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HER YER
PARK OLSA
DİJİTAL ÇOCUK GAZETESİ

Adana Ruh Sağlığı ve 
Psikososyal Destek Ekibi



BAŞLARKEN
Hayata çocukların penceresinden bakan herkese
merhaba…
 
Bizler, Adana’da mevsimlik tarım sahalarında
çalışmak zorunda olan çocuklara psikososyal destek
hizmeti sunan çocuk ruhlu birkaç yetişkiniz.
 
Hedefimiz, çocuklarla düzenli olarak yan yana gelip
aktivitelerle ve etkinliklerle sosyal hayatlarına katkı
sunmak. Fakat uzun bir süredir dünya genelinde
yaşanan salgın nedeniyle birlikte yaptığımız
etkinliklere ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte
düşünecek çok vaktimiz oldu. “Yan yana değiliz ama
beraberiz.” diyerek yeni maceralara atıldık. İlk olarak
iki ay boyunca her gün oyun ve aktivite takvimleri
üretip çocuklarla paylaştık. Daha sonra “Bunu nasıl
daha güzel bir hale dönüştürebiliriz?” diye kafa
yorduk. Sonunda çocuklarla hayallerimizi bulmanın
yolunun birlikte üretim içinde olarak belireceğine
karar verdik ve “Her Yer Park Olsa” adlı dijital çocuk
gazetesini oluşturduk. 



İki haftalık periyotlarla hazırlamayı planladığımız
dijital gazetemizde; Tarihte Bu Hafta, Oyun, Bunları
Biliyor muydunuz? Gülelim Eğlenelim, Meraklı
Gezginler ve Çocuklardan Gelenler isimli köşeler
sizlerle olacak.

Bizleri en çok heyecanlandıran bölüm tabii ki
Çocuklardan Gelenler oldu. Bu bölümde neler yok ki?
Hayal makinesi, oyuncak yapım, röportaj…

Hayal Makinesi köşesinde kimi zaman tema
belirleyerek kimi zaman çocukların tercih ettiği
konularda hayallerini gerçekleştirme olanağı
sunuyoruz. Çocuklar belirlenen tema üzerinden
diledikleri gibi masal, şiir, düz yazı, resim vb.
alanlarda ürettiklerini sunuyor. Bu sürecin en keyifli
yanı, çocukların hayallerine tanık olmak. Çocuklar bu
gazetede kimi zaman yemyeşil bir ağaç olarak çıkıyor
karşımıza, kimi zaman da gökkuşağının tüm
renklerinden bize el sallıyorlar. Dileğimiz daha çok
çocuğun el sallaması.

Hayata Destek Derneği olarak diyoruz ki önce
çocuklar için sonra da çocuk ruhlu yetişkinler için
“Her Yer Park Olsa”.  



BİLİM - TEKNOLOJİ - TARİH 
KÖŞESİ

Süleyman Mutlu - Yelda Çimen Dalyan

Robot sözcüğünü ilk olarak Çek
oyun yazarı Karel Capek
kullandı. Capek, 1921’de yazdığı
Rossum’un Evrensel Robotu adlı
oyunda robotların insanlar gibi işe
gideceklerini, fabrikalarda
çalışacaklarını ve bir süre sonra
dünyayı yöneteceklerini anlatıyordu. 

Daha sonra Capek’in oyununda kullandığı 'robot'
sözcüğü bir çok dile girdi ve bilim kurgu film
yazarlarının ortak sözlüğünde yerini aldı.

Suudi Arabistan, bir robota vatandaşlık hakkı veren
ilk ülke oldu. Sophia adlı robot Suudi Arabistan
vatandaşı ilan edildi. Sophia, Hong Kong merkezli
insansı robotlar üreten Hanson Robotics şirketi
tarafından geliştirilmiş bir robot.



Günümüzde insanlara yardımcı olmaları ve insanlar
için tehlikeli olan işleri kolayca yapabilmeleri için
insan biçiminde robotlar tasarlanıyor. Android ya da
humanoid robotlar olarak da bilinen insansı robotlar
genellikle baş, gövde, kollar ve bacaklardan oluşuyor.
Ancak bazılarında bu bölümlerin hepsi birden
olmayabiliyor. Yalnızca baştan ya da baş ve gövdeden
oluşan insansı robotlar da üretiliyor. Ayrıca bazı
robotların başı ve gövdelerinin çeşitli bölümleri, insan
derisini andıran bir tür malzemeyle kaplanabiliyor.



KİROBO

2013 yılında Japonya’da tasarlanan Kirobo yaklaşık 1
kilogram ağırlığında ve 34 santimetre boyunda. Kirobo,
sesleri ayırt edebildiği gibi yüzleri de tanıyabiliyor.
Ayrıca Japonca konuşabiliyor ve video kaydı yapabiliyor.
Yer çekimi olmayan ortamlarda hareket edebilmek üzere
tasarlanan Kirobo uzaya çıkan ilk insansı robot. 10
Ağustos 2013 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na
ulaşan robot orada tam 18 ay kaldı. Bu süre içinde
astronot Koichi Wakata’ya arkadaşlık etti. Ayrıca uzayın
fotoğraflarını çekti ve Dünya’ya mesajlar gönderdi.



Türkiye’de ise ilk seri üretim yapan insansı robot
fabrikası 2017 yılında, Konya’da açıldı. Robotik
teknolojide Türkiye'de faaliyet yürüten firma Akınsoft,
bu alanda faaliyetlerini genişletme hedefini ilk 1995
yılında gelecek vizyonuna eklemişti, 2009 yılında ise
robotik çalışmalarda somut adımlar atılmaya başladı.
Çalışmalar sonucunda bugüne kadar farklı şekillerde
hizmet veren 16 çeşit robot üretildi ve üretilen bu
robotlar arasında insanlara hizmet verenler de yer
alıyor. ‘Akıncı’ ve ‘Ada’ isimlerindeki insansı robotlar
ise en önemli çalışmalar arasında.  



BAŞ HARF OYUNU

Gruptan bir gönüllü seçilir. Ebe adını ve soyadını
bir kağıda yazar ve baş harflerini yuvarlak içine alır.
Gruptaki kişiler ebeye, "En sevdiğin yemek nedir?
En sevdiğin oyun hangisidir?" gibi kısa cevaplı
sorular sorarlar. Ebe de bu soruların yanıtı olarak
adının ve soyadını ilk harfi ile başlayan iki sözcüklü
cevaplar vermelidir.
 
Örnek: İsmi Deniz Attar olan katılımcı "En sevdiğin
yemek nedir?" sorusuna “Dereotlu Ahududu”, "En
çok ne yapmak istersin?" sorusuna "Danimarka'da
aya bakmak" gibi D ve A harfi ile başlayan cevaplar
vermelidir.

EĞLENCE KÖŞESİ
Emine Gözükara - Ayat Mahmoud



FIKRA

Küçük Mehmet okuldan eve döndiğinde annesine:
- Öğretmen bugün bir soru sordu, bir tek ben bildim
demiş.
Annesi de merak etmiş:
- Ne sordu? 
- Bizim evin adresini. 

TEKERLEME

Bu çorbayı nanelemelî mi de yemeli 
nanelememeli mi de yemeli?

BİLMECELER

Bir çuval cevizim var, sayarım tükenmez. 
(Yıldız)
Arşın ayaklı, Burma bıyıklı. 
(Tavşan)



Mars’ta gün batımı,
Dünya’daki kırmızı - turuncu
renkte gün batımlarından
farklı olarak, mavi tonlardadır.
Hem atmosfer yoğunluğu
düşük olduğu için saçılmanın
az olması hem de mavi
ışınların diğer renkli ışınlara
göre daha az saçılması
gezegende gün batımı
sırasında atmosferin maviye
bürünmesine neden olur.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 
Duygu Deren Umuç

Flamingoların en belirgin özelliği
pembe renkleri olmasına rağmen
aslında doğduklarında tüyleri
donuk gri renktedir. Daha sonra
tükettikleri besinler nedeniyle
renkleri yavaş yavaş pembeye
döner.



Köpek balıklarında yüzme kesesi bulunmaz. Ayrıca
solungaçlarının çevresindeki kaslar aktif olmalarına
rağmen su pompalamak için yeterince güçlü değildir.
Bu nedenlerle birçok köpek balığı sürekli yüzmek
zorundadır, aksi takdirde suda dibe batarlar. 
Köpek balıkları geriye doğru yüzemez. Bunun sebebi
ise sert göğüs yüzgeçlerinin diğer balıklarda olduğu
gibi yukarı doğru kıvrılamamasıdır.

Bir litre okyanus suyu
yaklaşık 35 gram yani
altı çay kaşığı tuz
içerir. Ancak Atlantik
Okyanusu, Pasifik ve
Hint okyanuslarından
az da olsa daha
tuzludur.



İsviçre düzlükleri az, dağlık bir ülkedir. Dağların en
yüksek noktası aynı zamanda ülkenin de en yüksek
doruk noktası olan Dufourspitze'dir (4634 m). Alp'ler bir
taraftan dağ sporları (turizm), diğer taraftan buzul
erimesiyle oluşan akarsulardan hidroelektrik enerjisi (akan
suyun gücünü elektriğe çevrilmesine hidroelektrik enerji
denir) üretimiyle ülkenin ekonomik hayatına katkıda
bulunur. İsviçre çok sayıda gölle kaplıdır, bunların en
büyükleri Cenevre (Lèman) ve Constance (Bodensee)
gölleridir. Yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Avrupa'ya
özgü bütün iklim kuşakları İsviçre dağlarında
buluştuğundan İsviçre'de şaşırtıcı derecede farklı iklim
özellikleri görülür.

BAŞKENT: Bern

MERAKLI GEZGİN KÖŞESİ
Meryem Bahap

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



Yaz ayları sıcak olmasına rağmen en fazla yağış yine de
yaz aylarında gözlemlenir. İsviçre nüfusunun çoğu Alp'ler
yerine büyük şehirlerin olduğu platoda (yaylada) yaşar.
3000 metreden daha yüksek 208 dağın bulunduğu ülkede,
4000 metrenin üzerinde de 24 dağ bulunuyor. Zürih,
Basel, Lozan ve Cenevre, İsviçre’nin en önemli şehirleri
arasındadır.

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



Cenevre Gölü’nün Rhone Nehri
ile birleştiği yerde bulunan Jet
d’eau Fıskiyesi, 500 litrelik
suyu 240 metrelik bir yükseğe
fışkırtıyor. Dünyanın en uzun
çeşmelerinden birini temsil
ediyor.

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE

Çiçek Saati (Flower Clock),
1955 yıllarında Cenevre’de
çalışan bahçıvanlar
tarafından tasarlanmıştır.
650 çiçek ile
bütünleştirilerek dekore
edilen ve güneş enerjisi ile
çalışan 4 metre çapındaki
saat, her mevsim farklı renk
tonlarına bürünerek şehre
ayrı bir doğa güzelliği
kazandırıyor.



İsviçreli yazar Johanna Spyri’nin
1881 yılında kaleme aldığı Heidi,
dünyanın en ünlü kitaplarından
olmuştur. Kitap, hem çocukları
hem de büyükleri Heidi'nin
maceralarıyla İsviçre Alplerinin
eteklerinde büyülü bir dünyaya
götürür.

İsviçre çakısı, bir bıçağın
yanında çeşitli araçlardan
oluşan çok işlevli bir çakı
türüdür. 1890'lardan bu yana
İsviçre Ordusu için
üretildiğinden bu adla
anılmaktadır. Konserve
açacağı, makas, tornavida gibi
çok sayıda aracı içerebilir.

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



SAKALLI AKBABA
En gizemli ve gösterişli akbaba
türlerinden biridir. 3 metreyi
bulan kanat açıklığına sahiptir.
Avrupa kıtasının en büyük
yırtıcı kuşudur. Koyun, keçi ve
atları avlayacak güce sahiptir.
19. yüzyılda Alplerde soyu
tükenmeye yüz tutmuştur. Halen
nesli gözlem altında olan
türlerdendir.

GÜDERİ - CHAMOIS
Chamois keçi ailesinin sıradışı
temsilcilerinden biridir. Uzun
toynakları yeri iyi kavrama
kabiliyeti sağlarken çevikliğine
de katkı sunar. Erkek Chamois
yıl boyunca yalnız ve aynı
bölgede yaşamaya meyillidir.
Dişiler ise yıl boyunca genç
sürü üyeleriyle birlikte yaşar.

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



KAR FARESİ
Kar voleleri 1000 metre ve üzeri
yükseklikte, kaya yarıklarında yaşar.
Bu kayalık alanlarda büyük bir
çeviklikle hareket ederler. Kışın
karın altında yaşarlar ve bu kar
örtüsünün sağladığı iyi yalıtımdan
en iyi şekilde faydalanır,
tehlikelerden de korunurlar.

VAŞAK
Vaşak bir orman kedisidir,
bu yüzden ormanlık ve dağlık
bölgelerde görülür. Nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan bu
tür İsviçre'de koruma altındadır.
Püsküllü kulak uçlarıyla dikkat
çeken bu gizli avcılar, çoğunlukla
güderi ve karacayla beslenir. 

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



KARTAVUĞU - PTARMİGAN
Kış aylarında dağlık bölgelerdeki
ağaçlık alan sınırında yaşama
kabiliyetine sahip tek kuş
türüdür. Hafif ve bacakları
tamamen tüylerle kaplı bir
kuştur. Bu kuşlar tomurcuk,
meyve, taze çalı, tohum veya
yapraklarla beslenir. Kışın enerji
kaybını, kısa sürede bol miktarda
besin alıp uzun süre yuvasına
çekilerek dengeler.

DAĞ KEÇİSİ - IBEX
Ibex, başlarının her iki tarafında yaklaşık
1 metre uzunluğunda büyük, kıvrımlı
boynuzları olan Alp dağ keçisidir. Dik ve
engebeli arazilerde yaşayan ibex 90
kilogram ağırlığına rağmen mükemmel bir
dengeye sahip, son derece çevik bir
tırmanıcıdır. Dişiler, yeni doğanlarıyla
birlikte bir sürüde yaşar.

ÇİKOLATA ve
HAYALLER ÜLKESİ
KARE BAYRAK

İSVİÇRE



"Ben Almanya’ya
gitmek isterdim
orayı çok merak
ediyorum."

Bu sayı için belirlediğimiz ana tema: "Sihirli bir halın
var ve bu sihirli halın uçabiliyor. Sence halın uçma
yeteneğini nasıl kazanmış olabilir? Sihirli halın ile
nerelere gitmek ve nereleri görmek isterdin? Kimi
ziyaret etmek isterdin?

SİZLERDEN GELENLER KÖŞESİ
Yüsra Akemoğlu & Berna Yiğitbaş

Hayal Makinesi

Luceyn

Yusuf Polat
"Ailemle birlikte soğuk yerlere gitmek isterdim.
Ankara'ya teyzemi ziyaret etmeye gitmek isterdim.
Büyük lunaparkların olduğu şehirlere gidip orada
arkadaşlarımla oynamak isterdim."



"Halı önce normal bir halıydı. Sonra bir madene girdi
yuvarlana yuvarlana Lav’a girdi. Sonra bir anda
oradan uçarak çıktı. Sihirli Halıyla Tarsus’a, İstanbul,
Karadeniz ve Ankara’ya gitmek isterdim. İstanbuldaki
kuzenim Mertcan Abimi, halamı ziyaret etmek
isterdim."

Bekirhan

Muhammed B.
"Sihirli halıyla ülkeme Suriye'ye Halep'e gitmek
istiyorum. Savaşın evimizi, Suriye’yi ne hale getirdiğini
görmek istiyorum. Küçükken üstünde uyuduğum
salıncağın hala evimizde olduğunu görmek istiyorum."



Gökkuşağına gidip onu görmek isterdim, onu ellemek
ve onda yaşamak isterdim. Kuşları, garip canlıları ve
bulutları görmek isterdim."

Yarensu

Kanber
"Sihirli halı ile Antalya’nın tarihi yerlerini, kale içini
gezmek isterdim."

Rayan
"Sihirli halıyla bütün dünyanın her  yerini ziyaret
etmek istiyorum ve parka gitmek istiyorum. Dünyanın
bütün çocuklarını orada oynarken görmek istiyorum ve
mutlu büyümek istiyorum. Bu halı bizim hayallerimiz
sayesinde sihir gücünü kazandı."

"Laboratuvarda
üstüne dökülen
bir uçma iksiri ile
uçmaya başladı.



"Güzel yeşil sihirli
halının ve bulutlar
ve denizlerin
üstünde uçmak
isterdim."

Bihsen

Muhammed E.

"Bu resimde ben ve arkadaşım
varız. Uçan halı ile Suriye’ye
gidiyoruz. Arkadaşıma Suriye’yi
göstermek istiyorum."



"Bunun gibi güzel ve
 gelişmiş bir tabletimin olmasını

isterdim. Bu isteğimin çabuk  gerçekle
ştirilmesini

istiyorum."

Serbest Köşe
Muhammed B.'nin Resim ve Oyuncakları

"Böy
le gü

zel b
ir te

kne 
ile y

elken
 açm

ayı d
ilerd

im."

"Ninja sırlarını öğrenmeyi dilerdim."



"Ben Suriyeliyim. Biz 3 yıldır buradayız. Ben okulların
açılmasını bekliyorum ki üzüntüyü unutayım. Ancak
arkadaşlarımla sohbet ederim."

Serbest Köşe

Rayan

Tesnim

Muhammed N.

Rayan'ın vazonun içine
yerleştirdiği peçeteden beyaz
çiçekleri...

Muhammed'in kendi yaptığı gül ve çizdiği resim



HER YER PARK OLSA
Bir Sonraki Sayıda
Görüşmek Üzere

EKİBİN KALANI :)
Arapça Çeviri 
Ayat Mahmud
Grafik Tasarım ve Danışman 
Uzm. Psk. Özlem Çolak
İdari Koordinasyon ve Danışman 
Kln. Psk. Emine Şan
İçerik Geliştirme Danışmanlık Desteği 
Psk. Berna Yiğitbaş 


