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Sevgili Arkadaşlar, 
üzerinde yaşadığımız mavi 
gezegenimiz, sorumsuz 
ya da bilinçsiz insanlar 
tarafından günden güne 
tüketiliyor. Nüfus artıyor, 
çöp dağları büyüyor, su 
kaynakları tükeniyor, 
küresel ısınma kapımızda… 
Böyle giderse, yeni kuşaklar, 
yaşanabilir bir dünyaya 
açamayacak gözlerini… 
Bunu istemeyiz, değil mi? 
Peki… Bundan tam 11 yıl 
sonrasını düşünün, Yıl 2023.  
Cumhuriyet’imizin de 
100. kuruluş yıldönümü… 
Bugün 7 yaşında olanlar, 
11 yıl sonra 18 yaşında 
genç bir birey olacak. 12 
yaşındakiler de 23 yaşında 
birer genç kız ya da delikanlı… 

Sizi güzel bir geleceğin beklediğini bilmek 
içinizi nasıl da rahatlatırdı, değil mi? Peki, 
elinizde olsaydı, güzel bir gelecek için, 
bugünden neleri değiştirmek isterdiniz? 
Hayalinizde 11 yıl sonrasına bir 
yolculuk yapın.

Neler görüyorsunuz? 

Belki uzayda tarım 
yapıldığını…

Açlığın yeryüzünden 
silindiğini… Mars’a 

günübirlik yolculuklar 
düzenlendiğini… Ölümcül 

hastalıkların ortadan 
kaldırıldığını… 

Belki de güneşin yeryüzünü 
kavurduğunu… Su 

kaynaklarının tamamen 
kuruduğunu… Suyun altın 

fiyatına satıldığını… Açlık 
ve hastalıkların tüm canlıları 

kırıp geçirdiğini…

Hayalinizdeki 2023 yılını yazın 
derginize, yayımlayalım. 

Yazılarınız, bir mektup 
(dosya) kâğıdı uzunluğunda 

olsun. 2023 hayallerinizi göndereceğiniz 
adresimiz:

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A

06550 Yıldız - Çankaya/ANKARA
oncecocuk@tukcev.org.tr

Nasıl Bir Yas‚am
Hayal Ediyorsunuz?YIL 2023

©

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı;

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

plastik, metal, cam, kâğıt-karton ve kompozit ambalajlar konusunda

“Yetkilendirilmiş Kuruluş”tur.



  

Çevre ve Çocuk
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Merhaba Sevgili Çocuklar,

ÖNCE ÇOCUK’un kış sayısıyla karşınızdayız. İlk sayımızı okuyan ve dergimizden 
çok yararlandıǧını söyleyen arkadaşlarınıza teşekkür ederiz. Çünkü biz 
ÖNCE ÇOCUK’u, sizler için hazırlıyoruz. Sizlerin dergimizden çok şey 
öǧrendiǧini ve öǧrendiklerini büyüklerine de anlattıǧını görmek, bizi 
çok sevindiriyor.

Kış sayımızın kapak konusunu ÇEVRE ve ÇOCUK olarak belirledik. 
Çevre konusunda hepinizin bildiǧi bir şeyler var, bundan eminiz. 
Pek çoǧunuzun çevre konusunda ne denli duyarlı davrandıǧını da 
biliyoruz. Emin olun büyüklerinizin sizlerden öǧreneceǧi çok şey 
var. Yine de bilgilerimizi şöyle bir gözden ge çirelim, tazeleyelim 
istedik. Çünkü yaşanabilir bir çevre için küçük, büyük demeden 
herkesin yapması gereken şeyler var. 

Dergimizin çizgi karakterleri Öncel ve Önder, kış sayısında, cam 
ambalajların geri dönüşüm öyküsüne tanıklık ettiler. Cam şişenin, cam 
kumbarasına atılmasından, geri dönüşüm tesisine götürülmesine ve eritilerek yeniden 

cam ambalaj olarak üretilmesine kadarki tüm aşamaları dikkatle 
izlediler. Gördüklerini de sizlerle paylaştılar. Eminiz ki, bundan 

böyle cam ambalajları hiçbir şekilde çöpe atmayacaksınız.

Sevgili çocuklar, bir şeyi başarmak için çok çalışmak gerekir. 
1920’li yıllarda mikroskop altındaki kar tanelerinin fotoǧrafını 
çekmeyi başaran karbilimci Wilson Bentley, buna çok iyi bir 
örnek. Bentley, yere düşer düşmez erimeye başlayan kar 
tanelerini tek tek fotoǧraflamayı başarmış. 

Onun sayesinde biliyoruz ki, hiçbir kar tanesi bir diǧerine 
benzemez. Kar bilimcinin yaşadıǧı zamanı, yaptıǧı işin 

güçlüǧünü ve koşullarını düşünelim. Yılmadan çalışmış ve 
başarmış. Herkese örnek olacak bir öykü okuyacaksınız. 

Havası, suyu, gölleri, akarsuları, toprakları tertemiz bir dünya için siz çocuklara düşen 
çok görev var.  

Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum.

Avukat Beyhan ASLAN
TÜKÇEV 

Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖNCE ÇOCUK , TÜKÇEV tarafından 3 ayda bir yayımlanır.

9 Öncel ve Önder, cam 
ambalajların geri dönüşüm 
öyküsünü sizinle paylaşıyor.

22 Mesaj Şişesi’ne mektup 
yazın, resimlerinizi 
gönderin. Çevreye 

ilişkin düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşın.

20
Kutup ayılarını 

yakından tanıyalım.
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47 Birbirinin aynı tek bir 
kar tanesi bile yoktur. 

38
Şu soğuk kış günlerinde 

bahçeye, camın ardından 
bakıyorsunuz, değil mi? Kendi 

kış bahçenizi yaparak, bahçeyi 
evinize getirebilirsiniz. Nesrin 

Ablanız anlatıyor.

44 Kışın yaprağını 
dökmeyen iğneli ağaç 

ve çalıları tanıyalım.
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Çanak ve çömlek yapımıyla ünlü Nevşehir’in Avanos il-

çesindeki ustalar, plastik damacanaya seçenek olarak 

çanak damacana üretti. Ustalar, Avanos toprağından ya-

pılan çanak damacanalara damacana şişesi şeklini vermişler ve musluk eklemişler. Çöm-

lek üreticisi Osman Şibik şunları söylüyor: “Topraktan yaptığımız çanak damacana çok 

sağlıklı. Bu tür kaplar canlı organizmalar gibidir; suyu içine koyduktan sonra terleme 

yoluyla içindeki sıcağı dışarı atarlar. Böylelikle suyun soğuk kalmasını sağlarlar. Ayrıca 

yüzde yüz doğal bir ürün olduğu için de bakteri üretmezler. Çanak damacana hem do-

ğayla barışık bir ürün, hem de çok şık.”

Arkadaşlar, çanak damacanaya çok ilgi gösteriliyormuş. Ustalar, neredeyse her eve bir 

çanak damacana girecek şekilde üretimi artırmışlar. 

Avanoslu çömlek ustalarının bir sözü daha var arkadaşlar… Diyorlar ki:  

“Tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Zararın neresinden dönerseniz kârdır. Plas-

tik damacanadaki su, 10-15 gün plastiğin içinde bekliyor. Suda bakteri 

oluşmaması için ve temiz su içmek için toprak damacana kullanın.”

Çanak damacanalar 5, 10, 15 ve 20 litrelik olarak üretilmiş. Fiyatları da 5 

liradan başlıyormuş.

Arkadaşlar, düşünebiliyor musunuz? Dünyada 1 milyar kişi, 
temiz içme suyuna erişim sağlayamıyor. 2 milyar kişi ise ge-

rekli hijyenden yoksun. Her yıl, çoğu çocuk, yaklaşık 500 mil-yon kişi, su yoluyla bulaşan hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. 
Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü, su kulla-nımının 2007-2025 yılları arasında, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 50 oranında, sana-yileşmiş ülkelerde ise yüzde 18 oranında artacağını öngörüyor. Bu da suyun önümüzdeki yıllarda petrol gibi çok önemli bir ticari madde hâline geleceğini gösteriyor.

Merkezi Colorado’da bulunan Su Araştırma Vakfı ise dünya üzerinde çok fazla su bu-lunduğunu, ancak bu suyun yüzde 97,5’inin tuzlu ve yalnızca yüzde 2,5’inin içilebilir olduğunu, içilebilir suyun da üçte ikisinin donuk hâlde olduğunu açıkladı. Vakıf, iklim değişikliği ve köyden kente göçün artmasıyla risk altına giren su kaynaklarının akılcı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirtiyor.

HABERLER
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Topraktan
Damacana

1 Milyar
insan temiz sudan  
    yoksun
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Singapur Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, küresel ısınma bazı bitki ve hayvan türlerinin kü-çülmesine yol açıyor. Arkadaşlar, sıcaklıktaki artış, bazı hayvanların daha fazla enerji yakarak küçülmesine, bitkile-rin de artan nem ve yetersiz besin nedeniyle büyüyememesi-ne neden oluyor.

85 ayrı türün incelendiği araştırmada, bu türlerden yüzde 55’inin 
küçülme tehlikesini yaşadığı görüldü. Kü-çülen hayvan türleri arasında kutup ayısı, alageyik, soay türü koyun, martı ve kerten-kele bulunuyor. 

Ortalama sıcaklıktaki bir derecelik artış, bazı bitkileri yüzde 3 ilâ 17 oranında küçültüyor. Omurgasız deniz canlılarında bu oran yüzde 0.5 ilâ 4 arasında, balıklarda yüzde 6 ilâ 22 arasında…Araştırmayı yürüten Doktor David Bickford ve Doktor Jennifer Sheridan, 2100 yılında or-talama ısının 7 derece daha yükselmiş 
olabileceğini söyleyerek, durumun 
ciddiyetini şu cümlelerle ortaya ko-
yuyor:

“Türlerin küçülmesi henüz yeterin-
ce dikkate alınmıyor. Ancak küresel 
ısınma geçmişte yaşanandan çok daha hızlı olacak. Birçok organizma buna kolaylıkla uyum sağlayamayabilir, bu yüzden de birçok türün  soyu tükenebilir.”

Hayvanlar 
  Küçülüyor!
 Bitkiler Büyüyemiyor!



Arkadaşlar, atıklarımızdan artık elektrik üre-

tiliyor. Nerede biliyor musunuz? Bolu’da. 

Bolu Belediyesi tarafından kurulan “Katı Atık 

Depolama Tesisi”nden elde edilen metan 

gazı ile elektrik üretimine başlandı. Tesisten 

elde edilecek enerji, başlangıçta 1.000 (bin) 

dairenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. İler-

leyen günlerde elektrik üretim kapasitesi 10 

kat daha artırılacak. Böylelikle Bolu, hava kir-

liliğine neden olan gazlardan da kurtulmuş 

olacak.

Sevgili arkadaşlar, bu haberimizin kaynağı da Bolu. Yine sevindirici bir haber. Çünkü Bolu’da kurulacak enerji tesisinde, tavuk ve hindi gübrelerinden elektrik elde edilebile-cek. Tavuk ve hindi atıkları özel olarak tasarlanmış 
kapalı araçlarla enerji tesisine getirilecek; atık 
toplama istasyonlarında bekletilecek. Bu bek-
letme bölümünde gazın ve kokunun dışarı çık-
maması için önlem alınacak. Bu arada dışarıya 
hiçbir şekilde koku sızmayacak. Tavuk ve hin-
diler, etleri ve yumurtaları yanı sıra gübreleriy-
le de bizlere büyük yarar sağlayacak. Bir teşek-
kür gönderelim mi onlara? 

Elektrik

enerjiye

Bolu’da
         atıklardan

üretiliyor

    Tavuk ve  hindi gübreleri
dönüşüyor
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Sevgili arkadaşlar, zaman zaman büyüklerimizden duyduğumuz bir 
cümle vardır: Bir şeyin değeri, ancak onu yitirdikten sonra daha iyi 
anlaşılır! Genellikle sevdiğimiz birini ya da sağlığımızı kaybettikten 
sonra söylenen bu cümleyi, biz bu sayımızda, çevre için kuracağız.

DAİMA
EL ELEÇOCUK

Çevre
ve

Arkadaşlar, en geniş tanımıyla çevre, 

insanların ve diğer tüm canlıların yaşamları 

boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı 

olarak etkileşimde bulundukları ortamdır. 

Çevre, yaşayan bir organizmanın içinde 

bulunduğu ortam ve koşulların kendisidir. Yani 

yeryüzündeki ilk canlı ile birlikte çevre de var 

olmaya başlamıştır. İnsan, hayvan, bitki, hava, 

toprak ve su, çevrenin temel unsurlarıdır.

Sevgili arkadaşlar, sağlıklı bir yaşam 

sürdürebilmek için sağlıklı bir çevre gereklidir. 

Ne acıdır ki, çevre sorunları, genellikle 

insandan kaynaklanan etkenlerin doğal 

dengeleri bozmasıyla başlamıştır. Tüm doğada 

yaşam, dengeler üzerine kurulmuştur. Doğal 

dengenin bozulmasıyla da çevre sorunları 

ortaya çıkar.

Şöyle bir düşünelim: Bizler çevre ile (doğayla) olan ilişkimizde neleri yanlış yapıyoruz ve bu yanlışlar, bize ve çevremize nasıl zararlar veriyor?

• Hava, su ve topraklar her geçen gün ve türlü nedenlerle kirletiliyor, bunların önemli bir bölümü bir daha kullanılamaz hâle geliyor.
• Özellikle büyük kentler ve sanayi bölgeleri, çevre kirliliğine bağlı olarak yaşanamaz hâle geliyor.

• Ozon tabakasındaki delik sürekli genişliyor.
• Üzerinde yaşadığımız yerküre giderek ısınıyor.

• Başta kanser olmak üzere pek çok hastalık artıyor.

• Doğal kaynaklar hızla tüketiliyor. Suyumuz azalıyor, topraklarımız kuraklaşıyor.
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Yazımızın başında ne demiştik: Bir şeyin 

değeri, ancak onu yitirdikten sonra daha iyi 

anlaşılır!

Bizler çevrenin değerini onu tümüyle yitirdikten 

sonra mı anlayacağız? Böyle bir şeyin ne 

anlamı olabilir ki? Doğayı, doğal kaynakları, 

sağlıklı yaşam için temel gereksinimleri 

yitirdikten sonra geriye yaşam kalabilir mi? 

Elbette hayır!

O hâlde, çevreye ilişkin her konu, bizim ilgi 

alanımıza girmeli; bu konuda çok okumalı, 

okumakla kalmayıp çevre için, çevre değerleri 

ve sağlığı için çabalar göstermeliyiz.

Öncelikle insanın çevreye verdiği belli başlı 

zararları yeniden anımsayalım ki, çözüm için 

de başlangıç noktamız bunlar olsun.

Hava kirliliḡi

Su kirliliḡi Toprak kirliliḡi

Gürültü kirliliḡi
Radyoaktif kirlilik

Arkadaşlar, bir an için 

soluğunuzu tutun. Birkaç 

saniye bekleyin. Şimdi 

bırakın. Pufff!!! Havasız 

yaşanmaz değil mi? Soluk alırken 

temiz havayı ciğerlerinize çektiniz; yani 

oksijeni (O
2
). Soluk verirken de kirli havayı dışarı 

verdiniz; yani karbondioksiti (CO
2
). 

Atmosfer, canlıların yaşamlarını 

sürdürmesinde temel unsurdur. Atmosferde 

toz, duman, gaz ve koku olarak 

bulunan kirleticiler, insanlara 

ve diğer canlılara zarar 

verebilecek miktarlara 

yükselirse, bu durum 

hava kirliliği olarak 

nitelendirilir.

Hava yoksa yaşam da yoktur. Yaşam 

kaynaklarımızdan birinin kirliliği, onu soluyan 

tüm canlıları etkiler, hasta eder. Düşünün ki her 

birimiz, günde 10 bin litreden fazla havayı içimize 

çekiyoruz. 

Havayı neler kirletir? Son yıllarda en büyük 

kirliliği ev, mağaza ve araba klimalarının 

atmosfere yaydığı gazlar yapıyor.

Bu gazlar aynı zamanda atmosferdeki sıcaklığı 

yükseltiyor. Araba egzos dumanları, 

fabrika ve konut bacalarından 

çıkan dumanlar ve fazla 

miktarda metan gazı da 

havayı kirletir.

Çöplükler en büyük 

metan gazı üretim 

yerleridir arkadaşlar... 

Hava Kirliliği
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Su da hava gibi yaşam için zorunludur. Su 

olmasaydı, 3 milyar yıl önce gezegenimizde 

yaşam başlayamazdı. Eğer zararlı maddeler, 

suyun niteliğini bozacak miktar ve yoğunluğa 

ulaşırsa, su kirliliği söz konusudur.

Konutlar, endüstri kuruluşları, termik 

santraller, gübreler, kimyasal mücadele 

ilaçları, tarımsal sanayi atık suları, nükleer 

santrallerden çıkan sıcak sular ve toprak 

erozyonu, su kirliliğini meydana getiren 

başlıca kaynaklardır. Bunların hepsi doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak canlı ve cansız 

varlıklara zarar verir.

Toprağın verimini düşüren, toprak özelliklerini 

bozan her türlü çevresel olay, toprak kirliliği 

olarak nitelenir. Toprak kirliliği, hava ve suları 

kirleten maddeler tarafından gerçekleştirilir. 

Örneğin, kükürtdioksit oranı yüksek olan 

bir atmosfer tabakasından geçen yağmur 

damlacıkları “asit yağışları” hâlinde toprağa 

iner. Toprağa sızan bu asitli sular, ağaç 

köklerine, bitkilere ve toprak canlılarına zarar 

verir. Toprağın doğal yapısını etkileyerek 

besin maddesi dengesini bozar, taban 

sularını içilmez hâle getirir.

Yine çöp yığınlarından toprağa sızan sular, 

kirli sulama suları, gübre çözeltileri, tıbbî 

atıklar, radyoaktif maddeler, uçucu küller, 

toprağı kirleten madde ve kaynaklardır.  

Su Kirliliği

Gürültü Kirliliği

Toprak Kirliliği

İnsanı rahatsız eden ve sağlığına 

geçici ya da sürekli zarar veren sesler, 

gürültü kirliliği oluşturur. Gürültü, 

insanın sinir sisteminden, kan dolaşım 

sistemine ve kas gerilimlerine kadar 

çeşitli hasarlar yaratır. Gürültü kirliliği 

yaratan başlıca kaynaklar: Ulaşım 

araçları, kentte altyapı çalışması 

yapan gürültülü iş makinaları, 

sanayi kuruluşları, eğlence yerleri, 

kalabalıkların uğultusu, çok yüksek 

sesle konuşan ve bağıran insanlar… 9



Havam›z› korumak için
• Diktiğiniz her ağaç, atmosferde kirliliğe neden 

olan gazlardan CO
2
 gazını azaltır. Ağaç dikin. 

Ormanların emdiği CO
2
 miktarı düşünülürse, 

şimdiden başlamanız gerek.

• Trafiğe çıkan her bir aracın yarattığı kirliliği 

düşünün. Ailenize, toplu taşım araçlarını 

kullanmalarını öğütleyin.

• Gideceğiniz yer, yürüyebileceğiniz bir uzaklıkta 

ise yürümeyi yeğleyin. 

• Evinizde ya da aracın içinde klima 

kullanılmaması için büyüklerinizi uyarın. 

Unutmayın, klimaların ürettiği gaz, en büyük 

hava kirliliği kaynağıdır!

• Çöplerimizi azaltırsak, havaya karışan metan 

gazının da azalmasına katkıda bulunuruz. Bu 

da atıklarımızı ayrıştırmak, daha az tüketmek 

ve daha az çöp çıkarmakla olur.

Yeterli güvenlik tedbirleri alınmadan 

inşa edilen nükleer enerji santralleri, 

nükleer silah üreten fabrikalar ve 

radyoaktif madde artıkları, radyoaktif 

kirlenme yaratan kaynaklardır. 

Radyoaktif maddeler, yaymış 

oldukları elektronla hava, su, toprak 

ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif 

maddeden etkilenmiş  (radyasyonlu) 

hayvansal ürünler (et, balık, süt…) 

ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin 

zinciri ile insanlara ve diğer canlılara 

taşır. Bunun sonucunda bağışıklık 

mekanizmasını felce uğratan, 

organları zedeleyen, tedavisi 

olanaksız hastalıklara neden olurlar.

Radyoaktif Kirlilik

Siz Ne
Yapabilirsiniz?

10
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Kâğıt

Plastik

Cam

Metal

•  Doğada, 

denize, 

akarsulara, 

göllere 

hiçbir şekilde çöp 

atmayın. 

•  Evde bakım onarım yapıldığında, boya 

gibi zehirli maddelerin lavabonun içine 

atılmaması gerekir. Mutfakta kullanılan 

yemeklik yağlar da lavaboya atıldığında 

suya karışır ve suyu kirletirler. Büyüklerinize 

bunu öğretin. 

• İlaç ya da araba yağları gibi bazı maddeler 

de lavaboya atılmamalıdır.

• Ailenizle alış verişe çıktığınızda temizlik 

ürünü alırken, etiketinde “Doğada çözünür” 

cümlesini yazan ürünleri yeğleyin.

 Bu ürünler, suya ve toprağa zarar vermeden 

doğaya karışabilirler. Yani doğada, küçük 

canlılar tarafından doğal yollardan yenerek 

tüketilirler.

• Suyumuzu boş yere harcamayın. Ellerinizi 

yıkarken, dişlerinizi fırçalarken, duş yaparken 

suyu dikkatli kullanın. 

 Damlatan bir musluk, günde 300 litrelik bir 

israfa neden olur. 1 litrelik pet şişeden 300 

tane! Ne çok değil mi?

Suyumuzu korumak için

Toprağ›m›z› korumak için
• Plastik, cam, kâğıt ve metal atıklarınızı ayrıştırarak atın. Böylece bu 

atıklar geri dönüştürülebilir ve toprağa karışıp zarar vermezler. Örneğin 

plastik bir şişeyi, atık kumbarası yerine çöpe attığınızda, 800 ilâ 1.000 yıl 

boyunca toprağı zehirleyecektir.

• Atık pilleri, çöpe değil atık pil kumbaralarına atın ki onlar da toprağı 

zehirlemesinler.

• Naylon torba yerine bez torba kullanın. Bunu büyüklerinize de öğretin. Naylon torbalar, 

genelde petrolden yapılıyor. Kullanımı, pek çok ülkede çoktan yasaklandı bile… Çöpe 

atılan naylon torbalar, toprağı kirletiyor. Suya karıştığında suyu da kirletiyor. Ayrıca başta 

deniz kaplumbağası olmak üzere pek çok deniz canlısı, naylon torbaları yiyecek sanarak 

yiyor. Bu da onların ölümüne yol açıyor. 

Gürültü kirliliği yaratmamak için
• Büyüklerinize, ancak gerektiğinde korna çalmaları için uyarıda bulunun.

• Evinizde müzik dinlerken, müzik setinin ya da radyonuzun sesini 

başkalarını rahatsız edecek kadar açmayın. Yüksek sesle 

müzik dinlemek, hem size hem çevrenize zarar verir.

• Oyun oynarken bağırmamaya çalışın.

• Toplu taşım araçlarında, teneffüslerde, yolda 

yürürken, apartman içinde arkadaşınızı yolcu 

ederken, çevreyi rahatsız edecek kadar yüksek 

sesle konuşmayın.



Arkadaşlar, çam ağacı olarak bildiğimiz ağaçlar, her 

mevsim yeşildirler. Bu nedenle onlara herdem yeşil 

ağaç ve çalılar, incecik yapraklarına da ibre ya da 

iğne denir. Yapraklı ağaçlar gibi sonbaharda yaprak 

dökmeye başlayıp, kışın çırılçıplak kalmazlar. Onlar 

da iğne yapraklarını dökerler ama hepsini aynı anda 

dökmedikleri için her mevsim yemyeşil görünürler. 

İğneli ağaç ve çalılardan, ülkemizde yetişen birkaçını 

tanıyalım. 

Kışın
Yaprağını Dökmeyen
Ağaç ve Çalılar

Karaçam
İğneleri koyu yeşil, uzun ve çiftler hâlindedir. Kozalakları 

kahverengi ve iridir. Ağacın gövdesi koyu ve çatlak 

görünümlüdür. Boyu 35 metreye kadar ulaşır.

12



Göknar
Dalları yataydır. İğneleri yukarı kıvrıktır. 

Kozalakları hayli iridir; 20 cm’e kadar 

büyüyebilir. Boyu 30-40 metreye kadar 

ulaşır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Göknarı, 

Kazdağı Göknarı ve Toros Göknarı yetişir.

Porsuk
Kısa ve kalın gövdeli bir çalıdır. Kırmızı ve çok gösterişli 

meyveleri vardır. Ancak meyveleri zehirli olduğu için yenmez. 

Boyu 15 metreye kadar uzar.

Arkadaşlar, ağaçların gövdesi vardır. Çalılar ise dipten dallanırlar. 

Ağaçlar metrelerce boylanabilir. Çalılar, ağaçlara göre çok daha 

az boylanır. Ağaçlar ile çalılar arasındaki temel fark budur.

13



Mavi ladin’in rengi, adı gibi maviye çalar. 

İğneli ağaçları tanımaya başladıkça, Mavi ladin’i 

renginden hemen fark edebilirsiniz. 25-30 metreye 

kadar boylanır. Kozalakları ince, uzun ve silindiriktir. 

Diğer kozalaklara göre daha yumuşaktır.

Fıstık Çamı
Dolma yemeğinde kullanılan fıstıkların elde 

edildiği çam ağacıdır. Dünyada yalnızca Akdeniz 

ülkelerinde yetişir. Bu ülkelerin içinde Türkiye de yer 

alır. Gençken düzgün, yuvarlak bir yapıya sahiptir. 

Yaşlandıkça dağınık, şemsiye gibi bir görünüm alır. 

Genç bir fıstık çamı, kuvvetli büyür. 20-25 metre 

boy yapar. Düzgün bir gövdeye ve bu gövdeden 

dik olarak çıkan yatay duruşlu dallara sahiptir. İğne 

yaprakları, parlak açık yeşil renklidir, 10-20 cm 

uzunluktadır ve uç kısımları sivridir.

Arkadaşlar, artık kışın yaprağını dökmeyen 

ağaç ve çalılara daha farklı bir gözle 

bakacağınıza eminiz. Hepsi birbirinin aynı 

değil, öyle değil mi? Hem iğneleri, hem 

iğnelerinin dizilişi, hem gövdeleri, hem de 

boyları ve kozalakları birbirinden ne kadar 

farklı… Araştırdığınızda daha yüzlerce tür 

olduğunu göreceksiniz. Dilerseniz, yere 

düşen kozalakları toplayıp odanızda bir 

kozalak köşesi yapabilirsiniz. Böylelikle 

kozalaklar arasındaki farklılığı da görmüş 

olursunuz.14

Mavi Ladin
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Keçiören Belediyesi tarafından, 2010 yılında 
çocukların çevre ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgi, 
birikim ve duyarlılıklarını artırmak amacıyla baş-
latılan Çevre Çiçekleri Hareketi, faaliyetlerine 
devam ediyor. Belediye, Keçiören’deki okullar 
arasında başlattığı Çevre Çiçekleri Hareketi adlı 
projeyle, çocuklara küçük yaşlarda çevre bilinci-
ni aşılamayı amaçlıyor. Belediye, bununla ilgili 
olarak, 14 bin ilköğretim 4. sınıf öğrencisine çev-
re konusunda eğitim veriyor. 

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, daha 
güzel, daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir Ke-
çiören yaratmak için bütün okulları kapsayan 
Çevre Çiçekleri Hareketi’ne ilişkin şunları söyle-
di: “Çevre Çiçekleri Hareketi projemize, 4. sınıf 
öğrencilerimizin yanı sıra diğer öğrencilerimiz 
de istekle katılıyorlar. Bu da bizi sevindiriyor. 
Geleceğimiz olan çocuklarımızın ilgi ve duyar-
lılığı bizlere gelecek aç ısından umut veriyor. 
Birlikte hareket ettiğimiz zaman çevremizin çok 
daha güzel olacağını, sokaklarımızın, mahal-
lelerimizin, parklarımızın, bahçelerimizin çiçek 
açacağına inanıyorum.”

Söz konusu eğitim projesinde, öğretim yılı içeri-
sinde çocuklara çevre ve geri dönüşüm konu-
sunda eğitim veriliyor; dağıtılan materyaller ve 
tiyatro gösterileri ile bilgilenmeleri sağlanıyor. 
Ayrıca yılsonunda öğrencileri ödüllendirmek 
ve onların bakış açılarını derinleştirmek için şiir, 
afiş, resim, kısa film yarışmaları düzenleniyor. 
İki yıldır süren proje sayesinde 26 bin gönüllü 
çevre müfettişi belediyeye hizmet veriyor. 

Çevre Çiçekleri Hareketi’nin etkinlikleri kapsa-

mında, ambalaj atıklarının toplanmasını konu 

alan “Ben Temiz” adlı bir de oyun sahnelendi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 

ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın 

yanı sıra, aralarında TÜKÇEV Yönetim Kuru-

lu Başkanı Avukat Beyhan Aslan ve TÜKÇEV 

Genel Sekreteri Ömer Faruk Uçman’ın da bu-

lunduğu konuklar ve çocuklar, oyunu zevkle 

izlediler. 

TÜKÇEV Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı, amba-

laj atıklarının toplanması konusunda Keçiören 

Belediyesi ile yaptığı işbirliği kapsamında, bu fa-

aliyete katılan çocuklara TÜKÇEV Önce Çocuk 

dergisini dağıttı; bundan böyle de dağıtmaya 

devam edecek.

Çevre Çiçekleri’nin gerçekleştireceği etkinlikler 

2012 yılı boyunca sürecek.

Çevre
Çiçekleri Hareketi

Keçiören’de “Çevre ve Çocuk” Bilinci Buluştu
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ambalajlar
SIRA DIŞI Sevgili arkadaşlar, sıra dışı ambalajlarda yine hayranlıkla izleyeceğiniz tasarımlara yer 

veriyoruz.

Paketlenmiş ananas gibi görünen şey, 
aslında ananaslı bir pasta. Tayvanlı 

Victor Branding yapmış. Sonra da 
afiyetle yemiş olmalılar…

İsrailli tasarımcı Ototo, balığı çok 
seviyor olmalı… Tasarımcı, çalışırken 

bile masasının üzerinde sardalya 
görmek istiyor galiba... Sardalya 
konservesi kutusu, ona farklı bir 

tasarım fikri vermiş: Ataç kutusu. 
Çok iştah açıcı!

Ne iştah açıcı kakao kutuları! 
Ülkemizden bir tasarımcıya, Mesut 
Palas’a ait… Kutunun üzerindeki 
çizimlere dikkatle bakın. Hepsi de 
kakaolu sütle birlikte yenilebilecek 

leziz ve tatlı şeyler...

16
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Makasın üzerine balık 
biçimli bir ambalaj yapmak 
fikri ne hoş! ABD’li Melissa 

Ginsiorsky çocuklar için 
tasarlamış. 

Bu meyve suyu kutuları da Avustralya’dan… 
Yunyeen Yong’in tasarladığı ambalajlar, 

kutunun içinde hangi meyve suyu olduğunu 
hemen anlatıyor.

Altta da kutuların arkadan görünüşü…

Kalemlerinizi böyle bir kutuya 
koymak ister miydiniz? Kalem 

kutusunun adı THINK. Yani 
DÜŞÜN. Yeni Zelanda’dan bir 

ambalaj örneği.
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Sevgili arkadaşlar, kutup ayısı, kuzey kutbunun karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde 
yaşar. Kalın kürkü sayesinde dondurucu soǧuktan korunur. Yaşadıǧı ortamdaki en yırtıcı 
hayvandır. Hem karada, hem denizde, hem de buzda rahatlıkla avlanır. Temel besin 
kaynaǧı foklardır. Fokların buz tabakasındaki soluk alma deliklerinde pusuya yatar. Balık 
ve ren geyiǧi gibi hem karada, hem de suda bulabildiǧi hayvanları avlar. Günlük besin 
kaynakları arasında ot ve yosun da bulunur. Aç kaldıǧı zamanlarda yüzen buz parçaları 
üzerine binip kilometrelerce uzaklara giderek besin arar. Geniş ayak tabanlarını örten 
uzun tüyler, soǧuktan korunmasını saǧlar; ayrıca buz üzerinde hareket etmesini de 
kolaylaştırır. Pençeleri içeri çekilemez. Bu sayede kar üzerinde rahat yürüyebilir 
ve buz katmanlarını kazabilirler. Erkek kutup ayısı, dişi kutup ayısından daha iridir 

ve aǧırlıǧı 410 ilâ 720 kg arasında deǧişir. Kendi 
aǧırlıǧınızla karşılaştırın. Kutup ayısı sizin kaç 

katınız bir aǧırlıǧa sahip! 

Soyları tehlike altında
Arkadaşlar, bu gıpta edilecek özelliklere sahip 

kutup ayısının soyu tehlike altında… Neden 
mi? En başta küresel ısınma nedeniyle eriyen 
buzullar yüzünden… 

Arkadaşlar, Kuzey Kutbu’nda yaşayan Kutup Ayısı, 

Beyaz Ayı olarak da bilinir.  1973 yılından bu yana 

uluslar arası bir anlaşmayla koruma altındadır. 

“Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi 

yüksek olan türler” arasında yer alan 

kutup ayısının yaşamı bugün büyük tehdit altında… 

18
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Arkadaşlar, Kuzey Kutbu’nda yaşayan Kutup Ayısı, 

Beyaz Ayı olarak da bilinir.  1973 yılından bu yana 

uluslar arası bir anlaşmayla koruma altındadır. 

“Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi 

yüksek olan türler” arasında yer alan 

kutup ayısının yaşamı bugün büyük tehdit altında… 

Küresel ısınma iklim deǧişikliǧine yol açıyor. Daha 
erken gelen bahar, karların hızla erimesine neden 
oluyor. Kuzey kutbundaki karla ve buzla kaplı 
alanlar da azalıyor. Isı artıyor. Kutup ayıları 
ile birlikte fildişi martılarının, pasifik morsunun, 
mühür kukuletalı balıkların ve penguenlerin 
sayıları da hızla azalıyor. Küresel ısınma yüzünden 
soyu tükenen bu hayvanlar, kutup ayıları için önemli besin 
kaynakları… Bu hayvanlar, buzulların içindeki maǧaraları 
ve kar kaplı olukları evi olarak görüyor. Eriyen buzullarla 
birlikte yaşam alanlarını, yani evlerini kaybediyorlar. Üreme 
ve doǧum yerleri olan bu kapalı alanlar yok oluyor. 

Kutup ayılarının yaşamını tehdit eden bir başka tehlike ise denizlerin 
kirlenmesi… Denizde doǧalgaz ve petrol araştıran gemiler ve denizaltılar, kutup 
ayılarının yaşam alanını kirlettiǧi gibi onları huzursuz ediyor. Bir de insanlar tarafından 
avlanmaları var ki, o da bir diǧer tehlike…

İşte arkadaşlar, bu nedenlerle, önümüzdeki 50 

ilâ 100 yıl içinde kutup ayısı nüfusunda yüzde 

30 oranında bir azalma bekleniyor. Bir 

an önce büyüyün de kutuplarda 

yaşamı tehlike altına giren türleri 

kurtarmak üzere çalışmalar yapın. 

Bunun için hangi mesleği seçmeniz 

gerekir? Hadi şimdiden düşünmeye 

başlayın. 19
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C vitamini depolayalım

Kışın taze sebze ve meyve tüketimini artıralım. Limon, portakal, 

mandalina, greyfurt, kivi, ananas ve frenk üzümü C vitamini yö-

nünden çok zengindir. Sebzelerden, özellikle kuşburnu, karnaba-

har, lahana, ıspanak, kuru soğan, biber, turp, tere, maydanoz ve 

yer elması en zengin kaynaklardandır.

C vitamini, vücudun çoğu dokusuna sağlamlığını veren kolajen 

maddesini üretir. Alyuvarları işler. 

C vitamini yönünden eksik beslenirseniz iskorbüt hastalığına ya-

kalanırsınız. Bu hastalık, vücudumuza neler yapar, anlatalım: 

Kendinizi güçsüz ve hâlsiz hissedersiniz. Diş etleriniz kolayca 

kanar. Kılcal damarlarınızda küçük kanamalar olur, bu 

da teninizde morluklar yaratır. Saçlarınız güçsüzleşir. 

Eklemleriniz ağrır. Nefes almakta güçlük çekersiniz. 

Elbette yalnızca C vitamini depolamakla iş bitmiyor. 

Her besinin vücutta farklı görevleri olduğu için hep-

sinden yeterli ve dengeli biçimde almamız gerekir. 

Sağlıklı beslenerek 
kış hastalıklarından 
nasıl korunuruz?

Sevgili arkadaşlar, 
Kış ayları, beraberinde hastalıkları da getirir. Çünkü 
hava soğur, hava kirliliği artar. Kalabalık ortamlar 

havalandırılmadığı zaman mikrobik hastalıklara 
yakalanma olasılığı da yükselir. Ancak sağlıklı beslenerek 

vücudumuzu hastalıklara karşı dirençli hâle getirmek 
bizim elimizdedir. Neler mi yapmalıyız? 

20
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Sizce Zeynep neden hasta? 
Yanıtı için 48. sayfaya bakın

Yeterli ve dengeli beslenelim

Yetersiz ve dengesiz beslenirsek; örneğin, 

süt yerine gazlı içecekler ve hazır meyve 

suyu içersek, vücudumuz için gerekli kalsi-

yumu almamış oluruz. Bu da kemiklerinizin 

güçsüz kalmasına yol açar. Örneğin koşup 

oynarken bacaklarınıza kramp girer. 

Meyve yerine çikolata, kek, bisküvi yedi-

ğinizde, meyvedeki vitaminler, abur cubur 

besinlerde olmadığı için daha kolay hasta 

olursunuz. Çünkü vücudunuzu vitaminsiz 

bırakırsınız.

Et, yumurta, kuru baklagil, tavuk ve balık 

yemediğinizde ise kansızlık oluşur.

Bu da kendinizi güçsüz hissetmenize yol 
açar. Saçlarınız dökülür. Tırnaklarınız kırı-
lır.

Ekmek, çorba, makarna, pilav yemeyip de, 
onların yerine cips, şeker, tatlı gibi besinler 
yediğinizde, bedensel ve zihinsel gelişimi-
niz için gerekli maddeleri almamış olursu-
nuz. Yeterli enerji alınmadığı için B1 vitami 
eksikliği oluşur. Bu da derslerdeki dikkati-
nizin düşmesine yol açar. Zayıflarsınız. Sık 
hastalanırsınız. 

Sevgili arkadaşlar, kışın vücudunuzu güç-
lendirmek ve hastalıklara karşı dirençli ol-
mak için bol bol sebze ve mevye tüketmeyi 
ihmal etmeyin olur mu? 
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Arkadaşlar, size C vitamininin varlığından 

ne zaman ve nasıl haberdar olunduğunu 

anlatalım. Bu, gerçek yaşamdan alınmış bir 

öyküdür. 

Çok eskiden, henüz uçaklar yokken, in-

sanlar uzak ülkelere gemilerle giderlermiş. 

Gemi ile uzak ülkelere gitmek günler, hatta 

aylar sürermiş. İnsanlar, aylarca karaya çık-

madan gemide yaşamak zorunda kalırlar-

mış. Bu yolculuklar sırasında da gemiciler 

çok yorulur, çabuk hastalanırlarmış. Güçten 

düşer, hiçbir şey yapamaz hâle gelir, diş et-

leri şişer, bastırınca kanarmış.

Bir gün gemiye bir doktor binmiş. Doktor 

gemide hiç portakal, mandalina ve limon 

olmadığını görmüş.

Gemicilerin neden hastalandıklarını o zaman 

anlamış. Doktor, kaptana gemiyi bir limana 

yanaştırmasını söylemiş. Gemi limana de-

mirleyince doktor hemen birkaç kişi gönderip 

bol bol portakal, mandalina ve limon aldırt-

mış. Sonra da geminin aşçısına şöyle demiş: 

“Bundan böyle gemi personeli için sık sık li-

monata ya da portakal suyu hazırla, tamam 

mı?” Geminin aşçısı da doktoru dinlemiş, o 

günden sonra tayfalara bol bol limonata veya 

portakal suyu hazırlamış. Tayfalar o günden 

sonra vücut dirençleri arttığı için kolay kolay 

hastalanmamışlar. Bu hastalığın adı, C vita-

mini eksikliğinden kaynaklanan iskorbüt has-

talığı imiş. İskorbüte yakalanmamak, gördü-

ğünüz gibi çok kolay. Yapacağınız tek şey, 

portakal, mandalina, greyfurt, limon, kivi gibi 

C vitamini kaynaklarını tüketmek!

C Vitamini ve Uzun Gemi Yolculukları
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Tüketim
Sözlüğü

Sevgili arkadaşlar, hayatımızın hemen her gününde bir şeyler tüketiyoruz, tüketmek zorundayız. Örneğin gıda almadan, barınmadan, giyinmeden yaşayamayız, değil mi? İşte bu sayfamızda sizlere hayatımızın bu 
temel konusu hakkında, bir sözlük aracılığıyla yararlı olmak istedik. 

Alınıp satılabilen her 

türlü ticaret eşyası… 

Gereksinimlerimiz 

doğrultusunda olsun olmasın, 

üretilip satışa sunulan her şey 

bir maldır.

Mal

Mal ve hizmetlerden 

yararlanan, satın 

alıp kullanan, 

tüketen kimse… Bu 

tanımdan da anlıyoruz 

ki, tüketiciliğimiz 

doğumumuzla 

başlıyor. 
Tüketici

Ürün
Türlü endüstri alanlarında 

hammaddelerin işlenmesiyle elde 

edilen şey...Tanımdan da anlaşılacağı 

gibi, bir şeyin ürün olarak adlandırılması 

için bir veya daha fazla hammaddenin 

işlenmesinden elde edilmiş olması gerekir.

Üretilen veya yapılan 

şeylerin kullanılıp 

harcanması… Demek ki 

herhangi bir amaçla üretilmiş 

ve satışa sunulmuş olan her 

şey tüketimin bir parçası.

Tüketim

Gereksinimlerden 

fazla yapılan 

tüketim… Dünyamızda 

giderek artan oranlara 

varan bu gelişme, 

diğer yanda tüketim 

azlığını da beraberinde 

getiriyor. Bir yerde 

daha çok harcanan bir 

şey varsa, bilmeliyiz ki 

o şey bir diğer tarafta 

daha az tüketiliyordur. 

Tüketim çılgınlığı
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Arkadaşlar, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk kızılderili yerleşim 

bölgeleri, 1840’lı yıllarda oluşturuldu. O yıllarda, Avrupa 
kökenli Amerikalılar, ülkenin batı bölgelerine yerleşmek 

için kızılderili kabilelerini de önlerine katarak ilerliyordu. 
Kızılderililer, doǧup büyüdükleri toprakları terk etmek 

ve “rezervasyon” adı verilen, anavatanlarından çok daha 
küçük bölgelere yerleşmek zorunda bırakıldı. 

Okuyacaǧınız mektup, Duwarmish Kızılderilileri’nin 
Reisi Seattle tarafından, 1853-1857 yılları arasında ABD 

Cumhurbaşkanı Franklin Pierce’e hitaben yazılmıştır.
Aslında tüm dünya insanlarına 

yazılmıştır demek daha 
doǧru… Okuyunca bakalım 

siz ne düşüneceksiniz?

KIZILDER‹L‹ RE‹S’‹N     MEKTUBU -1-
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Devam edecek…

Washington’daki büyük başkan, topraklarımızı satın almak istediğini bildiren bir 

haber yollamış. Dostluktan söz etmiş. Ama biz, sizin, dostluğumuza ihtiyacınız 

olmadığını biliriz.

Biz, onun isteğini düşüneceğiz; zira satmaya razı olmazsak, belki o zaman da 

beyaz adam tüfeğiyle gelecek ve bizim topraklarımızı zorla alacaktır.

Gökyüzünü nasıl satın alabilirsiniz?

Ya da satabilirsiniz?

Ya toprakların sıcaklığını?

Havanın taze kokusuna,

Suyun pırıltısına

Sahip olmayan bu topraklar, benim ve milletim için…

Yağmur sonrası ışıldayan her çam iğnesi,

Denizi kucaklayan kumsallar,

Karanlık ormanların koynundaki sis,

Vızıldayan her böcek,

Bu dünyanın her bir parçası milletim için kutsaldır.

Ve bilin ki: Kızılderili adamın anıları

Ağaçların özsuyunda saklıdır.

Beyazların ölüleri, yıldızların altından geçmek için uzaklara giderken doğdukları 

toprakları unuturlar. Fakat bizim ölülerimiz, bu büyülü dünyayı hiçbir zaman 

unutmazlar.

Çünkü toprak, bizim anamızdır.

Biz bu toprakların bir parçasıyız. Onlar da bizden birer parçadırlar.

O güzel kokan çiçekler, bizim kız kardeşlerimizdir.

Geyik, at ve büyük kartal da erkek kardeşlerimiz…

Yüksek kayalıklar, yeşil çayırlar,

Ilık sıcak vücutlarıyla taylar ve insanlar,

Hepsi bizim ailemizdir.

KIZILDER‹L‹ RE‹S’‹N     MEKTUBU -1-
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Cam ambalaj üretiminde, atık cam şişe 

ve kavanozlar kullanılır. Diǧer cam 

çeşitleri (bardak, biblo, süs eşyası…) 

içerdikleri hammadde farklı olduǧu 

için geri dönüşüm işlemine girmezler. 

Kullandıǧımız her üç cam ambalajdan 
en az biri, geri kazanılan camdan ya-
pılmıştır.

Cam ambalaj elde etmek için iki yol 
vardır arkadaşlar. 

İkinci yol her zaman için çok daha hesaplıdır. Çünkü atık cam ambalajların eritil-
mesi ve geri dönüştürülmesi sırasında daha az enerji kullanılır. Böylelikle hava ve 
su kirliliǧi de azalır. 

Cam Ambalajların

Sevgili arkadaşlar, biliyor 
musunuz? Cam ambalaj, 
kalitesinden hiçbir şey 

kaybetmeden yüzde yüz geri 
dönüştürülebilir. O nedenle de 
çöpe karıştırılmaması ve atık 

kumbaralarına atılması çok ama 
çok önemlidir.

Camı oluşturan üç maddeyi 
(kum, soda, kireç) 1.500 de-
receden daha yüksek bir sı-
caklıkta eritmek.

1
Atık kumbalarından topla-
nan cam şişe ve kavanozla-
rı 1.500 derecede eriterek 
geri dönüştürmek.

2

Son arkeolojik bulgular camın ilk kez 
MÖ 3 bin yıllarında Mezopotamya’da 

kullanıldığını gösteriyor. 
Yani bize bu çok değerli kullanım ve 

süs eşyasını kazandıranlar, 
ilkçağda yaşamış insanlar… 
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Öncel ve Önder ile Cam Ambalajın Geri Dönüşüm Öyküsü

Geri Dönüşüm Öyküsü
Camın Tekrar Kullanımı

Camı, temizleme dışında hiçbir işleme uǧratmadan ömrü dolana kadar de-
falarca kullanabilirsiniz. Örneǧin boşalan bir salça kavanozunu, S. 40’ta 
Nesrin Abla’nızın anlattıǧı gibi bir kış bahçesi yapmak üzere tekrar kul-
lanabilirsiniz. Ya da bir konserve kavanozunu, dışını kumaş veya yapışkanlı 
kâǧıtla kaplayarak kalem kutusu olarak deǧerlendirebilirsiniz. Kavanozun 
üzerini boyayarak odanız için güzel bir süs eşyası yapabilirsiniz.

Camın Geri Dönüşümü

Cam ambalajlar, kalitesini yitirmeden yüzde yüz geri dönüşebilir. Bu işlem sonsuz 
kere tekrarlanabilir. Bu nedenle ilk işimiz, cam ambalaj atıklarını, ayrıştırarak 
toplamak. Neler mi onlar? Süt, meyve suyu, gazoz, su şişeleri; salça, yoǧurt, 
konserve kavanozları… Çevrenizde, cam ambalajlarını çöpe atan arkadaşlarınız, 
komşularınız, büyükleriniz varsa, burada öǧrendiǧiniz bilgilerinizi onlarla payla-
şın. Cam ambalaj atıklarını ayrıştırarak, çevremize ve ekonomimize nasıl katkıda 
bulunabileceǧimizi onlara anlatın. 

Önce sütümü içtim. 
Sonra da şişesini, 

sokağımızın köşesindeki 
cam şişe kumbarasına 

attım.
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Bütün cam kırıklar birbirine 
karıştı. 1500 derecede eritilmeye 

başlandı. Eriyen camlardan artık yeni bir 
cam ambalaj üretilebilir.

Cam ambalajlar, renklerine 
göre ayrıldı, temizlendi ve 

öğütüldü. Yani hepsi kırılıp küçük 
parçalara bölündü. 

Kumbara dolunca, içindekiler 
bir kamyona yüklendi ve hep 

birlikte bir cam atık geri dönüşüm 
tesisine gittik.
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Cam ambalajlar 
soğutuldu. Kalite 

kontrolünden geçirildi 
ve paketlenerek dolum 
tesislerine gönderildi.

Eriyen cam, kalıbı 
doldurmak için damlamaya 

başladı bile…

29

Böylece çevremiz için 
çok önemli bir şey yapmış 

olursunuz. Bunu büyüklerinize de 
öğretin. Biz öyle yaptık.

Cam ambalajın 
geri dönüşüm öyküsünü 

okudunuz arkadaşlar. İşi biten 
cam ambalajları, mutlaka atık 

kumbaralarına atın.
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Dünya nüfusu sürekli artıyor. Bu 
durum, tüketimin artması ve çöp 
daǧlarının büyümesi anlamına da 
geliyor mu? Eǧer öyleyse, dünyamız 
ve canlılar nasıl bir tehlikeyle karşı 
karşıyadır?

Doǧal olarak Dünya nüfusu arttıkça 
çıkan çöp miktarı da artıyor. Refah 
seviyesi arttıkça da bu rakamlar 
artıyor. Bilinçsizlikten kaynaklanan 
tüketim çılgınlıǧı, Dünyanın kıt 
kaynaklarını tüketiyor. Tüketim 
sonucu ortaya çıkan, yüz milyonlarca 
ton çöp de ayrı bir çevre felaketi 
nedeni oluyor. Onun için yettiǧi kadar 
tüketelim ve “çöpün çöp olmadıǧı” 
bilinci ile hareket edelim. Bunu 
söylerken, çöplerin aslında deǧerli 
maddeler olduǧunu vurgulamak istedim. 

Arkadaşlar! 
TÜKÇEV Genel Sekreteri Ömer F. Uçman, 

atıklarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Çocuklarımıza 
büyük görevler 
düşüyor.
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Çöpleri deǧerli hâle getiren de 
atıkların kaynakta ayrıştırılması 
faaliyetleridir. Burada kaynaktan 
ayrıştırmayı özetlemekte fayda 
görüyorum. Evlerde ve iş yerlerinde 
oluşan her türlü (ıslak sebze ve 
meyve atıkları, yemek artıkları, inşaat 
ve yıkıntı artıkları, tekstil artıkları, 
tıbbi atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli 
atıklar, piller, aküler, elektronik 
eşya atıkları) atık; cadde, meydan 
ve sokaktaki çöp konteynerlerine 
karışık olarak atılıyor. Bu uygulama 
ülkemizde çöp miktarını artırıyor. 
Ülkemizde çöpler kaynaǧında 
ayrıştırılırsa, yani ilk adımda 
sebze, meyve, yemek artıǧı 
gibi çöplerle katı ambalaj 
atıǧı ve diǧer katı atıklar 
ayrıştırılabilirse “çöp gibi 
çöp” miktarı yarı yarıya azalacaktır. 
Bu da yılda tahminen 30-40 milyon ton 
çöpümüzün 15-20 milyon tona inmesi 
ve geri kalan atıkların da doǧaya 
zarar vermeden ülke ekonomisine 
kazandırılması anlamına gelir.

Dünyanın önemli kentlerinden 
Viyana’da, toplanan çöplerin yarısıyla, 
kentin üçte birinin ısınması saǧlanıyor. 
Ülkemizde, çöpün dönüştürülmesinde 
böylesi örnekler var mıdır? 

Maalesef ülkemizde bu konudaki 
çalışmalar çok yetersiz. Yalnız son 
yıllarda konunun önemi anlaşılmaya 

başlandı. Bunun en güzel örneklerinden 
biri Ankara Mamak çöplüǧünü işleten 
ITC firmasıdır. Bu firma Ankara’nın 
çöplerini kontrollü olarak depoluyor. 
Depolama sahasında oluşan kötü 
kokulu, insan saǧlıǧı için tehlikeli olan 
gazlar da doǧaya yayılmadan elektrik 
enerjisine dönüştürülüyor. 

Çocuklar, atıkların toplanması 
konusunda birbirlerini ve çevrelerini 
nasıl bilinçlendirebilirler?

Her çocuk ilk önce bu konularda 
kendini eǧitmeli ve bilinçli bir çevreci 

olarak çevresindekilere 
ve arkadaşlarına örnek 
olmalıdır. Çocuklarımız 
bu işe kendi evlerinde 
başlamalı; ailelerine çöpün 
iki ayrı torbada toplanması 

gerektiǧini anlatmalı ve 
uygulatmalıdır. Bu torbaların birisine 
yaş çöp dediǧimiz sebze, meyve, 
yemek artıkları atılmalıdır. İkinci 
torbaya ise şişe, kutu, gibi ambalaj 
atıkları ve kâǧıtlar atılmalıdır. Piller 
ise kesinlikle şehrin çeşitli yerlerinde 
bulunan pil kumbaralarına atılmalıdır. 
Tabii ki bu çalışmalarda geleceǧin 
güvencesi ve sahibi çocuklarımıza 
büyük görevler düşüyor. Vakfımız da 
bu konularda çocukları bilinçlendirme 
kampanyaları hazırlıyor. Elinizde 
tuttuǧunuz dergi de bu çalışmaların 
bir parçasıdır.
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Sevgili arkadaşlar,
Bu köşemizde, atıkları sanata dönüştüren 
sanatçıların çalışmalarını veriyoruz. 
Kullanılan malzemeleri ve ortaya çıkarılan 
yapıtları görünce, yine çok şaşıracaksınız.

S
A

N
’A

T
IK
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Mukavva atıklar, atık kutusuna 

gönderilmek yerine, ev dekorasyonunda 

kullanılmış.  Gördüğünüz tavan süslemesi 

Ian Trask’e ait. Odanızın bir köşesinde siz 

de yapmak istemez miydiniz?

Artık kullanılmayan bilgisayar klavyesi 

tuşları, nefis bir çantaya dönüşmüş. 

Tuşlardan çanta yapmak, tasarımcı K. S. 

Martin’in aklına gelmiş. Ne kadar şık bir 

çanta ortaya çıkarmış, değil mi?



3333

Ossy adlı tasarımcı, 1600 şişe 

kapağı kullanarak ABD Başkanı 

Barack Obama’nın portresini 

yapmış. Ne ilginç değil mi?

Arkadaşlar, Edouard Martinet’nin yaratıcılığı 

nasıl da hayranlık uyandırıyor. Tasarımcı atık 

metaller kullanmış ve bu güzel kurbağayı 

yapmış. Siz evinizdeki atıklarla neler 

yapardınız? Hadi düşünmeye başlayın.



Arkadaşlar, bir kar tanesine 
yakından baktınız mı hiç? 

Bugüne kadar bakmadıysanız, 
kar yağar yağmaz 

büyüteçle bakmayı deneyin. 
Göreceksiniz ki her bir kar tanesi 

tektir, biriciktir, eşsizdir. 
Bu eşsiz tanelerin fotoğrafını ilk kez 

ABD’li Wilson A. Bentley çekmiş. Nasıl mı? 

Gökyüzünden Yağan 
Eşsiz Çiçekler

Kar
Taneleri

Kar kristalleri genellikle altıgen biçimlidir. 

Her bir kar kristali birbirinden farklıdır; 

çünkü kar tanesi, oluşmaya başladığı 

zamanki sıcaklığa 

ve neme göre şekil alır.34



Wilson A. Bentley 9 Şubat 1865’te ABD’de, 
çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Bentley, ömrünü kar tanelerine adadı 
ve tarihe kar kristallerini ilk fotoğraflayan 
kişi olarak geçti. Kar tanelerine ilgisi belki 
de kış çocuğu olmasındandır, ne dersiniz?

Biliyorsunuz ki kar taneleri çok küçüktür. 
Çapları 2-4 mm, ağırlıkları ise 

yaklaşık 0,005 gramdır. 
Böylesine küçük, hafif ve 
çabucak eriyen bir şeyin 
fotoğrafını çekmek için çok 

ama çok çaba sarf etmek 
gerekir. 17 yaşındaki 
Bentley de ilk körüklü 
fotoğraf makinesi 
ile sayısız denemeler 
yapıyor. İlk kar 
tanesinin fotoğrafını 
çekmeyi başardığında 
20 yaşında… Bunu 

nasıl başarıyor biliyor musunuz? 
Mikroskop ile fotoğraf 
makinesini birlikte kullanabileceği 
bir düzenek kurarak… 

Wilson Bentley, yaşamı boyunca 
kar tanelerini fotoğraflamayı sürdürdü. 

Dünyada kar taneleri 
hakkında en çok bilgi 
sahibi olan kişi olarak 
bilindi ve “Kar Tanesi 
Adam” lakabını aldı. 
Zaman zaman, yakaladığı 
bir kar kristalinin 

erimemesi için nefesini tutarak çalışan 
Bentley, o eski fotoğraf makinesiyle tam 5 
bin fotoğraf çekti. 

“Kar Tanesi Adam” güzelliği karşısında 
büyülendiği kar taneleri için bakın 1925’te 
neler söylemiş: 

“Mikroskop altında kar tanelerinin 
mucizevî güzelliğini gördüm ve 
başkalarının da görmesini istedim. Her bir 
kristal, bir tasarım başyapıtı ve eşsiz… 
Kar tanesi eridiğinde bu nefis  tasarım da 
sonsuza kadar kayboluyor.” 

Bir kış ayında doğan “Kar Tanesi Adam”, 
1931 yılında, yine bir kış günü yaşama 
veda etti. Ardında binlerce kar 
tanesi fotoğrafı bırakarak…
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Kar, güneş ışınlarını 
yansıttığı için 

sıcaklık düşük olur. 
Kar tabakası altında 

kalmış toprak ve 
bitkiler ise iyi korunurlar. 

Çünkü karın iletkenlik 
derecesi düşüktür. 

Soğuğu, toprağa ve bitkiye 
iletmez. Böylece onları 

korumuş olur.

Bazen büyüklerimiz “Tam kar havası” derler. 

Bunu söylediklerinde hava çok soğumuştur 

ve sıcaklık 0 °C’nin altına düşmüştür. Sıcaklık, 

0 °C’nin altındaysa, kar, yere kadar ulaşabilir 

ve yerde tabakalar hâlinde birikir. Her yer 

beyaza boyanır. Her sokakta havuç burunlu, 

bereli bir kardan adam belirir. Kartopları 

havada uçuşur. Karın üzerine yazılar yazılır. 

Ne güzeldir karda oynamak, yuvarlanmak! 

Eğer sıcaklık 0 °C’nin üstündeyse, düşen 

kar ya yağmurla karışır, ya da bütünüyle 

yağmura dönüşür. Yere ulaştığında da hemen 

erir. Tıpkı yağmur oluşumu gibi kar oluşumu 

için de ilk koşul bulutun varlığıdır.

Kar
Nasıl
Oluşur?
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B i l me c eB i l m e c e

Bilmeceler, 
İlhan Başgöz’ün

“Türk Bilmeceleri” adlı 
kitabından alınmıştır.

•   A   •

Şekere benzer, tadı yok

Gökte uçar, kanadı yok

İpucu: Fotoğrafını ilk çeken 
Wilson Bentley’dir.

1

• • R • • N    • D • M

Gözleri kömür, bakışı ömür
Soğuk dondurur,
Sıcak öldürür

İpucu: Burnundaki sebze A vitamini 
deposudur. Gözlerimizin dostudur.

2

•  A  •  I  •

Suda yayılır, karada bayılır.

İpucu: Yağı, Omega 3 kaynağıdır. Haftada en az üç kez tüketmek gerekir.

3

T   •   
•   N

Dağdan gelir tıkır tıkır

Ayakları demir, bakır

İpucu: Atatürk’ün sözlerini 
anımsayalım: “Demir ağlarla ördük 
anayurdu dört baştan”

4

İpucu: Kabuğu yenmez
•   E   

V   •   Z

Ara beni, bul beni

Uğraştırmam çok seni

düşerim ağacımdan

tırık tırak, tırık tırak

çekici al eline

ne tatlıdır içim bak

5

B  •   L
   •   •

İpucu: Aman patlatmayın!

Ağzı var, dili yok;

nefesi var, canı yok;

derisi var, kanı yok.

Bilin bakalım bu nedir?

6
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Arkadaşlar, bu sayımızda da 
seveceǧinizi umduǧumuz seçimler 

yaptık sizin için. 
Harçlıklarınızdan bir bölümünü 

okumaya, dinlemeye ve 
izlemeye ayırmayı 

ihmal etmeyin, 
olur mu?

KİTAP / Hayal Perdesi
Karagöz Hacivat Sahnesi
Sahneyi Kurun, Çubukları Takın, 
Işığı Yakın. OYNATIN…

Bugüne kadar Karagöz ve Hacivat’ı hep 
bir hayalîden izlediniz deǧil mi? Oysa 
“Karagöz Hacivat Sahnesi”, sizlere hayalî (gölge oyununu oynatan kişi) olma fırsatı 
sunuyor. Kutunun içinde bir hayal perdesi var. Perdeyi kuruyorsunuz. Ahşap çubukları, 
gölge oyunumuzun tasvirleri üzerine takıyorsunuz. Perdenin arkasında bir ışık 
kaynaǧı koyuyorsunuz. Kutunun içinden çıkan diyalog kitapçıǧına bakarak tasvirleri 
konuşturuyorsunuz. Yani bu kez izleyen deǧil, oynatan siz oluyorsunuz. Arkadaşlarınız ya 
da aileniz de izleyicileriniz oluyor. Kimler mi çıkıyor kutudan? Tabii ki öncelikle Karagöz 
ve Hacivat. Zenne’siz, Çelebi’siz ve Beberuhi’siz bir hayal perdesi olamayacaǧına göre 
onlar da çıkıyor. Ayrıca bu tasvirlerin maskelerini takarak, arkadaşlarınızla karşılıklı 
konuşarak da oynayabilirsiniz. O kadar zevkli ki… Mutlaka alıp denemelisiniz. 

DVD / Genç Sherlock Holmes
Uzmanlar, çocukların televizyon karşısında geçirdiǧi zamanın 
sınırlı olması gerektiǧini sıkça vurguluyor. Bu sınırlı 
zamanı, hem eǧitici, hem eǧlendirici şekilde verimli 
olarak geçirmenizde yarar var. “Genç Sherlock Holmes” 
buna uygun bir film. Bu yaşta hafiyeliǧe merak saran 
arkadaşlarımıza salık veririz. Genç hafiyemiz, arkadaşı 
Watson’la birlikte Londra’da bir sırrın peşine düşerler. 
Bakalım çocuk zekâları ve azimleri, onları bu sırrı 
çözmeye kadar götürebilecek mi? İzleyip, görelim.
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Yapımcı: Steven Spielberg

Yönetmen: Barry Levinson
9,90 TL

Mini Minima

30,00 TL
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MÜZİK / cd
Doğanın İçinde - In The Nature 
Kışın en soǧuk günlerini yaşıyoruz. Biraz ısınmak için CD 
çalarınıza bu CD’yi takabilirsiniz. Takınca neler mi duyacaksınız? 
Okyanusların sesini… Kuşların cıvıltılarını… Çaǧlayanların 
çaǧıldamalarını… Saǧnak yaǧmuru… Yunusların konuşmalarını… 
Ve fırtınayı, gök gürlemelerini, çakan şimşekleri…

Setin içinde toplam 6 CD var arkadaşlar… Doǧanın sesleri, 
orijinal ortamında kaydedilmiş. Yani duyacaǧınız her ses, 
gerçek… Odanızda ödevinizi yaparken, kitabınızı okurken ya 
da dinlenirken, doǧayı doya doya dinlemeniz, yaşamanız için 
salık veririz.

KİTAP
AĞAÇLAR Çıkarma Kitabı
Arkadaşlar, bu kitabın içinde 50’den fazla 
aǧaç resmi bulunuyor. Önce aǧaçlar gövdeleri, 
yaprakları ve meyveleriyle tanıtılıyor. Sonra 
da tanımlar ve resimler doǧrultusunda, her 
çıkartmayı uygun yere yapıştırmanız isteniyor. 
Yani önce aǧaçları tanıyor, öǧreniyor, sonra 
da ne kadar öǧrendiǧinizi test ediyorsunuz. 
Bu arada iǧne yapraklı aǧaçlar ile yapraklı 
aǧaçlar arasındaki farkı da iyice öǧrenmiş 
oluyorsunuz. Öyle eǧlenceli ve öǧretici ki! 
60’tan fazla çıkartma içeren “Aǧaçlar” kitabına, 
harçlıǧınızdan mutlaka ayırın. 

Nature Geography39.00 TL
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TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

Hazırlayan: Jane Chisholm
8 TL



Nesrin Abla

Kavanozda

Malzeme Listesi

Sevgili arkadaşlar,

Bu sayımızda arkadaşlarınız Aysel, Tolga ve Cem’le 

birlikte cam kavanozun içinde güzel birer kış bahçesi 

yaptık. Siz de camın ardından seyredebileceğiniz bir kış 

bahçesi yapabilirsiniz. Bizler, bahçemizdeki kaktüslerle, 

yaprakları etli ve suyla dolu sukkulent bitkileri kullandık. 

Hadi bakalım kendi kış bahçenizi yapmaya!

1 litrelik salça 
kavanozu

Kum karıştırılmış 
toprak

Kum karıştırılmış
toprak

Odun Kömürü 
(varsa)

Odun
Kömürü

Bitkiler

Bitkiler

Çakıl

Çakıl
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Kış Bahçesi

Etiketleri çıkarılmış 

kavanozların altına 

bir miktar çakıl 

yerleştiriyoruz.

Arkadaşlar, Bodrum’un ılıman 

bir iklimi olduğu için kışın ilk 

günlerinde güneşli bir hava 

vardı. Biz de böyle bir günde, 

salça kavanozunda minik 

bahçeler yapmak için üç 

arkadaşınızla bir araya geldik.

Aysel
(10)

Tolga 
(5)

Cem
(8)
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Çakılların üzerine kavanozun 

yarısına kadar saksı toprağı 

ekliyoruz.

Biz, kullanacağımız bitkileri 

bahçemizden topladık ama 

sizler, çiçekçiden alabilir veya 

evinizdeki bitkilerden küçük 

bir karışım yapabilirsiniz.



43

Bitkilerimizi dikkatli bir şekilde toprağa dikiyoruz. 

İsterseniz minik oyuncaklarınızla bahçenizi 

süsleyebilirsiniz. Tolga ve Cem’in yaptığı gibi...

Kavanozun ağzını zaman zaman cam 

bir kapakla kapatırsanız (köşemizin ilk sayfasındaki gibi), doğal bir olayı 

gözlemleyebilirsiniz. Kapağı kapalı kavanozun içinde boncuk boncuk terler oluşacaktır. 

O terler damla olarak toprağınızın üzerine düşecektir. Tıpkı yağmur gibi...

Kış bahçemizi spreyle 

sulamayı unutmayalım, 

olur mu!

Nesrin Spira, Ziraat Mühendisi ve Peyzaj Mimar›
Fotoğraflar: Emre Kipmen



Arkadaşlar!
Resimlere dikkatle bakın. Baktıkça 
farklı resimler göreceksiniz. 
Onları bulmaya çalışın. 
Çok eǧlenceli.
Yanıtlar 48. sayfada.

1

4

2

3
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Türkiye Cumhuriyeti’nden önce, Batılı devletlerden ayrı takvim 

ve saatin kullanılması, hafta tatillerinin cuma günü olması, 

takvimin başlangıcı olarak Hazreti Muhammet’in Mekke’den 

Medine’ye göç ettiği tarih olan 622 yılının alınması (hicri 

takvim), Türk toplumu ile Batı toplumları arasındaki ilişkilerde 

büyük karışıklık ve güçlüklere yol açmaktaydı. 26 Aralık 

1925’te çıkarılan yasayla, o zamana kadar kullanılmakta 

olan takvimlerin yerine Milâdî takvim kabul edildi. Güneşin 

batışına göre ayarlanan saat yerine de, çağdaş dünyanın 

kullandığı saat sistemi kabul edildi. Buna göre, bir gün 24 

saate bölünüp, günlük hayat düzene sokuldu.

Unutulmayan 
Günler

Uluslararası
Takvim ve Saatin Kabulü

Enerji Tasarrufu Haftası
Günden güne tükenen enerjinin gerektiği kadar ve bilinçli olarak 

kullanılmasını sağlamak amacıyla her yıl 11-18 Ocak günleri, 

Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Hafta dolayısıyla, 

tüm yurtta enerji tasarrufu ile ilgili toplantı ve açık oturumlar 

düzenlenir. Radyo ve televizyonda enerji tasarrufunu işleyen 

programlar yayımlanır. Okullarda, enerjide tutumlu olmanın 

önemi anlatılır. Alınması gereken önlemler belirtilir. Biz de bu 

hafta dolayısıyla, öğrendiklerimizi sürekli uygulamaya çalışalım. 

Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. 

Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim. İzlemediğimiz 

program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok 

özen gösterelim. 

Dünya Sağlık Örgütü, tütünün insan sağlığına zararları 

nedeniyle 9 Şubat 1987’de Dünya Sigarayı Bırakma 

Günü ilân etmiştir. 9 Şubat, insanları tütün ürünlerinin 

zararlarından korumak, herkesin en temel haklarından 

biri olan temiz hava soluyabilmesini sağlamak ve 

sigaradan kurtulmak isteyenler için çok önemli bir 

gündür.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü

9 �ubat

11-18 Ocak

26 Aralık
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Sevgili arkadaşlar,

Bu köşemizde, sizlerin doǧaya, 
dünyamıza, çevremize ilişkin 

düşündüklerinize yer veriyoruz. İster 
yazarak, ister çizerek, isterseniz de 

fotoǧraf çekerek köşemize katılabilirsiniz. 

Mesaj Şişesi

Mesajlarınız İçin
	Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
 İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A 06550 
 Yıldız-Çankaya-ANKARA

oncecocuk@tukcev.org.tr

ANKÜ Koleji 5-C sınıfından Ecem Naz Kaya adlı 

arkadaşınız, hayalindeki dünyayı çizdi. Ankaralı 

Ecem, bütün canlıların barış içinde yaşadığı, 

yeşillikler içinde bir dünya istiyor. Mesaj Şişesi’nden 

çıkan dileğine, biz de gönülden katılıyoruz.46



NEYaPmaL›
YaPmamaLı

Televizyon izlerken atıştırmayı herkes sever. 
Ancak televizyon karşısında zaten hareketsiz 
kalan vücudunuz, bir de patlamış mısır, cips gibi 
yaǧlı ve yüksek kalorili yiyecekler tükettiǧinizde 
şişmanlama eǧilimine girer. Sevdiǧiniz programı 
izlerken ille bir şeyler yemek istiyorsanız yaǧlı ve 
kalorili yiyecekler yerine, meyve, süt, yoǧurt gibi 
gelişiminize katkıda bulunacak besinleri yeǧleyin.

Yeni bir giysi alındıǧında, eǧer eskisine ihtiyaç 
duymuyorsak, onu, ihtiyaç duyan yaşıtlarımıza 
verelim. Tabii ki bu giysiler güzelce yıkandıktan ve 
yırtıǧı, söküǧü varsa onarılıp ütülendikten sonra... 
Ayakkabılarınızı da güzelce boyarsanız çok güzel 
olur. Böylelikle, o giysiye ya da ayakkabıya ihtiyaç 
duyan arkadaşınızın duygularını incitmemiş olursunuz. 

Sifonu çekerken, suyun tamamını israf 

etmemek için, sifon ipini tamamen 

çekmeyin. İpi bir p
arça çekip ist

ediǧiniz 

kadar suyu ak
ıttıktan sonra

 ipi bırakın. 

Böylelikle her defasında daha az su 

harcamış olursunuz. Biliyorsunuz 
su 

artık çok ama çok deǧerli!

Cep telefonu ile konuşmak için henüz çok küçüksünüz. Cep telefonlarının yaydıǧı radyasyon, siz yaştaki çocukları çok daha kolay etkiler ve beyninize zarar verir. Ailenize bu konuda ısrar etmeyin.
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B‹LMECE
Sayfa: 22

Fil

Kirpi

Tilki

Yunus

Papağan

Yılan

Çekirge

Galapagos Kuşu

At

Tavşan

Kaplumbağa

Kaplan

Balina

Kanguru

Şempanze

Boz Ayı

Tavuskuşu

İguana

Siyah kedinin yüzünde, beyaz bir fare var. 
Aman yemesin!

Resimde, ağacın dibinde tek bir kaplan 
görünüyor. Oysa resmin bütününde iki 
kaplan daha var. 

Altı kuş, iki at.

Bulabilirim Sayfa: 44

Zeynep çok hasta. 
Çünkü annesinin 
tüm ısrarlarına 
karşın bir türlü por-
takal ve mandalina 
yemiyor. O zaman 
da vücudu için ge-
rekli C vitaminini almamış oluyor. C vitamini, hastalıklara 
karşı direncimizi artırır, bağışıklık sistemimizi güçlendirir. 
C vitamini almadığımız zaman, vücudumuz, özellikle kış 
aylarında görülen grip, nezle gibi hastalıklara  karşı di-
renemez. Zeynep bu nedenle hasta ve ateşi var. 

Zeynep neden hasta?

KAR

1
KARDAN 

ADAM

2 BALIK

3

CEVİZ

5

BALON

6

TREN

4
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1

2

3

4

☞
☞

☞
☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
☞

☞

Sayfa: 21



Sevgili Arkadaşlar, 
üzerinde yaşadığımız mavi 
gezegenimiz, sorumsuz 
ya da bilinçsiz insanlar 
tarafından günden güne 
tüketiliyor. Nüfus artıyor, 
çöp dağları büyüyor, su 
kaynakları tükeniyor, 
küresel ısınma kapımızda… 
Böyle giderse, yeni kuşaklar, 
yaşanabilir bir dünyaya 
açamayacak gözlerini… 
Bunu istemeyiz, değil mi? 
Peki… Bundan tam 11 yıl 
sonrasını düşünün, Yıl 2023.  
Cumhuriyet’imizin de 
100. kuruluş yıldönümü… 
Bugün 7 yaşında olanlar, 
11 yıl sonra 18 yaşında 
genç bir birey olacak. 12 
yaşındakiler de 23 yaşında 
birer genç kız ya da delikanlı… 

Sizi güzel bir geleceğin beklediğini bilmek 
içinizi nasıl da rahatlatırdı, değil mi? Peki, 
elinizde olsaydı, güzel bir gelecek için, 
bugünden neleri değiştirmek isterdiniz? 
Hayalinizde 11 yıl sonrasına bir 
yolculuk yapın.

Neler görüyorsunuz? 

Belki uzayda tarım 
yapıldığını…

Açlığın yeryüzünden 
silindiğini… Mars’a 

günübirlik yolculuklar 
düzenlendiğini… Ölümcül 

hastalıkların ortadan 
kaldırıldığını… 

Belki de güneşin yeryüzünü 
kavurduğunu… Su 

kaynaklarının tamamen 
kuruduğunu… Suyun altın 

fiyatına satıldığını… Açlık 
ve hastalıkların tüm canlıları 

kırıp geçirdiğini…

Hayalinizdeki 2023 yılını yazın 
derginize, yayımlayalım. 

Yazılarınız, bir mektup 
(dosya) kâğıdı uzunluğunda 

olsun. 2023 hayallerinizi göndereceğiniz 
adresimiz:

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A

06550 Yıldız - Çankaya/ANKARA
oncecocuk@tukcev.org.tr

Nasıl Bir Yas‚am
Hayal Ediyorsunuz?YIL 2023

©

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı;

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

plastik, metal, cam, kâğıt-karton ve kompozit ambalajlar konusunda

“Yetkilendirilmiş Kuruluş”tur.
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