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Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı;
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
plastik, metal, cam, kâğıt-karton ve kompozit ambalajlar konusunda
“Yetkilendirilmiş Kuruluş”tur.

Tüketim ve Çocuk
Sevgili Çocuklar,

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı

Dergimize gösterdiǧiniz ilgiden anlıyoruz ki, sizler, çevremize, dünyamıza,
geleceǧimize sahip çıkıyorsunuz. Bunun için gerekli şeyleri yapmaktan da
geri durmuyorsunuz. Buna çok memnunum. Tüm duyarlı çocuklarımızı
yürekten kucaklıyorum.
Bu sayımızda kapak konumuzu “Çocuk Bir Tüketici midir?” sorusuna
ayırdık. Sizce, sizler birer tüketici misiniz? Henüz çalışacak ve kendi
paranızı kazanacak yaşta deǧilsiniz. Ancak yine de harçlıklarınızla bir
şeyler alıyorsunuz ya da anne babanızın aldıklarını tüketiyorsunuz.
Örneǧin kitap alıyorsunuz. Müzik dinlemek için CD, film izlemek için DVD
alıyorsunuz. Belki bir oyuncaǧınızı harçlıǧınızla alıyorsunuz. Ya da ailenizin
aldıǧı bir gıda maddesini tüketiyorsunuz. Bu bazen bir gofret olabilir, bazen de
süt. Acaba sizler birer tüketici misiniz? Bu soruyu kendinize sorun bakalım.
Sevgili çocuklar, atmosfere yaydıkları zehirli gazlar nedeniyle otomobiller, günümüzde
dünyanın geleceǧini büyük ölçüde tehdit ediyor. Bu sayımıza konuk ettiǧimiz Gürkan
Genç, deǧil kent içinde, dünyayı dolaşırken bisiklet kullanıyor. Böylelikle dünyanın
geleceǧi için çok önemli bir şey yapıyor. Dergideki arkadaşlarınız Öncel ve Önder, bisiklet
sporunun önemini, dünyayı gezerek anlatan Gürkan Aǧabey’leri ile bir söyleşi
yaptılar. Kaldı ki onlar da ilerinin genç bisikletçileri olabilirler. Çünkü bisiklete
binmeyi çok seviyorlar ve bundan böyle her sayıda size bisiklet ile ilgili bir
maceralarını aktaracaklar.
Atıklarla yapılan sanat, dergimizin her sayısında yer alıyor. Bu sayıda,
kablolardan biblolar yapan Necati Külâhoǧlu’nun evine konuk olduk.
Atık malzemelerden öyle güzel insan figürleri ortaya çıkmış ki, eminim
aranızdan bazıları hemen denemek isteyeceklerdir. Önemli olan atık şeyleri
sanata dönüştürmek ve yaratıcı olabilmek…
Kâǧıt ve karton atıkların geri dönüşüm öyküsüne de yer verdik bu sayımızda… Atık
kutularına ya da kumbaralarına attıǧınız kâǧıtlar, hangi aşamalardan geçiyor? Yeniden
nasıl kâǧıda dönüşüyor? Merak ettiǧinizi düşünüyoruz.
Sevgili çocuklarım, güzel ve yaşanabilir bir dünya için el ele verin. Çünkü dünyamız için
siz çocukların yaptıkları ve yapacakları çok önemli… Biliyorum ki her biriniz doǧaya,
çevreye çok duyarlısınız.
Dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı
kutlar, hepinizi gözlerinizden öperim.
Avukat Beyhan ASLAN
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ÖNCE ÇOCUK , TÜKÇEV tarafından 3 ayda bir yayımlanır.
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Bisikletçi Gürkan Genç,
doğa için dünyayı bisikletle
dolaşıyor.
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Dev Karides
Şaşırtıyor

Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde
dev boyutta bir karides
türü keşfedildi. Yeni Zelanda Su ve
Atmosferik Araştırmalar Kurumu (NIWA) bilim insanları, Pasifik
Okyanusu’nun en derin yerlerinden olan Kermadec Çukuru’nda den
iz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre altı
nda keşfedilen 34
santimetrelik devasa kabuklunun, 2-3
santimetre uzunluğundaki normal kar
ideslerden 10
kat büyük olduğunu söyledi. İskoçy
a’daki Aberdeen Üniversitesi ve NIW
A işbirliğinde yapılan araştırmada, deniz derinliklerin
deki basınçtan korumak için safir cam
kullanılarak
yapılmış kameranın takılı olduğu bü
yük metal bir âletle deniz dibi tarand
ı. Araştırmada
7 farklı türün tuzağa yakalandığı ve
9 türün de kamerayla
saptandığı bildirildi. Tuzağa yakala
nan en büyük karidesin 28 cm uzunluğunda olduğu, 34
cm’lik karidesin ise kamerayla görüntülendiği bild
irildi. Deniz
kabukluları, yaklaşık 11 kilometreye
kadar deniz
tabanındaki dar vadilerle sürüler hâl
inde yaşıyor.
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Dikey Torpil’den
Dünyanın En Derinin
e

Dalış

25 Mart 2012’de, Kanada
lı yönetmen James Cam
eron “Dikey Torpil- Deep
adlı özel denizaltısıyla
sea Challenger”
Mariana Çukuru’na tek
başına inmeyi başardı.
yanın tabanına inen,
15
6
dakikada dün3 saat incelemelerde bu
lunan Cameron, beklen
sürede, 70 dakikada yü
en
den daha kısa
zeye çıktı. Cameron ta
rafından tasarlanıp Av
dislerce inşa edilen deni
ustralyalı mühenzaltı, Çukur’da buluna
n metrekare başına 7.250 tonu
n üzerindeki basınca da
yanıklı...
Mariana Çukuru (Challe
nger Çukuru), Dünya
üzerinde
bilinen en derin nokt
adır. Büyük Okyanus’t
a,
Guam
Adası’nın güney batısın
da, Japonya ve Endone
zya arasında, iki ülkeye de aş
ağı yukarı eşit uzaklıkta
yer alır.
Yapılan son ölçümlere
göre en derin noktası
yaklaşık
10.994 metredir. Uzunlu
ğu 2.542 kilometre, ge
ni
şliği ise
69 kilometredir.
Okyanusal nitelikte iki
plakanın çarpıştığı sın
ırda derin
çukurlar oluşabilir. Mar
iana Çukuru da, Pasifik
Plaka ile Mariana Plakası’nı
n çarpışması sonucu oluş
muş bir çukurdur ve iki
plaka sınırındadır.
Suyun içine atılan 1
kilogram kütleli metal
in
Mariana Çukuru’nun ta
banına ulaşması, yaklaş
ık
olarak 1 saat sürer. An
cak, suyun yoğunluğu
ve
metalin özkütlesi de he
saba katıldığında, taba
na
ulaşma süresi artıp az
alabilir. Dip noktasında
ki
basınç ise yeryüzünde
ki basınca göre yaklaş
ık
1000 kat daha fazladır.
Mariana Çukuru’nda ya
şam belirtileri vardır. Ya
pılan araştırmalar, aşırı
ortamda yaşayabilen bi
basınçlı ve soğuk
rçok mikroorganizma,
ba
lık ve yengeç türünü or
Buradaki yaşamın temel
taya çıkarmıştır.
dayanağı, 300 dereceye
ulaşan volkanik püskür
çıkan sülfürü metabolize
meler ve buradan
edebilen bakterilerdir.
Bu kadar derinde yaşa
rinin yaşları yüzlerce yı
yan balık türlelı bulabilmektedir. Bura
daki canlıların, tarih ön
dönemlerden bu yana
ce
si (prehistorik)
aynı kaldığı düşünülm
ektedir.
23 Ocak 1960’ta, İsviçr
eli bilim adamı Jacque
s Piccard ile
ABD Donanması’ndan
Teğmen Donald Walsh
,
Trieste Batiskapı içinde Mariana
Çukuru’na inebilmeyi
başaran ilk
insanlar olmuşlardır. İlk
anda 11.521 metre (37,79
9 feet)’lik
bir derinliğe inildiği he
saplanmış, ancak 1995
yılında yapılan ölçümlerde, doğru
derinliğin 10.916 metre
(35,814 feet)
olduğu anlaşılmıştır. De
rin noktaya iniş yaklaş
ık 3 saat 15
dakika sürmüş, burada
20 dakikalık bir süreni
n ardından
tekrar yüzeye çıkılmas
ıyla toplamda 5 saatlik
bir sürede
dalış ve yüzeye çıkış ta
mamlanmıştır.
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Bir Tüketici Olarak

Çocuk!

Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz
sizinle daha çok çevreye
ilişkin düşüncelerimizi ve
yaşadıklarımızı paylaşıyoruz.
TÜKÇEV - Tüketici ve Çevre
Koruma Vakfı’nın bir diğer
önemli özelliği de, ülkemizde
tüketiciyi korumaya yönelik
bilinçlendirme çalışmalarına
önderlik etmek… TÜKÇEV
bu konuda etkinlikler de
gerçekleştiriyor. O nedenle bu
sayımızda kapak konumuzu
tüketim ve tüketici konularına
ayırdık.
Arkadaşlar, bazı kavramları ve durumları, o
kavramın tersiyle açıklarız. Örneğin, soğuğu
anlatmak için, sıcağın karşıtı diyebiliriz. Ya da

Arkadaşlar üretim, belirli konularda faaliyet
göstererek, çeşitli işlemler yoluyla bir mal veya

yükseği anlamak için, alçağın tersi diyebiliriz.

hizmet üretmeye deniliyor. Hemen örnek ver-

Kavramları daha iyi anlamak için belki de kar-

memiz gerekirse, pek çoğunuzun sevdiğine

şıtlarını da öğrenmek ve bilmek, bizi daha bil-

emin olduğumuz peynir… Peynir, ineklerden

gili yapacaktır.

sağılan sütün işlenmesiyle elde ediliyor, değil

Bu sayımızda, “Tüketici olmak ne demektir?”,
“İyi bir tüketici nasıl olunur?”, “Çocuk olarak tüketici sayılır mıyız?”, “Tüketirken nelere dikkat
etmemiz gerekir?” sorularını ele alacağız.
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Üretim nedir?

mi? İşte peynir burada bir mal, yani satın alınabilir bir ürün oluyor.
Hizmete bir örnek vermemiz gerekirse; örneğin okullarda, bizi hayata hazırlayan, bilgilerle
donatıp, sürekli ilgilenen öğretmenlerimiz…

Yazıya başlarken de dediğimiz gibi, tüketim ve

Onlar, bizleri yetiştirme gibi çok önemli bir hiz-

tüketici konusuna, isterseniz bunun karşıtı gibi

meti yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimiz, bilgi

duran, üretim ve üretici kavramlarını ele alarak

öğretme hizmeti sergiliyorlar; onlar bir üretici

başlayalım.

aynı zamanda…

Tüketim nedir?
Şimdi gelelim, tüketim ve tüketme kavramlarına… Tüketim; üretilen veya yapılan şeylerin kullanılarak harcanması
demek oluyor. Tüketici de, üretilen
mal ve hizmetlerden yararlanan, satın
alıp kullanan, tüketen kimse anlamına
geliyor. Verdiğimiz örnekleri tamamlayacak olursak; peynir üretimi yapan
üreticiden başlayarak, çeşitli yollarla,
örneğin marketten, bakkaldan peynir
aldığımızda, biz peynir tüketimi yapmış
bir tüketici oluyoruz. Anlaması o kadar da zor değil, değil mi? Bazılarınız şu soruyu sorar gibi aranızda: “İyi ama herkes,
isterse her şeyi tüketebilir ama üretemez!” Doğru arkadaşlar… Herkes üretici değildir
ama herkes tüketicidir. Evet… Tamamen doğru… Örneğin peynir üreten biri, eğer ekmek üretmiyorsa, bir ekmek tüketicisi oluyor, değil mi? Öğretmenlerimiz de, bizlere bilgiler
aktararak mesleklerini yaparken; örneğin meyveyi, televizyonu veya deterjanı tüketici
olarak satın alıyorlar.

Siz çocukların tüketimle ilişkisi nasıldır?
Gelelim sizlerin, siz yaştakilerin, tüketim ve
tüketiciden ne anladığına? Her şeyden önce
şu soruyu soralım mı? Çocuk bir tüketici midir? Bu sorunun yanıtı bellidir: Evet, çocuklar
tüketicidir. Kendi kendilerine karşıladıkları gereksinimleri, yaşları ve deneyimleri dolayısıyla
çok kısıtlıdır. Üretici çocuklar da elbette vardır
ancak, çocukluk üretim değil, tüketim çağıdır.
Annenizle ya da babanızla, aile büyüklerinizle
pazara, markete gidiyor musunuz? Gittiğinizde, onlar alış veriş yaparken, siz nelerle ilgileniyorsunuz? Alış veriş tamamlandıktan sonra,
alınan şeylerin ödeme zamanı geldiğinde, onların neler yaptığına bakıyor musunuz?
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Anne!
Bu kitabı
alabilir miyim?

Anne! Ben
harçlıǧımla
ödeyeceǧim.

İşte bir alış veriş tamamlanmış, kasada ödeme yapılıyor. Eve geldiğinizde, satın alınan şeylerin yerlerine konmasında annenize, babanıza yardımlarınız oluyor mu?
Farkındaysanız, az önce alış verişten söz ettik; aslında tüketici olmak, mal veya hizmeti
satın almak; yani karşılığında para vermek…
Siz bu yaşlarda henüz para kazanmadığınız için, harcamalarınızı, anne babanız yapıyor.
Elbette bazılarınız bu alışverişlerde kendi harçlığıyla bir şeyler almak isteyebilir.
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Sevgili arkadaşlar, çocuk olmanıza karşın tüket-

• Bir şeye gereksinim duyduğumuzda (bunlar

tiğinize göre, size de düşen önemli sorumluluk

okulla ya da hobilerimizle ilgili olabilir) ger-

ve görevler var demektir. Şimdi onları anımsa-

çekten bizim için gerekli olup olmadığını iyice

yalım dilerseniz. Siz çocuklara düşen görevler:

düşünmeliyiz.

Ailelerimizin bilinçlenmiş tüketici olmaları çok

• Gerekli olduğuna inandığımızda, o şeyin aile

önemli arkadaşlar… Çünkü bize ilk olarak on-

bütçesine uygun olup olmadığını aklımıza

lar örnek oluyor. Onlardan görüp öğreniyoruz.

getirmeliyiz. Bunları düşünmeden, sadece

Evde bunun
mavisinden var.
Alsam mı
acaba?

Ka
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a!
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da
tma
tük
!
enir
hem
de hız
la, u
ısrarlı hareketler sergileyerek, ailemizin moraline zarar vermemeliyiz.

nutma!
• Her türlü tüketimde, israf konusunu göz ardı
etmemeliyiz. Örneğin evde, suyu, elektriği,

• Gereksinimlerimizi karşılarken, almaya karar

doğalgazı mutlaka gerektiği kadar kullan-

verdiğimiz ürünlerin sağlam olup olmadığı-

malıyız. Diş fırçalarken musluğu, çıktığımız

na çok dikkat etmeliyiz. Bozuk, kırık ürünleri

odadaki ışığı, ocakta boşuna yanan ateşi

almamalı; süresi olan tüketim ürünlerinde

kapatırsak; bu ailemizin ödediği faturalara

son kullanma tarihlerini mutlaka okumalıyız.

olumlu olarak yansıyacaktır.

• Satın alacağımız ürün ne olursa olsun sağlık-

• Giysilerimizi özenle giymeli, hızla eskimeleri-

lı malzemeden üretilmiş, kaliteli, güvenli ve o

ni önleyecek şekilde bakımlarını yapmalıyız.

oranda ucuz olabilmesine çalışmalıyız.

Kaldı ki, giysilerimizi temiz kullanmamız du-

• Ürünlerin çevreye duyarlı koşullarda üretilmiş olanlarını tercih etmeliyiz.

rumunda, bizden sonra da bir başka kişinin
işine yarayabileceğini unutmamalıyız.

• Kitle iletişim araçlarındaki reklamların etki-

Arkadaşlar, o hâlde diyoruz ki, sizin yaşlarınız-

sine karşın, kararlarımızı bu etkilerden uzak

dan başlayarak bilinçli tüketici olmak, her za-

vermeye çalışmalıyız.

man için kendi yararınızadır. Bilinçli tüketim ve

• Ailemize, öğretmenimize danışarak, satın
alacağımız ürüne ilişkin görüşlerini almalıyız.

tüketici hem kendine, hem aile bütçesine, hem
de ülkesine ve dünyaya iyilik yapar.

Bahar: Doğanın
Arkadaşlar, zorlu bir kış geçirdik. Sonunda ilkbahar geldi.
Kışın yapraǧını döken aǧaç ve çalılar çiçeklendi.

Her yer rengârenk… Çünkü doǧa, uzun kış uykusundan uyandı.
Artık her yer cıvıl cıvıl… Biz de baharın habercisi
birkaç aǧaç, çalı ve mevsimlik çiçeǧi

sayfalarımıza taşıyalım istedik. İşte onlar…

Altın Çanak
Altın çanak, baharın müjdesini veren çalılardan biridir.
Mart ayında parlak sarı renkli çiçek açar. Çiçekler
tüm gövdesini kaplar. Altın çanak’ı tek başına da
görebilirsiniz; çit bitkisi olarak da… Boyu 2,5
metreye kadar ulaşabilen bir çalıdır. 3 hafta
boyunca çiçekli kalır.
Arkadaşlar çalı demişken, çalı ile ağacın farkı
nedir, biliyor musunuz? Daha önceki sayılarımızdan öğrenmiş olanlarınız varsa hemen söylesinler.
Bilmeyenler de araştırdıktan sonra sayfa 48’deki yanıtı okusunlar. Hadi bakalım…

Erguvan
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10 metreye kadar boylanır. Yaprakları kalp
biçimlidir. İlkbaharda mor renkli çiçek
açar. Baklagiller familyasından olduğu
için bakla ya da fasulyeye benzer meyveleri vardır. İlkbaharda yeşil olan bu
meyveler, sonbaharda kızıl-kahve renge dönüşür. İlkbaharda yapraklanır,
kışın yapraklarını döker. Çiçekleriyle
ilkbaharı müjdeler.

Eşsiz Uyanışı
Japon Ayvası
Arkadaşlar, Japon ayvası, adı üzerinde Japonya’da doğal olarak bulunur. Kışın yapraklarını döker. Dalları
dikenlidir. Sarı yeşil renkli meyveleri
ayvaya benzer ve yenilebilir. Bodur bir
çalıdır. Baharda çok güzel çiçek açar. Çiçekleri nar çiçeği rengindedir. Çiçekler çalıyı
kapladığı zaman Japon ayvası’na bakmaya
doyum olmaz.

Nergis
Bahçe ve saksı çiçeğidir. Bahar
geldiğinde çiçekçilerde demet demet satılır. Mis kokuludur. Soğanlı bir
bitki olduğu için, soğanı ekim-kasım
aylarında toprağa yerleştirilmelidir
ki baharda çiçek açsın.

Sümbül
Soğanlı bir bahçe ve saksı çiçeğidir. Kışın yaprakları uzayıp yeşermeye başlar. Baharda rengârenk çiçek açar.
Çiçekleri mis kokuludur. Havalar ısındıkça önce çiçeği
solar, sonra yaprakları kurur. Yaprakları kuruduktan
sonra toprağını sulamaya gerek kalmaz. Sümbülün
soğanı gelecek yıl yine yaprak vermek ve
çiçek açmak üzere uykuya yatmıştır.
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Mardin’de
Belediyeden Geri Dönüşümle İlgili
Bilinçlendirme Çalışması

Mardin Belediyesi, ambalaj atıklarının geri

lü faydalı projenin sonuna kadar destekçisi

dönüşümü için proje başlattı. Ambalaj atık-

olacağım.”

larının kaynağında ayrı toplanması ve geri

Proje, ilk olarak Gülser Mahmut Tatlıdede

dönüşümü için hazırlanan projenin uygu-

İlköğretim Okulu’nda başlatıldı. Mardin Be-

lamasına çeşitli okul, kamu kuruluşları ve

lediyesi Çevre Mühendisi Alev Altundağ ve

otellerde başlandı. Bu amaçla yerlerine yer-

sponsor firmadan bir mühendis, öğrencilere

leştirilen konteynırlar, ilgili öğrenci ve kamu

TÜKÇEV yayınları olan Önce ÇOCUK ve

kuruluşlarının amirlerine tanıtıldı.

Çevreci Baykuş dergilerini dağıttı. Okul

Çevreye duyarlı projelerin artması gerektiğini

Müdürü Bedo Bal, bu tür çalışmaların Mar-

söyleyen Mardin Belediye Başkanı Mehmet

din ilinde de başlatılmasından duydukları

Beşir Ayanoğlu şöyle konuştu: “Çevreye

memnuniyeti dile getirdi ve bireylere erken

duyarlı bu tür çalışmaları yakından takip

yaşta çevre bilincinin aşılanması gereklili-

ediyorum. Yakında bitecek olan Düzenli Katı

ğine değindi. Yapılan bilgilendirme çalış-

Atık Depolama sahası ile Mardin halkına

malarından sonra Mardin’deki okul, kamu

daha temiz ve standartları yüksek bir yaşam

kurum ve kuruluşları ile otellere ambalaj

alanı sunacağız. Bu projede emeği geçen

atıklarının ayrı atılabilmesi için mavi renk

TÜKÇEV ve Mezopotamya Plastik’e teşekkür

ambalaj konteynırları ve iç mekân atık ku-

ediyorum. Mardin ili için yapılacak her tür-

tuları verildi.

Etiket Okuma
Giyim Ürünleri
Sevgili arkadaşlar,
Giysilerin içindeki etiketleri okumaya çalıştınız mı hiç? Hayır
mı? O hâlde bundan böyle o minicik sembol ve yazıları okuyun. Çünkü
o etiketlerde, öncelikle giysinizin hangi ülkede üretildiği yazılıdır. Giysinizin
hangi hammaddelerden yapıldığını ve ömrünü uzatmanız için neler yapmanız
gerektiğini de o minicik etiketlerden öğrenirsiniz.
•

Ürünün daha çok iç tarafında bulunan köken etiketi mutlaka okunmalıdır. Eğer ürün, ülke dışından getirtilmişse, köken etiketinde “ithal” sözcüğü ile üretildiği ülke adı belirtilir.

•

Köken etiketinde, ürünün yerli olması durumunda “Made in Turkey”, “Türkiye” veya “Türk Malı”
ibarelerinden biri bulunur.

•

Ayrı ayrı parçalar bir araya getirilerek bir ürün oluşturulmuşsa, ürünün yapımında kullanılan ürün
ana maddeleri etikette gösterilir. Örneğin %30 pamuk, %70 naylon gibi… Kullanım oranı % 5 ve
altında olan maddeler “diğer” ibaresi ile belirtilir.

YIKAMA SEMBOLLERİ
Kıyafetlerinizi henüz büyükleriniz yıkıyor olabilir. Siz yine de giysi etiketindeki yıkama talimatlarının
anlamlarını öğrenmeye bakın. Çünkü o talimatlara uyarsanız giysinizin ömrü uzar. Bazen, çamaşır
makinasına atılan yün kazaklar küçülebilir. Bunun nedeni, o kazağın yüksek sıcaklıkta yıkanmış
olmasıdır. Etiket okuma alışkanlığımız yoksa bu tip kazalar sık sık başımıza gelir. Bu alışkanlığı şimdiden
edinin ve büyüklerinize de öğretin. Şimdi gelin bu sembollerin başlıcalarını öğrenelim:

yıkama VE KURUTMA
En yüksek sıcaklık 60°. Normal devirde kurutma.

ÜTÜLEME
En yüksek ütü sıcaklığı 200°C.

En yüksek sıcaklık 60°C. Düşük devirde kurutma.
En yüksek sıcaklık 40°C. Normal devirde kurutma.
En yüksek sıcaklık 40°C. Düşük devirde kurutma.
En yüksek sıcaklık 30°C. Düşük devirde
kurutma. Çamaşır makinenizde bu sembolü
görmüyorsanız, giysiyi elde yıkamanız salık
veriliyordur.
Giysinizi elde yıkayın. Giysiyi suya koymadan
önce deterjanın suda (35°C - 40°C) iyice
çözülmesini sağlayın. Giysiyi suya bastırmayın.
Giysiyi bastırarak sıkın, çitilemeyin ve bükerek
sıkmayın. Dikkatle durulayın.

En yüksek ütü sıcaklığı 150°.

En yüksek 110°C sıcaklıkta ütüleyin.

Buharla ütüleme giysiye zarar
verebilir.

mını
Bu etikette anla
olleri
bildiğiniz semb
yazın.
Bilmediklerinizi
araştırın ya da
run.
büyüklerinize so
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S IRA DI ŞI

ambalajlar

Sevgili arka
daşlar, sıra
dışı
ambalajlar
da yine ha
yranlıkla
izleyeceğin
iz tasarımla
ra yer
veriyoruz.

AĞAÇ
MUTFAK GEREÇLERİ
Ağacın işlenmesiyle elde edilen odunun çok
sağlıklı bir malzeme olduğu bilinir. Danimarkalı
tasarımcı, ağaç ürünlerinin toprakla olan bağını,
ambalaja yansıtmış. Çok da iyi etmiş.
Yaratım: Mads Jakob Poulsen | Danimarka

KULAKLIK
Kulaklık, özellikle müzik dinlerken hoşumuza
giden bir araç… Burada da, Kanadalı tasarımcı,
kulaklıkları notalarla özdeşleştirmiş ve ortaya
harika bir sonuç çıkmış. Sadece kulaklıklara değil
ambalaja bakmak bile zevkli!
Yaratım: Corrine Pant | Kanada
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TİRYAKİ
ÇAY KUTUSU
Ülkemizde de vazgeçilmez içeceklerden olan çay,
bakın Brezilyalı tasarımcının elinde nasıl şirin bir
kutuya sahip olmuş!
Yaratım: Carlo Giovani | Brezilya

PAMUK KUTUSU
Çoğu zaman gökyüzüne derinlik katan bulutları,
özellikle beyaz olanları pamuğa benzetiriz. İşte
o bulutlardan biri sanki gelmiş bir kutunun içine
yerleşivermiş… Ama pamuk olarak.
Yaratım: Cloud Inc. | Avustralya

BIÇAKLI
TEREYAĞ KUTUSU
Kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürmek ne
güzeldir. Güney Koreli tasarımcı, bir ambalajla iki
işi birden gerçekleştirmiş. Tereyağı ambalajının
kapağı, zararsız bir bıçağa dönüşüyor.
Afiyet olsun.
Yaratım: Yeongkeun | Güney Kore
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Leylek
İlkbahar ayları, leyleklerin sıcak ülkelere
göç ettiǧi aylardır arkadaşlar… Leylekler,
yerkürenin kuzey yarısında, havaların
Nisan, Mayıs aylarında ısınmasıyla birlikte, sıcak iklimlere doǧru yola çıkarlar.
Yaşadıkları bölgede havalar soǧumaya
başlar başlamaz, başka bölgelerden gelen diǧer leyleklerle gökyüzünde birleşirler. İşte öyle zamanlarda gökyüzünde
öyle güzel bir görüntü oluştururlar ki…

Leyleğin özellikleri
• Uysaldır.
• Böcek ve sürüngenlerle beslenir. Çoğu,
sığ sularda ve tarlalarda yakaladığı
küçük hayvanları yer.
• Ses telleri yeterince gelişmediği için
hemen hemen hiç ses çıkaramazlar. Bazı
coşkulu anlarında gagalarını takırdatarak
ses çıkarırlar.
• Boyunlarını öne, bacaklarını geriye doğru
uzatarak uçarken, kanat çırpma ve
süzülme hareketi birbirini izler.
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Sevgili Arkadaşlar,
Hiç leylek gördünüz mü? Havada
süzülürken ya da karada gezinirken…
İlkbaharı karşıladığımız şu günlerde
belki görebilirsiniz. Nasıl mı?
Hadi yazımızı okuyun.

Leylek bir kuş türüdür. Uzun boyunludur. İri yapılıdır. 17 farklı türü vardır.
Yerden yükseklikleri, yani bacak boyları
60 cm’den 150 cm’e kadar deǧişir. Düşünsenize, ne kadar iri bir kuş.
17 leylek türünden ikisi, ak leylek ve
kara leylektir. Biliyor musunuz, ülkemizde ak leylek ve kara leyleǧe rastlayabiliriz. Ne zaman mı? Tabii ki göç
ettikleri sırada…

Leylek yuvasını kim yapar?

Arkadaşlar, dişi ve erkek leylek yuvalarını birlikte yaparlar. Erkek, yuva
için gerekli malzemeyi, çalı çırpıyı taşır. Dişi de onları yerleştirir. Dişi leylek, her biri 6-7 cm olan 4 yumurta yumurtlar ve 1 aydan daha uzun
bir süre kuluçkaya yatar. Gündüzleri,
bazen erkek leyleklerin de kuluçkaya
yattıǧı görülür. Şimdi soralım bakalım;
kuluçka nedir? Yine araştırın ve sayfa
48’deki yanıtını okuyun, olur mu?

Ak leylek
Arkadaşlar, ak leyleğin

boyu 1 metre kadardır.

Adından da anlayabileceğiniz gibi gövdesi ve
tüyleri beyazdır. Siyah uçma telekleri vardır. Telek ne demek biliyor musunuz? Bilenler
hemen söylesin, sonra da sayfa 48’deki yanıtını okuyup bilgisinin doğru olup olmadığını kontrol etsin.
Ak leyleğin bacakları kırmızı renklidir. 15 cm kadar olan gagası
da bacakları ile aynı renktedir. İnsanlardan kaçmaz.
Yuvasını binaların, ağaçların, odun yığınlarının ve bacaların tepesine yapar.

Göç zamanı
Arkadaşlar, sıcak ve ılıman iklimi seven
leylekler, Avrupa’da, Kuzey Afrika’da
ve

Türkiye’den

Asya’da yaşarlar.

Japonya’ya

kadar

Kış aylarını genellikle Afrika’da ve
Hindistan’da

geçirirler.

Afrika’daki

kışlaklarına gidip gelirken deniz üze-

rinde olabildiǧinde az uçmak için göç

zamanı, Cebelitarık Boǧazı, İstanbul
Boǧazı ve Süyevş Kanalı’nın üzerinden geçerler.

Kara leylek
Kara leylek, yaklaşık 95 cm boyundadır. Adı gibi tüyleri siyahtır.
Yalnızca bedeninin alt bölümü
beyazdır. Bacakları ve gagası ise
ak leyleğinki gibi kırmızıdır. Ak leyleğin tersine insanlara yakın olmayı sevmez. Issız
yerleri sever. Yuvasını, ormanlık bölgelerde yüksek
ağaçların tepesine yapar. O nedenle de kara leyleği görme olasılığımız daha
düşüktür arkadaşlar... Kara leylek, başta Karadeniz olmak üzere, ülkemizin
güneyi ve güneydoğusu dışındaki bölgelerinde, daha çok ormanlık ve ağaçlık
yörelerin yakınındaki sulak alan ve akarsu çevrelerinde görülür.
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Öncel
ve
Ön der’in

Bisiklet
Maceraları

Sevgili Arkadaşlar,
Bisiklet her yaşta binilebilen bir araç… Hem çevreyi kirletmiyor,
hem de kaslarımızı çalıştırarak sağlıklı olmamızı sağlıyor. Öncel
ve Önder bisiklete binmeyi çok seviyorlar. O kadar seviyorlar
ki, bisiklet maceralarını sizlerle paylaşmak istediler. Onların
maceralarını okurken hem bisikleti her yönüyle tanıyacağız, hem
de çok eğleneceğiz. Haydi bakalım…

l:
Altın Kura
adan
Yola Ç›km
art
Kontrol Ş

Hazırlayan
G. Funda ULUTÜRK

Öncel : Bu kış ne çok kartopu oynadık değil mi Önder? Hava da çok soğuktu.
Önder : Televizyonda bu konuyla ilgili bir belgesel izledim. Bilim insanları, bunun iklim
değişimi ile ilgili olduğunu söylüyor. Galiba ısınmak için çok kömür yakmışız. Bir
de trafikteki arabalar çoğalmış ve çok petrol harcamışız. Böyle olunca atmosferdeki karbondioksit miktarı, dünyanın kaldırabileceği sınırı aşmış. Dünyanın
dengesi bozulmuş. Bu da küresel ısınmaya neden
olmuş. Babam dedi ki, “Nasıl bizim ateşimiz yükselince bir terler bir üşürüz, dünyamızda da öyle
oldu.” Yani bu kış çok üşüdük ya, belki bu yaz
çok terleyecekmişiz.
Öncel : Hımmm… Demek yaz çok sıcak geçecek.
Önder : Şimdi hava çok güzel ama… Bisikletle dolaşalım mı biraz, ne
dersin?
Öncel : Çok iyi fikir…
Önder : Yola çıkmadan önce bisikletlerimizin kontrolünü yapalım.
Öncel : Niye ki? Bugüne kadar
hiç böyle bir şey yapmadık!
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Önder : Bugüne kadar yapmadık ama bugünden sonra yapacağız. Geçen
ay, Alanya’da yaşayan dayım geldi bize… O anlattı. O hep bisiklete
biniyor orda… Bisiklete binmeden
önce alışkanlık hâline getirmemiz
gereken kontroller varmış. Dayım
kendi bisikleti üzerinde gösterdi bana… Ben de öğrendiklerimi
kendi bisikletimde uyguladım.
Öncel : Kontrolleri yapmadan yola çıkarsak n’olurmuş?
Önder : Yolda zor durumda kalabilirmişiz.
Öncel : İyi de biz trafiğe çıkacak yaşta değiliz ki!
Önder : Fark etmez ki. Yani dayım öyle öğretti bana… Şimdiden kuralları öğrenmeliymişiz ki, ilerde o kuralları
rahatça uygulayabilelim. Hem site
içinde binerken de çok işimize yarayacak şeyler bunlar…
Öncel : O da doğru ya… İyi, peki, hadi
göster o zaman.
Önder : Önce lastiklerin havasını kontrol
etmeliyiz. Lastiklerimizin havası, olması gerekenden az ise bizi yorar
ve bisikletimize yön verirken zorlanırız. Bazen de tekerleğimiz darbe
alırsa, bisikletin jantı eğilir ya da kırılabilir. Lastiklerimizin havası fazla
basılmışsa, o zaman da lastiğimiz
patlarmış. Neyse ki bizim başımıza
böyle bir şey gelmedi.
Öncel : Lastiklerimize ne kadar hava pompalamak gerektiğini nasıl bileceğiz?
Önder : Şöyle o da… Dayım gösterdi
bana… Lastiğin üzerine bak. Ne
görüyorsun?
Öncel : Hımm… Sayılar yazıyor.
Önder : O sayılar, bisikletimizin lastiğine
en az ve en fazla ne kadar hava
pompalamamız gerektiğini belir-

tiyor. Benimkinde ve seninkinde
yazıyor. Eğer lastiğimizin üzerinde
böyle açıklayıcı bir bilgi yoksa bisikletimizi tamir ettirdiğimiz ustaya
götürmeliymişiz. O zaman lastikleri
ustanın şişirmesi, fazlası varsa da,
ustanın alması gerekiyormuş.
Öncel : Lastiklerimizin havasını biz de şişirebilir miyiz peki?
Önder : Elbette şişirebiliriz. Ben yaptım.
Bisikletlerimizde, hava basıncını
gösteren el pompaları var. Ancak
biraz güç gerektiriyor. Yorulduğumuzda büyüklerimizden yardım
almalıyız.
Öncel : Hemen denemek istiyorum.
Önder : Dur hepsini anlatayım, ondan sonra denersin. Lastiklerden sonra
ikinci kontrol etmemiz gereken şey
fren sistemi… Frenlerimizin gerçekten iyi çalışıp çalışmadığından
ve gevşemediğinden emin olmalıyız. Fren ayarlarımızda bir sorun
varsa asla bisikletlerimize binmememiz gerekiyormuş.
Öncel : Ay ne kadar doğru Öncel. Düşünsene, fren tutmayınca bir
yere çarpıp yaralanabiliriz, birini
yaralayabiliriz. Ne çok şey öğretmiş
dayın sana… Bunları daha önce
hiç düşünmemiştik. Demek bugüne kadar bisikletlerimizi hep tehlikeli kullanmışız.
Önder : Dur daha bitmedi. Vites ayarlarına
da bakmamız gerek. Viteslerimiz,
bir önceki ya da bir sonraki vitese
geçişlerinde zorlanıyor ya da hiç
geçmiyorsa, bisikletimizi bir ustaya götürmemiz gerekiyor. Ayrıca
binmeden önce vitesimizi mutlaka
“orta ayar” konumuna getirmeliyiz.
Büyük vitesle bisiklete binmeye çalışmak, kaslarımıza zarar verir ve
bizi yorarmış.
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Öncel : Hımm, ben hep büyük vitesle biniyorum bisiklete. Demek onun için
yoruluyormuşum.

malısın” der. Zaten annemle ve
babamla da “Kask yoksa bisiklet
yok” anlaşmamız var.

Önder : Bacak kasların da onun için çok
ağrıyor işte…

Önder : Tamam; bisikletlerimizi kontrol ettik, kaskımızı da taktık. O hâlde hazırız. Yola çıkabiliriz. Neden gülümsüyorsun Öncel?

Öncel : Dayın bir daha ne zaman gelecek
size?
Önder : Bilmem ki… “Belki sonbahara gelirim” dedi. Beni çok özlüyormuş.
Öncel : Anlatacakların bitti mi?
Önder : Hı hı… Bitti.
Öncel : E ne duruyoruz o zaman? Şimdi
yola çıkma zamanı!
Önder : Kaskını takmayı unutma. Bunun ne
kadar önemli olduğunu anlatmama gerek yok sanırım.
Öncel : Öğretmenim bana hep “Kendini
korumak ve seni bekleyen aileni
üzmemek için mutlaka kask tak-

Öncel : Hani az önce “Dünyanın dengesini
arabalar da bozuyor” demiştin
ya… Biz bisikletlerimizle hem doğaya zarar vermiyoruz, hem de
gürültü çıkarmıyoruz. Ne güzel
değil mi? Birden kendimi çok mutlu
hissettim. Ondan gülümsüyorum.
Önder : Bisikletin faydalarından yalnızca
iki tanesi seni bu kadar mutlu etti,
öyle mi? O zaman diğer yararlarını öğrenerek mutlu olman da
beni mutlu eder. Bu afişi bir incele
istersen. Afişi dayım giderken bıraktı.

Bisikletin Yararları
Yüzünüze gülümseme gelir
Vücudunuza şekil verir
Karbon salınımı yoktur
Küresel ısınmayı yavaşlatır
Trafik sıkışıklığından
sıyrılmanızı sağlar
Yaşasın benzin
parası yok,
Araba sigortası yok,
Park parası yok
Çelik gibi
bacaklara sahip
olmanızı sağlar
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Gerginliğinizi giderir
Eşyalarınızı taşır
Uçma hissi verir
Yürümekten
daha hızlı ve
daha kolaydır
Bir kuş kadar
sessizdir
İyi bir psikologdur
İyi bir arkadaştır

Tekrar Kullanım
Bazı eşyaların,
toplama ve temizleme
dışında hiçbir işleme
uğramadan, ömrü
dolana kadar defalarca
kullanılmasıdır.

Tüketim
Sözlüğü

Geri Dönüşüm

Değerlendirilebilir atıkların
çeşitli fiziksel ya da kimyasal
işlemlerle ikincil hammaddeye
dönüştürülerek yeniden üretime
girmesidir.

Ambalaj Atığı Toplama Noktası
Satış noktalarında
tüketicilerin rahatlıkla
görebilecekleri
yerlerde, ambalaj
atıklarını ayrı ayrı
biriktirmek, bu
konuda tüketicileri
bilgilendirmek ve
bilinçlendirmek
amacıyla oluşturulan
çeşitli boyutlarda kutu
ya da kumbaralardır.

Çöp Yönetimi

Katı atıkların insanlara ve çevreye zarar
vermesini önlemek için toplanması,
taşınması ve çeşitli yöntemlerle
(geri dönüşüm, yeniden kullanım,
depolama, kompost yapma, yakma vb.)
dönüştürülmesidir.
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Gürcistan

Doğa
için
Pedalla

Öncel : Gürkan Ağabey, dünyayı neden bisikletle gezdiniz? Çok zor olmadı mı? Yorulmadınız
mı? Üşümediniz mi? Sıcaktan patlamadınız mı?
Önder : Arabanız yok muydu Gürkan Ağabey?
Niye bisikletle o kadar uzaklara gittiniz ki?
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Arkadaşlar,
Gürkan Genç, genç bir bisikletçi
ağabeyiniz… “Doğa için Pedalla”
adlı proje kapsamında bisikletiyle
dünyayı dolaştı. Nerelere mi gitti?
Hadi bakalım, önünüze bir dünya
haritası açın önce... Sonra da
şu ülkeler üzerinde parmağınızı
gezdirin. Türkiye, Gürcistan,
Azerbaycan, Türkmenistan,
Özbekistan, Tacikistan,
Kırgızistan, Moğolistan, Çin,
Güney Kore, Japonya…
Sizin birkaç saniyede parmağınızı
gezdirdiğiniz yerleri, Gürkan
Ağabey’iniz bisikleti ile gezdi.
Kilometrelerce, saatlerce,
günlerce, aylarca pedal
çevirdi. Bu inanılmaz olayın
kahramanıyla, arkadaşlarınız
Öncel ve Önder röportaj yaptı.

Gürkan Ağabey : Bisiklet nasıl bir araç? Doğa
dostu, çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracı…
Aslında hepimiz bisiklete binmeyi biliyoruz. Fakat günlük hayatımızda kullanmıyoruz. İçinde
olduğumuz sistem, bisikletin bir ulaşım aracı

Çin

Çin

olduğunu bizlere unutturmuş. Eğer bisikletle
Japonya’ya gidersem, unuttuğumuz bu güzel ulaşım aracını halka tekrar hatırlatabilirim diye düşündüm. Ayrıca küçükken bisikletle
uzun seyahatler yapmayı severdim ve bir gün
dünyayı gezeceğim demiştim. Düzenli kullandığın
sürece seni yormuyor, ayrıca çok sağlıklı oluyorsun.
Öncel : Hımm demek öyle… Hiç böyle düşünmemiştim.
Önder : Peki Gürkan Ağabey, bu yolculuklarda sizi en çok etkileyen ne oldu?
Gürkan Ağabey : Türkiye’den kalkıp pedallamaya başlıyorsun ve dünyayı dolaşıyorsun. Gürcistan’da Ahıska Türkçesi,
Azerbaycan’da Azerice, Türkmenistan’da
Türkmence,
Özbekistan’da
Özbekçe,
Tacikistan’da hem Özbekçe hem Kırgızca,
Kırgızistan’da Kırgızca, Çin’in Kaşgar kentinde Kaşgarca konuşulmasına karşın, Türkçe konuşup insanlarla anlaşabiliyorsun.
Türkçe’nin dünyanın en büyük beşinci dili olduğunu orada öğrenip çok şaşırmıştım. Bir
de Japonya’da bir çiftçi Türk olduğumu öğrendiğinde şu cümleyi kurmuştu: “Her ülkeye
bir tane Atatürk lazım.”
Önder : Ulu önder Atatürk… Benim adımı da
öyle koymuş annemle babam.

Kırgızistan

Öncel : Bisiklete binerken, dikkatiniz nelere
odaklanıyor? Örneğin çevrenizi izleyebiliyor
musunuz?
Gürkan Ağabey : Bisiklet sessiz bir ulaşım
aracı olduğundan, doğadaki hayvanları korkutmuyor. Korkmadıkları içinde onların yakınına kadar gidip gözlemleyebiliyorsun. Yavaş
gittiğinden çevrendeki detayları da çok rahat yakalıyorsun. Bu şekilde çevreyi izleyerek
giderken suratındaki gülümsemeyi de fark
ediyorsun.
Önder : Bisikletin ne çevreye zarar veren dumanı var, ne gürültüsü… Bisikletçiler de hiç
gergin olmuyor. Oysa bazı araç sürücüleri
çok öfkeli oluyor.
Öncel : Evet, çok ayıp ama küfür bile ediyorlar. Tehlikeli araç kullanabiliyorlar.
Önder : Sizce bisikletçiler neden bu tür davranışlarda bulunmuyor?
Gürkan Ağabey : Bisiklete binen insanlar hayallerini kaybetmemiş insanlardır arkadaşlar... Bisiklet, yaşam demektir; umut demektir.
İşte bu yüzden bisiklet kullananlar hep mutludur.
Öncel : Gürkan Ağabey, söyleşimiz bitince hep
birlikte bisikletlerimizle gezebilir miyiz?
Gürkan Ağabey : Çok sevinirim arkadaşlar.
Öncel-Önder : Yaşasın!!!
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Beslenme
Bahar Hastalıklarından
Sağlıklı Beslenerek Nasıl
Korunuruz?
Sevgili arkadaşlar,
İlkbaharın ılık günlerini yaşıyoruz. Ancak baharda havalar çok
değişkendir. Bazen güneş açar, bazen yağmur yağar, bazen de hava
kış günlerini aratmayacak kadar soğuk olur. Havaların bu değişken hâli
bizi hasta edebilir. Bu nedenle öncelikle vücudumuzun direncini artırmak
için kuvvetli ve sağlıklı beslenmeliyiz. Ayrıca bizi terletmeyecek ve
üşütmeyecek giysiler giyinmeliyiz. Böylelikle baharda da hastalıklardan
uzak durmuş oluruz.
Arkadaşlar, sert kış aylarının ardından ılık bahar günlerine geçerken vücudumuzu bu değişime hazırlamamız gerekir. Nezle, grip, soğuk
algınlığı, öksürük, boğaz ağrısı gibi hastalıklara karşı çeşitli yollarla önlem alabiliriz. Bu
hastalıklar, güçlü bünyeleri sevmezler. İyi beslenmeyen, iyi uyumayan ve soğuğa karşı giysileriyle kendini koruyamayan bünyelere ise
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hiç çekinmeden gelip yerleşirler. O zaman da
derslerimizden geri, arkadaşlarımızdan uzak
kalırız. Peki, bahar hastalıklarından korunmak
için neler yapabiliriz?

Sağlıklı ve kuvvetli beslenin
Arkadaşlar, kahvaltı, günün en önemli öğünüdür. Kahvaltınızı ne kadar kuvvetli yaparsanız,
güne o kadar dinç ve sağlıklı başlarsınız. Böylelikle okulda derslerinizi daha iyi dinler, öğrenirsiniz. Bazı arkadaşlarınız okula kahvaltı yapmadan geliyor, değil mi? Onun için de derste
dikkatleri dağılıyor ve uykuları geliyor. Çünkü
kahvaltıdaki besinlerin vereceği enerjiden yoksunlar. Oysa kahvaltıda yumurta yeseler, yumurta demir kaynağı olduğu için kendilerini
demir gibi hissedecekler. Süt içseler, peynir
yeseler, beyin için gerekli enerjiyi alabilecekler. Sonra bu besinler bağışıklık sistemlerini de

– Çilekler sence de biraz
büyük deǧil mi?

– Akıllım onlar sera çileǧi.
Daha çilek mevsimi gelmedi.
güçlendirecek. Yani vücutları hastalıklara karşı
dirençli hâle gelecek.
Kahvaltıda zeytin, yağ, reçel ve bal tüketmeniz
de günlük enerjinizi almanız bakımından çok
önemlidir. Çünkü büyüme ve gelişme çağındasınız. Bir önemli nokta daha: Kahvaltı sofranızda domates, salatalık, maydanoz gibi besinler
de bulunsun. Bu besinler ne kaynağı idi, hatırlıyor musunuz? C vitamini kaynağı! C vitamini,
bahardaki hava değişimlerine karşı vücudunuzu korur ve hastalıkları sizden uzak tutar.
Yanınızda oturan arkadaşınıza sorun, her
sabah düzenli ve kuvvetli bir kahvaltı yapıyor
mu? Eğer yapmıyorsa, burada öğrendiklerinizi
onunla paylaşın.

Öğün atlamayın
Güne güzel ve sıkı bir kahvaltı ile başladınız.
Ya sonraki öğünler? Öğlen ve akşam yemeklerini de zamanında yemelisiniz. Bu öğünlerde
de size enerji verecek besinler tüketmelisiniz.
Bazı arkadaşlarınız hep dışarda yiyor, değil
mi? Hem de sürekli patates kızartması, pilav,
makarna, börek ve pastayla mı besleniyor?
Sürekli çok yağlı ve karbonhidratlı besinler tüketirseniz, kendinizi güçsüz, uyuşuk ve tembel
hissedersiniz, kilo alabilirsiniz. Fazla kilo da
bünyenizi güçsüz düşürür. Çünkü mikroplar,
tek tip besin tüketen bünyeleri de severler. Vücudumuzu mutlaka sebze ve meyve yiyerek
dirençli hâle getirmeliyiz. Böylelikle kendimizi
çok çevik, hafif, güçlü ve sağlıklı hissederiz.

Bol sıvı için
En sağlıklı içecek sudur. Suyun yanı sıra çorba, ayran, taze sıkılmış meyve suları da vücudunuzun sıvı gereksinimini karşılar. Yalnız
gazlı içeceklerden olabildiğince uzak durun,
olur mu?

Meyve ve sebzeyi mevsiminde yiyin
Arkadaşlar, meyve ve sebzeyi mevsiminde
tüketmek en doğrusudur. En doğal ve sağlıklı
meyve-sebze, doğal ikliminde ve zamanında
yetişenidir. Yapay şartlarda ve hormonla yetiştirilen ürünler, doğal ürünlerle aynı besin değerini taşımaz. Marketin manav bölümünde
gördüğünüz çilek ya da eriği canınız çekebilir.
Önce büyüğünüze sorun; eğer o çilek ya da
erik yapay şartlarda üretilmişse, mevsiminin
gelmesini bekleyin.

Giyime de dikkat!
Baharda hava sabahları serin, öğleye doğru
ılık, öğleden sonra sıcak olur. Akşama doğru
ise tekrar soğur. Ne çok kalın, ne çok ince giyinin. İçinize birkaç ince kat giysi giyinin. Böylelikle sabah evden çıkarken üşümezsiniz. Hava
ısınmaya başladıkça da ince katları tek tek
çıkarabilirsiniz. Sağlıklı giyinerek, üşümeden
ve terlemeden, bahar aylarının bu değişken
hâline uyum sağlayabilirsiniz.
Hepinize sağlıklı baharlar…
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Atık Kâğıt ve Kartonun
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Arkadaşlar, kâğıdın hammaddesi selüloz
denilen bir maddedir. Selüloz, bitkilerde
hücre yapısının büyük bölümünü oluşturan
ve bitkinin sert, güçlü olmasını sağlayan bir
karbonhidrattır. Selüloz, kâğıdın da hammaddesidir.
Kâğıt üretiminin iki yolu vardır: Birincisi,
ormanlarımızdan ağaç kesmek… İkincisi
de atık kâğıtları yeniden işleyerek geri
dönüştürmek.

1. Yol: Ağaç kesmek! Kâğıdın hammaddesi selüloz
olduğuna göre, selüloz da ağaçta bulunduğuna
göre, kâğıt üretimi için ilk yol, ağaç kesmek… Oysa,
ormanlarımız dünyanın ve dünya üzerinde yaşayan
tüm canlıların oksijen kaynağıdır. Yani dünyamızın
akciğerleridir. Havadaki karbondioksiti alır, havaya
oksijen verirler. Nasıl ki insanlar ve hayvanlar,
akciğerleri olmadan soluk alamazlarsa, dünyamız
da ormanlar olmadan soluk alamaz.
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Adım Adım Kâğıdın Geri Dönüştürülme Öyküsü
Atık kâğıt ve kartonları, evlerimizde ayrıştırıyoruz ve onları atık kâğıt kutularına ya
da kumbaralarına atıyoruz.
Kumbaralar dolunca, atıkları toplayan bir kamyon onları alarak bir tesise götürür.
Bu tesiste atık kâğıt ve kartonlar, bir makinanın içinde kırpılıp küçük parçalara ayrılır. Sonra da el değmeden, otomatik olarak balyalanır. Yani taşıması kolay olsun
diye sarılıp deste yapılır.

Makinada kırpık hâline getirilen kâğıtlar

Kırpık kâğıtlar balyalanmak üzere taşınıyor.
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Balyalanmış kırpık kâğıtlar,
kâğıt üretim fabrikasına götürülür. Kırpık kâğıtlar burada,
hamur kıvamına gelene kadar
suyla karıştırılır. Koyu kıvamlı bir
çorba gibi düşünün.
Daha sonra bu kâğıt hamuru,
bir makinanın içinde hızlı bir
biçimde döndürülür; böylelikle
zımba teli ve buna benzer parçalar dibe çöker.
Ardından hamur, mürekkep ve
yapıştırıcı maddelerden arınması için sabunla temizlenir.

Balyalanmış kırpık kâğıtlar artık rahatlıkla taşınabilir.

Bir sonraki aşamada hamur, hareketli bir tel perdenin üzerine püskürtülür. Silindirlerle sıkıştırılır, kurutulur ve kocaman bir top hâline gelir. Atık kâğıtlar kullanılarak
yeniden kâğıt üretilmiştir.
Sevgili arkadaşlar, kâğıt üretmek için ya ağaçların kesilmesi ya da atık kâğıtların geri
dönüştürülmesi gerekiyor. Sizce de dünyamızın geleceği için en doğrusu atık kâğıtları geri
dönüştürmek değil mi? Böylelikle hem enerji tasarrufu yapmış
oluruz hem de ağaçlarımızı kesilmekten kurtarırız.

Gezi Kazanılan Kâğıtlar
Gazeteler
Diğer kâğıtlar
Ofis kâğıtları
Dergiler
Müsveddelik kâğıtlar
Kese kâğıtları
Kartonlar
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Her ne kadar
sürçülisan ettikse
affola!*
*Dilimiz her ne kadar yanlış şeyler söylediyse, bizi affedin.

Arkadaşlar, Karagöz ile Hacivat’ı ne kadar
sevdiğinizi biliyoruz. O nedenle her sayımıza
konuk olacaklar ve “Gölgeyiz, Gerçeği Söyleriz” köşesinde, çevre ve tüketim üzerine
sohbet edecekler. Onların sohbetine kulak
misafiri olmadan önce gölge oyunu nedir,
Karagöz
Hacivat
onu anlatalım.
Karagöz ve Hacivat, Orhan Gazi devrinde yaşaGölge oyununda, deve veya manda derisinmış iki inşaat işçisidir. Bursa’da cami inşaatında
den yapılan ve adına tasvir adı verilen insan,
çalışan demirci ustası Kambur Bâli Çelebi (Karahayvan ya da eşya şekilleri vardır. Bu tasvirler,
göz) ile duvarcı ustası Halil Hacı İvaz (Hacivat)
beyaz bir perdenin arkasından çubuklar yardıçalışmak bir yana, sık sık sohbete dalarlar. İkilimıyla oynatılır. Perde arkasında bir de ışık kaynin yaptığı bu şakacı ve düşündüren konuşmanağı bulunur. Karagöz ile Hacivat, geleneksel
ları dinlemek isteyen işçiler de işi gücü bırakıp
gölge oyunumuzun başkarakterleridir. Karagöz
onların etrafında toplanır, bu yüzden de inşaat
Hacivat oynatıcısına hayalî denir. Hayalî, peryavaş ilerler.
dedeki tüm tiplerin seslerini tek başına konuşur.
Orhan Gazi’nin, “cami vaktinde bitmezse kelHayalînin perde arkasındaki yardımcısının adı
leni alırım” dediği cami mimarı, caminin vakise yardaktır. Hacivat Karagöz’ün perde üzerintinde bitmemesi üzerine Hacivat ve Karagöz’ü
de oynandığı alana Küşteri Meydanı denir.
şikâyet eder. Bunun üzerine Hacivat ve KaraSevgili arkadaşlar, Hacivat ve Karagöz’ün gergöz idam edilir. Onları çok seven ve ölümlerine
çekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede
çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından
nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmiyor. Anlatıkuklalarını yaparak perde arkasından oynatlanlar bazı hikâyelere dayandırılır. Onlardan
maya başlar. Bu sayede Hacivat ve Karagöz
tarihteki yerini alır.
biri şöyledir:

Laz

Zenne

Çelebi

Tuzsuz Deli Bekir
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Hacivat – Yar bana bir eğlence, bir eğlence…
Ohooo Karagözüm, acele acele nereyeee? Şöyle azıcık durup dinlensen, o arada da güzelce sohbet etsek… Ben söylesem, sen dinlesen…
Sen söylesen, ben dinlesem…
Karagöz – Sen inlesen, ben dinlesem…
Hacivat – Yahu Karagözüm, yine aksiliğin üstünde… N’oldu? Bir sıkıntın var senin…
Karagöz – Yahu ne sıkıntım olacak? Sıkıntım
sensin! İşim gücüm var, beni lafa
tutma!

Hacivat – Neymiş işin gücün Karagözüm?
Karagöz – Banyo yapacağım. Oğlana haber
verdim, küveti doldur, gelince sıcacık
banyomu yapacağım dedim. Beni
lafa tutma, su soğuyacak.
Hacivat – Karagözüm delirdin mi sen? Bu devirde küvet doldurulur mu hiç?
Karagöz – Doldurulmaz da ne yapılır Hacıcavcav? Valla şimdi temiz bir pataklayacağım seni.
Hacivat – Karagözüm, o kadar su boşa harcanır mı? Hiç mi düşünmezsin, gün
gelip suyumuzun tükenebileceğini?
Su tasarrufu nedir bilmez misin sen?

Karagöz – Su niye tükensin Hacıcavcav? Musluğu açarsın, akar.
Hacivat – Niyesi var mı Karagözüm? Herkes

Karagöz – Peki Hacıcavcav, söyler misin, susarsam su harcar mıyım? Hah hah
hah…

senin gibi bilinçsizce ve gereksiz

Hacivat – Bak bak bak, dalga da geçiyoruz!

yere tüketirse suyu, dünyamızın

Karagöz – Yahu Hacıcavcav, madem sudan

suyu tükenir. Bir gün o musluktan

açıldı konu. Tanıdığın tamirci var mı

tısss sesini duyarsan ne olacak?

senin?

Dünya nüfusu büyük bir hızla artıyor.

Hacivat – Neyi tamir edecek?

Ama tatlı su kaynakları artmıyor. Bu

Karagöz – Tuvaletteki musluk su damlatıyor.

da demek oluyor ki, suyumuzu ta-

Şıp şıp şıp sabaha kadar uyutmuyor

sarruflu kullanmamız gerek.

billahi!

Karagöz – Ne yani banyo yapmayalım da kokalım mı Hacıcavcav?

Hacivat – Aman Karagözüm. Hemen tamir
ettir onu. Neden biliyor musun?

Hacivat – Duş alarak banyo yaparsan çok

Karagöz – Eee su parası çok geliyor da ondan!

daha az su tüketirsin Karagözüm.

Hacivat – Orası tamam ama aynı zamanda

Suyu, kullanacağın kadar akıtırsın.
Karagöz – Öyle daha mı az su harcarım Hacıcavcav?
Hacivat – Duş alırken 30-80 litre su harcarken,
küveti doldurduğunda 150- 200 litre
su harcamış oluyorsun Karagözüm.

büyük bir israf. Şimdi o damla damla akıtan musluk var ya…
Karagöz – Var…
Hacivat – Günde 30 litre suyu alıp sokağa
döktüğünü düşün.
Karagöz – Nee!!!! 30 litre mi? Yahu 1 litrelik pet

Karagöz – Deme yahu! O kadar çok mu?

şişeden 30 tane mi! Ne diyorsun

Hacivat – O kadar çok ya…

Hacıcavcav?

Karagöz – Hiç böyle düşünmemiştim Hacıcavcav.
Hacivat – Eh bundan böyle düşünürsün Karagözüm. Suyumuz artık çok değerli

Hacivat – Ne güzel dedin. Aynen öyle. Damla
damla akıtınca farkına bile varmaz
insan. Kaç gündür akıtıyor senin
musluk?

bir hazine. Onu çok iyi korumalıyız.

Karagöz – Aman Karagözüm. Bir haftadır…

Hem kendimizi, hem de gelecek

Var mı tanıdığın tamirci, söyle de

kuşakları düşünerek dikkatli olma-

hemen gideyim. Aman bir haftada

lıyız.

kaç pet şişe su gitti kim bilir? Hemen

Karagöz – Hacıcavcav, bunca laftan sonra
ben o küvetteki suya giremem şimdi. N’apacağız o kadar suyu?

eve koşayım. Yok yok tamirciye koşayım.
Hacivat – Hay Allah, tamircinin yerini öğren-

Hacivat – Karagözüm, onun da kolayı var.

meden gitti. Efendim, su kaynakla-

Yengeyle birlikte, küvetteki suyu

rımız sınırlı. Onu ne kadar dikkatli

kovalara doldurun. Zamanı gelin-

tüketirsek, o kadar daha uzun za-

ce yerleri silmek, tuvalete dökmek

man kullanabiliriz. Susuz bir yaşam

veya çiçekleri sulamak için kullanın.

düşünülemez, değil mi?
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Önce Çocuk kış sayısından devam…

KIZILDER‹L‹ RE‹S’‹N
Arkadaşlar, geçen sayımızda birinci bölümünü
yayımladıǧımız bu mektup, Duwarwish
Kızılderilileri’nin Reisi Seattle tarafından,
1853-1857 yılları arasında ABD Başkanı
olan Franklin Pierce’a hitaben yazılmış.
ABD Başkanı, Kızılderililerin topraklarını
satın almak istemiş. Topraklarını ve
doǧayı kutsal sayan Kızılderililer de
başkana bu uzun mektupla yanıt vermiş.
İşte o mektubun ikinci bölümü...

Büyük başkan bize bir yer vereceğini ve bizim orada

rahatça yaşayabileceğimizi haber veriyor.
O bizim babamız, biz de onun çocukları olacakmışız!
Büyük ruh milletimizi sever fakat Kızılderili çocuklarını terk etti.
Şimdi size makinalar yolluyor, sizin için büyük köyler yapacak.
Beklenmedik yağmurlar sonrası, ırmaklar nasıl yataklarından taşarlarsa,

siz de çok geçmeden bu toprakları dolduracak,
her tarafa taşacaksınız.
Bizler yetim kaldık…
Bilesiniz ki, derelerin ve ırmakların içinden geçerken pırıldayan sular,

yalnızca su değildir.
Atalarımızın kanlarıdır onlar…
Size bu toprakları sattığımız zaman, bilesiniz ki, onlar kutsaldır.
Sizin çocuklarınız da öğrenmelidir onların kutsal olduklarını,
Ve… Göllerin berrak sularında oynaşan her yansının*
Benim milletime ait masalları, hikâyeleri anlatmakta olduklarını…
Benim atalarımın sesleridir sularda şakırdayan sesler,
Bunları hatırınızda tutun ve çocuklarınıza öğretin,
Esirgemeyin iyiliğinizi ırmaklardan ve diğer kardeşlerimizden.
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MEKTUBU -2Babalarının mezarını geride bırakır beyaz adam,
Onu elde ettikten sonra ilerilere gider.
Toprak onun kardeşi değil, düşmanıdır.
Babalarının mezarlarını ve çocuklarının doğum hakkını çabucak unutur.
Annesi olan toprak ve kardeşi olan gökyüzü, satılacak,

talan edilecek şeylerdir onun için,
Ya da koyunlar, parıldayan inciler gibi satın alınacak...
O toprağı çocuklarından çalar ve gene ilgilenmez.
Açlığın dünyayı saracak beyaz adam
Ve ardında çölden başka bir şey kalmayacak!

Beyazların şehirlerinde sessizlik yoktur.
Oralarda ilkbahar yapraklarının sesini, uçuşan böceklerin vızıltılarını işitemezsiniz.
Gürültü, patırtı kulaklarımızda uğuldar.
Kuşların ötüşünü, su başında kurbağaların bağırışlarını işitemezsen,

bu dünyada ne kalır ki?
Kızılderili adam vahşidir, sizin şehirlerinizi anlamaz.
O, bir gölün üstünden geçen rüzgârın yumuşak gürültüsünü sever;
Öğleyin yağan yağmurun temizliği, taze çam yapraklarının ağırlaştırdığı

rüzgår kokusundan hoşlanır.
Kızıl adam için hava kıymetlidir; çünkü hayvan, ağaç ve insan,

hepsi aynı solunumdan pay alır.
Beyaz adam teneffüs ettiği havanın farkında değilmiş sanki,
Birkaç gün önce ölen bir insanın kötü kokuları duymayışı gibi...
Eğer topraklarımızı size satarsak, onu mübarek bir şey olarak değerlendirmeli,
çayır çiçeklerinin üzerinden geçen rüzgârın onun kokusuyla nasıl tatlı koktuğunu
duymalısınız.

* Yansı: Arkadaşlar, yansı, ışığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını
göstermesine denir. Hani durgun bir suya baktığınızda kendinizi görürsünüz ya; işte gördüğünüz şey,
yüzünüzün yansımasıdır. Tıpkı aynaya baktığınızda kendinizi görmeniz gibi…

Devam edecek…
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SAN’ATIK

Sevgili arkadaşlar,
Bu köşemizde, atık kutusuna gönderilmek yerine bir sanat nesnesine
dönüştürülen tasarımlara yer veriyoruz. Necati Külâhoğlu da atıklardan
biblolar yapıyor. Neler mi kullanıyor atık malzeme olarak? Zil teli, elektrik
kablosu, plastik parçalar, şişe mantarı, yapay deri, kayısı çekirdekleri vb…
Haydi hep birlikte atıklardan yapılmış sanatsal tasarımlara bir göz atalım.
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Salıncakta

Oduncu

Semazenler

Garson

Davulcu

Gazeteci

Davulcu

NECATİ KÜLÂHOĞLU KİMDİR?
“Hem zamanımı
deǧerlendiriyorum, hem
yaratıcılıǧımı geliştiriyorum.
Bunlarla uǧraşmak
bana huzur veriyor.
Çalışmalarımı paylaşmak
üzere önümüzdeki aylarda
bir de sergi açmayı
düşünüyorum.”

1944 yılında Ankara’da doğdu.
Üniversiteyi Gazi Üniversitesi
İşletme-Muhasebe Bölümü’nde
okudu. Uzun yıllar bankacılık yaptı.
1991’de banka müdürlüğünden
emekliye ayrıldı.
Atık malzemelerden insan figürlü
biblo yapımına, Ankara Atatürk
Lisesi’nde, arkadaşlarının desteği
ile başladı.
Devekuşunun
gövdesi
cevizden,
telekleri atık
yapay deriden
Kılıç Kalkan
ekibi.Üzerinde
durdukları kaide
çam ağacından.

Devekuşu

Kılıç kalkan ekibi

Bahçevan.
Kaide ardıç
çalısının
gövdesinden.

Bahçevan

Ciğerci

Karadenizli
uşaklar, kemençe
eşliğinde horon
tepiyor.

Karadenizli uşaklar

Simitçinin
simitleri,
zil telinden

Sepetteki ekmekler, kayısı çekirdeğinden.
Simitçi
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B i l me c e

Bilmece
Ayakları direk gibi,
gagası kürek gibi

1

2

B_S_ _ _ _T

_E_L_K
İpucu:
Bacakları ve gagası
kırmızıdır.

İpucu:
Kask takmadan
binilmez.

Yazın giyinir,
Kışın soyunur.
Meyvesini el alır,
Yaprağını yel alır.

Arkasında sepeti,
Geziyor memleketi.

3

İki kardeş,
birbirini kovalar.

_Ğ_Ç

S_ _Y_NG_Z

4

İpucu:
İğne yapraklısı da vardır.

İpucu:
Evini sırtında taşır.
5

Bir suyum var iki türlü
Birisi ak, birisi sarı
İkisi de ayrı ayrı

6

Karadır katran gibi
Sarıdır safran gibi
T_H_N P_K_ _Z

Y_ M_R_ _

Bilmeceler,
İlhan Başgöz’ün
“Türk Bilmeceleri” adlı
kitabından alınmıştır.
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İpucu:
Demir kaynağıdır.

İpucu:
Enerji kaynağıdır.

Ne s r

Pazar
Çantasında
Patates
Yetiştirmek

a
l
b
in A

Sevgili arkadaşlar,
Bu sayımızda sizlere pazar çantasında
patates yetiştirmeyi göstereceğiz.
Arkadaşlarınız Ayser, Tolga ve Cem ile
biraraya geldik. Biz pazar çantalarımızı
hazırlarken Türkân anneanne de bizim
için mutfakta sahlep hazırlıyor.
Gerekli malzemelerimiz şunlar:
Bitki toprağı, patates…

Ayser
(10)

Tolga
(7)

Cem
(8)

Elbette beğendiğiniz renkte, su geçiren bir pazar çantası...
Eğer su geçirmeyen pazar çantası kullanacaksanız, bizim yaptığımız gibi çantanın altına
birkaç tane delik açabilirsiniz.
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Bakalım arkadaşlarımız bu işi nasıl yaptılar?

Önce çantanın altına
15-20 cm kadar bitki
toprağı (torf) koyalım.
Toprağın üzerine
patatesleri keserek
veya kesmeden bütün
olarak 1-2 cm derinlikte
yerleştirelim.

Patates bitkisi nemi çok
sever; bu nedenle bol bol
sulamayı unutmayalım.

Pazar çantalarınızı,
birkaç hafta balkon veya
bahçenizde bir yere asın
ve arada sırada sulayın.
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Biz pazar çantalarımıza
patatesleri yerleştirip terasa asmıştık ki
Türkân anneanne hazırladığı sahlepleri getirdi.
Sanırım bu çalışmanın sonunda sıcak ve leziz bir
içeceği hak ettik, ne dersiniz?

Çalışmamız sona erdi ancak patates
üretmek için ileriki zamanlarda yapmamız
gereken şeyler var.
Neler mi onlar?
Öncelikle pazar çantasının
içindeki toprağı sulamayı unutmayalım.
Böylelikle patateslerimizden birkaç hafta sonra
yapraklar (ilk filizler) çıkmaya başlayacaktır. Bunu
görür görmez, filizlerin üzerini örtene kadar toprak
ekleyin. Bir süre sonra filizler yine çıkınca tekrar
toprakla üzerini kapatın.
Bu işlemi çantamızın üzerinde 5 cm
kalıncaya kadar tekrarlayalım. Bunu neden yapıyoruz biliyor
musunuz; böylece birden fazla
patates üretmiş olacağız da ondan 
Toprak üstüne
çıkan yapraklar
sararmaya başladığında,
patateslerimiz olmaya
başlamış demektir.
Arada bir kontrol edelim.
Patateslerimiz yeterli
büyüklüğü ulaştığında
afiyetle yiyebiliriz. İsterseniz
hemen ardından
yeni patatesler
yetiştirebilirsiniz.

Nesrin Spira, Ziraat Mühendisi ve Peyzaj Mimar›
Fotoğraflar: Emre Kipmen
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OKU
DÜŞÜN
DİNLE
SANAT
SÜZ
SEYRET
OYUN / Kâğıt Yapımı
Kâğıtsız bir yaşam düşünmek mümkün mü? Kitapsız,
gazetesiz, deftersiz, dergisiz bir yaşam olabilir mi? Yoksa
nasıl öğrenip gelişebiliriz ki? O hâlde kâğıt yapımının
sırlarını keşfetmek istemez misiniz?
Sevgili arkadaşlar, kâğıt benzeri bir madde ile insanoğlu
ilk kez milattan 4 bin yıl önce Mısır’da tanışmış. Papyrus
(Papirus) bitkisinden elde edildiği için bu ilk kâğıda
‘papyrus’ adı verilmiş.
Günümüzde kâğıdın nasıl yapıldığına gelince…
İşte size, büyük bir heyecan yaşayarak kâğıt yapımındaki
teknikleri öğreneceğiniz farklı bir çalışma… Üstelik kullanılmış kâğıtlardan yenilerini üreterek geri
dönüşüme de katkıda bulunacaksınız! Kâğıt yapımının ilginç yolculuğunu tamamladıktan sonra
ürettiğiniz kâğıtlardan çeşitli objeler üretmenin keyfini yaşayacaksınız.
Kutunun içinde neler var? Plastik süzgeç tepsi (15x20cm), plastik cendereler, 50 g kâğıt, şerit, ipek
çiçek, inci boncuk, çift tarafı yapışkanlı bant, boya şeritleri, boya fırçası ve yapım kılavuzu.
Ayrıca gerekli olan ve kutuda bulunmayan: Bir plastik su şişesi, bez, sünger, eski gazeteler,
4m
leğen veya alüminyum fırın tepsisi ve bir büyük karıştırma kaşığı veya karıştırma çubuğu.

40 TL

KİTAP / Çöp ve Geri Dönüşüm

40
40

Artık atıklarımızı, kaynağından, yeni evimizde ya okulumuzda
ayrıştırmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz, değil mi? Plastik, kâğıt,
metal ve cam atıklar, çöplüğe değil de atık kutularına atıldığı zaman,
geri dönüştürülebiliyorlar. Yani yeniden plastik, metal, kâğıt ve
cam üretmek için hammadde oluyorlar. Bu da daha az enerjinin
harcanması, doğanın daha az kirletilmesi ve doğa kaynaklarının
daha az kullanılması anlamına geliyor. “Çöp ve Geri Dönüşüm” adlı
kitap, atıkların geri dönüşüm öyküsünü, resimlerle ve fotoğraflarla
anlatan güzel bir kitap. Öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşmayı
unutmayın olur mu?
Bilim Kitapları
TÜBİTAK Po püler
Turnbull
Hazırlayan: Stephanie
3 TL

MÜZİK / cd
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Devlet Çocuk Korosu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu,
1983’te Prof. Dr. Yalçın Davran tarafından Opera Çocuk
Korosu adıyla kuruldu. Koro, müzikal seviyelerine göre
Türkiye Çocukları, Sevgi Çiçekleri ve Melodi olmak üzere
üç ayrı grup olarak çalışmalarını sürdürüyor. Koro,
son olarak 2010’da Belçika’nın Neerpelt şehrinde, 26 ülkeden 127
koronun katılımıyla düzenlenen 58. Europees Muziekfestival’de
Gençlik Koroları kategorisinde Birincilik Ödülü ve “Suma Cum
Laude” (Jüri Özel Ödülü) ödülünü aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Çocuk Korosu, Opera
ve Senfoni Orkestralarının konserlerinde görev almanın yanı
sıra, CD çalışmalarına da devam ediyor.

zm Bakanlıǧı
Kültür ve Turi
osu
esli Çocuk Kor
Devlet Çok S
5 TL

DVD / film
Manisa Tarzanı
Arkadaşlar, Manisa Tarzanı adıyla tanıdığımız
Ahmeddin Carlak, yaşamını Manisa’yı ağaçlandırmaya
adamış bir doğa gönüllüsü… Yaşadığı süre boyunca
binlerce ağaç dikmiş ve tüm Türkiye’ye örnek olmuş.
Carlak, Spil Dağı’nda yaşamış ve Manisa sokaklarında
yalnızca şortla gezmiş. 1934 yılında “Tarzan” filmi
Manisa sinemalarında gösterildikten sonra Manisa
halkı, kendisine Manisa Tarzanı adını takmış. 1963
yılında yaşamını yitiren Manisa Tarzanı, bir halk
kahramanı ilan edilmiş ve Manisa’ya heykelleri
dikilmiş. Her yıl ölüm yıldönümü olan 31 Mayıs günü,
Manisa’da anısına törenler düzenlenir. Talat Bulut’un
Manisa Tarzanı’nı canlandırdığı bu filmi izleyin ve
Manisa Tarzanı’nın doğa için neler yaptığını, neleri
Oǧuz
Yönetmen: Orhan
göze aldığını izleyerek öğrenin.
gun
Er
iz
: Ceng
Yapımcı

10 TL

41
41

Unutulmayan
Günler
Zararlı Alıﬂkanlara Karﬂı Yeﬂilay

5 Mart

Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu
gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve tüm zararlı
alışkanlıklardan Türk halkını ve özellikle gençleri
korumak üzere hizmet veren bir kurumdur.
Kurumun temeli, Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Bey
ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920’de, İstanbul’da Hilâl-i Ahdar adıyla atıldı. Kurum
daha sonra, Yeşil Hilal ve sonra da Yeşilay adını aldı. Kurumun günümüzdeki adı Türkiye
Yeşilay Cemiyeti’dir. Yeşilay sembolündeki hilal, ulusal kimliği temsil eder ve devletin
bağımsızlığının simgesi olan Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilalin yeşil rengi, huzur ve
mutluluğu simgeler.

‹lk Telefon Sözü: “Bay Watson
buraya gelin. Sizi görmek
istiyorum.”
Mart
10

Telefonu, İskoçya doğumlu Alexander Graham Bell icat etti. Annesi
doğuştan işitme engelli olan Bell’in dedesi ve babası da yıllarını işitme
engellilere adadı. Üniversite yıllarında, müzik sesinin bir tel aracılığı ile
aktarılabileceği düşüncesi üzerinde yoğunlaşan Graham Bell, kuramsal
bilgilerini teknik destekle yaşama geçirmeye ve işitme engelliler için duymalarını
sağlayacak âletler yapmaya girişti. Bunun üzerine Thomas Watson adlı elektrik
mühendisi ile birlikte çalışmaya başladı. 14 Şubat 1876’da Bell telefon patenti
almak için başvuru yaptı. Bell’e 7 Mart günü patent verildi. Bell atölyede
denemelerini sürdürürken telefonu çalıştırmak için kullandığı bataryadan
pantolonuna asit döküldü. Watson’u yardıma çağırdı ve “Mr. Watson- Come
here - I want to see you” (“Bay Watson. Buraya gelin. Sizi görmek
istiyorum.”) dedi. Bell yardımcısını yardıma çağırırken farkında
olmadan 10 Mart 1876 günü ilk telefon görüşmesini yapmış oldu.
1876 Graham Bell’in
orijinal telefonu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı

23 Nisan

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk
cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk
tarafından çocuklara armağan edilen ve
ülkemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde
ulusal bayram olarak kutlanan gündür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nin 23 Nisan
1920’de açılışıyla kutlanmaya başlanan ve
o dönemdeki adı 23 Nisan Millî Bayramı
olan bu bayram, ulusal egemenliğin
başarılmasının yanı sıra, savaşlar sırasında
yetim ve öksüz kalan yoksul çocukları bir
bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. 1933’te Kurucu Atatürk’le
başlayan çocukları makama kabul etme geleneği, günümüzde de çocukların
kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesiyle
sürdürülmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO‘nun 1979‘u Çocuk
Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği‘ni
başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşıdı.

Kurucu Atatürk’ü
Her Zaman Anmak için
19 Mayıs
19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nin ulusal bayramıdır. Her yıl Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor

19 Mayıs

Bandırma
Vapuru

Bayramı olarak kutlanır. 19 Mayıs 1919‘da
Mustafa Kemal Atatürk‘ün Bandırma Vapuru
ile Samsun’a çıkması, Kurtuluş Savaşı‘nın
başladığı gün olarak kabul edilir. Adından
da anlaşıldığı üzere Kurucu Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.
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Sevgili arkadaşlar,
İnsanlar, gölge oyununu çok eski
çaǧlardan beri severek oynarlar. Siz
de bir ışık kaynaǧından yararlanarak
aşaǧıdaki hareketleri deneyin.
Gölgenin hangi hayvanı oluşturduǧunu
bulmaya çalışın. Tahminlerinizi
yuvarlakların içine yazın. Sonra da 48.
sayfadaki yanıtlarla karşılaştırın.
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Mesajlarınız İçin

Mesaj Şişesi

 Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A 06550
Yıldız-Çankaya-ANKARA
oncecocuk@tukcev.org.tr

Sevgili arkadaşlar,
Biz ne kadar yiyip içip zarar
veriyorsak çevreye, doğaya;
hayvanlara da o kadar zarar vermiş
oluruz.
Bunun için çevreyi düzenli tutalım ve
çevreyi temiz tutmayanları uyaralım.
Şunu bilmeliyiz ki bu dünyada sadece
insanlar değil hayvanlar da yaşar.
Biz çevreyi temiz tutmazsak
hayvanlara da o kadar zarar vermiş
oluruz. Bunun için şunu bilmeliyiz:
Attığımız her kötü adım hayvanlara
da zarar verir, çevreyi de kirletir.
Attığımız her iyi adım hayvanları da
korur, dünyayı da...

Fadime Dokuyucu
5/A Sınıfı
Ortakent Mümtaz Ataman
İlk Öğretim Okulu - Bodrum - Muğla
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i,
Yediǧiniz meyvelerin çekirdeklerin den birin
çekirdeǧi…
balkonunuzdaki saksıya gömün. Örneǧin elma
k bir süre
Topraǧını kuru bırakma dan sulayın. Çekirde
çıkaracaktır.
sonra fideye dönüşecek ve başını topraktan
aǧaç,
Şunu hiç unutmayın. Yeryüzündeki her bir
r ve
atmosferdeki CO2 (karbon dioksit) gazını eme
jen olma dan
atmosfere O2 gazını bırakır. Canlıların, oksi
hâlde, hadi
yaşayamayacaǧını biliyorsunuz deǧil mi? O
çekirdeǧini
bakalım önce bir meyve yemeye! Sonra da
üdüǧün de,
saksı topraǧına ekmeye… Fideniz çok çok büy
i
büyüklerinizden, aǧacınızı bahçeye dikmesin
verebilirsiniz.
isteyebilirsiniz. Hatta o fideye kendi adınızı

Klimaları, evlerd
e ve arabalarda
yazın serinlemek
, kışın ısınmak iç
in
kullanıyoruz. Ayr
ıca havayı temiz
leme
özelliǧin den de ya
rarlanıyoruz. Oys
a
klimalar, atmosfe
rdeki kirliliǧin ve
küresel ısınmanın
en büyük soru m
lusu…
Büyüklerinizi, kl
ima kullanımının
zararları
konusunda uyarın
ve olabildiǧin de
klima
kullanımın dan ka
çının.
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ak durun. Gazlı
Gazlı içeceklerden uz
eri için öncelikle
içecekler, asit içerdikl
. Midenize de
dişleriniz için zararlıdır
r yerine ayran,
zarar veren bu içecekle
yve suyunu
süt ve taze sıkılmış me
lişme çaǧın da,
yeǧleyin. Büyüme ve ge
r bunlardır.
ihtiyacınız olan içecekle

9 TEMEL
TÜKETİCİ
HAKKI
Temel ihtiyaçların karşılanması
hakkı: Barınma, ısınma, aydınlanma,
içecek ve kullanacak su bulma,
haberleşme ile ulaşım, tüketicilerin en
temel gereksinimleridir. Her tüketici, bu
temel gereksinimlerin karşılanmasını
isteyebilir.
Sağlık ve güvenlik hakkı: Satışa
sunulan her türlü mal ve hizmetin
insan yaşamı ve sağlığı açısından
kullanıcısına zarar vermeyecek
durumda olmasıdır.
Bilgi edinme hakkı: Tüketicinin mal
ve hizmeti satın alırken doğru karar
verebilmesi için gerekli bilgilere
ulaşabilmesidir. Bunun yanı sıra
zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten ve
ambalajdan korunmasıdır.
Eğitilme hakkı: Tüketicinin hak ve
çıkarlarını koruyabilmesi için eğitim
kurumlarında eğitilmesidir.
Zararların giderilmesi hakkı: Satın
alınan mal veya hizmetten dolayı
tüketicinin uğramış olduğu zararın
giderilmesidir. Böylelikle o mal veya
hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılması
sağlanır.

Sevgili arkadaşlar, Türkiye’nin
de imzaladığı 1985 tarihli
Birleşmiş Milletler Evrensel
Tüketici Hakları Bildirgesi’ne
göre, tüketiciler olarak 9 temel
ve evrensel hakkımız vardır.
Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı:
Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin
oluşumunda ülke ve doğal kaynakların
doğru kullanımı ile çevrenin
korunmasıdır.
Ekonomik çıkarların korunması
hakkı: Tüketiciye karşılaştırma olanağı
verecek çeşitte mal ve hizmetin en
uygun fiyattan sunulmasıdır. Ayrıca
satış sonrası her türlü teknik destek ve
servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Seçme hakkı: Tüketicilerin çeşitli
ürün ve hizmetlere istedikleri zaman
ulaşabilmeleridir. Devlet bu çerçevede,
aksaklıların giderilmesi için yapacağı
düzenlemelerle uygun kalite ve
fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere
sunulmasını sağlar.
Temsil edilme, örgütlenme, sesini
duyurma hakkı: Tüketicilerin, yukarıda
sayılan hakları kullanabilmeleri,
haklarını koruyabilmeleri ve
mağduriyetlerini gidermeleri
için bir araya gelerek güç
birliği oluşturmalarıdır.
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Çalı ile ağaç arasındaki fark
Çalı dipten dallanır. Ağacın ise gövdesi
vardır. Gövdeden başlayarak dallanır.
Çalının boyu (budanmadığı takdirde)
en fazla 2,5-3 metreye ulaşırken,
ağaçlar 25-30 metre, hatta daha fazla
boylanabilir. Ağaç ve çalı arasındaki
temel farklar bunlardır.
10

Kuluçka
Dişi kuş veya kümes
hayvanının, civciv
çıkarmak amacıyla
yumurtanın üzerine
yatması.

Telek
Kuşların gövde, kanat
ve kuyruğunda bulunan,
uçma, örtü ve kuyruk
telekleri olarak üçe
ayrılan, çeşitli renklerde
kalın eksenli tüy.

16
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AĞAÇ

LEYLEK

SALYANGOZ

1

BİSİKLET

4

TAHİN
PEKMEZ

3
YUMURTA

2
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Kaplumbağa
Ördek

Köpek
Keçi
Keçi

Tavşan

Tilki

Domuz

Kaz

Geyik
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Sevgili Arkadaşlar,
üzerinde yaşadığımız mavi
gezegenimiz, sorumsuz
ya da bilinçsiz insanlar
tarafından günden güne
tüketiliyor. Nüfus artıyor,
çöp dağları büyüyor, su
kaynakları tükeniyor,
küresel ısınma kapımızda…
Böyle giderse, yeni kuşaklar,
yaşanabilir bir dünyaya
açamayacak gözlerini…
Bunu istemeyiz, değil mi?
Peki… Bundan tam 11 yıl
sonrasını düşünün, Yıl 2023.
Cumhuriyet’imizin de
100. kuruluş yıldönümü…
Bugün 7 yaşında olanlar,
11 yıl sonra 18 yaşında
genç bir birey olacak. 12
yaşındakiler de 23 yaşında
birer genç kız ya da delikanlı…
Sizi güzel bir geleceğin beklediğini bilmek
içinizi nasıl da rahatlatırdı, değil mi? Peki,
elinizde olsaydı, güzel bir gelecek için,
bugünden neleri değiştirmek isterdiniz?
Hayalinizde 11 yıl sonrasına bir
yolculuk yapın.

1DV×O%LU<DV‚ am
+D\DO(GL\RUVXQX]"
Neler görüyorsunuz?
Belki uzayda tarım
yapıldığını…
Açlığın yeryüzünden
silindiğini… Mars’a
günübirlik yolculuklar
düzenlendiğini… Ölümcül
hastalıkların ortadan
kaldırıldığını…
Belki de güneşin yeryüzünü
kavurduğunu… Su
kaynaklarının tamamen
kuruduğunu… Suyun altın
fiyatına satıldığını… Açlık
ve hastalıkların tüm canlıları
kırıp geçirdiğini…
©

Hayalinizdeki 2023 yılını yazın
derginize, yayımlayalım.

Yazılarınız, bir mektup
(dosya) kâğıdı uzunluğunda
olsun. 2023 hayallerinizi göndereceğiniz
adresimiz:
Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı
İlkbahar Mahallesi 606. Sokak 13/A
06550 Yıldız - Çankaya/ANKARA
oncecocuk@tukcev.org.tr
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