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ÇİMSE-İŞ Çocuk

Sevgili Çimse-İş Çocukları

Çimse-İş Çocuk Dergimizin ikinci sayısı sizlere ulaştı. 

Bu sendika sizin sendikanız. Bu dergi sizin derginiz.

Bundan sonraki süreçte sizler de 

Çimse-İş Çocuk dergisinde yerinizi alacaksınız.

Bizlerle paylaşmak istediğiniz

yazı, resim, şiir, haber ve benzeri içerikleri, 

cocukdergi@cimse-is.org.tr

adresine e-Posta olarak gönderebilir veya

T.Çimse-İş Sendikası Genel Merkezi

Esat Caddesi No: 43 Çankaya/Ankara 

adresine posta ile yollayabilirsiniz.
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Dergide yayınlananların her hakkı saklıdır.
Yazılı izin alınmadan iktibas edilemez.

Dergiye gönderilen yazılar yayınlanmasa dahi
iade edilemez. Dergide yayınlanan yazılar, yazarın kişisel 
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Sevgili Çimse-İş Çocukları

‘Bizim Sendika’ fikrinden doğan ve yine bu sloganla yayın hayatına başlayıp 
sizlerle buluşan Çimse-İş Çocuk Dergimizin ikinci sayısı elinize ulaştı.

Sizler, emek ve alın teriyle hayatını kazanan çok değerli işçi anne ve babaların 
evlatlarısınız. Üreten, geliştiren ve emek veren ebeveynlerinizle ne kadar gurur 
duysanız azdır.

Onların da sizlerle gurur duyması için yapmanız gereken şey, iyi birer insan 
olmaktır. Gelecekte sahip olacağınız meslekler tabi ki önemlidir fakat öncelikli 
olarak hedef; iyi insan olmaktır.

İyi insan olmadığımız müddetçe doktor, mühendis, işçi, sendikacı olmanın 
hiçbir önemi yoktur.

İyi bir insan olmak için, ahlak, terbiye, erdem, hoşgörü, alçak gönül ve en 
önemlisi eğitim gerekmektedir. İşte sendikanız Çimse-İş de sizlerin iyi birer 
meslek sahibi olmanızın yanı sıra iyi birer insan olabilmeniz için var gücü ile 
çalışmaktadır.

Televizyonlarda, gazetelerde gördüğünüz üzere dünya her geçen gün daha 
da kötüye gitmektedir. Bu kötü gidişe dur demek sizlerin elindedir.

Bu amaç uğrunda sendikanız her zaman yanınızda yer alacaktır.

Gerek bu dergimiz ile sizlere anlatmak istediklerimiz, gerekse yürüttüğümüz 
faaliyetlerimiz tamamen sizlerin geleceği içindir. Sizlerin geleceği ise hem 
ülkemizin hem de dünyanın geleceği demektir.

Sizler, gücünüzü şanlı tarihimizden alarak yüzünüzü aydınlık geleceğe çeviren 
fikri hür vicdanı hür nesillersiniz.

Bir kez daha erişme mutluluğunu yaşadığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramınızı da bu vesile ile kutluyorum.

Bizlere bu cennet vatanı armağan eden ecdadımıza layık evlatlar olacağınıza 
olan inancımı kaybetmeden koruyorum.

Çimse-İş Çocuk Dergisi, sendikamızın tüm diğer faaliyetleriyle, sizlerle iş birliği 
içerisinde gelişerek devam edecektir.

Başta Çimse-İş çocukları olmak üzere tüm çocuklara sağlıklı ve mutlu günler 
diliyor, daha güzel yarınlarda birlikte olmak dileğiyle hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum.

Zekeriye NAZLIM

Türkiye Çimse-İş Sendikası

Genel Başkanı

Başkandan
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Sevgili Çimse-İş Çocukları,

Hep birlikte bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına ulaşmanın mut-
luluğunu bu yıl da yaşamaktayız.

1. Dünya savaşında milletimiz büyük bir tehlikeyi çok zor şartlar altında Musta-
fa Kemal Atatürk önderliğinde atlatmış ve gösterdiği üstün mücadele ile vatanı-
nı ve bağımsızlığını korumuştur.

Milletimizi egemen kılmak amacıyla 23 Nisan 1920 tarihinde Atatürk, Ankara’da 
Türkiye Büyük Millet Meclisini açmış, bu yolda en büyük adımı atmıştır.

TBMM ile birlikte milletimizin gücü tek elde toplanmış, içte ve dışta milletimiz 
tek ses olarak kurulacak olan cumhuriyetin sağlam temelleri atılmıştır.
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Bu meclis milletimizin bağımsızlığının simgesi, egemenliğinin ise merkezi haline 
gelmiştir.

Bugünkü bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü, o günlerde, o şartlar altında can-
la başla mücadele eden başta Atatürk olmak üzere tüm ecdadımıza borçlu ol-
duğumuzu bilmemiz gerekmektedir.

Atatürk, 23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ gününün bayram olarak kutlanmasına ka-
rar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuk-
lara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da 
kutlanmaya başlanmıştır. 

1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız 
bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve 
Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. 

Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile 
paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri 
alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdı-
şındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda çeşitli etkinlikler-
le kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Bilinmesi gerekir ki; Ne meclisimizi, ne cumhuriyetimizi ne de atalarımızı birer 
simge olarak anmak asla yeterli olmayacaktır. Çünkü onların yaptığı şey; azim ve 
inançla çalışarak bizlere güzel bir vatan bırakmak olmuştur. 

Onların bizlerden istediği şey; sadece anmak ve bu günleri kutlamak değil, ha-
yatın her alanında çalışmak, üretmek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi-
ne çıkarmaktır.
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Elde edilen bu güzel vatanın devamlılığı ancak bu sayede mümkün olacaktır.
Sizler Çimse-İş Çocukları olarak emek ve alın terinin ne demek olduğunu, anne-
lerinizden ve babalarınızdan gördüğünüz şekliyle çok iyi biliyorsunuz. Çalışmanın 
ve üretmenin ülkemizin yarınları için ne demek olduğunu yakından görüyorsunuz.

Sizlerin de yarınlarda ülkemizin üretimden yönetime, bilimden sanayiye her 
türlü alanda emek verecek bireyleri olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını en iyi şekilde idrak etmeniz ve anlamını kavramanız gerekmektedir.

Bu vesile ile tüm Çimse-İş Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramını kutluyor, hep birlikte nicelerine kavuşmayı temenni ediyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ün sizler için söylediği sözleri okuyup üzerinde düşünmeniz 
için sizlere sunuyoruz…

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğu-
nu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal 
ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, 
değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.”

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkin-
lerden daha özel ele alınmalıdır.”

“Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

“Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmaya-
rak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın 
ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fe-
dakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.”

“Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla 
meydana gelir.”

“Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun 
ve mesudum.”

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükselte-
cek ve sürdürecek sizsiniz.”
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Sevgili Çimse-İş Çocukları,

Çevre; dünya üzerinde yaşamını sürdü-
ren canlılarının hayatları boyunca ilişkilerini 
sürdürdüğü dış ortamdır. Çevre, korunması, 
geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel 
şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. 

Çevre hakkı, en temel insan haklarından 
biridir. Bu nedenle çevrenin korunmasına 
yönelik yapılacak her faaliyet, atılacak her 
adım insanlık için yapılmış olacaktır. Sağlıklı bir toplum oluşturulmasının ancak 
çevre sorunlarının çözülmesiyle mümkün olacağı, bugün dünyada kabul görmüş 
bir gerçektir.

Çevre kirliliği ise insanların yaşadıkları çevreyi, doğayı, doğal kaynakları, doğal 
dengeyi bozacak şekilde yanlış kullanıp kirletmesine denmektedir. Ekosisteme 
zarar veren zararlı gazlar, çöpler, doğayı kirleten her unsur çevre kirliliği içeri-
sinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra düzensiz kentleşme, atık su ve daha birçok 
kirlilik de çevreyi kirleten unsurlardandır.

Çevrede oluşan kirliliği çeşitlendirecek olursak;

• Hava Kirliliği: Atmosferde yani havada meydana gelen toz, duman, gaz, 
koku, parfüm, deodorant ve daha birçok kirli gazların sonucunda hava kirli-
liği meydana gelmektedir. Hava kirliliği sonucu ozon tabakası gittikçe zayıf-
lamakta ve küresel ısınma gibi çeşitli afetlere yol açmaktadır.

• Su Kirliliği: Kirli ve zararlı atıkların akarsu ve denizler ile karışarak meydana 
getirdiği kirliliktir. Su kirliliği hem su kaynaklarımızın hem de suda yaşayan 

canlıların hayatlarını riske atarak birçok canlının ölmesine se-
bebiyet vermektedir.

• Toprak Kirliliği: Çöplerin, atıkların, kimyasal 
maddelerin diğer pisliklerin toprak ile karışa-

rak kirlenmesi ile meydana gelir. Toprağı 
kirleten, ayrıca hava ve suyu da kirleten 
atıklardır. Toprak kirliliği en çok yaşanılan 

kirlilik çeşididir.

• Radyoaktif Kirlilik: Radyoaktif kirlilik, elekt-
ronik cihazların yaydığı manyetik alanlar-

dan oluşmaktadır. Bu kirlilik ayrıca su, 

Çevre Kirliliği
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toprak, hava ve canlılara zarar verdiği için en tehlikeli kirlilik olarak bilin-
mektedir.

• Gürültü Kirliliği: En sık rastlanan kirliliklerden bir tanesi de gürültü kirliliğidir. 
Yüksek müzik sesi, toplulukların sesi, araba ve diğer araçların sesi gibi çeşitli 
seslerden ötürü gürültü kirliliği meydana gelmektedir. 

• Işık Kirliliği: Işık kirliliği, lazer gibi tehlikeli ışınların yaydığı enerji ve gereksiz 
yere açık olan ışıklar yüzünden meydana gelen kirliliktir.

 Bu gibi çevre kirlilikleri sadece insanlığa ve doğaya değil, diğer canlılara da 
zararlı olmaktadır. Hep birlikte yaşadığımız dünyaya sahip çıkmalı ve daha iyi dik-
katli davranmalıyız. Aksi takdirde kirlenmiş bir dünyanın geri dönüşü olmayabilir.

Peki, çevremizi daha temiz tutmak, daha duyarlı davranmak için neler yap-
malıyız?

• Öncelikle biriken çöpleri ve atıkları sadece çöp kutularına, geri dönüşüm 
olan atıkları ise geri dönüşüm kutularına yani kumbaralara atmak gerekir. 
Asla, sokağa, yola, okul bahçesine, doğaya çöp atmamalıyız.

• Mümkün olduğunca  araç kullanmak yerine yürümeli ve kendimiz için de 
sağlıklı olanı yapmalıyız. 

• Ambalajlı ürünler alırken geri dö-
nüşümlü ürünleri almalı ve işimiz bi-

tince bunları geri dönüşüm kum-
baralarına atmalıyız.

• Alışveriş yaparken bol bol 
plastik poşet almak yerine az 
almak daha iyi olacaktır.

• Evlerde ve iş yerlerinde 
elektrik kullanırken daha bi-
linçli ve tasarruflu kullanma-
lıyız.
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• Banyo, tuvalet ve mutfaklarda kullandığımız suları daha bilinçli bir şekilde 

kullanmalıyız.

• Evimizde ya da başka bir yerde kesinlikle ozon tabakasına zarar verecek 

kimyasal ürünlerden uzak durmalıyız.

• Çevreyi kirletmemeli ve kirletenleri de uygun bir şekilde uyarmalıyız. 

• Çevre ile ilgili geliştirilen yasa ve politikalara uymalı, gerekli çevre bilincine 

sahip olmalıyız ve etrafımızdaki insanlara da çevre bilinci aşılamalıyız.

Bunlar gibi daha birçok tedbirle, çevre kirliliğini engelleyebilir ve daha iyi bir 

çevreye sahip olabiliriz. 

Hem binlerce yıllık geleneğimizde, hem de dinimiz İslam’da; çev-

reyi kirletmek, yere çöp atmak; ayıp, günah ve çirkin bir davranış 

olarak görülmektedir. En önemlisi bu bir kul hakkıdır. Yere 

attığımız her çöp dünyada yaşayan diğer tüm can-

lıların hakkına girmektir.

Sizler, Çimse-İş Ailesinin çocukları olarak daha 

güzel bir Türkiye, daha temiz bir dünya için yerle-

re çöp atmayın ve atanları mutlaka uyarın.

Çünkü bu dünya hepimizin. 
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Sevgili Çimse-İş Çocukları,

Hepimiz gökyüzüne bakar, ayın ve güneşin hareketlerini takip eder, yıldızları 
saymak için denemeler yaparız.

Gökyüzü, uzay, gezegenler hepimiz için sonsuz ve ulaşılmaz bir uzaklık olarak 
hayallerimizi süslemektedir.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, sonsuz uzay âlemini bizlere bir adım 
daha yaklaştırmıştır, hem de çok büyük bir adım.

Uzun zamandır kuruluş çalışmaları devam eden Türkiye Uzay Ajansı resmen 
kuruldu. 

Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluşuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi 
Gazete ‘de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olacak olan Türkiye Uzay Ajansı’nın 
merkezi Ankara olacak.  İdari ve mali açıdan özerk olacak olan ajansın kendine 

özel bir bütçesi olacak.

Milli uzay programını hazırlamak ve bu kapsamda projelerin hayata 
geçirilmesini sağlamak, Türkiye Uzay Ajansı’nın görevi olacak.

Ajans, belirlenen politikalar doğrultusunda Milli Uzay Programı’nı, 
hedef ve öncelikleri ortaya koymak amacıyla da stratejik planlar 

hazırlayacak.

Ajansın görevleri arasında, “Uzaya bağımsız erişim imkânı 
sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması” yer alacak. 

Türkiye Uzay Ajansı
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Ajans, uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik 
kapsamındaki hakların kullanımına karar verecek.

Ticari, bilimsel ve araştırma-geliştirme amaçlı uzay operasyonları ile insanlı 
veya insansız uzaya erişim çalışmalarını yürütecek ajans, uzay ve hava aracı 
tasarlayabilecek.

Böylesi önemli bir kurumun kurulması ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa 
yeni bir heyecan olmuştur.

Çok çalışmak, çok okumak, çok 
araştırmak ve yeni fikirler üretmek 
zorundayız. Çünkü ülke olarak uzay 
programları konusunda gelişmiş 
ülkelerden geride kaldığımız maalesef 
bir gerçektir.

Amerikan Uzay Ajansı NASA şu anda, 
Mars’a yolladığı uzay aracı “Insight” ile 
Kızıl Gezegen’de yer altı araştırmaları 
yapıyor.

Japonlar ise “Ryugu” göktaşına 
yolladığı “Huyubasa2” isimli uzay aracıyla uzay madenciliği faaliyetlerini 
sürdürüyor.

Bunun yanı sıra, Avrupa Ülkeleri, Çin, Hindistan ve Kanada gibi birçok ülke uzay 
alanında önemli çalışmalar yapıyor.

Peki, Çimse-İş Ailesinin Sevgili Çocukları,

Bundan böyle, “büyüyünce ne olacaksın” sorusuna, Astronot, 
Uzay Bilimci, Uzay Mühendisi gibi cevaplar vermeye ne dersiniz?
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Sevgili Çimse-İş Çocukları,

İhtiyacın dışında, gereksiz yere, fazladan harcanan 
her şey israftır.

Maddi olarak yapılan israfın yanı sıra zaman, imkân, 
hayat ve insan gibi önemli unsurlar da israf edilmek-

tedir.

Yılda 805 milyon insanın (Dünya nüfusunun % 
11,3’ü, gelişmekte olan ülke nüfuslarının %13,5’i) ye-
tersiz beslendiği, yaklaşık 10 milyon insanın ise 
açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybet-
tiği dünyamızda, yıllık 1,3 milyar ton gıdanın israf 
edildiği tahmin edilmektedir. Bu israfın ekonomik 
değeri ise 1 trilyon Amerikan Dolarına karşılık gel-
mektedir.

Dünya Gıda Örgütü verilerine göre israf edilen 
veya kayba uğrayan miktar, dünya gıda üretiminin 

üçte birini oluşturmaktadır. Dünyadaki gıda kaybı ve is-
rafının dörtte birinin önlenmesiyle bile yetersiz beslenen 

805 milyon insanın gıda ihtiyacı karşılanabilmektedir.

 

Geçtiğimiz günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ülkemizde israf konusu 
üzerine bir araştırma yaptı. Bakanlığın koordinasyonunda araştırma şirketi ve Ha-
cettepe Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle Türkiye genelinde 26 ilde 2.209 
tüketici ile yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlandı.

İsraf!

Dünyamız

İSRAF
Olmasın

Dünya genelinde her yıl 1.3 milyar ton gıda çöpe gidiyor.
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Araştırma kapsamına giren bireylerin çoğunluğu 18-29 yaş aralığında, 1.405 ve 

3.000 lira gelir grubunda, evli ve ücretli çalışanlardan oluşmaktadır.  Araştırma;  
aylık ortalama hane giderlerinden konut, otomobil ve eşya sahipliğine; bireylerin 
israf algısından gıda, ekmek, giyim,  tüketim davranışına ve israfına; geri dönü-
şüm kavramının toplumdaki yerinden, bireylerin tasarruf, birikim ve borçlanma 
davranışlarına kadar pek çok başlıkta önemli tespitler içermektedir. 

Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bi-
reylerin çoğunluğunun haftada bir gıda alışverişi yaptığı, en çok marketlerden 
ikinci sırada pazarlardan alışveriş yaptığı tespit edilmiştir. Türk halkının gelenek-
sel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak hanelerin büyük çoğunluğu evinde ye-
mek pişirmektedir.

2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek 
miktarında artış olduğu tespit edilmiştir.  Gıdaların tüketilmeden çöpe atıldığını 
belirtenlerin oranı %22,8’dir.  Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketileme-
mesi olarak kayıtlara geçmiştir.

• Haftada ortalama iki ekmek çöpe atılıyor

Araştırmaya göre, Türk halkının geleneksel gıdalarından olan ekmeğin her 
gün satın alma oranı beklenildiği üzere çok yüksek düzeydedir. Araştırmaya katı-
lanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama yaklaşık 0,78 adet olarak 
tespit edilmiştir. Haftada ortalama iki adet ekmeğin çöpe atıldığı tespit edilen 
araştırmada, satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını ifade eden bireyle-
rin oranı %11,7 olarak belirlenmiştir. 

• Cep telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl

Araştırmaya göre cep telefonu olan bireylerin neredeyse tamamı akıllı te-
lefon kullanmakta, ortalama 3,7 yılda bir cep telefonu değiştirmektedirler. Cep 
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telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya çıkan yeni 
modele sahip olma isteği olarak belirlenmiştir. Genç yaştaki bireylerin daha ileri 
yaş gruptakilere göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri görülmektedir.

• Otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl
Otomobil sahipliği, 2017 yılı araştırma sonuçlarına göre artış kaydetmiştir.  Oto-

mobil değiştirme sıklığı sekiz yıl ve üzeridir. Bir önceki yılın sonuçları ile karşılaştırıl-
dığında otomobil sahibi olanların oranının %27,3’den %31,1’e yükseldiği görülmek-
tedir.

İsrafın en çok yapıldığı maddi unsurlardan birisi de sudur. Dünya üzerinde yak-
laşık 2 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum olarak yaşamaktadır. 

Bu bilinçle hareket ederek hayat kaynağı olan suyu hiçbir şekilde israf etme-
meliyiz. İhtiyacımızdan fazla kullanmamalı, boşa akıtılan sulara engel olmalıyız.

Unutmamalıyız ki; suyun alternatifi yoktur.

İsraf, insani ve toplumsal yönden ele alındığı zaman kötü ve zararlı bir davra-
nış olduğu gibi dinimiz olan İslam boyutundan baktığımızda ise haramdır.

Nitekim Yüce Allah, Kutsal Kitabımız Kuran-ı Kerim’de israfı açık ve net bir şekil-
de yasaklayarak haram kılmıştır.

Birçok ayette israf konusu geçmekle birlikte en bilinen, açık ve net örnek, 
Araf Suresi 31. Ayette geçen; “Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allah is-
raf edenleri sevmez” ifadeleridir.

İnancımıza göre abdest suyu bile israf edil-
mez. 

Lüzumundan fazla hiçbir şey harcanma-
malı, kullanılmamalıdır. Lüks, aşırı tüketim insa-
nı bitirir, aileyi yıkar, milletlerin sonunu getirir.

Çimse-İş Çocukları, anne ve babalarının 
emek ve alın teri ile kazandıklarını israf et-
meden kullanacak, ülkemizin ve dünyamı-
zın yararına hareket edecektir.

Sizlere yakışan israf etmemek, 
israf edenlere engel olmaktır.
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Çimse-İş’te Çocuk Olmak
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Çimse-İş Ailesinin Kıymetli Çocukları,

Günümüzde gelişen teknoloji ve iletişim araçları ile birlikte zaten güçlü olan 
medya daha da güçlü bir hâl almaya başladı.

Televizyon ve radyonun yanı sıra internetin de hayatın her alanına girmesiyle 
birlikte sosyal medya ismini verdiğimiz yeni ve sınırsız bir alan bizlerin hizmetine 
sunuldu.

Her ne kadar faydalı yönleri bulunsa da, kontrolsüz ve sınırsız oluşuyla zararlı 
bir mecraya dönüşmektedir. Çünkü bizlere; doğruları yanlış, yanlışları ise doğru 
olarak yansıtması son derece mümkün bir durumdur.

İşte bunlardan birisi de; Süper Kahramanlardır.

Özellikle filmler ve çizgi filmler aracılığıyla hayatımıza giren 
süper kahramanlar, olağan üstü güçleri olan, im-
kânsız şeyleri başaran, çok güçlü insan veya 
benzeri varlıklardır.

Spiderman, Batman, Süperman gibi kahra-
manlar, hem ülkemizde hem de dünyada en 
çok bilinen başkarakterlerdir.

Süper Kahraman
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 Oysa bu kahramanların tamamı hayal ürünüdür.

Yer aldıkları filmler veya çizgi filmlerin gerçeklikle hiçbir alakası ol-
mayıp stüdyo ortamında hazırlanmış gerçeküstü hikâyelerdir.

 Dini, milli ve örfi hiçbir anlayışımıza sığmayan bu ve benze-
ri yayınlar, bizleri ekranlara mahkûm kılmak, hayatın ger-

çeklerinden geri bırakarak bizleri oyalamak ve tabi ki büyük 
gelirler elde etmek için hazırlanmış kurgulardır.

Ey Çimse-İş Ailesinin Evladı;

Süper kahramanı dizilerde, filmlerde, oyunlarda arama.

Çünkü süper kahraman seninle aynı evde yaşıyor.

Kimdir bu Süper Kahraman?

Çimento Fabrikasında en tehlikeli işleri gözünü kırpmadan yapan; 
babandır Süper Kahraman.

Cam Fabrikasında bin bir fedakârlıkla çalışan; annendir Süper Kahraman. 

Seramik Fabrikasında gece gündüz demeden emek harcayan; 
babandır Süper Kahraman.

Porselen Fabrikasında her gün sanat eseri üreten; annendir Süper Kahraman.

Zımpara taşı, tuğla, kireç, alçı üreten, gece-gündüz vardiyası demeden her 
şeyinden fedakârlık eden, senin için, ailen için ekmek parası kazanıp ülkesi ve 
milleti için üretim yapan cesur yürekli işçilerdir gerçek Süper Kahraman.

Ekranların büyüsüne kapılıp kahramanı başka yerde arama.

Kendi kahramanına sarıl, onu örnek al.

O’dur seni ve memleketi kurtaracak gerçek kahraman.

Binlerce kahramanı olan Çimse-İş Ailesinin bir ferdisin sen de.

Binlerce kahraman seninle.

Yeni bir süper kahraman olmak senin elinde. 

Kahraman babana, annene layık, kahraman bir evlat olmak senin elinde.

İnanç, azim ve çalışmaktan asla vazgeçme.

Ve unutma; nasıl başlıyordu İstiklal Marşımız; KORKMA…  
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Babandır, Annen   dir Kahraman
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Babandır, Annen   dir Kahraman
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Sevgili Çimse-İş Çocukları,

Bildiğiniz gibi şu an tedavülde bulunan Türk Liramıza ait 6 adet banknot yani 
kâğıt para bulunmaktadır. Bu banknotların ön yüzlerinde, ulusumuzun kurucusu 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi yer almaktadır. Bir de banknotların 
arka yüzlerinde her biri birbirinden farklı 6 önemli insanın resmi yer almaktadır. 
Ülkemizin yetiştirdiği bu 6 önemli şahsiyet kimdir, biliyor musunuz?

Gelin birlikte öğrenelim.

• BEŞ TÜRK LİRASI

ORD. PROF. DR. AYDIN SAYILI: 
2 Mayıs 1913 tarihinde İstanbul’da 
doğan Aydın SAYILI ilköğrenimi-
ni İstanbul, orta öğrenimini An-
kara’da tamamlamıştır.1933 yılın-
da Ankara Erkek Lisesini bitiren 
SAYILI aynı yıl sınavı kazanarak 
Harvard Üniversitesinde Bilim Tarihi okumak için ABD’ye gitmiştir. Burada yaptığı 
doktora ile dünyada bilim tarihi alanında doktora derecesi alan ilk akademisyen-
dir. Daha sonra Türkiye’ye dönen SAYILI bilim tarihi, Türk dili, edebiyatı ve tarihi, 
İslam bilim tarihi, gibi birçok alanda kapsamlı ve önemli çalışmalar yapmış, bir-
çok kurum ve kuruluşta öncü görevler almıştır. Polonya Copernicus Madalyası, 
TÜBİTAK Hizmet Ödülü, İstanbul Üniversitesi Üstün Hizmet Ödülü, UNESCO ödülü 
gibi çok sayıda ödüle layık görülmüştür. SAYILI 15 Ekim 1993 tarihinde aramızdan 
ayrılmıştır.

Banknot
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• ON TÜRK LİRASI
ORD. PROF. DR. CAHİT ARF: 

11 Ekim 1910’da Selanik’te doğan 
Cahit ARF’in daha ilkokuldayken 
matematik yeteneğini fark edil-
miş ve bu yönde yönlendirmiştir. 
Lise yıllarında da matematikteki 
bilgisiyle göze çarpan ARF, eğiti-
mini sürdürmesi için ailesi tarafın-
dan Paris’teki St. Louis Lisesi’ne gönderilmiştir. Üç yıllık liseyi iki yılda tamamlamayı 
başaran  ARF, üniversite eğitimi için devletin yurtdışına gönderilecek öğrenci-
ler listesine girmeyi başarmıştır. 1932 yılında  Fransa’da Ecole Normale Superieu-
re’de yüksek eğitimini tamamlayan ARF İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 
çalışmaya başlamıştır. Doktora eğitimi için Almanya’ya giden bilim insanı, 1938 
yılında Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır.1964’te TÜBİTAK’ın 
ilk bilim kurulu başkanı seçilmiştir.

1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği’nin başkanlığını yaptı.

1974’te TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazanan Cahit ARF’in cebir alanındaki çalış-
maları tüm Dünya’da tanınmasını sağlamıştır. Sentetik geometri problemlerinin 
cetvel ve pergel yardımıyla çözülebilirliği konusunda yaptığı çalışmalar, cisim-
lerin kuadratik formlarının sınıflandırılmasında ortaya çıkan değişmezlere ilişkin 
ARF, değişmezi ve ARF halkaları gibi literatürde adıyla anılan çalışmaların yanı 
sıra “HASSE-ARF Teoremi” adı ile anılan teoremi bulan bilim insanıdır.

Cahit ARF, 1997 yılının Aralık ayında hayatını kaybetmiştir.

• YİRMİ TÜRK LİRASI
MİMAR KEMALEDDİN:  Tam 

adı Ahmet Kemaleddin’dir. 1870 
yılında İstanbul’da doğan Mi-
mar Kemaleddin bugünkü İstan-
bul Teknik Üniversitesi’nin temeli 
kabul edilen Hendese-i Mülkiye 
Mektebi’ni birincilikle bitirdi. Milli 
Mimari Akım’ının öncülerinden 
olan Mimar Kemaleddin’in Mescid-i Aksa’nın onarımı, Ankara Palas’ın tamamlan-
ması gibi önemli görevlerin yanı sıra Osmanlı coğrafyasında birçok mimari eser-
de imzası bulunmaktadır. 13 Temmuz 1927 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 
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• 50 TÜRK LİRASI
FATMA ALİYE HANIM:  9 Ekim 

1862’de Ahmed Cevdet Paşa 
ve Adviye Hanım çiftinin çocu-
ğu olarak, İstanbul’da doğdu. 
Yazar ve çevirmen olan Fatma 
Aliye Topuz herhangi bir okul 
eğitimi almamasına karşın ken-
disini geliştirdi ve aynı zamanda 
iyi derecede Fransızca öğrendi. Edebi yaşantısı 1889 yılında Georges Ohnet’in 
“Volonté” isimli romanını “Meram” adıyla çevirerek başladı. 1891’de Ahmet Mit-
hat Efendi ile beraber “Hayal ve Hakikat” isimli romanı yazdı. 1892 yılında tama-
men kendisinin yazdığı ilk roman “Muhadarat” yayınlandı. Eserleri henüz yaşadığı 
dönemde Fransızca ve Arapça’ya çevrilen Topuz, ayrıca Fransız yazar Emile 
Julliard’ın Doğu ve Batı Kadınları adlı kitabına yazdığı eleştiri yazısı sayesinde, 
Fransa’da ünlü oldu. Eserleri 1893 senesinde Chiago’da Dünya Kadın Kütüphanesi 
Kataloğu’nda sergilendi. 13 Temmuz 1936 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

• 100 TÜRK LİRASI
BUHURİZADE MUSTAFA 

EFENDİ (ITRİ): 1640 - 1712 tarihle-
ri arasında İstanbul’da doğup 
yaşamış, Türk besteci, ozan ve 
hattattır. Mahlas olarak “Itri” is-
mini kullanmıştır. Hayatına dair 
çok fazla bilgi olmayan Itri’nin 
yaşadığı dönem padişahı dâhil 
büyük bir üne sahip olduğu bilinmektedir. Günümüze ulaşmış 42 bestesi olan It-
ri’nin en bilinen eseri ise özellikle teravih namazlarında getirilen salavatların bes-
tesi olan; Salat-ı Ümmiye’dir.

• 200 TÜRK LİRASI
YUNUS EMRE:  Tarihler ve yerler tam olarak bilinmemekle birlikte 1238-1320 yılları 

arasında Anadolu’da yaşamıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi, Müslümanlaşması ve 
Anadolu irfanın oluşması süreçlerinde Anadolu’yu dolaştığı için ülkemizin birçok 
yerinde yaşadığı veya mezarının bulunduğu söylenmektedir. Türk Edebiyatının 
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en büyük şairlerinden birisidir. 

Tasavvuf yorumunu benimse-

yen Yunus Emre’nin keskin bir 

gözlem gücü, derin bir hoşgörü 

anlayışı vardır. Eserlerinde kul-

landığı dil ve sadelikle Türk dili-

mizin gelişmesinde büyük katkı 

sağlamıştır. Yazdığı birçok eser 

günümüze ulaşmış, bugün dahi güncelliğini korumaktadır. Verdiği evrensel me-

sajlarla bizleri en iyi yansıtan bir gönül insanıdır.

Değerli Çimse-İş Çocukları,

Kâğıt paralarımızın üzerinde bulunan altı önemli şahsiyeti kısaca tanıma fırsatı 

bulduk. Onları, bugün koca bir ulusun kâğıt parasının üzerine taşıyan şey, azimli 

çalışmaları, inandıkları yolda fedakârlık yapmaları ve alanlarında en iyi olmaları-

dır. Biliyoruz ki, hepsi de halkın içerisinden yetişmiş sıradan insanlarken, onları sıra 

dışı yapan şey inanç ve azimle çalışarak elde ettikleri üstün başarıdır. Hepsi ile 

ne kadar gurur duysak azdır.

Onlar geçmişte yaşadılar, üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaparak bizlere bu 

dünyayı ve bu cennet vatanı bıraktılar. Onların bıraktığı mirası korumak, ya-

şatmak ve geliştirmek sizlerin elinde.

Yazar, şair, bilim adamı, mimar olmak 

çok uzak değil, sadece inan-

mak ve bu uğurda çalışmak 

gerekli olan. Okumanın, eğiti-

min amacı sadece bir sınavı 

kazanmak, diploma almak değil-

dir. İnsanın başta kendisi olmak 

üzere ailesi, çevresi, ülkesi ve tüm 

insanlık için faydalı bir şeyler yap-

masıdır.

Sen de yapabilirsin.

Önce inan!

Nisan 2019 • Sayı: 2
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Sevgili Çimse-İş Çocukları, 

Sosyal sendikacılık düşüncesiyle yola çıkan ve ‘bizim sendika’ fikrini evlerinize ka-
dar getiren Çimse-İş Çocuk dergisi ev ziyaretlerine başladı.

Bundan sonra hepiniz hazırlıklı olun, bir gün kapı çaldığında “kim o” derseniz, ce-
vap “Çimse-İş” olabilir.

İşte bu kapsamda Çimse-İş çocuk dergimiz sizlerin arasından rastgele seçilmiş 
bazı arkadaşlarınıza bu sayıya özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bundan sonra da ger-
çekleştirmeye devam edecek.

İlk ziyaretimiz Ege bölgemizin güzel şehirlerinden olan Uşak’ta gerçekleşti.

22 yıllık Çimse-İş üyesi olan Taylan Akkuş’un iki güzel evladı Toygu ve Özge’nin ko-
nuğu olduk. Tüm Çimse-İş Ailesi adına Toygu ve Özge’yi Uşak Şube Başkanımız Ali 

Murat Yalçındağ ziyaret etti. 

Toygu Akkuş, 23 Şubat 2005 tari-
hinde Uşak’ta doğdu. Atatürk 

ortaokulunda 8. Sınıfa 
gidiyor ve başarılı 

dersleri sayesin-

Çat-Kapı
     Çimse-İş
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de iyi bir liseye gitmeyi planlıyor. Gelecekteki 
hedefi, başarılı bir öğretmen, iyi bir eğitimci ol-
mak. Çünkü eğitimin ne kadar önemli olduğunu 
çok iyi biliyor. 

Babasının bir seramik fabrikasında alın teriy-
le çalıştığını, başta ailesi olmak üzere ülkemiz 
ve milletimiz için emek verdiğinin farkında ve bu 
yüzden Toygu babasıyla gurur duyuyor. 

Özge Akkuş, 9 Nisan 2010’da Uşak’ta doğdu. 
Atatürk ilkokulunda 3. Sınıfta öğrenimini sürdürü-
yor. Dans etmeyi, spor yapmayı ve bisiklet sür-
meyi çok seviyor. Büyüyünce veteriner olmak 
istiyor. Çünkü insanların dostu olan hayvanları 
çok seviyor.

Toygu ve Özge, babalarının bir Çimse-İş üye-
si olmasından çok memnunlar ve onlar artık ‘Bi-
zim Sendika’ diyorlar. Bu büyük ailenin bir ferdi 
olmaktan duydukları mutluluğu tüm Çimse-İş Ço-
cuklarıyla paylaşıyor ve hepinizin 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorlar.

Anne Derya Hanım ise Çimse-İş Ailesini 
evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirirken, zor ve yorucu şartlar altında emek 
harcayan Taylan Bey’den gururla bahsediyor. 
Sendikanın kendilerine sunduğu maddi ve ma-
nevi tüm imkânları memnuniyetle anlatırken 
Çimse-İş Çocuk Dergimizin ne kadar eğitici ve 
yararlı olduğunu dile getiriyor.

Baba Taylan Bey, 23 yıl önce Hitit Seramik 
Fabrikasında işe başladığı ve bugünlere nasıl 
geldiğini bizlerle paylaşırken 22 yıllık Çimse-İş 
üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyor. Çocukları-
na bırakacağı en güzel miras olan emek ve alın terinden daha değerli bir şey olma-
yacağını söyleyen Taylan Bey, Şube Başkanımız Ali Murat Bey ve Genel Başkanımız 
Zekeriye Nazlım’dan övgü ile bahsediyor.

Bu güzel ziyaret ve misafirperverlik için başta anne Derya Hanım ve baba Taylan 
Bey olmak üzere çok kıymetli Çimse-İş çocukları Toygu ve Özge’ye Çimse-İş ailesi 
adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Sağlık ve mutlulukla kalın, daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle.
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Sevgili Çimse-İş Çocukları, 

Diğer ev ziyaretlerimiz ise Doğu Anadolu Böl-
gemizin tarihi, doğası ve kültürüyle ünlü şehri Er-
zurum’da gerçekleşti.

13 yıllık Çimse-İş üyesi olan Ümit Çobanoğ-
lu’nun birbirinden tatlı iki evladı Beyza ve Mu-
hammed Emin’in konuğu olduk. Tüm Çimse-İş 
Ailesi adına Beyza ve Muhammed Emin’i Erzu-
rum Şube Başkanımız Abuzer Atik ziyaret etti.

Beyza Çobanoğlu: 9 yaşında olan Beyza, 
İbrahim Polat ilkokulunda 3. Sınıfa gidiyor. Ge-
lecekte iyi bir öğretmen olmayı isteyen Beyza 

derslerinde oldukça başarılı.  Babasının bir Çimento fabrikasında 
alın teriyle çalıştığını, başta ailesi olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için emek verdiğinin 
farkında ve bu yüzden Beyza babasıyla gurur duyuyor.

Muhammed Emin Çobanoğlu: 11 yaşındaki Muhammed Emin, İbrahim Polat ortaokulun-
da 6. Sınıfa gidiyor. Muhammed Emin’in gözü yükseklerde bu sebeple pilot olmak istiyor. 

Beyza ve Muhammed Emin, babalarının bir Çimse-İş üyesi olmasından çok memnun-
lar ve onlar artık ‘Bizim Sendika’ diyorlar. Bu büyük ailenin bir ferdi olmaktan duydukları 
mutluluğu tüm Çimse-İş Çocuklarıyla paylaşıyor ve hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramını kutluyorlar.

Anne Kabire Hanım ise Çimse-İş Ailesini evinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirirken, zor ve yorucu şartlar altında emek harcayan Ümit Bey’den gururla bahsedi-
yor.

Baba Ümit Bey, 15 yıl önce Aşkale Çimento Fabrikasında işe başladığı ve bugünlere 
nasıl geldiğini bizlerle paylaşırken 13 yıllık Çimse-İş üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyor. 
Sendikamızın son dönemde yaptığı atılımlar ve gerçekleştirdiği faaliyetlerden övgüyle 

bahsederken Şube Başkanımız Abuzer Bey ve Genel 
Başkanımız Zekeriye Nazlım’a sonsuz te-

şekkürlerini sunuyor.

Bu güzel ziyaret ve misa-
firperverlik için başta anne 

Kabire Hanım ve baba 
Ümit Bey olmak üzere çok 
kıymetli Çimse-İş çocuk-
ları Beyza ve Muhammed 
Emin’e Çimse-İş ailesi adı-
na teşekkürlerimizi sunu-
yoruz.

Konuk olduğumuz bir 
başka Çimse-İş Ailesi de 
Erzurum Aşkale’de bulu-
nan, Doğukan, Hava ve Ah-

met’in eviydi.
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9 yıldır Çimse-İş üyesi ve Aşkale Çimento fab-
rikasında makine bakım ustası olan, üyemiz Erkan 
Aydın ile eşi Sema Hanım Şube Başkanımız Abu-
zer Atik’i evlerinde ağırladı.

Doğukan Emin Aydın: 8 yaşındaki Doğukan, 
Hakkı Pınar ilkokulunda okuyor ve evin en küçük 
çocuğu. İyi bir Erzurumspor taraftarı olan Do-
ğukan büyüyünce Polis olmak istiyor.

Hava Aydın: 12 yaşındaki Hava, Hakkı Pınar 
ortaokuluna gidiyor. Hava da büyüyünce polis 
olmayı düşünüyor.

Ahmet Emin Aydın: Ahmet 14 yaşında ve evin en büyük çocuğu. Er-
zurum Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okuyor. Derslerinde başarılı olan Ahmet yabancı 
dile olan ilgisi sebebiyle ilerde tercüman olmayı düşünüyor. Babasının bir Çimento fab-
rikasında alın teriyle çalıştığını, başta ailesi olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için emek 
verdiğinin farkında ve bu yüzden Ahmet kardeşleriyle birlikte babasıyla gurur duyuyor.

Anne Sema Hanım ise Çimse-İş Ailesini evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiriyor ve Çimse-İş Çocuk dergisinin önemine vurgu yapıyor.

Baba Erkan Aydın, 2004 yılından bu yana devam eden çalışma hayatı ve 9 yıllık sendi-
ka üyeliği serüvenini anlatırken, yürütülen faaliyetlerden övgü ile bahsediyor. Yaşanan 
bu süreçler içinse Şube Başkanı Abuzer Atik ve Genel Başkan Zekeriye Nazlım’a teşek-
kürlerini sunuyor.

Doğukan, Hava ve Ahmet birer Çimse-İş çocuğu olmaktan, bu büyük ailenin birer 
üyesi olmaktan mutluluk duyuyorlar ve artık ‘Bizim Sendika’ diyorlar. Başta Çimse-İş ço-
cukları olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyorlar.

Bu güzel sohbet ve misafirperverlik 
için anne Sema Hanım başta olmak 
üzere Aydın ailesine teşekkür edi-
yoruz. 

Değerli Çimse-İş çocuk-
ları, bahsettiğimiz gibi bun-
dan sonra kapı çaldığında 
kim o derken hazırlıklı olun, 
karşıdaki cevap Çimse-İş 
olabilir.

Sizi ziyarete gelebili-
riz, çünkü biz büyük bir 
aileyiz.
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Meyvelerin 
Besin Değerleri

C ve E vitamini, folik asit, pektin ve flovonoid içerir. Bağırsak 
sisteminin korunmasında faydalı ve posa bakımından zengindir. 
Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Kan şekerini kontrol altında 
tutar ve vücut direncini artırır. Kas ve eklem ağrılarının azalmasına 
yardımcı olur.

ELMA

Kalsiyum, fosfor ve C vitamini içerir. Diş çürümesini önlemede 
faydalıdır. İdrar söktürücüdür. Vücudun su dengesini sağlar.

KİRAZ

A ve C vitamini ile kalsiyumdan zengindir. Bağırsak çalıştırıcı ve 
direnç artırıcıdır.

ERİK

B6 vitamini ve potasyum bakımından zengindir. Hücre 
yenilenmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde faydalıdır. 
Elektrolit dengesini sağlar.

MUZ

A, B ve C vitamini içerir. Cilt, göz ve bağışıklık sistemine fayda 
sağlar. Kemik gelişimini arttırır. Kansızlığa iyi gelir. Kas ve sinir 
sistemini güçlendirir.

KAYISI

C vitamini ve flovanoid denilen antioksidan deposudur. Kansızlığa 
iyi gelir. Kalp ve atardamarları korur. Kolesterol düşürücüdür. 
Bağışıklık sistemini güçlendirir.

PORTAKAL

A, C ve E vitamini ile folik asitten zengindir. Kas ve eklem ağrılarında 
faydalıdır. Cilde iyi gelir. İdrar sökücüdür.

ÇİLEK
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Rüzgar Gülü

Rüzgar Gülü Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

• Karton veya Kağıt
• Makas 
• Yapıştırıcı
• Raptiye
• Silgili kalem veya çıta benzeri bir madde
• Kartonu çizmek için kalem

4 5

Toplu iğneyi kağıt veya 
kartonun tam ortasından 

geçirip kalemin silgi 
kısmına batırıyoruz.

Kağıttan rüzgar 
gülü yapma işlemini 

tamamladık.

1 2 3

Öncelikle toplu iğnenin 
ağzını resimde görüldüğü 

gibi eğiyoruz.

4 kenardan kesmiş 
olduğumuz bir parçayı 

yukarıdaki gibi orta kısma 
getirerek yapıştırıcı ile 

yapıştırıyoruz.

Sonrasında istediğiniz 
boyutta kare olan kağıt 
veya kartonu yukarıda 

resimdeki gibi köşelerden 
ortaya kadar kesiyoruz.
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1. GERİ DÖNÜŞÜM, 2. BEZ ÇANTA, 3. TİRÜBÜN, 4. SU BUHARI, 

5. YENİLEBİLİR, 6. ENERJİ, 7. ELEKTRİK, 8. TOHUM, 9. GÜNEŞ PANELİ, 

10. JEOTERMAL, 11. TASARRUFLU AMPÜL, 12. RÜZGAR,

13. HİDROELEKTRİK, 14. BARAJ, 15. DOĞALGAZ

 

 
 
Tabloda sakl, bir sürü kelime var… Haydi, başlayalm ve hepsini bulalm! 
KELİME BULMACASI 
G  H  E  T  İ  R  Ü  B  Ü  N  R  Ü  Z 
A  C  J  B  A  R  B  E  Z  H  İ  D  T 
S  Y  E  Y  T  E  N  R  H  B  R  H  A 
G  T  O  E  A  J  T  B  T  E  R  İ  S 
E  R  T  N  S  E  R  A  R  Z  R  D  A 
R  J  E  İ  R  O  J  R  J  Ç  İ  R  R 
İ  T  R  L  T  P  T  A  T  A  B  O  R 
D  U  M  E  N  E  R  J  İ  N  S  E  U 
Ö  K  A  B  H  K  F  E  H  T  E  L  F 
N  G  L  İ  K  G  T  L  T  A  R  E  L 
Ü  Ü  P  L  L  Ü  J  E  R  R  J  K  U 
Ş  N  A  İ  Ö  N  D  K  J  T  İ  T  A 
Ü  J  N  R  N  J  R  Ü  Z  G  A  R  M 
M  S  İ  M  D  E  A  M P  T  U  İ  P 
G  Ü  N  E  Ş  P  A  N  E  L  İ  K  Ü 
N  G  L  İ  K  G  T  L  T  A  R  E  L 
J  S  İ  M  D  E  A  M P  E  T  O  E 
H  D  O  Ğ  A  L  G  A  Z  L  R  T  N 
T  E  E  T  R  J  E  İ  R  E  J  E  İ 
R  R  R  O  İ  T  R  L  T  K  T  R  L 
J  M  M  H  D  U  M E  N  T  J  M E 
S  U  B  U  H  A  R  I  R  R  K  A  B 
A  B  C  M  L  T  K  T  R  İ  G  L  J 
M  E  N  T  J  M  T  J  M K  Ü  P  L 
 
 
 

Kelime Bulmaca
Tabloda saklı, bir sürü kelime var… Haydi, başlayalım ve hepsini bulalım!
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1. Şu odayı badanalamalı mı,yoksa badanalamamalı mı?
2. Kırk kırık küp, kırkının da kulpu kırık kara küp.
3. Bu tesbihi imamelemeli mi, imamelememeli mi?
4. Çekoslavakyalılaştıramadıklarımızdan mısınız?
5. Üç tunç tas kayısı hoşafı.
6. Şemsi paşa pasajında sesi büzüşesiceler
7. Şiş şişeyi şişlemiş,şişe kesişe kiş demiş.
8. A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı ,a be kuru dayı.
9. Paşa tası ile beş has tas kayısı hoşafı.
10. Zaman saman satar, saman zaman satar.
11. Gül dibi bülbül dili gibi, Gül dibi bülbül dili.
12. Nankör nalbant nalları nallamalı mı, nallamamalı mı?
13. Bu mum, umumumuzun mumu.
14. Az kaz, uz kaz, boyunca kaz.

Tekerlemeler

1. Ben giderim o gider, güneşte beni izler. 
2. Bahçede kırda dolaşır, evini sırtında taşır. 
3. Ne canı var ne kanı, beş tanedir parmağı.
4. Bir kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. 
5. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. 
6. Gökten yağar kar değil, ses çıkarır taş değil, yuvarlaktır top değil.
7. Yuvarlak, düz değil, doksan dokuz, yüz değil.
8. Ha iki teker, ha üç teker, iki ayakla nasıl gider?
9. Elsiz ayaksız kapı açar.
10.  Yer altında küçük asker.
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BOYAMA

Kelime Bulmaca Cevapları
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Bil Bakalım Cevaplar

1. Gölge

2. Kaplumbağa

3. Eldiven

4. Kitap

5. Balık

6. Dolu

7. Tesbih

8. Bisiklet

9. Rüzgar

10. Karınca

Masallar
A friend of Nasrettin Hodja asked 
him:

“Dear Hodja where is middle of 
the world?”

hodja thought and answered: 
“-Here is this point where my 
donkey Karakaçan stands on.”

His friend laughed at him and said: 
“My dear Hodja you are talking 
nonsense how do you know this 
point is middle of the world?”

Hodja answered:

“-İf you don’t believe me; you 
measure it.”

Nasrettin Hoca’nın bir arkadaşı 
Hoca’ya sordu.

 “Hocam, dünyanın ortası neresi.”

 Hoca düşündü ve cevap verdi.

  “ İşte tam şu Karakaçan’ın bastığı 
yerdir.”

  Arkadaşı Hoca’ya güldü ve dediki:

 “ Sayın Hocam, yine saçmalıyorsun. 
Nereden biliyorsun burasının 
dünyanın ortası olduğunu?”

Hoca cevap verdi:

“-Bana inanmıyorsan kendin ölç.”

 
1. GERİ DÖNÜŞÜM  
2. BEZ ÇANTA 
3. TİRÜBÜN 
4. SU BUHARI 
5. YENİLEBİLİR 
6. ENERJİ 
7. ELEKTRİK 
8. TOHUM 
9. GÜNEŞ PANELİ 
10. JEOTERMAL 
11. TASARRUFLU AMPÜL 
12. RÜZGAR 
13. HİDROELEKTRİK 
14. BARAJ 
15. DOĞALGAZ 

 
G  H  E  T  İ  R  Ü B Ü N R Ü Z 
A  C  J  B  A  R  B E Z H İ D T 
S  Y  E  Y  T  E  N R H B R H A 
G  T  O  E  A  J  T B T E R İ S 
E  R  T  N  S  E  R A R Z R D A 
R  J  E  İ  R  O  J R J Ç İ R R 
İ  T  R  L  T  P  T A T A B O R 
D  U  M  E  N  E  R J İ N S E U 
Ö  K  A  B  H  K  F E H T E L F
N  G  L  İ  K  G  T L T A R E L
Ü  Ü  P  L  L  Ü  J E R R J K U 
Ş  N  A  İ  Ö  N  D K J T İ T A 
Ü  J  N  R  N  J  R Ü Z G A R M 
M  S  İ  M  D  E  A M P T U İ P 
G  Ü  N  E  Ş  P  A N E L İ K Ü 
N  G  L  İ  K  G  T L T A R E L
J  S  İ  M  D  E  A M P E T O E 
H  D  O  Ğ  A  L  G A Z L R T N 
T  E  E  T  R  J  E İ R E J E İ
R  R  R  O  İ  T  R L T K T R L
J  M  M  H  D  U  M E N T J M E 
S  U  B  U  H  A  R I R R K A B 
A  B  C  M  L  T  K T R İ G L J
M  E  N  T  J  M  T J M K Ü P L

 

Kelime Bulmaca Cevapları
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Bayrak

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın

Mezarını kazacağım.

Seni selâmlamadan uçan kuşun

Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver.

Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün

Kızıllığında ısındık; 

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün

Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı

Yüksek yerlerde açan çiçeğim.

Senin altında doğdum.

Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:

Yer yüzünde yer beğen! 

Nereye dikilmek istersen,

Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya


