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Kendimizi Gripten
Koruyabiliriz
S

oğuk kış günlerini yaşadığımız şu günlerde, sıklıkla
duyduğumuz “Grip Hastalığı” öksürme ya da
hapşırma sırasında, virüs içeren damlacıkların çevreye
saçılmasıyla bulaşıyor. Bu damlacıklarda bulunan
virüsler solunum yoluyla ya da eller aracılığıyla eşyalar
üzerinden alınabiliyor. Tokalaşma ve öpüşmeyle de
insandan insana bulaşabiliyorlar. Bu hastalıktan
korunmak, biraz da bizim kendimizi korumaya yönelik
önlemler almamıza bağlı. İşte bu önlemlerden bazıları!

Grip benzeri
hastalıklara yol açan
virüsler özellikle
ellerle ağıza, gözlere
ya da buruna
bulaşır. Bu nedenle
ellerinizi sık sık
yıkayın. Su ve sabun
hastalık etkenlerinin
yayılmasını önler.

Öksürdüğünüzde ya
da hapşırdığınızda
ağzınızı kağıt
mendille kapayın.
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Ellerinizi alfabeyi bir
kez sayabileceğiniz
kadar sürede yıkayın.
Çünkü ancak bu
kadar süre virüslerin
yok olması için
yeterli olur.

Aniden hapşırdığınızda ağzınızı
ellerinizle değil dirseğinizin iç
bölümüyle kapatın.

Grip salgını olduğunda
öpüşme ya da
tokalaşmaktan kaçının.

Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücutta
ağrı, baş ağrısı, üşüme ve yorgunluk
benzeri belirtilerin ortaya çıkması
halinde zaman kaybetmeden doktora
başvurun.

Hastaların bulunduğu ortamlardan uzak
durun ve bulunduğunuz ortamı sık sık
havalandırın.
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Bazı balonlar, helyum yerine, sıcak
havadan yararlanır. Sıcak hava, soğuk
havaya göre daha hafif olduğu için,
balonun içine dışarıdaki havadan daha
hafif bir gaz doldurulmuş olur. Sıcak
hava balonlarında, balonun içindeki
gaz, bir petrol gazının yakılmasıyla
ısıtılır. Balonun içindeki hava ne
kadar ısıtılırsa, balon o kadar hızlı
yükselir. Bir süre sonra bu hava
soğuyacağından, balon aşağı düşmeye
başlar. Bu nedenle, ısıtmayı sürekli ya
da aralıklı olarak yapmak gerekir.
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ÇEVREMİZİ
ATIKLAR
At k ya da ç p, insanlar n art k
gereksinim duymad klar ya da
istemedikleri için att klar eylere
verilen ad. nsan etkinliklerinin
neredeyse t m sonucunda
at k ortaya ç k yor. Do rusunu isterseniz, g n m zde binlerce y ll k
geçmi imizde hiç

retmedi imiz kadar ç p retiyoruz. Hem evlerimizde, hem okullarda hem de i yerlerinde.
Bunun zerinde de pek
fazla d
nm yoruz.
Ama asl nda, ç pler çok
nemli! Peki, neden
nemli? Bunun
birkaç nedeni var

Birincisi, bir eyi ç pe att m zda do al kaynaklar m z n bir parças n , o eyi retmek için harcanan enerjiyi ve zaman da
ç pe atm oluyoruz.
G nl k ya am m zda kulland m z eylerin retiminde kullan lan do al kaynaklar n birço u, yerine
geri konulamayan kaynaklard r. rne in, k m r gibi.
Bu kaynaklar n g n n birinde bitece ini g z n nde
bulundurmal y z.
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kincisi, bir eyi ç pe atmak, çevre için yeni
bir y k olu turmak anlam na gelir. Yaln zca ç ppe
lerin do ay kirletmesinden s z etmiyoruz.
att m z eylerin yenilerini retmek için yeni do al kaynaklar n elde edilmesi, retilmesi
ve retildikleri yerlerden sat lacaklar yerlere ta nmas gerekir. Bu etkinlikler de çevreye
zarar verir.
ç nc s , bir eyi ç pe
att m zda art k onu bir kaynak olarak g rm yoruz demektir. Ancak, bir ki inin ç p
nesneler ya da
olarak g rd
e yalar, bir ba kas için de erli
olabilir! Ya da at k malzemeler
farkl amaçlarla kullanabilir! Eski
rt lerden pazar çantalar , at k plastik kutulardan kalemlikler... Bunlar gibi
pek çok rnek sayabiliriz. At klar f rlat p

atmak yerine de erlendirmeye çal mak gerçekten iyi bir fikir!

Ne Yapabiliriz?
At klar m zla ba etmenin en ba ta
gelen yolu, at klar m z n miktar n
azaltmak. Yani at k retiminin
n ne geçmek.
Bir rnek vermeye çal al m. G n m zde, marketlerde sat lan birçok r n,
daha ilgi çekici g r nmeleri
için zel paketlerde sat l yor.
o u kez de bunun için gerekenden çok daha fazla paketleme malzemesi kullan l yor.
Bu t r r nleri sat n ald m zda paketlerinin hiç bir i imize yaramay p ç pe at ld da bir gerçek.
te, at klar m z azaltmak için, gere inden fazla paket malzemesi kullan lm
r nleri sat n almamay tercih edebiliriz.
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At klar azaltmak, çevre kirlili inin n ne
geçmek ve do al kaynaklar n t keni ini yava latmak için at labilecek ad mlardan biri de gerikazan m yap lmas .
Gerikazan m, at k malzemelerin yeniden
kullan labilecek olanlar n n ayr l p i lenerek yeni
malzemelerin retiminde kullan lmas anlam na
geliyor. Bunun için rne in, i eler, kavanozlar
gibi cam malzemeler toplanarak zel tesislere
g t r l r. Burada, toplanan at k cam malzemeler temizlenir ve zel i lemlerden geçirilerek yeni i e ve kavanozlar n retiminde
kullan l r. B ylece, do al kaynaklar bir
lç de korunmu olur.
pler, çevreyle ilgili sorunlardan yaln zca biri. Ancak, toplumdaki
her bireyin, bir eyler yaparak ç z m ne gerçekten katk da bulunabilece i bir sorun. G nl k ya am m zda
yapt m z seçimler, ç pe att m z
at klar n miktar n ve çe idini etkiliyor.
r nlere bir
Sat n alaca m z
parça dikkat ederek, kullan labilir nitelikte e yalar n yenilerini almak yerine on12

lar de erlendirmeye çal arak ve gerikazan m
konusunda çaba g stererek ç plerimizi azaltabiliriz.
pe att m z nesnelerin miktar n azaltmak için yeni yollar bulmay deneyebiliriz. Ne
dersiniz? Belki arkada lar n zla birlikte bir plan
yap p, okulunuzda ya da mahallenizde bir gerikazan m çal mas ba latabilirsiniz!
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Dergi̇mizi

OKUYALIM
OKUTALIM

Sevdi̇kleri̇mi̇zle
PaylaşşşsalımŞş

Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim

elif Güne

r-İSTANBU

Sevgili çocuklar “Fotoğrafınızı
Yollayın Karikatürünüzü
Çizelim”sayfalarımızda siz
de yer almak istiyorsanız,
fotoğraflarınızı gönderin,
karikatürünüzü yayınlayalım.

L
		

Bunun için sevdiğiniz 			
fotoğraflarınızı zaman kaybetmeden
ve pratik bir şekilde dergimize ulaştırabilirsiniz.
aşağıdaki belirtilen mail adresine fotoğraflarınızı
mail atmanız yeterlidir.
				
Sevgiyle kalın.

cengiz.ckc@gmail.com
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Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim
Çizen: Zafer Temoçin

ALİ ASAF CİNKAVUK-GEBZE

beyza aytar-gebze

defne s.vatansever-İSTANBUL

dilasure güler-tekirdağ
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burak vergili-İSTANBUL

tahacan güler-tekirdağ

Fotoğrafınızı Yollayın Karikatürünüzü Çizelim

ensar aytar-gebze

miray bayoğlu-bursa

Fatıma asel avcı -ALİAĞA

ömer aytar-gebze

göktürk aşkın-samsun

öykü kılıcaslan-İSTANBUL
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LESSON

have, has

31

İngilizce’de herhangi bir şeye sahip oluş anlatılırken
“have”(hev) fili kullanılır.
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Have fiilinin kullanılışına ilişkin dikkat etmemiz
gereken şudur; Özne tekil olduğunda (yani he,
she, the girl, the man gibi bir tek şahıs veya şeyi
gösterdiği zaman) “have” fiili “has” (hez) şeklini alır.
Bu kurala uymayan sadece “I” öznesidir. “Ben”
anlamına gelen “I” tekil olduğu halde “have”
fiili ile kullanılır.

I have a red bag. / Ay hev e red beg.
a) Ben kırmızı bir çantaya sahibim.
b) Kırmızı bir çantam var.

It has a red nose. / İt hez e red nöuz.
Onun kırmızı bir burnu var.

They have black shoes. / Dey hev blek şüuz.
Onların siyah ayakkabıları var.

She has a yellow skirt. / Şi hez e yelou skört.
Onun sarı bir eteği var.

“have” ile yapılmış cümlelerin soru halleri

I have a good ruler. / Ay hev e guud rulır.
Güzel bir cetvelim var.
- Have I a good ruler?
- Hev ay e guud rulır?
- Güzel bir cetvelim var mı?

We have some cheese.
Vi hev sam çiiz.
Biraz peynirimiz var.
- Have we any cheese?
- Hev vi eny çiiz?
- Hiç peynirimiz var mı?

They have some ice cream. / Dey hev sam ays kriim.
Biraz dondurmaları var.
- Have they any ice cream? / - Hev dey eny ays kriim?
- Biraz dondurmaları var mı?

You have a little baby. / Yu hev e lidl beybi.
Küçük bir bebeğiniz var.
- Have you a little baby? / - Hev yu e lidl beybi?
- Küçük bir bebeğiniz var mı?

She has a little white lamb.
Şi hes e lidl vayt lemb.
Küçük beyaz bir koyunu var.
- Has she a little white lamb?
- Hes şi e lidl vayt lemb?
- Küçük beyaz bir koyunu mu var?
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CEVRE
DOSTU
..
RUZGAR ENERJISIİ
R

üzgâr enerjisi günümüzde, 21. yüzyılda ve onların ötesinde ençok
gelecek vadeden teknolojilerden bir tanesidir. Rüzgâr türbinlerinden
herhangi bir çevre kirliliği olmaz, genellikle bir rüzgâr türbinini imâl
etmek ve çalıştırmak için gerekli olan enerjiyi geri kazanmak için sadece
iki ya da üç ay yeterli olacaktır.

Rüzgâr Enerjisi Yoğundur

R

üzgârdaki enerji gerçekten de
sürdürülebilir bir kaynaktır. Rüzgâr
hiç bitmeyen bir şeydir.
Avrupayı çevreleyen sığ denizlerin
üzerindeki rüzgâr kaynakları, teori olarak
Avrupa’nın kullandığı tüm elektriği
birçok misli ile karşılar niteliktedir.
Örneğni, rüzgâr enerjisi Danimarka
elektrik tüketiminin %31.1’ini
karşılamakta dır.
Rüzgâr enerjisi, rüzgârı oluşturan hava
akımının sahip olduğu hareket (kinetik)
enerjisidir. Bu enerjinin bir bölümü
yararlı olan mekanik veya elektrik
enerjisine dönüştürülebilir.
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Rüzgâr Gücü, dünyada kullanımı
en çok artan yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri haline
gelmiştir. Günümüzde dünyadaki
kullanım oranının çok düşük
olmasına karşılık, 2020 yılında
dünya elektrik talebinin %12’sinin
rüzgâr enerjisinden karşılanması
için çalışmalar yapılmaktadır.

Rüzgârın gücünden
yararlanılmaya başlanması çok
eski dönemlere dayanır. Rüzgâr
gücünden ilk yararlanma şekli
olarak yelkenli gemiler ve yel
değirmenleri gösterilebilir.
Daha sonra tahıl öğütme,
su pompalama, ağaç kesme
işleri için de rüzgâr gücünden
yararlanılmıştır. Günümüzde daha
çok elektrik üretmek amacıyla
kullanılmaktadır.

Fosil, nükleer ve diğer
yöntemlerde atmosfere zararlı
gazlar salınmakta, bu gazlar
havayı ve suyu kirletmektedir.
Rüzgârdan enerji elde edilmesi
sırasında ise bu zararlı gazların
hiçbiri atmosfere salınmaz,
dolayısıyla rüzgâr enerjisi temiz
bir enerjidir

Atmosferi kirletici etkiye sahip
gazların salınmaması,
Temiz bir enerji kaynağı olması,
Kaynağının tükenmemesi
(güneş, dünya ve atmosfer
olduğu sürece),
Rüzgâr tesislerinin kurulumu
ve işletilmesinin diğer tesislere
göre daha kolay olması,
Enerji üretim maliyetlerinin
düşük olması,
Güvenilirliğinin artması,
Bölgesel olması ve dolayısıyla
kişilerin kendi elektriğini
üretebilmesi.
Rüzgar enerjisinin en önemli
özellikleridir.
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PARANIN
.
.
TARIHÇESI

G

ündelik yaşamımızın içinde olmazsa olmaz bir şey var: para. Alışveriş
ederken, fatura öderken, yolculuğa çıkarken kısacası birçok alanda paraya
gereksinimimiz var. Peki, yaşamımıza bu kadar girmiş paranın ilk kim tarafından
kullanıldığını, tarih boyunca nasıl bir gelişim izlediğini merak ettiniz mi? Acaba
“ineğini bana verirsen elimdeki şu yuvarlak metal parçasını sana veririm” diyen
ilk insan kimdi? Geçmişten günümüze pek çok şey para yerine ve para olarak
kullanıldı. İlk insanlar deniz kabuklarını para olarak kullanırlardı, Mayalar içinse
kakao çekirdekleri para birimiydi. Uzun yıllar altın, gümüş gibi değerli metaller
para olarak elden ele geçti. Kağıt paralarsa çok daha yakın bir zamanda ortaya
çıktı.

P

aranın bulunmasından
önce bir mal edinmek
için, onu eşdeğerde
kabul edilen başka bir
malla değiş tokuş etmek
gerekiyordu. Takas denilen
bu sistemde akla gelen
ve olabilecek her şey
kullanılıyordu. Tahıl, sebze
gibi tarım ürünleri, kümes
hayvanları, tuz, büyükbaş
hayvanlar, deniz kabukları
gibi gereksinim duyulan
ve istenilen her şey bir
değiş tokuş yoluyla el
değiştiriyordu. Bu sistemde
bir malın belli bir değeri
olmuyordu elbette. Bu
tür alışverişlerde karşılıklı
gereksinimler ön plana
çıkıyordu.
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P

aranın kullanılmasından önce
para yerine geçen birçok şey
var elbette. Sözgelimi, Eski Mısırlılar
alışverişlerinde altın, bakır, gümüş
gibi madenler kullanırlardı. Tabnu
denen maden halkalarının ağırlığını
ölçmek için terazi kullanılırdı.
Gerçek anlamda parayı ilk olarak
MÖ 7. yüzyılda Anadolu’da yaşayan
Lidyalıların bastığı ve kullandığı
düşünülüyor. Paranın kullanılmaya
başlaması, aynı zamanda bölgede
ticaretin ne kadar gelişmiş olduğunun
ve ekonomik yapının güçlü
olduğunun bir göstergesi. Kral Yolu
denen Lidya’nın başkenti Sardes
kentinde sona eren ticaret yolunun
bunda etkisi var.

L

idyalılar’ın altın, gümüş gibi değerli madenleri
değiş tokuş aracı olarak kullanmaları para
biriktirebilmeyi olanaklı kılıyordu. Lidya kralı Krezüs
(ya da bizim daha iyi bildiğimiz adıyla Karun) ,
dünyanın en zengin insanı olarak kabul ediliyordu.
“Karun kadar zengin” sözü onun zamanından
kalmadır.

P

ara, ilk kullanıldığı günden beri bir değer ölçeği, bir ölçü birimi,
bir değiş tokuş ve tasarruf aracı oldu. Gerçekten de iki ya da
daha fazla ürün arasında bir değiş tokuş olduğunda, her ürünün
değerini belirtecek ortak bir ölçü birimine gereksinim duyuluyordu. Bir
insan, ürününü bir yerde para karşılığı satıp, başka bir yerde o paranın
karşılığı kadar başka bir ürün alabilir. Bu da ticaretin gelişmesini
sağlayan önemli öğelerden biri olarak düşünülebilir.
23

E

skiden madeni paraların üzerinde
yazılı olan değer, parayı oluşturan
metal kütlesinin ticari değerine eşitti.
20. yüzyılın başlarında bu sistemden
vazgeçildi. Günümüzde tedavülde
olan madeni paraların üzerinde gerçek
değerleri değil, yalnızca üzerinde
uzlaşma sağlanmış temsili bir değer
bulunuyor. Tarihte bilinen ilk kağıt
parayıysa Çinlilerin kullandığı biliniyor.
MÖ 100’lü yıllarda Çinlilerin deriden
para kullandıkları kayıtlarda geçiyor.
MS 800’lü yıllardaysa
bunların yerini kağıt
paralar almıştı.
Batı’da kağıt
paraların
kullanılmaya
başlanması
17. yüzyılın
sonlarında
oldu. Kişilerin
ya da devletin
bankalarda
bulunan altın

O

smanlılar, para birimi olarak
akçeyi kullanmışlardı.
Osmanlılarda paralar diğer ülkelerde
olduğu gibi ilk zamanlarda değerli
metallerden, altın, gümüş gibi
akçeler olarak basılırdı. Osmanlı’da
ilk kağıt para 1840 yılında basıldı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk
banknotlar idari, sosyal ve yasal
reformların gündeme geldiği
Tanzimat döneminde tedavüle
çıkarılmıştı. Banknotlar, bu dönemde
yapılan yenilikler için kullanılmak
amacıyla basıldı.
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ya da gümüş gibi değerli metallerinin
karşılığı olan kağıt paralara, buradan
yola çıkarak “banknot” adı verildi. İlk
zamanlarda bu banknotlar altına ya da
gümüşe çevrilebiliyordu. 20. yüzyıla
gelindiğinde bu uygulama bırakıldı
ve banknotlar yalnızca üzerinde yazılı
temsili değer üzerinden işlem görmeye
başladı.

O

smanlı İmparatorluğu’nda 1862
yılına kadar çeşitli şekil ve
miktarlarda kaime dolaşıma sokuldu.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan
sonra da paraların yabancı ülkelerde
basılması ve Türkiye’ye getirilmesi
sürdü. 1958 yılında Banknot
Matbaası’nın kurulmasından sonra
paralar Türkiye’de basılmaya başladı.

Hatıra Paraları
P

araların günlük yaşamda
kullanılmasının yanında, bir
koleksiyon malzemesi olma özellikleri
de var. Para koleksiyonu yapanlar için
değerli olan bir para türü de hatıra
paraları. Bir olayın anısını yaşatmak
için özel bir konuyla ilgili olarak yapılan
hatıra paraları, tarih, kültür ve toplumsal
yaşamdan da ipuçları taşır. Hatıra para
basımı, tarihsel gelişim olarak madeni
para basımından sonra başlamış,
gelişimini sürdürmüş ve 18. yüzyılın
sonunda “nümizmatik” bilim dalının
kurulmasıyla da bağımsız bir para alanı
haline gelmiş.
Tarihte ilk bilinen hatıra paralardan biri,
Eski Yunan’da Perslere karşı kazanılan
zaferin anısına M.Ö. 479 yılında tedavül
parası olan gümüş Atina parasıydı.
Çıkarılan hatıra paralar, genel olarak
tedavülde bulunan paralardan bazılarının
arka yüzlerinin değiştirilmesi, varolan
paranın boyutlarının değiştirilmesi
veya tümüyle o konuya özel bir paranın
basılması yoluyla yapılmaktadır.
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Sinema sayfamızın bu ayki
konuğu; Ratatuy. Ratatuy adlı film,
gösterime girdiği yıl Akademi Ödülleri'nde
'En İyi Animasyon Film' Oskar'ını
kazanmıştı.

Walt Disney yapımı film, şu
an sinemalarda gösterilmese
de merak edenleriniz için raflardaki yerini koruyor.
Orjinal adı “Ratatouille” olan filmin
baş kahramanı ise bir fare! Evet yanlış
okumadınız.
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Başrolde, şişman ve bir o kadar yemeğe düşkün bir
fare var ve filmin büyük çoğunluğu mutfakta geçiyor!
Oysa ne kadar absürt bir düşünce bu! Mutfak ve fare
kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılması bile insana tuhaf geliyor.
Bir farenin, mutfağın bir parçası haline gelmesi,
böylesine alışılmadık, neredeyse gerçek dışı bir şey.
Peki, film yapımcıları nasıl oluyor da küçük ayaklarıyla mutfağın içinde gezinip her şeye elleyen
ve yemeklerle içli dışlı olan bir fareyi iğrenç
olmaktan çıkartabiliyor? Hatta bu fareyi
sevimlilik seviyesine yükseltmeyi bile başarabiliyor?
Sorunun cevabı oldukça basit aslında.
Animasyon filmlerinin böyle bir
gücü var. Gerçek hayatta pek
de sevimli olmayan karakterler, çizerlerin kaleminden
çıkarken sevimli bir hale
dönüşebiliyor. Bu da animasyon filmlerini diğer
filmlerden daha farklı
ve güçlü kılıyor.

Büyük çoğunluğu mutfakta
geçen bu fareli filmin konusunu merak
edenleriniz için kısaca özetledik: Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir:
Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli
fare, şans eseri kendini şehrin en iyi
restoranının kanalizasyonunda bulur.
Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir
anlaşma yapan Remy, tüm hünerlerini
sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaş-

mıştır. Ancak bu tek hayalini gerçekleştirmek, farelerden
iğrenen insanların var olduğu bir
dünyada pek kolay olmayacaktır.
Animasyon filmlerinin başarısından söz ederken, görsellikten
söz etmemek elde değil. Çünkü
bu tarz filmlerin niteliğini belirleyen de hep görselliği oluyor.
Ratatouille, bu açıdan bakıldığında göz dolduran
bir film.
27

Yazan-Çizen: Ali Olgun
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aradeniz iklimi, ülkemizin kuzey kıyılarında, dağların denize bakan
yamaçlarında görülür. Bu iklimde yaz sıcağı ne insanları, ne de diğer
canlıları bunaltmaz. Karadeniz’de kışlar serin geçer. Karadeniz ikliminde
her mevsimde yağış görülür ve Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi
Karadeniz’dir. Karadeniz’in bu ilginç iklimini çok sevenlerden biri de çay bitkisi;
bitkibilimdeki adıyla Camellia sinensis. Çay, Doğu Karadeniz bölgemizin
iklimini öylesi sever ki, onun tarımı ülkemizde yalnızca bu bölgede yapılır.
Kuzeydoğusu Kafkas sıradağları, güneyi ve doğusu Kaçkar sıradağlarıyla
çevrili, denize açık alanda tarımı yapılan bitkilerin başında çay gelir. Yani Doğu
Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda Sarp sınır kapısından başlayarak, batıda
Araklı deresine kadar olan alanda; Artvin, Rize, Trabzon’u kapsayan
180 km uzunluktaki kıyı şeridinde; 1000 m yükseltilere ulaşan yamaçlarda
yemyeşil çaylıklar gözalabildiğine uzanıyor.
Dahası da var: Giresun ve Ordu da çay tarımı yapılan illerimiz arasında.
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Aslında onu doğal ortamında kendi başına bırakırsanız koca bir
ağaç gibi büyüyebilir. Öyle ki 30 m yüksekliğe kadar boylanır.
Ama bizler, kültüre alıp yetiştirdiğimiz çay bitkisinin ortalama
olarak 1-1,5 m boylanmasına izin veririz.
Bu orta boylu bitkinin en verimli bölümü, yani bizlerin çay olarak
tükettiğimiz kısmı genç yapraklarıdır. Çay bitkisinin sürgün
uçlarında bulunan tomurcuklarla birlikte taze ve körpe nitelikteki
birinci ve ikinci yapraklarından oluşan filizler toplanıp işlendikten
sonra çay dediğimiz içeceğin ana maddesi elde edilir.
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Çayın yaprakları serttir, ama kenarları tıpkı bir dantele benzer;
tırtık tırtıktır. Beyaz çiçekleri ve esmer meyveleri vardır. Çiçekleri
iridir ve yasemin bitkisinin çiçeği gibi kokar. Çay meyvelerinin
içindeyse küçük bezelye tanelerini andıran, oldukça yağlı
tohumlar bulunur. İşte, bu tohumlardan ülkemizdeki çaylıklar
oluşturuldu. Yani Türkiye’nin çaylıklarının tümü, tohumdan
yetiştirilen fidanlarla kuruldu.

Yüz yıl önce ülkemiz topraklarında yeşeren çaya üreticilerin
kattığı bir özellik daha var. Türkiye’de hem çay tarımında
hem de kuru çay üretiminde asla kimyasal ilaç ya da katkı
maddesi kullanılmaz. İşte, Türk çayının en önemli ayrıcalığı
bu. Bu nedenle Türk çayları, bu özelliği sayesinde dünya çay
yetiştiriciliğinde önemli bir yer edinebilir.
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Haydi Puzzle Yapalım
Puzzle (pazıl diye okunur), pek çok sayıda parçadan oluşan bir resim veya fotoğrafın
birleştirilerek yeniden oluşturulmasıdır. Bu çok keyifli ve zekâ geliştirici hobiye “yap-boz”
da denir. Peki, yüzlerce parça nasıl birleştirilir diye düşünüyorsanız; ihtiyacınız olan, biraz
konsantrasyon, sabır, dikkat, bol ışık alan bir ortam ve tabi ki iyi gören bir çift göz!

Puzzleoyna.net

Bu hobiye yeni başlayanlar için çok güzel bir site. Bir puzzle satın almadan önce
biraz pratik yapmak istiyorsanız, sitedeki puzzle’larla alıştırma yapabilirsiniz. Atatürk,
sevdiğiniz sanatçılar, araba, doğa, manzara gibi pek çok kategoride puzzle bulunan
sitede, puzzle’larınızın parça sayısına da siz karar verebilirsiniz. Seçtiğiniz resmin
üzerine tıkladığınızda, resmin puzzle haline getirilmiş şekli karşınıza çıkıyor ve
parçaları sürükleyerek puzzle’ınızı oluşturmaya başlıyorsunuz. Haydi ne duruyorsunuz!
Puzzle’ınızın birleştirilmeyi bekleyen daha çok parçası var.
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