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21. Yüzyılın Düşü:
Çöpsüz Kentler

Sevgili çocuklar,
Sıcak yaz aylarını yaşıyoruz ve yine sıcacık bir sayıyla karşınızdayız. Bu sayımızın kapak konusu
“21. Yüzyılın Düşü: Çöpsüz Kentler”...
Şöyle bir düşünün. Böyle bir şey mümkün mü? Neden mümkün olmasın çocuklar? İlk adım, çöp
ve atık arasındaki ayrımı iyice bilmek… Diyeceksiniz ki çöplerimizi ayrı, atıklarımızı ayrı biriktirsek
de yine çöp çıkacak. Bu doğru ama nelere çöp olarak baktığımıza bağlı bu… Tamam; plastik,
cam, metal ve kâğıt ambalaj atıklarını çöpe atmadınız, ambalaj atığı kutularına attınız. Güzel…
Atık pilleri de ayrıştırdınız, çöpe göndermediniz. Bu da çok güzel… Peki; çöpe neleri atıyorsunuz
ona bakalım.
Çiğ meyve, sebze kabukları mı? Yumurta kabukları mı? Çay, kahve telvesi mi? Sakın ha! Onların
yeri kompost! Dergimizde hep anlatıyoruz bunu… Bunlar çöp değil, organik atıklar… Belli kurallara
göre oluşturulacak kompost alanlarında toprakla karıştırıldıklarında, bunlardan, bir süre sonra
zengin içerikli bir toprak elde edebiliyoruz. Eh, organik atıklar da çöpe gitmiyor gördüğünüz gibi…
Gelelim pişmiş yemeklere… İhtiyaç duyulduğu kadar yemek pişirilirse, yemekler bozulmadan
tüketilirse, yine de artan yemek olduğunda, bozulmadan sokakta yaşayan hayvanlara verilirse,
pişmiş yemek atmak diye bir şey de ortadan kalkmış olur çocuklar…
Aklınıza gelen ve çöpe göndermeyi düşündüğünüz diğer şeyleri de siz şöyle bir gözden geçirin.
Arkadaşlarınızla konuşun. Bakalım onlar ne düşünüyor? Çöpsüz kent hayali, ABD San Francisco’da
yaşama geçirildiğine göre demek ki çöp çıkarmamak ya da çıkan çöpleri bir şekilde dönüştürmek
mümkün hâle gelmiş. Ülkemizde de Denizli ile bazı kentler, çöp üretmeyen kent olma yolunda hızla
ilerliyor. Hadi bakalım yazımızı okuyun ve büyüklerinize çöp üretmemek için neler yapılabileceğini
uzun uzun anlatın.
Hepinizin gözlerinden öperim.
İsmail Bacacı
TÜKÇEV
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye artık yarı tropik bir ülke
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, bu yıl gerçekleşen
son yağışların, yarı tropik ya da yarı kurak iklim özelliklerini taşıyan
yağışlar olduğuna dikkati çekti. Şen, eskiden Akdeniz iklimi etkisi
altında bulunan ülkemizin yer aldığı bölgede, küresel ısınma
sonucu iklim değişikliği oluştuğunu belirtti. Orhan Şen, iklim
değişikliğinin belirtilerini aşırı yağışlar, yaz aylarındaki yağışlar,
seller, hortumlar ve fırtınalar olarak sıraladı.
Sevgili arkadaşlar, yağışlar şehir üzerinde olduğu zaman
‘şehir seli’ denilen sel baskınlarına yol açıyor. Yeşil alanlar
çok azaldığı için büyük şehirlerde genellikle su toprağa
geçemiyor, yüzeysel akışlarla bir yerlerde birikiyor;
Üsküdar’da ve Ankara’da olduğu gibi. Yaz aylarındaki bu
tür yağışların ileriki yıllarda da gerçekleşmesi bekleniyor.
Prof. Şen, önümüzdeki yıl da Türkiye’de kuraklığın devam
edeceğini ve sıcaklıkların normal değerlerin üzerinde
seyredeceğini söyledi.

Türkiye’nin 23’üncü harikası, 1 yıl sonra yatağına döndü!
Arkadaşlar, Denizli’nin Güney ilçesine 3 km uzaklıkta yer alan Güney Şelalesi’nin yatağı, geçen
yıl çökmüştü. Türkiye’nin 23’üncü doğal harikası olarak bilinen şelalenin aktığı en üst tabakası
aşağıya doğru büyük kaya kütleleri, taş ve toprakla birlikte düşerken 500 yılda oluştuğu tahmin
edilen şelale tortusu da tamamen kaybolmuştu. Denizli’deki doğa severleri üzen bu çöküntünün
ardından harekete geçen Denizli Valiliği, 17 gün içinde şelalenin yönünü değiştirdi ve 40 metre
yükseklikte yeni bir şelale oluşturdu. Bu sırada, Pamukkale Üniversitesi’nden akademisyenlerin
çalışmalarıyla şelalenin çöken eski yatağı iyileştirildi. 245 bin TL harcama yapılan çalışmalar
tamamlandı ve şelalenin suyu eski yatağına verilmeye başlandı.
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Bitkiler sesleri duyuyor mu?
Sevgili arkadaşlar, bitkilerin sese tepki verdiği daha önceki araştırmalardan biliniyordu.
ABD’de yapılan bir araştırma bitkilerin ses titreşimlerinden etkilenmekle kalmadıklarını,
sesleri ayırt ettiklerini ve yaklaşan tehlikelere karşı savunma pozisyonu aldıklarını gösterdi.
Bitkiler dünyası, toprakla gökyüzü arasında sessizce duran kaderine razı bir canlı grubu mu,
yoksa dünyada var olma mücadelesi veren ‘akıllı’ varlıklar mı? Bir Amerikan gazetesinde
yayımlanan habere göre bitkiler sesleri duymakla kalmıyor, duydukları
seslere göre kendilerini tehlikelere karşı hazırlıyor. Elbette
bitki hızıyla... Missouri Üniversitesi’nde yapılan araştırmada,
bitkilerin sese karşı verdiği tepkiler incelendi. Deney için
seçilen bitkilerden bir gruba, tırtılların yaprak yeme sesleri
‘dinletildi’. Diğer gruba ise herhangi bir ses dinletilmedi. Daha
sonra iki bitki grubunun bulunduğu ortama tırtıl koyuldu. Ses
kaydı dinleyen bitki grubunun daha fazla miktarda kimyasal
salgılayarak, tırtıllara karşı daha etkili bir savunma gösterdiği
belirlendi. Daha önce yapılmış deneylerde de pirinçte bulunan
iki genin müziğe tepki verdiği ve mısırın köklerinin belli titreşimdeki
seslere doğru büyüdüğü belirlenmişti.

Dört kanatlı, uzun tüylü dinozor keşfedildi
Çin’de dört kanatlı yeni bir dinozor türüne ait iskelet keşfedildi. Hayvanın kuyruğunda sıra dışı
biçimde uzun tüyler bulunuyor. Bohai Üniversitesi ve Los Angeles Ulusal Tarih Müzesi ekibi
tarafından iskeleti bulunan ve “çangyuraptor yangi” adı verilen dinozorun kuyruk tüylerinin
uzunluğunun 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Keşif, Nature Communications dergisinde
yayımlanırken, dinozorun uzun kuyruğunun güvenli bir iniş için kritik öneme sahip alçalma
hızını ayarladığı ya da avına kusursuz bir saldırıyı mümkün kıldığı sanılıyor.
KUŞLARIN ATASININ ATASI MI?
Yırtıcı hayvan, Tebeşir Dönemi’nde, şu anda Liaoning olarak
adlandırılan bölgede yaşıyordu ve “mikroraptorların” yeni bir
türüydü. Bu yaratıkların, tüylü dinozorların kuşlara dönüşmesi
konusunda ipuçları sunduğu belirtilirken, hayvanın burnundan
kuyruğunun ucuna kadar uzunluğu 132 santimetre ve şimdiye
kadar keşfedilen en büyük dört kanatlı dinozor.
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Altındağlı çocuklara eğitim
Bilinçleniyorum, Geri Dönüştürüyorum
Altındağlı çocuklar, TÜKÇEV ve Altındağ Belediyesi
işbirliği ile çevre bilinci konusunda her geçen gün
daha donanımlı bir hâle geliyor. Ambalaj atıklarının
toplanması ve geri dönüşüm konusunda bilgi sahibi olan
Altındağlı öğrenciler, geri dönüşüm hakkında da eğitim
alıyor.
Öğrencilere geri dönüşüm anlatıldı
Çamlık Gençlik Merkezi’ne üye yaklaşık 30 öğrenci,
“Kelebeğin Kanadında” adlı projeyle geri dönüşümü
öğrendi. Öğrencilere, TÜKÇEV Kurumsal İletişim
Bölüm Yöneticisi Nazlı Pınar Aygündüz tarafından
kâğıt, plastik, metal, cam gibi ambalaj atıklarının ayrı
toplanmasıyla doğal kaynakların ve çevrenin nasıl
korunduğu anlatıldı.
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Daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak için
sorumluluklarının farkına varan öğrenciler, ambalaj atıklarının
çöp olmadığı, geri dönüştürülüp ülke ekonomisine değer
katacağı konusunda bilgi sahibi oldular. Eğitim sonrasında
öğrencilere, bilgilendirici broşürler, tohumlu kartlar ve TÜKÇEV
tarafından üç ayda bir yayımlanan “Önce Çocuk” dergisi
dağıtıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje,
çocuklara çevre bilincini aşılama amacı taşıyor. Gazi Üniversitesi
ve TÜKÇEV’in ortaklaşa düzenlediği proje, “Bilinçleniyorum,
Geri Dönüştürüyorum” konu başlığıyla Altındağlı çocuklarla
buluşuyor.
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Beynam Ormanları’nda

Kamp

Çocuklar doğayla buluştu

Çankaya Belediyesi Çocuk Merkezi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen, TÜKÇEV’in de destek
verdiği “Doğaya Dokunuyorum” projesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılan açılış töreniyle
başladı.
Törene başta TÜKÇEV eski Başkanı Beyhan Aslan, TÜKÇEV Mütevelli Heyet Üyesi Ömer Uçman
olmak üzere sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve Çankaya Belediye Başkan Vekili Nazif Kaya
katıldı.
Yaşları 9 ila 12 arasında değişen 350 çocuğun yer aldığı projenin bu yılki konusu “Elektronik Atıkların
Canlılar Üzerindeki Etkisi”. Bolu Mengen’de düzenlenen kamp etkinliğiyle çocuklar, kentlerin
kalabalığı ve gürültüsünden bir süreliğine kurtulup doğayla kucaklaştılar.

Açılış renkli geçti
Çankaya Belediyesi‘nin yanı sıra Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Türkiye Erozyonla
Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Ankara İl Temsilciliği, Ankara İzcilik İI
Temsilciliği ile Sinemart ve Aktif Felsefe’nin aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının da
desteklediği “Doğaya Dokunuyorum” etkinliğinin açılışında renkli sahneler yaşandı.
Törende bir konuşma yapan TÜKÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Aslan, doğayı ve çevreyi
koruma bilincinin çocukluktan başlamasının önemine değindi ve her türlü çevre etkinliğini
desteklemek için çaba gösterdiklerini belirtti.
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Etkinliğe katılan çocuklara “Elektronik Atıkların Canlılar Üzerindeki Etkisi” konulu kısa bir film
izlettirildi. Atık toplama ve atık ayırma işlemlerinin önemini anlatmak için de TÜKÇEV’in hazırlattığı
“Gölgeyiz Gerçeği Söyleriz” adlı video gösterildi. Çocuklar videoda Hacivat ve Karagöz’ün çevre
konuları üzerine sohbetlerine ve atışmalarına tanık oldular. Daha sonra da “Bin Çocuk Korosu”yla
birlikte doğa temalı şarkıları hep bir ağızdan seslendirdiler.

Beynam Ormanları’nda Kamp
Proje
kapsamında,
Çankaya
Belediyesi Çocuk Merkezi üyeleri,
Ankara İzcilik İl Temsilciliği öncülüğünde Beynam Ormanları’na kamp
kurdular ve doğanın içinde farklı deneyimler yaşadılar. Projeyi destekleyen sivil toplum kuruluşları, kampta birtakım etkinlikler düzenleyerek
çocukların güzel bir kamp süreci yaşamasını sağladı. Kamp programı,
son günü yapılan doğa yürüyüşüyle
tamamlandı. Projeye Ankara’da devam edilecek.
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Çankayalı miniklere çevre eğitimi
Çankaya Belediyesi Çocuk Merkezi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen, TÜKÇEV’in de
desteklediği “Doğaya Dokunuyorum” projesi, TÜKÇEV’in verdiği eğitim çalışmaları ile devam etti.
Çevre eğitimi, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde 2-4 Temmuz günlerinde “Doğaya
Dokunuyorum” projesi kapsamında gerçekleştirildi. Eğitim, Çankaya Belediyesi‘ne ait on dört
Toplumsal Dayanışma Merkezi’ndeki (TODAM) 9-12 yaş grubundaki 300 öğrenciye verildi.
TÜKÇEV Kurumsal İletişim Sorumlusu G. Funda Ulutürk’ün “Genel Çevre Eğitimi” başlıklı ve
TÜKÇEV Stajyeri Mert Çakır’ın “Elektromanyetik Kirlilik” konulu sunumları, çocuklar tarafından
ilgiyle izlendi.
Sunumların sonunda gruplara ayrılan öğrenciler, aldıkları eğitimler ışığında öğrenmiş oldukları
bilgilerle birer slogan türettiler ve sloganlarını kartonlara yazdılar. Yazdıkları sloganları çevresel
açıdan daha fazla dikkat çekmesi ve akılda kalması için ambalaj atıkları ile süslediler. Bu arada
eğitimlere katılan minik öğrencilere TÜKÇEV’in üç ayda bir yayımladığı Önce Çocuk dergisi ile
tohumlu kartlar dağıtıldı.
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Sevgili arkadaşlar daha önceki sayılarımızdan birinde, ‘çöpsüz kentler’ konusuna
değinmiştik. Bu konunun, hem dünyanın hem de insanın geleceği bakımından
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Doğada en yoğun çöpü insan üretiyor; o
hâlde sorunu çözmek de onun sorumluluğunda olsa gerek, değil mi?
Çöp neydi, anımsayalım; çöp, işlevini yitirmiş
ve artık kullanılamaz hâle gelmiş her türlü
cisme verdiğimiz addır. Peki, nelere çöp
diyebiliyoruz: Kullanılmaz hâle gelen eşyalar,
değerini yitiren her çeşit madde, pişmiş ve
bozulmuş yemekler…
Bildiğiniz gibi çöpler, onları toplayıp geri
dönüştürmekte ya da yok etmekle görevli
kuruluşlarca, belirlenen yerlere götürülüyor.
Çöplerin, insan ve çevre sağlığına zarar
vermeden ortadan kaldırılması, günümüzün
en önemli konularının başında geliyor.
Sevgili arkadaşlar, dünyada aklınıza gelebilecek her saniye, kullanılarak çöpe dönüşen cisimler var. Belki siz de bu yazıyı okurken, yediğiniz bir elmanın kabuğunu çöpe gönderdiniz
bile ...
Peki, bugüne dek tükettiği oranda, belki
de daha fazla çöp üreten insan; çöpsüz bir
dünyayı kuramaz mı? Varlığından bu yana pek
çok şeyi başaran insanoğlu, çöp sorununun
altında mı kalacak? Kentlerde zaman zaman
tanık olduğumuz ve esen rüzgârın etkisiyle
çöplüklerden kaynaklanan ‘pis kokular’a
mahkûm muyuz? Ya da sokağımızda, saygısız
ve dikkatsizce yaklaşımlar sonucu, oraya
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buraya dağılan çöp poşetleri, kirli suları
yolun ortasına akan çöpler ve daha bir sürü
olumsuzluğa ne kadar seyirci kalacağız?

Çöpsüz bir yaşam
Arkadaşlar, yazımıza, çöpsüz bir yaşamı
düşünmekle başlayabiliriz öncelikle… Size
iyi bir haber; önümüzde bu hayali yaşama
geçirmeye başlayan ‘örnek bir kent’ de var:
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki San Fransisco
kenti… Bu kent, dünyanın ilk çöpsüz şehri olma
yolunda ilerliyor. Yerel yönetimin öncülüğü ve
eğitimleri başta olmak üzere, bu kentte organik
ve inorganik atıklar, doğaya bırakılmak yerine
yeniden işlenerek kullanıma kazandırılıyor.
Kentte, sürekli doğa dostu projeler ortaya
konuluyor ve uygulamaya alınıyor. Hâlen
900 bine yaklaşan nüfusu olan kentte hedef,
doğaya tek çöp parçası bırakmamak...
Sevgili

arkadaşlar,

sizler

bugüne

kadar

okuduklarınızla bunun nasıl yapılabileceğine
ilişkin düşünce sahibi oldunuz sanıyoruz; ama
gelin San Fransisco örneğine bakarak, bunları
bir kez daha anımsayalım.

San Fransisco’da neler yapılıyor?
•

Öncelikle, kentteki lokantalarda organik atıklar ayrıştırılıyor, yeniden işlenerek gübreye
çevriliyor ve kentin dünyaca ünlü üzüm bağlarında kullanılıyor.

•

San Francisco’da büyük kutlamalar dışında küçük plastik şişelerde su satışı yasaklanmış
durumda… Biliyorsunuz ki, bir küçük plastik şişe doğada bin yılda çözünüyor.

•

Belediye, kentte su içilebilecek çeşmeler inşa ediyor, bu çeşmelerde, toprakta kolayca
çözülebilecek bardaklar kullanılıyor.

•

Süpermarketlerde plastik torba kullanımı yasaklandı. Çözülebilir plastik ya da kâğıt
torbalar da parayla satılıyor.

•

Evlerde 2009 yılından beri çöpleri ayrıştırmak zorunlu; yasağa uymayanlar bin dolara
(yaklaşık 2 bin TL) varan para cezasına çarptırılıyor.

•

Belediyeler, inşaat şirketlerine, inşaat atıklarının üçte ikisinin öğütülmesini şart koşuyor.
Öğütülen beton, demir ve tahtalar asfalta karıştırılıyor.

Hiç dev çöplük alanlarına gideniniz var mı?
Şimdi kiminizin aklından şöyle bir soru da geçiyor olabilir: Ama biz zaten atıkların geri dönüştürülmesi için bilinçleniyoruz, dikkatimizi yoğunlaştırıyoruz; bırakalım da biraz çöp de doğada kalsın!
Arkadaşlar, aranızda, bir kentin çöplüğüne uğrayan, gören var mı bilmiyoruz. Gidenleriniz varsa
bilecektir. Dev gibi diyebileceğimiz çöp yığınlarını gördüğünüzde; bunun hem doğaya, hem de
insana hiçbir faydasının olmadığını göreceksiniz.
O çöp yığınları size şunu düşündürtecektir örneğin: Satın alınan her şeyi tüketebiliyor muyuz? Dev çöp yığınlarını gördüğünüzde, kendinize, aldığınız her şeyi tüketip
tüketmediğinizi soracaksınız. Üretilen çöpler ve atıklar, dünyadaki çevre sorunlarının
temel unsurlarından biri, öyle değil mi? Bizler, “geri dönüşüm” konusunda bilincimizi artırmaya çalışsak da herkesten aynı duyarlılığı beklemek mümkün değil. Biz, çöp
ve atıkların ayrıştırılması konusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. En basitinden kentlerimizde son yıllarda sıkça gördüğümüz
gibi; sokağımıza, apartmanlarımıza, dükkânların önüne
konulan büyük plastik su şişelerinin içinde plastik kapaklar biriktiriyoruz. Kâğıt, cam, metal ve plastik atıkları
çöpe atmak yerine, pek çok noktaya yerleştirilen ambalaj atığı kumbaralarına atıyoruz. Atık pillerimizi asla
çöpe atmıyoruz.

Daha çok soru soralım
Çöpsüz bir yaşamı ve kenti hayal ederken, gelin, bazı soruları yeniden soralım. Örneğin su
neden plastik şişelerde satılıyor? Bahçelerimizde, balkonumuzda kompost yapımı için neden
çaba harcamıyoruz? Kentlerde eskiden olduğu gibi, neden çeşmeler yok; olanlardan da neden
çoğu zaman su akmıyor?
Sevgili arkadaşlar, çöpsüz bir kent hayali için yapılabilecek şeyleri bugünden derin derin
düşünmek gerekiyor. Düşünmekle de kalmayıp, yaşama geçirmek gerekiyor.

ÇÖP ÜRETİMİNİ EN AZA NASIL İNDİREBİLİRİM ?
Marketten her defasında alınan yoğurdu düşünün! Bu yoğurdun kabını defalarca kullanmamız
mümkün mü, mümkün değil mi? Mümkün... Yaşadığımız yerlerde; ister köy ister kent;
akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız arasında bir sonraki kuşağın da yararlanabileceği
giysileri, yenisini almak yerine tamir edip kullanamaz mıyız? Pazar poşetleri ve çantalarını, bez
market torbalarını biriktirip, yeniden kullanamaz mıyız? Alışverişe her gittiğimizde kendimize
ait bez torbayı yanımızda götüremez miyiz? Her şeyi kolayca çöpe atmak yerine, bunları
kolaylıkla yapabiliriz.
Soralım kendimize: Daha çok çöple mi yaşamak isteriz? Çöpsüz bir yaşam mı sürmek isteriz?
Hangisi?

ÜLKEMİZDEN BİR ÖRNEK: DENİZLİ
Sevgili arkadaşlar, dünyada ‘çöpsüz kent’ olma hayalini, halkın ve yerel yönetimin katılımlarıyla
başarmaya çalışan San Fransisco kentinden söz ettik. Şimdi de ülkemizden bir örneğe yer
vermek istiyoruz. Denizli’de park, bahçe ve pazar yerlerinden elde edilen yeşil atıklar, posa
hâline getirilip üzüm bağlarında ve kültür mantarı yetiştiriciliğinde gübre olarak kullanılıyor.
Konuyla ilgili Denizli Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan bakın ne diyor:
“Kent içerisindeki yeşil alanlardan kesilen çimler, budanan ağaçlar, pazarlardan çıkan atık
meyve ve sebzeler bertaraf edilmemeleri hâlinde çürüyerek etrafa kötü koku yayıyor. Bunun
önüne geçmek için yeşil atıkları makineler yardımıyla posa hâline getiriyoruz. Belediyenin
çöp depolama alanında toplanan yeşil atıklar, 9 hafta sonrasında kendiliğinden gübre hâline
geliyor. Yeşil atıklardan yıllık 600 ton organik gübre elde ediyoruz. Bu gübre, üzüm bağlarında
ve mantar üretiminde kullanılıyor.”
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Sevgili arkadaşlar, çöpsüz kentlerde yaşamak hayalini, gerçeğe
dönüştürmek tamamen bize bağlı… Yeter ki bilinçlenelim ve çok
çalışalım. San Francisco’nun hayalle başlayan, uygulama başarılarıyla
örnek olan başarısı, diğer Amerikan kentlerini de harekete geçirmiş
durumda… Seattle ve Minneapolis belediyeleri de aynı hayali gerçeğe
dönüştürmeye başladılar. Ülkemizden de Denizli örneğini paylaştık
sizlerle...
İnsan önce hayal eder, sonra gerçeğe dönüştürür. Çoğu zaman da
gerçeğe dönüştürdüğü hayallerden uzaklaşır. Çöp konusu, çöpsüz kent
hayali, uzaklaşacağımız değil; bir an önce gerçekleştirmemiz gereken,
yaşamsal bir konudur.
Ve tek tek hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Öyleyse gelin
‘çöpsüz yaşam, çöpsüz kent’ insanın en büyük başarısı olacaktır, diyelim!

TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Dho Yee Chung (FIT)  ÇİN
Bir ambalajın aynı zamanda bir
oyun olması ne kadar güzel...
Kutunun içinde tangram parçaları
var; kutuların içinde de çay… Bir çay
içimi boyunca, dilediğiniz şekiller
elde etmeniz için…

16

TÜKÇEV / Önce Çocuk

YANKO  ÇİN
Su tüketiminde en çok tercih
edilen ambalajlardan biri
de pet şişelerdir. Tasarımcı,
kullanılanın aksine, şişe ağzını
insanın ağzına çok daha
uyumlu hâle getirmiş. Üstelik
şişeyi su sebilinden doldurma
sırasında israf da önlenmiş
oluyor 

KIAN  RUSYA
Ambalajın kullanılıp çöpe atılması,
ekonomiye her bakımdan zarar
veriyor. Bu tasarım, yumurtanın
ambalajıyla birlikte mikrodalga fırında
pişirilebilmesine olanak sağlıyor. Size
de yumurtayı bu güzel ambalajı içinde
yemek kalıyor. Afiyet olsun. 

TAIT  ABD
İnsanın maketlere olan ilgisi bitmez. Ambalajın içinden
çıkan ve balsa ağacından üretilmiş uçak maketi, birkaç
saniyede tamamlanıp uçmaya hazır hâle getiriliyor.
Ambalajıyla bütünleşmiş bir ürün, sizce de öyle değil mi?

TÜKÇEV / Önce Çocuk

17

Balina ailesinden bir deniz memelisiyim. İnsana ya-

bizden başka yüzü gülen bir hayvan var mı acaba?

kınlığımla hemen dikkatinizi çekerim. Belki bunun

 Ağzımızın yapısı gereği gülüyor gibi görünsek de

nedeni, yüzümdeki gülen ifadedir . Beni yakından

siz insanların bize yaptıkları nedeniyle bazılarımız

tanımak ister misiniz? Belki böylece bana nelerin

hiç de mutlu değiller… Bu konuya kendimizi biraz

zarar verdiğini de öğrenmiş olursunuz.

tanıttıktan sonra gireceğim. Şimdi biraz biyolojik

Size çok sevimli görünürüz. Size yaklaşırız da… Çün-

özelliklerimizden söz etmek istiyorum size…

kü ilginiz bizi sevindirir, mutlu eder. Bizimle ilgilendiğinizde size şarkılar söyler, neşeyle yüzeriz. Doğada

ir?
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İki çeşit ses çıkarırız
Biyolojimiz temelde işitmeye dayanır. İyi göremeyiz. Koku alma duyumuz ise hiç yoktur. Buna karşılıkı iki
çeşit ses çıkarırız. Bunlardan birini siz insanlar algılayamazsınız. Bu ses, gidip bir nesneye çarpar ve yansıyarak geri döner. Bunun için geçen zaman, örneğin bir avın bulunduğu uzaklığı anlatır.
Çıkardığımız diğer ses ise ıslık, gıcırtı, tıkırtı gibi sizin işitebileceğiniz sevimli seslerdir. Bu sesleri ağzımızdan
değil de titreşme özelliğine sahip gırtlağımızdan çıkarırız.
Derimizle ilgili şimdi söyleyeceğim şeyi bugüne kadar duyduğunuzu sanmıyorum. Şöyle ki: Yunus derisi,
biyonik ya da elektronik biyolojinin ilerlemesinde kullanılır. Çünkü derimiz, su çevrintilerinin hızını kesme
özelliğine sahiptir ki bu da bize çok hızlı yüzme olanağı verir. Siz vapurda ya da gemideyken size nasıl eşlik
ettiğimizi düşünürseniz, hızımız hakkında genel bir fikriniz olur. Yapay yoldan elde edilmiş yunus derileri,
torpillerin üzerine kaplandığında torpiller deniz altında çok daha hızlı gider. Bunu biliyor muydunuz?
Denizde çok güzel sıçrarım. Dikine dikine ileri ve geri yüzebilirim. Siz de buna
bayılırsınız. Biz de size gösteri yapmaya bayılırız. Ama denizde!!! Havuzda
değil!!!

Evimiz, denizler ve okyanuslar
Arkadaşlar, her canlının doğal bir yaşam ortamı vardır. Onları doğal
ortamlarından koparıp başka ortamlara götürürseniz orada mutlu
olamazlar. Bu, biz yunuslar için de geçerli… Bizim doğal ortamımız denizler, okyanuslar… Biz uçsuz bucaksız denizlerde yüzmek, sürüler halinde denizin içinde ve yüzeyinde sıçramak, oynamak için varız. Vapura bindiğiniz zaman size nasıl da neşeyle eşlik ediyoruz. Siz de nasıl mutlu oluyorsunuz,
sizinle oynaşıyoruz diye… Ama bununla yetinmeniz gerek… Bu güzel gösteriyi
daha çok izlemek için bizi küçücük havuzlara koymanız hiç doğru değil… Orası
bize yetmiyor ki… Düşünün ki suda ne kadar hız yapabiliyoruz. Bu bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak olmuyor mu? Sizinle temas etmekten elbette hoşlanıyoruz. Bunu denizlerde de yapabiliriz.
Sizinle yüzeriz, oyunlar oynarız. Ancak yunus parkı denilen yerlerde, sizlere gösteri yapmamız
için çok zor eğitimlerden geçiriliyoruz. Hem de ufacık havuzlarda… Kendimizi nasıl hissettiğimizi size şöyle
anlatayım. Düşünün ki sizi bir kafese koydular. O kafesten hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz. Bir adım ileri, iki
adım geri… Orada hapissiniz. Özgürlüğünüz kısıtlanmış durumda… Oysa siz yürümek, koşmak, yüzmek,
dans etmek istiyorsunuz ama kafesten çıkamadığınız için tüm bunları yapamıyorsunuz. İşte bizim için de
durum aynen böyle… Size gösteri yapacağız diye, siz bizim üzerimize binip yüzeceksiniz diye biz doğal
ortamımız olan denizlerden ve okyanuslardan koparılıp küçücük havuzlara hapsediliyoruz.
Arkadaşlar, doğal ortamından koparılan hayvan arkadaşımın yer aldığı gösterilere ve ortamlara gideceğiniz zaman bu yazıyı hatırlayın, olur mu? O gösterilerde kullanılan hayvan arkadaşlarımın ne denli zorlu
ve zalim eğitimlerden geçirildiğini aklınızdan hiç çıkarmayın. Yunus parkları için de şunu söyleyebilirim:
Oralar bizim doğal ortamlarımız değil! Oralarda mutlu değiliz biz! Yüzümüz hep gülsün istiyorsanız, söylediklerime kulak verin e mi?
Hepinizi, duyabileceğiniz frekanstaki sesimle selamlıyorum.
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Arkadaşlar, Önder ve Öncel, her sayımızda bisiklete dair konuşuyorlar. Hem birbirlerine bir şeyler öğretiyorlar, hem de
bize… Bugüne kadar onlardan bisikletin çevreye ve sağlığımıza yararlarıyla ilgili ya da doğru bisiklet seçimi ve bakımı
hakkında birçok şey öğrendik. Onlar sayesinde artık biliyoruz
ki bisiklet en iyi ulaşım aracı…  Bakalım bu sayıdaki sohbetlerinden neler öğreneceğiz?
Öncel, sitenin yeşil alanındaki bir banka oturmuş dergi okumaktadır. Okuduğu yazıya kendini
öyle kaptırmıştır ki Öncel’in yaklaştığını fark etmez bile… Öncel bunu fırsat bilerek âniden
derginin kapağını çevirir. Öncel sıçrar.
Önder: Hımmm…. Bisiklet dergisi okuyorsun demek.
Öncel: Sen gelene kadar öyleydi. Nasıl korkuttun beni!
Önder: Amma kaptırmışsın kendini….
Öncel: Sen de ara sıra kaptırsan iyi edersin.
Önder: Kızma tamam. Derginin içine düşmüştün âdeta, şaka yapayım dedim sana…
Öncel: İyi yaptın işte… Okumaya devam edebilir miyim şimdi?
Önder: Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun dergisi mi o?
Öncel: Evet. Eski bir sayı… Bisiklet yarışlarını okuyordum.
Önder: Eğer okulda bisiklet kulübü ile ilgili çalışmalarda biraz ilerlemiş olsaydık, şimdi biz de
yarışlara katılıyor olabilirdik.
Öncel: Öyle deme… Bisikleti iyi tanıttık arkadaşlarımıza… Eğitimler, şenlikler düzenledik. Yavaş
yavaş oraya da geleceğiz. Daha yeni yeni ısınıyor arkadaşlarımızı biseklete…
Önder: Sanırım haklısın. Bir de okulda bizden başka ilgilenen yok ya, ondan…
Öncel: Bak şimdi, şöyle yapsak… Beden eğitimi öğretmenimize gitsek, bisiklet kulübünün
kurulmasıyla ilgili bir dilekçe versek… Sonra kulüpte sorumluluk almak isteyen arkadaşları
bulsak… Onların öğretmenle bağlantı kurmalarını sağlasak…
Önder: (Parmağını şaklatır) Yaşa Öncel! Böylece Bisiklet Federasyonu’nun düzenlediği Dağ
Bisikleti ve Yol Bisikleti Yarışlarına belki bizim okulumuzdan da sporcular yetişir.
Öncel: Hatta katılırlar bile...
Önder: Hımmm… Yalnız bir sorun var. Bisiklet yarışlarına katılmak için
lisanslı olmak gerekiyor.
Öncel: Lisanslı olmak mı gerekiyor? O ne demek?
Önder: Bir tür belge… Yani o sporu profesyonel olarak yaptığını
gösteriyor. Yarışlara katılmak için Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü’nün (GSGM) öngördüğü Sporcu Lisansı’nın
alınması gerekiyor. Bisiklet sporu, bireysel katılım
kabul ettiğinden lisansı bireysel (ferdî) lisans
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olarak alabiliyoruz. Bir kulübün
üyesi isek kulüp lisansı da
çıkartabiliyoruz.
Öncel: Hımmm…. Anladım.
Lisans çıkartmak zor mu peki?
Önder: Hiç zor değil. Bir
vesikalık fotoğraf, bir
sağlık kurumundan (Devlet
Hastanesi, Sağlık Ocağı,
Kulüp Doktoru vs.) sağlıklı
olduğumuza dair doktor imzalı
bir rapor ve nüfus cüzdanımızla
birlikte GSİM’ne giderek
başvuruda bulunuyoruz. Bazen aynı
gün bazen de birkaç gün içinde lisans
çıkabiliyor.
Öncel: E kolaymış. Aldığımız lisans ne
kadar süre geçerli?
Önder: Lisanslar 1 yıl boyunca geçerli…
Her yıl yeniletmek gerekiyor. GSGM
onaylı lisans ile Türkiye Bisiklet
Federasyonu’nun yarış takviminde
bulunan ulusal tüm yarışlara
katılabiliyoruz. Ayrıca bazı kuruluşların ya
da belediyelerin düzenlediği özel yarışlar da
var. BMX, Salon Bisikleti Yarışı, Bisiklet Krosu
Yarışı gibi...
Öncel: Ama bu yarışlara katılmak için öncesinde
antrenman yapmak gerekiyor, değil mi?
Önder: Yarışlara katılmak için her şeyden önce uygun bir
bisiklete sahip olmamız gerekiyor. Ayrıca tüm ekipmanlarımızın
eksiksiz olması ve yarış sırasında da sağlık açısından herhangi bir
engelimizin bulunmaması gerekiyor. Profesyonel sporculardan biri
olmak istiyorsak bisiklet sporunda uzmanlaşmış bir hoca eşliğinde
uygun beslenme programı ve antrenman düzenine uyum
sağlamalıyız.
Öncel: Okuduğum dergide triathlon diye bir yarıştan da
bahsediliyordu. Yarışçılar önce yüzüyor sonra bisiklete biniyor ve
koşuyormuş.
Önder: Evet, bu yarışları da Türkiye Triathlon Federasyonu
düzenliyor. Yine aynı şekilde lisanslı sporcular federasyonun
yarışlarına katılabiliyor. Ancak bu yarış biraz daha zorlu; çok
iyi bir disiplin gerektiriyor.
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Öncel: Peki her iki yarışlara da hangi
yaş grupları katılabiliyor?
Önder: 16 yaşından itibaren bisiklet
yarışlarına, 12 yaşından itibaren de
triathlon yarışlarına katılabiliyoruz. Her
iki yarış için yarışın zorluk derecesine
göre kategoriler belirleniyor.
Öncel: Dergide dünyada ilk bisiklet
yarışları 1868 yılında, ülkemizde ise 1910
yılında yapılmıştır diye yazıyor. Ayrıca
Dünyada ilk triathlon yarışı 1978 yılında
ülkemizde ise 1986 yılında yapılmış. Çok şaşırtıcı!
Önder: Şaşırtıcı olan nedir?
Öncel: Ülkemizde son yıllarda triathlon yarışlarına ilgi
duyanların bisiklet yarışlarına ilgi duyanlardan fazla olduğu
da yazıyor. Oysaki bisiklet yarışlarından 76 yıl sonra triathlon
yarışları başlamış. Bisiklet yarışları ve sporunun daha gelişmiş
olması gerekmez mi?
Önder: Çok haklısın Öncel; bu konu beni de düşündürdü.
Şu okuduğun dergiyi ben de okumak istiyorum. İşin bitince bana verir misin? Sanırım bu konu
hakkında bir araştırma yapacağım.
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Arkadaşlar, nerede olursak olalım, tüm Türkiye genelinde, her türlü konuda ücretsiz olarak arayabileceğimiz telefon numaraları vardır. Bu numaraları, âcil durumlarda ararız. Hangi âcil durumda, hangi numarayı arayacağımızı bilmemiz,
yaşamsal bakımdan önemlidir. Bunu, sorularımızı okuyunca anlayacaksınız. Bakalım, hanginiz hangi numaraları biliyor? Bu oyunu arkadaşlarınızla oynamaya
ne dersiniz?

1. Âcil sağlık durumlarında, bize sağlık ekibi ve
ambulans yollayan sağlık hizmetinin
telefon numarasıdır. Âcil durum
çağrıları için de ücretsiz olarak
aranılabilir. Hizmetlerinden
yararlanmak için
…...........’yi aramanız
yeterlidir.
2. Polis müdahalesi
gerektiren durumlarda,
polisin bizlere çabucak
ulaşmasını sağlayan
numaradır. Hizmetlerinden
yararlanmak için ….......’i
aramanız yeterlidir.
3. AL0 …….., Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın,
çevresel konular ve kentsel dönüşüm hakkında
bilgi ve şikâyette bulunmak için faaliyete
geçirdiği telefon hattıdır. 7 gün 24 saat hizmet veren
hat, vatandaşlara, en geç 15 günlük sürede yaptıkları
aramalarla ilgili sonucu iletiyor ve bu anlamda Türkiye’de
bir ilki gerçekleştiriyor.
4. Orman yangınları ve ormanlık alanlara yapılan her
türlü zarar ve tahribat için hizmet veren numaradır. Bu
numaraya …...........’yi arayarak ulaşabilirsiniz.
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Sevgili arkadaşlar,
su tüm canlılar için
yaşamsal öneme
sahiptir. Susuz bir
yaşam düşünemeyiz.
Haftalarca aç
kalabiliriz ama
susuzluğa ancak birkaç
gün dayanabiliriz.
Suyun önemini
ve vücudumuzun
suya ne kadar
gereksinim duyduğunu
öğrenmeniz için size bu
yazıyı hazırladık.

Sevgili arkadaşlar, sizler için sıvı tüketimi çok
önemli… Yetersiz su tüketmeniz durumunda
zihinsel becerileriniz zayıflıyor. Dikkat başta
olmak üzere pek çok konuda öğrenme
yeteneği azalma gösteriyor. Su tüketimi
her çocuğun yaşına, cinsiyetine, kilosuna,
boyuna ve hareketliliğine göre değişiyor.
Ancak her çocuğun mutlaka alması gereken
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bir ‘su’ ölçüsü de var. Vücutta normal sıvı
dengesinin korunması için alınması gereken
sıvı

gereksinimi,

vücut

yüzeyine

göre

hesaplanıyor. Ya da harcanan kaloriye göre
günlük sıvı miktarı belirleniyor. Örneğin her
100 kaloriye 100 ml sıvı verilmesi normal kabul
ediliyor.

Hangi yaşta ne kadar su tüketmeliyiz?
Bir çocuk için günlük ortalama kabul edilmiş su tüketim
değerleri şöyle: 4- 8 yaş arasında: 1 ila 4 litre, 9- 13 yaş
arasında: 1 ila 2 litre.
Suyu ne zaman tüketeceğimiz konusu da önemli bir
konu… Yemekten önce içilen su, karnın şişmesine ve
yetersiz beslenmeye neden oluyor. Karnınız şişince
daha az yemek yiyorsunuz. Bu da yetersiz beslenmeniz
anlamına geliyor. Bu nedenle suyu yemek sonrasında
içmekte yarar var.

Fazlası da zararlı
Yaz aylarında su tüketimi normalin üzerine çıkıyor.
Sıcak havalarda, ishal, aşırı terleme ve çeşitli hastalık
durumlarında su gereksinimi artıyor. Gereğinden fazla
su tüketimi ise sakıncalı... İnsan bedeninde böbreklerin
belirli bir oranda su atma kapasitesi var. Böbreklerin
su atma kapasitesinin üzerinde su alındığında,
atılamayan su, kanda birikiyor ve kandaki elektrolitler,
kan hücrelerinde değişikliklere neden oluyor. Söz
konusu değişikliklere bağlı olarak da gereğinden fazla
su içenlerde bulantı, kusma, hâlsizlik, bilinç değişiklikleri,
kasılma nöbetleri ve koma görülebiliyor.
Okuyup anladığınız gibi, yaşamımızın ana besinlerinden
biri olan suyun azı da fazlası da çeşitli hastalıklara ve
güçsüzlüklere neden olabiliyor.
Vücudunuzun ihtiyacı olan su oranını, kendinizin belirlemesi
de mümkündür. Bunu sağlığınızı ve vücudunuzu iyi tanıyarak
belirleyebilirsiniz.
Afiyet olsun 
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BİTKİLERİN DİLİYLE ANLAMAK
Sevgili arkadaşlar,
Çevre kirliliğini ortaya çıkaran nedenlerin başında ne yazık ki insan
geliyor. İnsan, doğadan her yönüyle yararlanıyor ve dikkat etmezse
doğaya zarar verebiliyor. Doğada pek çok canlı var. Bu sayımızda
bu canlılardan bitkiler üzerinde duralım istiyoruz. Şimdi hep birlikte,
bitkilerin, çevre kirliliğinden nasıl etkilendiğini düşünmeye çalışalım.
Arkadaşlar, dünyadaki insan nüfusunun kontrolsüz olarak arttığını
artık hepimiz biliyoruz. İnsan nüfusu arttıkça, gereksinimler de artıyor.
Peki, bu gereksinimler nereden karşılanıyor? Elbette doğadan… İşte
bu sırada doğaya ve doğanın diğer varlıklarına verdiğimiz zararlar
meydana geliyor.

Çevre kirliliğinin
bitkiler üzerind
eki bir başka et
kisi kendini asit
yağmurları ile
g
ö
st
er
ir. Örneğin
Almanya’da ort
aya çıkan orma
n
ölümleri büyük
oranda asit yağ
murlarından ka
ynaklanıyor.
Toprak üzerindek
i bitki örtüsünün
ve özellikle
ağaçların yok ed
ilmesi, toprağın
doğada
tutunamayıp yer
değiştirmesine,
kaymasına ned
en olur.
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Ekolojik dengeyi nasıl bozuyoruz?

bitki örtüsünü tüketmeye başlar. Bu durum

Daha önceden de bildiğiniz gibi doğa,
içinde bir ekosistem barındırıyor. Ekosistem,
doğadaki tüm unsurlar arasındaki madde
ve enerji dolaşımı ile kendini besleyen ve
yenileyen ortamdır. Bu sistemde; toprak,
hava, su ve üretici organizmalar arasındaki
ilişkiler ve yenilenme sayesinde besin ve
enerji meydana gelir. Besin ve enerjilerin
tüketiciler tarafından kullanılmasıyla da
atıklar, çürümüş organik maddeler ve dışkılar
oluşur; bunlar da çeşitli yollarla aynı ortama
geri döner. Ekosistemi oluşturan unsurlardan
birinin zarar görmesi, zincirleme etki yoluyla
ekolojik dengenin bozulmasına yol açar.
Konumuz olan bitkilerden örnek verelim. Kendi
doğal ortamında yetişen bir bitki örtüsünü
kaldırıp yerine başka türlerden oluşan bitki
topluluklarını dikelim. Sizce bu durumda neler
olur?

karşısında oluşturduğu bitki örtüsünü korumak

Bakın neler olur! Kaldırılan bitki türüyle
uyum içinde yaşayan mikro organizmalar
aşırı çoğalır. Bu çoğalmayla, besin zincirine
dâhil kuş türleri hastalanarak ölür ya da o
ortamı terk eder. Aynı ortamdaki kuş türlerinin
ortamı terk etmesi ya da yok olmasına
bağlı olarak böcekler, güveler çoğalır. Aşırı
çoğalan güveler ve böcekler yeni oluşturulan

isteyen insan ise önlem olarak kimyasal ilaç
kullanmaya başlar. Bu da yer altı ve yer üstü
suları ile toprağın zehirlenmesine yol açar.
Kimyasal ilaçtan diğer canlılar da zarar görür.
Böylece ekolojik denge bozulur.

Hava etkileri
Bitkiler bir de en çok kirli havadan zarar görür. Hava kirliliğini oluşturan gazlar, bitkilerin
solunumu sırasında gözeneklerinden içeri girerek fotosentezi yavaşlatır. Bu olumsuz etki,
özellikle tarımsal bitkilerde ürünlerin azalmasına neden olur. Ağaçların yapraklarında görülen renk bozulmaları da hava kirliliği yüzündendir.
Doğa, en çok insanların müdahalesi ve bilinçsiz
uygulamaları sonucunda yok oluyor. Yanlış
tercihler bitki örtüsünün zarar görmesine,
hatalı sulama ve toprak işleme teknikleri,
toprakların çoraklaşmasına neden oluyor.
Unutmayalım ki, doğa bir bütündür ve bitkiler
bu bütünün vazgeçilmez parçalarındandır.

BİLİN BAKALIM
Asit yağmurları doğaya nasıl
zarar verir? Yanıtı 48. sayfada!
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Emel Öktem Güngör: Beslenme Uzmanı

Beslenme Uzmanı Emel Abla bir gün çalışma odasından içeri girdiğinde ne gördü biliyor musunuz?
Onu bekleyen siz yaşlarda birkaç arkadaşınızı...
Niye mi? Kuru meyveler ve kuruyemişler hakkında akıllarına takılan soruları sormak için… Emel
Abla onları güzelce dinledi ve sorularını yanıtladı.
Birlikte okuyalım mı?
Emel Abla benim çok merak ettiğim bir şey var.
Annem kuru meyve yemem için çok ısrar ediyor.
Zaten normal meyve yiyorum. Niye kurusunu
yemek zorundayım ki? Sevmiyorum!
Taze meyve yemen son derece güzel bir davranış… Ancak sağlığımız açısından kuru meyveler
de çok yararlıdır. O nedenle kuru meyveleri de
taze meyveler gibi yararlı olduklarını düşünerek yiyebilirsin. Çünkü kuru meyveler, öncelikle
vücudumuza zarar veren maddelere karşı bizleri
korur. Aynı zamanda birçok hastalığın iyileşmesinde bizlere yardımcı olur. Bu nedenle çok değerlidirler.
Kuru meyveler, vücudumuzu şeker hastalığından,
insülin direncinden, gripten korumada yardımcı
oluyorlar. Örneğin kuru kayısı, A vitamini ve potasyum yönünden zengindir. Özellikle diyetlerde
bağırsak sisteminin çalışmasını hızlandırarak kabızlığı önler.
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Kuru erik ise bol miktarda A vitamini ve E vitamini
içerirken aynı zamanda bağırsakları çalıştırır, içerdiği zengin potasyum ve magnezyum sayesinde
metabolizmayı hızlandırma özelliğine sahiptir.
Kuru üzüm de iyi bir enerji kaynağıdır. Demir açısından zengindir ve cildimizin güzelleşmesinde
yaşlanmaya karşı koruyucu etkiye sahiptir.
Kuru incir ise sindirimi kolaylaştırır, kabızlığa karşı
en faydalı çözümü sağlar. Vücudumuzu bakterilere karşı korur. Fakat içerdiği fazla şekerden dolayı
sınırlı miktarda tüketilmelidir.
Ben ay çekirdeğini çok seviyorum ama fazla
yiyince yüzümde sivilce çıkıyor. Neden Emel
Abla?
Sivilcelerin nedeni, ay çekirdeğinin yağlı ve
enerji içeriği bakımından yüksek olmasıdır. O
nedenle fazla miktarlarda yemen doğru olmaz.
Ay çekirdeği, vitaminler ve mineraller açısından
zengin bir içeriğe sahiptir.
Ben ay çekirdeğinden daha çok kabak
çekirdeğini seviyorum.
Çok güzel… Kabak çekirdeği, sindirim ve boşaltım
sistemi için çok faydalı bir besindir. İdrar yolu
enfeksiyonuna karşı etkilidir ama kabak çekirdeğini
de ay çekirdeği gibi fazla yerseniz kilo alırsınız.

Bizim evimizden kuruyemiş hiç eksik olmaz Emel Abla. Annemle babam her akşam yemekten
sonra mutlaka fındık, badem ve fıstık yiyor. Çok yararlıymış, öyle diyorlar. Bana da ısrar
ediyorlar. Her gün yemekten sıkılıyorum ama ben… Arada bir yesem olmaz mı?
Annen ve baban çok doğru yapıyorlar ama akşam yemeğinden sonra değil de sabah kahvaltısında
yemen daha iyi olabilir. Çünkü kuru yemişleri yerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey,
yiyeceğimiz miktardır. Yani bir seferde çok miktarda yemek yerine her gün kahvaltıda
10 adet fındık ya da 10 adet badem yemen, vücudun açısından daha faydalıdır.
Fındık özellikle B1 ve B2 vitaminleri için iyi, B6 vitamini için ise harika bir kaynaktır.
Fındığın her gün düzenli olarak tüketilmesi sizi önemli rahatsızlıklarından koruyabilir.
Özellikle kalp sağlığı, kemik ve vücut gelişimi açısından da yararlıdır.
Ben Antep fıstığını çok seviyorum.
Ne güzel. Peki, Antep fıstığını yediğinde ne işe yaradığını biliyor musun?
Iııı… Bilmiyorum Emel Abla… Çok lezzetli olduğunu biliyorum ama… 
İçeriğinde bulunan ve özellikle zekâ gelişiminde etkili olan protein, şam
(Antep) fıstığını diğer kuruyemişlerden ayıran önemli özelliktir. Ayrıca içerdiği
magnezyum sayesinde kemik ve diş sağlığının korunmasında faydalıdır.
Annem bana her sabah iki ceviz yediriyor. Zekâyı geliştiriyormuş. Doğru mu
Emel Abla?
Evet doğru canım… Ceviz, özellikle içerdiği Omega 3 sayesinde zekâ gelişiminde
önemli rol oynadığı için beyin besini olarak bilinir. Aynı zamanda da kalp sağlığını
ve vücudu iltihaplanmalara karşı korur. Ceviz ayrıca magnezyum, manganez
ve bakır ve lif yönünden zengindir. Ceviz, B vitamini yönünden de zengindir.
Özellikle B1, B6 ve folik asit içerir.
B1 vitamini kalp ve sinir sisteminin sağlığını korur ve karbonhidrattan enerji
sağlanmasına yardımcı olur. B6 vitamini kırmızı kan hücreleri, beyin ve sinir
hücrelerinin büyümesi için önemlidir. Bu kadar çok yararı olmasına rağmen diğer
kuruyemişlerde de olduğu gibi çok yediğinde kilo alırsın. O yüzden günde 3-4
adetten fazla yemek doğru olmaz.
ARAŞTIRIN
Çok teşekkür ederiz Emel Abla.
Bize ve dergiyi okuyan
arkadaşlarımıza çok yararlı
bilgiler verdin.

Arkadaşlar, Emel Abla’nın yanıtları
arasında geçen insülin ve insülin
direnci’nin ne anlama geldiğini biliyor
musunuz? Önce araştırın, sonra da
48. sayfadaki yanıtını okuyun.
TÜKÇEV / Önce Çocuk
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Arkadaşlar, siz artık biliyorsunuz ama büyükleriniz zaman zaman unutabiliyor. Onları uyarmanız
için sizin artık çok iyi bildiğiniz bir şeyi yeniden anımsatmak isteriz: Ambalaj atıklarının çöpe değil,
ambalaj atıkları kutularına atılması… Ne yapıyoruz? Kâğıt, cam, metal ve plastik ambalajları,
atık kutusuna atmak üzere ayırıyoruz. Çünkü ambalaj atıkları, o ambalajların yeniden üretildiği
tesislere gönderiliyor ve orada hammadde olarak kullanılıyor. Yani yeniden üretime sokuluyor. Bir
de atık piller konusu var. Cep telefonu, kulaklıklı müzikçalar, radyo gibi cihazlarda kullanılan piller
asla çöpe atılmamalı… Çünkü atık piller, toprağımızı ve suyumuzu yüzyıllar boyunca kirletme
gücüne sahipler... Ayrıca satın alırken yeniden şarj edilenleri tercih etmeliyiz… Büyüklerinize bu
konuları böyle anlatın olur mu? 

Tatile gittiniz. Yemeklerinizi açık büfeden seçiyorsunuz. Açık büfedeki
yemeklerin iştah açtığı bir gerçek… Ne var ki siz yine de tabağınıza
yiyebileceğiniz kadar yemek alın. Doymazsanız yeniden kalkar alırsınız.
Çünkü tabağa fazladan alınan yiyecekler doğruca çöpe gidiyor.

Bisiklete binerken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden
biri de kask takmaktır. Kask takmadan sakın bisiklete
binmeyin. Ne olur, ne olmaz; önleminizi alın, olur mu?
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Sınırlıdır kaynağım
Sanma tükenmez varlığım
Gün gelir kalırsın bensiz!
Tüketirsen beni bilinçsiz!
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İpucu: Dünyamızın üçte ikisi, vücudumuzun
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Doluyken yararlıyım sana
Ses veririm radyona, müzikçalarına
Bittiğimde atarsan beni doğaya
İşte zaman zararlıyım her bir cana
.İ.
İpucu: Yeniden kullanılabilir olanlarımı kullanmakta büyük yarar vardır.
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Arkadaşlar, sumak baharatına sofranızda ne kadar yer
veriyorsunuz? Belki tanıyınca daha sık yer verirsiniz, ha?

Hangi
yemeklere konur?
• Salatalar
• Dolma içi
• Ekşili köfte çorbası
• Humus
• Ekşili patlıcan çorbası
• Mantı

Sumak bitkisinin Latince adı Rhus coriara’dır. Meyvesi küre biçimindedir ve olgunlaşmadan önce diğer pek
çok meyve gibi yeşildir. Meyveler olgunlaştıktan sonra kızıl kahve renge dönüşür. İşte bu aşamada sumak, baharat olarak kullanılmak üzere toplanır, kurutulur, sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür. Artık sumak
ağacının meyvesinden elde edilen sumak baharatı, soframıza gelmek üzere hazırdır. Bugüne kadar tadına
bakmadıysanız bilin ki hafif ekşi bir tadı vardır. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih
edilir. Mantının üzerine de çok yakışır. Denemediyseniz, sumaklı bir mantı yemenizi salık veririz.

Rhus typhina adlı bir başka cins sumağı,
yaz aylarında serinlemek için limon
ve soda ile yaptığınız bir içeceğin içine
katabilirsiniz arkadaşlar… Denemeye ne
dersiniz?

Arkadaşlar, sumak baharatını, ekşi tat istediğiniz
tüm yemek ve salatalarda kullanabilirsiniz.  Hadi
şimdi mutfağa girin ve anne babanıza sürpriz bir salata hazırlayın. Üzerine de sumak serpin. Sonra da
n’apın, biliyor musunuz? Sumağın yararlarını tek tek
sıralayıp onları şaşırtın.  Afiyet olsun.
Sumağın Yararları Nelerdir?
• İshali keser (Çok tüketilirse kabızlık yapar ).
• Vücuttaki zehirli maddeleri atma gücüne
sahiptir.
• Tane sumak, demlenip suyu içilirse
zehirlenmelerde faydalıdır.
• Mikrop öldürücüdür. Bağışıklık sistemini
güçlendirir.
• Kandaki şeker oranını düşürür.
Şeker hastaları için yararlıdır.
• Ekşimsi tadıyla iştah açar.
• Ateşi düşürür.
• Sindirimi kolaylaştırır.
• Kanamayı durdurur.
• İdrar kaçırma hastalığında faydalıdır.
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John MORRIS  ABD
Denizde oluşan çöp adalarından toplanarak yapılmış olan
albatros, deniz atı ve penguen nasıl da canlanacakmış gibi…

Hideaki SHIBATA ve Kazuya MATSUNAGA  JAPONYA
Kırık oyuncak parçalarının da kullanıldığı bu tablodaki horoz,
ötmese de biz çok şey anlatıyor.
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Hacivat
: Aman Karagözüm, şöyle aşağıya insen, sen söylesen ben
dinlesem, ben söylesem sen dinlesen?
Karagöz
: (Pencereden) İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş. Aman
Hacıcavcav az bekle. Sana soracaklarım var.
Hacivat : Hay hay efendim. Sorun bakalım.
Karagöz : (Aşağıya iner) Bizim oğlan ödevini yapıyor, takıldık kaldık. Dedik bunu bilse
bilse Hacıcavcav bilir.
Hacivat
Karagöz

: Neymiş o Karagözüm?
: Hani şimdi biz cam, kâğıt, metal ve plastik ambalaj atıklarını, çöpe
atmıyoruz, ayrıca biriktirip atık kumbarasına atıyoruz ya…

Hacivat

: Evet…

Karagöz

: Öğretmeni ödev vermiş; atıkların geri dönüşümü neden çok önemliymiş?

Hacivat

: Aman ne güzel bir ödevmiş bu… Hemen anlatayım Karagözüm.
Karagöz
: Aman aman hemen anlat. Ben de gidip bizim oğlana
anlatayım. Yapsın ödevini. Sınıfta kalır malır, bir yığın masraf sonra…
Hacivat : Sen şimdi söyle bana, kaç kilosun?
Karagöz : Sen bana şişman mı diyorsun? Al sana, al sana… (Hacivat’ı
pataklar)
Hacivat : Dur yahu, vurma! Ne kadar çöp ürettiğini söyleyeceğim!
Karagöz : Benim kilomla ne ilgisi var? Dalga mı geçiyorsun sen benimle
Hacıcavcav?
Hacivat : Bak şimdi Karagözüm, ben 62 kiloyum. Yedi hafta içinde kendi
ağırlığım kadar çöp ve atık üretiyorum.
Karagöz : Vay vay vay… Herkes böyleyse dünyada yer kalmaz billahi…
Hacivat : Bak kendin çözdün işte! Atıkları ayrıştırmak bunun için çok önemli…
Karagözüm, insanların çoğu, yalnızca yedi hafta içinde ağırlığı kadar çöp
ve atık üretiyor. Oysa çöplerimizi ve atıklarımızı kaynağında ayrıştırırsak, o
atıklar geri dönüşüm tesislerinde işlenir ve yeniden üretime girerler.
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Karagöz

: Vay vay vay… Herkes kendi ağırlığınca, ha!

Hacivat

: Atıklarımızı ayrıştırsak… Çiğ sebze ve meyve atıklarımızı kompost yapmak için
kullansak… Yemek fazlasını sokakta yaşayan hayvanlarla paylaşsak…

Karagöz

: Vay vay vay… Herkes kendi ağırlığınca ha! Hem de yedi haftada!

Hacivat

: Böylece hem çöp miktarını azaltırız, hem de atıkların doğaya karışıp çevremizi
kirletmesini önleriz.

Karagöz

: Ya şaşkınlıktan ağzım açık kaldı billahi…

Hacivat

: Ya Karagözüm. Dünya nüfusu giderek artıyor. Önlem almazsak dünyamız 		
yaşanmaz bir yer hâline gelecek.

Karagöz

: Aman aman ben korktum vallahi! Çoluk çocuğa nasıl bir dünya bırakacağız?
Seni patakladığım için de özür dilerim. Biraz kilo aldım son zamanlarda… 			
Hanım söyleyip duruyor. Kilo aldığımı söyleyeceksin sandım vallahi…

Hacivat

: Eh son günlerde biraz kilo aldığın da doğru hani…

Karagöz

: Bak ya kaşınıyorsun sen… Ha dur bir şey daha soracağım sana… Biz atıklarımızı
mahalledeki atık kumbarasına atıyoruz ya…

Hacivat

: Evet?

Karagöz

: Dün çöplükte sarı ve mavi torbalar gördüm. Onlar ne?

Hacivat

: Senin yaptığın da doğru. Onu yapan da doğru yapıyor. Artık işe yaramayan ve
geri dönüştürülemeyen organik atıkları sarı torbaya atıyoruz. Geri
dönüştürülebilir cam, metal, kâğıt, plastik ve kompozit atıkları da mavi
torbada biriktiriyoruz.

Karagöz

: Ne dedin sen? Pom… Tompazit? Ne o acayip şey?

Hacivat

: Aman Karagözüm, güldürdün beni yine… Kompozit, kompozit… Hani
süt ve meyve kutuları var ya… Onların ambalajı kompozit ambalaj.
Kompozit ambalajın gövdesi kartondur. İçi de alüminyum folyo ile
kaplıdır. Kapağı plastik ya da metal olabilir. Bir süt kutusunu aç,
içi parlaktır. İşte o parlak malzeme alüminyum folyodur. Kapağı da
plastiktir.

Karagöz

: Hımm bak bunu bilmiyordum. Öğrendiğim iyi oldu. Organik atıklar sarı
torbaya, geri dönüştürülebilir atıklar da mavi torbaya. Doğru öğrenmiş
miyim Hacıcavcav?

Hacivat

: Aferin sana Karagözüm…

Karagöz

: Ulan oğlan niye inip bunları kendi sormuyor ki sana? Tövbe tövbe… Bir
koşu gidip unutmadan öğrendiklerimi anlatayım. (Kendi kendine) Organik
atıklar sarı torbaya… Geri dönüştürülebilir atıklar mavi torbaya… Organik
sarı, organik sarı… Atıklar mavi… Atıklar mavi…
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Bu görseller, MİKRO-DOĞA’da geçen bir doğa oyununa
ait… Ben oynadım. Çok zevkli bir oyun… Oyundan bazı
bölümleri de sizin için sayfamıza taşıdım. İlgilenirseniz
internetten bakabilirsiniz.
Buradan da HOPPP!!! merak ettik ve elimize bir büyüteç ile çok
yakın planda çekim yapabilen bir fotoğraf makinası alıp Bodrum
Ortakent’teki dağlara çıktık. İnanılması güç gibi görünebilir ama doğa
gezintimizde insanın avucuna sığacak kadar kocaman bahçeler
gördük ve sizin de görmeniz için görüntüledik. Önce Botanicula’dan
birkaç kare, sonra bizim çektiğimiz mikro doğa fotoğrafları…
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Çoğu zaman doğanın yalnızca uzaktan, çıplak gözle ve rahatça görülebilen canlılardan
oluştuğunu düşünmez miyiz? Ben düşünürdüm. Ağaçlar, çalılar, çiçekler, kuşlar, koyunlar gibi…
Ancak biz gezimizde doğaya büyüteçlerimizle baktığımızda, kalem ucu kadar miniklikte böcekler,
mantarlar, uçan böcekler ve çiçeklerle karşılaştık. Doğada boş gibi görünen bir alanın aslında ne
kadar kalabalık olduğunu görüp onları hayranlıkla izledik ve sizinle paylaştık. İşte izlenimlerimiz…

Veeeeeee…..
Eğer bu konu ilginizi çekerse size tavsiyem, İngiliz çevreci
ve yayıncı David Attenborough’un hazırlayıp sunduğu
belgesel filmlerini izlemeniz…

İngilizceniz anlamak için yeterli olmasa dahi önemli değil çünkü yalnızca görüntüler bile insana çok şey
anlatıyor. Ayrıntılı film çekimlerini
bize sağlayan teknolojilere de teşekkürlerimizi buradan sunmalıyız.
David Attenborough

38

TÜKÇEV / Önce Çocuk

Ekosistem

Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle devamlı etkileşim içinde olan canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütündür.

Populasyon

Belirli coğrafî sınırlar içinde yaşayan aynı
türe ait bireyler topluluğudur.

Flora

Biyotop

Canlıların yaşamlarını sürdürmek için uygun
çevresel koşullara sahip coğrafî bölgedir.

Habitat

Bir canlı türünün rahatça beslendiği,
barındığı, ürediği yaşam alanlarıdır.

Fauna

Belirli bir bölgeye uyum sağlamış, o bölgede Belirli bir bölgeye uyum sağlamış ve o bölgeyaşamını sürdüren bitki topluluğudur.
de yaşamını sürdüren hayvan topluluğudur.
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Su Kalite Teknisyenliği nedir?
Arkadaşlar, saf sular doğada tek başlarına bulunmazlar. Bunun nedeni şudur: Su, iyi bir
çözücüdür ve birçok maddeyi çözerek bileşimine alır. Ancak, suyun çözemediği maddeler de
vardır. O zaman su bunları ya süspansiyon (katı bir maddenin, sıvı içinde çözünmeden asılı
olarak kalması) ya da emülsiyon (birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımı) hâlinde taşır.

Doğadaki sularda bakın neler bulunur?
•
•
•
•
•
•

Erimiş tuzlar
Yabancı maddeler
Kimyasal bileşikler
Gazlar
Hastalık yapan veya yapmayan
organizmalar
Kil, toprak vb.

Bu maddelerin bir bölümü görünümleriyle, tat ve kokularıyla
anlaşılabilirken, bir bölümü mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle
saptanır.
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Su: Yaşam kaynağımız
Arkadaşlar su, canlıların yaşam kaynağıdır. Su
olmadan doğa olmaz, canlılar olmaz, yaşam
olmaz. Susuz kalarak kaç gün yaşayabilirsiniz,
biliyor musunuz? 3 gün! Evet; vücudumuz
susuzluğa en fazla 3 gün dayanabilir. Su tüm
canlılar için temel yaşam kaynağıdır.
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Yaşam için böylesine önemli bir kaynağın tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu artık
hepimiz biliyoruz, değil mi?
Bu noktaya geldik çünkü bugüne kadar su kaynaklarının sınırsız zannediyorduk. Oysa hiç de öyle
değil arkadaşlar… Her şey gibi su kaynaklarımızın da bir sınırı var. Dünya nüfusu kontrolsüz bir
biçimde artıyor. Artan nüfusla birlikte hem su tüketimi artıyor, hem de var olan su kaynakları hızla
kirleniyor. Bilim insanları yıllardır bu sorunu çözmek için çalışıp yaratıcı fikirler ve uygulamalar
ortaya koyuyor. İşte Su Kalitesi Teknisyenliği, bu amaçla çalışan bir bio-teknolojileri mesleklerinden
biridir. Arkadaşlar, su kalitesi sorunları her zaman vardır ve kontrol edilmesi, dünyada önemi
giderek artan YEŞİL bir iştir. Su kalite teknisyenliği, dünya genelinde YEŞİL MESLEKLER adı altında
toplanan meslek grubundadır.

Su kalitesi teknisyenleri ne yapar?
•

İçme suyunun ve atık suyun, mikrop ve kimyasal kirleticiler açısından çevre koruma
ölçütlerine uygun olup olmadığını test eder. Verileri derleyerek rapor hazırlar.

•

Su alanlarını izler, denetler. Bu alanların korunmasını sağlar. Bu amaçla hem yer üstü
hem de yer altı su kaynakları üzerinde çalışır.

•

Su kalite şartlarına uyulup uyulmadığını izler ve denetler.
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Arkadaşlar,
Yüzme, ancak yaz aylarında aklımıza gelen
bir spor dalı… Oysa yaz kış, açık ya da kapalı
yüzme havuzlarında yapabileceğimiz bir spor…
Üstelik vücudumuzdaki bütün kas gruplarını çalıştırıyor. Bu yönüyle hem yararlı, hem de çok
eğlenceli… Ama her şeyden önce yüzme bilmemiz gerekiyor. Yüzme Koçu Cem Işık, bu sayımızda bizlere yüzme sporunun yararlarını ve
neden yüzmemiz gerektiğini anlattı. Birlikte okuyalım mı?
Cem Ağabey, yüzme neden yaz aylarında aklımıza geliyor?
Çocuklar, kışın havaların soğumasıyla birlikte
insanlar suya girmekten kaçınırlar. Anne ve babalar çocuklarının yüzme eğitimlerine ara verdirirler. Bunun başlıca nedeni, çocuklarının hastalanmasına engel olmaktır.
Bu durum yaz dönemi için geçerli değildir. Okulların kapanmasıyla birlikte insanlar tatil yapmak
için deniz ya da havuzu tercih ederler. Bunaltıcı
sıcaklar karşısında suya girmek; serinletici, eğlenceli ve dinlendiricidir. İnsanlar bundan dolayı
yaz aylarında yüzmeyi tercih ederler.
Ancak yüzme sporu, yazın açık havuzlarda, kışın
ise kapalı havuzlarda sürekli olarak yapılabilir.
Hatta her mevsim düzenli olarak yüzülürse çok
daha iyi olur.
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Peki, yüzme öğrenmeye kaç yaşında başlanabilir?
İnsanlar doğdukları andan itibaren yüzebilirler.
Yüzmek; yeni doğan bir çocuk için içgüdüsel bir
davranıştır. Yüzmeye yeni başlayacaklar için ise
3 yaş, uygun bir dönemdir; çünkü bu yaş grubundaki çocuklar, temel refleks ve ilkel hareket
kabiliyetlerini edinmiş ve tamamlamış olurlar.
Fakat bu eğitim için deneyimli bir eğitmen ile
uygun sıcaklıkta ve temiz bir havuz şarttır. Stilli
yüzmeye başlamak için ise 5 yaş daha uygun
olacaktır.
Stil derken ne demek istiyorsunuz Cem Ağabey?
Dört çeşit yüzme stili vardır arkadaşlar: Serbest,
kurbağa, sırt ve kelebek.
Yüzmenin yararlarından söz eder misiniz bize?
Yüzme, temel sporların başında gelir çocuklar...
Birçok faydası vardır. Bunlardan başlıcalarını
şöyle sayabilirim: Kalp sağlığımızı korur, vücudumuzdaki kanın damarlarımızdaki dolaşımını
kolaylaştırır, sinir sistemimizi korur, psikolojimiz
üzerinde olumlu etkileri vardır. Yüzme, yatay
pozisyonda yapılan bir spor olduğu için diğer
sporlara göre kalbimizi daha az yorar, eklemlerimize binen yükü hafifletir. Kişinin kilosu veya
yaşı yüzmeye engel değildir.

Yüzme, bütün kas gruplarını çalıştıran bir spormuş. Doğru mu Cem Ağabey?
Doğru; yüzme, insan vücudundaki kas gruplarını neredeyse aynı oranda çalıştıran bir spor dalıdır.
Yüzme sırasında en çok hareket etmek zorunda olan eklem, omuz eklemimizdir. Bununla birlikte kol,
göğüs, sırt, karın, kalça ve bacak ve birçok ince kas gruplarımızı da etkili bir şekilde çalıştırmaktadır.
Cem Ağabey, sporcu olmak nasıl koşullar gerektirir?
Arkadaşlar, sporda amaç “başarı”dır. Sporcu olmak; yürünmesi zorlu ve uzun bir yolda, kendinden
emin, kararlı ve sabırlı bir biçimde yol almaya benzer.
Bir sporcu, bedensel ve ruhsal gücü ile önce kendini geAraştırın
Arkadaşlar, kentinizdeki, mahallenizdeki
liştirmek, sonra da kendi dalında gelişebilmek için tüm
açık ve kapalı yüzme havuzlarını araştıçabasını ortaya koyan kişidir. İyi bir sporcu olabilmek
rın. Evinize uzaklığı, nasıl gidildiği, yüzme
için kişi;
öğrenmek istiyorsanız eğitmen ücreti, yal- Gelişmiş bir kas ve iskelet yapısına sahip olmalı,
nızca yüzmek istiyorsanız üyelik aidatı gibi
şeyleri sorun, öğrenin. Sonra bir büyüğü- Dayanıklılığı ve kondisyon iyi olmalı,
nüzle gidip görün. Belki havuzun masmavi
- Yeterince istekli olmalı,
suyunu görünce, artık hep o maviliğin için- Disiplinli olmalı; beslenmesine, sağlığına ve
de olmak isteyeceksiniz. Kim bilir?
özel yaşantısına dikkat etmeli,
- Mücadeleci ve cesur bir yapıda olmalı,
- Sportmen olmalı.
Peki, iyi bir sporcu olabileceğimizi nasıl anlarız?
Arkadaşlar, sporda, kullanılmaya hazır güç ve yeteneğin erken
yaşta saptanması, çocukların doğru spora yönlendirilmesi,
ortalama bir başarının elde edilmesine zemin
hazırlayacaktır. Nasıl iyi bir sporcu olabileceğimizi, uzman eğitmenlere danışarak ve onların yönlendirmesiyle, aynı zamanda uygulanacak yetenek seçimi testleri doğrultusunda
anlayabiliriz. En önemlisi, kişinin o sporu yaparken kendini iyi hissetmesi ve spora karşı
ilgisinin olmasıdır.
Yüzme konusunda bizi aydınlattığın için teşekkürler Cem Ağabey…
Yüzme hem çok yararlı hem de çok
zevkli bir spordur arkadaşlar… Spor olarak yapmasanız da zaman zaman açık
ya da kapalı yüzme havuzlarına gidin ve
yüzün. Suyun içinde olmak, oynamak, yüzmek her zaman çok güzeldir.
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Radyom Olmasaydı
“Ses dalgalarının uzaklara aktarılması için önce titreşmesi
gerekir. Bu dalgalar farklı frekanslarda (dalga boylarında)
titreşirler. Bu titreşimler, radyo yayının yapıldığı
stüdyoda mikrofonlarla toplanarak elektrik sinyallerine
dönüştürülürler. Oluşan ses frekansları, vericide üretilen ve
daha yüksek frekansta bulunan radyo dalgalarının üzerine
bindirilir. Bu radyo dalgaları, ses frekanslarının uzaklara
taşınmasını ve stüdyodan çıkan sesi duymamızı sağlar.”
Yazarın, radyoyu sizlere sevdirmek için kaleme aldığı kitabından bir bölümü okudunuz.
Günümüzde radyo dinleyiciliği azalmış gibi görünse de, en iyi arkadaşlarınızdan biri
olması sizin elinizde  Ne dersiniz ?
Ersin Osman Öğütlü

Kuşak Yayınları
6 TL

MÜZİK  Başka Dünya Yok
“Sevgili Dünya’nın Sevgili Çocukları
Bu şarkılar sizin için...
Dostunuz, toprağa basan ayaklarınız,
Geleceğe uzanan elleriniz,
Güneşe gülümseyen gözleriniz,
Dünyayı seven siz için!”
Banu Kanıbelli
14.50 TL
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Adım Adım Su

Okyanuslar, bulutlar, yağmurlar, buzullar, yeraltı suları,
nehirler... Su büyük bir döngüyle dünyanın bir yerinden
diğerine sürekli hareket eder. Dünyamızda su her yerde
bulunur: Karada, toprağın her yerinde, atmosferde...
Hatta vücudumuzun üçte ikisi bile sudan oluşur!
Su olmasa yaşam da olmazdı. Susuzluğunu gidermek veya
yıkanmak için her gün su kullanmak sana gayet normal
geliyor, değil mi? Peki, musluğu açtığında akan suyun
nereden geldiğini ya da suyun nasıl içilebilir hâle getirildiğini
biliyor musun? Eşit olarak dağılmamış olan bu zenginlik ne
yazık ki sınırsız değil… Bu kitap sana suyu daha iyi tanımanı ve böylece korumayı,
kirletmemek için özen göstermeyi ve gereksiz yere harcamamayı öğretecek.
Marion Puech, Michele Mira Pons
Çeviri: Mustafa Küpüşoğlu
Büyülü Fener Çocuk Dizisi
12.50 TL

MAKET  Ayaklı Güneş Sistemi
Galaksiler ve Evren tüm gizemleriyle
tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor! Güneş
sistemini oluşturup detaylarını incelemek sizin
için güzel bir başlangıç olacak. Edineceğiniz
bilgilerle evrene hayran kalacaksınız.
Karanlıkta ışık saçan Güneş sistemini kendiniz
yapmak istemez misiniz? Haydi o zaman
hem maket yapın, hem de uzay hakkındaki
bilgilerinizi tazeleyin 
4M
49.90 TL
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9 Haziran 1942  ANITKABİR
Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün,
Türk vatanının bağımsızlığını kazanması için giriştiği savaş ve
Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak amacıyla
gerçekleştirdiği devrimlerle geçen yaşamı 57 yıl sürdü ve
Büyük Önder 10 Kasım 1938’de öldü. Kurucu Atatürk’ün
yüceliğini her yönüyle temsil edecek, ilke ve devrimleri ile
çağdaşlaşmaya yönelik düşüncelerini yansıtacak bir anıtmezar
yapılması amacıyla bir yarışma düzenlendi. Anıtkabir için
açılan yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda’nın projeleri
birinci oldu (1942). Projenin belirlenmesinden sonra, inşaatın
başlayabilmesi için ilk aşamada kamulaştırılma çalışmalarına
başlandı. Anıtkabir’in inşaatı 9 Ekim 1944’de başladı. İnşaat 9
yıllık bir süre içinde 4 aşamalı olarak tamamlandı.
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Haziran 2. hafta  ÇEVRE KORUMA HAFTASI
Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde Birleşmiş
Milletler Çevre Konferansı toplandı. Çevre sorunlarının görüşüldüğü toplantıda çevre kirliliğine
karşı, üye ülkeler ortak çözüm yolları aradılar. Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5
Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Türkiye’de 1978 yılında önce
Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, ardından Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Müsteşarlık aldığı bir
kararla 5- 11 Haziran tarihleri arasını
Çevre Koruma Haftası olarak ilan etti.
Hafta nedeniyle okullarda öğrencilere
doğal çevrenin korunması, halka çevre
kirlenmesi ile ilgili bilgiler ve alınması
gerekli önlemler anlatılır. Gazete ve
dergilerde doğal çevrenin korunmasına
ilişkin yazılara yer verilir. Bilindiği gibi
dünyada çevre sorunlarının başlıcaları
su, hava ve toprak kirliliğidir.

11 Temmuz  DÜNYA NÜFUS GÜNÜ
Dünya Nüfus Günü 1987’den bu yana her yıl kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu,
bugünü bir kutlamadan çok nüfus artışından kaynaklanan sorunların gündeme gelmesi,
tartışılması ve çalışmaların hızlandırılması için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Her yıl
belirlenen ana temalar sayesinde, çeşitli araştırma sonuçları ve raporlar kamuoyuyla
paylaşılıyor. Fonun bu yılki ana teması “Gençlere Yatırım” olarak belirlendi. Gençlerin
kendi yaşamlarını doğrudan etkileyen karar alma süreçlerinin hâlâ
dışında bırakıldığını belirten Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu,
gençlerin bu süreçlere dahil edilmesi çağrısında bulundu.
Fonun son verilerine göre, Türkiye’de Dünya Sağlık Örgütü’nün
evrensel tanımı çerçevesinde, 10- 24 yaş arası gençlik (genç
insanlar) , toplam nüfusun yaklaşık üçte birini (25 milyon)
oluşturuyor. 2050 yılına kadar gençlerin nüfus içerisinde oranı
azalsa da genç insanların nüfusu artmaya devam edecek.
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BİLİN BAKALIM • 23
Asit yağmurları doğaya nasıl zarar verir?
Önce asit yağmuru nedir, onu görelim: Fosil yakıtlar, ekzos gazları ve fabrika
bacalarından çıkan CO2 (karbondioksit), SO2 (kükürtdioksit) ve NO2 (azotdioksit) gibi
gazlar, atmosfere yayılmaktadır. Hava kirliliğine yol açan bu gazlar, atmosferdeki su
(H2O) ile tepkimeye girer. Sonuçta H2SO4 (sülfürik asit), HNO3 (nitrik asit) , HCO3 (karbonik
asit) gibi asidik özellikteki bileşikler oluşur. Bu tür gazların yağmur, kar, dolu şeklinde
yeryüzüne yağması, asit yağmuru olarak adlandırılır.
•

Asit yağmurları, göller ve nehirlere yağdığında suların asitliği artar. Bu durum o
sularda yaşayan canlılara zarar verir.

•

Tarihî ve doğal yapıtlar zarar görür.

•

Toprağın mineral oranının düşmesine neden olur, bu durum bitkilerin topraktan
beslenmesine engel olur.

•

Solunum yolları hastalıkları ile akciğer kanseri, nefes darlığı gibi hastalıklara yol
açar.
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TÜKÇEV / Önce Çocuk

ARAŞTIRIN • 29
İnsülin ve İnsülin direnci nedir?
İnsülin bir hormondur. Pankreas
tarafından salgılanır. Kas, yağ ve
karaciğer gibi kan şekerini kullanan
dokulara şekerin alınmasını ve
kullanılmasını sağlar. Dokularda
insülin direnci varsa şekerin dokulara
alınıp, kullanılması, yakılması zor olur.
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