögelerin-
den biridir. Topraklarda meydana gelen tüm olum-
suz değişimler insan yaşamını etkileyecek güçtedir. 
İnsanların geçmişten başlayarak günümüze uzanan 
ve zararlarını fark etmekte geç kaldıkları pek çok 
alışkanlıkları, bugün toprak kirlenmesi ve bununla 
birlikte ortaya çıkan yeraltı ve yüzey sularıyla, ha-
vanın kirlenmesi sonuçlarını doğuruyor. Katı, sıvı ve 
radyoaktif artık ve kirleticiler, toprağın fiziksel ve kim-
yasal özelliklerini bozarak, onun kirlenmesine neden 
oluyor.

Toprak kirliliğinin nedenleri

• Toprağın kayarak yer değiştirmesi 
(Erozyon)

• Kentleşme, sanayileşme ve tarımsal 
faaliyetler (tarım ilaçları)

• Yerleşim seçimlerinin yanlış yapılma-
sı (sanayi atık sularından ve fabrika bacaların-
dan çıkan zehirli gaz ve partiküller)

• Atmosferden kaynaklanan sorunlar

• Tarım topraklarının büyük ölçüde sa-
nayide kullanımı (geriye dönüşü zor olan kir-
lenmelere yol açar)

• Tarım teknolojisindeki gelişmeler (mi-
neral gübre ve tarım ilaçları kullanımı, endüst-
ri atıklarının toprağa sızması ya da atılması)

• Çevreye gelişi güzel dökülen atık ve 
çöpler (Ev ve küçük işletme artıkları: Yemek, 
sebze, kâğıt, plastik, cam, metal, kumaş ar-
tıkları)

• Ahır, mezbaha gibi yerlerden çıkan 
atık ve çöpler 



20 TÜKÇEV / Önce Çocuk

Tarım ilaçları
Tarım ilaçları, toprağın bi-

yolojik dengesini bozarak ve-
rimliliğini düşürür. Ayrıca birçok 
zararlıya da direnç kazandırır. 
Yoğun tarım ilacının doğada bi-
rikmesi, tüm canlılar için zararlı-
dır. Sebze ve meyvelerdeki ilaç, 
canlının vücuduna kalıntı olarak 
geçer. Başta süt olmak üzere 
ilaçlı yemlerden ve otlardan 
hayvanlara geçen tarım ilaçları kalıntıları da insan ve hayvanların vücuduna geçerek birikir.

Gübre

 Toprağın fiziksel özellikleri gübrelemeden elde edilecek sonuçları etkiler. Çok ince ve çok kaba 
tek türlü topraklar ile çok sıkışık veya gevşek topraklara uygulanan gübrelemelerde bitkiler, güb-
relerden yeteri kadar yararlanamaz. Bu durumda da toprakta gübre birikir ve zararlı etkiler ortaya 
çıkar. Aşırı gübreleme sonucu toprakta ortaya çıkan sorunların başlıcası asitlenmedir.

Çöp ve atıklar

Bu tür toprak kirliliği daha çok yerleşim birimleri ve yakın çevrelerinde görülür. Bilinçsizce atı-
lan atıklar, zamanında toplanmayan çöpler, mikropların ve haşerelerin çoğalmasına uygun ortam 
hazırlar. 

Buna bir de çirkin manzara ile kötü kokuyu ekleyin!  Of! 

KİRLETİCİLER
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DUR! TOPRAĞI DAHA FAZLA KİRLETME!
İçerisinde ve üzerinde doğanın en çeşitli canlı türlerini barındıran ve en önemli besin kayna-

ğımız olan toprağın kirlenmesine ‘derhal’ DUR demek zorundayız. Toplumsal ve bireysel bilinç-
lenme çabalarımız, toprak, su ve havanın yararlı sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaşmalıdır.

İşte toprak kirlenmesine karşı alabileceğimiz önlemlerin bazıları:

• Tarım ilaçları, toprağa zarar vermeyecek biçimlerde kullanılmalı,

• Toprağın gübrelenmesinde bilinçli hareket edilmeli,

• Ev ve sanayi atıkları, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı,

• Ambalaj atıkları kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sürecine tabi tutulmalı,

• Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı,

• Çöpler, toprağı kirletmeyecek yerlerde toplanıp işlenmeli,

• Atık piller ayrı biriktirilerek toplanmalı ve toprağa atılmamalı,

• Deterjanlı sular ile diğer atık sular belirli yerlere dökülmeli,

• Toprağı kirletenlerin ve kirlenmesine neden olanlar sürekli uyarılmalı, hatta cezalandırılmalı.

Arkadaşlar, ünlü Fransız yazar Victor Hugo, toprağın benzersiz ve kalıcı özelliğine çok güzel 
bir vurgu yapmış. Şöyle demiş: “Hepimizin bir annesi vardır, toprak!” Gerçekten de, doğada pek 
çok canlının ve tabii bizim de insan olarak annemiz topraktır; her zaman sevdiğimiz, seveceği-
miz, bizi koruyan kollayan, büyüten annelerimiz gibi.. Ne dersiniz?
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	 Bundan	böyle	bu	köşede,	doğadaki	canlılar	arasındaki	arkadaşlıklara	ve	dostluklara	yer	vereceğiz.	
Gelin,	 ilk	olarak	bir	araya	gelmesini	düşünemeyeceğiniz	hayvanların	dostluklarını	seyredelim.	Hepsi,	
sanki	diğerine	‘dostum	doğa’	diyerek	sarılıyor,	seviyor.	Ne	dersiniz?

 Sevgili arkadaşlar, doğa deyince 
aklımıza sadece insan geliyorsa, bu 
düşüncede bir yanlışlık var demektir. 
İnsan doğada tek başına değildir; 
hayvanlar, bitkiler başta olmak üzere 
pek çok doğa üyesi vardır.
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Kış sona erdi. Kışlık giysilerimizi kaldırma zamanı geldi. 
Büyüme çağında olduğunuz için büyük bir ola-
sılıkla aynı giysi ve ayakkabıları gelecek yıl 
giyemeyeceksiniz. O hâlde onları ihtiyaç 
sahibi arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Ancak 
giysileriniz temiz, ayakkabılarınız temiz 
ve kullanılabilir durumda olmalı… Böy-
lelikle hem paylaşmanın tadına vara-
caksınız hem de gereksiz tüketimin önüne 
geçmiş olacaksınız. Anlaştık mı? 

Güneş ışığı gerek bedensel gerek ruhsal açıdan hepimiz için çok faydalıdır. 
Ancak bizim için çok yararlı olan bu kaynak, günün bazı saatlerinde zararlı olabiliyor. Hangi 
saatler mi? Tabiî ki güneş ışınlarının yeryüzüne dik açıyla ulaştığı saatler.  Yani saat 10.00 ile 
15.00 arası. Bu saatlerde uzun süre güneş altında zaman geçirirseniz “Güneş çarpması” ile karşı 
karşıya kalabilirsiniz. Bu saatlerde güneş altında kalmamaya dikkat edin. En azından güneş kremi 
kullanmayı ve şapka takmayı ihmal etmeyin.

Elektrik prizleri dikkatsiz kullanıldığında ve bazı kurallara 
uyulmadığında çok tehlikelidir. Elleriniz ıslakken prizlere 
dokunmayın; fişi prize takmayın veya fişi prizden çekmeyin. 
Neden? Çünkü su, elektrik akımını en iyi iletenler 
arasındadır. Çok dikkat edin, olur mu?
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 Arkadaşlar bu sayımızdan başlayarak bulmaca sayfamızda, ülkemizin ‘en’ niteliğine sahip bilgilerini sorup, 

yanıtlarını her zaman olduğu gibi paylaşacağız. Bulmacayı size bir örnekle anlatalım. 

 Ülkemizin en uzun kıyılara sahip bölgesi ...’dir. (Yanıt: Ege)

 Şimdi, belleğinizdeki bilgilerle yanıtlayabildiklerinizi hemen, yanıtlayamadıklarınızı da kaynaklara 

başvurarak öğrenin. Kolay gelsin 

  1 Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesi .........’dir. 

  2  Ülkemizin orman varlığı en zengin bölgesi .........’dir. 

  3  Ülkemizin orman varlığı en yoksul bölgesi ......... .......’dur. 

  4  Ülkemizin güneşlenme süresi en kısa bölgesi .........’dir. 

  5  Ülkemizin güneşlenme süresi en uzun bölgesi ......... .......’dur. 

  6  Ülkemizin iklim çeşitliliği en fazla olan bölgesi ......’dır.

  7  Ülkemizin enerji tüketimi en fazla olan bölgesi .......’dır. 

  8  Ülkemizin en düşük toprak sıcaklığının olduğu bölgesi .... .......’dur. 

  9  Ülkemizin en çeşitli tarım ürününün yetiştirildiği bölgesi .......’dır. 

10  Ülkemizin en uzun kıyılara sahip bölgesi ...’dir 

11  Ülkemizin en az buharlaşma oranıyla, en fazla nemliliğe sahip bölgesi .........’dir. 

12  Ülkemizde muzun yetiştiği tek bölge .......’dir. 

13  Ülkemizde rüzgarın en etkili olduğu bölge .. .......’dur. 

14  Ülkemizde en fazla zeytin, üzüm ve incir üretimi yapılan bölgesi ...’dir.

15  Ülkemizde en fazla koyun ve tiftik keçisinin yetiştirildiği bölge .. .......’dur. 

16  Ülkemizin en büyük gölü ... ....’dür. 

17  Ülkemizin en uzun akarsuyu, ..........’tır. 

18  Ülkemizin en fazla akarsu ağına sahip bölgesi .........’dir. 

19  Ülkemizde en az yıllık sıcaklık farkına sahip bölge .........’dir. 
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DANA TIEL
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Bir ambalajın, ürünü sadece sarıp sarmalaması 
ya da içine alması yeterli sanılır.  Oysa 
ambalajın ürünle ilişkisi tasarlanabilirse, 
ortaya çok güzel sonuçlar da çıkıyor. İşte gıda 
ürünlerinin içine konulduğu bir poşet. Midemizde 
sindirilecek gıdaların ‘ilk hâllerini’ görmek için ne 
güzel bir fırsat!
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Parmesan peyniri, ülkemizde çok yaygın 
olmasa da dünyada sevilen bir peynir türüdür. 
Tasarımcı, bu peynire kurşun kalem biçimi 
vererek ve tıraş bıçağını da yanına koyarak, 
yepyeni bir sunum geliştirmiş. Kullanması ne 
kadar zevklidir, değil mi? Ne dersiniz?

SIMON LALIBERTE 
KANADA

Kanadalı tasarımcı, badana 
fırçalarını birer insan portresine 
dönüştürmüş. Hem ürün hem 
renkler çok ama çok dikkat çekici!

Reçel, özellikle çocuklukta 
vazgeçilemeyen bir besin 
kaynağıdır. İçinde aynı meyvenin 
reçelini taşıyan kavanozlara 
bakınca, insanın reçel yiyesi 
geliyor.

KOLLE REBBE 
ALMANYA

TAPSA
İSPANYA
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Öncel: Ay o kadar sevinçliyim ki…

Önder: Sen hep öylesin Öncel. Yine ne oldu da 
sevindin?

Öncel: İçim içime sığmıyor. Havalar ısındı. Yine 
bisiklet turları yapacağız. Üstelik aklıma da bir 
fikir geldi.

Önder: Hiç şaşırmadım Öncel. 

Öncel: Neye şaşırmadın?

Önder: Bir şeyler planladığın gülümsemenden 
belliydi. Ben de içimden “Kesin bisikletle ilgili 
plan yapıyordur” dedim. Ne geldi aklına?

Öncel: Her yıl baharın gelmesiyle birlikte bisik-
letlerimizle “Bahara merhaba” turu yapıyoruz 
ya… 

Önder: Eeee?

Öncel: Bu yıl bu etkinliği okulumuzda yapsak… 
Arkadaşlarımız da katılsa… 

Önder: İyi ama biz “Bahara mer-
haba” turunu, oturduğumuz 
siteye yakın olan parka ya-

pıyoruz. Bütün okulu oraya 
götürmeyi planlamıyor-

sun, değil mi?

 Öncel: Haaaa haa… Elbetteki hayır. Bak şimdi, 
şöyle yapalım diyorum. Önce güne karar vere-
lim. Sonra okulumuza en yakın ormanlık alanı 
belirleyelim. Sonra da öğretmenlerimize ve ar-
kadaşlarımıza söyleyelim. Düşünsene ne kadar 
kalabalık oluruz. 

Önder:  E o zaman ailelerimiz de gelsin. Olmaz 
mı?

Öncel: Harika bir fikir... Hatta börek, çörek ve kek 
de getirirler. Bisiklet turumuzu güzel bir pikniğe 
dönüştürürüz.

Önder: Tamam o zaman önce sınıf öğretmenimi-
ze danışalım. Okul yönetiminin de bu etkinliğe 
izin vermesi gerekir. 

Öncel: Öğretmenimizle konuştuktan sonra okul 
yönetiminden da olumlu yanıt alırsak, bisiklet 
turu etkinliğimiz için bir ekip oluşturmamız ge-
rekecek. 

Önder: Geçen yıl bisikletin faydalarını anlat-
tığımız etkinlikten sonra ne kadar olumlu tepki 
almıştık. Birçok arkadaşımız bir daha böyle bir 
etkinlik düzenlenirse seve seve yardım edecek-
lerini söylemişlerdi. 

Öncel: Evet ya… Bu etkinlik için bizler gibi gönül-
lü çalışacak birçok arkadaşımız var, ne güzel!

Önder ve Öncel hayalini kurdukları “Bahara 
merhaba” etkinliğini konuşurken Aynur elinde 
bir dergiyle yanlarına gelir. Heyecanlı olduğu 
her hâlinden bellidir. 

Bisikletli Kurye
İşte yine bahar geldi. Ağaçlarda yeşeren tohumlardan, kuş 

cıvıltılarından ve mis gibi toprak kokusundan baharın geldiğini 

hissetmek ne güzel, değil mi? Artık yavaş yavaş bisikletlerimizi 

hazırlamaya başlasak hiç fena olmaz. Öncel ve Önder bisikletlerini 

çoktan çıkardılar bile… 
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Aynur: Heyy!! Size izlediğim bir filmden bahset-
miştim ya… Hani filmde bisikletli kuryeler var-
dı. Bisikletli kuryeler, trafiğin çok sıkışık  olduğu 
büyük bir şehirde, postaları adreslerine teslim 
ediyorlardı. 

Önder:  Evet, evet hatırladım.  “Keşke ülkemizde de 
bisikletli kuryeler olsa” diye iç çekip duruyordun. 

Öncel: Ben de hatırladım. Filmi izledikten sonra 
kuzeninle birlikte yurt dışındaki bisikletli kurye 
firmalarını araştırmıştın. Bisikletli kuryelere, işe 
alınmadan önce kısa süreli bir eğitim verildiğini 
de senden öğrenmiştik. 

Aynur: Harika! Birlikte ne çok bilgi edinmişiz. 

Önder: Elindeki ne? Sımsıkı tutmuşsun.

Aynur: Yaşanabilir kentler hakkında dünyadan 
ve Türkiye’den haberler veren bir dergi… Kuze-
nim göndermiş. Birlikte yaptığımız araştırmadan 
sonra o da bisikletli kuryelere ilgi duymaya 
başladı. 

Önder: Tamam da dergide ne var? 

Aynur: İstanbul sokaklarında da artık bisikletli 
kuryeler görebileceğiz. 

Öncel: Gerçekten mi?

Aynur: Gerçekten… Dergide okudum. Bisiklet-
li kuryeler, küçük eşya, belge, dosya, davetiye 
gibi postaları taşıyacaklarmış. Bisiklet lisanslı 
kuryeler, çevreyi kirletmeden posta taşıyorlar, 
düşünsenize… 

Öncel: Harika bir haber bu!. 

Aynur: Sıkı durun! Asıl harika haber şimdi geli-
yor!!! Kuzenimin bisiklet yarışlarına girdiğini bili-
yorsunuz. Yani bisiklet lisansı var. Bu işe başvu-
ruda bulunmuş ve yarı zamanlı olarak işe kabul 
edilmiş. Ne güzel değil mi?

Önder: Ben de tam üniversiteye yeni başladı, 
nasıl olacak bu iş diyecektim. Derslerinden ka-
lan zamanlarda hem sevdiği bir işte çalışacak 
hem de antrenman yapmış olacak.

Aynur: Tam da söylediğin gibi Önder… Ben de 
çok mutlu oldum. Düşünsenize, artık kuzenimle 
birçok  şeyi paylaşabiliriz.

Önder: Sakın ben de üniversiteyi kazanınca böy-
le bir işte çalışacağım deme şimdi!!! 

Aynur: Tam da bunu düşünüyorum Önder.

Öncel: Aynur kuzenin adına çok sevindim ama 
şimdi durun biraz. Bir dolu işimiz var. Öncel’le 
okulumuzun da katılacağı bir bisiklet etkinliği 
düşünüyoruz. Okul yönetimi izin verirse bir ekip 
kuracağız. 
Aynur: Ooooo bu da harika bir haber! Tamamdır 
arkadaşlar, ekibinize ilk gönüllü girdi bile :)  
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ARAŞTIRIN!
Albenili olmak ne demektir? Hadi araştırmaya! 

Yanıtı 48. sayfada...

Arkadaşlar, her türlü yemeğe 
acılık ve lezzet katan pul biberi 

ne kadar tanıyorsunuz?

 Hemen hepimizin mutfağında kırmızı pul 
biber bulunur. Özellikle yemeğe acı tat 

vermesi için konulan pul biber, lezzeti yanı sıra 
çok da yararlıdır. 

 Arkadaşlar, pul biber, bildiğiniz yeşil ya da kırmızı 
biberden ve genellikle sıcakta kurutularak yapılır. 

 Asıl ortaya çıktıkları yer Amerika Birleşik Devletleri’dir. Lezzeti, oradan 
İspanya ve Portekiz’e, sonra da tüm dünyaya yayılmıştır. Ülkemizde ağırlıklı olarak Şanlıurfa, Gaziantep  ve 
Kahramanmaraş illerinde tüketilir. 

 Pul biber kıpkırmızı rengi ile albenili olduğu kadar yararlıdır da... İçerisinde C vitamini bulunur. Yeşil 
biberden daha çok mineral ve vitamin içerir. Kırmızı pul biber aynı zamanda vücuttaki mikroplarla savaşma 
özelliği gösteren iyi bir antibiyotiktir. Bildiğimiz gibi her güzel şeyin fazlası zarardır. Bu nedenle pul biberi 
günde 15 gramdan fazla tüketmemek gerekir.

YARARLARI
•  İştah açıcıdır.
•  Yağ yakıcıdır. Yani vücuttaki yağları 

yakarak zayıflamaya yardımcı olur.
•  Antibakteriyel özelliği vardır. Sizi 

bakterilere karşı korur.
•  İçerisinde birçok vitamin barındırır. 
•  Kan dolaşımını hızlandırır.

Anne, babanıza akşam yemeğinde sürpriz yapın!Etli yemeklerin ve sebzelerin yanında 
yiyebileceğiniz lezzetli ve pratik bir sos 

hazırlayın. Bir tutam kırmızı pul biberi, 
sarımsak ve yoğurtla karıştırın. Nefis 

oluyor. Hem de çok yararlı. Çok acı 
demezseniz siz de yiyebilirsiniz. Hadi 

denemeye mutfağa!
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 Sevgili arkadaşlar Tüketim Sözlüğü 
sayfamızda, ekonomik kavramlar arasında 
öne çıkan tüketim, üretim, tüketici, üretici gibi 
başlıklara yer veriyoruz. Bu sayımızda ise 
şunlara yer vereceğiz: Ülkemizde tüketimden 
kaynaklanan harcamalarımız nasıl dağılıyor? 
Hangi bölgelerde ne tür harcamalarımız öne 
çıkıyor? Nelere daha çok para ayırıyoruz.

 Arkadaşlar. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Türkiye’de her tür istatistik bilgilerini 
derleyip toplar ve yayımlar. TÜİK’in verilerine 
göre 2012 yılının sonunda, toplam tüketim 

harcamalarının %23,2’si İstanbul’daki hane 
halkları tarafından yapıldı. Buradaki “hane 
halkı”, hemen anlaşılabileceği gibi, aynı 
konutta yaşayıp, ortak harcama ve tasarruf 
kararları alabilen insanları belirtiyor. 2012 yılı 
“Hane Halkı Tüketim Harcaması Araştırması”nın 
sonuçlarına göre, Kuzeydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki hane halklarının tüketim amaçlı 
yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı 
%28,1 oranıyla gıda ve alkolsüz içecekler aldı.  
Bölgedeki harcamalarda en düşük pay, %1 ile 
eğitim hizmetleri olarak belirlendi.

Diğer bölgelerde durum

 İstanbul’daki harcama grupları içerisinde en yüksek payı %30,9 ile konut 
ve kira aldı. Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge, Orta 
Anadolu Bölgesi, en düşük payı ayıran bölge ise Gü-
neydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Güneydoğu 
Anadolu haberleşme harcamalarına, Kuzey-
doğu Anadolu da konut ve kira ile eğlence 
ve kültür harcamalarına en az payı ayırdı. 
Eğitim harcamalarına en düşük payı ayıran 
bölge Kuzeydoğu Anadolu olurken, en yük-
sek payı ayıran il ise İstanbul oldu.

 Ülkemiz genelinde hane halklarının tüke-
tim harcamaları içinde en yüksek payı %25,8 ora-
nıyla konut ve kira harcamaları aldı. Harcamaların 
%19,6’sı gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu. Türkiye 
genelinde yapılan harcamalar içinde sağlık harcama-
larına %1,8 ve eğitim hizmetleri harcamalarına ise 
%2,3 oranında pay ayrıldı.

 Sevgili arkadaşlar, hane halkı başına ay-
lık ortalama tüketim harcaması değeri 2011 yı-
lında 2 bin 120 TL iken 2012 yılında 2 bin 366 TL 
olarak tahmin edildi. 2012 yılında kentsel yer-
lerde 2 bin 642 TL olan hane halkı başına aylık 
ortalama harcama değeri, kırsal yerlerde bin 741 
TL olarak hesaplandı.
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İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi Nedir?

İnsanlar, günlük faaliyetlerinde içme, yıkanma, temizlik ve benzer gereksinimleri 
için su kullanırlar. Bu suyun dağıtımı için kullanılan borulu sistemdir.

Şimdi su arıtma tiplerini yakından anla-

maya çalışalım.

Fiziksel arıtma: Su içerisinde çözünmemiş 

hâlde yüzer maddeler ile kendiliğinden çöke-

bilen katı maddeler vardır. Bu maddeler; ızga-

ralar, kum filtreleri, dengeleme, havalandırma 

ve çökeltim havuzlarından oluşan sistemlerle 

sudan uzaklaştırılır.

Kimyasal arıtma: Suda çözünmüş hâlde 

bulunan kirleticiler, fiziksel arıtma yöntemleri 

ile temizlenemeyebilir. Bu durumda arıtmada 

kimyasal maddeler kullanılır.

Konvansiyonel arıtma: Fiziksel ve kim-

yasal arıtmanın bir arada kullanıldığı arıtma 

sistemidir.

Gelişmiş arıtma: Konvansiyonel arıtma 

yöntemleri ile elde edilenden daha yüksek bir 

su kalitesi elde etmek, konvansiyonel yöntem-

lerle arıtmanın mümkün olmadığı bazı kirletici 

maddelerin (ağır metal vb.) giderilmesini sağ-

lamak ya da deniz suyundan içme suyu elde 

etmek amacıyla uygulanan arıtma tipidir.

Atık su nedir?

Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer fa-

aliyetler sonucunda özellikleri kısmen ya da 

tamamen değişmiş sulardır.

İçme suyu arıtma tesisi 
nedir ve arıtma tipleri nelerdir?

İçme suyu 
içerisinde kirliliğe 

neden olan yabancı 
maddelerin, 

çeşitli yöntemlerle 
sudan 

uzaklaştırıldığı 
birimlerdir.
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Atık su arıtma tesisi nedir ve arıtma 
tipleri nelerdir?

Atık su içerisinde kirliliğe neden olan ya-
bancı maddelerin değişik yöntemlerle (fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, gelişmiş) atık sudan uzak-
laştırıldığı birimlere atık su arıtma tesisi denir.

Fiziksel arıtma: Atık su içerisinde çözün-
memiş hâlde bulunan kirleticilerin çöktürüle-
rek ya da yüzdürülerek atık sudan ayrıldığı 
arıtma sistemidir. Izgaralar, elekler, kum tutu-
cular, dengeleme ve çökeltim en yaygın fizik-
sel arıtma üniteleridir.

Kimyasal arıtma: Atık suda çözünmüş 
hâlde bulunan maddelerin ya da kendili-
ğinden çökemeyen maddelerin, çökelmesini 
sağlayarak ve kimyasal maddeler kullanıla-
rak atık sudan ayrılmasıdır.

Biyolojik arıtma: Atık suda çözünmüş 
hâlde bulunan ve fiziksel veya kimyasal yön-
temlerle istenen düzeyde giderilemeyen or-
ganik esaslı katı maddelerin mikroorganiz-
malar yardımıyla atık sudan uzaklaştırılması 
işlemidir. Damlatmalı filtre, aktif çamur, stabi-
lizasyon havuzu (oksidasyon havuzu), başlıca 
biyolojik arıtım üniteleridir.

Kanalizasyon şebekesi nedir?

Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya 
ve arıtma tesislerine ya da boşaltım yerlerine 
iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru 
ya da kanallardan oluşan sistemdir.

Kişi başı günlük atık su miktarı nasıl 
hesaplanır?

Kanalizasyon şebekesi ile toplanan yıllık 
toplam atık su miktarı (litre olarak), hizmet ve-
rilen nüfusa ve 365’e bölünerek hesaplanır.
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Arkadaşlar, havaların ısınması, baharın gelmesiyle 

birlikte kendimizi dışarı atıp güneşe 

merhaba demeye sizce de 

çok az kalmadı mı? Güneş, o 

sıcak tatlı yüzünü şimdiden 

göstermeye başladı. Peki 

ya  siz güneşe merhaba derken 

aslında farkında olmadan vücudunuza ‘’D 

vitamini’’depolandığını biliyor muydunuz?
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     Güneş ışınlarının etkisiyle deride dönüşüme uğrayan D vitamininin faydaları saymakla 
bitmez. Bazı besinlerde ve güneş ışığında bulunan D vitamini, kemik oluşumunu sağlayarak 
kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Yalnızca kemikler mi? Aynı zamanda diş gelişimine 
de yardımcı olur. Peki ya D vitaminini güneş ışığı dışında hangi besinlerden alabiliriz? Balık, 
yumurta, karaciğer, peynir, tereyağı ve çok sevdiğiniz kakaoda bu vitamini bulabilirsiniz. Kısacası 
D vitaminini hem güneş ışınlarından hem de besin kaynaklarından elde edebiliriz. Havaların 
ısınması sizce de vücudumuza D vitamini depolamak için büyük bir fırsat değil mi? Güneşin 
dik gelmediği saatlerde açık havada yapacağınız bir 
yürüyüş veya arkadaşlarınızla oynayacağınız 
bir oyun, D vitaminini bol bol depolamanızı 
sağlayacaktır.

Arkadaşlar
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Hacivat: Karagözüm, bugün markete uğradın mı alış veriş için?

Karagöz: Nerden bildin Hacıcavcav, evet uğradım.

Hacivat: Cebindeki cüzdanın incelmiş, oradan anladım, hah hah hah..

Karagöz: Bak bak bak… Nasıl da dikkatlidir. Vay vay vay, kırk yıl düşünsem 

aklıma gelmez bu…

Hacivat: Anlat bakalım neler aldın, nelere baktın?

Karagöz: Vallahi neler aldım, nelere baktım uzun uzun sayamam şimdi sana!

Hacivat: Yahu birini bari söyle, merak ettim!

Karagöz: Senin bu merakların da hiç bitmez Hacıcavcav… Bal aldım, bal…

Hacivat: Ohoyyy… Ne güzel, ne güzel. Pek severim ben de balı… Sabahları bir çay kaşığı 

atarım ağzıma…

Karagöz: Hay ne olasın Hacıcavcav, hiç sabahları insan altını tartıp satar 

mı? 

Hacivat: Hoppala Karagözüm, altın da nereden çıktı?

Karagöz: Kızma Hacıcavcav kızma, sana şaka yaptım. Tabii ki anladım 

sabahları bal yediğini ama ben de balın altın kadar değerli olduğunu 

anlatmaya çalıştım sana.

Hacivat: Doğru Karagözüm, bal altın kadar değerli sağlığımız için. Peki a 

gözüm, bal kavanozunun üzerini okudun mu alırken?

Karagöz: Bildiğim kavanoz işte. Her zaman alıyorum marketten.

Hacivat: Ona bir şey demiyorum. İstediğin balı al ama alırken balın 

etiketini hiç okuyor musun?

Karagöz: A Hacıcavcav, bildiğim şeyi niye okuyayım? Hem bilmez misin 

benim okumam yazmam yoktur. 
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Hacivat: Olur mu Karagöz, ambalajlanmış her ürünü alırken, alışkanlık edinip,     

bazı önemli bilgileri okuman gerekir. Tamam sen değil ama hanımla birlikteyken    

hanımının okuması gerekir.

Karagöz: Neymiş onlar Hacıcavcav?

Hacivat: En önemlisi, aldığın ürünün Son Kullanma Tarihi!…

Karagöz: Somon Pullanma Talimi… Hah hah hah. Hiç güleceğim yoktu Hacıcavcav…   Sen 

markette somona pul talimi mi yaptırıyorsun?

Hacivat: A Karagözüm bazen iyice anlamaz olup, uyduruyorsun. Hem bak somonun    

pulu olmaz. Ona pulla ne talimi yaptırabilirim ki?

Karagöz: Tamam tamam, bir daha söyle o zaman!

Hacivat: Ambalaj etiketlerinde önemle dikkat edeceğimiz şey, ürünün son kullanma   

tarihini bulup okumaktır.

Karagöz: Hacıcavcav, bu aynı zamanda, ambalajlanmış ürünün yaşını da bize gösterir değil mi?

Hacivat: Hay yaşa Karagöz. Bak isteyince nasıl da anlıyorsun. Üstelik çok çok iyi anlıyorsun. Evet, 

ambalajdaki ürünün yaşı, üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki ömrüdür. 

Karagöz: Hah hah hah. Bak nasıl da bilmişim. Bize düşen şey, son kullanma tarihi bitmiş ürünleri 

almamaktır, değil mi?

Hacivat: Evet, Karagözüm, tam da böyle…

Karagöz: Başka… Başka en çok neye dikkat edeceğiz etiketlerde?

Hacivat: İçindekilere…

Karagöz: Çindekilere mi? A Hacıcavcav bize ne Çindekilerden!

Hacivat: Yanlış anladın Karagözüm Çindekiler olur mu hiç? İçindekiler, dedim. Yani 

aldığımız ürün hangi maddelerden, malzemelerden oluşuyor. Bunu bilmek çok çok 

önemli…

Karagöz: Şimdi oldu Hacıcavcav. İçindekiler elbette çok önemli. Özellikle ambalajlanmış 

gıda ürünlerinde, katkı maddesi olup olmadığını, zararlı olabilecek maddeler kullanılıp 

kullanılmadığını oradan anlarız değil mi?

Hacivat: Karagözüm seni çok seviyorum vallahi… Bazı konularda ben leb derken, sen 

leblebiyi anlar oldun!

Karagöz: Hah hah hah… Tabii öyle Hacıcavcav… Bak sen daha tef derken ben tef 

çalmaya başlıyorum… Hah hah hah… Hah hah hah…

Hacivat: Hay yaşa e mi sen!!! Öldürdün gülmekten beni!
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Anne Percoco

Mandy Barker

Amerikan bir sanatçı… 1982 yılın-
da doğan Percoco, özellikle doğal 
olmayan atıkları, doğada yeniden 
işlevsel bir hâle getirmeyi seviyor. Bun-
lardan birini San’atık sayfalarımıza alıyoruz.  
“İndra’nın Bulutu” adını verdiği çalışmasını, Ganj 
Nehri’ni sulayan en büyük akarsu olan Yamuna 
Nehri’nden toplanan yaklaşık bin atık plastik şişeyle 
gerçekleştirmiş. Gördüğünüz gibi, sanatçı bu çalışmayı bir 
heykel olarak tasarlamış ama aynı zamanda yüzen bir hey-
kel ortaya çıkarmış. Atıkların geri dönüştürülmesine çok güzel 
bir örnek olduğu için sanatçıyı kutluyoruz.

İngiliz bir fotoğrafçı… Fotoğrafçı, 

önceleri okyanuslara ve denize 

olan ilgisi nedeniyle, buralardan do-

ğal parçalar toplayıp fotoğraflarını çek-

meyi düşünmüş. Ancak fark etmiş ki denizlerde 

doğal nesnelerden çok insanların attığı atıklar var. 

50 yaşındaki Barker, bu nedenle dünyadaki atık sorunuyla 

ilgilenmeye başlamış ve fotoğraflarını yalnızca doğal olma-

yan atıklar üzerine yoğunlaştırmış. San’atık’ta fotoğrafçının 

‘Çorba’ serisinden iki güzel çalışmasına yer veriyoruz.
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 İnek derler bana… Ergin dişi sığırım ben… Boğanın dişisi olarak 
da bilinirim. Ömrüm, 17-18 yıl kadardır. Yavruma buzağı dendiğini 
biliyorsunuzdur. Türkiye’de görülen türüm genellikle ‘’Mantapon’’ 
olarak adlandırılan bir türdür. Anayurdumuz Avustralya’dır. 
Türkiye’de ise özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de 
sık görülürüm.. 

Geviş getiririm

 Otla beslenirim. Günde 70 kilo kadar ot yerim. Bütün sığırlar 
gibi üst kesici dişlerim olmadığından otu alt çene dişlerimle keserim. 
Midem dört gözlüdür. Geviş getiririm. Boynuzlarım vardır ama 
kırılınca yenisi çıkmaz. Sütümden, etimden, derimden ve gübremden 
yararlanılır. Otlak hayvanı olduğumdan gündüzleri mer’alara 
salınırım. Geceleri ise ahırda barınırım. Dokuz aylık gebelikten sonra 
genellikle bir yavru doğururım. Yani siz insanlar gibi memeliyim.

Canlı süt fabrikasıyım

 Eğer iyi bir bakım görüyorsam, günde 15-20 kg arası süt 
verebilirim. Ne çok değil mi? Sütüm, sizin hem fiziksel hem zihinsel 
gelişiminiz açısından çok önemli bir besin kaynağıdır. Günde en az 
bir bardak süt içmelisiniz. Neden mi? Çünkü benim sütüm sayesinde, 
dikkatinizi daha kolay toplarsınız, derslerinizi daha iyi anlarsınız. 
Benim size tavsiyem, günde iki su bardağı süt tüketin. Görün bakın 
derslerinizde nasıl başarılı oluyorsunuz.

Siz çocuklar için bir süt deposuyum. Düşünsenize, yılda 3 bin-4 bin litre süt veririm.

Arkadaşlar, geviş getirmek ne demektir? Hadi bakalım araştırıp bulun. Yanıt 48. sayfada...
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 Sevgili arkadaşlar, günümüzde 

elektronik ortamlar aracılığıyla yazılan ve 

okunan haberlerin, metinlerin, kitapların 

sayısı artsa da, kâğıda daha uzun zaman 

gereksinim duyulacak. Kâğıdın yaşamımızdaki 

yeri her zaman ağırlığını koruyacak. O hâlde, 

bugünlere dek kâğıt tüketiminde nelere dikkat 

ettik, nelere edemedik; kâğıt tüketiminde ne 

durumdayız, bu bilgileri paylaşalım.

 Sevgili arkadaşlar, kâğıt tüketimi 

bir ülkenin sosyal, kültürel ve endüstriyel 

gelişmesi ile yakından ilgilidir. Hatta 

günümüzde de geçerli olmak üzere kâğıt ve 

kâğıt ürünlerinin tüketimi bir uygarlık ölçüsü 

olarak kabul edilmektedir.

Kâğıdın icadı
Kâğıt, milattan 105 yıl sonra Çinliler tarafından 

icat edildi. Tabakalar hâlinde odun hamurunun 

selülözik liflerinden oluşan kâğıt, tarihte en 

çok yazılı ve görsel ürünlerin basılması için 

kullanıldı. Günümüze gelindiğinde, 

yazı kâğıdı, kağıt endüstrisi 

üretiminin küçük bir 

oranını oluşturur. 

Türkiye’de durum
Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti’nde kâğıt 

sanayiinin kurulmasına Mehmet Ali Kâğıtçı 

önderlik etmiştir. 1934 yılında İzmit’te temeli 

atılan ve yıllık kapasitesi 12 bin ton olan ilk 

fabrika, 1936 yılında üretime geçerek ülkemizde 

ilk kâğıdı üretti. Ülkemizde 2010 yılı sonu 

itibariyle kâğıt-karton üretim kapasitesi, yıllık 3 

milyon 687 bin 500’a ulaştı. Kâğıt tüketimimiz 

ise üretim ve dış alımdaki artışa paralel 

olarak artıyor. Türkiye, dünya sıralamalarına 

bakıldığında, kâğıt-karton tüketiminde 16. 

sırada ve üretiminde 25. sıradadır. Bu durum, 

Türkiye’nin kâğıt- karton alımını yurt dışından 

yaptığını gösteriyor.

Dünyada durum
 Sevgili arkadaşlar, dünya çapındaki 

kâğıt tüketimi 1950 yılından bu yana tam yedi 

kat arttı. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) 

verilerine göre her yıl dünya ormanlarının 

160 bin kilometrekarelik bir bölümü, yani her 

yıl Tunus büyüklüğünde bir orman daha yok 

oluyor.

 Dünya Doğayı Koruma Vakfı, dünya 

üzerindeki kâğıt tüketimine bir çare bulabilmek 

için ilginç bir yöntem geliştirdi. Vakıf, kâğıda 

basmaya olanak olmayan bilgisayar 
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dosyaları geliştirdi. Yalnızca bilgisayar 

dosyalarından okunabilen metinler sayesinde, 

“Hemen şu metnin kâğıda bir çıktısını alayım, 

sonra okurum” diyemiyorsunuz. Böylece boş 

yere kâğıt harcamamış oluyor.

 Sevgili arkadaşlar, kâğıt üretimi ve 

tüketimi, anlıyoruz ki bir uygarlık ölçütü… 

Ancak doğanın en önemli yaşam unsurlarından 

olan ormanların, sorumsuzca ve gelişigüzel 

yok edilmesi de uygarlığa karşı bir duruş. O 

nedenle, burada yapacağımız en önemli görev, 

kâğıt tüketimini azaltmak ve geri kazanımı 

artırmak... Avrupa Birliği’nin ilgili kurumları bir 

araya gelerek tüm ülkelerin ortak kullanımına 

dönük “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi”ni 

1994 yılının Aralık ayında kabul etti. Bu direktif 

tüm Birlik ülke devletlerini, hükümetlerini 

ve işletmelerini kapsıyor. Türkiye’de 2007 

yılında yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre, 

ülkemizde kâğıt ambalaj atıklarının (KAA) geri 

kazanım oranına ilişkin hedefler şöyle:

Yıllar   Hedeflenen Oran (%)
2013   42
2014   44
2015   48
2016    52
2017    54
2018    56
2019    58
2020    60

Türkiye’nin KAA 
Geri Kazanım Oranı Hedefleri

(Kaynak: TÜİK - Türkiye İstatistik Kurumu)
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Arkadaşlar, biliyorsunuz ben Bodrum’da ya-
şıyorum. Bu kış bizim evimize öyle çok konuk geldi 
ki… Kimi birkaç gün kalıp gitti, kimi bir kahve iç-
meye uğradı. Bunu düşünürken birden fark ettim 
ki yazın evimize gelip de birkaç ay kalan konuk-
larımız var. Düşünebiliyor musunuz? Birkaç ay! 
UFFFF!!! Kim mi onlar? Çamur arıları… 

İnanın bana, sizin evinize de böyle zaman za-

man gelip uzunnnnnn süre konuk olanlar vardır. 

Yok mu!!! Emin misiniz!!!! Bir kez daha düşünün ba-

kalım. Eminim şu anda bile kıyıda köşede… Evet 

evet kıyıda köşede gizli konuklarınız vardır. Karın-

calar, örümcekler ve kim bilir daha neler neler…

Arı deyince ürkmeyin hemen!

Biz evimizi örümcek, karınca gibi canlılarla paylaşıyoruz arkadaşlar… Onlar evin yerleşik sakinleri… 
Bir de yaz aylarında gelip evin duvarlarına yerleşen çamur arılarımız var. Çamur arılarını daha önce hiç 
duydunuz mu arkadaşlar? Arı deyince ürkmeyin hemen! Arı ama insana en yakın olan türünden… Şöyle 
ki; bazen evin içinde burun buruna geliyoruz ama kibar bir biçimde birbirimizi selamlayıp işimize devam 
ediyoruz. Özellikle onların işi öyle çok ki benimle uğraşacak vakitleri yok. Neden mi meşguller? Çünkü taş 
duvarlar üzerinde yavrularına yuva yapıyorlar ve bunun için belki binlerce kez dışarıya çıkarak çamur top-

luyor ve yuva yapacakları yere getiriyorlar. Fotoğ-
raflarda anlattığım şeyi ayrıntılı olarak göreceksiniz. 
Ahhhh!!!! Bu arada konuğumuzun adı Sceliphron 
caementarium’dur. Bir şey daha söylemem gerek. 
Çamur arılarını sakın diğer arı türleriyle karıştırma-
yın, çünkü genellikle arı türleri çok agresif olurlar 
ve size sokabilirler. Hele alerjiniz varsa sakın ha bu 
arıları kızdırmayın. Arkadaşlar, canlıları tanımak için 
araştırma yapmak gerekir. Çünkü her canlının ken-
dine özgü karakteri vardır. Bunu hiç unutmayın, olur 
mu? 

“Nesrin Abla neden bahsediyor?” diyorsunuz, değil mi? Diyorsunuz, diyorsunuz. 
Hiç arıdan konuk olur mu? Olur arkadaşlar… Biz evimizde onlarla birlikte yaşıyoruz.
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Arkadaşlar, anne çamur arısı, yumurta ile 
bir veya birkaç örümceği bayıltarak hücrenin içi-

ne koyar, ağzını kapatır ve bir daha buraya uğramaz. Bir-
kaç gün sonra yumurtalar kırılarak larvaya dönüşür. Larva örüm-

ceği yiyerek beslenir ve hücrenin içinde yaklaşık 2.5 cm kadar büyür. 3 hafta 
bu şekilde yaşadıktan sonra, hücrenin içinde kendine koza yapar ve bu kozanın içeri-

sinde bazı yörelerde kışı, bazı yörelerde ise yazı geçirirler. Kısaca söylemek gerekirse, 
yumurtadan olgun bir arıya dönüşmesi yaklaşık bir yıl alır. Ne kadar uzun değil mi? 
Minnacık bir canlı oluşuyor ve ne kadar korumasız… Hani koltuğu  çekerken yanlışlıkta 
bir yuvaya çarpsam ve kırsam… Ayyyyy!!! Düşünmesi bile üzdü beni.

Çamur arıları ilginizi çektiyse, internette Sceliphron caementarium diye aratın. Bilgilen-
dirici fotoğraflar ve videolarla bu mucize yaşamlara biraz daha yakından bakın. 

Şimdi sıra sizde 
arkadaşlar… 
Gözünüzü dört 
açın! Evinizde, 
bahçenizde, 
okulunuzda gizli 
konuklarınız var mı 
acaba? Bir sorun 
soruşturun… Bu 
da benim size 
verdiğim ödev… 

 Hadi bakalım!

Şimdi geçelim fotoğraflara… 

Sceliphron caementarium

Islak toprağı bulup ağzıyla 
taşıyabileceği kadar çamur toplar.

Yuvamıza yumurtaları koyma vakti 
geliyor ancak bunu yapmadan önce

Bu çamuru kazak örer gibi sıra sıra 
hücre şeklinde örmeye başlar.

Yuvamız oluşmaya başladı.

Anne çamur arısı, yavrular yumurta-
dan çıktıktan sonra bir süre beslene-
bilsin diye hücrenin içine bir örümceği 
bayıltarak koyar, ardından yuvanın 
ağzını yine ağzıyla çamur taşıyarak 
örer ve kapatır. Fotoğrafta, hücre-
nin dibinde görünen (maalesef ama 
doğanın döngüsü bu) bayıltılmış bir 
örümcek.

Anne hücrenin ağzını kapatıyor. Bu 
arada tek hücre değil bazen onlarca-
sı üst üste yapılabiliyor. 25 adet hüc-
renin üst üste dizildiğini gördüğümü 
söylesem size…
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ÇOCUKLAR İÇİN TÜRKİYE GÜNCEL SANATI 
 Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip kitapta, Halil Altındere 

ve Süreyya Evren çocuklara güncel sanatı anlatıyor. Kitap, çocuklar ve 
ebeveynleri için günümüz sanatına açılan keyifli bir kapı; öğretmenler ve 
okullar için ideal bir yardımcı metin; sanatla ilgilenen herkes için neşeli 
bir kaynak… Neden bazı sanatçılar naylon poşet, fındık kıracağı veya 
kesilmiş karpuz kullanırlar işlerinde? Hangi sanatçımız uçan balondan 
şatolar yapmıştır? İki uçak nasıl kucaklaşır? Kim sokaktaki su birikintisine sırt 
üstü uzanmak ister? Neden hayaletlerin oturduğu sandalyelerin arasında görünmez bir duvar 
bulunur? Neler mi var kitapta? 72 Türk sanatçının sanat yapıtları ve yaşam öyküleri… Sanat 
terimleri içeren bir sözlük… “Sen olsan” kutucukları… Yol gösterici web siteleri… Müze ve sanat 

galerilerine ait bilgiler…  Kitap bir rehber yayın niteliğinde hazırlanmış. Neşeli okumalar…

Halil ALTINDERE - Süreyya EVREN
DOĞAN KARDEŞ /  18 

HİTİTYA: MADALYONUN SIRRI
 Arkeolog bir babanın ve özel güçlere sahip 
bir annenin çocukları olan Alaz, Yaman ve Nehir 
birbirinden sevimli ve meraklı üç kardeştir. Annelerinden 
ayrı büyütülmüşlerdir. Bu meraklı kardeşler bir gün gizli 
bir keşif yaparak, paralel evrende yer alan Hititya Medeniyeti’ne geçerler. Burada 
annelerine kavuşmak için kötülükler diyarının efendisiyle zorlu bir savaşıma gireceklerdir. 
Filmin başrollerini küçük oyuncular Berke Zincidi, Egemen Zincidi, Nehir Çağla paylaşırken, 
onlara Gürkan Uygun, Ebru Cündübeyoğlu, Serra Yılmaz, Avni Yalçın, Deniz Özerman ve Bruno 
Eyron gibi ünlü isimler eşlik ediyor.
 Konusu, yedi haftada tamamlanan çekimleri ve oyuncuları ile Türkiye’de bir ilkin 
gerçekleştirildiği Hititya: Madalyonun Sırrı, yalnızca çocukların değil büyüklerin de ilgisini 
çekecek nitelikte... İyi seyirler…
Yönetmen: Ulaş ŞİMŞEK - Cengiz DEVECİ       20
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ÇEVRECİ BİLİM OYUNCAKLARI
 Çevre dostu harika oyuncaklar üretmek hiç bu kadar 

yaratıcı ve eğlenceli olmamıştı! Hayal dünyanızı, üreteceğiniz 

oyuncaklarınıza aktarın. Bunları bilimle kucaklaştırın. Kullanılmış, 

geri dönüştürülebilecek malzemeleri çöpe göndermek yerine 

yaratıcılığınızı kullanarak onlardan ilginç bilimsel oyuncaklar 

elde etmek çok kolay… Bu oyuncaklarla bilimin temel ilkelerini 

keşfetmenin yanı sıra çevreyi korumaya katkıda bulunmak harika 

bir duygu, değil mi?

 Aldığınız kutudan bakın neler çıkacak?: Çift hareketli göz, 

teneke tutucu, başlık tutucu, şişe kapağı, yürüyen çatı, ağızlık, 

lastik bant, CD tutucu, balon, tüp ucu, kanca, damlalık, bakır pul, 

plastik ağırlık, skor tablosu, elastik gümüş iplik somunlar, ahşap 

boncuk, iplik, çift taraflı yapışkan bant, fırçalı tel, eğlenceli bilgiler 

ve detaylı yapım kılavuzu…

 4M /  20

Kar’A
 Çocuk şarkıları besteleyip söyleyen Banu Kanıbelli, Kar’A 
isimli CD çalışmasında albüme ilişkin bakın neler söylüyor: “Kar’A, 
ismi gibi kara, sevimli ama kendi rengini beğenmeyen bir köpeğin 
öyküsüdür. Kara, rengini değiştirmek için Renkler Ülkesi’ni arayama 
karar verir. Yol boyunca karşısına, ona kendi rengi içindeki “kar”ı 
fark ettirecek, karanın onun için en güzel renk olduğunu anlatacak, 
cesareti hissettirecek ve ailesine olan sevgisinin değerini anlamasını 
sağlayacak kahramanlar çıkacaktır.
Bu kahramanlar, albüm içindeki şarkılarda gizlidir.

Sevgili çocuklar, bu çalışmada şu şarkılar sizlerin ruhunuzda canlanmak için bekliyor:

• Hayvanlar Benim Dostum

• Palyaçonun Topları

• Renkler

• Gel Koşalım

• Bakın Ağaç Konuşuyor

• İki Dost

• Kar’a

• Mevsimler

• Camdan Balon

• ABC

• Miyop Miyop

• Uyku

• Nerede Yaşar

• Kar’a (Enstrümantal)

Banu KANIBELLİ
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 Sevgili arkadaşlar, yeryüzünün en önemli yenilenebilir 
doğal kaynaklarından biri ormanlardır. Tarih boyunca önemi 
giderek artan ormanlara, tam tersine gerekli önemin verilmediği 
görülüyor. Bu nedenle Avrupa Tarım Federasyonu, 21 Mart gününü 
Kuzeyyarım küresinde ilkbaharın, Güney yarımküresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak 
kabul etmiş ve Gıda Tarım Organizasyonu aracılığıyla bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye 
edilmesini sağlamıştır.  Ülkemizle birlikte birçok ülkede kutlanmakta olan Dünya Ormancılık 
Günü’nün başlıca amacı; ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyi projelerle işletilmesidir. 
Ormanların önemi ile çok yönlü yararlarının, çeşitli yayın organları aracılığıyla öğrencilere 
ve halka duyurulması da Ormancılık Günü’nün işlevleri arasındadır. Orman Haftası, Dünya 
Ormancılık Günü olan 21 Mart gününde yapılan tören ve kutlamalarla başlar. Hafta içerisinde 
yöresel amirliklerce belirlenen bir gün ise “Ağaç Bayramı” olarak kutlanır.

 İnsanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama 
bilincine kavuşması için Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 7- 13 
Nisan günleri arasında kutlanan haftadır. Her yıl Sağlık Haftası Birleşmiş 
Milletler’e üye ülkelerde aynı zamanda kutlanır. Sağlık Haftası’nın amacı, 
sağlık bilgisinin ve yardımının geniş halk kitlelerine ulaşmasıdır. Hafta boyunca insan sağlığı 
konusunda radyolarda konuşmalar yapılır. Televizyon kanallarında sağlıkla ilgili programlara 
yer verilir. Gazete ve dergilerde insan sağlığı ile ilgili yazılar yayımlanır. Bu arada hemen 
belirtmeliyiz ki, insanlar kendi sağlıklarına gösterdikleri özeni, çevre sağlığı konusunda da 
göstermelidir. Bunun için çevremizi temiz tutmalıyız. Yerlere çöp atmamalıyız. Çevrede sinek, 
sivrisinek gibi zararlı böceklerin üremesini kolaylaştıracak ortamlar yaratmamalıyız. Çevre 
sağlığını, çevre temizliğini korumak hepimizin en önemli görevlerindendir.

21 - 26 Mart

7 - 13 Nisan

ORMAN HAFTASI

SAĞLIK HAFTASI
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 Trafik, motorlu ve motorsuz taşıtların ve yayaların karayollarındaki hareketlerine verilen 
addır. Yayaların ve araçların karayollarındaki hareketlerini düzenleyen ve 
tanımlayan kurallara ise “trafik kuralları” denir. Trafik kurallarının işleyişini 
denetleyen kimselere “trafik polisi”, trafikte meydana gelen istenmeyen 
olaylara da “trafik kazası” adı verilir. Trafik kazalarında meydana gelen 
yaralanmalara yapılan il müdahaleye ise “ilkyardım” denir. Trafik 
sorunlarını çözümlemek amacıyla birçok Avrupa ülkesi aralarında 
anlaşarak bir konsey kurmuşlardır. Türkiye’nin de üyesi olduğu konsey, 
Fransa’nın başkenti Paris’tedir. Bu konsey Mayıs ayının ilk cumartesi 
günü ile başlayan haftayı “Uluslararası Karayolu Güven Haftası” olarak 
kabul etmiştir. Ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi yolunda çaba 
gösteren kuruluşlarca, aynı hafta “Trafik ve İlkyardım Haftası” olarak kabul 
edilmiştir. Bu hafta süresince yayın organları aracılığı ile trafik kazalarının 
önlenmesi için halka trafik kuralları anlatılır, trafik kurallarına uyulması 
gerektiği belirtilir. Okullarda öğrencilere trafik ve ilkyardımla ilgili bilgiler 
verilir.

 Anneler Günü, tarihte ilkin 15. yüzyılda İngilizler’in “Mothering 
Sunday” (Anneler Pazarı) kutlamalarında ortaya çıktı. Zor koşullarda 
yaşadıkları için çoğu zaman çalıştıkları yerlerde barınan İngilizler, 
bu özel günde izinli sayılıyor ve tüm günlerini evlerinde anneleri ile 
geçiriyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Philedelphia eyaletinde 
yaşayan Ana Jarvis adındaki genç kız, annesinin ölüm yıldönümü olan Mayıs 
ayının ikinci Pazar gününün tüm eyalette “Anneler Günü” olarak kutlanmasını 
istedi. Politikacılara, bakanlara ve iş adamlarına kendisine yardımcı olmaları için 
mektup yazdı. Jarvis’in gösterdiği çaba 1911’de etkisini gösterdi ve her yıl Mayıs ayının 
ikinci Pazar gününün Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm eyaletlerinde “Anneler Günü” olarak 
kutlanması hükümet kararıyla kesinleşti. Ülkemizde ise 1955 yılından beri mayıs ayının ikinci 
pazar gününde anneler günü kutlanıyor.  İngiltere ve diğer birçok ülkede Anneler Günü değişik 
tarihlerde kutlanır.

Mayıs Ayının İlk Haftası

11 Mayıs 2014

TRAFİK VE İLK YARDIM HAFTASI

ANNELER GÜNÜ
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Bilin Bakalım • 19
Toprağın tava gelmesi ne demektir?
Toprağın tava gelmesi, toprak sıcaklığının 

8-10 0C derecede olup toprağın sürülecek durumda 
olması demektir. 

1. Karadeniz
2. Karadeniz
3. Güneydoğu Anadolu
4. Karadeniz
5. Güneydoğu Anadolu
6. Marmara
7. Marmara
8. Doğu Anadolu
9. Marmara
10. Ege
11. Karadeniz
12. Akdeniz
13. İç Anadolu
14. Ege
15. İç Anadolu
16. Van Gölü
17. Kızılırmak
18. Karadeniz
19. Karadeniz

HADİ SENİ BULAYIM! • 25

BİLİN BAKALIM • 39

Geviş getirmek ne demektir?

Bitkileri sindirmenin  en karmaşık yollarından biri de antilop, geyik, manda, koyun ve 
inek gibi hayvanlar tarafından uygulanır. Geviş getiren bu canlılar, otlakta otu ön 
dişleriyle kesip ağızlarına alırlar ve çiğnemeden hızla yutarlar. Dört bölümden 
oluşan midelerindeki besinler midenin bir bölümü olan ve içinde bakteriler bulunan 
işkembeye gider. Orada birkaç saat kalıp çalkalanarak lapa şekline getirilir. Sonunda 
hayvan lapayı tekrar ağzına getirir ve arka dişleriyle iyice ezerek çiğner. Geviş getirme 
denilen bu olay, hayvan otlaktan ayrılıp güvenli bir yerde dinlenirken de olabilir.  
Böylece lapa ikinci kez çiğnenip midenin diğer bölümüne gider.

ARAŞTIRIN • 30
Albenili olmak ne demektir?

Albenili olmak, özellikleriyle dikkat çekebilecek 
denli güzel, alımlı olmak demektir. 
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