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2 3  N i s a n  U l u s a l  E g e m e n l i k  v e 
Ç o c u k  B a y r a m ı   K u t l u  O l s u n !

Bu Ay Ne Oldu?

Çocukların        
 Bayramı

Haydi hem bu bayramı 
doyasıya kutlayalım 
hem de 23 Nisan’ın 
önemini anlayalım…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
Atatürk tarafından biz çocuklara armağan edilen millî 
bayramımızdır. Her yıl coşkuyla kutladığımız bu bayram, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıl dönümü olarak 
ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

Bu yıl, 101. kuruluş 
yıl dönümünü 

kutladığımız TBMM, 
Mustafa Kemal 

Paşa’nın liderliğinde 
Kurtuluş Savaşımızı 

yönetti.

Yüksek raflarına 
ulaşmak için 
de merdiven 

kullanmak gerekir. 
Peki kütüphaneye 
gittiğimizde çok 

sayıda kitap 
arasından, ihtiyacımız 

olanı nasıl buluruz?

29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet’i ilan ederek de 
bize bugün sahip olduğumuz 
vatandaşlık haklarını tanıdı. 

TBMM’de 18 yaşını 
doldurmuş büyüklerimizin 
oylarıyla 5 yıllığına seçilen 

600 milletvekili bulunur. 
Milletvekillerinin görevi 

toplumun düzen, huzur ve 
güvenlik içinde yaşamasını 

sağlayan yasaları 
yapmaktır. Milletvekilleri 

halkın sorunlarını dile 
getirir ve bu sorunları 

çözmek için çalışır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 

23 Nisan 1920’de yurdumuzun her 

yanından temsilcilerin katılımıyla 

kuruldu.

0404 N İ S A N  2 0 2 1 0505P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ
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Millî egemenlik, bir ülkenin nasıl 
yönetileceğine halkın karar vermesidir. 
Halk; egemenliğini, seçimle göreve 
getirdiği Cumhurbaşkanı ve TBMM’deki 
milletvekilleri aracılığıyla kullanır. 

İlk TBMM Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin 
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; biz 
çocuklara çok değer verirdi.
Atatürk; çocukların iyi bir eğitim 
almasını, bol bol kitap okumasını, 

kültür ve sanatla ilgilenmesini, sağlıklı 
beslenmesini ve spor yapmasını 
isterdi. Atatürk’e göre çocuklar her 
alanda kendini yetiştirmeli ve ülkemizin 
geleceğini aydınlatmalıydı.

Millî Egemenlik Nedir?
23 Nisan Şarkısı

Atatürk, Çocuk ve 23 Nisan

23 Nisan kutlu olsun
Sevinin küçükler, övünün büyükler
23 Nisan kutlu olsun
Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun
Çok ulu bayram bu bayram herkese mutlu olsun
Söz ve Müzik: Halil Bediî Yönetken

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler 

hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve 

ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa 

boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar 

önemli, değerli olduğunuzu düşünerek 

ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler 

bekliyoruz.”

Peki Atatürk, 23 Nisan’ı 
niye çocuklara armağan 

etti? Çünkü Atatürk’e göre 
millî egemenliğin önemi çok 
erken yaşta anlaşılmalı ve 

ülkemizin çocukları bu bilinçle 
yetişmeliydi. Bu nedenle 23 

Nisan sadece bir çocuk bayramı 
değil; biz çocuklara seçme ve 
seçilme hakkının önemini ve 

demokrasi kültürünü anlatan 
millî bir gündür.

Mustafa Kemal Atatürk (19.10.1922, Bursa)
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23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı, PTT 
pulları ile filateli 

tarihimizde de yer 
alıyor. 



Ulusal 
egemenliğimizi 
simgeleyen 23 
Nisan, dünya 

çocukları için de 
barış ve kardeşlik 
anlamına geliyor.

23 Nisan sadece bizim değil, tüm 
dünya çocuklarının bayramı. Her yıl 23 
Nisan’da dünyanın farklı ülkelerinden 
çocuklar Türkiye’ye geliyor ve 23 Nisan 
coşkusunu bizimle paylaşıyor.

Türkiye’de tanışan çocuklar, dünyanın 
farklı yerlerindeki arkadaşlarıyla 
mektup, kartpostal, e-posta gibi 
yollarla iletişim kuruyor. Böylelikle 
hem yabancı dillerini geliştiriyor hem 
de farklı kültürlere saygılı olmayı 
öğreniyor.

Dünya çocukları, bayram 
kutlamalarında yerel kıyafetler 
giyinerek kendi ülkelerinin müzik 
ve danslarını sergiliyor.

Dünya Çocuklarının 23 
Nisan Coşkusu 

Türkiye, çocuklarına bayram armağan eden 

ve bu bayramı, bütün dünya çocuklarıyla 

paylaşan ilk ve tek ülke.

23 Nisan kutlamaları süresince dünya 

çocukları arasında kurulan arkadaşlık 

ve dostluklar sonraki yıllarda da devam 

ediyor.
Ülkemizi ziyaret 

eden çocuklar, Türk 
ailelerinin evlerinde 

misafir edilerek 
kültürümüzü ve 
geleneklerimizi 

yakından tanıyor.

0909P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İN İ S A N  2 0 2 10808
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Bolu

Yalçın 
Dağların, 
Dingin 
Göllerin Şehri:

G E Z G İ N  G Ü V E R C İ N 
B O L U ’ D A

Gezgin Güvercin

Bu sayımızda Bolu 
semalarında kanat çırpıyor 
ve gördüğüm güzellikleri 
sizinle paylaşıyorum.

Elanur ve Ceylin Akbaş arkadaşlarımız PTT Çocuk’a 
mektup göndermiş ve beni Bolu’ya davet etmişler… 
Onlar çağırır da ben gelmez miyim! 

Bolu’ya tabiatın uyanmaya başladığı 
bir ilkbahar sabahında kanat 
çırpıyorum. Beni çam ve köknar 
ağaçlarıyla dolu Bolu ormanları 

Bolu’ya “göller şehri” desek yanlış 
olmaz. Abant Gölü’nden kanatlanıp 
Yedigöller Millî Parkı’na geliyorum. 
Burası; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, 
Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve 

Bolu, Batı Karadeniz’de yer alan bir 
şehrimizdir. Yalçın dağları, gür ağaçlı 
ormanları ve dingin gölleriyle âdeta 
bir doğa harikasıdır. Ülkemizin en 
önemli turizm merkezlerinden biri 

karşılıyor. Bu ormanların arasında 
zümrüt yeşili sularıyla mücevher gibi 
parlayan Abant Gölü’nü görüyorum.

Sazlıgöl olmak üzere birbirine yakın 
7 gölün bulunduğu bir tabiat parkı. 
Kayın, meşe, karaçam ormanları 
âdeta göllerle bütünleşmiş. 

olarak ziyaretçilerine her mevsim ayrı 
güzellikler sunar. Başkent Ankara’nın 
sınır komşusu olması ve İstanbul’a 
yakınlığı nedeniyle pek çok insanın 
yolu Bolu’dan geçer.

Abant Gölü

Yedigöller Millî Parkı

Bu nedenle göl ve 
çevresi “tabiat parkı” 
olarak koruma altına 

alınmış. Bölgedeki tesis 
ve kamp alanlarında 

çok sayıda turist 
görüyorum. Gölün 

kenarlarındaki nilüferler 
ve su bitkilerine hayran 

kalıyorum.

Deniz seviyesinden 1328 metre 

yükseklikteki göl, etrafındaki 

bitki ve hayvan çeşitliliğiyle 

tanınıyor. 

Yetişkinler 
doğayla iç içe 

uzun yürüyüşler 
yapıyor, çocuklar 

etrafta neşeyle 
koşturup çeşit çeşit 
yapraklar topluyor. 

N İ S A N  2 0 2 1
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İlkbahar çoktan gelmiş olsa da 
Köroğlu Dağları’nın üzerindeki 
Kartalkaya Kayak Merkezi hâlâ 
kışı yaşıyor. 

Bolu’da Abant ve Yedigöller’in yanı 
sıra başka göl ve tabiat parkları 
da var. Siz hepsini bir günde 
gezemeseniz de ben kanatlarımın 
sağladığı özgürlükle bir çırpıda 
dolaşıyorum: Gölcük Tabiat Parkı, 

Denizli’ye gittiğimde Pamukkale 
Travertenleri’ni görmüştüm. Bolu’da 
da Pamukkale kadar büyük olmasa 
da bir traverten oluşumu var. 

Kartalkaya’ya gelince bir 
anda iklim değişiyor. Kendimi 
Bursa gezimde ziyaret ettiğim 
Uludağ’da zannediyorum. 

Sülüklügöl Tabiat Parkı, Çubuk Gölü, 
Seben Gölü, Göksu Tabiat Parkı… 
Bolu’nun eşsiz doğası beni âdeta 
büyülüyor. Kapankaya Manzara 
Terası’nda soluklanıp nefes kesen 
manzaranın tadını çıkarıyorum.

Akkaya Travertenleri’ne “Bolu’nun 
Pamukkale’si” diyorlar. Muazzam! 
Bolu’nun yemyeşil bitki örtüsünü 
süsleyen bembeyaz bir yamaç!

Kartalkaya Kayak Merkezi

Kar sezonu sona 
erse de insanlar 
kayak yapmaya 

devam ediyor.  Ben 
de kayak yapan bir 
çocuğun omzuna 

konuveriyorum. Beni 
görünce kahkahalar 

atıyor. Beraber 
kayak yapıyoruz.

Travertenlerin üzerindeki 

turkuaz havuzlar ne de güzel 

görünüyor.

Tabiat Parkları ve Göller

Akkaya Travertenleri

N İ S A N  2 0 2 1
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Biraz da şehir merkezinde uçayım. 
Tarihte pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapan şehrin arkeolojik ve 
etnografik mirası, Bolu Müzesi’nde 
sergileniyor. 

Bolu tıpkı Gaziantep gibi bir 
gastronomi şehri. Özellikle Mengen 
mutfağı oldukça ünlü. Öyle ki 
Osmanlı padişahlarının aşçıları 

Göynük, Bolu’nun en güzel 
ilçelerinden biri. İlçedeki 
geleneksel Türk evleri nostaljik 

Müzede; Eski Tunç Çağı’ndan, 
Neolitik  Dönem’e uzanan pek çok 
tarihî eser sergileniyor.

Mengen’den seçiliyormuş. Hatta 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya 
Köşkü’ndeki aşçısı da Mengenliymiş. 

bir görüntüye sahip. İlçe sadece 
geleneksel Türk evleriyle değil, 
Zafer Kulesi’yle de ünlü. 

Bolu Müzesi Mengen’in Lezzetleri

Göynük Zafer Kulesi

İlçeye hâkim bir tepe üzerine 

konumlanan kule, Sakarya 

Meydan Muharebesi’nin ardından 

yaptırılmış. İhtişam ve gururla 

gökyüzüne uzanıyor. 

Ovmaç çorbası, çiğ börek, kabaklı 

gözleme, Mengen kuzu güveç, 

kızılcık şurubu, saray helvası… 

Daha sayamadığım birçok lezzet. 

Hepsinin tadına azar azar bakıyor, 

lezzetlerine bayılıyorum.

 Frig, Bizans 
ve Osmanlı 

dönemlerine ait 
eserler de Bolu’nun 
kültürel zenginliğini 

yansıtıyor.

Buraya kadar 
gelmişken 

kendime bir 
ziyafet sofrası 

kuruyorum. 

Bolu’nun güzellikleri saymakla 
bitmiyor… Gün kararmadan 
şehirden ayrılmalı ve yeni 
yolculuklara kanat çırpmalıyım. 
Seni çok sevdim Bolu, ilk fırsatta 
yine geleceğim…

N İ S A N  2 0 2 1

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…



1717P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1616

Kâğıt paralar 
zannedildiği gibi 

kâğıttan değil, özel 
bir pamuk türü olan 
“linter pamuk”tan 

üretilmektedir.

1 Güneydoğu Asya’da 
bulunan Endonezya 

bir takımada ülkesidir. 
Ülke; Hint ve Pasifik 

Okyanusları arasında, 
irili ufaklı 17 binden 

fazla adadan 
oluşmaktadır.

2

3
Dünyanın en hızlı 

uçağı 1966 yılında 
ABD’de üretilmiştir. 

SR-71 Blackbird 
(Siyah Kuş) isimli 

uçak, saatte 3 bin 
540 kilometre hızla 

uçabilmektedir.

Dünyanın en eski 
kütüphanelerinden biri  

MÖ 7. yüzyılda Asur Devleti’nin 
başkenti Ninive’de kurulan 

Asurbanipal Kütüphanesi’dir. 
Kütüphane MÖ 612 yılındaki 
yangınla kullanılamaz hale 

gelmiştir. 19. Yüzyılda bölgede 
yapılan kazılarda kütüphaneden 

kalan binlerce kil tablet 
bulunmuştur. Kil tabletlerden 

birinde Gılgamış Destanı 
yazmaktadır.

7
Yuri Gagarin  uzaya çıkan 

ilk insandır. Rus kozmonot, 
12 Nisan 1961’de Vostok 

isimli uzay aracıyla uzaya 
çıkarak Dünya yörüngesini 

turladı ve başarılı bir 
şekilde döndü. Böylelikle 

uzay araştırmalarında çok 
önemli bir yeniliğe imza 

attı.

5

Matbaanın 
icadından önce 

kitaplar elle 
yazılıyordu. Bu 

tür kitaplara 
“el yazması”, 
yazarına da 

“müellif” denirdi.

8

Mihri Müşfik Hanım 
Türkiye’de çağdaş resim 

çalışmalarını başlatan 
ilk kadın ressamdır. 1886 

– 1954 yılları arasında 
yaşayan ressam, 
tanınmış kişilerin 

portrelerini yapmış 
ve pek çok ressam 

yetiştirmiştir.

4

Ahtapotlar, 8 koluyla 
denizlerin en ilginç 

ve sempatik canlıları 
arasındadır. Ahtapot 

dostlarımızın bir 
ilginç özelliği de 
kanlarının mavi 

renkte olmasıdır.

6
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Aşçılık
Çorbalar, salatalar, çeşit çeşit pastalar… 
Börekler, çörekler, türlü türlü yemekler… 
Dünyanın her yerinde sayısız aşçı, yemek 
yapmayı bir sanata dönüştürüyor ve damak 
tadımıza uygun yiyecekler hazırlıyor.

Haydi bu eğlenceli 
mesleği yakından 
tanıyalım, mutfakta 
yaşananları hep 
birlikte öğrenelim…

Meslekler

L e z z e t i  S a n a t l a  
B u l u ş t u r a n  M e s l e k

Beslenmek en temel 
ihtiyaçlarımızdan biridir. Bu 
nedenle yemek pişirmek insanlık 
tarihi kadar eski ve yaşamsal bir 
faaliyettir. 

Ancak sürekli olarak evde oturmuyor; 
okul, iş, alışveriş, eğlence, seyahat 
gibi amaçlarla dışarı çıkıyoruz. 
Karnımız acıkınca da lokanta, 
restoran, kafe, pastane, kantin 

gibi mekânlara gidiyor; çeşit çeşit 
yiyeceklerle karşılaşıyoruz. İşte 
aşçılar bu mekânlardaki yiyecekleri 
hazırlayan ve yemek pişirmeyi meslek 
olarak seçen kişilerdir. 

Aşçılar; birbirinden farklı 
malzemeleri çiğ ya da pişmiş 
olarak çeşitli işlemlerden 
geçirip yiyecek hâline 
getirirler. Malzemeleri birbirine 
yakışacak şekilde, belirli bir 
dengede kullanırlar.

Ne İş Yaparlar?

Pişirme teknikleri 
yapılacak yemeğe ya 

da malzemenin türüne 
göre değişiklik gösterir. 

Aşçılar, bazen  kocaman 
kazanlarda yüzlerce kişiye 
yetecek kadar çok, bazen 
de tek kişiye özel yemek 

pişirirler. Hazırlanan 
yiyecekler bazen soğuk, 

bazen ılık, bazen de  
sıcak olur.

Aşçılar ne pişirirlerse 

pişirsinler sunuma 
özen gösterirler. Çünkü 

yemeklerin tadı kadar 

görünümü de önemlidir. 

Sunumu güzelleştirmek 

için yiyecekleri bir sanat 

eseri gibi süsler ve bize 

öyle sunarlar.
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Hepimiz 
acıktığımızda 
mutfağa girer, 

kendimize yiyecek 
bir şeyler hazırlarız. 

Annemizin, 
babamızın pişirdiği 
birbirinden lezzetli 
yemekleri afiyetle 

yeriz.



Mutfakta saçlar 
mutlaka toplu 

olmalı; başa şapka, 
bandana ya da bone 

takılmalıdır. Tırnaklar 
kesilmeli ve üzerine oje 
sürülmemelidir. Yüzük 

– bileklik gibi takılar 
kullanılmamalı ve önlük 

giyilmelidir.

21212020

Aşçının çalışma yeri mutfaktır. 
Her yerin olduğu gibi mutfağın 
da kuralları vardır. Özellikle 
hijyenle ilgili kurallar oldukça 
sıkıdır. Bu kurallar, aşçılar ve 
mutfakta çalışan tüm diğer 
görevliler için geçerlidir.

Sebze, meyve, et ve süt 
ürünleri, tahıllar, bakliyatlar, 
baharatlar…Ülkelerin 
mutfağı, o ülkenin iklimine ve 
coğrafyasına göre değişiklik 
gösterir. Dolayısıyla aşçıların 
kullandığı malzemeler de o 
ülkede bol yetişen ürünlerden 
oluşur. 

Mutfaktaki en bilgili ve 
tecrübeli aşçıya “baş aşçı” ya 
da “şef” denir. Bütün mutfağın 
sorumluluğu ondadır. Diğer 
aşçıları ve mutfak görevlilerini 
o yönlendirir. Menüyü ve 
mutfağa alınacak malzemeleri 
o belirler.

Mutfağın Kuralları

Kullanılan Malzemeler

Aşçılık Türleri

Kullanılan her malzeme 

ve çalışma alanları özenle 

temizlenmeli, çöp kutularının 

kapakları her zaman kapalı 

tutulmalı ve ürünlerin son 

kullanma tarihleri düzenli 

olarak kontrol edilmelidir.

Örneğin Hint yemekleri bol baharatlı 

yapılır. Çin mutfağında pirinç, Norveç 

mutfağında balık öne çıkar. Akdeniz 

ülkelerinde zeytinyağlılar, Türk mutfağında 

yoğurtlu ve salçalı tarifler yaygındır. Yemekler pişirildikten sonra 
kullanılan araç ve gereçler 

yıkanmalı, artan malzemeler 
üzerleri kapatılarak 

buzdolabına kaldırılmalı, 
ocak ve ısıtıcılar kapatılmalı, 

çöpler dökülmeli, mutfak 
havalandırılmalıdır.

Her meslekte olduğu 
gibi aşçılar da belirli 

alanlarda uzmanlaşırlar. 
Bazı aşçılar tatlı, pasta, 
börek yapımında; bazı 

aşçılar et yemeklerinde 
tecrübelidir. Bu sebeple 
aşçılara uzmanlıklarına 
göre; ızgara şefi, balık 
şefi, çorba şefi, salata 

şefi, pasta şefi gibi 
unvanlar verilir.

Aşçılar geçmişten 
günümüze buldukları 

malzemeleri 
değerlendirip yemek 
tarifleri hazırlamış ve 

ülkelerin mutfağını 
geliştirmiştir.
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Bunun dışında 
mutfağın 

vazgeçilmezi araç 
gereçler vardır: 

Tava, tencere, kazan, 
tepsi, kevgir, oklava, 

hamur teknesi, rende, 
süzgeç, elek, kepçe, 

şef bıçağı, maşa, ölçü 
aletleri… 
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Aşçılar sadece kendi ülkelerinin 
tariflerini değil, dünya mutfağını 
da bilirler. Özellikle büyük 
otellerde ve turistik restoranlarda 
herkesin damak tadına uygun 

Aşçılık mesleğinin en büyük 
zorluklarından biri porsiyonları 
ayarlamaktır. Yemeğin kaç 

Eğer siz de mutfağa ilgiliyseniz ve 
elinizin lezzetine güveniyorsanız 
aşçılık mesleğini seçebilirsiniz. 
Bunun için meslek liselerinin 
aşçılıkla ilgili bölümlerinde 
okuyabilir, ya da liseden 
sonra üniversitelerin aşçılık, 
gastronomi, mutfak sanatları, 
turizm ve otelcilik gibi bölümlerini 
tercih edebilirsiniz. Büyük otel 
ve restoranlarda staj yaparak 
da aşçılık yeteneklerinizi 
geliştirebilirsiniz.

yemekler pişirirler. Hatta dünya 
mutfaklarından öğrendikleri 
tarifleri kendi ülkelerinin 
malzemeleriyle geliştirir ve 
özgün tarifler hazırlarlar.

kişilik olduğuna göre kullanılan 
malzemelerin miktarı değişir. 
Bunu ayarlamak her zaman 
kolay olmaz.

Dünya Mutfağı İşin Zorlukları Da Var

Ben de Aşçı Olmak İstiyorum 
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Günümüzde mutfak aletleri 
geçmişe kıyasla çok 
gelişmiştir. Karıştırma, çırpma, 
doğrama, hamur yoğurma gibi 
işlemlerde aşçılara yardımcı 
olan “mutfak robotları”, zaman 
ayarlı fırınlı ocaklar, geniş 
hacimli soğutucular… Bu 
elektronik aletler aşçıların işini 
epey kolaylaştırır.

Mutfak Araç Gereçleri

Pek çoğu evimizde de 
olan bu araç gereçler, 

şeflerin mutfağında 
çok daha çeşitli ve 
büyük boyutlarda 
karşımıza çıkar.

Yemeğe tuz atmayı unutmak, iki 

kere tuz atmak ya da tuz yerine 

şeker atmak gibi yanlışlıklar 

yaşanabilir. Müşteriden gelen 

siparişlerin karışması, yemeğin 

çok ya da az pişmesi gibi 

sorunlar çıkabilir.

Tüm bunlara 
karşı aşçı çok 
dikkatli olmalı 
ve tecrübesine 

dayanarak 
hızlı çözümler 

üretmelidir.

Yetenek, istek ve çalışkanlığın 

ön planda olduğu bu meslekte 

bir ustadan eğitim almak 

da çok önemlidir. Dünya 

mutfaklarını öğrenmek için 

ülke ülke gezen ve ünlü şeflerin 

yanında staj yapan pek çok aşçı 

adayı da vardır. Siz de kariyer 

hedefinizi belirleyip adımlarınızı 

planlayabilirsiniz.
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Tabiatın Hediyeleri

MİS KOKULU 
ÇİÇEkLER

İLKBAHARIN  
HABERCİSİ

Nisan ile birlikte ilkbaharın 
güzellikleri başlar ve çevremiz mis 
kokulu çiçeklerle süslenir.

O zaman biz de çiçeklerin 
rengârenk dünyasında 
dolaşalım, ilkbaharın tadına 
doyasıya varalım.

Sarı çanağın çevresine 
dizilmiş çok sayıda 

beyaz yapraktan oluşan 
beyaz papatya; saflığı 
ve temizliği ifade eder. 
Zarif görünümü ve mis 
kokusuyla çok sevilir.

Sümbülün mis 
gibi kokusunu 

duyduğunuzda 
baharın 

geldiğine emin 
olabilirsiniz.

Papatya ülkemizde en sık görülen 
çiçeklerden biridir. Ona kırlarda, 
parklarda, bahçelerde, hatta yol 
kenarlarında bile rastlayabiliriz. 
Türkiye’de yetişen 50’ye yakın 
papatya türü arasında en yaygın 
olanı, beyaz papatyadır. 

Mor, pembe, mavi, sarı, 
beyaz… Sümbül, havaların 
ısınmasıyla farklı renklerde 
açar. Yaz boyunca evlerimizin 
balkonlarını, parkları ve 
bahçeleri süsler. Akdeniz 
ikliminin görüldüğü yerlerde 
kolayca yetişir.

Papatya

Sümbül
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Kardelen; karlı, soğuk günlerde bile 
açabilen bir çiçektir. Farklı iklim ve 
toprak türlerinde yetişen pek çok 
türü vardır. Süs bitkisi olarak çok 
sevildiği gibi tıbbi amaçlarla da 
kullanılır. 

İstanbul’un simgelerinden biri olan 
lale, pek çok ülkede yetiştirilse 
de en çok Türkiye ve Hollanda ile 
özdeşleşmiştir. Her iki ülkede de 
bahar aylarında düzenlenen lale 
festivalleri çok meşhurdur. Farklı 
türde karşımıza çıkan ve her renkte 
açabilen nadide bir çiçektir. 

İlkbaharda açan ve sonbahara 
kadar solmayan ortanca çiçeğinin 
ana vatanı Japonya’dır. Türkiye 
gibi Akdeniz ikliminin görüldüğü 
ülkelerde yaygındır. İri ve top gibi 
çiçekleriyle oldukça gösterişlidir. 

Kardelen Lale

Ortanca

-15 derece soğukta 
bile yaşayabilen 

dayanıklı bir 
çiçektir. İyi bakılırsa 
3 aya kadar çiçeğini 

koruyabilir.

Kışın bittiğini 
müjdeleyen 

mimoza, sarı 
çiçeği ve yeşil 

yaprağıyla dikkat 
çeker.

Pembe, mor, mavi 
ve beyaz gibi birçok 

renkte karşımıza 
çıkar. Dalından 

koparıldığında kısa 
sürede solar. Bu 

nedenle bahçe ve 
saksı çiçeği olarak 

yetiştirilir.
Mor tonlarda çiçek 

açan lavantanın 
kokusu çok sevilir. 

Bu nedenle lavanta; 
sabun, parfüm, 

deterjan gibi 
temizlik ve kozmetik 

ürünlerinin yapımında 
da kullanılır.

 İlkbahar gelince 
narin görünümüyle 
parkları, bahçeleri 
ve koruları süsler 

ve herkesi kendine 
hayran bırakır. 

İlkbaharda açan 
çiçeklerden 

frezya rengârenk 
yaprakları ve mis 

kokusuyla çok 
güzel görünür.
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Merak

Tabii ki 
Hubble Uzay 
Teleskobu’yla…

HUBBLE 
UZAY  
TELESKOBU

2828

Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, 
gök adalar… Günümüzde uzayın 
derinliklerindeki gök cisimlerine ait çok 
sayıda fotoğrafa sahibiz. Bu fotoğraflar, 
uzay hakkında pek çok yeni şey 
öğrenmemizi ve yeni keşifler yapmamızı 
sağlıyor. Peki birbirinden etkileyici bu 
fotoğraflar nasıl çekiliyor?

İnsanlık tarihi boyunca gök 
cisimlerini merak ettik. Güneş 
ve Ay ile Dünyamıza yakın 
gezegen ve yıldızları çıplak gözle 
görebiliyorduk. Gök bilimciler 

tarafından geliştirilen teleskoplar 
sayesinde de çok daha uzaktaki 
gök cisimlerini gözlemlemeye 
başladık.

Teleskopları kullanarak 
gök cisimlerinin 

hareketlerini inceledik, 
takvim ve saati 

geliştirdik. Güneş ve Ay’ın 
hareketlerine bakarak da 

Güneş sistemini tanıdık 
ve gezegenlerin Dünya’ya 

uzaklığını bulduk.
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Daha detaylı gözlemler yapmak için 

daha büyük mercekli teleskoplar 

geliştirdik. Hatta gözlem evleri kurarak 

devasa boyutta, büyük mercekli 

teleskoplar inşa ettik.

Yeryüzündeki teleskoplar bize pek çok yeni keşif 

yapma imkânı sunsa da bazı kısıtlılıklara sahipti. 

Dünyamızı saran atmosfer ve ozon tabakası 

görüntüyü bulanıklaştırıyor, bulutlu ve yağmurlu 

günlerde gözlem yapmamızı engelliyordu.

Türkiye dâhil 
dünyanın pek 
çok ülkesinde 

inşa edilen dev 
mercekli teleskoplar 

ile uzaydaki 
gök cisimlerini  

inceliyoruz.
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UZAYDAKİ 
GÖZÜMÜZ
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1920’lerden itibaren Dünya 
yörüngesine yerleştirilecek 
bir teleskop geliştirme fikri 
ortaya atıldı. Böylelikle hem 
yeryüzündeki teleskopların 
yaşadığı kısıtlılıklar 
giderilecek hem de uzayın 
daha uzak bölgeleri 
gözlemlenebilecekti.

Peki Ne Yapabiliriz?

Bilim insanları tarafından 
geliştirilen Hubble Uzay 
Teleskobu, 24 Nisan 1990 
tarihinde uzaya fırlatılarak 
Dünya yörüngesine 
yerleştirildi. 

Yıl 1990

Ancak böyle bir teleskop 
geliştirmek teknik olarak 

çok zor ve maliyetliydi. 
Roket bilimciler, gök 

bilimciler, optik bilimciler 
ve uzay mühendisleri 

hemen kollarını sıvadı ve 
hep birlikte çalışmaya 

başladılar.

Edwin Hubble, 1889 – 1953 yılları 

arasında yaşamış bir gök bilimcidir. 

Yaptığı gözlemlerle evrenin 

genişlediğini bulmuş ve pek çok 

yeni gezegen keşfetmiştir. 

Hubble Uzay Teleskobu 13,2 metre 

uzunluğunda ve yaklaşık 12 ton 

ağırlığında. Yeryüzünden 540 kilometre 

yukarıda görev yapan Teleskop, 

Dünya’nın yörüngesindeki turunu 

yaklaşık 95 dakikada tamamlıyor.

Uzun yıllar süren 
araştırmalar 

sonucunda bir uzay 
teleskobu projesi 

hazırladılar. Bu 
teleskoba; ünlü 

astronom Edwin 
Hubble’ın anısına 

“Hubble” adını 
verdiler.

Bu teleskop, ilk uzay 
teleskobu olmasa da şimdiye 
kadar geliştirilenlerin en 
büyüğüydü ve teknik açıdan 
pek çok üstün özelliğe 
sahipti.

Hubble Uzay Teleskobu 
yörüngeye yerleştirildikten 

sonra bilim insanları bir 
hata yaptıklarını fark ettiler. 

Teleskobun ana aynası, iyi 
görüntü almayı engelleyecek 
şekilde yanlış yerleştirilmişti. 

Bu hatayı düzeltmek ve 
teleskobun çalışmasını sağlamak 
gerekiyordu. Hemen araştırmalar 

yaptılar ve 1993’te Hubble Uzay 
Teleskobu’na bir uzay mekiği 

yolladılar. Astronotlar aynanın 
konumunu düzeltti ve Hubble 

1993’ten itibaren kullanılmaya 
başlandı.

Hubble Uzay Teleskobu’na 
sonuncusu 2009 yılında olmak 

üzere, 5 kez bakım yapıldı. 
Astronotlar tarafından yapılan 

bu bakımlarda teleskobun 
parçaları değiştirildi ve yeni 

cihazlar takılarak teleskobun 
özellikleri geliştirildi. Bu bakımlar 
ile Hubble’ın teknolojisi yenilendi 

ve yaşlanması önlendi. Gönderdiği 
fotoğrafların kalitesi arttığı için 
çoktan bitmesi planlanan görev 

süresi de uzatıldı.
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Hubble sayesinde astrofizik 
alanında pek çok yeni bilgiye 
ulaştık. Gezegenlerin ve 
yıldızların oluşumunu, evrenin 
13,7 milyar yaşında olduğunu ve 
sürekli genişlediğini öğrendik. 

Emektar Uzay Teleskobu 
Hubble, 30 yılı aşkın süredir 
görev yapıyor. Her ne kadar 
yapılan bakım ve onarımlarla 
teknolojisi yenilense de artık 
dinlenme vakti geldi. 

Hubble’ın çok uzakları 
gözleyebilen merceği ile 
Güneş sisteminin ötesindeki 
gezegenlerden yıldızlardan 
haberdar olduk.

Nasıl Çalışıyor?

Neler Öğrendik Neler…

Daha İyisi Geliyor

Bilim insanlarının güncel teknolojileri 

kullanarak tasarladığı James Webb 

Uzay Teleskobu’nun 2021 yılı içerisinde 

uzaya yerleştirilmesi ve Hubble’ın 

görevini tamamlaması bekleniyor.

Güneş enerjisiyle 
çalışan Hubble, 

Dünya’nın gölgesinde 
kaldığı dönemlerde 
depoladığı pillerle 
çalışmaya devam 

ediyor. 
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Hubble’ın üzerinde çeşitli 
gözlem aygıtları var. Hubble 
bu aygıtlar aracılığıyla evrenin 
derinliklerini gözlemliyor ve 
yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 
çekiyor. Bu fotoğraflar 
kaydedilerek uydular aracılığıyla 
Dünya’ya gönderiliyor ve gök 
bilimciler tarafından inceleniyor.
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Bu Ay Ne Oldu?

Kütüphaneler
O nedenle kütüphaneler; birer 
bilgi, eğitim ve araştırma 
merkezi olarak bilim ve kültür 
hayatımızda çok önemli bir 
yere sahiptir.

Kütüphaneler, kitapların evidir. Başta kitap 
olmak üzere, bilgi kaynağı olabilecek her 
türlü basılı materyal kütüphanelerde toplanır. 
Farklı farklı kitaplar okumak, ders çalışmak ve 
araştırma yapmak isteyenler kütüphanelere 
gelerek bu kitaplardan faydalanırlar.

Her yıl; Mart ayının son Pazartesi günüyle 

başlayan haftayı, “Kütüphaneler Haftası” 

olarak kutlarız. Hafta boyunca kütüphanelerde 

çeşitli etkinlikler düzenler; kitapların ve 

okumanın değerini daha iyi anlarız.

Roman ve şiir 
gibi edebî eserler, 

ansiklopediler, 
sözlükler… 

Kütüphanelerde 
her türlü kitap ve 
yayına erişmek 

mümkündür. 

Yüksek raflarına 
ulaşmak için 
de merdiven 

kullanmak gerekir. 
Peki kütüphaneye 
gittiğimizde çok 

sayıda kitap 
arasından, ihtiyacımız 

olanı nasıl buluruz?

Bilim ve teknikten matematiğe, 
tarihten coğrafyaya, hukuktan 
ekonomiye, gezi kitaplarından yemek 
tariflerine, günlük gazetelerden 
dergilere… Kütüphaneler bize bilgiyle 
dolu renkli bir dünya sunar.

Kütüphanelerdeki bu kitap ve yayınlar; 

türlerine, konularına ya da basım yıllarına göre 

gruplandırılır ve raflara dizilir. Bazı kütüphaneler 

o kadar büyüktür ki içlerindeki kitaplıklar bir 

labirenti andırır.
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Eskiden kütüphanedeki tüm kitaplar 
için birer kart hazırlanır ve bu kartlar 
alfabetik şekilde sıralanarak “kütüphane 
kataloğu” oluşturulurdu. Kütüphane 
kataloğu, kütüphanenin girişindeki 

Kütüphanelerde kitap raflarının 
yer aldığı geniş salonların yanı sıra 
okuma salonları ve araştırmacılara 
ayrılmış çalışma odaları da vardır. 
Aradığımız kitap ve yayınları kütüphane 
görevlisinden ister ve okuma salonuna 
geçeriz.

Her şeyden önce kütüphane 
içerisinde sessiz olmamız gerekir. 
Kütüphanedeyken cep telefonuyla 
konuşmak, tablet gibi elektronik 
cihazları kullanmak nezaketsiz bir 
davranıştır. Çünkü kütüphanede 
bizim gibi kitap okuyan, ders çalışan 
ve araştırma yapan arkadaşlarımızı 
rahatsız etmememiz gerekir.

çekmeceli dolaplara yerleştirilirdi. 
Katalogda aradığımız kitabın kartını 
bulur ve hangi rafta yer aldığını 
öğrenirdik.

Aradığım Kitap Nerede?

Okuma Salonları

Genel Kurallar
Gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde 

kütüphane katalogları dijital ortama 

taşındı. Artık kütüphanede aradığımız kitabı 

bilgisayar ekranında sorgulatıyor ve hangi 

rafta olduğunu kolaylıkla öğreniyoruz.

Kütüphanede yararlandığımız kitap ve 

yayınları aldığımız rafa ya da kütüphane 

görevlilerinin gösterdiği yere bırakmalıyız. 

Kitapların yerini ve raf düzenini değiştirirsek 

bizden sonra o kitabı arayanlar bulamaz ve 

zaman kaybederler.

Toplumla paylaştığımız her sosyal 

alan gibi, kütüphanelerin de 

bazı kuralları vardır. Bu kurallar 

genel ve özel kurallar olarak iki 

türlüdür.

Buradaki 
masalarda 

kendimize bir 
çalışma alanı 
oluşturur ve 

kitapların renkli 
dünyasına dalarız.

Bir diğer kural da 
kütüphanedeki kitaplara 

zarar vermemektir. Bu 
kitapların üzerini karalamak, 
sayfalarını koparmak doğru 

değildir. Kullandığımız 
kitaplardan bizden sonra 

başka okuyucuların da 
faydalanacağını unutmamalıyız. 

Kitaplardaki bilgiler tıpkı sevgi 
gibi, paylaşıldıkça çoğalır ve 

hepimize yeter.
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Bir de her kütüphanenin belirlediği özel 
kurallar vardır. Bu kuralları, gittiğimiz 
kütüphanedeki görevlilere sorup 
öğrenebiliriz.

Kütüphaneleri yalnızca şehir 
merkezindeki kocaman binalar 
olarak göremeyiz. Şehir ya da halk 
kütüphaneleri kadar büyük olmasa 
da okullarımızdaki kütüphaneler ve 
sınıflarımızdaki kitaplıklar da bizim için 
çok önemlidir.

Sen de kitaplarını; konularına, 
türlerine ya da yazarlarına göre 
gruplandırıp evdeki kitaplığını bir 
kütüphane gibi düzenleyebilirsin. 
Böylelikle kendi kitap koleksiyonunu 
oluşturup aradığın kitabı kolaylıkla 
bulabilirsin.

Bazı kütüphanelerden sadece 
öğrenci, öğretmen ya da 
akademisyenler yararlanırken; 
bazı kütüphaneler herkese 
açıktır. Kütüphaneler çoğunlukla 
kütüphaneye üye olan kişilere hizmet 
verir. Bu kütüphanelere üyelik kaydı 
yaptırır, görevlinin verdiği kartla içeri 
gireriz.

Örneğin bazı kütüphaneler “açık raf” 
sistemiyle çalışır. Bu kütüphanelerde 
tıpkı bir kitapçıdaki gibi raflar 
arasında dolaşıp hangi kitabı 
okuyacağımıza karar verebiliriz

Okullarımızdaki kütüphanecilik kolu ya da kulüplerine 

katılarak, okul kütüphanemizi güzelleştirmek için 

çalışabiliriz. Kitap toplama kampanyaları düzenleyerek 

buralardaki kitap sayısını artırabilir, okuduğumuz 

kitapları arkadaşlarımızla paylaşabiliriz.

Özel Kurallar

Okulumuzdaki Kütüphane

Evimizdeki Kütüphane

 Bazı kütüphaneler 
buna izin vermez. Bu 
tür kütüphanelerde 

okuyacağımız 
kitabı kütüphane 

kataloğunda 
bulup kütüphane 

görevlisinden isteriz.

Kütüphaneler 
toplumların belleğidir. 

Kütüphanelerde bir 
insanın tek başına sahip 
olamayacağı kadar çok 
sayıda kitap vardır. Bu 

kitaplar yüzyıllar boyunca 
saklanır ve gelecek 

nesillerin yararlanacağı 
birer kaynak hâline gelir.

Bazı kütüphanelerde aynı anda ödünç 

alabileceğimiz kitap sayısı sınırlıdır. 

Kitapların ödünç alınma sayısı ve süresi de 

kütüphanelere göre değişiklik gösterir.

Bazı kitaplar çok 
değerlidir. Bunlara 
“nadir eser” denir. 

Bu kitapları sadece 
kütüphane içerisinde 
okuyabiliriz. Ödünç 

alıp eve götürmemize 
izin verilmez. 

Sahip olduğun kitapların 
sayısı arttıkça raf düzenini 

değiştirebilir, daha sık 
kullandığın kitapları kolay 

erişebileceğin raflara 
alabilirsin. Artık ihtiyaç 
duymadığın kitapları da 
kardeşine, kuzenine ya 

da arkadaşlarına hediye 
edebilirsin.

Kütüphaneler yalnızca 
belli konulardaki kitapları 
biriktirmek için kurulabilir. 

Örneğin bazı kütüphanelerde 
yalnızca hukuk, tıp, arkeoloji 
ya da tarih kitapları bulunur. 

Bu konularda araştırma 
yapmak isteyen uzmanlar 
özellikle o kütüphanelere 

gider ve buradaki kitap 
arşivinden yararlanırlar.

Her kitap özel, her kitap 
değerlidir. Bizim için önemli 
olmadığını düşündüğümüz 

bir kitap, bir başkası için çok 
önemli olabilir. O nedenle 

hiçbir kitabı “önemsiz” olarak 
görmemeliyiz. İhtiyacımız 
olmadığını düşündüğümüz 

kitapları biriktirip kütüphanelere 
bağışlayabilir, arkadaşlarımıza 

hediye edebiliriz.
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1. B4’deki kitapları yazalım.

2. Tek Hücreli Canlılar kitabı 

hangi rafta?

3. Osmanlı Tarihi kitabı 

nerede?

4. Çalıkuşu kitabı nerede?

Kütüphane raflarında 

gördüğümüz kitapları 

yazalım.
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Haritada Bir Nokta

Dünyanın 
En Güzel 
Kütüphaneleri
Kütüphaneler; ülkelerin bilime, kültüre 
ve eğitime verdiği değeri yansıtır. 
Bu nedenle her ülke, kütüphanelerini 
korumak ve geliştirmek için çalışır. 

Ülkeler, kütüphanelerinin 
güzelliğiyle övünür; hatta 
onları şehirlerin simgesi 
haline getirirler. Biz de 
Kütüphane Haftası’nı 

kutladığımız bu ay, 
dünyanın farklı ülkelerinden 

en güzel kütüphaneleri 
sizin için derledik. 

Hazırsanız, kütüphane 

rafları arasında 
yolculuğumuz başlıyooor…

Oodi, Finlandiya başkenti 
Helsinki’nin en göze çarpan 
kütüphanesi. 5 Aralık 2018’de 
açılan ve yaklaşık 17 bin 
metrekarelik alana yayılan 
kütüphane, modern mimarisi 
ve konforlu iç mekânlarıyla 
tanınıyor. 

Norveç’in Vennesla şehrinde 
bulunan kütüphane âdeta 
bir uzay gemisini andırıyor. 
Kütüphanenin tasarımı ve 
ziyaretçilerine sağladığı konfor, 
ülke ve dünya çapında birçok 
ödül almış. 

Oodi Helsinki Merkez 
Kütüphanesi – Finlandiya

Vennesla Kütüphanesi / 
Norveç

Hatta kütüphanede 
küçük bir sinema 

salonu ve restoran 
bile var.

1928 yılından beri hizmet veren 
Stockholm Halk Kütüphanesi, Ünlü 
mimar Gunnar Asplund tarafından 
tasarlanmış. Kütüphane binası 
silindir şeklindeki görünümüyle dikkat 
çekiyor ve İsveç’in en ünlü yapıları 
arasında gösteriliyor.

Stockholm Halk 
Kütüphanesi / İsveç

Başkent Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi, Türkiye’nin en büyük 
kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. 
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler 
taşıyan kütüphane; geniş iç mekânları, 
konforlu okuma salonları ve etkinlik 
alanlarıyla modern kütüphanecilik 
örneklerinden biri kabul ediliyor. 

Britanya Kütüphanesi, kitap 
sayısı açısından dünyanın 
en büyük kütüphanelerinden 
biri kabul ediliyor. Dışarıdan 
bakıldığında şato gibi ihtişamlı 
görünen kütüphanede, 
yaklaşık 14 milyon basılı kitap 
ve el yazması var. 

Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi / Türkiye

Britanya Kütüphanesi / 
İngiltere

Kütüphane 
koleksiyonunda; yaklaşık 
2 milyon basılı kitap ile 12 

bin 500 basılı dergiye ait 2 
milyon sayı bulunmaktadır. 

Kütüphanenin erişim 
sağladığı 56 veri tabanı 

içeriğinde de 550 bin 
e-kitap, 6 milyon 500 bin 
elektronik tez ve 60 bine 

yakın e-dergiye ait 120 
milyon makale, rapor, vb. 

vardır.
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Afacan Dostlarımız

G ü n e y  A m e r i k a’ d a k i 
S e v i m l i  D o s t l a r ı m ı z

4545P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ4444

Alpakalar, yeryüzündeki en 
ilginç canlılardan biridir. Bazı 
özellikleriyle develere, bazı 
özellikleriyle koyunlara benzerler. 
Çoğunlukla da lamalarla 
karıştırılırlar. Ancak alpakalar 
tüm bu canlı türlerinden farklı, 
kendine has bir türdür.

Haydi bu sevimli 
dostumuzu biraz 
yakından tanıyalım…

Çoğunlukla Güney Amerika’daki 
And Dağları’nda yaşayan 
alpakalar, devegiller ailesinden 
gelir. Bu nedenle develerle pek 
çok benzerlik taşırlar. Tıpkı 

develer gibi; uzun boyunları, ince 
bacakları ve küçük suratları 
vardır. Ama develerden farklı 
olarak hörgüçleri yoktur.
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Alpakalar otçul 
canlılardır. 

Saman, çim ve 
bulundukları 
yerdeki bitki 

türleriyle 
beslenirler.

4747P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Dış görünüş olarak 
lamalara da benzerler. 
Ancak lamalar kadar iri 

ve ağır değillerdir. Bu 
nedenle lamalar gibi yük 

taşımacılığında görev 
almazlar.

Alpakaları koyun dostlarımıza da 

benzetebiliriz. Çünkü koyunlar gibi 

yünlü bir posta sahiptirler. Vücutlarını 

saran tüyleri yumuşacıktır.  

50 santimetreye kadar ulaşabilen bu 

tüyler, kırpılarak battaniye, kazak, 

kaban, yastık gibi tekstil ürünlerine 

dönüştürülür. 

İnsanlarla çok sıcak 
iletişim kurar ve 
kolay bir şekilde 

evcilleştirilebilirler. 
Bir alpakayla 

karşılaştığınızda 
onunla çok 

kolay arkadaşlık 
kurabilirsiniz.

Alpakalar çok sosyal 
canlılardır. Yalnız kalmaktan 

hiç hoşlanmazlar. Diğer 

alpakalarla sürü halinde 

dolaşmaktan ve oyunlar 

oynamaktan hoşlanırlar.

Dişi alpakaların 
gebelik süresi 

240 ila 345 gün 
arasında değişir. 

Yavru alpakalar 6 
- 8 ay kadar annesi 
tarafından emzirilir. 
Bir alpakanın doğal 

ömrü 15 – 20 yıl 
arasındadır.

Alpakaların belirgin bir rengi 
yoktur. 20’den fazla renkte 
karşımıza çıkabilirler. Bu 
renkler genellikle kahverengi 
ve beyaz tonlardadır.

Alpakalar, Güney Amerika 
kökenli bir canlı olsa da 
dünyanın pek çok ülkesinde 
yaşayabilmektedir. Özellikle 
Avrupa ülkeleri alpakaları 
çiftlik hayvanı olarak 
yetiştirmekte ve alpaka 
tüylerini tekstil alanında 
kullanmaktadır.
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Okumayı Seviyorum

S I M A  Ö Z K A N  –  O R H A N  A T A

Soso’nun 

Kompost  

Kİtabı

0404 N İ S A N  2 0 2 1

Kitabımızın baş kahramanı Soso, 

şirin mi şirin bir solucan. Onun 

hikâyesini okuyunca yiyeceklerimizi 

israf etmemeyi öğrenecek ve geri 

dönüşümün önemini çok daha iyi 

anlayacaksınız.

Bu eğlenceli kitap çoğumuzun “çöp” 

olarak gördüğü pek çok atığın 

doğaya yeniden kazandırılabileceğini 

öğretiyor. Biz de Soso gibi çöplerimizi 

ayrıştırıp geri dönüşüm kutusuna 

atabilir ve doğamızın kendini 

yenilemesine yardımcı olabiliriz.
Nil her gün, 

evlerinde artan 
yemekleri Soso’nun 

yaşadığı sandığa 
bırakmaktadır. 

Çünkü bu sandık 
hem Soso’nun evi 

hem de bir kompost 
makinesidir.

Soso’nun ürettiği 
gübre bahçe ve 
tarım işlerinde 
kullanılmakta, 
bitkilerin daha 

sağlıklı büyümesini 
sağlamaktadır.

Soso, bir apartmanın arka bahçesindeki 

ahşap sandıkta, kendi hâlinde yaşamaktadır. 

Soso’nun en yakın arkadaşı, aynı 

apartmanda oturan Nil isimli bir çocuktur. 

“Kompost” evlerimizdeki organik 
mutfak atıklarından üretilen bir 
gübre türüdür. Bu doğal gübrenin 
elde edilmesinde solucan ve 
bakteri kültürleri de görev alır.

Soso da Nil’in getirdiği 
mutfak atıklarını bazı 
yöntemler kullanarak geri 
dönüştürmekte ve gübre 
hâline getirmektedir.

Neymiş Bu Kompost?

Kitabın Künyesi
Soso’nun Kompost Kitabı

Yazarlar: Sima Özkan – Orhan Ata
Resimleyen: Orhan Ata

Yayınevi: Redhouse Kidz, 2018
Sayfa Sayısı: 32

ISBN: 978-605-207-913-3
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PttKargo Dağıtım 
Görevlisi bizim için 
yollarda... Haydi ona 
adresleri bulması için 
yardımcı olalım.

Adresler: 

Atatürk Bulvarı

M
im

ar S
in

an C
addesi

İstiklâl Bulvarı

Gül SokakPoyraz Sokak

Çınar Sokak

N
ene H

atun C
addesi

5

7
17

14

10

8

18

11

Sadri Alışık Caddesi

PTT’yi Tanıyalım

1. İstiklâl Bulvarı No:18

2. Atatürk Bulvarı No:8

3. Sadri Alışık Caddesi No:10

4. Nene Hatun Cadesi No: 17

5. Çınar Sokak No:5

6. Gül Sokak No: 14

7. Mimar Sinan Caddesi No:11

8. Poyraz Sokak No:7
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Aşağıdaki doğum günü pastasını hayalimizdeki renklere göre 
boyayalım.

Aşağıdaki nesneler arasındaki ilişkiyi bulalım.

Aşçıyı çalıştığı lokantaya ulaştıralım.

Havuç, elma, şeftali, çilek ve armutları sayıp yazalım.
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PTT Çocuk Dergisi’ne mektup, 

çizim ve resim gönderen tüm 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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haydİ bİze yaz, 
yayıMlayalım!

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

Yazışma Adresimiz :

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 
Dergimizdeki içeriklerle ilgili bize 
yazabilirsin. Mektubunu bekliyoruz. 
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