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Artık biliyorsunuz; derginiz Bilim Kurdu, sizlere 
her ay farklı konularda bilgiler sunarken, 
sizleri eğlendirmeyi de ihmal etmiyor. Bilim 
Kurdunu okurken hem eğleniyorsunuz hem 
öğreniyorsunuz.

Zamanımızın teknoloji ve bilim çağı olduğunu 
hepiniz biliyorsunuz. Bilim ve teknolojik gelişime 
ayak uyduramayan, üretmeyen ülkeler 
kaybetmeye de mahkûmdur.

Fark etmişsinizdir; günlük yaşantımızda her 
gün yeniliklerle tanışırken, konforumuz da 
artmaktadır ve hayatımızı daha rahat bir 
şekilde geçirmekteyiz. İşte bu; teknoloji ve 
bilim sayesinde olmaktadır. Eğer ülkemizin 

isminin daha yükseklere yazılmasını istiyorsak ki, istiyorsunuz, bundan eminim; bilim ve 
teknolojiye daha çok önem vermelisiniz.

İleri teknolojiye sahip olan milletler, dünyanın kaderinde de söz sahibi olmaktadırlar. 
Eğer milletçe özgür irademizi ve tam bağımsızlığımızı korumak istiyorsak, ileri teknolojiye 
sahip olmamız ve üretim kapasitemizin artması gerekmektedir.

Ayrıca ülkemizin verimli topraklarını da, doğru tarım yöntemiyle kullanarak 
üretimlerimizi artırmanın yollarını bulmalıyız. Küresel boyutta ciddi sıkıntılara yol açan 
olumsuz gelişmelerin önünü de, en azından ülkemiz adına bu şekilde kesmemiz 
mümkün olacaktır.

Sevgili Çocuklar!

Doğayı korumanın insan yaşantısını da korumak anlamına geldiğini, dergimizi 
okuyarak öğrendiniz. Artık bundan sonra size düşen görev; doğal yaşamı korumaktır. 
Çevremizdeki yeşil dokuyu bozmadan kullanmaya özen göstereceğinizden ve 
çevrenizdeki yeşil dokuyu daha da geliştireceğinizden hiç kuşkum yoktur.

Büyüdüğünüz ve hayata atıldığınız zaman sizleri, ülkemiz adına çok çalışan ve ülke 
gelişimine önemli katkılar sağlayan birer vatandaş olarak görmek; anne ve babanızın 
dileği olduğu kadar her Türk vatandaşının da dileğidir. 

Şunu lütfen unutmayınız; ülkemizin yarınları ancak sizlerin ürettikleriyle aydınlanacaktır. 
Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Allah’a emanet olun!
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Bilge Dede ve Tersten Düşündüren Sorular

C
Asma şeklinde salatalık ve domates bitkileri var. 
Biberin de asma şeklinde yetiştirilmesi için nasıl bir 
çalışma yapılmalıdır?

A
Bitkiler sulanırken milyonlarca ton su yerin derinliklerinde 
kaybolmaktadır. Bitkilerin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar 
sulama yapıldığında çiftçileri uyaracak bir sistem tasarlayınız…

Elma ağacının sahilde, muz ağacının Konya’da yetişmesi 
için hangi değişiklik ve düzenlemeler yapılabilir?S

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ARSLANTAŞ
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PDağlık arazilerde tarım yapılabilir mi? Nasıl?

RArazilerin küçük parçalara ayrılması üretimi olumsuz etkiler. 
Küçük arazileri birleştirip büyük araziler oluşturmak için çiftçileri 
nasıl ikna edersiniz?

Evlerimizde olduğu gibi çok katlı tarlalarımız olabilir mi? 
Alt kattaki bitkilerin yeterince güneş ışığı alabileceği 
kendi çok katlı tarlanızı tasarlayın…M

Balkonda bitki yetiştireceksiniz ama anneniz balkonda toprak 
olmasını istemiyor. Ona hiç toprak kullanmadan bu işi yapacağınıza 
söz veriyorsunuz… Hadi hep birlikte toprak kullanmadan bitki 
yetiştirebileceğimiz ortamlar tasarlayalım…

E
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1) ÇELİK İLE ÜRETiM :

GÜL ÜRETİMİ

Üretilecek bitkilerden alınan canlı bir 
parçanın (gövde, kök, yaprak gibi) dikilerek 
yeni bir bitki oluşturması işlemidir. Çeliklerin 
dikileceği toprakların geçirgen, humuslu ve 
nehir kumu içeren bir karışımda olmasına 
dikkat edilir. Çelikler 1 - 4 göz taşıyan, gözün 
0,5 cm altından düz ve yine 0,5 cm’nin 
üstünden eğimli bir şekilde kesilmiş bir dal 
parçasından ibarettir. Dikim 2 göz dışarıda 
kalacak şekilde dikilir. Dikimden sonra 
sulama yapılır.

Çelik alınma zamanı eylül-mart ayları arasıdır. Çelikler çiçeksiz yıllık dallardan veya 
odunlaşmış sürgünlerden alınabilir. Çelik uzunluğu 15-20 cm ve kalınlığı 5-6 mm 
çapında olmalıdır. Çelikler 1 - 4 göz taşıyan, gözün 0,5 cm altından düz ve yine 0,5 
cm’nin üstünden eğimli bir şekilde kesilmiş bir dal parçasından ibarettir. Yapraksız 
çeliklerde gövde uzaması erken, kök gelişmesi geç olur. İyi bahçe toprağı veya 
torf bulunan dikim poşetlerine 2 göz dışarıda kalacak şekilde dikilir. Dikimden 
sonra sulama yapılır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından  üretilen 
güller baharın gelişiyle park ve bahçelerin bulunduğu yerlere dikimi yapılır.

MERHABA SEVGİLİ BİLİM KURTLARI!
 BU SAYIMIZDA SİZLERE YEŞİLİN KALBİ OLAN MERAM İÇİN 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN  HER YIL DÜZENLİ OLARAK NASIL 
BİTKİ ÜRETİMİ YAPTIĞINI ANLATACAĞIZ.

Meram Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğümüz 
Daha Yeşil Bir Meram İçin Çalışıyor
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2) TOHUM İLE ÜRETİM
MAVİ SERVİ ÜRETİMİ

TOHUMLA ÜRETİM

Tüm dünyada geniş bir yayılım alanına sahip olan servigiller ailesinin bir üyesi 
olan servi (Cupressus) yapraklarını dökmeyen çok yıllık bitkilerdendir. Yaz kış 
yapraklarını dökmeyen bir bitki olan servi, gövde formu ve yaprak özellikleri ile 
peyzaj uygulamalarında tercih edilen süs ağaçlarından biridir. Türüne göre ağaç 
veya ağaççık formundadır. 

2 yılda olgunlaşan tohumları 4 derecede 1-2 ay 
dinlendirildikten sonra ekilir. Ekimden sonra yaklaşık 
3 hafta içinde çimlenen tohumlar, 5 cm uzunluğa 
eriştiklerinde şaşırtma yapılarak asıl yerine dikilir.
Servi türleri genellikle orta seviyede ışığa ihtiyaç duyar.

Toprak özellikleri ve havadaki nem açısından seçici 
değildir. Hemen hemen her tür toprakta yetiştirilebilir. 
Ağır olmayan gevşek, kumlu ve kireçli topraklarda iyi 
gelişir. 
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Meram Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğümüz 
Daha Yeşil Bir Meram İçin Çalışıyor

MEŞE AĞACI

MEVSİMLİK ÇİÇEK ÜRETİMİ

BU AŞAMALAR;

ÜRETİMDEN UYGULAMAYA MEVSİMLİK ÇİÇEK YETİŞTİRİLMESİ

Kayıngiller ailesinden bir meşe ağacıyım. Ana vatanımız Türkiye, Irak, İran, 
Suriye, Afganistan, Pakistan, Yunanistan ve Lübnandır. Türkiye’de özellikle iç 
Anadolu bölgesinde ormanlarımız ve koruluklarımız vardır. Türkiye’de 18 türümüz 
bulunmaktadır. Kışın bazı türlerimiz yapraklarını dökerken bazılarımız altın sarısına 
bürünüp muhteşem görüntüler oluşturur.

Mevsimlik çiçekler, rengarenk açarak bahçelerimize huzur vermektedir. Mevsimlik 
çiçeklerin ömürleri sezonluktur. Fakat en önemli özellikleri ise hemen çiçek 
açmalarıdır. Mevsimlik çiçeklerin üretimi tohumu atmakla başlar. Tohumdan 
üretimler sıcak ve aydınlık bir ortamda kış sonunda yapılır. 

• Viollerin torf ve perlit karışımı  İle doldurulması
• Tohum ekimi
• Fidelerin Şaşırtılması
• Fidelerin Büyütülerek dikime hazır hale getirilmesi

En yaşlı ağacımız Güney Carolina’da 1500 yaşından büyük olup 20 metre 
tepe çapı ve 27 metre boyu vardır. Çok dayanıklı bir ağaç olup güneşli 
yerleri ve sulu bol yağışlı yerleri çok severiz. Odun yapımız cok sağlam 
olduğu için rüzgâra da çok dayanıklıyız. Kerestemizden ev eşyası parke 
yapımı fıçı üretiminde kullanıldığı gibi köprüler hatta gemilerin yapımında 
da biz bulunuruz. Palamutlarımızı hayvanlar özellikle sincaplar yem olarak 
kullanır ve tadını çok severler.

Torf ve Perlit Nedir?
Haydi Bilim Kurtları

Araştırmaya!
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Meram’da Yetiştirilen Çiçekler

Kasımpatı

Fesleğen

Pervane Çiçeği

Petunya

Yaprağı Güzel

Gazanya Çiçeği

Sardunya

Kalibroşa

Çin Karanfil

Papatya

Fransız Kadife 
Çiçeği

Lobelya
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Kök Boya Nedir? Kök Boya Nasıl Yapılır?

Çeşitli Renkler Elde Etmek İçin Kullanılan Yöntemler

Kahverengi elde etmek için 
armut ağacının yaprakları 

kullanılır.

Kahverengi 

Kırmızı
Kalay-2-klorür veya kalay-4- klorür ile işlem gördüğünde karmen kırmızısı 
(lâl) şap ile kırmızı rengi verir. Krom şapı ile mavi-kırmızı elde edilebilir.
Tanin ile kırmızı, koyu kırmızı renk elde edilir. Alüminyum sülfat ile kırmızı 
menekşe rengi verir.

Mavi
Kurşun asetat ile işlem 

gördüğünde mavi, demir-2-sülfat 
ile esmer mavi olur. Krom sülfat 

ile koyu mavi elde edilir

Kök boya eski zamanlardan beri; kumaş, halı, kilim ve diğer dokuma-tekstil ürünleri, 
ahşap malzemeleri, mürekkepler, kağıtlar, resim-sanat boyaları vs boyamak için bitkilerin 
bazı kısımları ile bir takım maddeleri bir araya getirerek elde edilen boyadır. Bitkilerin 
türüne kök, yaprak, dal, gövde,çiçeklerinden boya elde etmek mümkündür. Osmanlı 
zamanında ülkemiz dünyanın kök boya ihtiyacının üçte ikisini üretiyordu ve bu boyalar 
dünyanın en kaliteli boyaları olarak ün yapmıştı. Günümüzde bu yöntemler yerine kimyasal 
yöntemlere dayanan boya üretim yöntemleri benimsenmiştir. Ancak son zamanlarda 
insanların hobi amaçlı veya daha sağlıklı ürünler tüketmek adına kök boyalarına ilgilisi 
artmaktadır. Geleneksel olarak bazı yörelerimizde halen kök boya üretimi ve bu boyalar 
ile halı, kilim ve kumaş boyama işlemleri devam etmektedir.

Menekşe
Demir-2-sülfat (saçıkıbrıs) ile işlem 
gördüğünde menekşe bakır sülfat 

(göztaşı) ile işlem gördüğünde 
koyu menekşe elde edilir.

Sarı
Asma da bulunan boyar 

madde kersetindir. Demir sülfat 
ile koyu sarı, şap ile sarı renk 

elde edilir.

Doğanın Sanatla Dansı
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Ayva Ağacı
Ayva ve ceviz yaprakları, soğan kabuğu ve is ile yaprakların ve kabukların 
karışım oranına göre kahverengi, kül rengi, sarımsı kahve rengi vs elde 
edilebilir. Ayrıca ayva ağacının kabukları ve çekirdekleri kaynatılarak 
lacivert renk elde edilir.

Yağ sanayinde kullanılan aspir 
aynı zamanda boya yapımında 
da kullanılır. Kırmızı renkli boya 
yapmak mümkündür. Yalancı 

safran olarak da bilinir.

Daha çok Amerika bulunan bir ağaçtır. Boyacılıkta kullanılır. 
Farklı sabitleyici maddelerle farklı renkler verebilir. 
İçindeki boyar madde hematoksilin maddesidir.

Sarı renkler elde edilebilen bir 
bitkidir. Sarı papatya, öküz 

gözü olarak da bilinir.

Bakam ağacı

Sığır Gözü Otu (Boyacı Papatyası)

Aspir

Cehri Bitkisi
Boyacı dikeni olarak da bilinir. Hem sarı renk üretiminde hem de sabitleyici 
olarak da kullanılır. Meşhur Hereke halılarında sarı renk cehri bitkisi ile 
sağlanmıştır. İçindeki boyar madde “rhamnetine”dir. Karadeniz ve İç 
Anadolu bölgemizde bu bitkiye rastlanabiliyor. Bu bitki şap ve tanin  ile 
sarı rengi verir.

Kızılağaç
Ülkemizde yetişen ender 

özelliklerde bir ağaçtır. Ak 
mazı,şap,kızılağaç ile kırmızı elde 
edilir. Kara mazı kullanılırsa siyaha 

çalan kırmızı elde edilir.

Ceviz
Ceviz yaprağı ve kabuğu 

kahverengi kök boya yapımında 
kullanılır. Juglon ve Nüsin isimli 

boyar maddeler içerir.
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Doğal Boyalar

Nevruz Otu

Haşhaş

Yabani keten, arslan ağzı gibi isimleri de vardır. Çiçekleri şap ve 
demir sülfat ile kaynatılarak kırmızı renk elde edilir.

Haşhaş yapraklarından eflatun renk elde edilir. Sabitleyiciye 
gerek kalmadan da boya yapılabilir.

Çivit Otu 
İndigo adında mavi boya 

elde edilir.

Ebegümeci
Yaprakları kaynatılarak yeşil renk 

elde edilmektedir.

Çınar
Çınar kabuklarından kırmızı renk elde edilir. Sabitleyici olmadan 
da boyama yapılabilir.

Ihlamur Ağacı
Ihlamur ağacının kabukları çam ağacının kabukları ve şap ile birlikte 
kaynatıldığında kahverengi elde edilir. Uzun ömürlü bir boyadır. Eski 
zamanlarda balıkçı ağları bu boya ile boyanırdı.

Kök Boya Bitkisi
Kök boyacılığında bilinen en önemli bitkidir. Diğer isimleri boya çili, kırmızı 
boya, kırmızı kök, boyalık kökü, boya pürçü, boya sarmaşığı, dil karartan, 
kuş dolaştıran otu, yapışkan yumurta boyasıdır. Boyar maddesi rubieritrin 
asididir. Şap veya Tanin ile harika kırmızı renk elde edilir. Demir-2-sülfat 
ile muamele edilirse esmer kırmızı, Krom şapı ile birlikte mavimtırak koyu 
kırmızı elde edilir. Alkalilerle mavimtırak tonlar, asitlerle sarı, kurşun asetat ile 
esmerimtırak kırmızı gibi.
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Safran

Yemen Safranı

Şeftali Ağacı

Boyar maddesi Crocine’dir. Sülfürik asit ile açık mavi renk, nitrik 
asit ile yeşil renk verir.

Boyar maddesi Luteoline adı verilen bir maddedir. Sabitleyici 
olarak potasyum bikromat kullanılır.

Şeftali ağacının yaprakları, göztaşı ( bakırsülfat) ile kaynatılırsa 
çok dayanıklı kufi yeşil renk elde edilir.

Mazı

Kırmızı Böceği (Koşnil)
Boyar maddesi acide carminique’dir. Suda, alkolde ya da eterde  eritilerek 
lâlî kırmızı elde edilebilir. Bu böcekten elde edilen boyar sıvı aynı zamanda 
kola ve kahve sektöründe de kullanılmaktadır.

Mazı daha çok sabitleyici olarak 
kullanılır. Bu alanda çok önemli bir 
bitkidir. Ak mazı ve kara mazı bu 

amaçlar için kullanılır.

Yarpuz (Yabani Nane)
Sapı ve yaprakları demir sülfat ile 
kaynatılırsa çok güzel parlak siyah 

bir renk elde edilir.

Meyan Kökü
Dünyada en kaliteli meyan bitkisi ülkemizde yetişir. Şapla sarı boya yapılır.

Zerdeçal
Boyar maddesi curcumindir. Değişik sabitleyiciler ile sarı dan kırmızıya 
kayan renkler elde edilebilir.
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Hayvanlar Konuşuyor

Köstebek
Biz köstebekler silindir biçiminde olan vücudumuz ve toprağı eşecek şekilde 
evrimleşmiş ön ayaklarımız vardır. Tırnaklarımız çok keskin ve kuvvetlidir. Toprağın 
altında, tünellerde yaşamaya tam bir uyum sağlamışızdır. Tüylerimiz çok sık ve 
yumuşaktır, her yöne yatabilen tüylerimiz kadife görünümündedir. Gözlerimiz 
neredeyse, kör denilebilecek kadar zayıftır. Işığa karşı da çok hassas olan 
gözlerimiz, tüylerimizin arasında gizlenmiş, neredeyse görünmez durumdadır. 

Biz köstebekler, iyi göremeyiz. Fakat az da olsa ışığı hissedebiliriz. Bununla beraber, 
işitme, dokunma ve koku duyularımız, oldukça gelişmiş ve çok hassas algılama 
kapasitesine sahibizdir. Gerekli durumlarda dış kulağımızı kapatabiliriz, böylelikle 
toprak girmesini tamamen engelleriz. Dişlerimiz 44 adettir, çok sağlam ve kesicidir.
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Kendimizi tehlikede hissedersek ve tehlike anlarımızda, derilerimizden, sıvı 
yapışkan ve çok pis kokulu bir madde bırakırız. Bu bizim en büyük savunma 
mekanizmamızdır. Genellikle düşmanlarımız bu pis, kokulu sıvıdan rahatsız 
olarak, bizi bırakarak gitmeyi tercih ederler. Aslında insanlar tarafından zararlı 
olduğumuz ve bitki köklerine zarar verdiğimiz düşünülse de çevre dengesi söz 
konusu olduğunda, zararlı haşereleri yediğimiz için ve toprağı havalandırarak, 
daha sağlıklı hale getirdiğimiz için, yararlı canlılarızdır.

Fakat insanlar genelde kör fare ile karıştırdıklarından dolayı, ekin köklerini kestiğimizi 
ve yediğimizi düşünürler. Ayrıca yeşil çim alanlarda kabartılar oluşturduğumuz 
içinde, estetiği bozduğumuzu gerekçe göstererek maalesef biz köstebekleri yok 
etmeye çalışılırlar. Birçok ülkede bu böyledir ve tarıma zararlı hayvanlar gözü ile 
bakılırız.

Açtığımız tünellerin içinde, yaklaşık saatte 4 km yol 
alabiliriz. Doymak bilmez, çok iştahlı hayvanlarızdır. Her 
24 saat içinde kendi ağırlıklarımız kadar yemek yeriz. 
12 saatlik süre içinde beslenecek bir şey bulamazsak, 
ölürüz. Bir gün içinde 50-60 adet solucan tüketebiliriz.

Toprak içinde, yapmış olduğumuz tünellerde besleniriz. Toprak solucanları ve 
böcekler gibi yumuşakçaları yeriz. Bitki köklerine ve bitkiye zarar veren böcek, 
kurtçuk ve solucanları avlarız.
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Hayvanlar Konuşuyor

Tavşan

Üreme ilkbahar ve yaz öncesi çok yüksek sonbaharda çok düşüktür. Biz tavşanlara 
banyo yaptırılmamalıdır. Günlük olarak kendi temizliklerimizi çok iyi yaparız. Kulaklarımız 
çok iyi bir duyu hissine sahiptir. Yılda 2 kez tüy değişimi geçiririz. Kulaklarımızı etrafı 
dinlemek için çevirebiliriz. Kışın kahverengi ya da kahverengiye yakın gri, yazın ise 
beyaz renk oluruz.

Biz tavşanlar sıcakkanlı hayvanlar olup memeli 
gurubunda yer alırız. Yapı olarak çoğu memelinin 
tersine gündüz uyuyup gece aktifizdir. Beslenmemize 
gelince otçul(herbivor) hayvanlarızdır. Özellikle 
yoncayı tercih ederiz. Yavrularımıza sulu gıda (marul 
vb.) verilmesinden kaçınılmalıdır.
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Yaşadığımız yerin sıcaklığının 10 derecenin altına 
inmemesi gerekmektedir. Üst sıcaklık limiti ise 30 derecedir. 
Yaşadığımız yerde gürültülü seslerin çıkarılması bizi strese 
sokmaktadır.

Guinnes rekorlar kitabına giren dünyanın en 
büyük tavşanı tam 21 kilo ve günde 2 kiloya 
yakın havuç tüketiyor.
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Bitkiler Konuşuyor
Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bitkiler

İncir

Faydalarımız ise;

İki çenekliler sınıfının Dutgiller familyasından 
bir bitkiyizdir. Yumuşak odunlu, çoğumuz her 
dem yeşil, çok azımız da kışın yaprağını döken, 
genellikle sütlü, bazılarımız da tırmanıcı ağaç ya 
da ağaççıklarızdır. 

Yapraklarımız geniş dilimli, enli, saplı ve almaşık dizilişlidir. Tropikal ve suptropik 
bölgelerde yetişiriz ve 750 kadar türümüz vardır. 

Birçok vitamin ve mineral madde içerir, kansere karşı koruma sağlarız. Sindirim 
sistemine iyi geliriz.  Kalsiyum içeriği yüksektir. Öksürüğe iyi gelir. Kolesterole yarar 
sağlarız. Şeker hastalığına iyi geliriz. Cilde de faydalı bir meyveyizdir. Kilo vermeye 
de yardım ederiz koroner kalp hastalığını önler ve kalp krizi riskini azaltırız. 
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Bitkiler Konuşuyor

Zeytin

Faydalarımız ise saymakla bitmez.

Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları 
dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağacızdır.  
Tazeyken yeşil, sonradan kararan, yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvemiz 
vardır.  Tüketim kısmında ise yağımız oldukça kullanılan bir besin kaynağıdır. Yeşil 
ve siyah çeşitlerimiz ile kahvaltı masalarını süsleriz. 

Gelin birlikte göz atalım. Kalınbağırsak, prostat, mide ve pankreas kanserine 
yakalanma riskini azaltırız. Kalp-damar hastalıklarından koruyucu etkimiz vardır. 
Karaciğeri korur. Kemikleri güçlendiririz. Antioksidan özelliğimiz vardır. Kabızlığı 
önler. Sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı oluruz. Çocuklarda sağlıklı 
diş gelişiminin tamamlanmasına yardımcı oluruz. Hücreleri yeniler böylelikle 
yaşlanmayı geciktirir ve ömrü uzatırız. 

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bitkiler
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Bitkiler Konuşuyor

Hurma

Faydalarımızdan Bazıları şöyledir;

Palmiye ağacı ve bu ağacın besin olarak tüketilen meyvesiyizdir. Yaklaşık 23 m 
yüksekliğe kadar büyüyebilen gövdemiz, düşen yaşlı yaprakların sap kalıntılarıyla 
kaplıdır. Gövdemizin tepesinden çıkan yaklaşık 5 m uzunluğundaki parlak, 
tüysü yapraklar gösterişli bir taç oluşturur bizim için. Ağırlığımız 8 kg’ye ulaşan bir 
salkımda binden çok meyve bulundurabiliriz. Ağacımızda besin olarak tüketilen 
meyvelerinin yanı sıra, gövdemizden kereste olarak, yapraklarımızdan ise sepet 
ve çeşitli örgü eşyaların yapımında yararlanılır. 

Biz  hurmanın tespit edilebilen kalp ve damar 
rahatsızlıklarına karşı önleyici etkimiz vardır.  
Kolestrolün yükselmesine engel oluruz.  Çok 
fazla meyve şekeri ihtiva etmemiz nedeniyle 
enerji deposuyuzdur. Kansızlığın ilacıyızdır, 
kan yapar, kanamaları durdururuz. Kemik 
erimesine karşı içeriğimizdeki vitamin ve 
mineraller özellikle de kalsiyum sayesinde çok 
faydalıyızdır. 

Ayrıca;
Biz hurma meyvesi A vitamini ihtiva ettiğimizden hurma yiyenlerde özellikle gece 
körlüğü ve diğer göz zaafiyetleri olmaz. Göz sinirlerini kuvvetlendirici özelliğimiz 
vardır.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bitkiler

İkinci Dünya Savaşı’nda 
gece hücumu yapacak 
olan Amerikan pilotlarına 

hedeflerini daha net 
görebilmeleri için hurma 

yedirmişlerdir. 

Biliyor musunuz!
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Bitkiler Konuşuyor

Üzüm
Asmanın meyvasıyızdır. Kütüklerde ve 
asmalarda yetiştiriliriz. Hem kurumuz, hem 
de tazemiz yenir. Ülkemizde birçok yerde 
yetiştirilen bir bitkiyizdir. Sirke ve pekmez 
yapımında kullanılırız. Sayısız çeşidimiz 
vardır. Halk arasında ise siyah ve beyaz 
üzüm olarak adlandırılırız.  

Kan yapıcı özelliğimizin yanında yağ yakımını kolaylaştırırız. Beyin gelişimi için 
gerekliyizdir. Alzheimer’a iyi gelir, bağırsakları çalıştırırız. Cilt sağlığı açısından 
oldukça önemliyizdir. Unutkanlığı karşı şifa olduğumuzdan öğrencilere bolca 
önerilmekteyizdir. Kara üzüm çeşidimiz vücudunuzu virüslerden arındırarak 
hastalanma olasılığını en aza indirmektedir. Aynı zamanda  kansere yakalanma 
riskini de en aza indiririz.

Haydi beraber faydalarımı okuyalım

Kur’an-ı Kerim’de Geçen Bitkiler
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Ziraat’in Önemi

Değerli okuyucular!
Bir ülkenin gelişebilmesi, kalkınması ve ekonomik açıdan zenginleşmesi 
için ziraat şarttır. Başta beslenme ihtiyacı gibi giyim, ilaç vb. ihtiyaçlarda 
da ziraate çokça ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir sözü bu konuyu açıklamaktadır. 
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda “Milli ekonominin 
temeli ziraattir” demiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere ekonomik 
açıdan refaha ulaşmak istiyorsak kesinlikle ama kesinlikle ziraate önem 
vermeliyiz. İşte ziraatle ilgili diğer sözler: 

“İyi bir ziraate dayanan maliye asla yıkılmaz.”
Napolyon

“Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. 
O halde, herkesten daha çok refah, mutluluk ve servete hak 
kazanmış ve lâyık olan köylüdür.”
M. Kemal Atatürk

Yavuz Selim DEMİRKOL
Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu

6-I Sınıfı Meram / Konya
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TARIM

Tarıma destek verelim.
Sonra doğal gıda yiyelim,

Tarım sevgisini tüm ülkeye verelim,
Ülkeyi tarımla geliştirelim!

Tarımda zirveye gidelim,
Ürünlerimizi ihraç edelim ,

Tabii ki millete de yedirelim,
Tarımı geliştirelim , 

toprağı bereketlendirelim!

Tarımı geliştirelim,
Yeni ürünler keşfedelim,

0 ürünleri testlerden geçirelim,
Tarımda birinciliğe yerleşelim!

Yavuz Selim DEMİRKOL
Vali Necati Çetinkaya Ortaokulu

6-I Sınıfı Meram / Konya
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Türklerin atları ilk evcilleştiren millet olması ve atlara binme kabiliyeti savaşlarda 
üstün olmasını sağlayan önemli bir etkendi. At üzerinde günlerce savaşabilmek için 
de eğitim şarttır. “Her Türk Asker Doğar” anlayışı ile Türkler kız ve erkek çocuklarına 
ata binme, silah kullanma eğitimi verirler ve avlanmaya gönderirlerdi. At üzerinde 
savaş eğitimlerinden biri de “Çevgan” Anadolu’da “Çöğen” denilen bir oyundur. 
Çevganın veya çöğenin sözlük anlamı “ucu eğri baston” demektir. 

Çevgan oyunu, Gökbörü oyununa benzese de farklılıkları vardır. Orta Asya Türkleri 
bu oyunu binlerce yıldır oynamış ve fethettikleri coğrafyalara da taşımışlardır. 
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de sürekli askerler tarafından oynanmıştır. 
Türklerin yüzlerce yıldır siyasi ve kültürel hakimiyetinde kalan Afganistan ve 
Hindistan’ı 19. yüzyılda işgal eden İngilizler bu oyunu alarak “Polo” adı ile dünyaya 
yaymışlardır. Bugün hemen hemen bütün dünyaya yayılmış olan Polo oyunun 
ismi “Çevgan” oyununun Tibetçedeki karşılığı olan “pulu” kelimesinden gelmiştir. 

‘Çevgan Oyunu; geniş bir alanda, iki takım halinde ayrılmış 
atlıların, ellerindeki ağaçtan sopalarla keçi derisinden yapılmış 
topu, karşı tarafın kalesine atmaları esasına dayanmaktadır. 

Kâşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügatı Türk’te de bahsettiği oyunun 
amacı aynen ciritte olduğu gibi kişinin at üzerinde hareket 

kabiliyetlerini geliştirmesini sağlamak ve savaşa hazırlamaktır.’

Golfün Babası Ata Sporu Çevgan
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Çevgan, günümüzde İngilizlerin oynadığı “kralların oyunu, oyunların kralı” 
olarak bilinen Polo’nun aslıdır. Güney Asya’ya yayılan, daha önce Türk 
hâkimiyetinde bulunan Hindistan’ı sömürge altına alan İngilizler bu oyunu 
alıp ülkelerine götürerek kraliyet oyunu haline getirmiştir.
Geleneksel şekli ile günümüzde yalnızca Azerbaycan, İran ve Afganistan 
Türkleri tarafından oynanan çevgan, 2013 yılında Azerbaycan tarafından 
“Azerbaycan geleneksel sporu Çevgân/Chovgan (Eski Karabağ atlı spor 
oyunu)” şeklinde, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine sokulmuştur.
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Bulmaca

İhraç Ettiklerimiz

NOT: Her tarım ürünü en çok hangi bölgede 
üretiliyorsa o bölge yazılacaktır.

Ürünlerimiz 
Hangi Bölgelerde Yetişmektedir? Eşleştirelim.

Fındık
Antep Fıstığı
Pamuk
Tütün
Kuru Üzüm
K. İncir
K. Kayısı
Haşhaş
Zeytin

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................

................................... ...................................
......................................................................

Pirinç
Çilek
İncir
Muz
Defne
Armut
Antep Fıstığı
Susam
Ayçiçeği

Yetiştirdiklerimiz
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1-Yabancı ot tohumu
2-Toprak aşınması
3-Hayvan yiyeceği
4-Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan, serin iklim tahılları içinde dünya da ekiliş ve 
üretim bakımından üçüncü sırayı alan tahıl.
5-Tarımsal ilaç
6-Mahsul
7-Pul, sıra, kabuklu kırmızı ve kara gibi çeşitleri olan yurdumuzun hemen her yerinde 
üretilen insan beslenmesi için önemli olan bir bakliyat
8-Zahire koymaya yarayan, zirai ürünlerin saklandığı yer
9-Verim, ürün, gelir
10-Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, çeltik, darılar, kuşyemi gibi ürünlerin genel adı.
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Renkli İstop Oyunu

Top yere düşerken, adı söylenen 
oyuncu topu havada yakalarsa, 
başka birinin adını söyleyerek topu 
yeniden havaya atar. 

Çok zevkli oyunlardan biridir. Oyuncular bir daire oluşturur. 
Oyunu başlatmak için oyunculardan biri ebe olur. Ebe 
gruptakilerden birinin adını söyleyerek topu havaya atar ve 
oyunu başlatır. 
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Topu havada tutamayan oyuncu, topu yerden eline aldığında 
“İstop!” diye bağırır. Kaçışan oyuncular “İstop” dendiği anda 
oldukları yerde durmak zorundadır. 

Bu durumda ebe, duran oyunculardan birini topla vurmaya 
çalışır. Vurulamaz ise ebeliğe devam eder. Vurulan oyuncu 
bir puan kaybeder ve ebe olur. Üç kere vurulan kişiye bir ad 
takılır. Ve oyuna o adı ile devam eder.
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Karatay Üniversitesi Bilim Günü’nden Kareler

KTO Karatay Üniversitesi
Bilim Kurdu (Robotik - Mekatronik) 
Etkinliğimiz30



31






