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Merhaba Sevgili Çocuklar;

İnsan yaşamı boyunca sürekli bir 
değişim içindedir. “İnsan bu su misali 
kıvrım kıvrım akar ya” işte biz de su misali bize 
verilmiş hayat içinde akıp giderken dönem dönem 
farklı görev ve sorumluluklar üstleniriz. Su nasıl 
akıp gittiği toprağa iz bırakır ve etrafını güzelleştirirse 
bizler de insan olarak yaşadığımız çevreyi imar edip güzelleştirmek 
gelecek nesillere güzel eserler bırakmakla yükümlüyüz.
Hayatta her insanın ve her canlının yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları vardır. Siz 
çocukların birer öğrenci, anne babaların ebeveyn, öğretmenlerin eğitimci, idarecilerin de yönetici 
olarak farklı görevleri bulunur. Her birimiz gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde bu görevleri yerine 
getirmeye gayret ederiz. Bir görev tamamlandığında yeni bir görev başlıyor demektir.
İnsan olarak en temel görevimiz ise yaşamımızı bizden istenen şekilde verimli ve güzel biçimde 
tamamlamaktır.  Ve her görev beraberinde bir sorumluluk taşır. Görev; size verilmiş olan ve 
yapılması gereken bir iş, sorumluluk ise bu işe dair her türlü sıkıntıyı göze almaktır.
Görev ve sorumluluk birbirinden ayrılmayan erdemler olup kişiyi başarıya taşıyan duygulardır. 
Görev ve sorumluluk bilinci kişiyi kendisi için yaşamaktan kurtarıp çevresindeki diğer canlılar 
ve hatta tüm insanlık için yaşama misyonuna kavuşturur. Görev bilinci aynı zamanda çok kıymetli 
olan zamanı ve diğer kaynakları özenle kullanmaktır.
Bu şehre ve dolayısıyla insana hizmet etme görevi üstlenmiş idareciler olarak önce hakka sonra 
da hizmet etmekle yükümlü olduğumuz sizlere karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme 
çabası içindeyiz. Şimdi daha büyük bir görev üstlendik. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
olarak üstlendiğimiz bu görevi yerine getirirken insana ve doğaya zarar vermeden, aksine her 
ikisine de azami ölçüde sahip çıkarak bunu yapmak başarımızın en önemli ölçüsü olacaktır. 
Şehrimizde yaşayan her bir ferdin kente dair söz söyleme hakkını daima göz önünde 
bulunduracak, çocuklar ve gençler için yapılan her çalışmayı bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da yürekten destekleyeceğiz. Ortak aklı yakalamak için herkesimden insanın görüş ve 
kanaatlerine başvuracak, özellikle siz çocukların ve gençlerin düşünce ve önerilerini almaya 
devam edeceğiz. Çünkü şunu gayet iyi biliyor ve inanıyoruz ki “bugünün çocukça düşünceleri 

yarınların dev projeleridir.” 
Bu duygu ve düşüncelerle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak siz değerli 
çocuklarımızı en içten sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyor, hepinize sağlık ve 
başarılar diliyorum…

 Doç. Dr. Mustafa TUNA
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Mustafa TUNA
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Sevgili Arkadaşlarım, Saygıdeğer Büyüklerim;
Üç yıl üst üste devam eden ve asla unutamayacağım hem Çocuk Meclisi 
hayatımın hem de Başkanlık maceramın artık sonuna gelmek üzereyim. 
Meclis dönem sonu genel kurul ve veda toplantımızda da ifade ettiğim gibi, 
benim için aileden farkı olmayan, hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımdan, 
emeği geçen idarecilerimizden, rehberlerimizden ve Meclis sayesinde 
tanıştığım herkesten ayrılıyor olmak hiç kolay değil. 

Bana ve tüm Ankara çocuklarına bu çok özel imkanı sunduğu, çocuklara 
ayrı bir önem verip, özen gösterdiği için bir kez daha bütün yetkililere 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmak istiyorum.

Bir yanım buruk ancak, bana farklı bir ufuk açan, Çocuk Meclisi’nin 
çoğu kez dostluğa ve çocuk haklarına açılan o kucaklayıcı kapısından içeri 
girdiğim günden beri, çok değerli bilgiler edindim. Hayatımda belki de 
asla gidemeyeceğim yerlere gittim, çok önemli ziyaretler yaptım. Meclis 
sayesinde birçok yetkili ile yüz yüze görüşme imkanı bularak, çok değerli 
insanlarla tanıştığımı bir kez daha söylemek isterim. 

Bu Meclis 23 yıldan bu yana binlerce çocuğun, seçme ve seçilme heyecanı 
yaşadığı, sevgi saygı çerçevesinde konuşup tartıştığı, tavsiye kararları 
aldığı öncü bir meclis. Halen, yeni kurulacak çocuk meclisleri için çeşitli 
belediyelerden pek çok ziyaretçimizi ağırlamaya devam ediyoruz ve hepimiz 
bu ilk Meclis’te görev almış çocuklar olarak gurur duyuyoruz. Burası, 
“geleceğin büyükleri” biz çocuklar için bir demokrasi okulu, çok farklı bir 
deneyim; özgüvenimizin gelişmesi için de çok büyük bir destek.

Ankara’da yaşayan 9-14 yaşları arasındaki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine 
18 Kasım’daki 23. Dönem seçimlerine katılmalarını, seçme ve seçilme 
heyecanını, çocukların kararlara katılım hakkını en güzel şekilde yaşamalarını 
en içten duygularımla tavsiye ediyorum.

Tüm haberlerimizi https://cocukmeclisi.ankara.bel.tr/ adresinden takip 
edebilir; cocukmeclisi@ankara.bel.tr adresinden maillerinizi bize ulaştırabilir 
ya da 431 55 26 no’lu telefondan Meclis’imizi arayabilir, bilgi alabilirsiniz.

Ben, yürüdüğüm bu yolda önümü açtığınız ve bana güvendiğiniz için 
seçimlere katılan herkese teşekkür ediyor seçilerek göreve gelecek olan tüm 
Meclis Üyesi arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizleri asla unutmayacağım 
ve tek dileğim, sizlerin de beni hep hatırlamasıdır. Sizleri çok seviyorum 
dostlarım ! Hep mutlu olun hoşça ve sevgiyle kalın…

Ayşe Dila KARAKAYA
Ankara Büyükşehir Belediyesi

22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı 
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KAR KUŞU

Bestami Yazgan

Nazlı nazlı gelişi
Müjdeler bize kışı
Sessizliğin sesidir
O süt beyaz bakışı 

Kanatları tül gibi
Açar beyaz gül gibi
Yeryüzünü süsleyen
Pamuktan bir el gibi

Göklerin sevgi tuğu
Bulutların çocuğu

Rahat bırak ey rüzgar 
Misafir küçük kuğu

Yağmur kızın kardeşi
Perilerin ak düşü

Pencereme hoş geldin
Ey güzelim kar kuşu



Her şeyin

Başı Sağlık

Soğuk algınlığı, özellikle sonbahar ve kış 
aylarında görülen iki yüzü aşkın virüsün neden 
olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. 
Hastalık insan vücuduna 1-3 günde yerleşir. 
Hastalarda ateş yükselmeden hafif bir 
kırgınlık hali ile başlayan soğuk algınlığına 
burun akıntısı, boğazda yanma hissi, burunda 
tıkanıklık ve öksürük eşlik eder.

Etken virüsler, hastaların mikrop içeren, 
burun ve ağız salgısı bulaşmış eller ve eşyalar ile 
temasla bulaşabileceği gibi havadaki virüsleri 
solumakla da bulaşabilir. Virüsler, mikropların 
bulaştığı kapı tokmağı, telefon gibi yerlerde 
canlı kalabildikleri için bu yüzeylere temastan 
sonra da virüsleri rahatlıkla burnumuza veya 
gözlerimize bulaştırabiliriz. Bunu engellemek 
için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Açık havada 

ve havalandırması iyi olan yerlerde bulunmak 
ise enfeksiyon riskini azaltır. 

Mevsim gereği ortaya çıkan ani ısı 
değişiklikleri soğuk algınlıklarına davetiye 
çıkaran en önemli sebeptir. Son günlerde 
mevsim sebebiyle yaşanan ısı değişimleri 
ve gece gündüz arasındaki ısı farkları, 
vücudun savunma sistemini zayıflatır. Bu 
mevsimde sıkça rastlanan soğuk algınlığına 
yakalanmamak için mevsime uygun giysiler 
giyilmeli vücudun ani ısı değişikliğine maruz 
kalması önlenmelidir. Soğuk algınlığına 
yakalanma riskinin yüksek olduğu mevsim 
geçişlerinde alınacak diğer önlemler 
ise düzenli uyku ve beslenmeye özen 
gösterilmesidir. Bu dönemlerde, sebze ve 
meyve tüketiminin de artırılması gerekir.

SOĞUK ALGINLIĞI 
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Soğuk algınlığı en sık kış mevsiminde görülür. 
Bunun başlıca nedenleri arasında; yetersiz 
havalandırılan ortamlarda daha çok zaman 
geçirilmesi, güneş ışınlarının daha az oluşu, 
daha çok toplu halde yaşanması, bu mevsimde 
stresin daha fazla olması ve burundaki koruyucu 
mukozanın soğuması ile virüslerin hızla çoğalması 
sayılabilir. 

Soğuk algınlığının tedavisi için üretilmiş bir ilaç 
yoktur. Çünkü soğuk algınlığı virüsü çok çeşitlidir ve 
sürekli özellik değiştirir. Bu nedenle, soğuk algınlığını 
önleyecek bir aşı da henüz geliştirilmemiştir. Sık 
yapılan bir hata da soğuk algınlığında hemen antibiyotiğe 
başvurulmasıdır. Fakat soğuk algınlığının tedavisinde 
antibiyotiklerin hiç yeri yoktur. Tedavi, belirti ve yakınmaları 
gidermeye yönelik olarak yapılmalıdır. Burun tıkanıklığı olan hastalarda burun spreyleri veya 
damlalar, öksürük giderici ilaçlar, baş ağrısı için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Ancak bütün 
bu uygulamalar doktor kontrolünde yapılmalıdır.

Soğuk algınlığına karşı bol taze meyve-sebze ile meyve suları içeren dengeli bir beslenme 
uygulanmalıdır. Bunun yanında A vitamini, B kompleks vitaminleri, C vitamini, çinko ve 
bakır gibi vitamin ve mineral takviyeleri özellikle faydalıdır. Vitaminleri direk ilaç olarak 
almak yerine yediğimiz yiyecekleri çeşitlendirerek almaya çalışmak her zaman daha doğrudur. 
Beslenmeyle karşılanamadığı hallerde ilaç olarak alınması tavsiye edilir. 

Grip ile soğuk algınlığı arasındaki fark nedir?

Grip ile soğuk algınlığı sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Grip de soğuk algınlığı gibi virüslerin 
neden olduğu bir hastalıktır. Ancak daha büyük salgınlar halinde kendini gösteren gripte; 
yüksek ateş, yaygın eklem ve kas ağrıları görülmektedir. Gripten korunmada en etkili yol 
bağışıklığı güçlendirecek C vitamininden zengin yiyeceklerle beslenme, sık sık elleri yıkama, 
bulunduğumuz ortamın iyi havalandırılması ve hekim önerisiyle grip aşısı yaptırmaktır.



Ankara yakınlarında bulunan Şahinler Tabiat Parkı; keyifli bir hafta sonu geçirmek için gidip 
gezebileceğiniz, şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan kaçarak nefes alabileceğiniz ve 
huzur bulacağınız bir yer… 

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan, yemyeşil doğasıyla huzur veren ve kendisine 
hayran bırakan Şahinler Tabiat Parkı, 2009 yılında kurulmuş. Zengin orman varlığına sahip 
olan bölgede, yaz ve kış aylarında yapraklarını dökmeyen çam ağaçları ile kışın yaprak 
döken, kayın, meşe ve ardıç ağaçları bulunuyor. Ayrıca eğrelti otu, çayır otları, ısırgan, 
kuşburnu ve orman sarmaşığı gibi bitki türleri de ormanın güzelliğine güzellik katıyor.

Bölge ve çevresi yaban hayatı açısından da oldukça zengin... Saha, tilki, çakal, sansar, sincap, 
tavşan, kurt ve keklik gibi canlılara da ev sahipliği yapıyor. Renkleriyle ve görüntüleriyle 
kendisine hayran bırakan Şahinler Tabiat Parkı içerisinde küçük bir gölet de yer alıyor. 

Her mevsim ayrı bir güzelliğe şahit olacağınız Şahinler Tabiat Parkı içerisinde yürüyüş 
yaparken, tertemiz havasını içinize çekebilir, huzur dolu ortamında rengarenk manzarayı 
seyre dalabilirsiniz. 

Gezginin
Günlüğü
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Park, ziyaretçilerine şehrin kalabalığından ve 
gürültüsünden uzakta dinlenme ve doğa ile iç 
içe olma imkanı sunuyor.

Doğanın tadını çıkarabileceğiniz, ailenizle 
keyifli vakit geçirebileceğiniz Şahinler Tabiat 
Parkı, fotoğraf severler için de güzel bir yer… 
Yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı, 
sahip olduğu güzellikleriyle doğal bir fotoğraf 
stüdyosu gibi…

Dört mevsim ayrı bir manzaranın 
yaşandığı, içinde birbirinden güzel yürüyüş 
rotaları barındıran Şahinler Tabiat Parkı, 
kısa yürüyüşler yaparak temiz havanın 
tadını çıkarabileceğiniz, piknik yaparak 
sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz, 
şehrin kalabalığından ve yoğunluğundan 
uzaklaşarak parkın huzurlu ve sakin ortamında 
mutlu anılar biriktirebileceğiniz, yeşilin 
tonlarını doyasıya seyredebileceğiniz harika 
bir ortam… 
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Matematiğin Öncü İsmi:
Cahit aRF

Bilimin
Öncüleri

“Bilim adamı olabilmek için tutku gerekir” 
diyen ve matematiğe tutkuyla bağlı olan 
Cahit Arf 1910 yılında Selanik’te dünyaya 
geldi. Matematik alanında başarıların tüm 
çiçeklerini toplayan, ulusal ve uluslararası pek 
çok bilim ödülünün sahibi olan bilim adamının 
ismi evrensel matematik biliminde bir simge 
niteliğindedir.

İstiklal Savaşı sırasında Anadolu’yu kuzeyden 
güneye kat eden Cahit Arf, bu seyahatler 
sırasında Anadolu insanını yakından tanıma 
imkanı bulur. Bunun kendisi için ayrı bir eğitim 
olduğunu ifade eden Arf, yaşamı boyunca 
iki dünya savaşına, gençlik yıllarında ise yeni 
bir devletin kuruluşuna tanık olmuş bir bilim 
adamıdır.

Balkan Savaşı’nın patlak vermesiyle ailesiyle 
birlikte İstanbul’a göç eden Arf burada ilkokula 
başlar. 5. sınıfa İzmir Sultanisi’nde devam eden 
Arf’in cetvel ve pergel problemleriyle olan 
ilişkisi yanında bilim adamlığı serüveni de burada 
başlar. İlkokulda matematik öğretmeninin 
kendisine sorduğu sorular sayesinde matematik 
ve özellikle geometri problemlerini çözmekten 
zevk almaya başlayan Arf, çok sevdiği matematiği 
başkalarına öğreterek daha da geliştirir.

Liseyi okumak üzere 1926 yılında ailesi 
tarafından eğitim için Fransa’ya gönderilen Cahit 
Arf 3 yıllık eğitimi 2 yılda tamamlayarak büyük 
bir başarıya imza atar. Çözmekte zorlandığı bazı 
matematik sorularının çözümünü kütüphanede 
eline geçen bir kitap sayesinde bulan Arf için 
matematik sorularını çözmek bundan sonra 
hayat boyu sürecek bir tutku haline gelir. 
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Lise eğitimini tamamladıktan sonra yeniden 
eğitim için yurtdışına çıkan Arf’in bu kez 
yolu Almanya’nın Göttingen şehrine düşer. 
Almanya’da doktorasını tamamlayan bilim 
adamının matematik alanında elde etiği önemli 
buluşlar buradan tüm dünyaya yayılır. Daha 
sonra Türkiye’ye çok sevdiği İstanbul’a geri 
dönen bilim adamı, İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi’nde profesör ve ordinaryüs 
profesörlüğe kadar yükselir.

Kendi adıyla anılan “Arf halkaları”, “Arf 
kapanışları” ve” Arf değişmezleri” terimleri 
onun matematik alanındaki ününe ün katar. 
45 yaşında ordinaryüs profesör ünvanını alan 
Cahit Arf, matematik alanında bir anıt olarak 
kabul edilmektedir. 

1967 yılında ODTÜ’de matematik 
bölümünde çalışmaya başlayan Arf sayıların 
ötesine geçerek formüllerle konuşmuş, 
simgeleri konuşturmuş değerli bir bilim 
insanıdır.

Meydana gelen her olayın nedenini araştıran, 
cevapsız hiçbir soru olmadığına inanan bir 
bilim insanı olarak Cahit Arf; “ Matematik 
resim, müzik, heykeltıraşlık gibi bir sanattır” 
diyerek matematik bilimine verdiği önemi 

anlatmış, matematiğe yaptığı katkılardan 
dolayı 1974 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne 
layık görülmüştür. 

1980 yılında emekli olan Cahit Arf’in bilimsel 
çalışmaları yaşamı boyunca hep devam eder. 
“Bilim insanının amacı anlamaktır, ama büyük 
harflerle anlamak” sözüyle bilim insanını tarif 
eden Arf, matematiğin esas olarak sabır olayı 
olduğunu, belleyerek değil keşfederek anlamak 
gerektiğini her fırsatta ifade etmiştir. 

Brüksel’de bir köprünün yıkılmasının 
sebebini bilimsel olarak araştırıp mahkemede 
görülmekte olan davaya bir rapor olarak sunan 
Cahit Arf’in, arkadaşıyla birlikte hazırladığı 
bu rapor mahkemede önemli bir delil kabul 
edilmiş ve bu sayede mahkemelere “bilirkişilik” 
kavramı girmiştir.Çalışmalarıyla adını dünya 
matematik tarihine altın harflerle yazdıran 
Arf, yalnız sayı, simge ve formüllerle değil 
matematiğin uygulama alanlarıyla da yakından 
ilgilenmiştir.  

Ülkemizde çeşitli üniversitelerde ve 
TÜBİTAK’da önemli görevler almış, ancak 
o hayatı boyunca hep asıl tutkusu olan 
matematiğin peşinden koşmuştur.
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Geçimini odunculuk yaparak sağlayan bir köylü ormanda odun keserken 
bir yılana rastlamış. Yılanın kendisine zarar vereceğinden korkan oduncu 
elindeki balta ile yılanı öldürmeye yeltenmiş. Tam yılanı öldürmek 
üzereyken bir an yılanla göz göze gelmişler. Oduncunun yaratana olan 
sevgisi yılan bile olsa yaratılana zarar vermesine engel olmuş ve iyi kalpli 
oduncu yılanı öldürmekten vazgeçmiş. 

Bunun üzerine dile gelen yılan:

- “Ey insanoğlu, sen bana kıyamadın, bana iyilik yaparak beni 
öldürmekten vazgeçtin. Ben de sana bir iyilik yapacağım," diyerek 
kör kuyuya dalıp kaybolmuş. Bir süre sonra ağzında bir altın lira ile 
geri dönen yılan altını oduncuya atmış ve:

- “Bundan böyle yaptığın bu iyiliğin karşılığı olarak sana her gün bir 
altın lira vereceğim” diyerek sürünerek oradan uzaklaşmış.

Altını alıp sevinçle evine dönen oduncu olan biteni hiç kimseye anlatmamış. 
Oduncu o günden sonra her gün o kör kuyunun başına gidip yılandan 
altını alıyormuş. Bir süre sonra oduncunun evinde bir zenginlik ve bolluk 
başlamış. Herkes oduncunun işlerinin iyi gittiğini artık zengin olduğunu 
düşünmeye başlamış.

Aradan yıllar geçmiş. Gel zaman git zaman oduncu iyice yaşlanmış. Bir süre 
sonra da hastalanıp yatağa düşmüş. Artık kuyunun başına dahi gidemez 
olmuş. Bu arada bolluk ve refaha alışmış olan oduncunun evinde darlık 
ve geçim sıkıntısı yaşanmaya başlamış. Bu duruma üzülen oduncu yanına 
oğlunu çağırıp şimdiye kadar hiç kimselere anlatmadığı sırrını oğluna 
anlatarak oğluna:

- “O kör kuyunun başına var ve yılana oduncunun oğlu olduğunu söyle. 
Yılan sana da altını verir.” demiş.

Oduncunun oğlu duyduklarına pek inanmamış ama 
yine de babasına söz verdiği için kuyunun 

başına gitmiş. Kuyunun başına varıp 
beklemeye başlamış.

Kulağa Küpe
Hikayeler
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Bir süre sonra ortaya çıkan yılana oduncunun oğlu 
olduğunu ve babasının durumunu anlatmış. Gelenin 
oduncunun oğlu olduğuna ikna olan yılan kuyudan altını 
alıp geri gelmiş. Önceleri pek de inanmadığı hikayenin 
gerçek olduğunu gören oğlanın gözleri fal taşı gibi açılmış.

- “Kim bilir kuyuda daha ne kadar çok altın vardır” diye 
düşünmüş.

Bir an hırsına yenik düşüp yılanı öldürüp altınların tümüne 
sahip olmak istemiş. Ancak yılanı öldürmek için yaptığı hamle 
sonuçsuz kalmış. Kuyruğu kopan yılan can havli ile oğlanı 
sokup oracıkta öldürmüş.

Akşam olup da oğlunun hala eve dönmediğini gören oduncu 
bu işte bir terslik olduğunu anlamış. Güçlükle hasta yatağından 
kalkıp doğru kuyunun başına gitmiş. Bir de ne görsün! Oğlu cansız 
yerde yatıyor. 

O sırada kuyruğunu kaybeden yılan da sürünerek oduncunun yanına 
çıkagelmiş. Olan biteni öğrenen oduncu üzüntüden deliye dönmüş. Bir 
tarafta canının parçası çok sevdiği oğlu yerde cansız yatarken yıllardır 
velinimeti olan yılan ise artık kuyruksuzmuş.

Hatanın oğlunda olduğunu anlayan oduncu yılandan özür dileyip tekrar 
dost olmayı teklif etmiş...

Oduncun bu teklifi karşısında acı acı gülümseyen yılan:

- “ Yeniden dost olmayı ben de çok isterdim! Fakat sende bu evlat acısı, 
bende de bu kuyruk acısı varken biz artık dost olamayız” diye cevap 
vermiş.



Günümüzde yerini yavaş yavaş kredi kartlarına 
bırakan kağıt para yüzyıllar boyunca alışverişlerin 
vazgeçilmez unsuru olmuştur. Kağıt paradan önce, 
deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çok 
çeşitli mallar, hatta bazı yerlerde deriden yapılmış 
parçalar bile para yerine kullanılmıştır. Kağıdın 
bulunması birçok şeyi değiştirdiği gibi bu durumu 
da değiştirir. Ancak bu değişiklik yüzyıllar alır. 

İlk kağıt para M.S. 806 yılında kağıdın ilk kez 
kullanıldığı yerde yine Çin’de ortaya çıkmıştır. 
Kağıt paranın Avrupa’ya ulaşması ise yüzyıllar 
sonrasına 17. yüzyılın sonlarına rastlar. O 
günlerde elle yazılarak hazırlanan kağıt paralara 
ait bilinen en eski örnek 1697 yılına aittir.

Ülkemizde kağıt paranın kullanımı ise Osmanlı 
İmparatorluğu dönemine uzanır. Bu dönemde 

“kaime” olarak isimlendirilen ve elde 
yazılarak hazırlanan banknotlar 1840 yılında 
Abdülmecit Dönemi’nde tedavüle çıkmış, 
kaimeler daha çok kamu harcamalarında 
kullanılmıştır.

Bu paraların sahtesi rahatlıkla yapılabildiğinden, 
bir süre sonra sahteciliğin önüne geçmek için 
kağıt paraların yani kaimelerin elde yazılarak 
hazırlanmasından vazgeçilmiş, 1842 yılından 
itibaren matbaada basılmaya başlanan kaimeler 
üzerine seri numaraları eklenmiştir. 1862 
yılına gelindiğinde ise çeşitli sebeplerle kaimeler 
tedavülden kaldırılır. Bugün kullandığımız 
banknotlara benzeyen ilk kağıt para, Osmanlı 
Dönemi’nde1863 yılında kullanılmaya 
başlanmıştır. 
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I. Dünya Savaşı sonunda toprakları paylaşılarak tarih 
sahnesinden çekilen Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kullanılmakta olan kağıt paralar yeni kurulan Türk 
Devleti’nde de “evrakı nakdiye” adıyla kullanılmaya 
devam etmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni 
para bastırılamadığından 1927 yılına kadar 
alışverişlerde bu kağıt paralar kullanılmıştır.

Ülkemizde banknot basımının dönüm noktasını ise 
Merkez Bankası’nın kurulması oluşturur.

Kurulan yeni Meclis, ekonomik bağımsızlık 
anlamına gelen para basma işini, 3 Ekim 1931 
yılında T.B.M.M.’ ye bağlı olarak çalışmaya başlayan 
Merkez Bankası’na vermiştir. İlk zamanlar henüz 
harf değişikliği yapılmadığı için Arapça harflerle 
basılan kağıt paralarda Latin harfleri ilk kez 1937 
yılında basılan banknotlarda kullanılmıştır. 

Daha önceleri ülkemiz adına yurtdışındaki 
matbaalarda basımı yapılan banknotlar 1955 yılında 
Ankara’da Banknot Matbaası’nın kurulmasıyla 
artık Türkiye’de basılmaya başlanmıştır. Banknot 
kağıdının hammaddesi pamuktur. Filigran ve 
emniyet şeridi gibi güvenlik özellikleri bu kağıt 
üretilirken imalat aşamasında kağıt üzerine 
yerleştirilir.

Yıllar içinde rakam değeri yükselen ve zamanla 
bol sıfırlı hale gelen baknotlar, en son 6 sıfırlı hale 
gelmişti. Öyle ki; 2005 yılına dek ülkemizde, o 
tarihte dünyanın en büyük rakamlı parası olan 
20.000.000 liralık kağıt paralar tedavülde 
bulunuyordu.

Bu büyük rakamlar kullanımda zorluğa ve çeşitli 
sorunlara yol açtığı için 1 Ocak 2005 tarihinden 
itibaren Türk lirasından 6 sıfır atılma kararı alındı. 
Artık küçük rakamlı “Yeni Türk Lirası” kullanıma 
girmişti.

Son olarak 2009 yılında tedavüle sokulan bugün 
kullandığımız paralardan “yeni” ibaresi kaldırılarak, 
kağıt paralara bazı yeni özellikler eklendi. Kağıt 
paralarda seri tasarım anlayışı, konu bütünlüğü, 
farklı değerdeki paraların farklı büyüklükte olması, 
kullanılan güvenlik unsurlarının ve şeritlerin tüm 
paralarda aynı yerde olması gibi özellikler kağıt 
paralara eklenen yeni özelliklerdi. Bu özelliklerden 
bir diğeri de kağıt paralarda görme engelliler için 
Braille alfabesi ile kabartma baskı uygulamasının 
başlamış olmasıdır.

Bu özelliklerin yanında kağıt paralarda; bu toplumda 
yetişen, yaptığı buluşlar veya ortaya koyduğu 
sanat ile dünyada ses getiren önemli bilim adamı 
ve sanatçıların portrelerine yer verilmektedir. Bu 
sayede toplum ve insanlık için faydalı işler yapan, 
bilim ve sanatta çığır açan kimselerin tanıtılması 
amaçlanmıştır. 

Yeri gelmişken banknotlar üzerine portreleri 
yerleştirilen bilim adamlarını kısaca hatırlatalım…

5 TL. üzerinde Prof. Aydın Sayılı, 10 TL. üzerinde 
Prof. Dr. Cahit Arf, 20 TL. üzerinde dünyaca ünlü 
isim Mimar Kemalettin, 50 TL üzerinde bilim insanı 
Fatma Aliye, 100 TL üzerinde ünlü müzisyen Itri 
ve 200 TL üzerinde dünyaya mal olmuş halk 
ozanı Yunus Emre’nin çeşitli figürlerle çevrelenmiş 
portreleri bulunur.
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Kültür
Mirasımız

Selçuklu döneminde yapılan ahşap direkli 
camiler grubundan olan Afyon Ulu Camii, 
şehrin sarp yamaçlarının eteklerinde yükselir. 
Afyonkarahisar’da Selçuklulardan günümüze 
ulaşan eserlerden birisi olan Ulu Cami, 19. yüzyıla 
kadar Hoca Bey Camii olarak isimlendirilirken 
bu yüzyıldan sonra Cami-i Kebir yani Ulu Cami 
olarak anılmaya başlanmıştır. Bu tarihi cami,40 
adet ahşap direk üzerine oturtulduğu için “Kırk 
Direkli Cami” olarak da bilinir. 

Anadolu'da ahşap direkli camilerin en 
eskilerinden olan Afyon Ulu Cami, 1272-1277 
yılları arasında Selçuklu Veziri Fahreddin Sahib 
Ata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nusreddin 
Hasan tarafından Mimar Hacı Bey’e yaptırılmış. 
Caminin kuzey, doğu ve batı yönlerinde olmak 
üzere üç girişi bulunuyor. Batı cephesindeki 
girişten ibadet mekanına merdivenle iniliyor. 

Bir zamanlar ahşap kirişler ve lambriler 
üzerinde geometrik, bitkisel, yazılı ve figürlü 

Afyon UlU CAmİİ

Selçuklu Dönemi’nin Dikkat Çeken 
Eserlerinden Biri: 



kalem işi süslemeler bulunuyormuş ancak bu 
süslemelerden pek azı günümüze ulaşabilmiş… 
Geometrik motiflerle bezeli ahşap minberin 
Selçuklu ahşap işçiliğinin güzel örneklerinden 
biri olduğunu söyleyebiliriz. Ve taş mihrap… 
Mihrabın yapılış tarihi camiyle aynı olup mihrap 
Selçuklu taş işçiliğinin sadeliğini yansıtıyor.

Minarenin tuğla örgülü gövdesine yeşil sırlı 
tuğladan baklava motifleri işlenmiş. Bu da 
minareye, zarif bir tatlılık ve güzellik katmış. 
Caminin ilk büyük onarımı 1341 yılında 
Muzafferüddinoğlu Emir Abdullah Bey 
tarafından yaptırılmış ve doğu cephesindeki kapı 
üzerine bir kitabe konulmuş. Hatta kitabede 
onarıma ait bilgiler mevcut. Cami bunun dışında 
farklı tarihlerde de onarımdan geçmiş. Bakım 
ve onarımlarında genel itibariyle en eski şekli 
korunan caminin zamanla çürüyen kimi ahşap 
unsurları değiştirilmiş.

Afyon Ulu Camii, Anadolu Selçuklu 
Dönemi’nden günümüze ulaşan ahşap direkli 
camiler grubuna ait bir örnek olup özgün 
mimarisiyle bu devrin önemli yapıları arasında 
görülüyor. Karahisar’ın eteğinde ahşabın 
sükunetini, huzurunu ve yumuşaklığını taşıyan 
eser, Selçuklu Dönemi’nin yapılarından biri 
olarak, hem tarihi, hem de estetik özellikleri 
açısından dikkat çekiyor.
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Ankara da çocuklara verilen özel önemin 
işareti olarak Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 23 Nisan 1995 yılında kurulan 
ve 22 yılı geride bırakan Çocuk Meclisi’ne, 
yeni dönem başvuruları devam ediyor. 09 
Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında devam 
edecek olan yeni başvuru dönemine ilginin 
bu yıl da yoğun olması bekleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, 
23 yıllık birikimi ve tecrübesiyle çocukların 
kendilerini de ilgilendiren her konuda 
düşüncelerini, çözüm önerilerini özgürce 
ifade edebildikleri, tavsiye kararları aldıkları, 
çocuk haklarını öğrendikleri sorumlu ve aktif 
bir Meclis olmaya devam ediyor

Ankara’nın her yerinden daha çok 
çocuğun başvuru yapabilmesini sağlamak 
amacıyla seçimler bu yıl yine12 ayrı 
adreste gerçekleştirilecek. Seçimlerin 
gerçekleştirileceği adresler şunlar: Çocuk 
Meclisi Binası, Sincan Çocuk Kulübü, Sincan 
Aile Yaşam Merkezi Çocuk Kulübü, Planet 
Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk Kulübü, 
Batıpark Çocuk Kulübü, Yenimahalle Gençlik 
Merkezi, Yahyalar Aile Yaşam Merkezi ve 
Çocuk Kulübü, Keçiören Çocuk Kulübü, 
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Çocuk 
Kulübü, Altındağ Çocuk Kulübü, Mamak 
Çocuk Kulübü, Pursaklar Aile Yaşam Merkezi 
Çocuk Kulübü.
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ÇOCUK MECLİSİ’NDE
23. YIL HEYECanI...

Yeni Bir Dönem Daha Başlyor



Seçimlere katılmak isteyen öğrenciler başvuru 
formlarına 9 Ekim tarihinden itibaren, 
Çocuk Meclisi’nden, okullarından ve başvuru 
merkezlerinden ulaşabileceği gibi, Çocuk Meclisi’nin 
resmi WEB adresinden (https://cocukmeclisi.
ankara.bel.tr/) form çıktısı alabilir veya 431 55 26 
numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi edinebilirler.

İlk ve ortaokula devam eden, 9-14 yaş arası (2004-
2008 arası doğumlular) çocuklar, başvuru formlarını 
teslim ettikleri merkezlerde, 18 Kasım Cumartesi 
günü yapılacak seçimlerde, kendilerini ve amaçlarını 
en iyi şekilde ifade ederek hem oy toplayacak hem 
de Meclis’te görev almasını istedikleri çocuklara oy 
vererek heyecan dolu, tatlı bir rekabet yaşayacaklar. 

Seçimlerin ardından, en çok oyu alarak göreve başlayan 
150 Meclis Üyesi, çalışmalarını Sıhhiye’de bulunan 
Çocuk Meclisi binasında sürdürecek. Türkiye’de ve 
Dünya’da kendine ait binası olan tek Çocuk Meclisi 
olma özelliğine sahip olan Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Meclis Üyeleri, her ay 
ayda üç Pazar günü, komisyon toplantıları ve genel 
kurullar için bir araya gelerek, birbirinden farklı ve 
anlamlı faaliyetler gerçekleştirecekler.

“Çocukların Sesi” olma yolunda çocukların oylarıyla 
belirlenen 150 kişilik Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi, kurulduğu günden bugüne hem diğer 
pek çok belediyeye örnek oluyor, hem de çocukların 
kararlara katılım hakkının en köklü temsilcisi olma 
özelliğini de sürdürüyor.
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ÖĞRENMENİN MALİYETİ

Dünyada her şey gibi öğrenmenin de bir maliyeti vardır. Ödenecek bu 
maliyetler zamana göre değişir. İşte değişik zamanlarda öğrenmenin 
maliyeti:

- Vaktinden önce öğrenenler indirimli fiyattan öğrenirler.

- Tecrübelerden yola çıkarak öğrenenler, maliyet fiyatına öğrenirler.

- Bir şeyi deneyerek öğrenenler etiket fiyatından öğrenirler.

- Hayatta yaşayarak öğrenenler gecikme zammı ödeyerek öğrenirler.

- Yaşadıklarından da bir şey öğrenemeyenler boşa gitmiş hayatlarıyla 
öğrenirler.



Masal
Bahçesi

Güzel bir göl kenarında bir balıkçıl kuşu yaşarmış. 
Göl kıyısında gününü gün eden balıkçıl kuşu her gün 
tutabildiği birkaç balıkla geçinip gidermiş. Bu balıkçıl, 
gün geçtikçe yaşlanmış. Gücü kuvveti iyiden iyiye 
azalmış. Artık eskisi gibi balık tutamıyor bazı günler aç 
kaldığı bile oluyormuş. Kendi kendine:

- "Bu gidişle açlıktan ölebilirim. Bu duruma bir çare 
bulmalıyım,” diye düşünmeye başlamış. Karnını 
doyurabilmek için kendine kolay bir yol bulması 
gerekiyormuş. Sonunda aklına bir kurnazlık gelmiş. 
Hemen göldeki bir yengecin yanına sokulup yengece:

- "Geçen gün buraya bir grup avcı geldi, göle ağ 
atacaklarını ve bütün balıkları tutacaklarını söylediler. 
Zavallı balıklara çok acıdım! Böyle giderse soyları 
tükenip gidecek!”demiş.

Yengeç bu haberi duyunca çok korkmuş. Çünkü 
balıklarla birlikte kendisinin de avlanacağını biliyormuş. 

Telaşa kapılıp hemen koşup balıklara bu kötü haberi 
ulaştırmış. 

Haberi duyan balıkların aklı başından gitmiş. Bir 
kurtuluş yolu bulmak için kara kara düşünmeye 
başlamışlar. Çok düşünmüşler ama bir çözüm yolu 
bulamamışlar. Derken içlerinden birinin aklına bir fikir 
gelmiş. Arkadaşlarına:

- "Bir de balıkçıl kuşuna soralım. Belki o bize bir yol 
gösterebilir, demiş. Bir balık buna şiddetle karşı çıkıp:

- "Hayır, olmaz!” demiş. "O bizim düşmanımız. Bir 
düşmana danışmak bence hiç de iyi bir fikir değil.” 

Balıkların birçoğu balıkçıl kuşuna fikir danışmaktan 
yana değilmiş. Ama başka çareleri de yokmuş. 
İstemeye istemeye balıkçıl kuşundan fikir almaya karar 
vermişler. Hepsi birden toplanıp balıkçıl kuşunun 
yanına gitmişler. Ona fazla yaklaşmadan:
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- "Bizim başımızda böyle bir problem var. Bu durumdan 
kurtulmamız gerek! Bize bir çözüm yolu gösterir 
misin?" demişler.

Bunu duyan balıkçıl kuşu içten içe sevinmiş. Çünkü 
hazırladığı sinsi plan tutmak üzereymiş. Korkudan 
şaşkına dönmüş olan balıklara:

- "Şu karşıda büyük geniş bir nehir var. O nehre 
ulaşabilirseniz orada güvende olursunuz!” demiş. 
“Orada avcıların ağlarından kaçıp kurtulabileceğiniz 
çok alan var.” Balıklar bu fikri pek beğenmişler. Ancak 
balıklardan biri:

- "İyi güzel de oraya nasıl gideceğiz? Nehirle bir 
bağlantımız yok ki!” demiş. 

Balık doğru söylüyormuş. Oraya gitmeleri imkansızmış. 
Balıklar, balıkçıl kuşunun söyleyeceklerini merak 
ediyor, balıkçıl kuşuna “ne olur bize bir yol göster!” 
diye yalvarıp yakarıyorlarmış. 

Balıkçıl kuşu ise içten içe seviniyormuş. Çünkü beklediği 
an yaklaşıyormuş. Balıklara:

- "Ah keşke genç olsaydım! Gagamla sizi oraya kadar 
taşırdım. Şimdi yaşlandım. Ne kadar çabalasam ne 
kadar gayret etsem de bir günde ancak bir kaçınızı 
taşıyabilirim. Hepinizi taşımam mümkün değil” diye 
cevap vermiş. Balıklar hep bir ağızdan:

- "Sevgili balıkçıl ne olur bir şeyler yap, bu yardımı 
bizden esirgeme!” diye yalvarıp yakarmış bin bir ricada 
bulunmuşlar.

İşi bu noktaya kadar getiren balıkçıl kuşu, elbette bu 
sevimli balıkları kıracak değilmiş! Heyecanla beklediği 
bu teklifi çok uzatmadan kabul etmiş. Bundan sonra her 
gün birkaç balığı alıp nehir yerine ormana götürüyor 
orada afiyetle midesine indiriyormuş.

Bu şekilde epeyce bir zaman geçmiş. Balıkçıl kuşu her 
dönüşünde diğer balıklardan güzel haberler getiriyor, 
götürdüğü balıkların çok mutlu olduklarından, o 
büyük nehir içinde serbestçe gezip dolaştıklarından 

bahsediyormuş. Göldeki balıklar duydukları karşısında 
çok seviniyor, büyük bir heyecanla sıranın bir an önce 
kendilerine gelmesini bekliyorlarmış. Yaşlı yengeç ise 
olan biteni şaşkınlıkla izliyor, bu işin sonunun nereye 
varacağını merak ediyormuş.

Nihayet o da bir gün yer değiştirmeye karar verip 
balıkçıl kuşuna kendisini de karşıdaki nehir kıyısına 
götürmesini teklif etmiş. Balıkçıl kuşu memnuniyetle 
onu da götürmeyi kabul etmiş. Yengeç çengelleriyle 
balıkçıl kuşunun gerdanına sarılmış. Ve yola 
koyulmuşlar. 

Balıkçıl o gün farklı bir yemek yiyeceği ve çok lezzetli 
olan yengeç etiyle ağzının tadının değişeceği için 
çok mutluymuş. Yengeç de ilk defa havada yolculuk 
yapacağı için çok seviniyor bir taraftan da olabilecekleri 
düşünüp endişeleniyormuş.

Balıkçıl ve yengeç bir süre uçtuktan sonra balıkçıl 
kuşunun taşıyıp balıkları yediği yere yaklaşmışlar. 
Yengeç bir an aşağıya bakmış. Bir de ne görsün! Aşağısı 
balık kılçıkları ile dolu değil mi? İşte o zaman işin iç 
yüzünü anlamış. İçinden:

- "Beni bekleyen beladan bir an önce kurtulmam 
lazım,” diye geçirmiş. Hiç beklemeden hemen harekete 
geçmiş. Kollarıyla balıkçıl kuşunun boğazına sarılıp var 
gücüyle sıkmaya başlamış. 

Bunu hiç beklemeyen balıkçıl kuşu ne yapacağını 
şaşırmış. Nefes alamıyor, dur ne yapıyorsun? bile 
diyemiyormuş.

Yengeç sıktıkça sıkmış. Balıkçıl kuşu yere inmek zorunda 
kalmış. Ancak yengeç, balıkçıl kuşunun boğazını olanca 
gücüyle sıkmaya devam ediyormuş. Hatasını anlayan 
balıkçıl kuşu yengece yalvarmış, aman dilemiş.

Yengeç de bundan sonra diğer balıkları rahat 
bırakması şartıyla balıkçıl kuşunu bağışlamış. Böylece 
diğer balıklarda kendilerini bekleyen kötü sondan 
kurtulmuşlar.
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Canlılar
Alemi

Bazı kelimeleri zaman için duyup öğrenerek tekrar edebilen papağanlar bu özellikleri 
sayesinde insanlar tarafından her zaman ilgi odağı olmuştur. Ancak bir kuş türü var 
ki papağanın bu yeteneğini çoktan geride bıraktıracak cinsten… 

Büyük kahverengi sülüne benzeyen, erkekleri oldukça süslü olan bu kuşun kuyruğu 
açıldığında lir şeklini aldığından “lir kuşu” diye isimlendirilmiş. İnce uzun kuyruğa, 
güzel renk ve desenli tüylere, kırmızımsı kanatlara sahip olan bu kuş dünyanın en 
yetenekli kuşu kabul ediliyor.

Güney Avustralya’da, Tazmanya’nın nemli ortamlarında yaşayan muhteşem 
kuş Lir kuşu, taklit yeteneğiyle duyanları ve görenleri kendine hayran bırakıyor. 
Çevresindeki kuşların ötüşlerini kopyalayarak taklit edebilen lir kuşu en az 20 
farklı kuş türünün sesini aynen çıkarabiliyor. 

Lir kuşu yalnız kuşların sesini çıkarmakla kalmıyor! Motorlu kamera, siren, araba 
alarmı, fotoğraf makinesi, motorlu testere, silah, hızar gibi farklı mekanik sesleri 
de çok rahatlıkla ve neredeyse aynen çıkarıyor. Yel değirmeni uğultusundan 
elektrikli testereye, araba alarmından silah patlamasına, köpek havlamasından 
bebek ağlamasına, siren sesinden insan sesine kadar duyduğu her türlü sesi anında 
taklit edebiliyor.

Kurbağa ve keklik sesi çıkarabilen, papağan gibi konuşulanları olduğu gibi taklit 
edebilen, her dilde koşulanları tekrar edip şarkı söyleyebilen bu kuş, marifetleriyle 
görenleri kendine hayran bırakıyor.
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Hayvanların yuvalarını inşa ederken birbirinden 
farklı ve ilginç yöntemler kullandıklarını 
biliyoruz. Buldukları akarsu kıyısında ağaç 

kütüklerini ve dalları kullanarak mükemmel barajlar 
inşa eden kunduzların yuvası ise birer mühendislik harikası gibidir. 

Kunduzlar yuvalarını yaparken işe ağaç gövdelerini kemirmekle başlarlar. Ağaçları rastgele 
değil suyun üstüne, tam olarak baraj yapacakları yere düşecek şekilde kemirirler. 

Bir erkek ve bir dişi kunduz, kendilerine yuva oluşturmak için yapmaya koyuldukları baraj 
için öncelikle uygun bir akarsu bulurlar. Akarsuyun önüne ağaçlardan bentler oluşturarak 
yuvalarını kuracakları barajı inşa etmeye başlarlar. 

Birlikte yuva kurmaya niyetlenen iki kunduz bir yıl içinde yaklaşık 400 ağaç devirir. 
Devirdikleri en büyük ağacın önüne taşıdıkları diğer ağaç kütüklerini ve dalları büyük 
bir gayret ve ustalıkla taşıyarak suyun önünde bir set oluştururlar. Suya uzak yerlerde 
dişleriyle kemirerek devirdikleri ağaç gövdelerini dallardan temizleyerek su üzerinde 
yine elleri ve dişlerini kullanarak taşıyan kunduzlar böylece derinliği 3-4 metreyi bulan 
büyük bir baraj göleti oluştururlar. Birkaç aylık çalışmanın sonunda büyük ve sağlam bir 
baraj oluşturan, çatlakları büyük bir özenle kapatan kunduzlar muhteşem barajlarını basınca 
dayanıklı en iyi biçim olan içbükey biçimde inşa ettiklerinden oluşturdukları baraj su basıncına 
karşı son derece dayanıklıdır. 

Kunduzların bu baraj inşaatında kullandıkları tek araç ise elleri ve dişleridir. Kunduzların 
ağaçları devirirken kullandıkları ön dişleri zamanla kırılır. Kırılan bu ön dişler, 
insanların zamanla uzayan tırnakları gibi kısa sürede yeniden uzayarak yenilenir.

Suyun altında, kütükler ve dallar arasındaki tünellerin içinden ulaşılan yuvaları 
hem dayanıklı hem de oldukça güvenlidir. Yuvasını kuracağı barajı inşa etme 

bilgi ve becerisini kunduza veren kim dersiniz? Allah 
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Bilim
Dünyasından

TÜRK BİLİM
İNSANINDAN
BÜYÜK BULUŞ

Çöl Toprağı
lazer Işınlarıyla yeşertildi…

Yaşanan küresel ısınma nedeniyle dünya üzerinde 
kullanılacak su giderek azalıyor. Yüksek sıcaklıklar 
nedeniyle buharlaşarak azalan suyun daha tuzlu hale 
gelmesi dünya üzerinde kurak alan miktarını hızla 
genişletiyor. Dünyanın yıllık ortalama yağış miktarına 
bakıldığında son yıllarda özellikle çöl bölgelerinde ciddi 
oranda azalma görülüyor. Yeryüzünde tarım alanları 
günden güne azalırken çölleşen topraklar her geçen gün 
artıyor. Çölleşmenin önüne geçmek için çalışmalar yapan 
Türk bilim insanları, özel olarak tasarladıkları lazer sistemi 
ile çöl toprağının yeniden yeşermesini sağladı…
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Organik açıdan çok zengin olmasa da bitki yetişecek düzeyde 
element ve minerale sahip olan çöl topraklarında, gece ile 
gündüz arasında yaşanan büyük ısı farkının yanı sıra toprağın 
yoğun tuz ve kireç içermesi nedeniyle tarım yapılamaz. -20 
ve +40 olmak üzere yaklaşık 60 dereceye çıkan ısı 
farkı, toprakta bulunan tohumların ve bitki 
köklerinin yanmasına, zarar görmesine 
neden olur.

Oluşan ısı farkının toprağın molekül 
yapısını bozduğunu fark eden 
uzmanlar moleküller arasında var 
olan bağların kopmasının, toprağın 
yapısında bulunan oksijenin 
kaybolmasına, dolayısıyla kuraklığın 
yaşanmasına neden olduğunu 
belirledi. Geliştirilen lazer teknolojisi 
ile, sıcaklık farkı nedeniyle toprağın 
bozulan yapısını koruyarak molekülleri 
birbirine bağlamayı başaran bilim insanları, 
lazer ışınları sayesinde çöl topraklarında yeniden 
tarım yapılabileceğini ortaya koydu. 

Lazer ışınlarını kullanarak toprakta ısı farkından kaynaklanan 
olumsuz etkileri ortadan kaldıran uzmanlar bu teknoloji ile toprak 
molekülerinin dengeye girmesini sağlayarak toprağın yapısını da 
takip edilebiliyor.

Çöl toprağında bitki yetişmesine engel olan bir başka neden 
ise sıcağa bağlı olarak toprakta tuz ve kireç oranının artması… 
Yeni geliştirilen ve daha yeşil bir dünya için umut vaat 
eden bu uygulama ile tuz ve kireç toprağın 
yapısından tamamen ayrılarak toprak, 
bitki yetişmesine elverişli hale getiriliyor.

Geliştirilen lazer teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla çöllerde tarımsal 
faaliyetler artacak ve çöl topraklarında 
başta buğday olmak üzere diğer bitkiler 
de kolaylıkla yetiştirilebilecek. Kim bilir 
yakın gelecekte uçsuz bucaksız çöl toprakları 
yemyeşil buğday tarlasına ve
tahıl deposuna dönüşebilir.
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Neler Çektim

Nasrettin Hoca’nın huysuz mu huysuz bir eşeği varmış. Hoca 

eşeğini satmak için pazara götürmüş. Eşek pazarda huysuzluğuna 

devam edip onu satın almak isteyen birini tepmiş bir 

diğerinin de elini ısırmış. Bunu gören arkadaşı Hoca’ya:

- “Hocam bu eşeği kimse almaz sen bunu al götür eve!" 

demiş.

Nasrettin Hoca:

- “Ben onu satmak için değil herkes benim bu eşekten 

neler çektiğimi görsün diye getirdim.”diye cevap 

vermiş.

Dünyadaki herkesin uymak zorunda oldukları kanun nedir?

Bir Fransız ne zaman “eyvah” der. 

Hangi kaba su konmaz.

Hiç kimsenin okuyamadığı yazı nedir? 

Çarpışma anında iki araç arasındaki mesafe ne kadardır? 

Benim bir ağacım var, her gün bir yaprak döker.

Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil.

Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü.

Bir gövdem var bir de şapkam.

(Yerçekimi)

(Türkçeyi öğrendiğinde)

(Ayakkabına)

(Alınyazısı)

(Takvim)

(Hiç kalmamıştır)

(Balık)

(Gökkuşağı)

(Mantar)



Son Savaş 

Öğretmen tarih dersinde dersi 

dinlemeyen Mehmet’e sormuş:

- “Söyle bakalım Mehmet Sultan 

Murat hangi savaşta öldü? Mehmet hiç 

düşünmeden cevap vermiş:

- “Son yaptığı savaşta öldü 

öğretmenim!”

Hangisi 

Kahvehanede çalışmaya başlayan 

Temel’e müşterilerden biri seslenir:

- “Temel kardeş bize üç çay biri açık 

olsun!” Temel bu ya o da sorar:

- “Hangisi açık olacak?” 

Zor Bulmuş

Karnı iyice acıkan adam lokantaya gidip bir porsiyon et 

yemeği söylemiş. Yemeği bitirdikten sonra müşterinin yanına 

gelen garson:

- “Et yemeğini nasıl buldunuz?” diye sormuş. Adam:

- “Havuçlar ve patatesler arasında etleri biraz zor buldum” 

diye cevap vermiş.
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Hazırlayan:
N. KURTULUŞ

1. Aspendos
2. Harran
3. Kapadokya
4. Assos
5.Bergama

6. Hattuşaş
7. Zeugma
8.Hasankeyf
9. Alacahöyük
10. Harput

11. Olimpos 
12. Sümela
13.Side
14.Truva 
15.Knidos

16.Patara
17. Nemrut
18.Sardes
19.Çatalhöyük
20.Efes

1. Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan, Roma döneminden 
günümüze dek en iyi korunmuş antik tiyatro ve çeşitli 
yapılardan oluşan antik kent.

2. Şanlıurfa’nın bir ilçesi olan, dünyanın ilk üniversitesinin 
kurulduğu bu sayede dünyanın ilk bilim merkezi olmuş kadim 
şehir.

3. Eskiçağda İç Anadolu’dan güneyde Toroslara kadar uzanan 
bölgeye verilen ad. Bugün ise Nevşehir yakınlarında, 
peribacaları ve tarihi mağara yapılarıyla bilinen bölge.

4. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan andezit kayalıklar 
üzerine kurulmuş antik çağların önemli liman kenti.

5. İzmir’in bir ilçesi olup, kurulduğu çağda döneminin en büyük 
kütüphanesine sahip antik kent. Kağıt ihtiyacını gidermek için 
hayvan derisinden elde edilen parşömen kağıdı ilk kez burada 
imal edilmiştir.

6. Çorum yakınlarında bulunan bugün Boğazköy olarak bilinen 
Hititlerin başkenti olmuş antik yerleşim yeri. Hititlerin kutsal 
kabul ettiği Yazılıkaya burada bulunmaktadır.

7. Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Fırat Nehri kıyısında, 
yaklaşık 20 bin dönüm alanda kurulmuş olup M.Ö.1. yüzyılda 
dünyanın en büyük kentlerinden biri kabul edilen, dünyaca 
ünlü mozaikleriyle ünlü eski yerleşim yeri.

8. Batman’da bulunan, Dicle Nehri’nin ikiye ayırdığı, kayalara 
oyulmuş evleri nedeniyle “mağaralar kenti” olarak adlandırılan, 
insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olan yer.

9. Çorum’un Alaca ilçesinde bulunan Hitit dönemine ait 
kalıntılarla bu döneme ait 13 kral mezarının bulunduğu 
Hititlilerin önemli sanat merkezi ve dini tören alanı.

10. Elazığ’da bulunan, tarihi kalesi, kayalara oyulmuş tünelleri, 
merdivenleri ve su yolları ile öne çıkan, bugün açık hava müzesi 
durumundaki antik yerleşim yeri.

11. Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan adını bölgede bulunan 
Tahtalı Dağı’ndan alan tarihi ve doğal güzelliklerle dolu eski bir 

Likya kenti.

12. Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Altındere Vadisi’ne bakan 
Karadağ’ın dik yamacında, kayalara oyularak oluşturulmuş 
büyük manastır ve tarihi yapılar topluluğu. 

13. Antalya’da bulunan çeşme, tiyatro ve Pazar yerinden oluşan, 
simgesi o dönemde kutsal kabul edilen nar olan antik şehir.

14. Çanakkale’de bulunan İlyada Destanı’nda anlatılan büyük savaşı 
ve kullanılan tahta atıyla tarihe geçmiş dünyanın en önemli 
antik kentlerinden biri. 

15. Muğla’nın Datça ilçesinde Ege ve Akdeniz’in birleştiği 
noktada Tekir Burnu’nda yer alan iki limanı, önemli yapıları, 
mevsimleri, zamanı gösteren güneş saati ve tiyatrosu ile tarihte 
önemli bilim ve sanat merkezi olmuş antik kent.

16. Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan, Likyalıların başkenti 
olmuş, binlerce yıllık geçmişe sahip sahil kasabası. Dünyada ilk 
parlamento kurulan, eskiçağlardan bugüne dek ayakta kalabilen 
tek deniz fenerinin bulunduğu antik kent.

17. Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde bulunan Kommagene Kralı 
tarafından yaptırılmış olan tapınak ve devasa heykellerin yer 
aldığı tarihi alan.

18. Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan Lidyalıların başkenti olmuş 
antik kent. Dünyanın en görkemli tapınağının yer aldığı bu 
kentte tarihte ilk altın para basımı yapılmıştır. 

19. Konya’nın Çumra ilçesinde bulunan, ilk çağlara ait düz damlı 
tavandan girilen ilk ev örneklerine sahip tarih öncesi dönemlere 
ait yerleşim yeri.

20. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan eski bir liman kenti. Kuşadası 
Körfezi yakınlarında eskiçağda kurulmuş olan bu kent bugün bir 
açık hava müzesi durumundadır.
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ARADAKİ 7 FARKI BULUNUZ...

29 



30 

Bizden
Haberler

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 
düzenlenen, 40 ülkeden ombudsmanların 
katılımıyla gerçekleşen “Göç ve Mülteciler“ 
konulu IV. Uluslararası Ombudsmanlık 
Sempozyumu’na ait bildirilerin yer aldığı kitap 
hazırlandı. Kitapta Çocuk Meclisi’nin soru ve 
görüşlerine de yer verildi.

Sempozyuma katılan konuşmacıların tüm 
konuşma ve sunumlarının yer aldığı kitapta, 
22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe 
Dila Karakaya’nın 3 Mart tarihindeki ikinci 
oturumda oturum kayıtlarına geçen sorusu da 
bulunuyor.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un, KDK 
Çocuk Ombudsmanlığı’nı ziyaretlerinde bizzat 
davette bulunduğu Çocuk Meclisi üyeleri, gerek 
açılış töreni gerekse, ikinci gün oturumlarına 
katılmış ve önemli bilgiler edinmişti.

Oturum Başkanı Gazeteci Balçiçek İlter’den 
söz isteyen 22. Dönem Başkanı Karakaya’nın 
“Biz arkadaşlarımla, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Meclisi’nden geliyoruz. Ben 
üç yıldır Çocuk Meclisi Başkanı olarak görev 
yapıyorum. Başından beri çok merak ettiğim 
bir soru var ve ben o soruyu şimdi bütün 
arkadaşlarım adına sormak istiyorum. Yabancı 
ombudsmanlara da sormak istediğim bir soru 
bu. Dün açılış konuşmasında Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan; “Biz bu konuda 
sadece elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına 
koyduk” demişti. Şu anda 2,5 milyon çocuğun 
mülteci olduğu biliniyor ve bu sayının 1,5 
milyonu bizim ülkemizde. Ancak Çocuk Hakları 
Evrensel Bildirisi'ni imzalayan birçok ülke, bırakın 
çocukların tamamını kabul etmeyi, sınıra gelen 
çocukları bile geri çevirmektedirler. Ben bütün 
arkadaşlarım adına bu hareketin yanlış olduğunu 
düşünüyorum. Sorum şu: Bu sorunun çözümü 
için nelere yapılabilir ve bu durum Evrensel 
Bildiri’ye de aykırı değil mi?” Sorusu karşısında 
gururlandığını ve umutlandığını belirten 
İlter’in bu soruya cevap vermek üzere söz 
verdiği Bosna Hersek Ombudsmanı’nın yanıtı 
da diğer tüm sunumlar gibi kitapta yer aldı.

ÇOCUK MECLİSİ SEMPOZYUM KİTABINDA



22. Dönem Çocuk Meclisi Üyeleri, Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri'nin 
çalışmasına katkı sağladı.12 kişilik çocuk zabıta 
ekibi, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ile 
birlikte, “Bilinçli Tüketici Bilinçli Tüketim” 
başlıklı bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Kızılay’da, iki fastfood restoranı ile bir 
kuruyemiş satış noktasında çalışma yapan 
Meclis Üyeleri müşterilere “en iyi denetçi 
tüketicidir” sloganı ile, mal ve hizmet 
alımlarında dikkat edilmesi gereken bilgileri, 
üreticilerin sorumluluklarını, ürün güvenliği, 
tüketici sözleşmeleri v.b gibi bilgileri içeren 
broşürlerle, bilinçli tüketici rehberlerinin de 
yer aldığı çantalar dağıttı.

12. Dönem Çocuk Meclisi’nin almış olduğu 
“Çocuk Zabıta” uygulamasına yönelik karar 
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren çocuklar, 
ürünlerin son kullanma tarihleri, ambalajların 
yırtık olmaması, açıkta ürün satılmaması gibi 
konularda denetimler yaptılar.

Denetimler sırasında fark ettikleri eksikleri 
zabıta ekibinde bulunan görevlilere ve ilgililere 
bildirdiler. Çocuk zabıtalar tarafından yapılan 
denetimler vatandaşların da büyük ilgisini 
çekti.

MECLİS ÜYELERİ ZABITA DENETİMLERİNE 
KATKI SAĞLADI
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem 
Çocuk Meclisi Üyeleri  “Çocuklar İçin 
Felsefe” dersine katıldılar. Ankara 
Üniversitesi Çocuk Üniversitesi’nde 
düzenlenen eğitim programlarından 
“Çocuklar İçin Felsefe” dersine katılan 13 
Meclis Üyesi, böylece farklı bir etkinlik 
daha gerçekleştirmiş oldular.

Başkan Ayşe Dila Karakaya ve komisyon 
üyeleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim 
görevlisi Doç. Dr. Senem Kurtar’ın verdiği 
bilgilerle felsefeye giriş yaptılar.

Çoğu ilk kez Çocuk Üniversitesi’ni 
duyan çocuklar, Çocuk Meclisi sayesinde 
kendileri için çok yararlı etkinliklere katılma 
imkanı elde ettiklerini belirterek, Çocuk 
Meclisi’nin bir üyesi olmaktan duydukları 
mutluluğu ifade ettiler ve seneye bir kez 
daha üye olmak istediklerini yinelediler.

Kavramları ve sordukları soruları resimlerle 
de ifade ettikleri program süresince 
çocuklar hem yepyeni bilgiler edindiler 
hem de sıkılmadan, eğlenerek yaratıcı 
bir çalışma ortamı tecrübesi yaşadılar. 
Programın sonunda katılım sertifikalarını 
alan Meclis Üyeleri, günün anısına fotoğraf 
çektirdiler ve üniversitenin yemyeşil 
bahçesinden ayrılmak istemediler.
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22. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ
KARARLARI

86- Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: “Suriye 
gibi savaş bölgelerinde bulunan yetimhanelerdeki 
çocukların topluma kazandırılması ve savaş 
mağduru çocuklara ömür boyu destek sağlanması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

87- Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Okullar arasında kitap değişim kampanyaları 
düzenlenerek daha çok çocuğa daha çok kitap 
ulaşması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
çokluğuyla kabul edildi.

88- Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Hayvan barınaklarının sayılarının artırılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla 
kabul edildi.

89- Çocuk Hakları Komisyonu ve Basın Yayın 
Komisyonu’nun ortak: “Sigara, alkol ve 
uyuşturucuların zararlarının daha etkili biçimde 
anlatılması, cezaların ve denetimlerin artırılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

90- Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “İlk ve orta 
öğrenimdeki çocukların psikolojik sorunlarının 
çözümüne yönelik olarak, okullarda bulunan 
rehberlik birimlerinin daha etkili çalışması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul 
edildi.

91- Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “Okul önlerinde 
satış yapan satıcıların denetlenmesi, kontrollerin 
artırılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

92- Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “Okul 
bahçelerinin çocuklara daha uygun, daha kullanışlı 
hale getirilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
çokluğuyla kabul edildi.

93- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Okullarda 
fiziksel engelli öğrenciler için asansör yapılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla 
kabul edildi.

94- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Çocuk parklarına 
okuma kulübeleri konulması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

95- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Çocuklar için 
ücretsiz dergiler hazırlanıp okullarda dağıtılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

96- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Otobüs 
duraklarına, yaya geçitlerine ve kaldırımlara park 
eden araçların engellenmesi” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. 

97- Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Gençlik Merkezi 
ve Çocuk Kulüpleri'nde bilim ve teknoloji ile ilgili 
kurslar açılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

73- Başkanlık Divanı’nın: “Çocuk parkları yakınındaki 
büfe ve marketlerde, çocukları kötü alışkanlıklara 
sevk edebilecek ürünlerin satışının yapılmaması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

74- Spor Komisyonu’nun: “Yabancılara oturma izni 
verilmesine düzenleme getirilmesi” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

75- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Devletin, okulların 
temizliği için ayrı bir bütçe ayırması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

76- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Çocuk gelinler 
konusuna dikkat çekilecek çalışmaların artırılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi. 

77- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Okullarda hayvan 
sevgisini güçlendiren eğitimler verilmesi” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

 78- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “AVM’lerde engelli 
çocuklar için de oyun alanları yapılması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

79- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Sokakta çalışmak 
zorunda bırakılan çocukların eğitimlerine devam 
edebilmelerinin sağlanması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi

80- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Belediye otobüslerinin 
hareket saatlerinin ışıklı panolarla daha görünür hale 
getirilmesi ve görme engelliler için sesli panolarla 
desteklenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
çokluğuyla kabul edildi.

81- Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Okul müfredatında 
yer alan konuların görsel ve uygulamalı şekilde 
öğretilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
çokluğuyla kabul edildi.

82- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun: “Evde 
yalnız kalan yaşlılara psikolojik destek sağlanması 
için çalışma yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. 

83- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun: “Irkçılığa 
ve ayrımcılığa karşı bilinçlendirici çalışmalar 
yapılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

84- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Çocuklara yönelik tüm duyuruların görülür 
biçimde etkili olarak yapılması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. 

85- Kardeşlik Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Çocukların barış ve kardeşlik duygularını 
güçlendirmek için, okullar arası kısa film yarışmaları 
düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.




