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Sevgili çocuklar,

“Hepimizin Annesi Toprak” ve “Hepimizin Kardeşi Su” kapak konularımızdan sonra 
bu sayıda da “Hepimizin Atası Hava” konusunu işledik. Nasıl ki toprak ve su 
olmadan yaşayamazsak, hava olmadan da yaşamamız olanaklı değil. Yazımızda 
atmosferi ve katmanlarını, belli başlı hava olaylarını, hava bilimi meteorolojiyi, hava 
tahminciliğini ve bulutları ele aldık. 

Bu konuyla bağlantılı olarak da sayfalarımızda önemli enerji kaynaklarından rüzgârı 
ve rüzgâr tribünleri ile meteoroloji mühendisliğini inceledik. Aranızda bu mesleği 
seçecek olanlar vardır diye düşünüyoruz, ne dersiniz?

“Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” başlıklı Karagöz Hacivat serimizi ilgiyle takip ettiğinizi 
biliyorum sevgili çocuklar… Gölge karakterlerimiz bu sayıda fiziksel aktivitenin 
önemi üzerine sohbet ediyorlar. Sohbetlerine dikkatle kulak kabartmanızda yarar 
var.

Harcama bütçesi ile ilgili yazımız ise sizleri daha bu yaşlardan tasarrufa yöneltmek 
için sevgili çocuklar… Gereksiz tüketimden kaçınmak için ne kadar erken yaşta 
bilinçlenirseniz o kadar iyi… 

Sokak hayvanlarıyla ilgili yazımızda bir de oyunumuz var sizler için… 

Hepinize güzel günler ve derslerinizde başarılar diliyorum.

Hepimizin Atası

HAVA

İsmail Bacacı
TÜKÇEV 

Yönetim Kurulu Başkanı
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Panda nüfusu artıyor

Çin›de doğal ortamda yaşayan pandaların sayısı son 10 yılda yüzde 16,7 
arttı. Çin Ormancılık İdaresi’nce yapılan açıklamaya göre, 2003’te 1.596 olan 
panda sayısı, 2013’ün sonu itibariyle 1.864’e yükseldi. Pandaların yaklaşık 
dörtte üçü Çin’in güneybatısındaki Siçuan bölgesinde, geri kalanları da 
Şaanşi ve Gansu bölgelerinde yaşıyor.   Doğal ortamlarının bozulması ve 
doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında yer 
alan pandaların büyük bir kısmı Çin’deki yetiştirme çiftliklerinde bulunuyor. 

Rüzgâr enerjisinde Avrupa onuncusuyuz

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği, Küresel Rüzgâr Enerjisi 
Konseyi (GWEC) tarafından açıklanan istatistiklere 
dayanarak aptığı açıklamada,  Türkiye’nin 2014 
yılında, kurulu güç bakımından Avrupa’da 10. 
sıradaki yerini koruduğunu bildirdi. Türkiye’de 2014 
yılında 804 MW’lık santrali hayata geçirdi. 2014 
yılında yapılan 51,477 megawat (MW) ilave ile 
birlikte dünyada rüzgâr kurulu gücü 369,553 MW’a 
ulaştı. Açıklanan rapora göre Çin, 114,763 MW’lık 
kurulu gücü ile, küresel rüzgâr pazarının yüzde 
30’unu temsil ediyor. 65,879 MW ile Amerika 
ikinci, 39,165 MW ile de Almanya dünya pazarında 
üçüncülük koltuğuna oturdu. 
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İklim karnemiz: Zayıf 
Germanwatch ile Küresel İklim Ağı- Avrupa ’nın (Can Europe) birlikte 
hazırladığı İklim Değişikliği Performans Endeksi açıklandı. Karbon 
salımlarının yüzde 90’ından sorumlu 58 ülkenin değerlendirildiği 
rapor ile ülkelerin iklim değişikliği ile ilgili son performansları 
değerlendirildi. Türkiye listede “çok kötü ülkeler” bölümünde yer aldı 
ve 51’inci oldu. İklim değişikliğini durdurmaya yetecek gerekli adımları 
atan ülke olmadığı için ilk 3 sıranın boş bırakıldığı listede, sera gazı emisyonundaki azalma 
ve politikalarda gösterdiği ilerleme nedeniyle Danimarka 4, İsveç 5, İngiltere 6. sırayı alarak 

listenin en üstünde yer aldılar. 2015 endeksinde sürpriz yapan ülkeler ise Kıbrıs ve Fas oldu.  

Dünyanın en büyük ‘donmuş’ gölü!
Dünyanın en büyük gölleri sıralamasında 
12’nci olan Kanada’nın Ontario Gölü’nün 
büyük kısmı, şiddetli soğuklar nedeniyle 
donunca, doğal buz arenası hâline geldi. 
Kanada’nın Toronto, Hamilton kentlerinden 
başlayıp, New York eyalet sahillerine kadar 
uzanan Ontario Gölü’nün koy ve kıyı şeritleri, 
kışın ilk soğukları ile buz tuttu. Zaman 
zaman eksi 30 derecelere varan soğuklar nedeniyle gittikçe kalınlaşan göl yüzeyindeki buz, 
Kanadalılar için buz hokeyi, buz pateni ve buz balıkçılığı yapmak için bir fırsata dönüşüyor.

En genç ada doğdu 
Yeni Zelanda yakınlarında yaşanan yanardağ patlaması 
sonucu oluşan dünyanın en genç adası, uydudan 
görüntülendi. Yeni Zelanda’nın 2 bin kilometre açıklarındaki 
Tongan yanardağında 20 Aralık’ta başlayan patlamalar, 
çevresindeki  tüm yeşilliği yok ederek, küller ve taşlardan 
oluşan yeni bir ada meydana getirdi. Yeni Zelanda Kara ve 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nca yapılan açıklamada kıyıdan 
100 metre uzaklıkta yeni bir ada oluştuğu, bu adanın bir 
metre genişliğinde ve iki metre uzunluğunda olduğu ve 
yüksekliğinin de 100 metreye ulaştığı belirtildi.
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  Mutlu Yaşam İlkokulu’ndaydık

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı- TÜKÇEV, Yenimahalle Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü ile eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirdiği okul eğitimlerine devam ediyor. O duraklardan biri de 
Özel Mutlu Yaşam İlkokulu idi. TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu 
Güldem Funda Ulutürk’ün ana sınıfı ile 2. ve 3. Sınıflarda gerçekleştirdiği 
eğitimle, ambalaj atıklarının önemi vurgulanarak, geri dönüşüm süreçleri 
hakkında bilgi verildi. Eğitim sırasında çocuklara, TÜKÇEV tarafından 
hazırlanan ve Hacivat’la Karagöz’ün çevre ve tüketim sohbetlerinden 
oluşan “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” oyun setinden bölümler ile “Bilmek 
Gerek” kısa filmleri izletildi. Eğitime katılan tüm çocuklara, vakfımızın 
yayımladığı TÜKÇEV Önce Çocuk dergisi dağıtıldı. Eğitimin ardından 
öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte, öğrendikleri bilgiler ışığında 
okullarında kampanyalar düzenlediler.
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  Ambalaj Atıkları Eğitim Semineri

Yenimahalle Belediyesi ve TÜKÇEV’in öğrencilere 
yönelik başlattığı, ambalaj atıklarının kaynağında 
ayrı biriktirilmesine ilişkin verilen eğitim seminerleri 
20 Kasım’da Batı Koleji’nde, 21 Kasım’da Akıllı 
Okullar’da gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın onayladığı Ambalaj Atığı Yönetimi 
Uygulama Planı doğrultusunda, TÜKÇEV Kurumsal 
İletişim Bölüm Yöneticisi N. Pınar Aygündüz ve 
Kurumsal İletişim Sorumlusu G. Funda ULUTÜRK, 
öğrencilere ambalaj atıkları ve geri dönüşümün 
önemi konusunda seminer verdiler. Öğrencilerin 
çevre ve ambalaj atıkları konusundaki sorularına 
yanıtlar veren eğitmenler, ilginin yoğun olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. 
Bir saat süren seminer sonunda, öğrencilere ambalaj atıklarının önemini anlatan dergi ve 
broşürler dağıtıldı. Ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi konusunda bilgilendirici TÜKÇEV afişleri, 
okulların belirli yerlerine asıldı ve okula atık kutuları yerleştirildi. Yenimahalle Belediyesi ile 
birlikte yürütülen eğitim seminerlerine, Batıkent bölgesindeki okullarda devam edilecek.

  Kırıkkale Çevre Sağlığı Eğitimlerine Devam

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, TÜKÇEV ve 
Katı Atık Birliği Yönetimi tarafından ilkokul öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirilen çevre sağlığı eğitim seminerleri 
devam ediyor.  Seminerler kapsamında 24 Ekim 2014’te 
250 öğrencinin katılımıyla Kırıkkale Gürler İlkokulu’nda 
ve 4 Kasım 2014’te Kırıkkale Mehmet Uzelli İlkokulu’nda 
100 öğrencinin katılımıyla, öğrencilere çevre bilincini aşılamak için çevre sağlığı, geri dönüşüm ve 
ambalaj atıkları konularında eğitimler verildi. Seminer sonunda öğrenciler ile yapılan sohbette 
öğrencilerin sorularına birebir yanıtlar verildi. Eğitim seminerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
onayladığı ambalaj atığı yönetimi uygulama planı doğrultusunda Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı 
(TÜKÇEV) Kurumsal İletişim Uzmanı G. Funda ULUTÜRK tarafından verildi.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik işleri Müdürü Yalçın Yılmaz, Katı Atık Birliği 
personelleri ile öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı seminerlerde, 
öğrencilere TÜKÇEV’in Hacivat Karagöz Gölge Oyunu ile “Bilmek 
Gerek” çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim filmleri izlettirildi. 

Yaklaşık 1 saat süren seminerlerin sonunda öğrencilere çevre ve 
geri dönüşüm konularında bilgiler içeren TÜKÇEV Önce Çocuk 
Özel Sayısı hediye edildi.
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  Öğrencilerden TÜKÇEV Ziyareti

Teğmen Kalmaz İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve 
velileri ile birlikte TÜKÇEV’i ziyaret etti. 18 Kasım’da 
gerçekleşen ziyarette, arkadaşlarımıza geri dönüşüm ve 
çevre bilinci konularında eğitim verdik, TÜKÇEV yayınları 
ile tohumlu kartlarımızdan hediye ettik. Birlikte “Bilmek 
Gerek”, Hacivat Karagöz serisi “Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” 
filmlerini izledik. Eğitimin sonunda öğrencilerle sohbet 
ederek, sorularına yanıtlar verdik. Geçen yıl okullarında 
öğretmenleri ile beraber geri dönüşüm kampanyası 
başlatan öğrenciler, bu yıl da yineleyecekleri etkinliklere 
hem destek almak, hem de bizlerle tanışmak için vakfımızı 
ziyaret ettiklerini belirttiler. Bizler de TÜKÇEV ailesi 
olarak onları vakfımızda misafir etmekten mutlu olduk. 
Eğitim kapsamında arkadaşlarımıza bir ön konuşma 
yapan TÜKÇEV Dış İlişkiler Yöneticisi İlkim Yiğit, “Çevreye 
duyarlı olma konusunda hiç çekinmeden büyüklerinizle 
konuşabilmelisiniz. Çevre hepimizin sorumluluğundadır 
ve yaşamımızın ayrılmaz parçasıdır. Her türlü atığı 
ilgili toplama kutularına atmalı ve bunu yapmayanları 
uyarmalıyız” dedi.

Daha sonra TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu           
G. Funda Ulutürk tarafından öğrencilere çevre eğitimi 
verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere TÜKÇEV’in 
yayımladığı ve TRT Türk Televizyonunda da gösterilen 
Geri Dönüşüm, Ambalaj Atıkları, Çevre Sorunları, Temiz 
Enerjiler ve Tüketici konularında hazırlanmış olan 
“Bilmek Gerek” adlı eğitici kısa filmleri izlettirildi.

Eğitimin sonunda öğrencilerin sorularına yanıt veren 
Funda Ulutürk, ambalaj atıkları ve geri dönüşüm 
konusunda onlarla kısa bir sohbet de yaptı. Öğrencilere 
TÜKÇEV Tohumlu Kartları ve TÜKÇEV Önce Çocuk Dergileri 
hediye edildi. Geçen yıl Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda 
yapılan “Ambalaj Atıklarını Toplama ve Geri Dönüşüm 
Kampanyası”nın öncüsü olan, 3- E sınıfı öğrencisi Hasan 
Çağatay Adıyeke, eğitimin sonunda TÜKÇEV’e teşekkür 
konuşması yaptı. Konuşmayı sizlerle paylaşalım:

“Merhaba, öncelikle kendimi tanıtayım. Benim adım 
Hasan Çağatay Adıyeke. Teğmen Kalmaz İlkokulu 3- E 
sınıfı öğrencisiyim. 2 yıl önce ilkokula başladığımızda 
öğretmenimiz bizleri çevre kirliliği ve doğamızın korunması 
konularında bilinçlendirmeye başladı. Bu konu benim çok 
ilgimi çekti. “Ne yapabilirim?” diye düşündüm. Çünkü 
doğayı çok seviyorum ve çevrenin kirletilmesi beni 
üzüyor. Bu yüzden annemle birlikte bir çalışma hazırladık. 
Geri dönüşüm ve çevre kirliliğinin zararları konusunda 
yapabildiğim kadarıyla arkadaşlarımı ve çevremi 
bilinçlendirmeye çalışıyorum. Bizim TÜKÇEV’e gelmemizi 
kabul ederek çalışmama sağladığınız destekler için 
öğretmenim, arkadaşlarım ve kendim adına sizlere çok 
teşekkür ediyorum.”
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  Avrupa Bilim Eğlence Günü

İlki geçen yıl düzenlenen “Ankara Üniversitesi Avrupa 

Bilim Eğlence Günü”nün ikincisine vakfımız, Kurumsal 

İletişim Sorumlumuz G. Funda ULUTÜRK’ün eşliğinde 

“Bin Fidan Bir Orman” etkinliği ve TÜKÇEV tanıtım ma-

sası ile destek verdi.

Ankara Üniversitesi’nin Tandoğan Yerleşkesi’nde 26 Ey-

lül 2014’te başlayan  “Avrupa Bilim ve Eğlence Günü” 

bilimsel etkinlikleri; konuşmalar, gösteriler ve atölyeler 

eşliğinde gece saat 02.00’a kadar sürdü.

TÜKÇEV’in de desteklediği, Ankara Üniversitesi Çocuk 

Bilim Merkezi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ortak-

lığında yürütülen, AB Horizon 2020 Programı Marie 

Curie Hareketi tarafından desteklenen “Avrupa Bilim 

ve Eğlence Günü” etkinlikleri, “Avrupa’da Bilimin Kalbi 

Ankara’da Atıyor” konusundan yola çıkılarak gerçek-

leştirildi.

24 Avrupa ülkesinin 300 kentinde eş zamanlı olarak 

yapılan etkinlikler, başta çocuk ve gençler olmak üze-

re 7’den 70’e tüm toplumu bilimle eğlenceli bir ortam-

da tanıştırmayı ve bilime ilgi duyulmasını sağlamayı 

amaçlıyor. Etkinlikler, açılış konuşmaları ile resim ve 

fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin 

verilmesiyle başladı. 

“Aranızda Matematiği Sevmeyen var mı?”, “Ben Bir Ve-

teriner Hekimim”, “Bin Fidan Bir Orman”, “Böcek Şenlik 

Okulu”, “Çocuklar İçin Felsefe”, “Drama Atölyesi”, “Dün-

yamızı Kim Sarsıyor?”, “Ebru Çalışması”, “Gökbilim Oku-

lu”, “Günebakan-Hitit güneşi”, “Hidroket Aracı”, “Küçük 

Bahçevanlar”, “Oyuncak Ayı Hastanesi”, “Su Okulu”, 

“Tasarruf dedektifleri”, “Toprak Bilim Okulu”, “Yaratı-

cı Fikirler”, “Yaşam Bilimleri Okulu” ve “Yaşamın Şifresi 

DNA” tanıtım masalarından oluşan Bilim Panayırı’nı  

Ankara’nın çok sayıda ilk ve orta dereceli okulundan 

binlerce öğrenci ilgiyle izledi.

Etkinlikler kapsamında, “Kadın ve Kadın Sağlığı”, “Diş 

Sağlığı”, “Çocuk Sağlığı” ve “Bilim, Sanat ve Spor Et-

kinlikleri” konularında bilgilendirmeler yapıldı.“Ben Bir 

Matematikçiyim”, “Böcek Şenlik Okulu”, “Enerji tasarru-

fu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları”, “Gökbilim Etkinlik-

leri”, “Kemik Atölyesi” ve “Yaratıcı Fikirler” konularında 

atölye çalışmaları yapıldı.

“Bilim” konulu tiyatro 

gösterisi, caz konseri 

ve gökbilim etkinlik-

leriyle öğrencilere 

eğlenceli dakikaların 

yaşatıldı.

“Bilim Nedir? Bilim İn-

sanı Kimdir?” ve “Ne 

Kadar Avrupalıyız” 

başlıklı paneller-

de, Prof. Dr. Ahmet 

Altındağ’ın “Ya Suyu-

muz Biterse?”, Prof. Dr. 

Sevinç Arcak’ın “Topra-

ğa İlk Dokunuş”, Prof. Dr. Cem Özkan’ın “Böceklerle Eko-

loji Eğitimi”, Doç. Dr. Erdem Denk’in “İnsan Hakları”, Doç. 

Dr. Aydın Özdemir ve Doç. Dr. Müdriye Bıçakçı’nın “Ço-

cuk Dostu Sokak” başlıklı konuşmaları gerçekleştirildi.

Etkinliklerde film gösterimleri yapıldı. Teleskoplarla 

uzay gözlendi ve laboratuvarlarda deneyler yapıldı.

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Neriman 

Aral, bu etkinliğin amacının; topluma bilimi sevdirmek 

ve bilim kültürü yaratabilmek olduğunu belirterek, “Ço-

cuklara yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilimsel ve 

eleştirel düşünebilme, yaratıcı olma, yargılama, sor-

gulama, soru sorma, merak duyma, sorun çözme gibi 

becerileri kazandırmak, bilimsel bilginin yaratıcılığı ve 

yaratıcı düşünceyi destekleyebilecek biçimde payla-

şılmasını sağlamak, bilim ve sanatla ilgili önyargıları 

yıkabilmek hedeflenmektedir” dedi.
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Sevgili arkadaşlar, bazı soruların yanıtları da sorudur. Örnek verelim mi: yumurta mı tavuktan, tavuk mu 
yumurtadan çıkar? Yanıtın içindeki soruyu yanıtlamak da bir o kadar zor değil mi? Peki bir başka soruya 
geçelim: Hangisi olmadan yaşanmaz? Hava, su, toprak, ateş.. Anlamsız bir soru gibi değil mi? 

Biliyorsunuz, birkaç sayıdır yaşamın doğal elementlerini kapak konumuz yaptık ve bilgilerimizi tazeledik. 
Bu sayımızda da, ‘hepimizin atası hava’ diyerek, temel elementleri tamamlıyoruz.

Arkadaşlar, hava olmadan yaşamak mümkün değil; hem de temiz bir hava olmak koşuluyla.. Hava 
denince, görmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz değil mi; onu soluyarak anlıyoruz, nefes alıp verdiğimizde 
hissediyoruz.

Hava, atmosfer dediğimiz, dünyanın çevresinde düzenleyici ve koruyucu bir örtü işlevi gören ortamda 
bulunan gaz ve buhar karışımıdır. Bir başka deyişle bizim hava dediğimiz şey aslında atmosferdir. Hava, 
çoğunluğu azot ve oksijenden oluşan gaz kütlesidir. Yineleyelim ki, hava yaşam için zorunludur. Canlılar 
havasız ortamda yaşamlarını sürdüremezler.  Atmosferdeki hava tabakasının kalınlığı 150 km’dir. Bu 
kalınlığın 5 km’si canlıların yaşaması için elverişlidir. Dünyadan uzaklaştıkça hava tabakasının yoğunluğu 
azalır. Atmosfer yeryüzündeki canlılar için koruyucu bir perde görevindedir. Gündüz güneşin sıcağını, gece 
de uzayın soğuğunu önleyerek yeryüzündeki sıcaklığın dengelenmesini sağlar.

Atmosferde 100 km’nin altında azot ve oksijen hakimdir. Azot, su buharının donmasından sonra hacim 
olarak havanın % 78’ini, oksijen ise % 21’ini oluşturur. Geri kalan % 1 argon gazıdır. Bunlara ek olarak 
karbondioksit ve az miktarda neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen, metan ve nitro oksit gazları da 
atmosferde bulunur. Havanın bileşimindeki su buharı yüzdesi değişkendir. 
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ATMOSFERİN YAŞAMSAL ÖNEMİ

•  Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını sağlar. 

•  Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.

•  Hava akımları nedeniyle gündüz olan bölgelerin aşırı sıcak, gece olan bölgelerin de aşırı 
soğuk olmasını engeller.

•  Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar.

•  Işığı, sesi, sıcaklığı geçirir ve iletilmesini sağlar.

•  İklim olayları meydana gelir.

•  Canlı yaşamı için gerekli gazları içerir.

•  Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutar.

•  Dünya’nın aşırı ısınmasını ve 
soğumasını engeller.

HAVADAKİ GAZLARIN NİTELİĞİ

•  Havada devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen 
gazlar şunlardır: azot, oksijen ve diğer asal gazlar

•  Havada devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar 
şunlardır: karbondioksit, su buharı, ozon

•  Havada her zaman bulunmayan gazlar da kirleticilerdir. 

Sevgili arkadaşlar, artık havanın günlük yaşamımızdaki varlığına değinelim 
isterseniz. Hemen her saat başı sesli görüntülü iletişim araçlarından yaşadığımız 
yerdeki hava durumunu öğreniyoruz. Hava durumunu merak ediyoruz, çünkü ona göre 
önlemler alıyoruz, düzenlemeler yapıyoruz. O halde meteoroloji konusuna girelim.
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HAVANIN BİLİMİ: METEOROLOJİ

Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, ge-
lişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlı-
lar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalının adıdır.  
Meteorolojinin konusu olan hava kütleleri, sıcaklık, barometrik basınç, hava 
çöküntüleri, rüzgârın hızı ve yönü, nem, bulutlar, görüş şartları, yağışlar ko-
nularını ayrı ayrı gündemimize taşır.

HAVA KÜTLELERİ

Aynı sıcaklık ve nem seviyesindeki büyük hava sahaları, hava kütleleri ola-
rak adlandırılır. Yüzlerce kilometre genişliğinde hava sahaları, aynı seviyede 
nem ve sıcaklık olan deniz ya da kara parçaları üzerine çökünce hava kütle-
leri meydana gelmiş olur. Sıcak olan tropikal ve soğuk kutbi hava kütleleri 
belli başlı hava kütleleridir. Hava kütleleri, dünya yüzeyi üzerinde hareket 
ederek ısı dağılımını dengelemeye çalışırlar. Meydana geldikleri bölgeler-
den ayrılıp farklı özelliklerdeki sahalar üzerinde gezdikçe sıcaklık ve nem 
seviyeleri devamlı değişikliğe uğrar. 

ÇEŞİT ÇEŞİT BULUTLAR 

Bulutlar, hafifliği nedeniyle yere düşmeyecek kadar küçük, milyonlarca buz 
kristalinin ya da su damlacıklarının bir araya gelmesiyle oluşur. Havadaki 
su damlacıkları hava sıcaklığının donma noktasına geldiği anda bulutlara 
dönüşür. Bulutlar, şekline ve yüksekliğine bakılarak tanınır ve ayırd edilirler. 
İlk bulut sınıflandırması 1833’te Lukettoward adındaki Londralı bir kimyager 
tarafından yapılmıştır. 

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün sınıflandırmasına göre üç ana sınıfa ayrılmış 
10 çeşit bulut vardır. 

En yüksek bulutlar: Yükseklikleri 8 ilâ 10 kilometre arasındadır. Buzdan 
meydana gelmişlerdir. Cirrus, Cirro-stratus ve Cirro-cumulus adını alırlar. 

Orta yüksek bulutlar: Su ve buz parçacıklarından meydana gelir. Alto-cu-
mulus ve alto-stratus denir. 

Alçak bulutlar: Üç kilometreden az yükseklikteki bulutlardır. Su damlacık-
larından oluşur. Stratus-stratocumulus ve nimbo-stratus adı verilir. Diğer iki 
çeşit bulutun adı Cumulo-nimbus ve cumulustur. bazen bu bulutlar birleşe-

rek değişik tipte bulutlar meydana gelir.
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HAVANIN OLMAZSA OLMAZLARI

Güneş, rüzgâr ve rutubet: Uzun zaman güneş açması antisiklonlarda havanın alçalması demektir. Alçak 
irtifada rüzgârın hızı ve istikameti hava ile zeminin sürtünmesi ve yeryüzü şekliyle yakından ilgilidir. Hava, 
engebeli zeminde; deniz yüzeyindeki ve bilhassa yüksek irtifadaki hava kütlelerinden daha yavaş hareket 
eder. Bu da sürtünmenin mevcudiyetini göstermektedir. Hava akımı, vadilerde ve meskun mahalde tabiatın 
yapısına göre kanalize olur.

Havanın rutubetini ifade etmenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan Rölatif Rutubet “Bağıl Nem” usulü en çok 
kullanılanıdır.

EN ZOR HAVA ŞARTLARINDAN BİRİ : SİS

Zemin seviyesindeki bulutumsu hava kütlesi, sis dediğimiz meteorolojik ortama yol açar. Sis görüş 
şartlarına engel olur. Hava ve yer trafiğini olumsuz etkiler.

HAVA ÇÖKÜNTÜLERİ

Dünyada kutuplarda ve tropik bölgelerde de sürekli hava kütleleri meydana gelir. Çok farklı özellikleri 
olan hava kütleleri, karşılaştıkları zaman birbirleri ile karışmazlar. Kuzey ve güney yarımkürede, yumuşa-
mış tropikal ve kutupsal hava kütleleri arasında bir sınır teşkil eden “kutup cepheleri” vardır. Kutup cephe-
lerinde, ekvatora doğru hareket etmek isteyen kutupsal hava kütleleri ile kutuplara doğru hareket etmek 
isteyen tropikal hava kütleleri arasındaki mücadele sonucu depresyonlar yani hava çöküntüleri oluşur. Bu 
depresyonlar, fırtınalı ve yağmurlu havaya neden olurlar. 

BAROMETRİK BASINÇ VE SONUÇLARI: SICAK VE SOĞUK HAVA DALGALARI

Sıcak tropikal hava kütlesiyle soğuk kutupsal hava kütlesi karşılaştığı zaman, sıcak hava soğuk havanın 
üzerine doğru yükselmeye başlar. Sıcak havanın boşalttığı yerlerde basınç düştüğü için o bölgelere soğuk 
hava akımı olur. Böylece, hava çöküntüsünün oluştuğu bölgenin çevresinde bir hava devri meydana gelir. 
Soğuk hava güneye, sıcak hava da kuzeye doğru hareket eder. Bunlara ayrı ayrı soğuk hava dalgaları ve 
sıcak hava dalgaları denir. Yüzlerce kilometre uzunluğunda olan bu dalgalar boyunca bulutlar oluşur ve 
çeşitli şekillerde yağışlara dönüşürler.
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YAĞMUR VE KARIN DOĞUMU

Daha hızlı hareket etmekte olan soğuk hava dalgası, sıcak hava dalgasına yetiştiği zaman hava çökün-
tüleri sona erer. İki hava dalgası birleşir ve tek bir yağışlı hava dalgası oluşturur. Bunlar da yağmur ya da 
kar yağışlarına yolaçarlar

HAVAYI TAHMİN ETMEK 

Hava durumu, büyük hava kütlelerinin hareketine bağlıdır. Hava kütlelerinin özellikleri ise altlarında bulu-
nan kara parçası ve deniz yüzeyi ile ilgilidir. Bazı hava kütleleri meydana geldikleri yerde günlerce, hatta 
haftalarca hareketsiz durur. Tropik çöllerde, okyanuslarda ve büyük kıtaların iç kısımlarında hava durumu-
nu tahmin etmek kolaydır. Ancak diğer hava kütleleri yer küresinin dönmesinin etkisi altında kaldığından 
hızlı ve dönerek hareket eder. Böylece çevresindeki hava kütlelerine  çarparak onları da harekete geçirirler. 
Bu tür havayı tahmin etmek ise zordur.

Hava tahminini gerçeğe uygun yapabilmek için o bölgede, o anda mevcut olan hava kütlesinin özellikle-
rini, yani geçmişteki sürekli hareket tarzını ve doğan sonuçları periyotları ile birlikte bilmek gerekir. Bu za-
man periyodu genellikle birkaç saat ya da birkaç gün olur. Hava tahmini, hava, deniz ve karada sürdürülen 
yaşam alanlarındaki gereksinimleri karşılayacak biçimde gelişmektedir. Günümüzde hava tahmini, hava 
durumunu araştırmak için atmosfere bırakılan balonlardaki vericileinr üst kısımlardaki hava hakkında bilgi 
sağlamasıyla elde edilir. Bu amaçla uzaya gönderilen uyduların çektiği fotoğraflar, hava tahminciliğinde 
çok daha iyi sonuçlar alınmasına olanak yaratmaktadır.

HAVADA İKİ UÇ NOKTA: TEMİZLİK VE KİRLİLİK
Yaşamamızı sağlayan nefesi alıp verirken, içimize çektiğimiz havanın temiz olması, vücudumuzdaki organ-
ların sağlığı bakımından çok önemlidir.  Temiz hava deyince ne anlamalıyız? Temiz hava, nefes aldığımzda 
zarar verecek gazları içermeyen , oksijence bol olan hava demektir. Kirli hava ise özellikle taşıtların egzoz 
gazları, kışın konutlardan çıkan duman, fabrikaların bacalarında çıkan atık gazlar gibi zararlı gazların bu-
lunduğu havadır. Temiz hava solumak, doğadaki tüm canlılar gibi, insanların da sağlıklı gelişimini sağlar. 
Kirletilmiş havayı solumak ise; kalp ve solunum yolları rahatsızlıkları baş gösterir, havadaki oksijen miktarı 
azaldığı için kemiklerin gelişimini yavaşlatır, koku alma duyusunu azaltır, havadaki oksijen miktarı azaldığı 
için yorgunluk ve uykusuzluk meydana getirir. 
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ATMOSFER SAYESİNDE YAŞIYORUZ

Sevgili arkadaşlar, yerküreyi saran gazların yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklı olduğu için yerçe-
kiminin de etkisiyle katmanlar oluşur. Atmosferde temel olarak 5 katman bulunur.

Troposfer: Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun olduğu katmandır. Ekvator 
üzerindeki kalınlığı 16 ilâ 17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9 ilâ 10 km’dir. Troposfer 
atmosferin en önemli katmanıdır, çünkü gazların %75’i, su buharının tamamı bu katmanda bulunur. Buna 
bağlı olarak hava akımları, bulutluluk, nem, yağışlar, basınç değişiklikleri gibi bilinen bütün meteorolojik 
olaylar bu katmanda meydana gelir. Troposfer genellikle yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır bu ne-
denle alt kısmı daha sıcaktır ve yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1°C azalır.

Stratosfer: Troposferden itibaren 50 km. yükseliğe kadar uzanır. Yatay hava hareketleri olan rüzgârlar 
görülür. Su buharı bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşmaz. Bu katmanda sıcaklık değişiklikleri 
olmaz ve katmanın sıcaklığı yaklaşık olarak - 45°C’dir. Stratosferde yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek 
ağırlıklarını kaybederler. 

Mezosfer: Stratosferden itibaren 80 km. yüksekliğe ka-
dar uzanır. Küçük boyutlu gök taşları bu katmanda sür-
tünmenin etkisiyle buharlaşarak kaybolur.

Termosfer: Mezosferden itibaren 400 km. yüksekliğe 
kadar uzanan katmandır. Bu katmanda güneş ışınları 
yoğun olarak hissedilir. Sıcaklığın güneşin etkisine göre 
200 ilâ 1600°C’dir. Bu katmanda gazlar iyon halinde 
bulunur ve iyonlar arasında elektron alışverişi olduk-
ça fazladır. Bu nedenle haberleşme sinyalleri ve radyo 
dalgaları çok iyi iletilir.

Ekzosfer: Atmosferin en üst katıdır. Az miktarda hidro-
jen ve helyum atomlarından oluşur. Kesin sınırı bilin-
memekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 
km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan 
sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar. 
Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yerçekimi çok 
düşüktür ve gazlar çok seyrektir.
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KOREFE  ALMANYA 

Sevgili arkadaşlar, bu 
ambalajlamanın ilginçliği 
şurada; ürünler ambalajlanır, 
kutuya konur değil mi? Bu 
örnekte, çağımızın en çok tercih 
edilen pantolonlarından biri 
olan jean, içine konulacağı 
kutuya sarılmış. Tahmin 
edeceğiniz gibi, kutu boş 



17TÜKÇEV / Önce Çocuk

DENTSU BOS  KANADA

Taşınan mal veya ürün kadar taşıyıcı 
ambalaj da dikkate değer bir hâle gelince, 
ortaya böyle güzel sonuçlar çıkıyor.

SBDC  İNGİLTERE

Tavuk ve yumurta birbirlerinin 
tamamlayıcısı. Bir ambalajın, 
içindekiyle bu denli canlanması 
ise büyük bir tasarımk ve 
uygulama başarısı

BRUKETA ve ZİNİC  HIRVATİSTAN

Yemişler içinde en değerli olanlarından biri 
de ceviz. Sağlığa yararları hergün yeniden 
keşfediliyor. İşte böylesine değerli bir gıdayı, 
sağlam ve etkili bir ambalaja değer görmüşler.
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Arkadaşlar, yaşamak için temel olarak nelere gereksinim 
duyduğumuzu şöyle bir gözden geçirelim mi? 

Öncelikle yemek yememiz gerekir, değil mi? Aç kalırsak yaşamayız. Sonra su! Susuz yaşamamız da 

mümkün değildir. Barınma ayrıca çok önemlidir. Yağmurun altında, karların üzerinde yaşadığınızı ve 

hayatta kaldığınızı düşünebilir misiniz? Zatürre derhâl kapınızı çalar ve sizi yatağa düşürür. 

Ya da yakıcı güneşin altında saatlerce kaldığınızı düşünün. Başınıza güneş geçer, 

vücudunuz susuz kalır ve yine hastalanırsınız. Yani yaşamak için gerekli olan en 

temel gereksinimlerimiz; yemek yemek, su içmek, barınmak ve koşullara uygun 

olarak giyinmektir diyebiliriz. Bunlardan birini bile yerine getirmediğimizde 

hastalanırız arkadaşlar… Hastalığımız tedavi edilmediğinde de hayatta 

kalmamız olanaksızlaşır. 
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  Peki ya sokaktaki hayvanlar?

Peki, hiç sokakta yaşamak zorunda olan 
hayvanları düşündünüz mü? Yaşamını 
sokakta yaşayarak sürdürmeye çalışan 
kedileri, köpekleri… Her canlı için hayatta 
kalmanın ilk koşulu beslenmekse eğer sokak 
hayvanlarının sizin gibi günde en az üç öğün 
yiyip yiyemediğini bir düşünün arkadaşlar... 
Biz söyleyelim; değil üç öğün beslenmek, 
bazı günler aç bile kaldıkları oluyor. Yemek 
bulabilecekleri tek yer çöp çünkü… Bazı 
günler çöplerde de yiyebilecekleri yemek 
olmayabiliyor. Yağmurlu günler dışında su 
bulmaları da olanaklı değil… 

Gelelim nerde yatıp uyuduklarına… 
Arkadaşlar, sizler evinizin kapısından içeri 
girdikten sonra yağmuru, karı, ayazı, sıcağı 
dışarda bırakıyorsunuz. Dışardayken de hava 
koşullarına göre giyiniyorsunuz. Sıcaksa ince 
giyinip şapka takıyorsunuz örneğin… Ya da 
güneşin altında fazla durmuyorsunuz. Ayaz 
varsa ona göre mont, bot giyip atkı, bere, 
eldiven takıyorsunuz. Yağmurluysa hava, 
şemsiyeniz oluyor yanınızda… Tipi varsa 
kapüşonunuzu geçiriyorsunuz başınıza… 
Oysa sokak hayvanları, karda da ayazda 
da bezdiren sıcaklarda da yağmur altında 
da tipide de hep sokaktalar… Gece de 
aynı yerdeler, gündüz de… Barınacakları 
bir çatıları yok. Geceyi de soğuk taşta 
geçiriyorlar, gündüzü de… Gece de açlar, 
gündüz de… Yağmurda ıslanmamaları 
mümkün değil, çünkü barınacakları, 
kendilerini koruyacakları bir yer yok. Her yer 
ıslak, hava buz gibiyken bir yere sığınmayı 
deneyin. Bir saçak altına girdiğinizde bile 
ıslanırsınız. Kapalı ve sıcak bir ortama 
girmeden ısınamazsınız. Tüm bunlara bir 
de açlık ve susuzluğu ekleyince, sokaktaki 
kedi ve köpeklerin neler yaşadığını, nelerle 
mücadele ettiğini daha iyi anlarsınız.
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  Başka tehlikeler

Arkadaşlar, ne yazık ki sokakta yaşayan hayvanların 
çektikleri sıkıntılar bunlarla bitmiyor. Hayvan sevgisi olmayan 
insanların hayvanlara kötü davranması da sokakta yaşamak 
zorunda olan kedi ve köpeklerin en büyük dertlerinden 
birini oluşturuyor. Hayvanlara sapanla taş atan, sopayla 
kovalayan insanlar da onların yaşamlarını çekilmez kılıyor. 
Hız yapan araçların ezdiği hayvanları düşünün. Ya da 
ısınmak için arabanın motoruna saklanan, ancak kontakt 
anahtarı çevrildiğinde kaçacak zaman bulamadığı için 
sakatlanan kedileri düşünün. 

  Doğayı sevmek, kendini sevmek demektir

Sevgili arkadaşlar, kendini seven insan barışçıldır. Hiçbir şeye zarar vermez. Aksine çevresindeki her şeye iyilikle 
yaklaşır. Zarar görmüş bir canlıyı iyileştirmeye çalışır, ona ilgisini ve sevgisini verir, gerekiyorsa veterinere 
götürerek tedavi edilmesini sağlar. Kendini o canlının yerine koyarak düşünür; yani empati kurar; “Ben bu 
durumda olsaydım ne yapardım?” diye düşünür. Çevrenizle, doğayla empati kurabildiğiniz sürece her şeyi bir 
de onların yaşadığı şekliyle görmüş olursunuz. Bu da daha iyi düşünmenizi ve algılamanızı sağlar.
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Arkadaşlar size bir oyun… Arkadaşlarınızla bir 
araya gelin. Herkes bir kedi ya da köpek olsun. 
Yüzünüzü boyayın, bıyık, burun gibi eklemeler 

yapın. Sonra bir kedi ya da köpek olarak birbirinize sorular sorun. 
Örneğin bir kedi bir köpeğe şunu sorsun:
– Yemek bulamadığında ne yapıyorsun?
Ya da:
– Islandığında hasta olmuyor musun?
Kendinizi bir sokak hayvanının yerine koyun ve onların yaşadıklarını 
anlamaya çalışın. Eğer empati kurmaşı becerebilirseniz, sokakta 
yaşayan hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmanın yollarını da 
bulacaksınız demektir. Bu da sizin daha çocuk yaştan daha duyarlı 
olmanız anlamına gelir. 
Kim çevresine duyarlı, iyi bir insan olmak istemez ki?

Biz neler yapabiliriz?
a  Yemek artıklarını çöpe atmak yerine onları sokağımızdaki kedi ve köpeklere verebiliriz. Bunu 

her akşam yapmalıyız. Unutmayın ki soka hayvanlarının soğuktan donmalarına neden olan 
soğuktan önce yiyeceksiz kalmalarıdır. Bunun nedenini araştırın, sonra da 48. Sayfadaki 
yanıtını okuyun.

a  Harçlığımızla süt alabilir ve her sabah onlara süt verebiliriz. 

a  Sularını kontrol edip her gün tazeleyebiliriz.

a  Büyüklerimiz arabaya bindiği zaman kontakt anahtarını çevirmeden  önce onlara şu uyarıyı 
yapabiliriz: “Lütfen araca binmeden önce arabayı iyice sarsın. Isınmak için motora kedi 
girmiş olabilir. Arabayı sarsalım ki kedi varsa çıksın. Kontakt anahtarını çevirince motor kayışı 
kedilerin sakat kalmasına neden olabiliyor.”

a  Kışın kardan ve yağmurdan, yazın aşırı sıcaklardan korunabilmeleri için onlar için mukavva 
kulübeler yapabiliriz. Bunu arkadaşlarımızla birlikte yapabiliriz.

a  Her şeyden önemlisi onlarla empati kurabiliriz. O zaman yaşadıklarını anlayıp bu maddeleri 
artırabilirsiniz.

OYNAYALIM, EMPATİ KURALIM
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Arkadaşlar, park ve bahçelerde 
gördüğünüz o güzel renkli 

katman katman açılmış bitkinin
 ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 

Söyleyelim: Süs lahanası. 
Gerçekten de kullanıldığı 
yeri öyle bir süslüyor ve 

güzelleştiriyor ki 
bakmaya 

doyamıyor insan… 
Latince adı 

Brassica oleracea var. 
Acephala olan süs 
lahanasını birlikte 

tanımaya 
ne dersiniz? 

Arkadaşlar, park ve bahçelerde 
gördüğünüz o güzel renkli 

katman katman açılmış bitkinin
 ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 

Söyleyelim: Süs lahanası. 
Gerçekten de kullanıldığı 
yeri öyle bir süslüyor ve 

güzelleştiriyor ki 
bakmaya 

doyamıyor insan… 
Latince adı 

Brassica oleracea var. 
Acephala olan süs 
lahanasını birlikte 

tanımaya 
ne dersiniz? 
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Süs lahanası, tek yıllık ya da çok yıllık otsu bir bitkidir. Boyu 10 cm ila 30 cm arasında değişir. Kenarları kıvır 
kıvır olan bu bitkinin dış yaprakları yeşil, ortadaki yaprakları kırmızı, mor, beyaz ya da sarıdır. Genellikle 
toplu olarak kullanılan bu bitki, kullanıldığı ortama hareket ve neşe katıyor desek, yanlış söylemiş olmayız 
her hâlde… 

Yapraklarının güzelliğinden söz etmekten çiçeklerine gelemedik bir türlü… Süs lahanasının çiçekleri salkım 
şeklindedir arkadaşlar... İlk yıl çiçek vermez; ikinci yıl yaz sonu ve sonbahar aylarında ise sarı renkli çiçek 
açarlar. 

Bahçenizde süs lahanası üretmek istiyorsanız öncelikle tohumunu edinmeniz gerekecek. Çünkü süs lahanası 
tohumla üretilir. Tohumları Haziran-Temmuz aylarında ekeceksiniz, sonra üzerini ince bir toprak tabakası ile 
kapatacaksınız. Tohumların 8 ila 15 °C

,
de  çimlendiğini unutmayın.

Arkadaşlar, süs lahanası ılıman-soğuk iklimleri ve güneşli, aydınlık yerleri sever. Sıcağı hiç sevmediğini de 
aklınızdan çıkarmayın. O güzelim görünümü ile bulunduğu ortamı şenlendirmesini istiyorsanız, çok sıcak 
ortamları seçmeyin. Bunun nedeni yaprakların, sıcaklık ancak 15 °C’nin altına düşmesi hâlinde renklenmeye 
başlamasıdır. Yapraklar renklenmeye başladıktan sonra azotlu gübre kullanılmasında yarar vardır. 

Artık biz susalım, fotoğraflar konuşsun. Çünkü diyecekleri çok şey var. Ne dersiniz? 
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Önder: Farkında mısın, bisiklete binen çok kişi 
görmeye başladık? 

Öncel: Farkındayım; hatta her geçen gün bu sayı 
daha da artıyor sanki…  

Önder: Şehirlerde yeterince bisiklet yolu olmadığı 
için birçok kişi yoğun trafikte bisiklete biniyor. 

Öncel: Keşke bizim de bisiklet yollarımız olsa… 
Düşünsene, şehir trafiği içine giren bir bisiklet, 
aslında ne kadar çok tehlike ile karşılaşıyor? 

Önder: Maalesef bizim bisiklet yollarımız ve bisiklet 
parklarımız yok. Bisikletin önemi daha tam olarak 
anlaşılamadı ülkemizde…

Öncel: Ama yine de artık bir ulaşım aracı olarak 
görülmeye başlandı ki trafikte daha çok bisikletli 

görüyoruz.

Önder: Haklısın.

Öncel: Eee, bu da bisikletin 
şehir trafiğinde bir otomobil 
gibi hareket etmesi anlamına 
gelmiyor mu?

Önder:  Geliyor elbette... 
Bu yüzden şehir trafiğinde 
bisiklet kullanmayı 

yeğleyen bir kişinin, bisiklete binmeden önce ve 
sürüş sırasında dikkat etmesi gereken çok önemli 
konular var. 

Öncel: Biliyorum. Bisiklete binmeden önce 
yapmam gerekenleri zaten sen öğretmiştin bana… 

Önder: Hadi birlikte yeniden hatırlayalım o 
zaman...

Öncel: Öncelikle bisikletimizin bedenimize uygun 
olması gerekiyor. Güvenliğimiz için kısa mesafelerde 
bile kask takmamız şart. Yine güvenliğimiz için 
eldiven kullanmamız gerekiyor. Eldiven, ellerimizin 
kaymasını önlüyor. Bisiklete binmeden önce de 
tekerlerde patlak var mı diye bakıyoruz. Frenleri,  
vitesleri, seleyi, zinciri herhangi bir arıza ya da 
ayarsızlık var mı diye kontrol ediyoruz. 

Önder: Bravo sana Öncel. Ayrıca kontrol sırasında 
bisikletimizde bir sorun belirlediysek, kesinlikle 
binmiyoruz, değil mi?

Öncel: Yok! Ben biniyorum. Yolda düzeliyor 
kendiliğinden…

Önder: Şakacı seni!

Arkadaşlar, bugüne kadar Önder ve Öncel sayesinde bisikletin çevreye ve sağlığımıza yararları, 

doğru bisiklet seçimi ve bakımı ile bisiklet sporu  hakkında birçok şey öğrendik. Artık biliyoruz ki 

bisiklet en çevreci ulaşım aracı... Bakalım bu sayıdaki sohbetlerinden neler öğreneceğiz.

Bisiklet Kullanımında Güvenlik
Sol Sağ

ya da

Dur
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Öncel: Hahahaaaa…  Bisiklet söz konusu olunca 
gerçekten çok ciddi oluyorsun. 

Önder: Bisiklete binmek çok keyifli ve eğlenceli, 
evet… Ama bir o kadar da ciddiye alınması gereken 
bir ulaşım aracı ve spor dalı… Bisikleti, özellikle 
trafikte kullanıyorsak, tüm kurallara uyulması ve 
dikkat edilmesi gerekiyor.  

Öncel: Karayolları Trafik  Kanunu’nda “Bisiklet 
yolları olmayan yerlerde bisikletli, karayolunu 
kullanır ve diğer taşıtlarla aynı sorumlulukla 
hareket eder”  diyor. İşte bu yüzden de bisiklete 
binmeden önce ve bisikleti kullanırken dikkat 
etmemiz gerekiyor. Konu bisiklet olunca ciddi 
olmakta gerçekten çok haklısın. 

Önder:  İşte bu yüzden tüm yol kurallarına ve yerel 
trafik kurallarına uymalıyız. “Yollar hepimizin, 
paylaşalım” derken tüm sürücülere, yayalara ve 
diğer bisikletçilere saygı göstermeliyiz. 

Öncel: Bak elimde ne var?

Önder: Neymiş o?

Öncel: Trafikte bisiklete binerken dikkat edilmesi 
gerekenlerle ilgili bir yazı… İnternetten indirdim. 
Yazıcıdan çıkışını aldım; birlikte okuruz diye 
getirdim. Önder: Aaa, hemen bakalım.

Bakalım Öncel’in elindeki kâğıtta neler yazıyor arkadaşlar? 
  Bisikletinizi, her zaman sürücülerin ve yayaların sizi görmeye-

bileceğini düşünerek kullanın.
 Mümkün olduğunca sağ şeridi kullanın. Gerektiğinde sürüş yapılan 

şeridi ortalayarak kullanabilirsiniz.
 Önünüzdeki araçla güvenli bir duruş mesafesi bırakın. Yanınızdaki 

araçla 1,5 metre güvenlik mesafesi bırakın. 
 Bisiklette akrobatik hareketler yapmayın, başka araçlara tutunarak 

sürmeyin.
 Kulağınızda kulaklıklarla bisiklet sürmeyin. Çevreden gelen ses, korna gibi uyarıları fark edemezsiniz.
 Ani frenler yapmayın. Durmanız gerekiyorsa yavaşlayarak sağa yanaşın. Durduğunuzda yoldan çıkın. 
 Yol kenarında park etmiş ve yakın mesafede duraklama yapmış araçların aniden kapı açışlarına karşı 

hazırlıklı ve tetikte olun. 
 Kavşaklarda ve tali yollardan ana yollara çıkışlarda seyir halindeki diğer 

araçlar kontrol edilerek güvenli bir şekilde dikkatlice çıkış yapınız yada 
dönünüz. 

 Özellikle yola paralel mazgallar, delikler, kanalizasyon çukurları, 
moloz yığını, yol ve kaldırım inşaatlarına dikkat etmelisiniz.

 Görüşün güçleştiği hava koşullarında ve yorgun olduğunuzda bisiklet 
kullanmamalıyız.  Karanlıkta  ise ön ve arka ışıklandırma kullanınız  
ve dikkat çekici renkte kıyafetler tercih ediniz.

 Trafikte grup halinde bisiklete binerken tek sıra şeklinde bisiklete 
bininiz. 

 Trafikte grup hâlinde bisiklete binerken toplu sürüş kuralları 
hatırlanmalı ve motorlu araçların birbirlerini sesle ve ışıkla uyardığı 
gibi bisiklet sürücüleri de sollama ve dönüş gibi hareketleri 
önceden seslenerek ve el işaretleri ile duyurmalıdır.
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Sevgili arkadaşlar, insanın doğadaki temel özelliği, bildikleriyle 
yetinmemesidir. Sürekli hayal eden bir canlı olarak, hayallerini 
gerçekleştirmek üzere bilgi üretir. Zamanla bilgiye de gerçeğe 
dönüştürmenin yollarını arar bulur. Aynı zamanda ürettiği ve 
ortaya koyduğu bilgileri de adlandırır. Örneğin bundan 25- 30 
yıl önce geleneklere dayanılarak yapılan tarım dışında, örneğin 
organik tarım olarak adlandırılan bir tarım yoktu. Doğadan tarım 
yoluyla elde edilen her tür tarımsal ürün zaten organikti. Ancak, 
artan nüfusun tüketimi de arttırması nedeniyle; daha hızlı ve 
bol üretim yapabilmek için özellikle kimyasal ilaçların kullanımı 
yaygınlaştırıldı. Sebze, meyve gibi tarımsal gıdaların yanısıra 
tavuk, inek gibi hayvansal kaynakların doğal gelişimlerini 
hızlandırmak, akla ister istemez bazı soruları getirdi. Büyük 
olasılıkla anneniz, babanız, büyükleriniz sebzede, meyvede, ette 
sütte eski tatların kalmadığını söylüyorlardır. İşte buna paralel 
olarak “organik tarım” ifadesini çevremizde daha sık duymaya 
başlıyoruz.   
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İsterseniz organik tarımla geleneğe dayanılarak yapılan tarım 
arasında ne gibi farklılıklar var, önce onu anlamaya çalışalım. 
Geleneğe dayalı tarımda bitkilerin büyümesi için özellikle kimyasal 
gübreler kullanılırken organik tarımda toprağı ve bitkileri beslemek 
için doğal gübreler kullanılır. Geleneksel tarımda tarlalara zarar 
veren canlıları temizlemek için sentetik tarım ilaçları kullanılırken 
organik tarımda doğadan elde edilen haşere öldürücüler kullanılır. 
Geleneksel tarımda yabani otlar için sentetik bitki öldürücüler 
kullanılırken organik tarımda çeşitli budama yöntemleri, elle 
toplama ve doğal bitki öldürücü bileşikler kullanılır. Geleneğe bağlı 
olarak yapılan  tarımda hayvanlara antibiyotik, büyüme hormonu 
ve hastalık önleyici bazı ilaçlar verilirken organik tarımda hayvanlara 
dolaşabilecekleri daha geniş alanlar, özel beslenme programları 
uygulanır. 

Sevgili arkadaşlar, organik tarım, organik tarım ürünü terimlerini 
daha sık duyduğumuzu söylemiştik. Peki bir gıdanın organik olup 
olmadığı nasıl anlarız? 

Bir gıdanın organik olup olmadığını anlamak için ilk yapacağımız 
şey, onun ambalajına bakmaktır. Organik tarım yapan firmalar 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
denetim firmaları tarafından sertifika almak zorundadır. Bu denetim 
kurumları ürünün çeşitli aşamalarında firmaları ziyaret ederek 
ürünlerden örnek alıp organik olup olmadıklarını test eder. Ürteciyie 
ilişkin sertifika bilgileri ambalaj üzerinde mutlaka bulunmalıdır. 
Ambalajı bulunmayan sebze ve meyvelerin organik olup olmadığı 
konusu ise tamamen üretici ve satıcıya olan güvene dayanmaktadır. 

Günümüzde organik tarım uygulamaları, toprak ve 
suyun korunmasını, doğal kirliliğin azaltılmasına 

katkıda bulunmak için özendirilmektedir.

Arkadaşlar, gıda ürünü alırken ambalajlarını 
mutlaka okuyun diyoruz. İşte o ambalajlarda yer 

alan bazı önemli başlıklar:

%100 Organik: Ürün tamamen organik 
bileşenlerle yetiştirilmiş ve satışa sunulmuştur.

Organik: Ürün %95 oranında organiktir. 

Organik bileşenlerle hazırlanmıştır: Ürün %70 
oranında organik bileşenlerle hazırlanmıştır. 
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Uygarlığın başlangıcından itibaren hava, insan için daima en önemli merak ve araştırma konularının 
başında gelir. İnsanoğlu, ilkçağdan bu yana bulutları, rüzgârı, yağmuru anlamak ve birbirleriyle ilişkilerini 
belirlemek için gözlem yapıyor. 

Arkadaşlar doğada, atmosferdeki değişim ve olaylar nedeniyle canlıları doğrudan etkileyen önemli 
hava olayları vardır. İşte bu hava olaylarının varlığını, analizlerini, tahminlerini, iklim değişimlerini, hava 
kirliliğini, güneş ve rüzgâr enerjileri de dâhil, hidroloji ve atmosfer fiziğinin eğitim olarak verildiği bilim dalına 
“Meteroloji Mühendisliği” diyoruz.

Sevgili arkadaşlar, ilgili üniversite bölümlerinden mezun olanlar “Meteoroloji Mühendisi” unvanı alır. 
Ülkemizde 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nin bir bölümü olarak kurulan 
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 1983’ten bu yana Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bir bölüm 

olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Atmosferi, atmosferdeki sistemleri ve atmosferde meydana gelen 
olayları anlamak, açıklamak ve öngörüsünü yapmak, bölümün 
temel amaçları arasında bulunuyor.

Her gün televizyon ve radyo kanallarında izleyip dinlediğiniz 
hava tahminleri, dünyanın dört bir yanındaki meteoroloji 

merkezlerinde çalışan meteorologların emeğiyle 
hazırlanıyor. Günde dört kez 10 bine yakın istasyondan 

yer gözlem bilgileri ve denizlerden milyonlarca 
deniz gözlemi toplanıyor.

Arkadaşlar,
Atmosfer bilimi anlamına gelen meteoroloji, Yunanca “meteoron” 
sözcüğünden kaynaklanır ve “gökyüzünde olan olaylar” anlamına gelir.
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Günümüzde meteorolojinin bazı temel uygulama alanlarını anımsatalım

Havacılık 

Meteorolojisi

Bio 

Meteoroloji

Tarımsal 

Meteoroloji

Sayısal 

Meteoroloji

Şehircilik 

Meteorolojisi

Uydu 

Meteorolojisi

Deniz 

Meteorolojisi

Atmosferik

Kimya ve Hava 

Kirliliği 

Meteorolojisi

Hava 

Tahmini
Şiddetli 

Hava Olayları 

İhbarları

Uzay 

Havası
Çevre 

Uygulamaları 

Meteorolojisi



Musa Ağabey, sizinle röportaj yapmaya gelmeden 

Önce hakkınızda biraz araştırma yap-
tık. İnternet sayfanıza girdik ve sizi 
biraz tanımaya çalıştık. Okudukları-
mızdan öğrendiğimize göre çocuklara 

klasik müziği sevdirmeye çalışıyorsunuz. 
Bize “Çoksesli Gösteri”nizi anlatabilir 

misiniz? Neler yapıyorsunuz göste-
rinizde? 

Sevgili arkadaşlar, “Çoksesli 
Gösteri” klasik ve çok sesli müziği 

eğlendirerek sevdiren ve öğreten bir 
gösteri… İçinde senfonik orkestradan 

kukla korosuna, solistlerden bestecilere 
her şey var. Sahneye büyük bir orkestra 
ile çıkıyorum ve hep beraber eğlenerek, 
şarkılar söyleyerek, dans ederek bir 
müzik yolculuğu yapıyoruz. Çoksesli 

Gösteri’de müziğin her tarzı var. Kla-
sik müzikten rock müziğe, halk müzi-

ğimizden hip-pop müziğe kadar müzi-
ğin her tarzını seslendiriyoruz. 

Gösterinizde kuklalar olduğunu oku-
duk. Kuklalar n’apıyor “Çok Sesli 
Gösteri”de?

Kuklalar gösterimizde koro olarak 
sahneye çıkıyorlar. Şarkı söylemek 
dünyanın en güzel şeylerinden... 
Kukla korosu ile şarkılar söylüyoruz; 
büyük bir koro oluyoruz.

Gösterinize büyüklerimiz de gelebilir mi, yoksa yal-
nızca biz çocuklar için mi?

Zaten gösterimizin afişlerinde “Çocuklar anne ve baba-
nızı da bu gösteriye getirin” yazıyor. Aslında bu, tüm ai-

lenin eğleneceği ve öğreneceği bir aile gösterisi…

Gösterinize gelmek dışında, klasik müziği sevmek 
için biz kendi kendimize n’apabiliriz Musa Ağabey?

Müzik aynı kitap okumak gibi arkadaşlar... Önce ba-

sit, anlaşılması kolay kitaplar ile başlarız. Daha sonra 

daha uzun ve anlaşılması biraz güç kitaplar da oku-

maya başlarız. Klasik müzik de böyle bir şey… Önce 

daha basit eserlerle başlamalı ve dinledikçe, ufkumuz 

açıldıkça daha uzun eserlere geçmeliyiz. Bir senfoniyi 

dinlemek, bir roman okumak gibidir.

Bize örnek verir misiniz? Önce hangi eserleri dinle-
meli?
Öncelikle en beğendiğimiz, dinlemekten zevk aldığımız 

kısa eserlerle başlamalı… Her fırsatı değerlendirmeli-

yiz arkadaşlar… Çalışırken, spor yaparken, gezinirken 

her fırsatta dinlemeliyiz. Vivaldi’nin Mevsimler’i ile baş-

layabilirsiniz. Mozart’ın sonatları da güzel bir başlangıç 

olabilir. Korsakof’un Şehrazatı’nı mutlaka ilk dinlemeler 

arasına almalısınız. Daha büyük başlangıçlar için Beet-

hoven 9. Senfoni’si etkileyici olacaktır.
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Söyleşi

Arkadaşlar, bu sayımızda arkadaşlarınız, besteci 
ve orkestra şefi Musa Göçmen’le bir söyleşi 
yaptılar. Söyleşiyi yaparken çok eğlendiler ve Musa 
Göçmen’in kuklalarla birlikte verdiği konserine 
gitmeye karar verdiler.



Biz henüz sizi sahnede izlemedik. Arkadaşlarımız çok 
eğleniyor mu?

Çoksesli Gösteri›nin her ânı eğlence ve heyecan dolu… 
Bu gösteride bağırmak, şarkı söylemek, her an dans et-
mek serbest. İşte bu yüzden de eğlence dolu bir gösteri. 
Eğlenirken öğrenmek ise daha zevkli…

Biz duyduk ki, enstrümanları atık malzemelerle 
oluşturulan bir orkestrayı yönetecekmişsiniz. Anlatır 
mısınız bize bu projenizi? 

Doğru duymuşsunuz arkadaşlar… Önümüzdeki 
günlerde atıklardan geri dönüşüm yapılarak kazanılmış 
çalgılar ile bir konser vermeyi planlıyoruz. Biliyorsu-
nuz, hiçbir şey çöp değildir. Sizin onları geri kazanmak 
için ne yaptığınız önemlidir. Bu konserde, çöp olarak 
atılmış birçok şeyin nasıl bir çalgıya dönüşebileceğini 
göreceğiz. Bu konseri izleyen herkes atıklarını çöpe 
atmak yerine evde onlardan birer müzik âleti yapabi-
leceğini görecek. Böylelikle, dünyamızın daha temiz bir 
yer olması konusunda, herkese yeni bir bakış açısı ka-
zandırabileceğimizi düşünüyorum.

Hem söyleşi için hem de biz çocuklara klasik müzi-
ği sevdirmek konusundaki çabalarınız için teşekkür 
ederiz Musa Ağabey…

Ben teşekkür ederim çocuklar… Sevgiyle ve müzikle ka-
lın. Bizi izlemeye de mutlaka gelin, olur mu?

MUSA GÖÇMEN KİMDİR

Müzik eğitimine, çocuk yaşlarda girdiği Askerî Mızıka 
Okulu’nda başladı. İlk eseri, 14 yaşındayken seslendi-
rildi. Ardından birçok eser yazdı. Orduda görev yaptı-
ğı yıllarda askerî müzik besteciliği ve şeflik yaptı. Bü-
yük ölçekli senfonik eserler besteledi, operalar yazdı, 
özel senfonik projelere imza attı. Yurt dışındaki önemli 
festivallerde konserler vererek ülkemizi temsil etti. 
Mevlânâ’nın doğumunun 800. yılı için yazdığı “Senfo-
nik Sema”yı defalarca seyirci ile buluşturdu. Avrupa’nın 
en önemli rock festivallerinden biri olan “Masters of 
Rock” festivalinin açılışını yaptı. Bu konser canlı olarak 
kaydedildi ve konser DVD’si tüm dünyada satışa su-
nuldu. “Göçmen Senfonik” projesi kapsamında Avrupa 
ve Asya’da konserler verdi. Yurt içi ve yurt dışında beş 
solo albüm yaptı. Son olarak eserlerini “Göçmen Ko-
leksiyon” isimli albümünde topladı. Eczacıbaşı Ulusal 
Beste Yarışması’nda “Solo Keman İçin Suit” adlı eseriy-
le üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Bu eser kaydedildi 
ve CD olarak yayımlandı. Birçok belgesel, film, dizi, 
reklam ve televizyon müziği besteledi. Bünyesinde 
Jose Carreras, Andrea Bocelli gibi önemli isimleri ba-
rındıran Canada Sol Music Management’in çatısı altına 
kabul edildi ve çeşitli projelerde yer aldı. Solo basgitar 
virtüozu Magnus Rosen ile solo bas ve koro için çalış-
malar gerçekleştirdi; 2011-2012 yılı konser turne plan-
lamaları yaptı. 2011 Japonya depremi için tüm dünya 
sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen “Shine” isimli 
şarkı için ülkemizden davet alan tek sanatçı oldu. Eserin 
orkestrasyonlarını yaptı ve şefliğini üstlendi. Albümün 
tüm geliri Japonya’daki deprem ve tsunami felaketze-
delerine yardım amacıyla bağışlandı. Musa Göçmen 
çalışmalarını, hâlen kendi senfonik orkestrası GocSo ile 
Ankara’da sürdürmektedir.

www.musagocmen.com
www.gocso.com
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ARAŞTIRALIM

Çoksesli Müzik nedir?

Arkadaşlar, bu söyleşinin konusu olan 

çoksesli müziğin ne demek olduğunu 

araştırın, okulda arkadaşlarınızla konuşun. 



32 TÜKÇEV / Önce Çocuk

Sevgili arkadaşlar, sizlerin yaşlarında, henüz derli toplu bir harcama bütçesi yapabilmek gündeminizde olmayabilir. 
Aranızda kimi arkadaşlarınız, harçlıklarını harcarken, belki de harcamalarına ilişkin kendilerince bir program 
yapıyor da olabilir. Her iki durumda da, sizlere ‘daha az para harcamanın’ bazı önemli başlıklarını aktaralım 
istiyoruz. Bugün değilse yarınlarda, zaten geçiminizi sağladığınızda, harcama bütçelerinizi de yapıyor olacaksınız.

Harcamalarda, en öncelikli tutum giderlerin izlenmesidir. Ay boyunca en ufak harcamaları bile (örneğin okulda 
aldığınız poğaçalar) not edin. Ay sonunda ufak tefek sandığınız masraflarınızın, biriktiği zaman ne kadar yüksek 
olduğunu göreceksiniz. Zaman zaman kendinize, “Gereksiz harcamalarım var mı?” diye sorun. Size değer katmayan, 
ufak tefek ama biriktiğinde büyük tutarlara ulaşabilecek harcamaları belirleyin ve o harcamaları yapmayın.

Yaşınızı da göz önüne alarak, henüz şimdiden pahalı sayılabilecek hobilerden, eğlencelerden uzak 
durun. Harcamaları az olan ancak size değer katan, ruhunuza ve bedeninize uygun etkinlikler 
belirleyin. Örneğin arkadaşlarınızla sosyal ilişkilerinizi arttıracak oyunları paylaşın, piknikler 
düzenleyin.

Önemli bir harcama başlığı da, tüketim malzemelerinin ömrünü tamamlamadan atılması, 
kullanılmamasıdır. Araştırdığınızda, zorunlu olarak almak istediğiniz bir mal ya da 
malzemenin az kullanılmış ikinci el fiyatlarının ne kadar düşük olabildiğini göreceksiniz.

Az para harcamayı gerçekleştirirken, hayallerinizi ön plana alın. Harcamadığınız 
her paranın bir kenarda biriktiğini, sonrasında çok istediğiniz bir şeyi yapmak için 
(güzel bir tatil, oyuncak, bilgisayar vs.) bu parayı kullanabileceğinizi düşünün.

Son olarak da, şimdiden, harçlıklarınızın çok küçük de olsa bir bölümünü 
biriktirmeye başlayın. Mümkünse her gün, değilse, haftada bir, kumbaranıza 
belirli miktarda para atın. Kumbarayı açtığınızda biriken paraya siz de hayret 
edeceksiniz.

Hepinize, yeterince para kazanıp harcayacağınız günler diliyoruz.
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Bu güzel yüzlerin hepsi 2014 Kasım’ında “Temizlik Değeri” 
çalışmalarımızın başlaması ile gülümsemeye başladı.
TÜKÇEV’in  göndermiş olduğu tohumlu kartlar çocuklar 
üzerinde bir heyecan yarattı. Sarı papatya şeklindeki to-
humlar, aslında birer sevgi tohumu idi ve çocuklar için bir 
bitkinin büyüme aşamalarına tanık olma, o ânı yaşama-
ları anlamına geliyordu.
Çocuklarla yaptığımız sohbetin ardından okul bahçemize 
çıkıp tohumlarımızı ekmeye başladık. Tırnaklarımızın içine 
toprak taneleri kaçırarak, üstümüzü çim lekesi yaparak, 
karınca yuvasını izleyerek, gökyüzünün en güzel mavisi 
altında, güneşin aydınlığında birlik olduk ve tohumları-
mızın yatağını açıp onları yerleştirdik can alacakları yu-
vaya... En güzel sevgi sözcükleri eşliğinde, öğrendiğimiz 
güzel şarkılarla bebek tohumlarımızın üzerini toprakla 
usulca örttük, büyüsünler diye…
TÜKÇEV ile iletişime girmeden önce böyle bir güzelliğin 
farkında değildik. Bazen küçük şeyler birçok insanı bir 
araya getirir, yeni fikirler ortaya çıkarır. TÜKÇEV’in bize 
göndermiş olduğu renkli çiçek ve mavi ladin tohumları 
aslında çocuklarımızın geleceğe dair hayallerinin to-
humlarıydı. 4-5 yaşında birer anne baba oldular. Tohum-
lar onların çocuklarıydı sanki… 

Büyümesini ve bakı-
mını üstlenecekleri; 
sevgilerini, heye-
canlarını, sıkıntılarını 
paylaşacakları; ihti-
yaçlarını giderecek-
leri; her birinin ayrı 
ayrı adı olan bitkileri 
yani çocukları var. Bu 
anlamda özenle ekildi 
her bir can… Çocuklarımın 
yüzündeki sevgi, heyecan, 
paylaşım, dayanışma, top-
rağa dokunma, doğayla iç içe 
olma duyguları… Bunlara paha biçilemez.
Tohumlarımızı ektikten sonra çocukların en büyük merakı, 
bu güzel çiçek yavrularına ne zaman kavuşacaklarıydı. 
Herkes gibi ben de heyecan içindeydim. Önce renkli kır 
çiçeklerine mi yoksa mavi ladine mi merhaba diyecektik? 
Bunca emeğin sonuca ulaşması için beklemeye başladık. 
3 hafta sonunda tohumlarımız filizlendi. Sevginin, birlikte-
liğin, birlikte bir şeyler başarmanın sonucuydu filizler…
Bu filizler büyüyecek ve çocuklarımızdaki sorumluluk 
duygusunu, doğaya hayranlıklarını geliştirecektir. Bir ço-
cuk aslında bir dünyadır. Burada her bir çocuk tohumlara 
dokunarak kendi dünyalarını büyüttüler.
TÜKÇEV’e göndermiş olduğu tohumlar için minnettarlığı-
mızı iletiyoruz.
Hatay Dörtyol İlkadım Anaokulu böyle fırsatlar var ol-
dukça, Türkiye’nin pırıl pırıl  çocuklarıyla hep güzel şey-
ler öğrenmeye devam edecek. Yeter ki güzel fikirli, güzel 
insanlar, güzel kurumlar olsun ki çocuklarımız da büyü-
düklerinde güzel insan olmaya devam etsinler. Ben de 
bir okul öncesi öğretmeni olarak böyle bir faaliyet içinde 
olduğum ve çocukların sevincini onlarla birlikte yaşa-
yabilecek kadar onlara yakın olduğum için çok şans-

lıyım. Umarım tüm anaokulları 
TÜKÇEV’in çalışmalarını takip ede-
rek ‘Güzel Yarının Güzel Çocukları’ 
projesi  çatısı altında toplanırlar. 
Bu çalışmanın ilk adımını attığım 
için mutluyum.

KÜÇÜK TOHUMLARIN HİKÂYESİ
İLKADIM ANAOKULU
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ
TÜLAY ÖZKOÇ
HATAY/DÖRTYOL
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Hacivat: Ooooofffff, haaaaay hak! Yar bana bir eğlence medeeeet!!!

Karagöz: Yav Hacı Cavcav… Sabah sabah yine ne bağırıp durursun bed sesinle?

Hacivat: Aşağıya in de bana katıl Karagözüm. Fiziksel aktivite için en uygun zaman! 

Karagöz: Bana yaklaşma el aman!

Hacivat: Öyle deme Karagözüm. Kaslarımızı ve eklemlerimizi düzenli olarak çalıştırmamız gerekiyor. 
Hadi gel de aşağıya, biraz yürüyelim, sonra koşalım. Vücudumuzu çalıştıralım.

Karagöz: Bence seni evde oturmaya alıştıralım. Her gün vır vır vır, bıktım dilinden… Hadi başka 
kapıya… Benim aktiviteyle filan işim olmaz.

Hacivat: Öyle bütün gün miskin miskin oturursan, kasların zayıf düşer, 
eklemlerinde kireçlenme başlar. Sonra bir gün bakmışsın, belini bile 
doğrultamıyorsun. Gel, geç olmadan katıl bana…

Karagöz: (Aşağıya iner. Hacivat’a bir tos vurur) Geldim işte, atıldım sana…

Hacivat: Ay vurma Karagözüm. Beni bir dinle…

Karagöz: Sen de acıyla inle.

Hacivat: Dur, dur da dinle… Şimdi seninle şöyle tempolu bir yürüyüş yapalım 
Karagözüm. En basit fiziksel aktivite yürüyüş ama vücudumuzda neler neler yapıyor bir 
bilsen…

Karagöz: Sen de bir susup dinlensen… Neyse, merak ettim, söyle hadi.

Hacivat: Tempolu bir yürüyüş, kalbimizi ve akciğerlerimizi güçlendirir. Çünkü yürüyüş 
sırasında bolca oksijen kullanırız. Kalp ve solunum hızımız artar. Sonra… Kalori yakarız. 

Karagöz: Şimdi işim gücüm var. Sen fazladan bir iki kilometre daha yürü, benim 
yerime de yak kalorileri…
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Hacivat: Hiç olur mu Karagözüm? Hareket etmeden kalori yakılır mı?

Karagöz: Yakılmaz mı?

Hacivat: Yakılmaz tabii… Ama yürürsen, bisiklete binersen, yüzersen, tenis oynarsan hem kalori 
yakarsın, hem kaslarını, eklemlerini çalıştırırsın, ciğerlerini güçlendirirsin. 

Karagöz: Yapmazsam n’olur? 

Hacivat: Bir gün gelir, merdiven çıkamaz olursun. Dizlerinde derman olmaz. Azıcık yol yürür, soluk 
soluğa kalırsın. Sonra kaslarını güçlendirmediğin için ileriki yaşlarında belin, sırtın, bacakların ağrır 
durur. Ağrı inim inim inletir seni valla…

Zenne: Geçiyordum, konuşmanızı duydum. Hacivat doğru söyler Karagöz. Bak anneme… Beli iki 
büklüm… Bastonsuz yürüyemiyor. Kemikleri zayıf, kasları zayıf, eklemleri kireçlendi; her yeri ağrıyıp duruyor. 
Zamanında vücudunu güçlendirseymiş, bu yaşlarını daha rahat geçirirmiş. Ama artık çok geç. 

Karagöz: Annen çok yaşlı ama Zenne… Normal yani.

Zenne: Aman Hacıcavcav ne dinç yaşlılar var, bir bilsen. Bastonla iki büklüm yürümek, ancak çocukken ve 
gençken kendine bakmayanların kaderi… Hadi bana Allahaısmarladık. Sabah yürüyüşümü yapmam gerek.

Karagöz: Yav bak şu Zenne’ye… O da mı fiziksel aktivite mi maktivite mi ne işte ondan yapıyor. 
Hacıcavcav biraz daha anlat hele… Meraklandım bak ben şimdi.

Hacivat: Sen yeter ki dinle Karagözüm. Ben sabaha kadar anlatırım. 

Karagöz: Bari yürürken anlat da vücudumuzu çalıştırmaya başlayalım.

Hacivat: Aferin sana Karagözüm. Şimdi şu yürüyüşle bacak kaslarımızı çalıştırmış 
oluyoruz. Biraz yürüyüp ilerdeki parkta temel kültür fizik hareketlerini de yaparsak hiç fena 
olmaz. Örneğin çömelip kalkmak, dizkapaklarımızdaki eklemlerimizi çalıştırır. Yere eğilip 
ellerimizi ayaklarımıza değdirmek, belimizi, bacaklarımızı çalıştırır. 

Karagöz: Yav Karagöz, eklemleri çalıştırmak deyip duruyorsun da, çalışmazsa ne olur?

Hacivat: Eklemler, iskeletimizdeki kemiklerin birbirlerine eklendikleri yerlerdir Karagözüm. 
Örneğin dizkapağındaki, dirseğindeki, el ve ayak parmaklarındaki oynar eklemlerin, sen onları 
düzenli olarak hareket ettirip çalıştırmazsan, âdeta paslanır.

Karagöz: Yaslanır mı? Nereye?

Hacivat: Öyle değil Karagözüm. Hani bir atasözümüz vardır ya “İşleyen demir pas tutmaz” 
diye… Eklemlerini çalıştırmazsan hareketsizlikten kireçlenir. Kireçlenince de o bölgelerini 
daha az hareket ettirebilirsin. Kireçlenen yerlerini rahat hareket ettiremezsin. Hareket 
yeteneğin azalır. Ağrıların olur. Hem de çok… 

Karagöz: Hadi bir an önce şu parkta kültür fizik hareketlerine başlayalım Hacıcavcav. Yav 
şimdiye kadar nerdeydin sen? Belki ağrılarım da azalır böylece…
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Arkadaşlar, evlerimizin mutfaklarından hiç eksik olmamasına 
karşın karabiber kadar tanınan bir baharat değildir Yenibahar… 

Bu güzel isimli baharatı birlikte tanımaya ne dersiniz?

Fotoğrafında da göreceğiniz gibi Yenibahar; 
yeşil yapraklı, beyaz çiçekli, bol meyveli bir 

bitkidir. Karanfil, karabiber, tarçın ve küçük 
hindistan cevizi (muskat) kokularının karışımını 

andıran kokusu nedeniyle yenibahara “dört 
baharat” da denilir. Bu siyah meyveler 

olgunlaştıktan sonra kurutulur ve istenirse 
öğütülerek veya tüm olarak yemeklerde veya 

bazı içeceklerde kullanılır.

Yenibahar; sos, sosis, ketçap, reçel, kabak, 
et suyu içeren besinler, kızartmalar, jambon, 

pişmiş yemekler ve çaylarda kullanılır. 
Karayip mutfağının vazgeçilmez baharatıdır. 

Ayrıca Meksika, Hint, İngiliz ve Kuzey Amerika 
yemeklerinde de sıkça kullanılır.
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Annenize sorun bakalım. Evde yenibahar var 
mıymış? Varsa anneniz yenibaharı hangi yemeklerde 
kullanıyormuş? Eğer yoksa ilk işiniz bakkaldan bir paket 
yenibahar almak olsun. Sonra da bu güzel baharatı, 
yukarıda saydığımız yiyecek ya da içeceklerden 
birinde kullanın ve tadını almaya çalışın. Eminiz çok 
seveceksiniz.

Rengi: Kırmızı-kahve
Tadı: Tarçın-karanfil ağırlıklı

Hadi bakalım 
size bir görev 

verelim
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Böylesine 
yeşermiş bir 

duvarımız olsun 
çok istedik 
veeeee… 

Bakın neler 
yaptık.

Elbette önce malzemelerimizi hazırladık. 
Neler mi onlar? 

3 bardak yosun,

2 bardak süt veya yoğurt

2 bardak su

Yarım çay kaşığı şeker

Mısır şurubu (istenirse eklenebilir)

Fotoğraflar: Emre Kipmen
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Bu malzemeleri karıştırıcı (mikser) ile güzelce karıştıracağız ve doğal boyamızı hazırlayacağız. 

Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları 

   topladık ve güzelce yıkadık. Bunu, yosunları, 

       üzerlerindeki topraktan 

  arındırmak için yaptık.  

    
Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları topladık 

                     
Yine Fadime ile bu yosunları bir güzel yıkadık, topraklardan arındırdık 

    
Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları topladık 

                     
Yine Fadime ile bu yosunları bir güzel yıkadık, topraklardan arındırdık 

    
Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları topladık 

                     
Yine Fadime ile bu yosunları bir güzel yıkadık, topraklardan arındırdık 

    
Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları topladık 

                     
Yine Fadime ile bu yosunları bir güzel yıkadık, topraklardan arındırdık 

    
Fadime ile bahçemizdeki duvarın üzerindeki yosunları topladık 

                     
Yine Fadime ile bu yosunları bir güzel yıkadık, topraklardan arındırdık 
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Sırada malzemelerimizi karıştırıcı ile karıştırmak var. Malzemelerimizi bir kovanın içerisini koyup karıştırıcı 
yardımıyla karıştırıyoruz. Bu konuda yine Türkân Anne’den yardım istedik; çünkü her zaman söylediğim 
gibi, elektrikli âletler ya da kesici âletler gerektiğinde, mutlaka büyüklerinizden yardım istiyorsunuz. Bu 
âletlerle çalışmak için yaşınız küçük olduğundan kendinize zarar verebilirsiniz. Anlaştık değil mi? 

 
Yukarıda listelediğimiz tüm malzemeleri biraraya geitirdik 

     
Malzemelerimizi bir kovanın içerisini koyup mikserle karıştırıyoruz tabi ki bu işi 
yine Türkan Anne bizim için yaptı...Yani makina kullanımını ne yapıyoruz, 
BÜYÜKLERİMİZE bırakıyoruz, değil mi? 

 
Yukarıda listelediğimiz tüm malzemeleri biraraya geitirdik 

     
Malzemelerimizi bir kovanın içerisini koyup mikserle karıştırıyoruz tabi ki bu işi 
yine Türkan Anne bizim için yaptı...Yani makina kullanımını ne yapıyoruz, 
BÜYÜKLERİMİZE bırakıyoruz, değil mi? 

 
Yukarıda listelediğimiz tüm malzemeleri biraraya geitirdik 

     
Malzemelerimizi bir kovanın içerisini koyup mikserle karıştırıyoruz tabi ki bu işi 
yine Türkan Anne bizim için yaptı...Yani makina kullanımını ne yapıyoruz, 
BÜYÜKLERİMİZE bırakıyoruz, değil mi? 

 
Yukarıda listelediğimiz tüm malzemeleri biraraya geitirdik 

     
Malzemelerimizi bir kovanın içerisini koyup mikserle karıştırıyoruz tabi ki bu işi 
yine Türkan Anne bizim için yaptı...Yani makina kullanımını ne yapıyoruz, 
BÜYÜKLERİMİZE bırakıyoruz, değil mi? 
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Fadime ve Türkân Anne, yosunlarla taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar. Aydın ve ben de hayal ettiğimiz 
bir ağaç resmini duvara geçirdik. 

Tabii ki bu arada Emre Ağabeyiniz yine kamera arkasında idi. O bizim görünmez kahramanımız… 

Arkadaşlar, biz bir deneme yaptık. Biraz bekleyip sonuçlarını göreceğiz. Yosun grafiti yapmanın birçok 
yöntemi var; biz bu yolu yeğledik. Eğer istediğimiz gibi bir sonuç elde edemezsek, diğer yöntemlere 
başvuracağız. Ancak bunu kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi? Çünkü yazın yosunlar uyku hâline 
geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 

Yalnız çok önemli bir nokta: Duvara yosunla yaptığınız bu resimleri sakın susuz bırakmayın, olur mu? Biz 
günde iki kere fısfısla suluyoruz, çünkü yosunlar nemli ortamları severler... 

Umarım sizler de bizler kadar eğlenceli bir gün geçirirsiniz.

    
Fadime ve Türkan taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar

    
Aydın ve ben de hayal ettiğimiz bir ağaç resmi yaptık 

Tabi ki bu arada Emre yine kamera arkasında idi, görünmez kahraman olarak. 

Dediğim gibi bu bir deneme idi, biraz bekleyip göreceğiz Yosun grafiti 
yapmanın birçok yöntemi var biz bunu tercih ettik, olmazsa başka yöntemle de 
deneyeceğiz. Ancak, kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi çünkü yazın 
yosunlar uyku haline geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 

    
Fadime ve Türkan taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar

    
Aydın ve ben de hayal ettiğimiz bir ağaç resmi yaptık 

Tabi ki bu arada Emre yine kamera arkasında idi, görünmez kahraman olarak. 

Dediğim gibi bu bir deneme idi, biraz bekleyip göreceğiz Yosun grafiti 
yapmanın birçok yöntemi var biz bunu tercih ettik, olmazsa başka yöntemle de 
deneyeceğiz. Ancak, kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi çünkü yazın 
yosunlar uyku haline geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 

    
Fadime ve Türkan taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar

    
Aydın ve ben de hayal ettiğimiz bir ağaç resmi yaptık 

Tabi ki bu arada Emre yine kamera arkasında idi, görünmez kahraman olarak. 

Dediğim gibi bu bir deneme idi, biraz bekleyip göreceğiz Yosun grafiti 
yapmanın birçok yöntemi var biz bunu tercih ettik, olmazsa başka yöntemle de 
deneyeceğiz. Ancak, kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi çünkü yazın 
yosunlar uyku haline geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 

    
Fadime ve Türkan taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar

    
Aydın ve ben de hayal ettiğimiz bir ağaç resmi yaptık 

Tabi ki bu arada Emre yine kamera arkasında idi, görünmez kahraman olarak. 

Dediğim gibi bu bir deneme idi, biraz bekleyip göreceğiz Yosun grafiti 
yapmanın birçok yöntemi var biz bunu tercih ettik, olmazsa başka yöntemle de 
deneyeceğiz. Ancak, kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi çünkü yazın 
yosunlar uyku haline geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 

    
Fadime ve Türkan taş duvar üzerine geyik resmi yaptılar

    
Aydın ve ben de hayal ettiğimiz bir ağaç resmi yaptık 

Tabi ki bu arada Emre yine kamera arkasında idi, görünmez kahraman olarak. 

Dediğim gibi bu bir deneme idi, biraz bekleyip göreceğiz Yosun grafiti 
yapmanın birçok yöntemi var biz bunu tercih ettik, olmazsa başka yöntemle de 
deneyeceğiz. Ancak, kış bitmeden yapmak gerek. Neden mi çünkü yazın 
yosunlar uyku haline geçerler ve bu nedenle pek görünmezler de ondan... 
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Sevgili arkadaşlar, kimi yolculuklarınızda, dağ kenarla-
rından geçerken, tepelere konmuş devasa canlıları andı-
ran rüzgâr türbinlerine rastladınız mı? Ülkemizde de gi-
derek artan rüzgâr enerjisine ilişkin yatırımlar nedeniyle, 
bu dev kanatlı pervaneleri daha sıklıkla görüyoruz.

Bir rüzgâr türbini, rüzgârın hareketinden oluşan enerjiyi 
önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine 
dönüştürür. Türbin, kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri 
(dişli kutusu), elektrik- elektronik elemanlar ve perva-
neden oluşur. Rüzgârın hareketiyle sağlanan enerji tür-
binin dönen bölümünde mekanik enerjiye çevrilir. Dön-
meyle sağlanan devir hareketi hızlandırılarak türbinin 
gövdesinde bulunan jeneratöre aktarılır. Jeneratörden 
elde edilen elektrik enerjisi de aküler aracılığıyla depo-
lanır ya da doğrudan tüketime yönlendirilir.

Rüzgâr türbinleri, aerodinamik kuvvetlerle çalışır. Bu kuvvetler, sürükleme ve kaldırma kuvvetleridir. Sü-
rükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Sürükleme kuvvetine en iyi 
örnek paraşüttür. Bu kuvvet sayesinde paraşütün hızı sürekli biçimde kesilmektedir. Kaldırma kuvveti ise, 
akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanması bu kuvvet sayesinde 
gerçekleşir. 

Kullanıma giren rüzgâr türbinleri boyut ve tip olarak çeşitlilik göstermektedir. Ancak genelde dönme ek-
senine göre sınıflandırma yapılır. Rüzgâr türbinleri dönme eksenine göre “Yatay Eksenli Rüzgâr Türbinleri” 
ve “Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinleri” olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Yatay eksenli rüzgâr türbinlerinde dönme ekseni rüzgâr yö-
nüne paraleldir. Kanatları ise rüzgâr yönüyle dik açı yaparlar. 
Ticari türbinler genellikle yatay eksenlidir. Bu türbinlerin çoğu, 
rüzgârı önden alacak biçimde tasarlanır. Yatay eksenli türbinlere 
pervane tipi rüzgâr türbinleri örnek verilebilir. Günümüzde en çok 
kullanılan tip üç kanatlı olanlardır. Bu türbinler elektrik üretmek 
için kullanılır. 

Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinde, türbin mili düşeydir ve 
rüzgârın geliş yönüne diktir. Savonius tipi, Darrieus tipi gibi 
çeşitleri vardır. Daha çok deney amaçlı üretilmektedir 
ve ticari kullanımı çok azdır.
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DVD    DOLPHİN TALE 2 - DOSTLUĞUN GÜCÜ: UMUT

Yıllar boyu protez kuyruğunu kullandıktan sonra, yunus Winter 
koruyucu annesini kaybeder. Daha da kötüsü, kurallar gereği yunusların 
yavrulamaları için akvaryumdaki yuvasından ayrılması gerekmektedir. 
Dr. Clay Haskett ve onun kendilerini işe adamış takımı, sevimli Winter’a 
bir arkadaş bulamamaktadırlar, bu durumda onu kaybetme riskleri 
vardır... Ta ki beklenmedik bir olay, Hope adlı bir yunusu onların karşısına 
çıkarana kadar... 2015 yılının en iyi aile filmleri arasında gösterilen bu 
filmi izlemek ne güzel olacak.

Yönetmen: Charles Martin Smith

  19.99

KİTAP    SAKIZ SARDUNYA - ELİF ŞAFAK

İstanbul›da sakin bir mahallede bir kız çocuğu yaşardı. İsmini hiç 
mi hiç sevmeyen... Hem akıllı, hem meraklıydı. Çok da konuşkandı. 
Anne babasına ve öğretmenlerine durmadan sorular sorardı.  Zavallı 
büyükler, onun zekâsına yetişmekte zorlanırdı! Bir atlası vardı sürekli 
karıştırdığı ve pek çok kitabı... Hayaller kurmaya bayılırdı. Bir gün okulun 
kütüphanesinde hiç beklemediği birsürprizle karşılaştı. Rafların arasında 
tuhaf bir küre parlıyordu. Bulan herkesi unutulmayacak bir yolculuğa 
çıkaran sihirli bir küre! Sevgili arkadaşlar, Efsaneler, Hikâyeler ve Masallar 
Ülkesi’ne uzanan rengârenk bir maceraya atılmaya hazır mısınız? Elif Şafak sizler için sıcacık ve 
sıradışı bir öykü yazdı! Dostluk, paylaşım, hayal gücü, kitap ve doğa sevgisinin özenle işlendiği 
Sakız Sardunya’yı bir solukta okuyacaksınız. 

Doğan Egmont Yayıncılık

  14
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OYUN    NOSTALJİK OYUNLAR

Her çocuğun erken yaşlardan başlayarak potan-
siyelinin en üst seviyesine erişebilmesi için 20 yılı 
aşkın süredir eğitim faaliyetleri gerçekleştirilen 
Anne Çocuk Eğitim Vakfı- AÇEV, aynı zamanda ço-
cukların çok yönlü gelişimine katkı sağlamak için 
oyun ve oyuncaklar üretiyor. İçerisinde 10 farklı 
nostaljik oyun kartı ve her kartta önlü arkalı oyun 
görseli, nasıl oynandığı, hangi gelişim alanlarını 
ne şekilde desteklediğine dair açıklamalar bulunan Nostaljik Oyunlar, anne babanızın 
çocukluklarında oynadıkları oyunları sizlerle de  oynayabilmeleri için hazırlandı. Oyunlar aynı 
zamanda sizin yaşlarınızdaki arkadaşlara zihinsel, sosyal- duygusal ve fiziksel gelişim alanın-
da yararlılık sunuyor. 

  9.90

CD    BÜYÜDÜĞÜMÜ NEREDEN ANLAYACAĞIM? - İMRE HÂDİ

Öğüt vermeyen, çocuk, büyük ayrımı yapmayan 
çocuk şarkıları dinlemek istemez misiniz? İmre Hâdi

,
nin 

«Büyüdüğümü Nereden Anlayacağım ?!» albümündeki 
10 çocuk şarkısı, sadece müzik olarak dinlensin diye 
gerçekleştirilmiş. İçlerinde dans edilebilecek, hareketli, 
eğlenceli olanlar da var , ninni de var. Müzikli bir masal 
da var, doğadan bahseden, sakin, huzurlu olanlar da.. 
E bize de bu emeği dinlemek kalıyor.

  17.50
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3 ARALIK  ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ

1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla, 3 Aralık günü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan 
edildi. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart tarihli bildirisi ile üye ülkelerce “engellilerin topluma 
kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla bu günün tanınmasını istedi. Dünya Sağlık 
Örgütü engelliliği, “bireyin mevcut sağlık durumuyla çevresel, fiziksel ve toplumsal koşullarının etkileşimi sonucu 
ortaya çıkan bir durum” olarak tanımlıyor. Sevgili arkadaşlar, engellilik, genel hatlarıyla 3 ana türde sınıflandırılıyor. 
Bunlar, fizyolojik engeller (solunum bozuklukları, organ yetmezlikleri vb.), zihinsel- nörolojik engeller (öğrenme 
bozuklukları, dikkat yetersizlikleri/eksiklikleri, duygusal algı bozuklukları, sosyal bozukluklar vb.) ve fiziksel engeller 
(yürüme engelliliği, ortopedik engellilik vb.) Ülkemizdeki engellilerin genel dağılımı son istatistiklere göre şöyle: 
Nüfusumuzun yüzde 12.29’u yani 8.5 milyon kişi engelli.. Erkeklerde oran 11.10 iken kadınlarda ise yüzde 13.45.
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Dünya Madenciler Günü, Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçarak, madencilerin 
çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan ve bu madenciler tarafından azize kabul edilen Santa Barbara’ya 
adanmıştır. Santa Barbara’nın aynı  zamanda İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların 
Anadolu’da bulunmasının ülkemiz için ayrı bir önemi vardır. Dünyada iş kazalarnıda ölüm 
oranının yüksek olduğu madencilikle ilgili ümkemizda alınan bir kararı sizinle 
paylaşalım. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ‘Madenlerde iş 
güvenliği ve sağlık sözleşmesi’nin imzalanmasını uygun bulan 
yasa tasarısı 4 Aralık (2014) Dünya Madenciler Günü’nde 
TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. Sözleşmenin 
öngördüğü yasal düzenlemelerde şu noktalar 
dikkati çekiyor: Madenlerin düzenli olarak 
denetlenmesi, Ölümlü maden kazaları hakkında 
kapsamlı soruşturmaların yürütülmesi, Ölümlü 
maden kazalarının şeffaf istatistiklerinin 
tutulması, Yasal düzenlemelere uymayan 
işletmecilerin ruhsatlarının askıya alınması ya 
da iptal edilmesi.

Enerji kaynaklarının sınırlılığını gözönüne alarak, enerjinin gereği ka-
dar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl  11- 18 Ocak 
günleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanıyor. İş yapabilme gücü 
olarak tanımlayabileceğimiz enerji, yaşamın temel gereksinimleri 
arasındadır. İki tür enerji vardır. Durum enerjisi ve Hareket Enerjisi. Du-
rum enerjisi cisimlerin durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Cismin 
hareketi sırasında oluşan enerji ise hareket enerjisidir. Başlıca enerji 
kaynakları; elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Bu kaynaklardan 
elektriği insan üretirken, güneş ışığından ve sulardan doğal ener-
ji olarak yararlanılır. Enerji tüketiminde tutumlu olmak, sınırlı enerji 
kaynaklarını en verimli biçimde kullanmakla sağlanır. Gereksiz enerji 
tüketiminin ve kayıplarının azaltılması, günümüzün en önemli sorunla-
rındandır. Sevgili arkadaşlar, Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle bir kez 
daha şu bilgi ve davranışlarımızı gözden geçirelim:  Evde boşa yanan 
lambaları söndürmeyi unutmayalım. Bozuk muslukları onaralım. Su-
yun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince tele-
vizyonu ve elektronik cihazları kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına 
özen gösterelim. 

4  ARALIK     DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ

OCAK 2. HAFTA    ENERJİ TASARRUFU HAFTASI
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Sevgili arkadaşlar, 
sayfamızda gördüğünüz 
10 objenin bazısı gerçeğe 
uygun, bazısı değil. Sizler, 
bu objelerin hangilerinin 
gerçek, hangilerinin gerçek 
olmadığını bulmaya 
çalışacaksınız. Dilerseniz, 
kalem ve kâğıdınızla, 
çizimlerini yaparak sonuca 
gidebilirsiniz. Kolay gelsin 
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