
Yeryüzü Çevreciliğinin 
Karnesi

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Sevgili çocuklar,

Güzel ve uzun bir yaz tatilini daha geride bıraktık. Okullarınız açıldı. Birkaç ay 
daha büyüdünüz bu arada… Yeni eğitim-öğretim döneminde sizi bekleyen 
sorumluluklar var yine… Dünyamız, doğal çevremiz size emanet; bunu her 
fırsatta söylüyorum, biliyorsunuz. Çalışacaksınız, projeler üreteceksiniz, var 
olan projelere katılacaksınız. Biz de üç ayda bir yayımladığımız derginizle 
sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Bu sayımızda sizler için neler hazırladık, hemen göz atalım.

Kapak konumuz, “Yeryüzü Çevreciliğinin Karnesi”. Karnede pekiyi, iyi, orta 
ve başarısız olan konular neler, hep birlikte göreceğiz. Dünyamızın ve doğal 
yaşam ortamlarımızın karşı karşıya kaldığı ve ortak kabul gören pek çok çev-
re sorunu var. Suyumuz, havamız, topraklarımız insan eliyle hızla kirletiliyor. 
Çarpık ve düzensiz kentleşme büyük bir sorun. Çevre dostu olmayan tekno-
lojiler, çevremizin en tehlikeli düşmanları arasında yer alıyor. Sanayide yer 
seçimi, doğal kaynaklarımızın hızlı ve bilinçsizce tüketilmesi, küresel ısınma, 
ozon tabakasının delinmesi… Daha öyle çok çevre sorunumuz ve felaketimiz 
var ki… Bunlarla ne kadar ve hangi yollarla baş ediyoruz, kapak konumuzda 
bunları göreceksiniz.

Permakültür, dergimizde yer verdiğimiz konulardan bir diğeri… Bitki, hay-
van ve insan üçlüsünün birbirinden güç alması üzerine kurulu permakültür, 
doğanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Konunun ayrıntılarını say-
falarımızda bulacaksınız.

Sevgili çocuklar, bu sayımızda aranızdan dört arkadaşınız Ezgi, Pelin, Tolga 
ve Özlem, TBMM Genel Sekreterliği’ni ziyaret ettiler ve Genel Sekreter İrfan 
Neziroğlu ile bir söyleşi yaptılar. TBMM’nin çevre ile ilgili çalışmalarını öğ-
renmek için arkadaşlarınızın röportajını dikkatle okuyun. Ayrıca projeleri-
nizi, düşüncelerinizi, çevre ile ilgili sorun olarak gördüklerinizi TBMM Genel 
Sekreterliği ile paylaşabileceğinizi de söyleyelim.

Hepinize verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.

Her birinizi tek tek gözlerinizden öperim sevgili çocuklarım...

Av. Beyhan ASLAN
TÜKÇEV

Yönetim Kurulu Başkanı
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HABERLER
Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Kuzey 

Kutbu’ndaki buzulların 2012 yılında beklenilenden çok daha 

hızlı bir şekilde eridiğini açıkladı. Konuya ilişkin raporda karla 

kaplı alanların da en düşük düzeyde bulunduğuna dikkat çekildi. Dünya Çevre Fonu Genel 

Sekreteri Gitte Seeberg de çevreyle ilgili güncel gelişmelerin olumsuz yönde ilerlediğini 

belirterek şunları söyledi: “İklim değişikliğindeki gelişmeler kötü yönde ilerliyor. Buzulların 

bu kadar hızlı erimesi hayvanlar ve doğa için bir felâket demektir. Antarktika’da buzlar 

eriyince Grönland’da da buzlar kalmayacak ve hayvanlar yaşam yerlerini yitirecekler. 

Örneğin kutup ayıları, balinalar, fok balıkları, 

penguenler şimdiden zor durumdalar. Buzulların 

erimesi sadece hayvanları değil insanları da çok 

etkileyecek. Geçen yıl yaşadığımız sel felâketlerini, 

fırtınaları düşünün. Havalar değişiyor, daha çok 

insan ve hayvan ölüyor. İklim değişikliği yıldırım 

hızıyla ilerliyor.”

Buzlar
hızla eriyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca üç tarafı denizlerle çevri-li Türkiye’nin kıyı şeridi üç araştırma gemisiyle taranarak, kirlilik haritaları çıkartılacak. Türkiye’nin 8 bin 333 kilometrelik kıyı şeridi, TÜBİTAK’tan kiralanan üç araştırma gemisi tarafından inceleme altına alındı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, gemilerle Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizleriyle boğazlarda kirlilik ölçümleri yapmaya başladı. Araştırma gemileri, Edirne’nin Enez ilçesinden başlayarak, Hatay’a kadarki hattı iki kez tarayacak. Denizlerdeki kirlilik oranları, yaz ve kış dönemlerinde ayrı yarı belirlenerek, karşılaştırılacak. Deniz suyu ve dip-teki çökeltinin yanı sıra plankton, midye ve balık gibi tüm canlılarda ağır metal de olmak üzere kirlilik izi 
aranacak. Kirliliğin hangi mevsim-
lerde arttığı ve alınan önlemlerin 
yeterliliği değerlendirilecek. Top-
lam 250 noktada yürütülecek çalış-
malar, 2014’e kadar tamamlanacak 
ve her yıl düzenli olarak yinelenecek. 
İncelemelerin ardından denizlerin 
kirlilik ve biyolojik kimyasal karnesi 
çıkartılacak.

Sahillerimizin 
kirlilik

karnesi
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İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak 

ve Uzay Bilimleri Fakültesi 

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 

Türkiye’de görülen iklim tiplerinin tropikalleştiğini belirterek, 

“Türkiye’nin tropikal iklimin özellikleri olan yaz aylarındaki 

aşırı sıcaklar ve gök gürültülü sağanak yağışlara alışması 

gerekiyor” dedi. Şen, Türkiye’nin kuzey bölgelerinde artış gösteren 

nemin, sıcaklığı artırdığını söyledi. Sıcaklığın artmasıyla havada yükselici hareketlerin 

meydana geldiğini belirten Şen, bu hareketlerle dikey hacimleri büyüyen bulutların 

bıraktığı yağmur damlalarının boyutlarının da büyüdüğünü bildirdi.

Türkiye’nin iklimi 

tropikalleşiyor

Yenilenebilir enerji üretimi dünya genelinde hızla artıyor. Uluslararası Enerji Kurumu (IEA), 5 yılı kapsayan tahmin raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, artan enerji tale-bini karşılamak ve yerel kirlilik sorunlarıyla 
mücadele için daha fazla rüzgâr, güneş 
ve hidroelektrik santralleri inşa ettiğini 
belirtti. Yenilenebilir enerjilerin mas-
raflarının kömür, doğalgaz, benzin 
gibi geleneksel kaynakların masraf-
larının altında olduğu vurgulandı. Bu 
enerjinin, 2016’ya kadar kömürden 
sonra en büyük ikinci elektrik kaynağı 
olabileceği açıklandı.

Yenilenebilir 
enerji üretimi hızla artıyor
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Bir yıl süren yoğun çalışma ve hazırlık sonucu 

“Green Office” diplomasını almaya hak kazan-

dıklarını belirten Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı 

Başkanı Beyhan Aslan “Türkiye’de böylesine 

önemli bir diplomayı, tüm vakıflar içerisinde, üs-

telik de çevre vakfı olarak bizim almamız elbet-

te ki çok sevindirici” dedi ve konuşmasını şöyle 

sürdürdü:

“Kriterler çok detaylı bir şekilde uygulanıyor. 

Doğal Kaynakların Tüketimi, Isıtma / Soğutma, 

Elektrik Tüketimi, Ulaşım, Su Tüketimi, Kağıt Tü-

ketimi, Büro Malzemeleri, Gıda Tüketimi, Satın 

Alma, Kafeterya, Temizlik Hizmetleri, Atık Yöne-

timi, Bina Bakımı ve Çalışan Bilincinin Artırılması 

gibi kriterler, her gün titizlikle elden geçiriliyor 

ve ona göre vakıftaki faaliyetler yürütülüyor. 

Arkadaşlar, dünya genelinde 100’den 
fazla ülkede çalışmalar yürüten bir 
uluslar arası doğa koruma kuruluşu 
olan WWF tarafından verilen 
“Green Office-Yeşil Ofis” diplomasını, 
Türkiye’deki vakıflar içerisinde ilk alan 
TÜKÇEV oldu.

Yeşil Ofis Diplomalı 
İlk Vakıf
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Bir çevre vakfı olarak, dünya genelinde önemini ispat-

lamış bir belgeyi almış olmak bizleri mutlu etti. Ama 

önemli olan almak değil, Yeşil Ofis olmanın gereklerini 

sürekli devam ettirmektir.”

Öte yandan, Türkiye genelinde bu diplomayı alan ilk 

vakfın TÜKÇEV olduğunu söyleyen WWF Türkiye Kurum-

sal İlişkiler Yönetmeni Münevver Bayhan, Yeşil Ofis dip-

lomasını almanın şartlarının hiç de kolay olmadığını be-

lirterek düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Sadece bu şart-

ları bir kereliğine yerine getirmek önemli değil. Önemli 

olan sürekliliğinin kazanılmasıdır. Bu nedenle de her yıl 

düzenli denetimlerle bunu belirliyoruz.”

“Green Office” diploması, TÜKÇEV’in vakıf merkezinde gerçekleşen mini törenle, 
WWF Türkiye Kurumsal İlişkiler Yönetmeni Münevver Bayhan tarafından 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan’a verildi. 
Törende TÜKÇEV’in tüm çalışanları da hazır bulundu.

Arkadaşlar, Green Office, ofislerde uygu-

lan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. 

WWF’in insanlığın doğal kaynaklar üzerin-

deki baskısını ve Ekolojik Ayak İzi’ni küçült-

mek için oluşturduğu stratejik yaklaşımının 

bir parçasıdır.

Program; karbon salınımı başta olmak üze-

re enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, 

doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve ya-

şam tarzının değiştirilmesi konusunda ofis 

çalışanlarında farkındalık yaratırken, ener-

jiyi verimli kullanarak iklim değişikliği ile 

mücadeleyi hedefliyor. Green Office Prog-

ramı, katılımcı kurumların ofis kaynakları-

nın sistematik bir şekilde değerlendirilerek 

ilgili tasarruf ölçütlerinin belirlenmesine ve 

bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim 

sistemini yaratmalarına olanak sağlıyor.

Green Office – Yeşil Ofis Nedir?

Bİ
LİN

 BAKALIM

Arkadaşlar, haberde geçen WWF’nin İngilizce ve Türkçe açılımını biliyor musunuz? N’apıyoruz? Önce araştırıyoruz, sonra da kontrol etmek için sayfa 48’deki yanıtına bakıyoruz.



TÜKÇEV
Yeşil Şehirler Zirvesi’nde

8

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI), İti-

bar Yönetimi Enstitüsü (İYE) ve Ankara Genç 

İşadamları Derneği (ANGİAD) tarafından 

Ankara’da düzenlenecek olan, içlerinde Tüke-

tici ve Çevre Eğitim Vakfı ile Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kal-

kınma Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

ile Belediyeler Birliği’nin destekçisi olduğu Yeşil 

Şehirler Zirvesi’nin bu yılki ana teması “Şehirle-

rin İtibarı” olarak belirlendi.

19-20 Eylül günlerinde Ankara Rixos Otel’de ger-

çekleşen zirvede, iş dünyası, akademisyenler ve 

kamu yöneticileri arasında daha yaşanabilir şe-

hirler oluşturmaya yönelik politikaların geliştiril-

mesi, sistemlerin kurulması, çevreye duyarlı mal-

zemelerin üretilmesi ve yeni iş alanları oluşturul-

ması için gerekli olan bilgi ve deneyim paylaşıld›.

Enerji verimliliği ve yeşil teknoloji fırsatlarının ir-

delendiği zirvede şehrin unsurları olan binalar, 

ulaşım, enerji, atık, kamusal hizmetler, sağlık 

ve güvenlik gibi konulara da yer veriliyor. Ay-

rıca, yenilenebilir enerji, yeşil bina teknolojile-

ri, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, 

enerji verimliliği, sürdürülebilir şehircilik, itibarlı 

şehirler konuları da zirvede ele alınan konular 

arasındayd›.

TÜKÇEV’e teşekkür…

Zirve düzenleyicisi kuruluşlar, desteklerinden 

dolayı TÜKÇEV’e teşekkürlerini, zirveye ait in-

ternet sitesinde şu cümlelerle dile getirdiler:

“TÜKÇEV, tüketici hakları ile çevrenin korun-

ması sorumluluğu kavramlarını birlikte de-

ğerlendirmek, bireyin ve toplumun hakları ve 

sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, Av-

rupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkeler düzeyinde 

tüketici hak ve sorumlulukları ile çevreyi koru-

ma bilincine ulaşmak amacıyla kurulmuştur. 

Barışa, kalkınmaya, insan haklarına, adalet 

anlayışına, çevreye duyarlılığımızla, aldatıl-

maya, açlığa, sefalete, kirliliğe, çölleşmeye, 

doğal kaynakların sömürülmesine karşı mü-

cadele azmi içinde çalışmalarını yürüten ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından amba-

laj atıkları konusunda yetkilendirilmiş kuruluş 

olan TÜKÇEV’e katkıları için teşekkür ederiz.”
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Temel amacı in-
sanların sağlıklı 
beslenmesi için 
çalışmalar yap-
mak olan Gıda 
Mühendisliği, bilimsel bilgiler ve mühendislik bilgileri 
yardımıyla gıdaların güvenilir bir şekilde üretimini, hazırlan-
masını, işlenmesini, paketlenmesini, dağıtılmasını sağlayan ve 
gıdalardan uygun bir şekilde yararlanmayı sağlayan mühen-
dislik dalıdır. Gıda mühendisliği bölümünün dalları ve ilgilen-
dikleri konularsa şöyledir: Gıda Bilimi; gıdaların kimyası, bi-
yokimya, enzim bilimi, gıda mikrobiyolojisi, kalite kontrolü vb. 
konularla ilgilidir. Gıda Teknolojisi; gıda mühendisliği temel 
işlemleri, tüm bitkisel ve hayvansal gıdaların işlenmesi ve bi-

Meslekleri Tanıyalım

• Tanımı

• Görevleri

• Eǧitimi

Gıda 
Mühendisliǧi
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Gıda Mühendisinin Görevleri

• Gıdaların işlenmesi, saklan-

ması ve yeni ürünlerin gelişti-

rilmesi konusunda araştırma 

yapar.

• Üretim sırasında çıkabilecek 

sorunları giderir, işlemlerin 

aksamadan devamını sağlar.

• En az maliyetle en iyi ürünün 

üretilmesi konusunda çalışma-

lar yapar.

• Üretimi, hammaddeden tüke-

ticiye ulaşıncaya kadar tüm 

aşamalarında denetler, kalite 

kontrolünü yapar. 

Gıda Mühendisliği Eğitimi

Ülkemizdeki gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 veya 
5 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı 
dersler ile birlikte ekonomi, biyoloji ve temel mühendislik ders-
leri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına 
özgü olan yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat 
teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi, gıda maddelerinin 
ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyo-
loji, mikrobiyoloji, fizikokimya, organik kimya, akışkanlar me-
kaniği, kütle aktarımı, ısı aktarımı, mühendislik termodinamiği, 
gıda katkı maddeleri gibi derslere yoğunlaşılıyor. Öğrenciye ay-
rıca gıda üretimi tenolojilerini tanıması, uygulama bilgileri edin-
mesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılıyor.

Gıda mühendisleri mezun olduklarında doğrudan gıda mühendi-
si unvanını alıyor. Gıda mühendisi, gıdanın üretimiyle ‘tarladan 
çatala’ kadar ilgilenebilme, düzeltme, araştırma geliştirme ve 
toksikolojik risk analizi konularında yetki sahibidir.
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Arkadaşlar, doğal çevre; yerkürede, insanın 
oluşumuna katkıda bulunmadığı, doğal geli-
şim ve değişimlerle oluşmuş yaşam ortamıdır. 
Özellikle insanoğlu, çeşitli nedenlere dayan-
dırarak doğanın kaynaklarını kullanırken, aynı 
zamanda da çevre tahribatının öncüsü oluyor. 
Dünyamızın ve doğal yaşam ortamlarımızın 
karşı karşıya kaldığı ve ortak kabul gören baş-
lıca çevre sorunlarını şöyle sayabiliriz:  

•	 Doğal	 varlıkların	 (su,	 hava,	 orman,	 toprak)	
hızla kirletilmesi, yok edilmesi,

•	 Çarpık	ve	düzensiz	kentleşme,

•	 Çevre	dostu	olmayan	teknolojiler	kullanan	

sanayiden kaynaklanan sorunlar, 

•	 Sanayileşme,	 enerji	 ve	 madencilik	 alanla-

rında uygulanan yanlış politikalar,

•	 Sanayide	 yer	 seçimi,	 enerji	 üretiminde	 ve	
madencilik işletiminde, doğal varlıkların ve 
yaşamın göz ardı edilmesi,

•	 Doğal	kaynaklar	 (yer	altı	 ve	yer	üstü	zen-
ginlikleri,	 madenler,	 petrol	 vb.)	 üzerindeki	
baskının artması, bu kaynakların hızla tüke-
tilmesi ve söz konusu kaynakların yönetimi 
sürecinde oluşan çevresel sorunlar,

•	 Küresel	ısınma,	ozon	tabakasının	delinmesi,	
iklim değişikliği,

•	 Çöp	 ve	 atıkların	 kaynağında	 ayrıştırılma-
ması nedeniyle çöp dağlarının büyümesi ve 
tehlikeli	atıkların	(hastane	atıkları,	radyoaktif	
atıklar,	piller...)	doğal	kaynakları	kirletmesi,

•	 Çevresel	 sorunlara	 bağlı	 ve	 yaşam	 kalite-
sinin bozulmasından kaynaklanan sağlık 
sorunları, kanser ve benzeri hastalıkların 
artması.

10

Yeryüzü
Çevreciliğinin
Karnesi

Sevgili arkadaşlar, “çevre”, insanların 
ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini 
sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde 

bulundukları fiziksel, biyolojik, toplumsal, ekonomik ve 
kültürel ortam olarak tanımlanmaktadır. Yani çevre 

dediğimiz şey, yaşama ait her şeydir aslında…



Sevgili arkadaşlar, doğal 
çevrenin korunması ile ilgili 
hükümlerin anayasalarda 
yer alması 1950’li yıllara 
rastlıyor. 1970’li yıllarda 
çevresel tahribatın artması 
üzerine, ülkelerin ve toplum-
ların konuya ilişkin çabaları ve 
geliştirilen politikalar anayasaların ya-
pım süreçlerini de etkiledi ve çevre hükümleri, 
artan bir oranda anayasalarda yer almaya 
başladı. 

Anayasalarda, doğal çevreye ve çevre koru-
maya dair hükümlerin çevre sorunlarının ve 
bilincinin arttığı dönemde anayasalara girme-
si doğal bir durum. Dünyada, doğanın yasal 
haklarını tanıyan ilk ülke ise Bolivya. İklim de-
ğişikliğini önlemek, doğal varlıkların sömürül-
mesini engellemek ve Bolivya halkının yaşam 
kalitesini yükseltmek amacıyla donatılan ya-
saya göre, doğa haklarıyla insan hakları eşit-
tir.  Ekvador Anayasası’nda da, yaşamın ger-
çekleştiği	doğanın	(Pachamama:	Toprak	Ana)	
var olma hakkı tanınıyor ve anayasal koruma 
altına alınıyor.

Ülkemizde de 9 Ağustos 1983’te yürürlüğe gi-
ren Çevre Yasası’nın amacı, “Bütün canlıların 
ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre 
ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultu-
sunda korunmasını sağlamaktır.” 

Yasanın temel çerçevesi, 

bütün vatandaşların or-

tak varlığı olan çevrenin 

korunması, iyileştirilmesi; 

kırsal ve kentsel alanda 

arazinin ve doğal kaynakla-

rın en uygun şekilde kullanıl-

ması ve korunması; su, toprak ve 

hava kirlenmesinin önlenmesi; ülkenin 

bitki ve hayvan varlığı ile doğal ve tarihsel 

zenginliklerinin korunması üzerine kuruludur. 

Böylelikle bugünkü ve gelecek kuşakların 

sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin gelişti-

rilmesi ve güvence altına alınması sağlana-

caktır.

YANLIŞ UYGULAMALAR

Dünyamızda ‘doğal çevre’ sorunlarının oluş-

ması ve konuşulmaya başlanması, yirminci 

yüzyılın ikinci yarısına denk gelen hızlı sana-

yileşme çabaları ve sürekli çoğalan nüfusla 

paralel olarak artış gösteriyor.

Yaşamın devamı için en gerekli maddelerin 

yani besinlerin elde edildiği tarım alanların-

da, bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımı, yanlış 

toprak işleme uygulamaları, toprağın fizik-

sel yapısının bozulması, artan tuzlanma 

oranı ve çoraklaşma gibi önemli çevre so-

runları, etkin çözümleri de beraberinde ge-

tirmek zorunda…
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Dünyada yaşamın en önemli gereksinimle-

rinden biri de enerjidir. Hâlen enerjinin büyük 

bölümü  kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil 

yakıtlardan sağlanmaktadır. Fosil yakıtlar ve 

nükleer	enerji	kaynakları	 (kömür,	plütonyum,	

uranyum	gibi)	her	an	doğadan	toplanmakta-

dır; bu kaynakların çıkarılması sürecinde do-

ğada tahribat olmaktadır. Biliyoruz ki bu kay-

naklar gezegenimizde sınırlı miktarda bulun-

maktadır ve her geçen gün ulaşılması daha 

zor, daha pahalı bir hâle gelmektedir. Bir süre 

sonra kömür, petrol ve doğalgaz gibi kay-

nakları kullanılabilir hâle getirme sürecinde 

harcanan enerji, kaynağın sağladığı enerjinin 

üstüne çıkacak. Bu nedenlerle, enerjide alter-

natif kaynaklar önem kazanıyor. Doğal çevre-

yi bozmadan elde edilmesi gereken bu enerji 

kaynaklarının artıları ve eksilerine gelince...

Biyoyakıt: Kolayca her yerde 

yetiştirilebilmesiyle öne çıkıyor. 

Gıda sektörüne giren hammadde 

miktarını azaltıyor. Olumsuzluğu 

ise havaya karışan çeşitli katı ve 

sıvı parçacıklar...

Güneş: Sınırsız ve yenilenebilir 
enerji kaynağıdır. İşletme ku-
rulum maliyetleri hayli yük-
sektir. 

Yakıt Hücreleri: Yük-

sek verim elde edile-

bilmektedir. Depolama 

ve yerleşim zorlukları 

bulunmaktadır.

Jeotermal: Tesisler 

kurulduktan sonra 

düşük bir maliyetle 

işletilebiliyor. Ancak 

coğrafyaları sınırlıdır.

Rüzgâr: Düşük bir kuru-
lum maliyeti gerektirir. 
Coğrafya belirleyicidir. 

Su: Doğada hâlen bol mik-
tarda bulunabiliyor, yeni-
lenebiliyor ve temiz. Kimi 
zaman sel, baskın gibi 
âfetlere neden olabiliyor.
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 
Ekim 2007’de yayınlanan Bruntland +20 isimli 
raporda, çevresel krize dair saptamalar şöyledir:

•	Bugün,	çevre	kirliliği	tüm	hastalıkların	dörtte	
birinin nedeni konumundadır. 

•	Ozon	 tabakasına	 zarar	 veren	 maddelerin	
aşamalı olarak azaltılmasındaki etkileyici 
başarıya karşın; Antarktika üzerindeki incel-
me sorunu devam etmektedir. 

•	Nüfus	artışı,	 ekonomik	büyüme	 ve	 küresel-
leşme, benzeri görülmemiş bir oranda top-
rağın kullanımını değiştirmektedir. Toprağın 
kullanım yoğunluğunun artırılması, insan 
yaşamı için; kirlilik, erozyon, besin kaynak-
larının azalması, su kıtlığı ya da toprağın 
tuzlanması ve biyolojik döngünün bozulma-
sı gibi olumsuzluklar taşımaktadır. 

•	Kullanılabilir	 su	 kaynaklarının	 %	 70-80’i	 ta-
rımsal sulamada kullanılmaktadır. 2050 yı-

lında gıda üretiminin 2 katına çıkarılması he-

deflenmekte, bu ise tarımsal sulamada kul-

lanılan su miktarının iki kat artması anlamına 

gelmektedir. Dünya üzerindeki her 10 büyük 

nehirden birinin yılın belli dönemlerinde sula-

ma nedeniyle denizlere ulaşamaması, eko-

lojik denge üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

•	Kuraklık,	 Akdeniz	 havzasında,	 Güney	

Afrika’da ve Güney Asya’nın bazı bölgelerin-

de, artık daha şiddetli ve uzun dönemli göz-

lenmektedir. 

•	Tatlı	 su	 kaynaklarının	 azalması	 nedeniyle	

2025 yılı itibarıyla, 1,8 milyar insanın mutlak 

su kıtlığı çekmesi beklenmektedir. Su mikta-

ÇEVRE SORUNLARININ 
TEMEL OLUMSUZLUKLARI



rındaki azalmanın, geliş-
mekte	olan	ülkelerde	%	50,	
gelişmiş	ülkelerde	 ise	 	%	 18	
oranında olacağı tahmin 
edilmektedir. 

•	 Gelişmekte	 olan	 ülke-
lerde bir yılda, çoğu 5 ya-
şın altında olan 3 milyon 
insan, sudan kaynaklanan 
hastalıklar nedeniyle ha-
yatını kaybetmektedir. Tüm 
dünyada kirlenmiş suların, 

insan hastalıkları ve ölümlerinin en önemli 
nedeni olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda 
2,6 milyar insan için sağlık hizmetlerinin ye-
tersiz kaldığı tahmin edilmektedir.

•	Dünyada,	iç	ve	dış	ortam	hava	kirliliğinden,	
2 milyondan fazla insanın erken ölümü bek-
lenmektedir.

•	Tarım,	 nerede	 yapılırsa	 yapılsın,	 biyolojik	
çeşitliliğe bağımlıdır. Buna karşın bugün ta-
rım, genetik erozyonun, tür kayıplarının ve 
doğal yaşam alanlarının değişmesinin en 
büyük nedenidir. 2030 yılından itibaren ise 
gelişmekte olan ülkelerin insanlarının, besin 
gereksinimlerini karşılamak için 120 milyon 
hektar araziye daha gereksinim duyacağı 
tahmin edilmektedir. 

3- 14 Haziran 1992 tarih-
lerinde Rio de Janeiro’da 
yapılan Birleşmiş Mil-
letler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’nda	 (Rio	 Kon-
feransı),	ulusların,	çevreye	

duyarlı yönetim 
sağlamalarına 
yönelik bir dizi 
ilkenin benim-
senmesi açısın-

•	Kıyı	ve	deniz	ekosistemleri,	daha	fazla	zarar	

görmekte, özellikle deniz dibinde yapılan 

araştırmalarla derin okyanusların, biyolo-

jik açıdan zenginliklerinin tehlikede olduğu 

gösterilmektedir.

•	Genetik	 çeşitliliğin	 kaybı,	 gıda	 güvenliğini	

tehdit etmekte, insanların, biyoyakıtlar gibi 

enerji arayışları ve kullanımları, canlı çeşitlili-

ğinin kaybının hızlanmasına yol açmaktadır. 

•	Tüketimin	nüfustan	hızlı	artması	ile	hem	tü-

ketim hem de yoksulluk, çevreye zarar ver-

mekte, çevreye verilen zarar da en çok yok-

sulları etkilemektedir.

•	Topraktaki	bozulma,	değişen	iklimin	yarattı-

ğı normal olmayan hava koşullarıyla birlikte 

baş edilmesi güç bir soruna dönüşmektedir. 

dan önemli adımlar atıldı. Rio Konferansı’nda 

öngörülen temel hedefler şöyle:

•	 Dünyada,	 günlük	 geliri	 1	 dolardan	 daha	

az olan ve açlık çeken insan sayısının 2015 

yılına kadar yarı yarıya azaltılması; temiz 

içme suyundan mahrum insan sayısının 

da aynı tarihe kadar yarı yarıya azaltıl-

ması,

•	 Kız-erkek	 bütün	 çocukların	 her	 yerde	 ilko-

kul eğitimini tam olarak tamamlamalarının 

ÇEVRE SORUNLARININ AŞILMASI İÇİN TEMEL HEDEFLER
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sağlanması, sürdürülebilir nitelikteki üretim 
ve tüketim kalıplarının yerleştirilmesine yö-
nelik politika ve önlemlerin benimsenip ya-
şama geçirilmesi,

•	 Daha	temiz	üretime	ve	eko-verimliliğe	yöne-
lik yatırımların bütün ülkelerde artırılması,   

•	 Bütün	ülkelerde,	daha	temiz	ve	ekolojik	açı-
dan verimli üretim biçimlerine yönelik yatı-
rımlar ve teşvikler sağlanması,    

•	 İleri,	daha	etkin	ve	maliyet	açısından	makul	
teknolojilerin geliştirilmesi;  fosil yakıt, hid-
rolik ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
devreye sokulması yoluyla enerjinin çeşit-
lendirilmesi; 

•	 Temiz	içme	suyu	ve	sağlıklı	çevre	koşulların-
dan yoksun insan oranının 2015 yılına kadar 
yarı yarıya azaltılması,

•	 Biyolojik	çeşitliliğin	yok	olma	hızında	önem-
li bir azalma sağlanması. 

Sevgili arkadaşlar, yeryüzünde yaşamı müm-
kün kılan doğal süreçleri anlamak ya da do-
ğaya yönelik bilgi, beceri, tutum, değer ve an-
layış sergilemek bizler için bir görevdir. 

Arkadaşlar, hepimiz doğa ve doğa olaylarına 
eleştirel bakabilen, sorunların çözümüne yö-
nelik fikirler geliştirebilen ve bu doğrultuda 
araştırma ve sorgulama yapabilen bireyler 
olmaya çalışmalıyız. 

Unutmayalım, çevre yaşamın 
tüm alanlarına egemendir. 
Onunla var ya da yok oluruz.
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                          en çevreci markaları
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Sevgili arkadaşlar bu sayfamızda sizlerle, henüz 
pek duyulmayan bir kavram ve uygulamasın-
dan söz edeceğiz: Permakültür. Duymadınız 
değil mi? Gelin o hâlde neymiş bu kavram, 
anlamaya çalışalım…

Permakültür, özünde bir doğa felsefesi, doğa-
da bulunan canlıların birliktelikleri üzerine dü-
şünülerek ortaya konulmuş. Geçmişi 1970’lere 
dayanıyor. Permakültürde temel olarak amaç-
lanan şey, doğadaki yaşamın birbiriyle olan 
ilişkisinden güç alarak, doğanın sürdürülebilir-
liğine katkıda bulunmak. Yani kendi içinde bir 
döngüsü olan, kendi kendine yeten, atıklarını 
geri dönüştürerek çöp miktarını en aza indiren 
çevreci sistemler yaratmak... Bu sistem bir ev 
ortamı olabilir, bir bahçe olabilir ya da bir ma-
halle olabilir. Dünyamızda, çevre en önemli so-
run başlıklarından biri olduğuna göre, demek 
ki doğaya gerektiği gibi özen göstermediğimiz 
ortaya çıkıyor.

Sevgili arkadaşlar, permakültürde “sürdürü-
lebilir yerleşimler” tasarlanmaya çalışılıyor. 
Toprağın verimli kullanılması, tek ve çok yıllık 
bitkilerin bir arada yaşatılması, hayvanlar, mik-
roklima, toprak ve su yönetimi ve insan gerek-
sinimlerinin birlikte ve bağlantılı olarak düşünü-
lüp uygulanması amaçlanıyor. Bildiğimiz gibi, 
insanın, hayvanların ve bitkilerin besin döngü-
leri, iklim faktörleri ve hava döngüsü, ekolojik 

sistemin parçaları aynı zamanda. Ortak yaşam 
alanımız olan doğal ekosistemlerdeki bu çeşit-
liliğin, türlerin eksilmesine yol açmadan, tarım-
sal verimliliğe yönelik ekosistemlere uygun ola-
rak tasarlanması ve sürdürülmesi, permakültü-
rü oluşturuyor.

Sürdürülebilir tarımın uygulamaları arasında, 
çoğu bitkinin aynı anda yetiştirilmesi (çok-
türlülük) var.  Sürdürülebilir bir sistemde, iş yükü 
en aza indiriliyor, atıklar kaynağa dönüştürü-
lüyor ve verim en üst düzeye çıkartılıyor. Bu 
ilkeler çiftliklerde, evlerde, bir ölçüde kentsel 
yerleşimlerde veya herhangi bir ortamda uy-
gulanabiliyor. Permakültür tasarımının temel 
amacı; bitki, hayvan ve insanları üretim amaçlı 
bir araya getirerek, bakımı kolay, sürdürülebilir 
ve kendi kendine yeten bir düzeni “mümkün 
olan en küçük alanda” oluşturmak.

Sevgili arkadaşlar, gelecek sayımızda bir per-

makültür bahçesi tasarlamaya ne dersiniz ? Bu 

arada, konuya ilişkin yazılar okursanız seviniriz. 

PERMAKÜLTÜR
ÇEVRECÍ

YAŞAM
TASARIMI
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                          en çevreci markaları

Arkadaşlar, uluslararası marka değerlendirme 
kurumu Interbrand, 2013’ün “En İyi 50 Küresel 
Yeşil Markası”nı açıkladı.  Tüketicilerin mar-
kalar hakkındaki düşünceleri dikkate alınarak 
oluşturulan listede ilk sıraları dünya otomotiv 
devleri aldı.

1974’ten bu yana yaptığı araştırmalarla 
teknolojiden gıdaya, mobilyadan otomotive 
kadar pek çok sektörde dünyanın en iyi mar-

Arkadaşlar, çevreci markalar değerlendirmesi, 
performans ve marka algısı ölçütlerinin birlik-
te değerlendirilmesi ile yapılıyor. Bu değerlen-
dirmede; o üllkenin yürürlükte olan yasa ya da 
yönetmeliğine uyum, enerji verimliliği, su ve atık 
yönetimi, karbon salınımı, çevresel etkilerin iz-
lenmesi ve azaltılması projeleri, şirketin çevre 
ile ilgili saygınlığı, çevre ile ilgili rakiplerden fark-
lılaştığı projeler gibi ölçütler göz önünde bulun-
duruluyor. 

Değerlendirme, hammaddenin sağlanmasından 
ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen sü-
rede “çevreyi korumaya yönelik” sorumlulukla-
rın yerine getirilip getirilmediğine bakıyor. Çev-
reyi koruma adına yapılan çalışmaların, küresel 
ısınmaya neden olan karbondioksit salınımını en 
aza indirmeyi hedeflemesi gerekiyor. Çevreci 
markaların sağlamak zorunda oldukları koşul-
lar şöyle:

• Çevre ile ilgili risklerin değerlendirilmesi,

• Su ve gereksiz enerji tüketiminin azalt›lmas›,

kalarını belirleyen Interbrand’ın “En İyi 50 Kü-
resel Yeşil Marka 2013” listesini şu linkten ba-
karak inceleyebilirsiniz; http://www.interbrand.

com/en/best-global-brands/Best-Global-Green-

Brands/2013/Best-Global-Green-Brands-2013-

Brand-View.aspx

Arkadaşlar, sizlerin başarılı çalışmalarıyla Türk 
markalarını da en kısa zamanda bu listede gör-
meyi arzu ederiz.

• Atık su arıtımı ve atık su kirlilik yüklerinin azal-

tılması,

• Çevre dostu yakıt kullanımı,

• Atık ve tehlikeli atık yönetimi (çöp ve atıkların 
ayrıştırılması, atıkların geri dönüştürülmesi, 
tehlikile atıkların uygun yollarla ortadan kal-
dırılması),

• Gürültü ölçümleri ve gerekli önlemlerin alınma-
sı,

• Çevre dostu hayvancılık yöntemlerinin gelişti-
rilerek uygulanması,

• Sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönelik 
çalışmaların yürütülmesi,

• Su kaynaklarımıza yönelik risk değerlendirme-
lerinin yapılması,

• Su kaynaklarımızın kirlenmesine karşı önlem 
alınması,

• Geri dönüştürülmesi olanaklı ambalajlar›n kul-
lanılması,

• Birim ürün başına kullanılan ambalaj miktarının 
azaltılması.

Dünyanın

ÇEVRECİ MARKA ÖLÇÜTLERİ
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Sevgili arkadaşlar,

Sonbahar sayımızda, arkadaşlarınız Pelin, Özlem, Tolga ve Ezgi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği’ni ziyaret ettiler ve Meclis Genel 

Sekreteri İrfan Neziroğlu ile bir röportaj yaptılar.  Hem genel sekreterlik 
makâmının çevre ile ilgili çalışmalarını öğrendiler, hem de meclisi gezdiler. 

Biliyor musunuz, isterseniz siz de gidip TBMM’yi gezebilirsiniz.
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TBMM’deyiz

TBMM Genel Sekreteri
çocukları karşılıyor

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ve
TÜKÇEV Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Uçman

Ve röportaj 
başlıyor.
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Ezgi: Arkadaşlar, bu benim TBMM’ne ikin-
ci gelişim. Daha önce meclise sınıf olarak 
gelmiş ve gezmiştik. Ancak bu kez TBMM 
Genel Sekreteri ile röportaj yapacağız. 
Heyecanlıyım. Arkadaşlarımla mecliste 
buluştuk ve bizi karşılayan TBMM Görev-
lisi Yeşim Abla eşliğinde Genel Sekreter 
İrfan Neziroğlu’nun odasına gittik. Oda-
ya girdiğimiz anda flaşlar patlamaya 
başladı. Bir yandan da kameraya çekili-
yoruz. Heyecanım biraz daha arttı tabii… 
Arkadaşlarımınki de… Yerlerimize geçtik; 
biraz kendimizden söz edip de heyeca-
nımızı yatıştırdıktan sonra röportajımıza 
başladık. İlk soruyu Pelin sordu.

Pelin: Bize, TBMM Genel Sekreteri’nin görev-
lerini kısaca anlatır mısınız?

İrfan Neziroğlu: Sevgili Pelin, Genel Sekre-
terlik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki idarî 
teşkilâtın başıdır. Bakanlıklarda müşteşarlık 
makamı bulunur; Cumhurbaşkanlığı’nda ve 
TBMM ise genel sekreterlik makamı vardır. 
Meclis başkanının siyasi kimliği varken, mec-
lis genel sekreterinin bürokratik, yani memur 
kimliği	 vardır.	 Biz,	 yasama	 (kanun	 yapma),	
hükûmeti denetleme ve vatandaşı temsil 
etmekle yükümlüyüz. Meclisteki 550 mil-
letvekilinin görevlerini rahatlıkla yerine ge-
tirebilmeleri için çalışırız. Örneğin Araştırma 
Merkezi’miz, milletvekilinin istediği konuda 
gerekli araştırmayı yapar ve ona bir rapor su-
nar. Komisyonlarda görevli uzmanlar aracılı-

ğıyla, kanun tasarı ve tekliflerini komisyonlara 
sunar ve komisyon raporlarının hazırlanmasını 
sağlarız.

TBMM tesislerinin her an hizmete hazır bu-
lundurulması, bakım ve onarımlarının yaptırıl-
ması, görevlerimiz arasındadır. Meclisin bütçe 
ve malî işlemlerinin düzenlenmesini sağlarız. 
Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, 
milletvekillerinin basında çıkan haberlerini 
tarar ve arşivler. TBMM yönetimindeki millî 
saray, köşk ve kasırların bakım, onarım, ko-
ruma ve tanıtımı ile ilgili hizmetleri üstleniriz. 
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’da belirtilen ya-
sama ile ilgili görevlerinin yerine getirilmesin-
de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile 
işbirliği hâlinde çalışırız.

Tolga: Peki, çalışmalarınıza çocukları ve 
gençleri nasıl dâhil ediyorsunuz?

İrfan Neziroğlu: Bazı çalışmalarımız var sev-
gili Tolga… Şu sıralar meclisin internet sayfa-

Ezgi
Özlem
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sında çocuklarla ilgili bir bölüm oluşturmaya 
çalışıyoruz. Siz çocuklar bu sayfaya girerek 
hem eğitici oyunlar oynayabileceksiniz, hem 
de isteklerinizi bize iletebileceksiniz. Geçenler-
de çocuklar için yaptığımız 81 parçadan olu-
şan bir Türkiye haritası yapbozu dağıttık; yine 
dağıtacağız. Çok beğenildi. Her il bir parça… 
Birazdan sizlere de getirecek arkadaşlarım… 
Bir de çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması 
amacıyla TBMM bahçesi içerisinde hobi bahçe-
si yaptık çocuklar…

Bunun yanı sıra yurdun her köşesinden çocuk-
lar, genellikle hafta sonları meclisi ziyarete 
gelirler. Özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda çok ziyaretçimiz olur. 
Derginiz aracılığıyla tüm ilkokul, ortaokul 
hatta lise öğrencilerine seslenelim. Meclisi-
miz her zaman ziyarete açıktır. Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı’nı arayarak taleple-
rini iletirlerse, onlara meclisimizi gezdiririz. Di-
leğimiz, en azından liseden mezun olmadan 
çocuklarımızın, gençlerimizin meclisi ziyaret 
etmelerini sağlamak. Bunu çok önemsiyoruz.

Özlem: Röportaja gelmeden önce Genel 
Sekreterliğiniz ile ilgili biraz araştırma yap-
tım ve gördüm ki normal görevleriniz yanı 
sıra özel projeler de yapıyorsunuz. Bu pro-
jeler arasında yer alan “Çevre Dostu Meclis 
Etkinliği”ni anlatır mısınız bize?

İrfan Neziroğlu: Özlem’ciğim, çevre için ça-
lışan gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan bir 
grubumuz var. Bu projeyi onlarla yürütüyoruz. 
Neler mi yapıyoruz? Örneğin bir hafta sonu iki 
otobüs -yaklaşık 80 kişilik bir grupla- Çubuk 
ilçemize bağlı Karagöl piknik alanına gittik. 
Üzerimizde özel olarak yaptırdığımız şapka 
ve tişörtlerle… Piknik yapanlar var tabii… Pik-
nikçilerin çıkardıkları çöpleri topladık o hafta 
sonu... Çubuk Belediyesi ve Kaymakamlığı da 

Tolga Pelin

Editörün notu: Arkadaşlar, 81 parçalı yapboz çok ama çok güzel… Gü-zel Türkiye’mizin illerini, hatta belli başlı ilçeleri bu yapbozla kolaylık-la öǧrenebilirsiniz. Çocukluǧumda oynadıǧım için çok zevkli olduǧunu biliyorum. Benden söylemesi; bir sonraki daǧıtımı kaçırmamak için TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlıǧı’nı arayın, olur mu? Şişşş… Aramızda kalsın J
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katıldı bize… Çöp atmayan piknikçilere te-
şekkür ettik; atanları uyardık. Çok garipsediler 
ama biz çevre bilinci oluşturmak adına görevi-
mizi yaptık. 

4 Haziran 2013’te TBMM Tören Salonu’nda 
Çevre Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Sokak-
larında Çalışan Çocuklar Merkezi ve Tüketici ve 
Çevre	 Eğitim	 Vakfı’nın	 (TÜKÇEV)	 çevre	 konulu	
resim, fotoğraf ve geri dönüşümlü atıklardan 
yapılmış eserlerden oluşan sergisini açtık. 5 
Haziran Dünya Çevre Günü’nde TBMM kre-
şindeki çocuklarla birlikte çiçek ve ağaç dikimi 
yaptık.

Meclis bahçesinde 
200-250 kadar meşe 
ağacı var sevgili çocuk-
lar... Meşe palamutları 
Ekim ayında dökülü-
yorlar. Daha önce sü-
pürülüp çöpe atılıyor-
lardı. Geçen yılın Ekim 
ayında “Bir Palamut 
Bin Umut” Projesi’ni 
başlattık. Tüm çalışan-
larımız ve kreşimizdeki 
çocuklarla birlikte bu 
meşe palamutlarını 
topladık. 350 bin civa-

rında meşe palamadu… Bunları Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne gönderdik. 
Oradaki akademisyenler ve öğrenciler de ha-
zırlamış oldukları çukurlara ektiler. Meşe pa-
lamutlarının yüzde 10’u dahi tutsa 40-50 bin 
meşe ağacı yetişecektir. Bu yıl topladıklarımızı 
bir başka üniversitemize göndereceğiz. 20-30 
yıl sonra birçok ilde, meclis bahçesinden top-
lanan meşe palamutlarından oluşan bir meşe 
ormanı oluşmasını ümit ediyoruz.

Ezgi: “Mavi Kapak Toplama Kampanya-
sı”ndan haberdarız. Dergi okurları için siz-
den dinleyebilir miyiz bu kampanyayı?

İrfan Neziroğlu: Ezgi’ciğim, plastik kapakla-
rı tekerlekli sandalye almak için topluyoruz. 
TBMM yerleşkesinde farklı yerlere 46 kutu 
yerleştirdik. Meclis personeli dışında mutfak-
larda tüketilen pet şişelerin kapaklarıyla bir-
likte plastik bardak ve tabak da topluyoruz. 
Yaklaşık 250 kilo plastik malzeme karşılığın-
da 2 adet tekerlekli sandalye alınabiliyor. Bu 
şekilde 21 tekerlekli sandalye aldık ve 10-16 
Mayıs 2013 Dünya Engelliler Haftası’nda sa-
hiplerine teslim ettik. 

Pelin:  “Sosyal Meclis” projeniz aynı zaman-
da aşırı tüketime engel olmayı hedefleyen 
bir proje… Röportaja hazırlanırken öğrendik 
ki “Fazla yemekler ih-
tiyaç sahiplerine, artık 
yemekler hayvan barı-
naklarına” adlı bir pro-
jeniz de var. 

İrfan Neziroğlu: Doğ-
ru, sevgili Pelin… Mec-
lisimizde günlük olarak 
-ziyaretçileri de kattığımızda- 

bazen 5-6 bin, bazen 10 
bin kişilik yemek çıkıyor. 
Yemekler iki türlü artı-
yor. Birincisi, kazanlarda 
artıyor. Diyelim bugün 
meclisi 3 bin kişinin zi-
yaret etmesini bekliyoruz ama bin kişi geldi. 
O fazla yemek önceden çöpe dökülüyordu. 

Arkadaşlar, “Çevre Dostu Meclis Etkinliği”nin 

bir projesi de “Kâğıtsız Parlamento” Proje-

si... Bu proje ile mecliste kâğıt kullanımı ve 

israfını en aza indirilmeye çalışılıyor. Müs-

vedde kâğıtlardan bloknot yapılıyor. Yazı-

cıdan çıktı alırken yine bu kâğıtlar kullanılı-

yor. Meclis Başkanı’na gönderilen raporlar 

da müsvedde kâğıtlara çıkarılıyor. 

Ezgi

Özlem



Şimdi ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hasta 
yakınlarının kaldığı bir motel var Ankara’da… 
Bir de kimsesiz gençlerin, çocukların kaldığı bir 
yer var. Düzenli olarak buralara yemek gön-
deriyoruz. 

Bir de tabaklarda artan yemekler var. Onlar 
da çöpe gidiyordu. 1 yıl önce “Artık Yemekler 
Hayvan Barınaklarına” diye bir kampanya 
başlattık. Masaların hepsine küçük hatırlatma 
kartları koyduk. Şöyle yazıyor kartlar üzerin-
de: “Tabaklarda kalan yemekleri hayvan ba-
rınaklarına gönderiyoruz. Tabaklarda peçete, 
kürdan gibi şeyleri bırakmadığınız için teşek-
kür ederiz.” Arkadaşlar, her gün saat 15.00’te 
soğuk hava deposu olan bir araç geliyor ve 
özel kaplarda bizim artık yemeklerimizi alıyor, 
Gölbaşı’ndaki bir köpek barınağına götürüyor. 
Dolayısıyla hem orada köpekler aç kalmıyor, 
hem de bizim yemeklerimiz çöpe gitmemiş 
oluyor. Bizden sonra birçok kurum da bu uy-
gulamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı, Kalkın-
ma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi 
Yurtlar Kurumu… Onlar da artık yemeklerini 
çöpe atmıyor, hayvan barınaklarına gönde-
rerek değerlendiriyorlar. Keçiören Belediyesi, 
Uşak’taki Şeker Fabrikası, Ankara ve İstan-
bul’daki lokantalar da artık yemeklerini hay-
van barınaklarına gönderiyorlar. 

Tolga: “Engelsiz Meclis” projenizle ülkemi-
zin önemli bir sorununa değiniyorsunuz. Bu 
projeyle ilgili neler yaptınız?

İrfan Neziroğlu: Arkadaşlar, engelli vatandaş-
larımızın neye gereksinim duyduğunu ancak 
onları dinleyerek öğrenebiliriz. Biz de engelli 
dostlarımızı, arkadaşlarımızı meclise davet et-
tik. Engelli arabalarıyla birlikte meclisi gezdiler. 
Bizim göremediğimiz birçok şeyi bize gösterdi-
ler. Örneğin engelli tuvaleti yapmıştık. İçerde 
bir sıkıntı yaşandığında engelli arkadaşımız 
yukardan sarkan ipi çekiyor ve alarm çalıyor. 
Ancak bir engelli bize şu soruyu sordu: “Ya yere 
düşersek, yukardaki ipe nasıl uzanacağız?” Bu-
nun üzerine biz de yere yakın bir yere düğme 
koyduk âcil durumlar için… Bu, bizim düşüne-
mediğimiz bir şeydi. Bunun yanı sıra, TBMM 
Yerleşkesinde ve hizmet sunulan mekânlarda 
engellilere yönelik gerekli başka fiziksel iyileş-
tirmeler yaptık. Engelli rampaları, asansörleri, 
tuvaletler,	 kapılar	 (kayar	 kapılar)	 yapıldı,	 oto-
parklarda gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi. 

TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroǧlu:“Bir de ‘Sosyal Meclis’ Projemiz var, ço-cuklar... Mecliste çalışan arkadaşlarımız-dan okumadıkları kitapları, giymedikleri temiz giysileri ve evde kullanılmayan oyuncakları topladık. İstanbul’daki Dol-mabahçe ve Beylerbeyi Sarayı da bize baǧlı; oradaki arkadaşlarımız da katıldı bize… 130 koli kitap, giysi ve oyuncak topladık ve Anadolu’nun çeşitli illerinde-ki okullara gönderdik. Bu projemiz yeni dönemde de devam edecek.”

Tolga

Yeşim 
Uslu

Pelin

Röportaja TBMM Görevlisi Yeşim Uslu da katıldı.
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Ayrıca, 24. dönem milletvekili albümünü Bra-
ille Alfabesiyle bastık. Böylelikle albüm, ilk 
kez görme engelli vatandaşlarımızın erişimine 
uygun biçimde hazırlanmış oldu. Milletvekille-
rine, personele ve ziyaretçi vatandaşlarımıza 
dağıtılmak üzere “Engellilerle Doğru İletişim 
Kitapçığı” yayımladık. 

Ezgi: Arkadaşlar, TBMM Genel Sekre-
teri İrfan Neziroğlu ile söyleşimizin so-
nuna geldik. Daha sonra Genel Kurul 
Salonu’na gittik ve orada bir hatıra fo-
toğrafı çektirdik. Hani milletvekillerinin 
kürsüye çıkıp konuştukları salon var ya, 
orası… Bugüne kadar televizyondan izle-
diğimiz salona girmek hepimizi çok heye-
canlandırdı. Bizi gezdiren TBMM rehberi 
ağabeyden öğrendiğimize göre salon-

daki 16 adet âvize, bugüne kadar kurulan 
16 Türk Devleti’ni simgeliyormuş. 1961’den 
bu yana hizmet veren TBMM binasını siz 
de gezebilirsiniz. Pelin

Arkadaşlar, TBMM’nin zeminin-

deki bu mermerler, meclisin ku-

ruluşunda kullanılan inşaat mal-

zemelerinin sıkıştırılarak yeniden 

kullanılmasıyla elde edilmiş. Yani 

TBMM geri dönüşüm işlemine taa 

1950’li yıllarda başlamış. Bina Ocak 

1961’de kullanılmaya başlanmış. 2. 

Meclis binası toplam 475.521 met-

rekarelik bir arazi üzerine kurulu…

   
    

    
       

BİLİN BAKALIMArkadaşlar, TBMM binasını gezmek için öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Yanıtı, röportaj arasında gizli… Yine de bulamadıysanız sayfa 48’e bakın.

Bİ
LİN

 BAKALIM
Arkadaşlar,TBMM Genel Sekreteri’nin engellilerle ilgili soruya verdiği yanıtta geçen Braille Alfabesi nedir biliyor musunuz? Her zamanki gibi önce araştırıp, sonra 48. sayfadaki yanıta bakın.

• Pelin Eravcı (12) 
Maya Koleji Ortaokulu

• Özlem Arslan (14) 
Atlantik Koleji Ortaokulu

• Ezgi Aytekin (12) 
Eşref Bitlis Ortaokulu 

• Tolga Uçar (12) 
Ahmet Vefik Paşa Ortaokulu
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TBMM Genel Kurul Salonu

TBMM Lokantas› 
masalar›ndaki 
uyar› kart›



ambalajlar
SIRA DIŞI
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DONKEY CREATIVE LAB | ALMANYA

Bal her zaman en sağlıklı besinler arasında 

sayılıyor. Bu ambalaj, balın asıl sahibi arının 

vurgulandığı bir ambalaj. Balı yapan arılara 

bir teşekkür sanki…

TERENCE KITCHING | GÜNEY AFRİKA

Sizlere zaman zaman poşet çay ambalajları 

sunuyoruz. İşte onlardan birkaçı daha… Şair Goethe 

de var, besteci Mozart da… Amerikan Başkanı 

Obama da, Rusya Devlet Başkanı Putin de… 

Dünya gündeminde bulunan kimi insanların, çay 

fincanlarına tutunmuş hâlleri… İlginçler doğrusu … 



Kibritin yaşamımızdaki yeri giderek 

azalsa da, hâlâ kullanılıyor ve ilginç 

ambalajlara esin kaynağı oluyor. 

İşte onlardan biri; kutu açıldığında 

otomobil yük taşımaya başlıyor. 

Hem de kibrit işlevi var.

JWT |MALEZYA

Soğuk çay ülkemizde de tüketilen bir 

içecek türü… Ürünün ambalajı, bir 

zamanların çok bilinen bir kâğıt katlama 

oyununu anımsatıyor. Bir tür kâse işlevi 

gören o üçgensel şey.

Onarım gereksinimi ortaya 

çıktığında, tamirci anahtarları da 

elinizin altında olmak zorundadır; 

somunları gevşetmek ya da sıkmak 

için… Anahtarların numaralarını 

görmek kolay değildir. Ürünün 

ambalajı, bu işi çok kolaylaştırmış. 

Hangi numarayı istiyorsanız ‘şıp’ 

diye alabilirsiniz.

TEA SMILE | TAYVAN

Thorbjørn Gudnason | DANİMARKA
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Arkadaşlar hiç köstebek gördünüz mü? 
Toprağı eşerek yerin altında kazdığı 

tünellerde gezen bu güçlü ve çalışkan 
sürüngen o kadar sevimlidir ki! Kedi, 
köpek, kuş, balık gibi evcil olmadığı 

için yakın arkadaşlarımızdan biri 
değil ama uzaktan da olsa köstebeği 

seviyoruz, öyle değil mi?

26

KöstebekKöstebek

Doğadaki canlılar kendilerini korumak, ya-

şamlarını sürdürebilmek için, çoğu zaman ha-

yal bile edemeyeceğimiz yollar bulurlar ken-

dilerine… Örneğin köstebekler toprağı kaza-

rak yaptıkları tünellerde yaşarlar. Bu özellikleri 

nedeniyle el ve ayakları gelişmiş, doğalarıyla 

uyumlu hâle gelmiştir. Yaşamak için beslen-

meleri, beslenmek için toprağın altındaki can-

lıları yemeleri gerekir, bunun için de toprağı 

tıpkı bir inşaat kepçesi gibi eşelerler.

Köstebek yabanîdir
Arkadaşlar, köstebeklerin vücudu kürklüdür; 
yani tamamen tüyle kaplıdır. Gözleri ise öyle 
küçüktür ki biraz uzaktan bakarsak göremeyiz 
bile… Zaten yabanî oldukları için kendileri-
ne insanları yaklaştırmaz, kaçarlar. Topraklık 
alanlarda görebiliriz onları… Bazen filmlerde 
gördüğümüz tarla faresi de aslında bir köste-
bek türüdür.

Yaklaşamazsak da sevelim
Bir sürüngen olan köstebek, gezegenimizde biz 
insanlarla birlikte yaşayan milyonlarca can-
lıdan biri, arkadaşlar... Sürüngenlerin de ha-
yatta kalmak için mevsimlerle, doğal şartlarla 
ve insanlarla mücadele ettiğini unutmayalım. 
Bütün hayvanlara ve bitkilere iyi davranmamız 
gerektiğini de hep aklımızda tutalım. Onlar bu 
mavi gezegendeki hayvan dostlarımız!
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“Ayyyy…. Tadını da kokusunu da hiç sevmem!”
“En sevmediğim yemek! Üç gün aç kalsam yemem.”
“I››ggg... Nas›l yiyebiliyorsunuz onu?”

Kereviz

Arkadaşlar, bu sözleri çevrenizde sıkça duymuş-

sunuzdur. Neden söz ediyorlar sizce? Tropik bir 

bitki mi? Kuzey kutbundan gelmiş bir deniz can-

lısı mı? Yoksa adını bile duymadığımız bir tahıl 

yemeği mi? Hayır. Bu, bildiğiniz kereviz!

Mineral ve vitamin deposu

Taze sebzelerle arası iyi olanlar, kerevizin bir vi-

tamin ve mineral deposu olduğunu da bilirler. 

Kereviz mideyi rahatlatır, iştah açar, sinirlere ve 

yorgunluğa iyi gelir, böbreklere de faydalıdır. 

Özellikle çocukların ve gençlerin beslenmesinde 

önemli bir rolü vardır, çünkü bizi güçlendirir, 

dinçleştirir. Vücudumuz için çok gerekli olan E 

vitaminini bize sağlayanlar arasında ke-

reviz de vardır.

Kereviz, Latince adıyla Apium 

graveolens, maydanozgil-

ler familyasından kokulu 

bir bitkidir. Anavatanı, 

batı ve kuzey Avrupa 

sahil bölgeleri, özel-

likle de bu bölgelerin 

çukur ve sazlık kesim-

leridir. Hem kökü, hem 

yaprağı yenilebilen iki 

yıllık bir bitkidir. Yap-

rakları bir metreye kadar boy atabilir. Çiçekleri 

krem rengine çalan beyaz renkte ve 2-3 mm. ça-

pındadır. Türkiye’nin hemen her bölgesinde ye-

tişir.

Yüzünüzü ekşitmeyin, çok yararlı bir 
sebze

Bazılarınızın kokusu ve tadı nedeniyle yüzünü 

ekşittiği kereviz, kış aylarında bazı sofraların 

vazgeçilmezi olan bir kök bitkidir. Toprakta bü-

yüyüp tabağımıza gelen kerevizden çeşit çeşit 

yemek yapılır. Bazı mutfaklarda etli kereviz dol-

ması eksik olmaz, bazılarında da ceviz ve yoğurt 

katılarak yapılan çiğ kerevizden salata! Kimimiz 

zeytinyağlısına bayılır, kimimiz de elma biçi-

minde dilimlenip fırında tıpkı patates gibi 

kızartılmışına… Kerevizin yeşil yaprakları 

ise çorbalara, salatalara, et yemekleri-

ne, pilav ve makarnalara, hatta turşu-

lara lezzet verir.  Peki, siz kerevizi nasıl 

seversiniz?

Bir hatırlatma… İştahınız kapalıysa 

mutlaka kereviz yemelisiniz. Kerevizin 

iştah açtığını ve sindirimi kolaylaştır-

dığını hep aklınızda tutun, olur mu?
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ÖNCEL VE ÖNDER’İN BİSİKLET MACERALARI

2 SAYFA

1

Bisiklet 
Maceraları

Öncel ve Önder’in

7

Seçmeli Dersim Bisiklet

Hazırlayan
G. Funda ULUTÜRK

Önder : Babamın görev yerinin değişme olası-

lığı varmış. Bu sabah annem söyledi. 

Yani taşınmamız gerekebilirmiş.

Öncel : Nasıl? Başka bir kente mi taşınacaksı-

nız?

Önder : Yeni iş yeri buradaymış ama kent mer-

kezinin dışındaymış. Bayağı uzak anla-

yacağın… Onun için taşınmak zorunda 

kalabilirmişiz.  

Öncel : Belki de taşınmazsınız. Baksana daha 

kesin değilmiş. Onun için kendini üzme 

bence… Sen üzülürsen annenle baban 

da üzülür hem… Ben de üzülürüm.

Önder : Üzülür müsün gerçekten?

Öncel : Üzülürüm tabii… Ama seninle bir an-

laşma yapalım şimdi…

Önder : Nasıl bir anlaşma?

Öncel : Durumunuz kesinleşene kadar bu ko-

nuyu düşünmeyelim. Derslerimiz de et-

kilenir sonra… 

Ancak yaz tatili bitmiş, okulların açıldığı ilk gün ge-
lip çatmıştır. Bu ilk günde onları çok mutlu edecek 
bir sürprizle karşılaşacaklardır. Servise geciken 
Önder, yüzünde mutsuz bir ifadeyle servise biner 
ve bulduğu ilk boş yere oturur. Kimseye günay-
dın demeyen ve sessizce oturmaya devam eden 
Önder’in bu sıkıntılı hâli Öncel’in gözünden kaçmaz. 
Çok beklemeden Önder’in yanına geçer oturur.

Öncel : Günaydın. Ne bu böyle, suratından dü-

şen bin parça…

Önder : Hıımm görmedim seni… Günaydın.

Öncel : Tatil bitti diye mutsuzsun diyeceğim 

ama daha iki gün önce “Artık okullar 

açılsın” diye söyleniyordun. Dur dur bir 

dakika… Geçen yıl da böyle olmamış 

mıydı? Bisikletine daha az bineceğin 

için üzülüyorsun sen…

Önder : Söylersem senin de suratın asılacak. 

Yine de duymak istiyor musun?

Öncel : Biz arkadaşız Önder. Arkadaşlar da her 

şeyi paylaşır. Hadi anlat.

Önder ve Öncel yaz tatillerini doyasıya bisiklete 
binerek geçirdiler. Kimi zaman bisikletin tamir ve bakımı 
ile ilgili birbirlerine bilmediklerini aktardılar; kimi zaman 
mahallerine yeni taşınan Aynur ile kısa mahalle turları 

yaptılar; kimi zaman da anneleri ile birlikte kente yakın 
mesafede yaşayan dedelerini ziyarete gittiler.

Funda Abla
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İki arkadaş aralarında anlaşırlar. Servisten iner-
ken mahalleye yeni taşınan arkadaşları Aynur’u 
karşılarında görünce şaşırırlar. Aynur da Önder 
ve Öncel’i görünce heyecan ile onlara doğru koş-
maya başlar.

Aynur: Heyyy size harika haberlerim var.

Önder : Bizimle aynı okula kaydolduğunu ha-

ber vereceksen anladık bileee… 

Aynur: Amannn Önder daha güzel bir habe-

rim var. Bu okulda seçmeli bisiklet dersi 

varmış. 

Öncel : Gerçekten mi? Önder, bu doğru olabilir 

mi? 

Aynur: Az önce öğretmenlerimiz konuşur-

ken duydum. 5-8. sınıflar için “Spor ve 

Fizikî Etkinlikler” seçmeli dersine atle-

tizm, basketbol, bisiklet, okçuluk, tenis, 

masa tenisi ve yüzme gibi dallar ekle-

necekmiş. 

Önder : Harika bir haber bu!!! Bak şimdi neşem 

yerine geldi işte! Hemen gidip öğret-

menlerimize soralım. 

Önder, Öncel ve Aynur koşarak öğretmenlerinin 
yanına giderler ve heyecanla, duydukları haberin 
doğru olup olmadığını sorarlar. Haber doğrudur. 
Buna göre 5-8. sınıflardaki seçmeli “Spor ve Fizikî 
Etkinlikler” dersine bisiklet ile birlikte birçok alan 
eklenmiştir. Ancak bu derslerin kitapçıklarının 
basılması bu eğitim dönemine yetişemediğinden 
gelecek eğitim dönemine ertelenebilirmiş. Yine su-
ratını asan ve söylenmeye başlayan Önder “Tam 
işte bu, diyorum yine bir aksilik çıkıyor. Ne uğur-
suz bir gün! Üst üste kötü haberler alıyorum” der.

Öğretmenlerinin yanında da söylenmeye devam 
eden ve yine mutsuz yüz ifadesini takınan Önder 
ile bu kez öğretmenleri konuşur. 

Öğretmen: Çok şaşırttın beni Önder. Bu güzel 

bir gelişme. Bu yıl olmasa da gelecek yıl 

olacak. Sen de epey emek verdin bisiklet 

sporunu tanıtmak için… Okuldan sonra 

bisiklete binen arkadaşlarını bir araya 

toplayıp onlara bildiklerini anlattın hep. 

Bunları unutmadın ya… Sevineceğin 

yerde surat asıyorsun. Ayr›ca bir spor 

olmas› yan›nda bir ulaş›m arac› bisik-

let. Bisiklet kullan›m›n›n yayg›nlaşmas›, 

atmosfere daha az karbon sal›n›m› 

anlam›na da geliyor. Bu dersin konul-

mas› bu nedenle de çok önemli...

Önder : Hımm… Doğru söylüyorsunuz öğret-
menim. 

Öğretmen: Hep söylemez miydin, “Okulumuz-
da bisiklet dersi olmalı” diye... Bisikletin 
çevre dostu bir ulaşım aracı olduğu-
nu, bisiklet kullanırken aynı zamanda 
spor yaptığımızı, bu nedenle de daha 
sağlıklı ve mutlu olduğumuzu söyleyip 
duran sendin. Şimdi bu kadar önemli 
bir gelişme seni mutlu etmiyor ve bir 
sonraki öğretim dönemine kaldı diye 
söyleniyorsun, öyle mi?

Öncel : Öğretmenim, Önder’in canı bugün bi-
raz sıkkın… Yoksa hayalini kurduğu bir 
şeye böyle tepki vermezdi.  

Aynur: Öğretmenim, bir öğretmenimin söyledi-
ğine göre atletizm, basketbol, bisiklet, 
okçuluk, tenis ve masa tenisi dersleri 
öğrencilerin hem bireysel gelişimleri 
hem de olimpiyatlar gibi uluslararası 
spor organizasyonlarına hazırlanmala-
rı sağlayacakmış.

Öğretmen: Çok doğru Aynur. Belki ilerde sizleri 
de olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden 
millî sporcularımız olarak göreceğiz. 

Önder : Hiç böyle düşünmemiştim ben…

Öğretmen: Düşünecek daha o kadar çok şe-
yiniz var ki çocuklar… Bunca güzel 
seçmeli dersin arasından hangisini se-
çeceksiniz siz onu düşünün. Önder’ci-
ğim sen benimle gel de şu canını sıkan 
konu neymiş onu konuşalım.

Sizce Önder, Öncel ve Aynur gelecek yıl birbirin-
den güzel seçmeli derslerin arasından hangisini 
seçecek dersiniz?
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Döviz

Ulusal para 
dışındaki tüm 
yabancı paralar ve 
bu para cinsinden 
değer taşıyan 
menkûl değerlerdir.

Tüketim
Sözlüğü

Çapraz Kur

İki döviz arasındaki 
kurların, bir temel 
para üzerinden 
hesaplanmasıdır.

Dış Borçlanma

Ülkenin kaynaklarına ek bir 
kaynak sağlamak, döviz olarak 
yeni ödeme gücü elde etmek 
gibi amaçlarla ülke dışındaki 
yabancı hükûmet ya da finans 
kuruluşlarından karşılıklı ya da 
karşılıksız geri ödemeli kaynak 
bulunmasıdır. 

Döviz Kuru

Tek bir yabancı para 
biriminin bir başka 
ülkedeki değerini 
göstermek için 
kullanılan terimdir.

Kambiyo

Madenî ve kâğıt para 
şeklindeki tüm yabancı ülke 
paraları ve bu paralarla ödeme 
yapabilen her tür hesap, 
belge, bono, poliçe, çek vb. 
parasal araçların tümüdür.
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NEYaPmaL›
YaPmamaLı

Radyo, el teybi, fener, uzaktan kumandalı araba ve konuşan bebek gibi oyuncak-
larda, tek kullanımlık değil, çok kullanımlık şarj edilebilir pil kullanın. Böylece pilinizi 
bittikçe doldurabilir, aynı pili defalarca kullanabilirsiniz. Tek kullanımlık piller, çöpe 
karışt›klar›nda toprağı ve suyu zehirliyorlar. O toprakta yetişen bitkiler ve sudaki balık-
lar zehirlendiği gibi, onları yiyen bizlerin de vücuduna zehir girmiş oluyor. Denizlere 
atılan pillerin suda yok olma süreleri ise binlerce yıl ile ifade ediliyor.

Atıklarımızı azaltmak için

Alış verişlerimizde naylon torba kullanmamak için markete ve bakkala 
giderken filemizi ya da kâğıt torbamızı yanımıza alalım. Böylece naylon 

torba tüketimini ortadan kaldırmış oluruz. Unutmayın 
ki çöplerden rüzgârla kanalizasyon kanallarına, 
oradan da denizlere ulaşan naylon torbaların 
denizde yok olma süreleri 20 ilâ 50 yıl arasın-
da… Üstelik deniz canlılarının, özellikle de de-
niz kaplumbağalarının naylon torbaları besin 
zannederek yediği ve boğularak can verdiği düşünülürse, naylon 
torba tüketimine son vermek için yeterli gerekçemiz var demektir.

Ortak alanlarda bulunan su pınarları 
(sebilleri), plastik bardak tüketiminin çok 
fazla olduğu yerler… Sürekli ve düzenli 
gittiğiniz bir yerdeki su pınarından su iç-

mek için yanınızda taşıdığınız 
su kabınızı kullanın. Böylelik-
le plastik bardakları gereksiz 
yere harcamamış olursunuz. 
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ÇEVRE
ATLASI

32

Doǧal âfet, tamamen ya da büyük oranda insanların 
denetimi dışında gerçekleşen, mal ve can yitirilmesine 

neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı doǧa 
olaylarıdır.

Doğal Âfetler

Arkadaşlar, bir âfetin ilk özelliği doğal olması, 
ikincisi ise can ve mal yitirilmesine neden ol-
masıdır. Doğal afetin bir diğer önemli özelliği 
ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve 
başladıktan sonra insanlar tarafından engel-
lenememesidir. Doğal âfetlerin yeryüzünün 
nerelerinde gerçekleştiği, istatistikler sayesin-
de daha bilinir hâle gelmektedir.

Deprem, heyelan, çığ, sel, donma gibi bazı 
doğal âfetlerin sonuçları, depremde olduğu 
gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ancak, 
örneğin kuraklık gibi âfetlerin sonuçları uzun 
bir zaman sonra ve dolaylı olarak gerçekleşir.

Doğal âfetler başlıca iki türde gerçekleşir; je-
olojik kökenli olanlarla, meteorolojik kökenli 
olanlar…

Jeolojik kökenli afetler şunlardır: Deprem, he-
yelan, yanardağ patlamaları, tsunami, toprak 
kayması, doğal radyasyon.
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Meteorolojik kökenli âfetler ise atmosferdeki 

doğa olayları sonucu ortaya çıkarlar, bazıla-

rı da gerçekleştikleri yerlerin özelliği sonucu 

meydana gelirler. Meteorolojik âfet türleri şun-

lardır: Sel, su taşkını, çığ, fırtına, orman yangını, 

kuraklık, iklim değişiklikleri, hortum, erozyon, 

yıldırım, sıcak hava dalgaları, sis, yıldırım, me-

teor düşmesi.

Sevgili arkadaşlar, bazı afetler daha sık mey-

dana gelirler ve bu nedenle de diğerlerine göre 

daha büyük tehdit oluştururlar. Bazıları uzun bir 

dönem sonrasında biterken, bazıları ise süre sı-

nırlamasına sahip değildir. Örneğin bir iklim ve 

hava olayı olan hortum, sınırlı bir sürede sona 

ererken, bir kuraklık yıllarca sürebilir.

Bazı âfetler âniden bazıları da günler ya da sa-

atler öncesinden uyararak meydana gelebilir-

ler. Kimi âfetler küçük bir alanda etkili olurken 

bazıları büyük bir coğrafyayı, örneğin bir ülke-

nin tamamını etkileyebilirler. Bazıları başlangıç-

ta küçük bir alanda etkili olur, ancak zincirleme 

etkilerle diğer birçok âfete de neden olabilirler. 

Bir sonraki Çevre Atlası’nda bir başka konuyla buluşmak üzere... 33
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DVD | Ekümenopolis: 
Ucu Olmayan Şehir (Belgesel)
Kentlerin çevresel politikalarla olan ilişkisi, dünyanın ekolojik 
dengesinde giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte bir dünya 
kenti olan İstanbul’da çevresel etkenler ne denli önemseniyor, 
neler yapılıyor, yapılamıyor? “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir” 
belgeselinde kentsel dönüşüm politikalarına eleştirel bakışlar 
yer alıyor. Bu arada, Ekümenopolis’in; artan nüfus ve kentleşme 
oranından dolayı gelecekte dünyadaki tüm kentlerin aynı kuşak 
içinde birleşerek tek ve büyük bir kent hâline geleceğini varsayan 
terim olduğunu belirtelim. Yönetmen İmre Azem ilk uzun metrajlı 
belgeselinde, ›seyircileri yıkık gecekondu mahallelerinden 
gökdelenlerin zirvesine, son yılların büyük projesi Marmaray’dan 

üçüncü köprü projesine kadar İstanbul’un yeni rant mekânlarını ve tüm bu senaryolar arasına 
sıkışan kent insanlarını beyazperdeye taşıyor. Belgeselin DVD’si, Özlem Ölçer tarafından tasarlanan ve 
geri dönüştürülebilir çevre dostu kâğıttan tek tek elle üretilen özel kutusunda satışa sunuldu.

KİTAP | Çocuklar İçin Her 
 Yönüyle Çevre
Sevgili arkadaşlar, evde, okulda ya da oyun oynarken 
çevreyi korumaya nasıl yardımcı olabilirsiniz? “Çocuk-
lar İçin Her Yönüyle Çevre Kitabı” ile dünyayı koruya-
bilmek amacıyla her gün neler yapılabileceğini keş-
fedeceksiniz. Ayrıca, yağmur ormanlarının bizim için 
neden önemli olduğunu, hayvanların soyunun nasıl 
tükendiği gibi çevremizle ilgili çevrecilerin anlat-
tığı bilgileri öğreneceksiniz. Alanında bir ilk olan 
kitapta; çevreyle ilgili onlarca bulmaca, mini çevre 
sözlüğü, ebeveyn rehberi, öğretmenler için çalışma 
kılavuzu ve uluslararası çevre gruplarının iletişim 
bilgileri gibi bilgiler de yer alıyor.

Yönetmen: İmre Azem 

 13,50

Yazan: Sehri Amsel
Çeviren: Can Sevinç
Arkadaş Yayınları 

 10,50
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Bilmece

Adıma değil tadıma baksan
Seversin beni
İştahını açar, dinç tutarım bedenini
Çorbaya, salataya da lezzet verir
Rahatlatırım mideni

Mini minnacıktır gözlerim
Tersine büyüktür ellerim
Toprak altında yaşarım
Tünelleri ben kazarım

Kaynakların sınırlı olduğunu bilirim
Tasarrufu görev edinirim
Hedef, Ekolojik Ayak İzi’ni küçültmek
Benzetmekse eğer, kumaşa göre

elbise biçmek

İpucu: 

Çiftliklerde, evlerde, bir ölçüde 

kentlerde uygulanabilirim.

İpucu: 

E vitamini benden sorulur.

K _ R _ V _ _

İpucu: 

Tarla faresi de benim türümdendir.
K _ S _ _ B _ K

_ _ _ M A K _ L T _ R

Küçük alanlardır isteğim
Sürdürülebilir yerleşimlerdir hedefim
Bitki, havyan, insan üretim için bir arada
Çalışalım mümkün olan en küçük alanda

1

3

2

4

İpucu: 

TÜKÇEV, ……. diplomalı ilk vakıf

(6. sayfadaki haberi okursanız, yanıtı 

hemen bulursunuz.)

Y _ Ş _ L       O _ _ S
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Mesaj Şişesi
Hüsnü Eren ÖLÇÜ
Şehit Teğmen Harun Kılıç Orta Okulu
4-A Sınıfı 
Elbistan/ Kahramanmaraş

Mesajlarınız için

	Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

 İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A 06550

 Yıldız - Çankaya / ANKARA

 oncecocuk@tukcev.org.tr

Sevgili TÜKÇEV Yetkilileri,

Yaşadıǧımız çevreyi ne kadar kolay 
kirletebildiǧimizi fark ettirdiǧiniz için 
teşekkür ederim.

Okul bahçemizde, parklarda, sokaklarda 
ambalaj atıklarını, cam şişelerini görünce 
çok rahatsız oluyorum.

Sizinle beni rahatsız eden bir konuyu 
paylaşmak istiyorum. Arabamızla memle-
kete giderken, şehirler arası karayolu ke-
narındaki doǧayı kirleten kâǧıt, poşet ve 
cam atıklar hiç hoş görünmüyor. Elbette 
temizlemek deǧil öncelikle çevreyi kirlet-
memek önemlidir. Fakat yol kenarındaki 
atıkları toplayacak bir kuruluş da yok. 

Yol kenarlarındaki kirliliǧi önlemek ve 
atıkları geri dönüşüme kazandırmak için 
yollara trafik levhaları gibi uyarıcı lev-
halar konulamaz mı? Belki otoyol gişe-
lerine ve trafik ışıklarına da mavi atık 
kutuları yerleştirilebilir. 

Eminim, bunu yaparak dünyaya örnek 
oluruz.

Sevgilerle...
36

Sevgili TÜKÇEV

Ben bu mektubu size teşekkür etmek 
için yazıyorum. Sizin sayenizde birçok 
şey öǧrendim. Örneǧin gönderdiǧiniz 
dergilerden pelikanları, dünyanın kirlen-
mesini ve birçok şeyi. Hem sosyal bilgiler 
dersinde “hep birlikte” ünitesinde sosyal 
örgütleri çok iyi bir şekilde öǧrendim. 
Gönderdiǧiniz mavi atık kutuları, bizler 
için çok faydalı oldu. Umarım diǧer okul-
lar da bizi örnek alır ve sizden mavi atık 
kutuları isterler. Böylece dünya daha 
güzel bir yer olur. İnsanlar bilinçlenerek 
çevreyi sever ve korurlar. Bende sizin 
gibi sosyal örgütlerde çalışmak istiyo-
rum.

Sevgilerimle ve saygılarımla...

Merve Gülçin ALACA
Şehit Teğmen Harun Kılıç Orta Okulu
4-A sınıfı 



Arkadaşlar,
Ali Tayyar Önder dedemiz 
bu sayıda “Çiçekçi Dükkânı›” 

adlı› şiirinden bir bölümü 
sizlere armağan ediyor.
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Simge AKÇAY”
Ankara Üniversitesi Vakfı 
Özel İlköğretim Okulları
3-A

Melis Sıla ÇETİN
2-B

Begüm ÖZTÜRK
2-B

Ankara Üniversitesi Vakfı 
Özel İlköğretim Okulları

ÇİÇEKÇİ DÜKKÂNI
(...)
Yazık,
Hiç bilmeyecek çocuklarımız,
Ne gülün kokusunu ne karanfilin,
Ne de tadını ayvanın, eriğin.
Hiç kırlangıç görmeyecekler.
Balıkları olmayacak nehirlerin...
Velhasıl,
Taş yürekli bir uygarlık peşinde,
Tutsak bir kalabalık,
Yürüyor günbatımına,
Garip bir telaş içinde...
Çiçekçi dükkânları çiçek kokmuyor artık.



Hacivat - Sabah şerifleriniz hayır olsun Kara-

gözüm!

Karagöz - Sağol Hacıcavcav, senin de senin 

de… 

Hacivat - Dün n’oldu biliyor musun?

Karagöz - Valla çok merak ettim ama acelem 

var. Sonra anlatırsın. Bizim oğlana 

cep telefonu almaya gidiyorum.

Hacivat - Hoppala! Oğlana cep telefonu mu?

Karagöz - Niye şaştın bu kadar Hacıcavcav?

Hacivat - Yav ne yapacak senin oğlan cep te-
lefonunu? Okulu iki adımlık yerde… 
Oyun desen, kapının önünden bir 
yere ayrılmıyor. Ne gereği var cep 
telefonunun?

Karagöz - E çocuk arkadaşlarından görüyor, 
imreniyor. 

CEP TELEFONU AMA NE İÇİN?

Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz
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Hacivat - Yav imreniyor da ne işine yarayacak 
cep telefonu, onu anlamadım Hacı-
cavcav! Çocuk daha o! İşe güce git-
miyor, ulaşılamayacak bir yerde de 
değil.

Karagöz - Fotoğraf çekecekmiş. 

Hacivat - E al bir fotoğraf makinası o zaman… 
Ne güzel işte istediği şeyleri çeker 
durur.

Karagöz - Canım, müzik dinleyecekmiş.

Hacivat - Evde radyo var, bilgisayar var. 

Karagöz - Film izleyecekmiş. 

Hacivat - Yav evinizde televizyon yok mu Al-
lah aşkına? Minicik ekrandan ne iz-
leyecek de ne anlayacak?

Karagöz - Sabahları uyanamıyormuş, alarmını 
kullanacakmış.

Hacivat - Yahu çalar saatin suyu mu çıktı?

Karagöz - Amma uzattın ya Hacıcavcav! Oğ-
lan istiyor işte. Hepsini bir arada 
yapmak başka oluyormuş.

Hacivat - Daha da uzatırım Karagözüm. Ço-
cuklara cep telefonu almak akıl kârı 
değil. 

Karagöz - Niyeymiş o! Herkes kullanıyor.

Hacivat - E doğru mu yapıyorlar sanıyorsun?

Karagöz - Yapmıyorlar mı peki?

Hacivat - Karagözüm, cep telefonu dediğin 
şey bizim gibi yetişkinlerin, evin ya 
da işin dışında, âcil durumlarda ha-
berleşmesi içindir. Bakma şimdi her-
kesin oyuncağı oldu.

Karagöz - E ihtiyaç işte!

Hacivat - Allah aşkına Karagözüm, cep tele-
fonuyla fotoğraf çekmenin, müzik 
dinlemenin, film izlemenin neresi 
ihtiyaç? Bunları zaten yapan maki-
nalar var. Üstelik böyle marifetleri 

olan cep telefonları çok da pahalı. 

Ne gerek var Allah aşkına?

Karagöz - E nasıl vazgeçireceğim oğlanı Hacı-

cavcav? Annesinin de benim de ba-

şımın etini yiyor.

Hacivat - Karagözüm, çocuklara bir şeyi gü-

zel yolla anlatırsan hemen anlarlar.  

Hele seninki gibi akıllı bir çocuksa 

hemen anlar. 

Karagöz - Öyle mi diyorsun?

Hacivat - Cep telefonu ne için gerekiyor bize? 

Haberleşmek için değil mi?

Karagöz - Bizim oğlan sabahları onun alarmıy-

la uyanmak istiyormuş! He he…

Hacivat - Yav Karagöz, alarmlı saatlerin suyu 

mu çıktı? Sabaha kadar başucunda 

cep telefonu ile uyunur mu hiç?

Karagöz - Uyunmaz mı?

Hacivat - E uyunmaz tabii Karagözüm! Cep 

telefonunun yaydığı ışınlar, geliş-

me çağındaki çocuklara zarar ve-

rebilir. Sen sen ol, oğlan ne kadar 

ısrar etse de, onun iyiliği için büyü-

yene kadar cep telefonu alma. Siz 

de ancak gerektiği zaman kullanın 

telefonu. 

Karagöz - E insanın canı sohbet etmek istiyor 

Hacıcavcav.

Hacivat - Sohbet yalnız telefonla mı olur a Ka-

ragözüm? Çağır beni geleyim, yüz 

yüze sohbetten daha tatlı ne var Al-

lah aşkına?

Karagöz - Valla doğru söylersin Hacıcavcav. 

Ben bir koşu gidip oğlanla konu-

şayım o zaman… Valla çok doğ-

ru söylersin. Büyüyene kadar cep 

telefonu almak yok. Sağolasın 

Hacıcavcav. 
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Anonim

HA Schult| Almanya

Birbirinin aynı ve işlevsiz duruma gelmiş saç kurutma 
makinalarından bir mask yapılmış. Gerçekten 
etkileyici … Yıldız Savaşları serisinin 
Darth Vader’ını anımsatıyor aynı 
zamanda …

Tamamı alüminyum içecek atıklarından oluşan 
bu insan topluluğu, bir parkta sergileniyor. 
Canlı dünyasının yanında cansızlardan oluşan 
kalabalıklar acaba neyi anlatmaya 
çalışıyorlar dersiniz ?

S
A

N
’A

T
IK
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Jason MecIer | Amerika Birleşik Devletleri
Hemen her türden atığın kullanıldığı bir 
portre çalışması. Plastik, cam, kâğıt, metal 
türünde atıkların biraraya gelmesiyle 
oluşan tablo gibi bir çalışma … İnsana ‘Ben 
de yapmalıyım’ dedirtiyor adeta …

Washed Ashore | Amerika Birleşik Devletleri
Denzi kirliliği dünyanın en büyük çevresel sorunlarının 
başında geliyor. O kirlilikten etkilenen canlılardan 
biri de deniz kaplumbağaları. Sanatçı, denizlerden 
toplanan ağ ve plastik atıklardan kaplumbağa 
yaparak, soruna doğrudan parmak basıyor.
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Sevgili arkadaşlar, aǧaçlar ve yaprakları her mevsim güzeldir elbette. 
Ancak bir mevsim var ki, iǧne yapraklılar dışındaki aǧaç ve çalılar, 

yapraklarını dökerler. 
Güz ayları, yaprakların renk deǧiştirerek topraǧa döküldüǧü aylardır. 

Sayfamızda gördüǧünüz tüm çalışmalar da işte bu yapraklarla 
gerçekleştirildi. Sizlerden isteǧimiz, bu çalışmalarda kullanılan yaprakların 

hangi aǧaçlara ait olduǧunu; hem bugüne dek görüp 
adlarını öǧrendiǧiniz/bildiklerinizle, bilemediklerinizi de hem ailenize, hem 

de çevrenize danışarak bulmanız! 
Biz tabii ki yanıtları vereceǧiz ama yanıtlara hemen bakmadan merak ve 

bilgilerinizi, bulmaya yöneltmenizi diliyoruz.
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Öncelikle, annemize kendimiz için pazardan 
taze soğan siparişi vermemiz gerekiyor. Bu 
çalışmadan sonuç aldığınızda artık anneniz 
sizden soğan sipariş ediyor olacak. J
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Bardak içinde
Yeşil soğanlar

Yeşil soğanlar
Yeşil soğanlar

Nesrin Abla

Gerekli Malzemeler
•	İstediğiniz	boyda	şeffaf	su	bardağı
•	Bardağı	dolduracak	sayıda	yeşil	
soğan	(Saplarından	kesilmiş)

•	Su

•	Güneş

•	Zaman

Çocuklar bu sefer derim ki kendimizi çok 
yormayalım; uzun bir tatilden sonra hemen 
koşturmaya başlamak yerine, eǧlenceli bir 

çalışma yapalım, ne dersiniz? J
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Bardağınıza sığacak sayıda soğanları alın ve 
fotoğrafta pembe ile gösterilen yerden kes-
kin bir bıçakla kesin. Kesme işini büyüklerinize 
bırakabilirsiniz. Keskin bir bıçak kullanılması, 
bitkinin kesilirken hücrelerinin zedelenmemesi 
için önemlidir.

2 hafta içinde soğanlarımızın nasıl köklendiği-
ni ve yeşil kısımlarının da nasıl uzadığını göz-
lemleyeceksiniz. İşte kendi emeğinizle ortaya 
çıkardığınız ve annenize sunabileceğiniz en 
güzel hediye: “Anneciğim, yeşil soğanlarını 
artık pazardan değil, benden alabilirsin!” 

Nasıl ama!!!!!!!!

Daha sonra kestiğiniz soğan saplarını bir pa-
ket lastiği ile birbirine bağlayıp bir bardağa 
yerleştirin ve biraz ılık su ile doldurun. Sonra 
da güneş ışığını bol ancak doğrudan almayan 
bir yere bırakın. Suyunun azalması durumun-
da lütfen su ekleyin ki kurumasın.



Unutulmayan 
Günler
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981 yılında aldığı bir kararla Eylül ayında oturumların baş-

ladığı tarihi, milletler ve halklar arasında barışın desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacıy-

la Dünya Barış Günü olarak ilan etmiştir. Bu çerçevede her yıl 21 Eylül’de dünyanın dört bir 

yanında barışa destek etkinlikleri gerçekleştirilir.

Dünya Barış Günü
21 Eylül

Her yıl ekim ayının ilk pazartesi günü “Dünya Çocuk Günü” olarak kutlanır. Bugün, dünya üzerin-

de çocukların içinde bulunduğu durum biraz daha titizlikle ele alınır ve onlarla ilgili neler yapılma-

sı gerektiği üzerinde durulur. Okullarda çocuklarla ilgili özel dersler yapılır, eğlenceler düzenlenir, 

sergiler açılır. Televizyon ve gazetelerde de bu konuda birçok araştırma haberine yer verilir.

Çocukların daha iyi yetiştirilmesi amacıyla, 1923 yılında İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanan kırk 

ülkeden delege “Uluslararası Çocukları Koruma Birliği”ni kurdu. Ardından da “Birleşmiş Milletler Ço-

cuklara Yardım Fonu” (UNICEF) kuruldu. Birleşmiş Milletler Örgütü, 1954 yılında oybirliği ile Ekim ayı-

nın ilk pazartesi gününü “Dünya Çocuk Günü” olarak kabul etti. Gün dolayısıyla çocuklar arasında 

ortak duygular oluşması, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesi amaçlanır.

Dünya Çocuk Günü
Ekim ayı ilk Pazartesi günü

Turizm bilincinin geliştirilmesi ve turizmin çevresel, ekonomik, 

politik ve sosyo- kültürel öneminin vurgulanması amacıyla 

1980 yılında Dünya Turizm Örgütü’nün önerisiyle Birleşmiş 

Milletler 27 Eylül’ü, Dünya Turizm Günü olarak belirledi.

Dünya Turizm Günü
27 Eylül
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Türk Çocuk Hakları Bildirisi

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi çerçevesinde 28 Haziran 1963’te UNESCO 

Türkiye Millî Komisyonu 7. Genel Kurulu’nda kabul edilen Türk Çocuk Hakları Bildirisi 

şöyle:

1- İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım 

görme her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmî, özel her kurum, her yurttaş bu çocuk 

hakkını tanımak, eldeki olanaklarla onu gerçekleştirmek yükümlülüğündedir. Sıkıntı 

içinde bulunan çocuğun kurtarılmasına öncelik verilir.

2- 16 yaşından önce hiçbir çocuk resmî öğrenimden alıkonularak özel işlerde çalıştırıla-

maz. Hiçbir şekilde sömürülemez.

3- Her anne baba, çocuğuna bakmak, onu bilgili, becerili ve en iyi şekilde yetiştirmekle 

yükümlüdür. Orta dereceli öğrenime devam etmeyen, edemeyenlerin gerekli bilgi 

ve becerileri kazanmaları için devlet kurslar açar. Ana babanın yeterli olmadığı du-

rumlarda bu görev, çocuğun birinci derece yakın akrabalarına ve devlete düşer.

4- İlköğrenimden sonra orta dereceli okullara devam etmeyenler, edemeyenler için 

teknik, tarımsal bilgi ve beceri kazandıran kurslar açılması ve bu kurslardan çocukla-

rın yararlanması için Millî Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanlığı ve muhtarlar işbirliği 

yapmakla yükümlüdür.

5- Engelli ve özel bakım gerektiren çocukların iyileştirilmeleri, yaşama zorluğu çeken 

çocukların kurtarılmaları, durumlarına uygun bir meslek için kendi yaşamlarını kaza-

nacak derecede başarılı ve güçlü yetiştirilmeleri ana baba ile birlikte devletin ve bu 

amaçla kurulmuş örgütlerin ödevidir.

6- Çocuğun korunması ile ilgili yasalar öncelikle hazırlanıp çıkarılmalı, geciktirilmeden 

uygulanmalıdır.
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PERMAKÜLTÜR

2
KEREVİZ

4KÖSTEBEK

BİLMECE •  48

3
YEŞİL OFİS

BULABİL İR İM • 42

BİLİN BAKALIM • 7 BİLİN BAKALIM • 23
TBMM Basın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı’nı telefonla arayıp 

randevu talep edeceksiniz. 
Tel: 0 312. 420 68 87

WWF- World Wildlife Fund / 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı

WWF, dünya üzerinde yüzden fazla 
ülkede çalışmalar yürüten uluslar 
arası bir doğa koruma kuruluşudur. 

Küresel ölçekte bir değişim 
yaratmaya, yeryüzünün en değerli 
yaşam alanlarını ve canlı türlerini 

korumayı hedefler. Doğa korumanın 
ülke sınırlarını aşan boyutu 

nedeniyle WWF, biyolojik çeşitliliğin 
korunmasına yönelik savaşımında, 

ülkeler arası işbirliklerinin 
gerçekleşmesine öncülük eder.

BİLİN BAKALIM • 23

Braille Alfabesi:
1821 yılında Louis Braille tarafından 
geliştirilmiş görme engelli insanların 
okuyup yazması için kullanılan bir 

alfabe yöntemidir..
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Ginko

Akçaağaç

Huş
Erguvan

Erik

İğde

Ihlamur Kadın tuzluğu
Kavak

Sumak

Kokarağaç

Meşe Salkım söğüt

Akasya Akçaağaç tohumu Süs eriği


