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Sımsıcak Yuvası
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Yenİ Yılımız
Kutlu Olsun!
31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece 2020 yılını
tamamlayıp 2021’e giriyoruz. Yeni yıl; yeni bir
başlangıç ve yeni umutlar demek.

Böylesi özel günler, yakınlarımıza
ve arkadaşlarımıza sevgimizi
göstermenin ve iyi dileklerde
bulunmanın tam zamanı!
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Hepimizin bildiği gibi 2020 pek
çok açıdan farklı bir yıl oldu.
Geçtiğimiz yıl hem dünyamız
hem de ülkemiz pandemi
nedeniyle bazı olumsuzluklar
yaşadı. Bu durumdan okul
hayatımız da etkilendi. Yıl
boyunca öğretmenlerimizi ve
sınıf arkadaşlarımızı daha az
gördük ve uzaktan eğitimle
tanıştık. Evlerimizde de geçmişte
olduğundan daha fazla vakit
geçirmeye başladık.

Ancak her yıl, yeni
umutları ve beklentileri
beraberinde getirir. 2021’de
arkadaşlıklarımız büyüsün,
başarılarımız artsın,
okuduğumuz kitaplar
çoğalsın ve oyunlarımız
hep güzel geçsin. Hepimizin
yeni yılı kutlu olsun…

Sence 2020 nasıl bir
yıldı? 2020’de yaşadığın
en büyük değişiklik
neydi? Peki 2021’den
beklentin neler? Haydi
bize yaz ve sayfa 57’deki
yazışma adresimize
gönder; yayımlayalım.

Sevdiklerine
l
bir kartposta
y
i
en ılla
göndererek y
rini
ilgili iyi dilekle sıl
in. Na
paylaşabilirs
yfayı
mı? Haydi sa
çevir.
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PTT’yi Tanıyalım

Sen de 2021’i karşılamaya
hazırlanırken sevdiklerine
bir kartpostal göndermeye
ne dersin?

Yenİ Yıl
Kutlamasının
En Renklİ Halİ

Mektuptan Farkı Nedir?

Kartpostal
Kartpostallar yeni yıl dileklerini iletmenin en güzel
yollarından biridir. Yılbaşı yaklaşırken postacının
getirdiği zarflar herkesi heyecanlandırır ve tebessüm
ettirir. Gönderdiğimiz kartpostallar çoğu zaman yılbaşı
hediyelerinden bile çok sevilir ve yıllarca saklanır.

Mektupla kartpostal
arasında 2 temel fark
vardır:
1- Mektuplar genellikle A4
boyutunda temiz kâğıtların ön ve
arka yüzüne yazılır. Kartpostallar
ise farklı ebatlarda cicili bicili
kartlardır. Kartpostalın sadece
arka yüzüne yazılır.

2- Mektupta bir alan sınırlaması
yoktur. Mektup yazan kişi
konudan konuya geçip sayfalar
boyunca yazabilir. Ancak
kartpostallarda alan sınırlıdır.
Bu nedenle kartpostala yazılan
yazılar kısa ve nettir.

Kartpostal Nasıl Seçilir?
Kartpostalların üzerinde şehir
manzaraları, tarihî yapılar,
mimari eserler, doğa ve çiçek
görselleri, ünlü şarkıcı ve sporcu
fotoğrafları ile daha nice renk ve
desen bulunur. Yılbaşı kartlarında
ise genellikle kar manzaraları,
kardan adam, çam ağacı gibi
görseller vardır…

PTT iş yerlerinde ya da
kırtasiyelerde gördüğümüz çeşit
çeşit kartpostal arasında seçim
yapmakta zorlanabilirsiniz. Böyle
bir durumda kendi beğenilerinizi
değil, kartpostal göndereceğiniz
kişinin beğenilerini düşünebilirsiniz.
Bu, karar vermenizi kolaylaştırır.

Bayram ve yılbaşı
gibi özel günlerde
kartpostal
göndermek en güzel
geleneklerimizden
biri. Haydi kartpostal
göndermenin
inceliklerini hep birlikte
öğrenelim…
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Evde kartpostal
yapımı için
kırtasiyeden
karton ve
yapışkanlı kâğıtlar
almamız gerekir.

Evde Kartpostal
Yapabiliriz
Bazı insanlar kartpostal satın almak
yerine kendi kartpostallarını kendileri
yaparlar. Bu biraz el becerisi ve
yaratıcılık isteyen bir iştir. Pandemi
nedeniyle evde olduğumuz bir
dönemde ailecek böyle bir etkinlik
yapabilir ve keyifli vakit geçirebiliriz.

Kartonu kartpostal
boyutunda
kestikten sonra
üzerine keçeli ve
simli kalemlerle
görseller
çizebiliriz.

4- Daha sonra konu
uzatılmadan, hemen tebrik
ya da iyi dilekler iletilir: Yeni
yılınızı kutlar, ellerinizden
öperim…

5- Kısa bir selamlama
cümlesi yazılır: Enişteme
selam ederim, kendinize iyi
bakın…

6- Samimi bir “imza” cümlesi
yazılır. İmzasız kartpostal
olmaz: Seni seven torunun,
seni özleyen arkadaşın,
biricik yeğenin…

7- Kartın sağ üst köşesine
ya da imzanın yanına tarih
yazılır. Bazı kartpostallarda
tarihin ve adresin yazılacağı
kısımlar belirlenmiştir. Eğer
öyle ise tarih o kısma yazılır

Kartpostal Nasıl
Gönderilir?

Kartpostalımızı yazdıktan
sonra uygun büyüklükte bir
zarfın içine yerleştirmeliyiz.
Kartona yapıştırdığımız pamuklarla
“kar yağmış” izlenimi verebilir;
düğme, kumaş parçaları ve
çeşitli bakliyatlarla kartonu
renklendirebiliriz. Hayal gücü sınır
tanımaz…

Zarfın arka yüzünü çevirmeli ve sol
üste gönderenin (yani kendimizin)
adını ve adresini yazmalıyız. Alıcının
adresini ise zarfın ortasından
itibaren sağ alt köşeye doğru
yazmalıyız.

eren:

Gönd

Alıcı :

Kartpostal Nasıl
Yazılır?

.......

Sayın

Alıcının ismi ve soyadı önüne “Bay”,
“Bayan” ya da “Sayın” gibi bir unvan
konulmalıdır. Bu, saygı gereğidir.

Kartpostal yazmanın bazı
kuralları vardır. İlk defa
kartpostal gönderecekler için
bu kuralları hatırlayalım…
1- Öncelikle kartpostala ne
yazacağımızı belirlemeli
ve bir müsvedde kâğıda
yazmalıyız. Hazırlık
yapmadan yazmaya
başlarsak hata yapabiliriz ve
bu durumda kartpostalımız
çöpe gider.
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2- Kartpostal mutlaka
“hitap” ile başlar: Sevgili
Dedeceğim, Kıymetli
Arkadaşım, Canım
Halacığım, …

Alıcının adresini tam ve eksiksiz bir
biçimde yazmalıyız. Adresi eksik
yazarsak kartpostalımız alıcıya
ulaşmaz ve bize geri gelir.
3- Hitap ifadesinden sonra
çok kısa hâl hatır sorulur:
Nasılsınız? İyi misiniz?

Zarfın üzerine isim
ve adres bilgilerini
yazdıktan sonra
en yakın PTT
iş yerine gidip
kartpostalımızı
gönderebiliriz.

P T T
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Bu Ay Ne Oldu?
Bir Malın Yerli Malı
Olduğunu Nasıl Anlarız?

Yerlİ Malı,
Yurdun Malı;

Herkes Onu
Kullanmalı
Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arası, okullarımızda “Tutum,
Yatırım ve Türk Malları Haftası” olarak kutlanır. Bu hafta
yaygın şekilde “Yerli Malları Haftası” adıyla da bilinir.
Yüz yüze eğitime ara verdiğimizden bu yıl “Yerli Malları
Haftası”nı sınıfımızdaki etkinliklerle kutlayamıyoruz.
Ancak ev ortamında da yerli malı kullanmanın anlamını
ve önemini kavramamız mümkün.
Yerli malı “Türkiye’de üretilen mal”
demektir. Yani yerli mallarının
üretiminde ülkemizin çiftçisi, işçisi ve
mühendisleri çalışır.
Bir de yabancı, yani ithal mallar vardır.
İthal mallar başka ülkelerde üretilerek
ülkemize gönderilir.
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Doğal olarak bu malların üretiminde de
o ülkelerde yaşayan çiftçiler, işçiler ve
mühendisler çalışır.
Eğer markete gittiğimizde ithal
mal yerine, yerli malı satın alırsak
ödediğimiz para kendi ülkemizde kalır
ve yabancı ülkelere gitmemiş olur.

Bunu anlamak çok kolaydır.
İster markette ister büyük
mağazalarda olsun; aldığımız
her ürünün etiketinde üretildiği
ülke yazar. Etiketi dikkatli
okursak satın aldığımız ürünün
nerede üretildiğini kolaylıkla
öğrenebiliriz.

Yerli malı
kullanalım,
paramız
ülkemizde
kalsın.

Sadece Tarım Ürünleri
Değil
Dört mevsimin aynı anda
yaşandığı ülkemizde birbirinden
lezzetli tarım ürünleri üretilir.
Belki de bu nedenle “yerli
malları” denilince aklımıza
hemen tarım ürünleri gelir.
Ama ülkemiz sanayi ve bilişim
alanında da hızla gelişmekte
ve yüksek kalitede ürünler
üretmektedir.

Mesela evimizde kullandığımız
buzdolabı, çamaşır makinesi,
televizyon gibi ev aletleri; tencere,
yemek takımı gibi mutfak gereçleri;
kullandığımız koltuk takımları,
yatak, masa ve sandalye;
salonumuzdaki perdeler, halılar ve
avizeler… Bunların hepsi Türkiye’de
üretilmekte ve bizlerin kullanımına
sunulmaktadır.

Biliyor musun?
Türkiye’ye gönderilen
ithal gıdalara uzun süre
bozulmadan dayanması
için koruyucu
kimyasallar eklenir.
İthal gıdalardaki
bu katkı maddeleri
sağlığımız için
zararlıdır.

P T T
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Gezgin Güvercin

GEZGİN GÜVERCİN
DENIZLI’DE

Meğer ben uça uça
Denizli’ye kadar
gelmişim. Haydi
Pamukkale’yi ve
Denizli’nin güzelliklerini
birlikte keşfedelim!

Ege Bölgesi semalarında
gezinirken yeryüzünde bir
beyazlık dikkatimi çekiyor.
Bir pamuk tarlasının üzerinde
miyim? Hayır, hayır… Burası kar
tutmuş bir tepe olmalı. Fakat
hava o kadar da soğuk değil.
Kar tutmuş olamaz.
İyice meraklanıyor ve
alçalmaya başlıyorum.
Yaklaştıkça görüntü netleşiyor:
Beyazlıklar basamak basamak,
oluk oluk üst üste binmiş.
Turkuaz renkli su havuzları,
deniz dalgaları gibi köpük
köpük… Ben ömrümde böyle
farklı, böyle şaşırtıcı bir yer
görmedim. Hemen inip giriş
kısmındaki tabelayı okuyorum:
Pamukkale Travertenleri
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Tepeden pamuk tarlasına
benzettiğim bu beyazlık
meğer Pamukkale
Travertenleri’ymiş.
Traverten, Dünya yüzeyinde
çok ender görülen bir
coğrafi oluşummuş.
Yeraltı sularının içindeki
kalsiyum karbonatın,
yüzyıllar boyunca çökerek

birikmesiyle oluşurmuş.
Bu doğal güzellik beni
şaşkına çeviriyor. Bir o
yana, bir bu yana çılgınlar
gibi uçuşuyorum. Pamuk
rengi kayaçlar, köpük
köpük sarkıtlar, basamak
basamak yükselen su
havuzları arasında kanat
çırpıyorum.
Büyüleyici görüntüsü
ve şifalı sularıyla
Pamukkale
Travertenleri,
Birleşmiş Milletler’in
Dünya Mirası
Listesi’nde yer
alıyormuş.

Öğrendiğime göre
Pamukkale’nin çevresinde
kaplıcalar ve termal
sular bulunuyormuş.
Antik çağlardan bu
yana sindirim, solunum,
dolaşım ve deri
hastalıklarının tedavisi
için insanlar bu bölgeye
gelir, Pamukkale’nin
sularında şifa ararmış.
P T T
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Hierapolis Antik Kenti
Pamukkale Travertenleri’nden
kanatlanır kanatlanmaz bir
antik kentin kalıntılarını fark
ediyorum. Burası Bergama
Krallığı tarafından inşa ettirilen
Hierapolis Antik Kenti’ymiş.
Bergama Krallığı bu şehri,

Denizli’nin Horozu
travertenlere yakın olması
nedeniyle sağlık merkezi
olarak kurdurmuş. En az 2000
yıllık geçmişi bulunan kentin
sütunları ve çeşmeleri arasında
dolaşıyor; tarihî tiyatroda
geziniyorum.

Bir de meşhur “Kleopatra
Havuzu”ndan bahsediyorlar.
Buraya kadar gelmişken orayı da
görmeliyim.

Doğa ve tarih yolculuğumun
ardından şehir merkezine
yol alıyorum. Aman! O da
ne! Şehrin meydanında dev
bir horoz var! Evet yanlış
duymadınız kocaman bir
horoz! Şaşkınlıktan gözlerim

fal taşı gibi açılıyor. Denizlililer
beni şaşırtmak için iş birliği
mi yapıyor? Önce Pamukkale,
şimdi de horoz! Yaklaşınca
anlıyorum ki gördüğüm
şey canlı değil, sadece bir
heykelmiş. Horoz, Denizli’nin
sembolüymüş. Şarkılarında,
türkülerinde bile horozlardan
bahsedilirmiş.

Kanatlarım sayesinde havuzu
çabucak buluyorum. Ama bu
havuz sizin alışkın olduğunuz
havuzlara benzemiyor. Suyu
sıcacık. İnsanlar bu havuza
serinlemek için değil, eklem
ağrılarına iyi gelsin diye
giriyorlarmış. Havuzun içindeki
antik kalıntılar da görülmeye
değer.

16

AR ALIK

2020

P T T

Horoz heykelinin dibinde güvercin
dostlarıma rastlıyor, onlarla
sohbet etmeye başlıyorum. Bana
“Güzel Denizli’mizin kabak tatlısını
yedin mi?” diye soruyor ve ikram
ediyorlar. Mmmm! Türkiye’nin
pek çok yerinde kabak tatlısı
yemiştim ama buradaki bir başka…
Güvercin dostlarıma “Denizli’den
anne babama ne götürebilirim?”
diye soruyorum. “Haydi düş
peşimize Gezgin Güvercin!” diye
havalanıyorlar. Acaba beni
nereye götürüyorlar?

Ç O C U K
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Buldan ilçesine geliyoruz. Burası
havlu ve bornoz denilince sadece
Türkiye’de değil, dünyada akla gelen
ilk yerlerden biriymiş. Yöreye özgü
Buldan bezinden üretilen ürünler
buradan dünyanın dört bir tarafına
satılıyormuş. Öyle ki, eskiden
padişahların gömlekleri, saray
kızlarının gelinlikleri hep Buldan
bezinden dokunurmuş. Bu el emeği
göz nuru ürünlerden ben de anneme
ve babama birer tane alıyorum.
Renklerine, desenlerine hayran
kalıyorum.

Cevap Anahtarı : 1) Pamukkale, 2) Denizli Horozu, 3) Hierapolis Antik Kenti, 4) Buldan Bezi

Gezgin Güvercin Denizli’de
neler gördü neler… Haydi onun
gördüğü güzelliklerden bazılarını
hatırlayalım…

Buldan Bezi

M
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H

Ağlayan Kaya Şelalesi

Artık gitme vakti geliyor.
Kanatlarımı çırpıp yeni ufuklara
doğru yol almaya hazırlanırken
“Ağlayan Kaya”yı görüyorum.
Sanki gittiğime üzülüyor gibi
hüzünlü hüzünlü bakıyor. “Ağlama
güzel şelale. Bu harika şehre
yeniden geleceğim ve seni
yeniden göreceğim” diyorum.
Denizli maceramı böylece
noktalıyorum.

H

O
İ

Gezgin Güvercin senin
şehrine de gelsin
mi? Haydi yaşadığın
şehrin tarihî ve doğal
güzelliklerini bize yaz,
sayfa 57’deki yazışma
adresimize gönder.
Gezgin Güvercin
ziyaret edip hepimize
anlatsın…
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1

Avustralya
Demiryolları’nda çalışan
“Ghan” isimli tren,
dünyanın en uzun yolcu
trenidir. 44 vagonu ve
2 lokomotifi bulunan
tren yaklaşık 1 kilometre
uzunluğundadır.

3

Köpekler insanlara göre
çok daha az ışıkta bile
görebilirler. Bu sayede
gece karanlığında
cisimlerin şekillerini
ve hareketlerini
algılayabilirler.

2

Su altı dünyasının en
büyüklerinden olan
kambur balinalar,
yüzgeçleriyle rüzgar
türbinlerinin icadına
ilham olmuştur.

4

Hint bülbüllerinin
işitme yeteneği çok
gelişkindir. Bu sevimli
canlılar, en az 50
farklı kuş sesini ayırt
edebilirler.

6

Kirpilerin
vücudunda 5 ila
8 bin arasında
diken vardır.

Dünya’nın en
rüzgarlı yeri,
Antartika
yakınlarındaki
Cape Denison
Adası’dır.

7

Mavi rengini
görebilen
tek kuş
baykuştur.

8

Bugüne
kadar Ay
yüzeyinde
12 astronot
yürümüştür
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Meslekler

Tasarımdan Önce Hazırlık

Mimarların yaptığı bina tasarımlarına ve
çizimlerine; “mimari plan” ya da “proje
planı” denir. Mimar, tasarıma başlamadan
önce mutlaka hazırlık yapar. Bu hazırlığı
yapmadan ve gerekli bilgileri toplamadan
ihtiyaca uygun, dayanıklı bir bina
tasarlayamaz.

Yaşam Alanlarımızı
Onlar Tasarlıyor:

mİMARLIK
Ev, okul, hastane ya da kütüphane… Hatta sokak,
park, bahçe… Bütün yaşam alanlarımız mimarların
çizimlerine uygun olarak inşa edilir. Peki mimarlar bu
çizimleri neye göre ve nasıl yapar?

Bu sayımızda mimarlık
mesleğinin inceliklerini
tanıyoruz…
İnsanlar olarak, yaşamak ve
günlük faaliyetlerimizi sürdürmek
için binalara ihtiyaç duyarız. Bina
denilince ilk olarak günümüzün
büyük bölümünü geçirdiğimiz
evlerimiz ve okullarımız akla gelir.
Ara sıra gittiğimiz alışveriş merkezi,
sinema, stadyum, havalimanı gibi
yerler de ortak kullandığımız yaşam
alanlarımızdır. İşte bütün bu yapı
ve mekânların nasıl inşa edileceğini
mimarlar tasarlar.
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Hazırlığın aşamaları şöyledir:

Mimar önce binanın
yapılacağı yere gidip
bölgedeki toprak
yapısını ve deprem
riskini inceler. Buna
“zemin etüdü” denir.

Zemin etüdü sayesinde
bölgenin inşaata uygun olup
olmadığına, kat yüksekliğine
ve kullanılacak malzemelere
karar verilir.

Eğer bölge inşaata
uygunsa mimar şu
sorulara yanıt aramaya
başlar: Güneş ne taraftan
doğuyor ne taraftan
batıyor, iklim şartları
nasıl, çevrede okul ya da
hastane gibi büyük bir
yapı var mı?”

Bu soruların yanıtları
sayesinde binanın cephesini
(yani ne tarafa bakacağını),
ana giriş ve çıkışlarını,
otopark ve açık alanlarını
belirler.

Havalandırma, ısı
yalıtımı, güvenlik
gibi temel
ihtiyaçların nasıl
karşılanacağına
karar verir.

Daha sonra binanın
hangi amaçla, kaç kişi
tarafından kullanılacağını
araştırır. Çünkü bunu
öğrenmeden binaya
Örneğin burası bir
uygun çözümler
okulsa bahçede
üretemez.
spor ve oyun
alanları olmalıdır.
Hastaneyse geniş
bir otoparka ihtiyaç
vardır. Sinemaysa
bilet gişesi
yapılmalıdır.

Bina Yapmak Ekip İşi Mimar ve mühendisler
çok yakın çalışır ama
birbirlerinden farklı
işler yaparlar. Mimar
hazırladığı proje planını
inşaat mühendisine verir.
İnşaat mühendisi bu planı
uygulayarak binayı inşa
eder. Elektrik mühendisi de
plana uygun olarak elektrik
sistemini kurar.

Mimar bütün
çizimlerini “kuş bakışı”
yapar. Kuş bakışı,
bir yerin tepeden
bakıldığında görülen
halidir.
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Hazırlık Bitti, Şimdi Çizim Zamanı

Her bir katın giriş – çıkış kapılarını,
merdivenlerini, asansörünü, koridor
ve havalandırma bölgelerini belirler.
Odaların yerleşimini, pencerelerin
sayısını ve büyüklüğünü, balkon ya
da teras gibi açık alanları, banyo
ve mutfak gibi bölümleri çizer.

Hastane, kütüphane, alışveriş
merkezi gibi halka açık yerlerde
otopark, kafeterya gibi ortak
kullanım alanlarını tasarlar. Bu tür
mekânlara engelli bireylerin erişimini
kolaylaştıran çözümler üretir.
Sonunda tüm kat çizimlerini
tamamlar ve hepsini birleştirerek
“proje planı” haline getirir.

1. Binanın yapılacağı yerdeki toprak yapısını ve deprem
riskini incelemeye ne denir?
T

E

İ

Z

E

D

Ü

Z

Ü

N

Cevap Anahtarı : 1) Zemin Etüdü, 2) Peyzaj Mimarı, 3) Proje Planı, 4) Kuş Bakışı, 5) Yalıtım

Mimar tüm bu bilgileri topladıktan
sonra kalemini, kağıdını, cetvelini,
pergelini alıp masa başına geçer ve
başlar çizim yapmaya.

M

E

2. Park ve bahçeleri tasarlayan mimarlık türüne ne denir?
I

J

Y

P

E

Z

A

P

İ

A

R

M

M

M

3. Mimarların yaptığı bina tasarım ve çizimlerine ne denir?
E
Mimar isterse hazırladığı
planın bire bir küçültülmüş
maket halini de yaptırır.
Bu maketler bilgisayar
programları ve 3D
yazıcılarla kolayca
hazırlanabilmektedir.
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R

P

I

L

P

A

N

O

P

P

4. Bir yerin tepeden bakıldığında görüldüğü haline ne denir?
Ş

Bir de Peyzaj Mimarı Var Park ve bahçeleri
düzenlemek de ayrı bir
uzmanlık konusudur.
Park ve bahçelerin havuz,
bank, dinlenme ve spor
alanlarıyla donatılması ve
yeşillendirilmesi peyzaj
mimarının işidir.

J

B

K

U

K

Evlerimizin,
okullarımızın
iç tasarımı ve
dekorasyonunda
uzmanlaşan kişilere
de “iç mimar” denir.
İç mimarlar, yaşam
alanlarımızı daha
kullanışlı ve güzel hale
getirirler.

Ş

A

K

I

I

B

5. Binaların kolay ısınması, soğuk almaması için geliştirilen
sistemlere ne denir?
T
Y

I

A

L

I

M

Y

T

P T T

Sen de Mimar Olabilirsin –
Gördüğün gibi, çoğu zaman
hayranlıkla baktığımız
binaların tüm detayları;
mimarların bilgisi ve hayal
gücü sayesinde belirleniyor.
İyi bir mimar olmak için hem
matematiğe hem de sanata
ve estetiğe ilgili olmalısın.
Ama her şeyden önce
liseden sonra üniversitelerin
mimarlık fakültelerini tercih
etmelisin.
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Afacan Dostlarımız

Gİtmesek de Görmesek De
Hepsİ Çok Sevİmlİ

KUTUPLARIN SEVGİ
DOLU CANLILARI

Kutup Ayıları
“Beyaz ayı” ya da “deniz ayısı”
olarak da bilinen kutup ayısı, Kuzey
Kutbu’nun karlı sahillerinde ve
buzullar üzerinde yaşar. Kutup
iklimine çok iyi uyum sağlamıştır.
Kürkünün kalınlığı onu soğuktan

korur, beyaz rengi ise buzullar
arasında saklanmasını kolaylaştırır.
Karada yaşayan en büyük etçil
canlıdır. Yüzmeyi bildiğinden suda
da avlanabilir. Diğer ayı türlerinden
farklı olarak kış uykusuna yatmaz.

Gezegenimizin buzullarla kaplı kuzey ve güney kutuplarında
sıcaklık ortalaması yıl boyunca sıfır derecenin altındadır.
Bazı günler -40 dereceye kadar düşen hava koşullarında
insanların yaşaması oldukça güç. Ancak doğal yaşam ortamı
kutuplar olan birbirinden sevimli dostlarımız var.

Haydi kutupların soğuğunu
gülümsemeleriyle ısıtan bu
canlıları yakından tanıyalım…
ıları

y
Kutup A

28

Yavru kutup
ayıları poz
vermeyi çok
seviyor.
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Kutup ayıları
yavrularına
karşı oldukça
korumacıdır.
Birbirlerine
sarılarak uyumaya
bayılırlar.

Biliyor musun? Küresel
ısınma nedeniyle
kutup ayılarının doğal
yaşam alanları tehdit
altında. Nüfusu 20 bin
civarında olan kutup
ayıları, ne yazık ki
nesli tükenmekte olan
canlılar arasında.
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Fok Balığı

Kar Baykuşu

Gezegenimizde pek çok farklı
türde fok balığı yaşamaktadır.
Kuzey Kutbu’nun yanı sıra
Atlantik ve Pasifik Okyanusları
ile Marmara ve Akdeniz’de fok
balığı türleri görülebilmektedir.
Yaşadığı bölgeye göre farklı
farklı renklerde karşımıza çıkar.

Beyaz ve grinin tonları ile siyah
renkte görülebilir. Kutup fokları,
kutup bölgelerinde yaşamaya
alışkındır. Suda, buzda ve karda
hiç üşümez. Çünkü kürkünün
altında depoladığı yağ, onu
soğuktan korur.

Baykuşgiller ailesinden gelen bir
soğuk iklim kuşudur. Genellikle
Kuzey Kutbu’na yakın bölgelerde
yaşar. Boyu 60 santim, kanat
açıklığı ise 125 – 150 santim
civarındadır.

Göz bebekleri sarıdır. Yetişkin
erkekleri bembeyazdır. Dişilerinin
ve yavrularının tüyleri genellikle
beyaz olsa da kanatlarında koyu
renkli benekler görülür. Ötüşü
ördek sesini andırır.

Kar baykuşları
isimlerinden
de anlaşılacağı
gibi soğuk iklim
kuşudur, sıcak
bölgelerde
yaşamaz.

Fok balığı
yaşamının büyük
kısmını suda
geçirse de diğer
balıklardan farklı
olarak karada da
yaşayabilmektedir.

ları

k
Fok Balı

İster yavru ister
yetişkin olsun fok
balıkları insanlara
çok sevimli
görünür.

30

AR ALIK

2020

Nesli tükenmekte
olan Akdeniz
fokunun toplam
nüfusu ne yazık ki
700 civarındadır.
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Kutup Tilkisi

Penguen

Kutup tilkisi köpekgiller
ailesindendir. Kalın ve parlak
kürkü kışın bembeyaz,
yaz mevsiminde ise koyu
kahverengidir. Uzun, bol tüylü
ve dolgun kuyruğunu atkı ya da
yorgan gibi kullanarak soğuktan

korunur. Bu sayede -70 derecede
bile yaşayabilir. Hem hızlı bir
koşucu hem de iyi bir yüzücüdür.
Diğer köpekgiller gibi koku alma
yetisi çok gelişmiştir.

Penguenler; uçamayan, ayakta
durabilen, perde ayaklı deniz
kuşlarıdır. Yalnızca Güney Kutbu
ve çevresinde yaşar, Kuzey
Kutbu’nda görülmezler. Boyları
30 ila 105 santim arasında
değişen 17 türü vardır. Sırtları
siyah veya koyu gri, karın

Kutup tilkisinin
dişisi tek seferde
11 ila 22 tane yavru
verebilir. Yavruları
için hazırladıkları
barınaklar kuşaktan
kuşağa miras kalır.
Bazı barınakların 300
yıl kadar kullanıldığı
saptanmıştır.

isi

ilk
Kutup T

kısımları ise bembeyazdır.
Vücutları ince ve pul benzeri
tüylerle örtülüdür. Tüyleri ve
derilerinin altındaki kalın yağ
tabakası sayesinde -40 derecelik
sıcaklıklarda bile yaşayabilirler.
Buz üstünde sıçrar, karda kayar,
denizde yüzerler.

Üreme zamanında binlerce
penguen yan yana gelerek
kuluçka kolonileri kurarlar.
Anne ve baba penguen
sırayla kuluçkaya yatarak
yumurtayı soğuktan korur.
Yavru penguen anne ve
baba tarafından birlikte
bakılır ve ısıtılır.

Penguenlerin
kanatları uçmaya
yaramasa da
yüzmelerini
kolaylaştırır.

er

Penguenler de
tıpkı insanlar
gibi anne, baba
ve çocuklardan
oluşan aileler kurar
ve birbirlerine çok
bağlıdırlar.

Kutup tavşanı,
misk öküzü, ren
geyiği, Sibirya kurdu
gibi daha birçok
hayvan kutuplarda
yaşamaktadır.
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Yavru penguenler
dondurucu soğuklarda
birbirlerine sarılarak
ısınır ve ebeveynlerinin
avladıkları balıklarla
beslenirler.
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Merak

MEVSİMLERİN
NEDENİ

Havanın aydınlanması
ve kararması (yani
gece ve gündüzün
oluşması) Dünya’nın
kendi ekseni etrafında
dönmesiyle olur.

Bildiğiniz gibi Dünya’nın iki
farklı hareketi vardır:
1- Kendi Etrafında Dönmesi:
Dünyamız kendi ekseni etrafında
Batı’dan Doğu’ya doğru sürekli
olarak döner. Bu dönüşü 24 saatte
(1 günde) tamamlar.

2- Güneş Etrafında
Dönmesi: Dünyamızın
diğer hareketi ise Güneş’in
etrafında dönmesidir.

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış… Dünya’nın pek
çok bölgesinde bir yıl içinde 4 mevsim yaşanır.
Peki her biri farklı güzelliğe sahip bu mevsimler
niye oluşur? Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi
yaşanırken Güney Yarım Küre’de niye mevsim
yazdır?

Dünya, Güneş’in
etrafında dönüşünü
365 gün 6 saatte (yani
1 yılda) tamamlar. İşte
mevsimlerin oluşması,
Dünya’nın Güneş
etrafındaki dönüşüyle
ilgilidir.

Haydi bu soruların
yanıtını birlikte
bulalım…
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Eksen Eğikliği Nedir?
Dünyamız Kutup Bölgeleri’nden
hafifçe basık bir portakal
şeklindedir. Dünya’nın kutup
noktalarından bir çubuk geçtiğini
düşünelim ve çubuğu Dünya’nın
ekseni kabul edelim. Dünya’nın
ekseni 23° 27’ eğik olduğundan,
yörüngedeki yolculuğu boyunca
Kuzey ve Güney Yarım Kürelerinin
Güneş’e yakınlıkları değişir.

Mevsimlerin Nedeni
Dünya, Güneş etrafındaki
dönüşünü “yörünge” adı
verdiğimiz bir yol üzerinde
yapar.

Bu dönüş esnasında
Güneş ışınları Dünya
yüzeyine farklı açı ve
sürelerde düşer. Çünkü
Dünya’nın ekseni
Güneş’in etrafında
dönerken izlediği
yörüngeye dik değil,
biraz eğiktir.
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Şekilde görüldüğü
gibi; Kuzey Yarım Küre
Güneş’e yakın olduğu
dönemde yaz mevsimini
yaşar. Bu esnada,
Güney Yarım Küre’de
mevsim kıştır.

Biliyor musun? - Arjantin, Brezilya, Şili,
Güney Afrika, Avustralya gibi Güney
Yarım Küre ülkelerinde de Aralık, Ocak
ve Şubat ayları “yaz ayları”dır. Bu
ülkelerde insanlar yılbaşını kartopu
oynayarak değil, denize girerek
karşılıyor.

Eksen Eğik Olmasaydı
- Dünyanın ekseni eğik
olmasaydı, Dünya’nın her
noktası yıl boyunca aynı
açıyla Güneş ışığı alırdı
ve mevsimler oluşmazdı.
Mevsimler olmasaydı;
yeryüzündeki bitki ve
hayvan çeşitliliği azalır,
farklı türler yaşama ortamı
bulamazdı.
P T T

Ülkemizin de bulunduğu
Kuzey Yarım Küre’ye
Güneş ışınları 21
Haziran - 23 Eylül
tarihleri arasında
büyük açılarla düşer. Bu
tarihler arasında Kuzey
Yarım Küre ülkelerinde
yaz mevsimi yaşanır.
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Öğrendiklerimizi hatırlayalım.

A)
Ekvatorda Mevsim
Dünyayı iki eşit parçaya
bölen Ekvator Çizgisi’nin
çevresine Güneş ışınları yıl
boyunca dik açılarla gelir.
Bu nedenle bu bölgede
mevsimsel farklılıklar çok
belirgin değildir.

“Sıcak iklim kuşağı”
denilen bu bölgede
sıcaklık ortalaması
25 - 30 derecedir ve
her mevsim bol yağış
görülür.

2

Mevsim ve iklim terimleri bazen
birbirine karıştırılır. Mevsim,
bulunduğumuz yarım kürenin
güneşe olan konumuyla ilgili
takvimsel dönemlerdir. İklim
ise ülkelerin denize uzaklığına,
yüksekliğine ve diğer coğrafi
özelliklerine göre değişen hava
koşullardır.
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4
5

C)

Brezilya

Gece - gündüz
oluşmazdı

B)

Mevsimler
oluşmazdı

C)

Depremler
oluşmazdı

Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesiyle
Dünya’nın kendi etrafında dönmesiyle
Güneş ve Ay’ın yer değiştirmesiyle

Dünya Güneş etrafındaki dönüşünü hangi sürede tamamlar?

A)
Örneğin, şu an ülkemizin
tamamı kış mevsimini
yaşamaktadır. Kış mevsimi
karasal iklimin görüldüğü
Erzurum ilimiz için
dondurucu soğuk ve bol
kar yağışı anlamına gelir.
Akdeniz ikliminin yaşandığı
Antalya ilimizde ise kışın
kar yağması çok ender bir
olaydır.

Rusya

Gece ve gündüz nasıl oluşur?

A)
B)
C)

Mevsim ve İklim Farklı

B)

Dünya’nın ekseni eğik olmasaydı hangisi oluşmazdı?

A)

3

İtalya

365 gün

B)

365 gün 6 saat

C)

365 gün 12 saat

Dünya’nın hangi noktası yıl boyunca Güneş ışınlarını dik açılarla
almaktadır?

A)

Ekvator

B)

Kuzey Yarım
Küre

P T T
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Cevap Anahtarı: 1 - C, 2 - B, 3 - B, 4 - B, 5 - A

1

Türkiye’de kış mevsiminin yaşandığı günlerde aşağıdaki ülkelerden
hangisinde yaz mevsimi görülür?

Özel Gün

BAŞARI
ENGEL
TANIMAZ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli
bireylerin sorunlarının ve haklarının
konuşulduğu bir farkındalık günüdür.

Birleşmiş Milletler’in
1992 yılında ilan
ettiği bu özel gün,
engelli yakınlarımız
ve arkadaşlarımızla
empati kurmamız için
önemli bir fırsat.

Neler Yapmayalım?
Engellilerin karşılaştıkları
güçlükleri kolaylaştırmak için
hepimize görevler düşüyor.
Öncelikle toplum genelinde
gördüğümüz bazı hatalı
davranışlardan söz etmek
gerek. Biz çocuklar olarak
bu hataları yapmazsak
engellilerin yaşadığı pek çok
güçlük ortadan kalkar:

Otoparkta engellilere
ayrılan kısımlara
araç park etmeyelim.
Asansör, merdiven
gibi toplu kullanım
alanlarında engellilere
öncelik tanıyalım.

Toplu taşımada
engelliler için ayrılan
yerlere oturmayalım.
Kaldırımlarda
engelliler için ayrılan
sarı çizgileri işgal
etmeyelim.

Engelliler için
yapılmış uyarı
levhaları ve
işaretlerine zarar
vermeyelim.

Neler Yapalım?
Engelli yakınlarımızın ve
arkadaşlarımızın hayatını
kolaylaştıracak pek çok
şey yapabiliriz.

Örneğin görme
engelli bir
büyüğümüze
kitap ya da gazete
okuyabiliriz.

Her birimiz bedensel farklılıklara sahibiz.
Bazılarımızın da işitme, görme, konuşma,
yürüme gibi bedensel engelleri var. Engelli
bireyler bazen ailemizin bir üyesi, bazen
sınıf arkadaşımız, bazen de komşumuz
olarak yaşamımızın içinde. Peki her gün
gördüğümüz ve hayatı paylaştığımız bu
kişilerin karşılaştıkları güçlüklerden ne
kadar haberdarız?

Yürüme engelli
bir arkadaşımıza
tekerlekli sandalyesini
sürerken yardım
edebiliriz. İşaret dilini
öğrenip duyma engelli
arkadaşlarımızla
sohbet edebiliriz.

Haydi biraz bu
sorunun yanıtını
düşünelim…
Onlarla
sevgimizi
paylaşıp yalnız
olmadıklarını
hissettirebiliriz.
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Engelleri Aşmak
Mümkün…
Engelli bireyler karşılaştıkları
tüm güçlüklere rağmen büyük
başarılara imza atıyor. Bilim,
sanat, spor, siyaset… Her
alanda engellilerin başarı
öyküleriyle gurur duyuyoruz.
Dünyadan ve ülkemizden
birkaç örnek hatırlayalım mı?

Dilek Ertürk - Türkiye’nin ilk
görme engelli diplomatıdır.
5 yaşında görme yetisini
kaybetse de eğitimini başarıyla
tamamlamıştır. Ülkemizi
birçok uluslararası toplantıda
temsil etmiştir. Günümüzde
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik
Kurumu’nda görev yapmaktadır.

Stephen Hawking - “Büyük
Patlama” teorisiyle tanınan
astrofizik dehası Hawking,
ALS hastasıydı ve vücudunda
sadece sağ yanağını hareket
ettirebiliyordu.
Beethoven - Ünlü klasik müzik
bestecisi Beethoven uzunca
bir süre işitme problemleri
yaşadıktan sonra tamamen
duymaz oldu. Beethoven en
büyük bestelerini duyma engelli
olduğu yıllarda yaptı.

Aşık Veysel - Unutulmaz
ezgilere imza atan Türk halk
ozanı Aşık Veysel görme
engelliydi.
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Sümeyye Boyacı - Yüzücü Sümeyye
Boyacı 2018 yılında İrlanda’da
yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme
Şampiyonası’nda 2 altın madalya
kazandı. Doğuştan iki kolu olmayan
genç yüzücü 2019 yılında Londra’da
düzenlenen Dünya Paralimpik
Yüzme Şampiyonası’nda da
gümüş madalya kazandı. Boyacı,
pandemi nedeniyle 2021 yılına
ertelenen “2020 Tokyo Paralimpik
Oyunları”nda da Türkiye’yi temsil
edecek.

Türkiye Ampute Milli Futbol
Takımı - Ampute Milli Futbol
Takımımız 2017 yılında Avrupa
Şampiyonu oldu. 2018’de de
Meksika’da düzenlenen Ampute
Futbol Dünya Kupası’nda dünya
ikicisi oldu.
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Nedir?

Nasıl Yapılır?

Eskİmoların
Sımsıcak Yuvası

İglo yapmak için öncelikle
düz ve sert bir zemin bulunur.
Ardından kürekle toplanan
karlar tuğla şeklinde kalıplar
haline getirilir. Hazırlanan
kalıplar sarmal şekilde dizilir ve
yukarı doğru çıkıldıkça kubbe
şekli verilir.

İgLO

Son olarak iglonun tepe kısmı ve
kalıpların arası karla kapatılır.
İglo evinin kapısı da yırtıcı
hayvanların girmemesi ve soğuk
almaması için tünel şeklinde ve
oldukça alçak yapılır.

Nasıl Isınır?
Tamamlanan iglonun içerisinde
hemen ateş yakılır. Ateşin
ısısı iglonun iç duvarındaki
kar tabakasının bir miktar
eriterek buz haline getirir. İç
duvarın buzlaşması hem yapıyı
güçlendirir hem de dışarıdan

Sizce kardan ve buzdan
yapılan bir evde ısınabilmek
mümkün mü? Hemen “hayır”
demeden önce iglo evlerini
tanımalısınız.

soğuk hava akımını keser.
Böylece sıcak hava içeride
hapsolur. Ayrıca içerideki
insanların vücut ısısı da dışarı
sızmaz ve bir süre sonra
içerisi sıcacık olur.

Buzdan Mobilyalar Eskimolar igloların içine
buzdan yatak, sandalye
ve mutfak tezgahı gibi
mobilyalar yaparlar. Uyuma
ve oturma yerlerini hayvan
kürkleriyle kaplayıp konforlu
ve sıcak hale getirirler.

İglo;
Eskimoların
yerel dilinde
“ev” anlamına
gelir.

Eskimolar; Alaska, Kanada,
Grönland ve Sibirya’nın kutup
yerleşimlerinde yaşayan
bir yerli halktır. Hayatlarını
genellikle balık avlayarak
sürdürürler. Avlanmaya
gittikleri yerlerde hayatta
kalabilmek için “iglo” dedikleri
evleri inşa eder ve bu evlerde
barınırlar.
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Eriyerek Yok Olurlar Kalıcı bir yapı olmayan
iglolar havaların
ısınmasıyla eriyerek
yok olur. Zaten iglolar
eriyene kadar Eskimolar
avlarını tamamlamış ve
çoktan gitmiştir.

Eskimo aileleri
igloların altına
kazdıkları tüneller
sayesinde
dışarıya çıkmadan
birbirlerini ziyaret
edebilirler.
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Sağlıklı Yaşam

Kendİmİze İyİ Bakalım
SOĞUKTAN KORUNALIM
Bol güneşli yaz günleri geride kaldı. Kara kış
gelip çattı. Kış ayları boyunca yağmur, kar, fırtına
görecek; soğuk günler yaşayacağız. Öyleyse
alışkanlıklarımızda bazı değişiklikler yapmalı ve
mevsim koşullarına uyum sağlamalıyız. Peki neler
yapabiliriz?

Haydi sizin için
hazırladığımız önerileri
okuyalım, hem içimizi
hem evimizi sıcacık
yapalım…
Kıyafetlerden Başlayalım
Haydi dolabını aç: İnce ve kısa
kollu kıyafetler geriye, kalın
ve uzun kollu kıyafetler öne…
Eldivenler, atkılar, bereler, kalın
çoraplar nerede? Evet, evet… İşte
onlar da burada.
Havalar soğuduğu için artık
hem evlerimizde hem de
dışarı çıkarken kalın giysiler
tercih edelim. Pandemi
nedeniyle evde daha çok
vakit geçirsek de dışarı
çıkmamız gerektiğinde
montumuzu giyelim,
eldivenimizi ve atkımızı
takalım. Yoksa soğuk alır,
hasta oluruz.
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Sobalar Kuruldu mu?
Büyüklerimiz kışa girmeden önce
evin nasıl ısınacağını planlar.
Bazı evlerde doğal gazla çalışan
kombiler vardır. Kombiler için her
yıl kurulum işlemi gerekmez ama
yıllık bakım ve temizlik yaptırmak
gerekir.

Kombi, soba gibi
ısıtıcıları yanımızda
büyüklerimiz yokken
kullanmayalım. Bu
ısıtıcıları çalıştırmak
bizim görevimiz
değildir.

Kömür ya da odun sobasıyla
ısınan evlerde yazın kaldırılan
sobalar, sonbahar aylarında
yeniden kurulur. Bütün aile kış
günlerinin büyük kısmını bu
sobalı odada geçirir. Sobanın
üzerinde çay demlenir, kestane
gibi atıştırmalıklar pişirilir. Soba
borularına takılan tellerde çamaşır
kurutulur. Kış akşamları soba
başında sohbetler ne güzeldir…

Havalar ne kadar soğuk
olursa olsun günün belli
saatlerinde penceremizi
açarak yaşam alanımızı
havalandırmalıyız. Yoksa
içerideki kirli hava hem
başımızın ağrımasına
sebep olur hem de bulaşıcı
hastalıklara ortam
hazırlar.

Dolabını düzenlerken
sana artık küçük gelen
kullanılabilir durumdaki
kıyafetlerini kardeşine,
kuzenlerine ya da
arkadaşlarına hediye
edebilirsin. Böyle
düşünceli davranışlar
insanları mutlu eder.
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Vitamin Deposu Sebze ve
Meyveler
Soğuk havaların neden olduğu
mevsim hastalıklarından
korunmak için bağışıklığımızı
güçlü tutmalıyız. Bunun en güzel
yolu düzenli olarak sebze ve
meyve tüketmektir.
Kışın özellikle C vitaminine
ihtiyacımız vardır. Portakal,
mandalina, greyfurt gibi C

Ispanak, pırasa,
karnabahar,
lahana, kereviz,
brokoli gibi
sebzeler kış
günlerinde bizleri
zinde tutacak
vitaminlerle
doludur.

Öyleyse Haydi Kartopu
Oynamayaa!
vitamini deposu meyveler
bu ihtiyacımızı rahatlıkla
karşılar. Bunları, kabuklarını
soyup yiyebileceğimiz gibi,
sıkıp meyve suyu olarak
da tüketebiliriz. Hem doğal
meyve suları, şeker deposu
asitli içeceklerden çok daha
güzel.

Uykudan önce ballı
sıcak süt içmek hiç
de fena bir fikir değil.
Bir fincan ballı süt
hem uyku kalitenizi
artırır hem de
gelişme döneminde
kemiklerinizi
güçlendirir.

Her ne kadar soğuktan şikâyet etsek de
hepimiz kar yağışını heyecanla bekleriz.
Çünkü kar yağışı demek kartopu
oynamak demektir!

Montumuzu
giydik mi?
Eldivenimizi,
atkımızı,
beremizi taktık
mı? Öyleyse
haydi kartopu
oynamaya…

Kartopu oynamak ve kardan
adam yapmak en sevilen kış
aktivitelerinden. Ancak bu sene
kar oyunları oynarken biraz daha
dikkatli olalım; maske, hijyen ve
sosyal mesafe kurallarına özen
gösterelim.

Gün içerisinde
ara ara kuru
üzüm, leblebi
gibi kuruyemişler
tüketerek de
vücudumuza
vitamin desteği
sağlayabiliriz.
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Tabiatın Hediyeleri

Soğuk Kış Günlerİnde
İçİmİz Isınsın

Bİtkİ Çayları
Bitki çayları; çeşitli bitkiler ile ağaç yapraklarının
ya da çiçeklerinin suda kaynatılmasıyla hazırlanan
sıcak içeceklerdir. Birbirinden farklı lezzetleri ve
hoş kokularıyla içimizi ısıtan bu içecekler, içerdiği
vitaminlerle de sağlığımıza faydalıdır.

Bu sayımızda, ülkemizde
sık tüketilen bitki çaylarını
tanıyoruz…
Ihlamur
Ülkemizde en sevilen ve en
çok tüketilen bitki çaylarından
biri ıhlamurdur. Mis gibi kokan
ıhlamur ağacının yapraklarından
ve çiçeklerinden elde edilir. Bu
nedenle tıpkı ıhlamur ağacı gibi
mis kokuludur. Grip, nezle gibi
mevsimsel hastalıklara karşı
koruyucu vitaminler içerir. Limon
sıkılarak ya da sade olarak
içilebilir.
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Bitki çayını
fincanımıza
doldurduktan
sonra 2-3 dakika
soğumasını
bekleyelim. Çok sıcak
içersek diş etlerimiz,
yanak içimiz ve dilimiz
zarar görebilir.

Kuşburnu
Reçeli, marmelatı ve pekmezi
de yapılan kuşburnu, yabani
gül çiçeğinin tohumlarından
elde edilir. Bu nedenle kırmızı
renktedir ve hoş kokuludur.
Ekşimsi bir tadı olduğundan
genellikle limon sıkılmadan
içilir. Bağışıklığı güçlendiren
kuşburnu; göz sağlığına,
sindirim sistemine ve öksürüğe
iyi gelir.

Ada Çayı
Ada çayı kadifemsi yeşil
yaprakları, mor çiçekleri ve
kokusuyla çok sevilen bir bitkidir.
Akdeniz ikliminin görüldüğü
bölgelerde, bahçede ya da
saksıda yetiştirilebilir. Kurutulan
ada çayı yaprakları hem bitki
çayı hem de baharat olarak
kullanılabilir. Ağızda güzel bir
tat bırakan ada çayı sindirimi
kolaylaştırırken, içerdiği K
vitaminiyle kemik sağlığını
güçlendirir.

Bitki çaylarının
satıldığı dükkanlara
“aktar” denir.
Aktarlarda kahve,
salep gibi içecekler ile
lokum ve kuruyemiş
gibi atıştırmalık
ürünler de bulunur.
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Azı Karar, Çoğu
Zarar: Bitki çaylarının
sağlığımıza faydaları
olsa da günde 1-2
fincandan fazla
tüketilmesi doğru
değildir.

Aşağıdaki bilmecelerin doğru
cevaplarını yazalım.
1. Pekmez gibi tatlıyım, altın gibi sarıyım.

Rezene

Defne çayı, ülkemizde sık
görülen kısa boylu defne
ağacının yapraklarından elde
edilir. Kokusu keskin ama
ferahlatıcıdır. Yemekten sonra
içildiğinde sindirimi kolaylaştırır,
cilt ve saç sağlığımıza iyi gelir.
Defne yaprağı baharat olarak
da kullanılır, yemeklere hoş koku
ve lezzet verir.

Nane Limon
Nane mutfağımızın vazgeçilmez
lezzetlerinden biridir. Salatalarda
çok sık kullanılan yaş nane;
kurutulduktan sonra baharat ve
bitki çayı olarak da kullanılabilir.
Ferahlatıcı kokusu ile burun
tıkanıklığına iyi gelen kuru
nane, limon kabuklarıyla birlikte
kaynatılır ve süzülerek fincana
aktarılır. İçine tarçın ve bal gibi
lezzetler eklediğimizde ise tam
bir “kış çayı” olur. Nane limon;
lezzetiyle, kokusuyla ve içerdiği
vitaminlerle kışın görülen
mevsimsel hastalıklara iyi gelir.
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Bitki çaylarını;
limon, nane ya da
tarçın ekleyerek
daha lezzetli hale
getirebiliriz. Şeker
yerine de bal ve
pekmez gibi doğal
tatlandırıcılar
kullanabiliriz.

2. Bitki çayı satarım, misler gibi kokarım.

Cevap Anahtarı : 1) Bal, 2) Aktar, 3) Ada Çayı, 4) Nane, 5) Ihlamur

Defne Çayı

Ülkemizde Akdeniz’de
yetişen rezene bitkisi, stresli
zamanlarda sakinleşmemize
yardımcı olur. A ve C vitamini
bakımından zengin olan rezene
çayı metabolizmayı hızlandırır
ve sindirimi kolaylaştırır. Bronşit
ve öksürük gibi şikayetlerde
de kullanılması tavsiye edilir.
Rezene baharat olarak da bazı
yemeklere çok yakışır.

3. Yaprağım kadife, çiçeğim mor. Kurut beni fincanına koy.

4. Mutfağın demir başıyım, Limona yakışırım, Griple savaşırım.

5. Ağacımın yaprağı toplanıp kurutulsun
Kış günleri gelince grip benden korksun.
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Burak uyanınca rüyasını hatırlar ve hemen
dedesinin çini atölyesine gider. Burada
karşılaştığı Zafer Usta, Burak’a yarım kalan
çiniyi gösterir.
Burak, Zafer Usta’nın da
yardımıyla çiniyi tamamlar. Ama
çiniyle uğraşmaktan o kadar
keyif alır ki atölyeye gitmeye ve
yeni çiniler yapmaya devam eder.
Hatta aylar sonra Zafer Usta ve
diğer çalışanlarla birlikte bir çini
sergisi düzenlerler.

Sergiye gelen davetlilerden iki
tanesi dedenin yarım bıraktığı
ve Burak’ın tamamladığı çininin
önünde uzun uzun durur.

Acaba niye böyle
yapmışlardır? Bu iki
davetlinin dikkatini çeken
nedir? Eğer bu soruların
cevabını merak ediyorsan,
bu heyecan dolu kitabı
okumalısın…

Çini Nedir?
Çini, geleneksel Türk
sanatlarından biridir.
Killi toprak, cam ve
seramik gibi bileşenlerden
üretilir. Genellikle mimari
yapıların süslemesinde
ve ev dekorasyonunda
kullanılır. Çini üzerine
işlenen motifler ve renkler
kültürümüzü yansıtır. Bu
nedenle çok değerlidir.

Kitabın Künyesi
Yarım Kalan Çini
Yazar: Aysel Gürmen
Resimleyen: Saadet Ceylan
Yayınevi: Pan Yayıncılık, 2016
Sayfa Sayısı: 48
ISBN: 9786059646123
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Yazışma Adresimiz :
PTT AŞ Genel Müdürlüğü
Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı
Reklam ve Medya Planlama Şube Müdürlüğü
Anafartalar Mah. Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara
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