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Gezgin Güvercin

GEZGİN GÜVERCİN
B U R S A’ D A

ULUDAĞ’IN
ZİRVESİNE
YOLCULUK
Yine engin mavilikler içinde özgürce süzülüyor; kanatlarımı
bir sağa, bir sola savuruyorum… Rüzgârla dans edip bulutlarla
şarkı söylerken karşıma karlarla kaplı bir dağ çıkıyor:
Kar tatiline uygun otelleri, kış sporları yapılan tesisleri, harika
manzaralar sunan teleferiği ile ünlü Uludağ… Adı gibi ulu,
zirvesi göklere değen bu dağ Bursa’nın en turistik merkezi.

O zaman biz de Bursa
gezimize Uludağ’dan
başlayalım, bu
harika şehri birlikte
keşfedelim…
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Bursa, Marmara Bölgesi’nde yer alır.
Nüfus sıralamasına göre Türkiye’nin
4. büyük şehridir. İstanbul ve
Edirne’den önce Osmanlı Devleti’nin
başkenti olmuştur.

Yemyeşil doğası, tarihi yapıları ve
birbirinden lezzetli yiyecekleriyle
görenleri kendine hayran bırakır.

Uludağ
Bursa, kış mevsiminin en güzel
yaşandığı illerimizden biri. Hele ki
Uludağ, kış sporlarının yapıldığı
tesisleriyle ülkemizin en ünlü kar
tatili merkezi… Hemen Uludağ’da bir
ağacın tepesine konuyor, bembeyaz
manzaranın tadını çıkarıyorum.
Çocuklar neşeyle kartopu oynarken
yetişkinler kayak yarışlarında
kıyasıya mücadele ediyor.

Aman! O da ne? Uzun direkler arasına
gerilmiş çelik halatlar üzerinde bir
aşağı bir yukarı gidip gelen şeyler
görüyorum! Bunlar “teleferik” olmalı.
Teleferik bir taşıt türüymüş. İnsanlar
Uludağ’ın zirvesine teleferikle çıkıyor,
dağ üzerindeki tesislere de teleferikle
ulaşıyormuş. Teleferik sadece ulaşım
için değil, turistik gezi ya da eğlence
amacıyla da kullanılıyormuş.

Uludağ’daki
teleferik hattı,
Türkiye’nin ilk ve
en uzun teleferik
hattıdır.
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Koza Han

Ulu Camii

Uludağ’ın tertemiz havasını içime
çekip şehir merkezine doğru
havalanıyorum. Şehir merkezi,
Osmanlı Dönemi’nden kalma mimari
eserlerle dolu. Bunlar arasında
Koza Han kolayca fark ediliyor.
Tarihi han geniş ve dikdörtgen bir
avlu oluşturacak şekilde, iki katlı
inşa edilmiş. Avlunun ortasındaki
“köşk mescid” gözüme çok güzel
görünüyor. Hemen kubbesine konup
etrafımı gözlüyorum.

Koza Han’da Bursa’ya özgü ipek
kumaşlar, şallar, havlular, hediyelik
eşyalar satılıyor. Aktarlardan yayılan
baharat kokusuna, İskender kebabının
kokusu karışıyor. Bursa; İskender
kebap kadar kestane şekeriyle de
tanınıyormuş. Bu lezzet o kadar
meşhurmuş ki Bursa’ya gelen pek
çok kişi, dönüşte sevdiklerine kestane
şekeri götürüyormuş. Acaba ben de
annemlere bir paket alsam mı?

Ulu Camii, Koza Han’ın hemen
yanında yer alıyor. 1399 yılında
yapıldığı düşünülen bu tarihi
camide, Osmanlı padişahları namaz
kılarmış. Caminin tepesinde şöyle bir
süzülüyorum. Tamı tamına 20 kubbe
saydım. Adı gibi “ulu” cami, Türkiye’nin
iç mekânı en büyük camisiymiş.

Irgandı Köprüsü
Vakit kaybetmeden Bursa’nın her
köşesini gezip görmeliyim. Ulu
Camii’den havalanıp bir süre kanat
çırpıyorum. Bir köprü gözüme
çarpıyor: Irgandı Köprüsü. Ama bu
köprü alışkın olduğumuz köprülerden
biraz farklı. Bu bir “çarşılı” köprü.
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Caminin içinde bir
su havuzu var. Çok
cami görmüştüm
ama içinde havuz
olan bir camiyi ilk kez
görüyorum. Havuzun
kenarına konup suyun
huzur veren sesini
dinliyorum…

Üzerinde sıra sıra dizili dükkanlar
bulunuyor. Bu dükkanlarda geleneksel
Türk zanaatları yapılıyor. 576 yıllık
köprü zaman içerisinde seller, afetler,
savaşlar görmüş ve yıkıma uğramış.
Ama sonradan aslına uygun olarak
tekrar yapılmış.
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Yeşil Bursa

Anadolu Arabaları Müzesi

Eski bir başkent olan Bursa’da pek
çok tarihi cami, türbe, köşk, han,
hamam, çeşme bulunuyor. Ama bu
şehir, mimari eserleri kadar doğal
güzellikleri ve yemyeşil bitki örtüsüyle
de ünlü. Hatta bu nedenle Bursa’ya
“Yeşil Bursa” deniyor.

Şehir merkezinde
çok sayıda geniş
park ve bahçe
var. Bunlardan
birkaçını
gezmesem olmaz…

otomobillerine kadar
Anadolu’da kullanılan
arabalar sergileniyor.
Hem tarih hem teknoloji
tutkunlarına hitap eden
müzede saatlerce vakit
geçirseniz de sıkılmazsınız.

Cumalıkızık Köyü

Soğanlı Botanik Parkı
Soğanlı Botanik Parkı’na doğru yol
alıyorum. Bursa Ovası’nın korunması
ve doğa bilimleriyle ilgili araştırmaların
yapılması amacıyla kullanıma açılan
parkta, binlerce ağaç ve bitki türü
bulunuyor.

Umurbey Bilgi Parkı’ndaki eski ipek
fabrikası restore edilip “Anadolu
Arabaları Müzesi” haline getirilmiş.
Müze 30 bin metrekarelik kocaman
bir alana yayılıyor. İçerisinde
yüzyıllar öncesine ait beygirli at
arabalarından günümüz modern

Park o kadar geniş bir alana yayılıyor
ki gözümün gördüğü sınırları aşıyor.
Parkın içerisinde üç büyük gölet de var.
Çocuklar neşeyle oynuyor, yetişkinler
yürüyüş yapıp bisiklet sürüyor. O kadar
mutlu oluyorum ki ben de neşeyle
cıvıldıyorum…

Buralara kadar gelmişken 2014
yılında UNESCO Dünya Mirası
Listesi’ne giren Cumalıkızık Köyü’ne
uğramak istiyorum. Bu köyde Osmanlı
dönemini yansıtan evler ve sokaklar

hiç bozulmadan yerli yerinde duruyor.
Rengârenk boyalı cumbalı evlerin
arasında dolaşırken kendimi bir tarih
yolculuğuna çıkmış gibi hissediyorum.

Tophane Parkı
Tophane Parkı’nın içerisindeki Tophane
Saat Kulesi, Bursa’nın simgelerinden
biri. 1905 yılında inşa edilen kule,
33 metre uzunluğunda 6 katlı
tasarlanmış. Kuleye 89 basamaklı
ahşap bir merdivenle çıkılıyor.

Tepesinden tüm Bursa izlenebildiği
için, uzun süre itfaiye kulesi olarak
kullanılmış. Günümüzde ise seyir terası
olarak turistlere hizmet veriyor.

Gezgin Güvercin senin
şehrine de gelsin
mi? Haydi yaşadığın
şehrin tarihî ve doğal
güzelliklerini bize yaz,
sayfa 56’daki yazışma
adresimize gönder.
Gezgin Güvercin
ziyaret edip hepimize
anlatsın…
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Yukarıdan Aşağı: 1 Cumalıkızık Köyü, 2 Tophane Saat Kulesi, 3 Koza Han, 4 İskender Kebap, 5 Teleferik, 6 Kestane Şekeri, 7 Uludağ, 8 Irgandı Köprüsü

5
T

C

DE RGİSİ

11

2

1

Güney Amerika’daki
Amazon Yağmur
Ormanları’nda yaklaşık
400 milyar ağaç vardır.
Dünya yüzeyinin yaklaşık
%6’sını kaplayan bu
ormanlar en önemli oksijen
kaynağımızdır.

Su samurları
uyurken
birbirlerinden ayrı
düşmemek için el
ele tutuşurlar.

3

4

5

Güneş sistemindeki
en yüksek dağ Mars
yüzeyindeki Olympus
Dağı’dır. Bu dağ
Everest’ten bile
yüksektir.

William Shakespeare,
dünyanın en önemli
tiyatro yazarlarından
biridir. Shakespeare’in
oyunları, o
hayattayken
sahnelenmesine
rağmen kitap olarak
basılmamıştır.

7

6

Daktilo kullanılarak
yazılan ilk kitap
Tom Sawyer’ın
Maceraları’dır.

1600’lü yıllarda
Hollanda’da lale
soğanı altından daha
değerliydi.

8

Bazı karınca
türleri iki
haftaya kadar
suyun altında
hayatta
kalabilir.
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Belarus’ta basılan
20 rublelik
koleksiyon
parasının bir
yüzünde patatesli
pankek resmi yer
alıyor.
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Meslekler

Merak Eder,
Araştırır, Haber Verir

BASIN K

ARTI

GAZETECİLİK
Gazeteciler; şehrimizde, ülkemizde ve
dünyada yaşanan olaylardan bizi haberdar
eder. Onların hazırladığı gazeteler, günlük
hayatımızı etkileyen bilgilerle doludur.

Gece gündüz demeden
haber peşinde koşan ve bizi
doğru şekilde bilgilendirmek
için çalışan gazetecileri
yakından tanıyalım mı?

Tüm bu soruların cevaplarını gazeteciler
sayesinde öğreniriz. Gazeteciler;
şehrimizde, ülkemizde ve dünyada olup
bitenleri takip eder ve haber yapar. Her
sabah bakkalların girişinde gördüğümüz
sıra sıra dizili gazeteler, onların titiz ve
özenli çalışmalarıyla hazırlanır.
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Televizyonda izlediğimiz, radyoda
dinlediğimiz, internette okuduğumuz
haberler de gazeteciler tarafından
bize ulaştırılır. Bu nedenle gazeteciliği,
habercilikle ilgili faaliyetlerin genel adı
olarak da tanımlayabiliriz.

Gazete Nedir?
Gazete; güncel olaylar, siyaset,
kültür, sanat, ekonomi, spor
gibi konularda haberlerin yer
aldığı çok sayfalı bir yayındır.
Gazetelerde iş ilanı, reklam,
bulmaca, yemek tarifi gibi

Tercümân-ı Ah
vâ
l

E
T
E
Z
GA

Müze Müdürü, arkeoloji çalışmaları hakkında NE söyledi?
Yeni otomobil fabrikası NEREDE kurulacak?
Şehrimizdeki yol çalışması NE ZAMAN bitecek?
Bu akşamki futbol karşılaşması NEDEN ertelendi?
Hafta sonu hava NASIL olacak?
Kurtuluş Savaşı’nı anlatan filmde Atatürk’ü KİM canlandıracak?

içerikler de bulunur. Gazeteler
genellikle günlük olarak, özel
boyutta bir kâğıda basılır.
Büyük başlıklar ve fotoğraflarla
okurların ilgisini çeker.
Ülkemizin ilk gazetesi 1831
yılında yayımlanan Takvim-i
Vekâyi’dir. 1840 yılında Cerîde-i
Havâdis, 1860 yılında ise
Tercümân-ı Ahvâl gazeteleri
yayımlanmıştır. Günümüzde ise
yerel ve ulusal düzeyde yüzlerce
farklı gazete yayımlanmaktadır.
Bu gazetelerin pek çoğu
dijital olarak da bilgisayar ve
cep telefonu gibi araçlarla
okunabilmektedir.
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Gazetecinin Özellikleri
Gazetecilerin en
önemli özelliği meraklı
olmalarıdır. Bir konuyu tüm
detaylarıyla araştırmak
gazeteciler için bir tutkuya
dönüşmüştür.

Foto Muhabiri:
Bu araştırmaları yapmak
için gerekirse günlerce
çalışır, bilgi ve belge
toplarlar. Genellikle olay
yerine gider, ilgili kişilerle
röportaj yapar ve bize
doğru haber ulaştırırlar.

Gazetecilerin bir başka
özelliği ise iletişim
becerilerinin güçlü
olmasıdır. Öğrendiklerini
herkesin anlayabileceği
bir dille anlatmak için
uğraşır, Türkçeyi güzel
konuşup yazarlar.
Özellikle metin yazma
yetenekleri çok
gelişmiştir.

Sadece metinlerin olduğu
fotoğrafsız bir gazete ne kadar
da sıkıcı olurdu… Haberler
fotoğraflarıyla zihnimizde
canlanır. Bu nedenle fotoğraf
da en az haber metni kadar

önemlidir. Foto muhabirleri
genellikle muhabirlerle birlikte
olay yerine giderler. Muhabirin
araştırdığı kişi, konu ve olayların
fotoğraflarını çekerek haber
merkezine ulaştırırlar.

EKONOMİ
SPOR

Editör, muhabir ve foto
muhabiri gibi olay yerine
gitmez. Genellikle gazete
binasında yani haber
merkezinde çalışır.
Muhabirlerin ulaştığı
bilgiler ve yazdığı haberler
ile foto muhabirinin
çektiği fotoğraflar editöre
gelir. Editör haberlerin
doğruluğunu kontrol eder,
içeriğini düzenler.
Haber başlıklarını
ve kullanılacak
fotoğrafları belirler.
Haberlere son şeklini
vererek yayına hazır
hale getirir.

Gazetecilik Ekip İşi

bir ekip
iş
n
e
g
r
le
te
e
z
a
g
u
ğ
u
Bizlerin ilgiyle okud
birinden
ir
b
si
e
y
ü
r
e
h
in
ib
k
E
.
tarafından hazırlanır
iptir.
önemli görevlere sah
Muhabir:

Sayfa Tasarımcısı:

Muhabirler; kar, yağmur, fırtına
demeden haber peşinde koşarlar.
Görevleri gereği bazen dağ
başına, bazen açık denizlere,
bazen dillerini bilmedikleri uzak
ülkelere giderler. Bize zamanında
bilgi vermek için çoğu zaman
uykusuz kalır, sabaha kadar
çalışırlar. Onları bazen ellerinde
mikrofonla televizyonda görürüz.

Editörler haberlere son şeklini
verdikten sonra metinleri ve
fotoğrafları sayfa tasarımcısına
gönderir. Sayfa tasarımcısı
haberleri ve fotoğrafları
gazete sayfasına uygun
şekilde yerleştirir. Yani gazeteyi
okunmaya hazır hale getirir.
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Editör:

Yetkili kişilere
sorular sorar,
röportaj yaparlar.
Ulaştıkları
bilgileri hızla
haber merkezine
gönderirler.
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Genel Yayın Yönetmeni:
Genel Yayın Yönetmeni
gazetedeki en yetkili kişidir. Tüm
gazete ekibine o liderlik eder.
Özellikle gazetenin manşeti ve
ilk sayfada yer alacak konular

onun onayından geçer. Gazetenin
hangi konularda haber yapması
gerektiğini belirler ve ekip
üyelerinin görev dağılımını yapar.

Gazeteciler görevlerini yaparken pek çok
alet ve cihaz kullanır. Haydi onları tanıyalım…

Bilgisayar

Mikrofon

Fotoğraf Makinesi

Kamera

Ses Kayıt Cihazı

Kalem

ilirsin
b
la
O
i
c
e
t
e
z
a
G
e
d
n
e
S
çok bölüm
k
e
p
i
iğ
ld
ri
e
v
in
in
im
it
eğ

cilik
televizyon
–
Üniversitelerde gazete
o
y
d
ra
a
d
a
y
ik
il
c
te
rinin gaze
var. İletişim Fakültele
labilirsin.
o
i
c
te
e
z
a
g
e
d
n
se
k
ere
bölümlerini tercih ed

Not Defteri

Basın Kartı

Daktilo
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Tabiatın Hediyeleri

Ağzımızın Tadı,
Sağlığımızın Dostu

Kış
Meyvelerİ
Kış meyveleri yaz boyunca Güneş’in yararlı
ışınlarını depolayıp kış gelince bize sunar.
İçerdiği vitaminlerle vücudumuza direnç
sağlayan bu meyveler, aynı zamanda birer
lezzet kaynağıdır. Farklı farklı renkleriyle
sofralarımızı süsleyen kış meyveleri,
yemeklerin yanına içecek olarak da
hazırlanabilir.

Turunçgiller aynı
aileden olsalar da bazı
özellikleri birbirinden
farklıdır. Haydi
bu sevimli ailenin
üyeleriyle yakından
tanışalım…

Turunçgiller,
Antalya ve Mersin
başta olmak üzere,
çoğunlukla Akdeniz
ikliminin yaşandığı
illerimizde
yetiştirilir.

Portakal
Portakal oldukça tatlı ve
hoş kokulu bir meyvedir.
Soyulduktan sonra dilimlere
ayrılarak yenilebildiği gibi
suyu sıkılarak da tüketilebilir.

Özellikle sabah kahvaltılarında
portakal suyu içmek, güne zinde
başlamamıza yardımcı olur.
Portakal; kek, pasta ve çeşitli
tatlıların yapımında da kullanılır.

Turunçgiller Ailesi
Portakal, mandalina, greyfurt ve
limon; kış mevsiminin en sevilen ve en
çok tüketilen meyveleri arasındadır.
Bu meyvelere “turunçgiller” ya da
“narenciye” denir. Renkleri, şekilleri ve
içerdiği vitaminler birbirine çok benzediği
için bir aile olarak tanımlanırlar:
Turunçgiller Ailesi.

Turunçgiller genellikle
turuncu ve sarımtırak
renklidir. C vitamini
açısından zengin olan
bu meyveler oldukça
suludur. Bu nedenle
sıkılarak içecek ve
salata sosu olarak da
tüketilirler.
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Ayva

Mandalina
Mandalinanın tadı portakala
çok benzer. Ama kabukları
portakaldan çok daha incedir.
Bu nedenle bıçak kullanmaya
gerek kalmadan kolayca

soyulabilir. Kolay soyulması ve
ufak boyutu nedeniyle beslenme
çantalarımızın vazgeçilmezidir.
Mandalina da kek ve pasta
yapımında kullanılır.

Limon
Ekşi tadıyla çorba, salata
ve bitki çaylarımıza lezzet
katan limonu, çoğumuz bir
sebze zannederiz. Ancak
limon turunçgil ailesine üye

meyvelerden biridir. Çok ekşi
olduğu için diğer meyveler
gibi soyulup yenmez. Yaz – kış
mutfağımızın demirbaşıdır.
Kek ve pastalardan salatalara,
çorbalardan bitki çaylarına
kadar çok geniş bir kullanım
alanı vardır.

Tıpkı mandalina
gibi kolonya ve
parfüm yapımında
da kullanılır.
Limonata olarak
da ferahlık verir.

Ferahlatıcı kokusu o
kadar sevilir ki kolonya
ve parfüm üretiminde
bile tercih edilir.
Genelde turuncu renkli
olsa da bazı türleri
yeşildir.

Ayva; sarı renkli, iri ve sert bir
meyvedir. Ülkemizde en çok
Marmara Bölgesi’nde yetişir.
Oldukça besleyici bir meyve
olan ayva, bağışıklık sistemimizi
güçlendirir.

Sert dokusu ve tatlı oluşuyla
reçel yapımına çok uygundur. Bu
nedenle “ayva tatlısı” ve “ayva
reçeli” olarak da çok tüketilir.

Nar
Çarşıdan aldım bir tane, eve
geldim bin tane… Bu bilmecenin
cevabını bilmeyen yoktur. Tabii ki
nar! Nar, sert ve kırmızı kabuklu
bir meyvedir. Ama dış görünüşü
sizi yanıltmasın. Çünkü sert
kabuğunun altına yüzlerce sulu
çekirdek gizlidir. Ülkemizde

yoğun olarak Denizli’de
yetiştirilen nar, mayhoş
tadıyla çok sevilir. Meyve
olarak tüketildiği gibi tatlıların
içerisinde ve süslemesinde
de kullanılır. Nar suyu olarak
içilebildiği gibi nar ekşisi olarak
da salatalara lezzet verir.

Yeşil
türlerine
“misket
limonu”
denir.

Greyfurt
Greyfurta “turunçgil ailesinin
ağabeyi” diyebiliriz. Çünkü boyut
olarak diğer turunçgillerden
çok daha iridir. Şekli, rengi ve
kalın kabuğuyla portakala çok
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benzer. Ancak tadı portakal
gibi tatlı değil, acımtıraktır.
Kabuğunun altındaki iç
dokusu kırmızı ya da sarı
renkli olabilmektedir.
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1

Armut

N
2
3

8
2

Armut, yeşil – sarı tonlarda sulu
ve tatlı bir meyvedir. Tıpkı elma
gibi soyularak ya da kabuğuyla
yenilebilir. Ülkemizde yetişen
farklı türleri vardır. Ege ve
Marmara Bölgelerimiz ile İç

Anadolu’nun belli kesimlerinde
yetiştirilir. Lifli yapısı ve içerdiği
vitaminlerle vücudumuza sağlık
verir. C ve K vitamini açısından
oldukça zengindir.

3
4
9
5
10
6
11
7
5
9

4
8
12
10

İ

İ

Kestane kebap, tatması sevap…
Közde kestaneyi sevmeyen
yoktur. Sobada, tavada ya da
fırında pişirilerek yenen kestane,
soğuk kış akşamlarımızın
vazgeçilmezidir.

Kestaneyi çoğumuz bir
bakliyat ya da sebze
kategorisinde görürüz. Ama
kestane bir kış meyvesidir.
Diğer meyveler kadar tatlı
olmasa da lezzeti çok sevilir.

13
11

6
12

Y
14
13
15
14

Z

7
15

Kestane şekeri
ve pasta
malzemesi
olarak da
karşımıza
çıkan kestane,
çoğunlukla Ege
Bölgemizde
yetişir.

N

SOLDAN SAĞA

1)

4) Yeşil renkli limona verilen isimdir.
Hemen hemen kabukları kolayca soyulan kış meyvesidir.
her mevsim
5) Turunçgiller ailesinin
en ekşi üyesidir.
4. Genellikle sabah kahvaltılarında
içilen
karşımıza çıkan
elma, muz ve doğal meyve suyudur.6) Ayvanın en çok yetiştirildiği bölgemizdir.
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8) Tıpkı elma gibi soyularak ya da kabuğuyla
yenilebilen bir meyvedir.

Turunçgillerin diğer adıdır.

2) Portakal ve greyfurtla aynı aileden
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7) Kış akşamlarının vazgeçilmezidir. Sobada,
tavada, fırında közlenerek pişirilir.

YUKARIDAN AŞAĞI

Down:
olan ve kabukları kolayca soyulan kış
meyvesidir.
1. Turunçgillerin diğer adıdır.
3) Genellikle sabah kahvaltılarında içilen
doğal aileden
meyve suyudur.
3. Portakal ve greyfurtla aynı
olan ve

kivi de kışın çok
tüketilir.
8. Yeşil

Y

renkli limona verilen
isimdir.
meyvesidir.
9. Turunçgiller ailesinin en ekşi üyesidir.
12. Ayvanın en çok yetiştirildiği bölgemizdir.

7) Dışı tüylü ve kahverengi, içi yeşil renkli kış

15. Dışı tüylü ve kahverengi, içi yeşil renkli kış
meyvesidir.

Yukarıdan Aşağı: 1 Narenciye, 2 Mandalina, 3 Portakal Suyu, 4 Misket Limonu, 5 Limon, 6 Marmara, 7 Kivi
Soldan Sağa: 7 Kestane, 8 Armut, 9 Kolonya, 10 Nar, 11 Mersin, 12 Akdeniz İklimi, 13 Greyfurt, 14 Ayva, 15 Denizli

Kestane

9) Limon ve mandalina kokusunun çok sık
Across:
kullanıldığı bir dezenfektandır.
2. 10) İçinde
Tıpkıyüzlerce
elma
soyularak
sulugibi
çekirdek
olan, kırmızı ya da ka
kabuklu meyvedir.
yenilebilen bir meyvedir.

5.

11) Turunçgillerin en çok yetiştirildiği illerimizden
biridir.
Limon ve mandalina kokusunun
12) Turunçgillerin
yetiştirilmesine
uygun iklimdir.
kullanıldığı
bir dezenfektandır.

ç

görünümü portakala benzese de tadı
6. 13) Dış
İçinde
yüzlerce sulu çekirdek olan
acımtırak olan meyvedir.

7.

kabuklu
14) Tatlısı
ve reçelimeyvedir.
yapılan sarı renkli kış
meyvesidir.

Turunçgillerin en çok yetiştirildiği
illerimizden biridir.

15) En fazla nar üretilen şehrimizdir.
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10. Turunçgillerin yetiştirilmesine uyg
iklimdir.
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Merak

depreme
hazırlıklı
olabİlİrİz
Deprem, en sık yaşanan doğa olaylarından
biri. Neredeyse her gün dünyanın
farklı noktalarında çok sayıda deprem
gerçekleşiyor. Bunların bir kısmını
hissediyor, bir kısmının farkına bile
varmıyoruz.

Haydi biraz deprem üzerine
düşünelim ve hazırlıklarımızı
gözden geçirelim...
Nehirler, göller, uçsuz
bucaksız denizler... Dağlar,
ormanlar, rengârenk çiçekler...
Masmavi göklerde pamuk
pamuk bulutlar... Doğamız
binbir güzellikle dolu. Tüm
bu güzellikler tıpkı bizim
gibi sürekli hareket halinde:
Büyüyor, gelişiyor, uzuyor,
kısalıyor, akıyor, donuyor,
buharlaşıp uçuyor...
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Doğamızın
yaşadığı tüm bu
dönüşüme “doğa
olayları” diyoruz.
Haydi birkaç
örnek verelim:
Sel, heyelan, çığ,
kasırga …

İşte deprem de bu doğa olaylarından biri. Nasıl ki
yağmurlu havalarda ıslanmamak için yanımıza şemsiye
alıyorsak... Nasıl ki dolu yağdığında pencerelerimizi
korumak için panjurlarımızı kapatıyorsak... Nasıl ki
rüzgârlı günlerde üşümemek için sıkı sıkı giyiniyorsak;
deprem için de hazırlık yapıp önlem alabiliriz.

Eğer önlem alırsak doğa
olayları “doğal afete”
dönüşmez. Öncesinde gerekli
hazırlıkları yaparsak tüm
doğa olayları gibi depremden
de çok daha az etkileniriz.
Deprem Nedir?
Deprem, dünyamızın içindeki magma
tabakasının hareketlenmesiyle
oluşan bir doğa olayıdır. Magmadaki
hareketler yer kabuğundaki kara
parçalarını hareket ettirir.
Bu hareketler çok güçlü olduğunda
bizim de hissedebildiğimiz bir
sarsıntı, yani deprem gerçekleşir.
Hatta bu nedenle depreme “yer
sarsıntısı” da denir.

Depremler farklı
büyüklük ve şiddette
gerçekleşir. Depremin
büyüklüğünü ve
şiddetini ölçen
cihazlara “sismograf”
denir.

Tıpkı çok kısık sesleri
duyamadığımız gibi
gün içinde gerçekleşen
pek çok sarsıntıyı da
hissetmeyiz. Sadece yer
kabuğuna çok yakın ya
da şiddetli sarsıntıları
hissederiz.
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Depreme Hazırlanalım
Yağmur ya da fırtına gibi hava
olaylarını önleyemediğimiz gibi
depremi de önleyemeyiz. Ama
yağmura ya da fırtınaya karşı önlem
aldığımız gibi depreme karşı da önlem
alabiliriz.

Deprem Öncesinde
Ne Yapalım?
1 – Ailemizle Deprem
Toplantısı Yapalım

Bu önlemleri;
deprem öncesi,
deprem esnası
ve deprem
sonrası olmak
üzere 3 başlıkta
gruplandırabiliriz.

3 – Toplanma Yerimizi
Belirleyelim
Deprem esnasında aile bireyleri
okul, iş yeri, market gibi farklı
farklı yerlerde olabilir. Depremden
sonra nerede buluşacağımızı
kararlaştıralım. Bunun için
mahallemizdeki en yakın toplanma
alanının yerini öğrenelim.

Deprem
esnasında nerede
duracağımızı,
birbirimize nasıl
ulaşacağımızı
ve deprem
sonrasında evden
nasıl çıkacağımızı
planlayalım.

4 – Uyuduğumuz
Odayı Düzenleyelim
Yatağımızın yanında
üzerimize devrilecek bir eşya
bulunmamalıdır. Pencereler de
deprem esnasında kırılabilir.
Odamızdaki eşyaların
konumunu buna göre
belirleyelim.

Deprem için alacağınız ilk
önlem ailemizle bir deprem
toplantısı yapmaktır.
Annemiz, babamız,
kardeşlerimiz ve bizimle
yaşayan aile fertlerimizle
bir araya gelip deprem
hakkında konuşalım.

5 – Deprem Çantası
Hazırlayalım
Depremden sonra güvenliğimiz için bir
süre evlerimize girmememiz gerekebilir.
Bu nedenle ihtiyaç duyacağımız
malzemelerin bulunduğu bir çanta
hazırlayalım.

Çantaya; su, el feneri,
düdük, bisküvi ve
birkaç parça kıyafet
koyabiliriz. Deprem
çantamızı evimizin
çıkış kapısına yakın bir
yerde bulunduralım.

2 – Eşyalarımızı
Sabitleyelim
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Dolap, kitaplık gibi bazı eşyalar
deprem esnasında devrilebilir. Bu
eşyaları duvara sabitleyelim. Deprem
esnasında savrulabilecek eşyaları
yüksek yerlere koymayalım.
Ş U BAT
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Deprem Esnasında
Ne Yapalım?
Deprem anında herkes gibi biz de
endişeye kapılabiliriz. Ancak telaş
yapmamalıyız. Deprem saniyeler içinde
gerçekleşir ve biter. Bu saniyelerde
doğru hareketleri yaparsak kendimizi
koruyabiliriz.

1 – Dışarı Çıkmaya
Çalışmayalım
Deprem olurken ev, okul gibi
kapalı bir alandaysak dışarı
çıkmaya çalışmamalıyız.
Çünkü merdiven ve asansör
gibi çıkış alanları deprem
sırasında güvenli değildir.
Ayrıca herkes dışarı çıkmaya
çalışırsa kapıda aşırı bir
yoğunluk oluşabilir.

3 – Yaşam Üçgeni
Oluşturalım
Deprem esnasında hemen sağlam
veya duvara monte edilmiş bir
eşyanın yanına çömelip ellerimizle
başımızı korumalıyız. Masa gibi
mobilyaların, ya da kapı kirişlerinin
altına girmek doğru bilinen
yanlışlardandır. Bunun yerine
kolay hareket etmeyen eşyaların
yanına çömelerek “yaşam üçgeni”
oluşturmalıyız.

Deprem Sonrasında
Ne Yapalım?
1 – Kapalı Alandan
Çıkalım

2 – Ya Dışarıdaysak?
Deprem olduğunda ev ya da okul
gibi kapalı bir alanda değil, sokakta
olabiliriz. Bu durumda mümkün
olduğunca binalardan ve elektrik
direklerinden uzak bir alan bulup
eğilmeli ve başımızı ellerimizle
korumalıyız.
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Deprem sonrası ilk olarak
yaralanıp yaralanmadığımızı
kontrol edelim. Daha sonra
telaş yapmadan bulunduğumuz
kapalı alandan çıkalım.
Evdeysek, deprem çantamızı
yanımıza almayı unutmayalım.
Dışarı çıkarken asansörü
kullanmayalım.
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2 – Telefonları
Kullanmayalım

Ne Öğrendim?
Aşağıdaki kavramlar hakkında ne öğrendik?
Hatırlayıp yazalım...

Depremden sonra hemen telefonla
arama yapmak doğru değildir.
Çünkü herkesin birbirini araması
hatları kilitler ve acil yardıma
ihtiyaç duyanlar arama yapamaz.
Bunun yerine mesajlaşarak
haberleşelim.

Sismograf:

Artçı Deprem:

3 – Toplanma
Alanında Buluşalım
Ailemizle bir deprem
toplantısı yapmıştık.
Merdivenlerden dikkatle
inerek, belirlediğimiz
toplanma alanına gidelim ve
aile üyelerimizle buluşalım.

4 – Bir Süre Evimize
Girmeyelim
Depremden sonra küçük sarsıntılar
meydana gelebilir. Bunlara “artçı
deprem” denir. Bu nedenle evimiz
hasar görmemişse bile, bir süre
içeriye girmeyelim.
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Bu konuda
yetkililerin
yaptığı uyarılara
kulak verelim.

Yaşam Üçgeni:

Doğa Olayı:
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Afacan Dostlarımız

Bu Köpekler
Çok Yeteneklİ

YARDIMCI
KÖPEKLER

Alman Çoban Köpeği
“Alman Kurdu” olarak da bilinen Alman
çoban köpeği; sadık, cesur, güçlü
ve zekidir. Bu özellikleriyle bekçilik
yaparak ev halkını tehlikelerden korur.
Güçlü koku alma özelliğiyle polislere
arama ve kurtarma çalışmalarında
yardım eder.

Evde, parkta, sokakta... Yaşam
alanlarımızı paylaştığımız köpekler
hepimizin en yakın dostu. Bize sevgi
ve sadakatle bağlı bu canlılar oldukça
da zeki. Hele bazı köpek türleri;
görme, duyma, koku alma ve hızlı
koşma yetenekleriyle hayatımızı
kolaylaştırıyor.
Sivas Kangal
Dünyada birçok
köpek türü bulunur.
Köpeklerin burun,
çene, kuyruk ve tüy
yapısı farklı farklı
olsa da insanlara
duydukları sevgi
hep aynıdır.
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Türkiye kökenli bir çoban ve bekçi
köpeği ırkıdır. Adını Sivas’ın Kangal
ilçesinden alır. Çobanlarla birlikte
kuzu ve keçi otlatmak için dağlara ve
meralara çıkar. Sürüyü hem tehlikelere
karşı korur hem de yönlendirir.

Deprem, sel gibi doğal afetlerde
arama ve kurtarma çalışmalarına
katılan pek çok Alman kurdu
görürüz. Aranan insanların
kokusunu ve seslerini çok daha
kolay algılayıp yerlerini tespit
edebilirler.

Köpekler, doğaları
gereği insanlarla dostluk
kurmaya çok yatkındır.
Konuşamasalar da
insanlarla iletişim
kurabilirler. Bir ailenin
üyesi olunca yaşadıkları
evin kurallarına çok çabuk
uyum sağlarlar. İnsanlarla
oyun oynamayı, yürüyüş
yapmayı çok severler.

En büyük özelliği
sahibine duyduğu sevgi
ve sadakattir. Sahibini
ve sahibine ait her şeyi
koruma içgüdüsü vardır.
Bu nedenle bahçede
bekçilik yaparak evi ve
ev halkını korur. Aile
fertlerine ve özellikle
çocuklara karşı oldukça
sevecendir.
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Bernese Dağ Köpeği
Görevi bekçilik olan Bernese dağ
köpeği; sevecen, zeki ve koruyucu
bir köpektir. Gövdesi siyah, göğüs
kısmı beyaz renktedir. Patilerindeki
ve yanaklarındaki kahverengi tüyler
ona ayrı bir tatlılık katar. Güçlü koku
alma yeteneği sayesinde arama

Sibirya Kurdu
ve kurtarma çalışmalarında
oldukça başarı gösterir. Yol bulma
yeteneği güçlü olduğundan uzun
doğa yolculuklarında avcılara ve
çobanlara eşlik eder.

Ren geyiği çobanlığı ve bekçilik
görevini üstlenen Sibirya Kurdu,
özgürlüğüne düşkün ve inatçı bir
köpektir. Buna rağmen sevgi dolu bir
hayvandır. Özellikle çocuklarla çok iyi
geçinir.

Eksi 60 derecede bile yaşayabilen
Sibirya Kurdu, sıcağı hiç sevmez. Bu
nedenle doğal ortamı Sibirya gibi
Kutup yerleşim yerleridir.

Güçlü kasları
sayesinde çok
hızlı koşabilir. Bu
özelliğiyle kızak
çekmede insanlara
yardım eder.

Sahibine karşı oldukça
sadıktır ve dışarıdan
gelecek tehlikelere
karşı çok dikkatlidir.
Bu nedenle bekçilik
görevinde de tercih
edilir.

Rottweiler

Bazı köpek türlerinin
görme, duyma, koku alma
ve koşma yetenekleri çok
gelişmiştir. Bu köpekler
eğitildikten sonra “yardımcı
köpek” olarak hayatımızı
kolaylaştırır.
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Alman kökenli Rottweiler; cesur, zeki,
güçlü, çalışkan ve yardımsever bir
köpektir. Siyah - kahverengi tüyleri
ve yuvarlak burnuyla dikkat çeker.
Ailesine çok bağlı ve sevecendir. Zeki
ve eğitimi kolay olduğu için bekçi ve

koruma köpeği olarak yetiştirilir.
Türkiye’de de çok yaygın bir köpek
ırkıdır. Ev hayatına kolay uyum
sağladığından köpek severler
tarafından tercih edilir.

P T T

Ç O C U K

DE RGİSİ

37

Akbaş Köpeği

Golden Retriever

Koruyucu, özgürlüğüne düşkün ve
sakin bir köpek olan Akbaş, ülkemize
has bir köpek ırkıdır. Sürü koruma
köpeği olarak yetiştirilen Akbaş,
ülkemizin bilinen en eski koruma ve
çoban köpeği türlerindendir.

En zeki köpek türleri arasında
gösterilir. Bu özelliğiyle arama
kurtarma çalışmalarına yardım eder.
Arkadaş canlısı ve çok oyuncu bir
köpektir. Tanımadığı insanlara bile
sevgiyle yaklaşır. Bu nedenle koruma
ve bekçilik amaçlı görevlendirilmez.

Uzun boyu ve
beyaz tüyleri
ona çok yakışır.

Sevimli
görünümleriyle
ev yaşamına
çok çabuk uyum
sağlar ve insanlara
arkadaşlık eder.

Köpekler güçlü sezgileriyle bazı
tehlikeleri insanlardan çok daha iyi
algılayabilir. Bizim duyamadığımız
sesleri duyabilir, koklayamadığımız
kokuları koklayabilir ve karanlıkta
göremediğimiz nesneleri
görebilirler. Bu özellikleriyle
bekçilik, kızak çekme, engellilere
yol gösterme gibi görevlerde ve
arama – kurtarma çalışmalarında
insanlara yardım ederler.
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Yardımcı Köpekler
PTT Pullarında
Birbirinden zeki ve becerikli
köpek dostlarımız PTT
pullarında da yer aldı.
Sen de pulların renkli
dünyasıyla tanışmak
istersen
www.filateli.gov.tr’yi
ziyaret edebilirsin.
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Kış sporlarının çoğu
kutuplara yakın kuzey
ülkelerinde gelişmiş. Kış
boyu kar altında kalan bu
ülkeler, spor tutkusundan
vazgeçmemiş ve iklim
koşullarına uygun sporlar
icat etmişler. Bu sporlar
o kadar sevilmiş ki diğer
ülkelerde de yapılmaya
başlanmış.

Ülkemiz kutup ülkeleri
kadar soğuk olmasa
da bazı bölgelerimizde
kışlar sert geçer. Özellikle
yüksek dağların bulunduğu
Bursa, Erzurum, Bolu,
Kars, Kayseri ve Kocaeli
gibi şehirlerimiz kış
sporları açısından oldukça
elverişlidir. Bu illerimizde
kış sporlarının yapıldığı çok
sayıda tesis vardır.
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Kızak

Kayak
Kar yağışının yoğun görüldüğü
yerlerde ulaşım amacıyla
keşfedilen kayak, günümüzde en
yaygın kış sporlarından biridir.
“Kayak” adı verilen ve ayağa
takılan bir ekipman sayesinde

kara batmadan, hedefe doğru
kayılır. Keyifli vakit geçirmek için
yapılan bireysel bir spor olduğu
gibi, diğer sporcularla rekabet
de edilebilir.

Ekipmanları ve stillerine göre
pek çok farklı türü bulunan
kayak, aynı zamanda
bir olimpiyat sporudur.
1900’lerin başından bu yana
Türkiye’de de yapılan kayak;
Uludağ, Ilgaz, Kartalkaya,
Palandöken, Sarıkamış gibi
kış sporlarının yapıldığı
merkezlerde oldukça
popülerdir.

Güvenli bir şekilde kayak
yapabilmek için pek çok giysi
ve ekipmana ihtiyacınız vardır.
Bunları satın alabileceğiniz
gibi, kayak merkezlerinde
kiralayarak da kullanabilirsiniz.
Öncelikle kayak yaparken sizi
sıcak tutacak ve düşmelere

Dengede durmanızı
ve hızlanmanızı
sağlayacak
batonlar ve
kayağınız da hazırsa
kayak yapmaya
başlayabilirsiniz.
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karşı vücudunuzu koruyacak
giysiler gereklidir. Bunlardan
bazıları; termal içlik, kayak
çorabı, kalın bir üstlük, kayak
pantolonu, kayak montu, atkı,
eldiven, kulaklık ya da bere,
kayak gözlüğü, kask ve kayak
botudur.

Kutup yerleşim yerlerinde bir
ulaşım aracı olan kızak, zaman
içerisinde eğlenceli bir kış
sporuna dönüşmüştür. Bireysel
yapılabildiği gibi 2’li ve 4’lü
takımlar halinde yapılan türleri
de vardır.

Kızak yarışlarında oyuncular;
sırtüstü, yüzüstü ya da oturur
şekilde kızağa binerler.
Belirlenen parkurda kızağa
yön vererek ve zamana karşı
yarışarak hedefe doğru ilerlerler.
Hedefe önce varan oyuncu ya
da takım yarışı kazanır.

Genellikle açık havada kar
ve buz kaplı tepelerden
aşağı doğru kayılarak
yapılan yarışlar oldukça
eğlenceli geçer. Bir
olimpiyat sporu olan kızak;
Kuzey Avrupa ülkeleri,
Rusya ve Kanada gibi
kutuplara yakın ülkelerde
oldukça yaygındır.

Türkiye’de de kış
sporlarının yapıldığı
merkezlerde kızak
turnuvaları yapılmaktadır.
Her yıl Kars Sarıkamış’ta
Türkiye Kızak Şampiyonası
düzenlenirken, Erzurum
Palandöken’de olimpik
kızak pisti yapılmaktadır.

Buz Pateni
Patenle kaymak çoğumuz için
eğlenceli bir aktivitedir. Buz
pateni de açık havada patenle
dolaşmak kadar zevkli, müzik ve
dansla dolu bir spordur.

Buz pateninin çift ve grup
olarak yapılan türüne
“artistik buz pateni” denir.
1908 yılından beri olimpiyat
oyunlarında da yer alan
artistik buz pateni, müzik
eşliğinde yapılan bir dans
gösterisine benzer. Oyuncular
buz üzerinde birbirleriyle
uyumlu olarak hareket
ederek; dönüş, atlayış,
kaldırış gibi becerilerini
sergilerler.

Oldukça dikkat isteyen bu spor,
dengede durma becerimizi
geliştirir ve vücudumuza
esneklik kazandırır.

Buz pateni bir
kış sporu olarak
bilinse de kapalı
alanlarda yaz – kış
yapılabilmektedir.
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Curling

Buz Hokeyi
Buz hokeyi futbol kadar
heyecanlı bir takım sporudur.
6’şar kişilik iki takım halinde buz
zeminde oynanır. Tıpkı futbolda
olduğu gibi buz hokeyinde
de karşılıklı iki kale vardır.

Satranç oynamayı sever misin?
Peki hiç buzda satranç oynadın
mı? İlk başta şaşırtıcı gelebilir
ama curling “buz satrancı”
olarak da adlandırılan bir
spordur. Fiziksel hareketi ve
stratejik düşünmeyi birleştiren
bu spor; 4’er kişilik iki takım
halinde, buz zeminde oynanır.

Oyuncular disk şeklindeki “pak”
adı verilen topu, ellerindeki
hokey sopalarıyla sürerek karşı
kaleye atmaya çalışırlar. 15 ya
da 20 dakikalık 3 periyot halinde
oynanan karşılaşmayı, kaleye en
fazla gol atan takım kazanır.

Buz hokeyi Orta Çağ’dan
beri Kuzey Avrupa
ülkelerinde oynanan bir
spordur. Günümüzde
ABD, Kanada, Rusya,
İsveç, Finlandiya ve Çek
Cumhuriyeti gibi ülkelerde
çok yaygındır.

Türkiye Erkek Millî
Buz Hokeyi Takımı
da uluslararası
karşılaşmalarda
ülkemizi başarıyla
temsil ediyor.

Türkiye de buz hokeyi
oynanan ülkeler
arasındadır. 1991’de
kurulan Türkiye Buz
Hokeyi Federasyonu’nun
düzenlediği kadın
ve erkek buz hokeyi
liglerinde her yıl
heyecanlı karşılaşmalar
yapılmaktadır.

Buz hokeyi
sahası 61 metre
uzunluğunda
30 metre
genişliğindedir.
Sahanın köşeleri
ovaldir.
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Oyuncular; buzda kolaylıkla
kayan granit taşları, “süpürge”
adı verilen bir çubuk kullanarak
“ev” denilen dairesel alana
atmaya çalışır. En fazla taşı
hedefe ulaştıran takım, oyunu
kazanır.

Curling 1500’lü yıllarda
İskoçya’da oynanmaya
başlamıştır.
Günümüzde İskoçya,
Kanada, Norveç, İsveç
gibi kışların soğuk
geçtiği ülkelerde çok
yaygındır.

Türkiye, curling sporuyla
2010 yılında tanıştı.
Önceleri buz pateninin bir
branşı olarak görülen spor,
2015’te kurulan Türkiye
Curling Federasyonu’nun
çalışmalarıyla hızla
yaygınlaştı. Erzurum ve
Ankara başta olmak üzere
yaklaşık 40 ilimizde curling
yapılabiliyor.

Curling Sporunun
Temel Malzemeleri:
Granitten yapılmış
curling taşı, özel yapım
curling süpürgeleri
ve kaygan tabanlı
ayakkabı.

Curling, “rink”
adı verilen
buz zeminde
oynanır.
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Haritada Bir Nokta

HEYECAN DOLU TIRMANIŞ

Everest Dağı’nın yüksekliği uzun
yıllar boyunca tartışılmış. Farklı
yöntemler kullanılarak dağın
yüksekliği defalarca ölçülmüş.
Hatta Everest’in dünyanın
en yüksek dağı olmadığı bile
düşünülmüş. Çünkü denizin

altında kalan kısımlarıyla birlikte
hesaplandığında, Everest’ten
daha yüksek dağlar da varmış.
Fakat en sonunda yer bilimciler
ortak bir karar almış ve Everest’i
“deniz seviyesi üzerindeki en
yüksek dağ” ilan etmişler.

8.848 m

Nasıl Oluşmuş?

Everest Dağı, 8 bin 848 metre
yüksekliğiyle dünyamızın en yüksek
dağıdır. “Everest Tepesi” diye de bilinen
dağ, yüksekliği ve piramite benzeyen
yapısı sebebiyle “Dünyanın Çatısı”
gibidir. Çin ile Nepal sınırları arasında
yer alan bu ihtişamlı dağı yakından
tanıyalım mı?

Everest Dağı’nın oluşumu,
bundan yaklaşık 60 milyon
yıl önce Hindistan levhasıyla
Avrasya levhasının çarpışmasıyla
başlamış. Bu çarpışma sonucu
meydana gelen Himalaya
Sıradağları’nın üzerinde yer alan
Everest, günümüzde de yükselişini
sürdürmekte. Yer bilimcilere
göre Everest, tektonik hareketler
nedeniyle her yıl ortalama 4
milimetre kadar yükseliyor.

Everest Dağı’nın
8 bin 848 metrelik
yüksekliği,
yaklaşık 276
adet 10 katlı
apartmanın
yüksekliğine
eşittir.

Dünyadaki
yeryüzü şekilleri
milyonlarca yıl
içerisinde oluşumunu
tamamlamıştır. Bu
oluşum günümüzde
de devam etmekte,
yeryüzü şekilleri
sürekli bir değişim
geçirmektedir.

Everest Dağı’nda iklim
koşulları oldukça serttir.
Dağın zirvesinde -19 ila -36
derece arasında değişen
hava sıcaklığı sebebiyle yıl
boyu kalıcı kar ve buz vardır.
Bu nedenle dağın yüksek
kesimlerinden itibaren bitki
çeşitliliği ve hayvan nüfusu
azalmaktadır.
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Zirveye Tırmanmak
Everest Dağı’na tırmanmak
dağcılık sporuna gönül veren
pek çok kişinin hayalidir. Her
yıl dünyanın farklı ülkelerinde
yaşayan yüzlerce dağcı
bu amaçla Nepal’e gelerek
Everest’in zirvesine tırmanır.
Bu heyecanlı ve macera dolu

tırmanışı gerçekleştirmenin
belirli kuralları vardır. Öncelikle
dağcılar, dağcılık eğitimi
aldıklarını kanıtlayan bir belge
sunmalıdır. Tırmanış öncesinde
de sağlık durumlarının elverişli
olduğunu gösteren bir rapor
almalıdırlar.

Türkiye Dağcılık
Federasyonu da Everest’e
tırmanış gerçekleştiriyor.
Federasyon, başvuru
yapan dağcılar arasından
uygun şartları taşıyanları
belirliyor. Oluşturulan
dağcılık ekipleri kafile
halinde Nepal’e giderek
Everest’in zirvesine
tırmanıyor.

Everest’e tırmanış için en
uygun dönem Mayıs ve
Eylül ayları arasındadır.
Çünkü bu dönemde
dağın zirvesindeki sert
rüzgarlar ve kar yağışı
azalır. Tırmanış daha kolay
ve güvenli hale gelir. Bu
nedenle dağcılık ekipleri
tırmanışlarını bu tarihler
arasında planlar.
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Everest’e tırmanmak
için Nepal’e gidiş ve
dönüşle birlikte ortalama
40 günlük bir zaman
ayırmanız gerekiyor. Bu
süre, tırmanış esnasında
yaşayacağınız zorluklara
göre kısalıp uzayabilir.

Everest’in zirvesine
yapılan ilk başarılı
tırmanış, 1953 yılında
Nepalli Şeria Tenzing
Norgay ve Yeni
Zelandalı Edmund
Hillary tarafından
gerçekleştirildi. O tarihten
bugüne 4000’den fazla
kişi Everest’in zirvesine
tırmandı.

Dünyanın en yüksek en
ihtişamlı dağı olarak bildiğimiz
Everest’in bir de kötü özelliği
var. Dağcıların tırmanış
esnasında ürettikleri atıklar
nedeniyle Everest oldukça
kirli bir dağ. Bu nedenle Nepal
Hükümeti, inişte çöplerini
getirmeyen dağcılara para
cezası uyguluyor.

Everest’in zirvesine
tırmanmak istiyorsanız
malzemeleriniz eksiksiz
olmalı. Bu malzemelerden
bazıları şöyle: mont, kask,
eldiven, yüz koruyucu
siperlik ya da gözlük,
dağcı botu, kazma, halat,
çengel, oksijen tüpü ve
maskesi, konum bildiren
GPS cihazı.
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Sinema ve Çocuk
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Diğer dört çocuk da
heyecanla bu ânı
beklemektedir. Ancak
onların başına öyle
talihsizlikler gelir ki hiçbiri
fabrika gezisini bitiremez.
Akıllı, sakin ve tokgözlü
Charlie ise geziyi başarıyla
tamamlayarak sürprizlerle
dolu yeni hayatına adım
adım yaklaşmaktadır.

Bu film Roald
Dahl’ın “Charlie’nin
Çikolata Fabrikası”
isimli kitabından
uyarlanmış. Dilersen
bu güzel kitabı
da okuma listene
ekleyebilirsin.

Yönetmen: Tim Burton
Yazan: Roald Dahl (Kitap),
John August (Senaryo)
Oyuncular: Johnny Depp,
Freddie Highmore,
David Kelly
Yapım Yılı: 2005
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pet şİŞEDEN MArAkAS

: KENDİN YAP
Hem el becerini geliştirmek hem de atıkları geri dönüştürmek
ister misin? O zaman makasını, yapıştırıcını hazırla ve sen de
bize katıl...

çoraptan kardan adam
İki ucu da açık olan
parçanın üst kısmını
iğne ve iplikle dikelim.
Dikiş konusunda
bir büyüğümüzden
yardım isteyebiliriz.

Sonra bu
iki parçayı
bantlayarak
birleştirelim.

Müzik derslerimizde ve ev
oyunlarında kullanmak için
marakas yapabiliriz. Bunun için
boş bir pet şişenin baş ve son
kısmını resimdeki gibi keselim.

Tekini kaybettiğimiz ya da eski
bir çorabımızı resimdeki gibi iki
parça olacak şekilde keselim.

Sonra diğer çorap
parçasının içine de
pamuk doldurarak
aynı işlemi
tekrarlayalım.

Elde ettiğimiz dikdörtgen
kartonu resimdeki gibi
sararak daha ince bir rulo
elde edelim.

Bitmiş bir kâğıt havlu
rulosunu resimdeki gibi
boylamasına keselim.

Bir ucunu diktiğimiz çorap
parçasının içine pamuk doldurarak
diğer ucunu da dikelim.

Şimdi elimizde bir
büyük bir de küçük
pamuk dolu top var.
Küçük olanı büyük
olanın üzerine dikerek
bir kardan adam
görüntüsü elde edelim.
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Son olarak farklı renk ve
desenlerde çeşit çeşit kumaş,
kâğıt, kurdele ve düğme ile
süsleyelim. İşte karşımızda kardan
adamımız.

Bantladığımız pet şişenin içerisine
boncuk, mercimek, pirinç gibi
minik taneli materyallerden birini
dolduralım. Tamamını değil, hareket
edebilmeleri için alan bırakmalıyız.

Elde ettiğimiz ruloyu ve pet
şişeyi resimdeki gibi birbirine
yapıştıralım. Artık geriye sadece
onu istediğimiz renklere boyamak
kaldı. İşte el yapımı marakasımız
sallanmaya hazır.
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Dergisi’ne
PTT Çocuk deren
mektup gönşlarımıza
tüm arkada eriz.
teşekkür ed
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