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okumluk’ta güzel bir
sonbahar günüydü. Defne,
Can, Lokum ve kedi
okuldaki Gazetecilik Kulübü’ne
gidiyorlardı. Yürümek için
anacaddenin kenarındaki
kaldırımı seçmişlerdi ama
caddede çok fazla araç vardı.
Hava da çok kirlenmişti.
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Korna sesleri, egzoz gazları arasında
yürüyen çocuklar çok rahatsız olmuşlardı.
Anacaddenin kenarından yürümek hiç de
güzel değildi. Bir an önce okula gitmeye
karar verdiler, bunun için de adımlarını
iyice hızlandırdılar.
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Gazetecilik Kulübü’ne geldiklerinde Ahmet’in
çoktan gelmiş olduğunu gördüler. Önce hep
birlikte bu hafta okul gazetesi için hangi haberi
yapacaklarını konuşacaklar, sonrasında da ilk
derslerine gireceklerdi.
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Defne, Ahmet’e anacaddede yaşadıklarını
anlatmaya başladı. “O kadar zor geldik ki
anlatamam,” dedi Defne. “Evet, her yerde araba
vardı,” diye ekledi Lokum. Üçü, Ahmet’e korna
seslerini, egzoz gazlarını, havanın ne kadar
kirlenmiş olduğunu anlattılar.
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Ahmet’in aklına bir
fikir gelmişti, pekâlâ
bununla ilgili bir haber
yapabilirlerdi. Acaba toplu
taşımanın öneminden
mi bahsetselerdi?
Lokumluk’un çocukları
olarak çok farklı bir şey
önerebilirlerdi.
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Can, “Bisikletlerle ilgili bir
haber yapalım!” deyince
hepsi bu fikri çok beğendi
ve hemen bu konuda
çalışmaya başladılar.
Çocuk gazetesinin manşeti
“Lokumluk: Bisiklet Dostu
Şehir Olsun!” olmuştu.
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Evren Hanım, Can’ı, Defne’yi ve
Lokum’u, “Yanımda Lokumluk
İlköğretim Okulu öğrencileri var,”
diyerek tanıttı ve sözü çocuklara verdi.

Lokumluk Televizyonu da
çocukların bu çağrısına kayıtsız
kalmamıştı. Muhabir Evren
Hanım, çocuklarla meydanda bir
röportaj için buluşmuştu.
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Lokum, havanın kirlenmesinden en çok
çocukların etkilendiğini söyledi. Defne,
okula giderken zorlandıklarını anlattı. Can
da bunun için Lokumluk’un bisiklet dostu
bir şehir olmasını düşündüklerini söyledi.
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Muhabir Evren Hanım,
bisiklet dostu şehrin
ne olduğunu çocuklara
sordu. Çocuklar hemen
anlatmaya başladılar.
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Lokumluk’un bisiklet dostu şehir olabilmesi için öncelikle
insanların rahatça bisiklete binebilecekleri bisiklet
yollarına ihtiyaç vardı. Şehrin çeşitli noktalarına bisiklet
kiralanabilecek yerler yapılabilirdi. Hatta bu yerlerde
çocuk bisikletleri de olabilirdi.
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İnsanlara trafikte nasıl bisiklet kullanılabileceği
öğretilebilir, bisiklet sürücülerinin trafikte güvenliği
için de çeşitli önlemler alınabilirdi. Böylelikle, daha az
insan arabayla işe ya da okula gitmeyi tercih eder, daha
sağlıklı bir ulaşım yolu olan bisikleti kullanırlardı.

13

Anlaşılan, bu fikir Evren Hanım’ın da
çok hoşuna gitmişti. Lokum, bir imza
kampanyası başlattıklarını ve herkesten
imza beklediklerini söyleyince Evren
Hanım da izleyicilerinden çocukların
bu güzel fikrinin gerçekleşebilmesi için
destek istedi.
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Toplanan imzalar işe yaramıştı, Lokumluk’a
bisiklet yolları yapıldı, çeşitli yerlere akıllı
bisikletler yerleştirildi ve yavaş yavaş yoldaki
bisikletlerin sayısı artarken, arabaların sayısı
da azalmaya başladı. Hava artık çok daha
güzeldi ve çocuklar başarılı bir kampanyanın
ardından derin ve temiz bir nefes aldılar.
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BİSİKLET
YOLUNU
BEKLERKEN...
Lokumluk’ta bisiklet
yollarının yapımına
başlandı. Can daha
fazla beklemeden
kaskını taktı ve
bisikletine atladı
bile. Şimdi güvenli
ve trafiksiz yolları
seçmesi gerekiyor.
Gideceği yere onu
ulaştıracak yolu
bulması için Can’a
yardımcı olabilir
misin?

Cevaplar için: https://www.avrupa.info.tr/tr/lokum-ve-arkadaslari-cevap-anahtari
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Dereyi Kirleten Fabrika
Yeni Bir Arkadaş
İtfaiye Arabası
Organik Çiftliğe Bir Gezi
Piknik Günü
İçecek Bir Şey İster misiniz?
Yeni Çocuk Parkı
Denizler Temiz Olsun%!
Ahmet de Okula Gelsin%!
Bütün Oyuncaklar Hepimizin İçin
Dostluk Duvarı
Bisiklet Dostu Şehir
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