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Türkiye Cumhuriyeti’nde 

seçimler 5 yılda bir 

yapılır. 18 yaşını dolduran 

büyüklerimiz sandık başına 

giderek Cumhurbaşkanı’nı 

ve Milletvekilleri’ni seçer. 

Seçilen kişiler halk adına 

ülkeyi yönetir. 

Cumhuriyet’ten önce, 

yurdumuzu düşmanlar 

işgal etmişti. Mustafa 

Kemal Atatürk yurdumuzu 

kurtarmak için Kurtuluş 

Savaşı’nı başlattı. Türk milleti 

olarak Atatürk’ün liderliğinde 

büyük zorluklarla mücadele 

ettik ve Kurtuluş Savaşımızı 

kazandık. Özgürlüğümüze 

ve bağımsızlığımıza yeniden 

kavuştuk.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 29 Ekim 
1923’te TBMM’de yapılan oylamayla 
Cumhuriyet ilan edildi. Böylelikle 
devletimizin yönetim şekli Cumhuriyet 
oldu. Ülkemizin ismi “Türkiye Cumhuriyeti” 
olarak belirlendi. Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı 
seçildi.

“Ey yükselen yeni 
nesil, gelecek sizindir. 

Cumhuriyet’i biz kurduk; 
onu yükseltecek ve 

sürdürecek  
olan sizlersiniz.”  

Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet Nedir?
Cumhuriyet, halkın kendi kendisini 
yönetmesidir. Cumhuriyet’le yönetilen 
ülkelerde vatandaşlar belirli aralıklarla 
sandık başına gider ve oy kullanırlar. 
Buna “seçim” denir. Halkın seçtiği 
kişiler, halkı temsilen bir süreliğine 
ülkeyi yönetir.

Cumhuriyetimizin 97. yılında, 

Cumhuriyetimizin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla 

anıyoruz.

Bu ay Cumhuriyetimizin 

97. kuruluş yıl dönümünü 

kutluyoruz.

Bu Ay Ne Oldu?

CUMHURİYET
YAŞASIN



Sevdiklerimizden 
mektup getiren, en 
uzak yerlere kargo 
götüren PTT, tam 180 
yaşında!
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Bu ay, bizim 
mutluluğumuz için 

çalışan PTT’nin 
doğum gününü 

kutluyoruz.

Bazı günler pencereden 
bakarken; ellerinde zarf 
ya da paketlerle kapımızı 
çalan postacıları görürüz. 
İşte o postacılar PTT’de 
çalışır; bize sevdiklerimizden 
mektup ya da kargo 
getirirler. 

PTT bundan 180 yıl önce, 
23 Ekim 1840’ta kurulmuş. 
O yıllarda telefon, radyo, 
televizyon, bilgisayar gibi 
icatlar yokmuş. İnsanlar 
yalnızca mektupla 
haberleşiyorlarmış. 
Postacılar şehirler arasında 
at arabası, tren ve gemilerle 
mektup taşıyor; insanları 
birbirinden haberdar 
ediyormuş. 

Postacıyı gördüğümüzde 
mutlu olur, bize ne getirdiğini 
merak ederiz. Onlar hayatımızı 
kolaylaştırır, bizi sevdiklerimize 
ulaştırır. Bu yüzden PTT’ye çok 
teşekkür ederiz.

İyi ki doğdun PTT! Nice nice yıllara!

PTT 180 Yaşında

Sonra bir gün 
Samuel Morse 

telgrafı icat etmiş.
Bu icat mektuptan 
çok daha hızlıymış.

PTT bu icadı hemen Osmanlı 
İmparatorluğu’na getirmiş ve 
insanlara tanıtmış. İnsanlar 

acil durumlarda haberleşmek 
için telgraf yollamaya 

başlamışlar. Mektup gibi 
telgrafı da postacılar 

taşıyormuş.

Yani PTT, Kurtuluş Savaşımızın 

kazanılması ve Cumhuriyetimizin 

kurulması için büyük emek vermiş.

Telgraf memurları 
düşmanlara 

yakalanmadan 
Atatürk’ün 

telgraflarını 
komutanlara 

ulaştırmış. 



Bak postacı geliyor selam veriyor
Herkes ona bakıyor merak ediyor
Çok teşekkür ederim postacı sana
Pek sevinçli haberler getirdin bana
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız

Yarın yine gelirim hoşça kalınız
*

Haydi git güle güle uğurlar olsun
Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun

Çok teşekkür ederim postacı sana
Pek sevinçli haberler getirdin bana
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız

Yarın yine gelirim hoşça kalınız

BAK 
POSTACI 
GELİYOR
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Yeni kurulan Cumhuriyet’le 
beraber haberleşme 
alanındaki yenilikler 
ülkemize çok daha hızlı 
gelir olmuş. Telgraf gibi 
telefon da PTT tarafından 
ülkemize getirilmiş. 

Türkiye’nin ilk telefon santrali 
İstanbul Sirkeci’deki Büyük 
Postane binasında kurulmuş 
ve buradan bütün ülkeye 
yayılmış. Türkiye’nin ilk radyo 
yayını da yine Sirkeci’deki 
Büyük Postane’den yapılmış.

Bizim Mutluluğumuz İçin Çalışıyor

Yani PTT, haberleşme 
ve iletişim alanındaki 

bütün yenilikleri 
ülkemize getirmiş, 

bizlerin kullanımına 
sunmuş. 180 yıl boyunca 

bizi sevdiklerimize 
ulaştırmış ve hep bizim 

mutluluğumuz için 
çalışmış.

Bu yüzden 
PTT bizim için 

çok değerli.
İyi ki doğdun 

PTT! 

“Bak Postacı Geliyor” şarkısını 
birlikte söyleyelim…

Etkinlik / Müzik

PTT günümüzde de bizim için çalışmaya 

devam ediyor. Hem de çağın yeniliklerini 

yakalayarak… Posta, kargo, e-ticaret 

ve bankacılık hizmetleriyle hayatımızı 

kolaylaştıran PTT, çok yaşasın!

0909P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ



1111P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1010 E K İ M  2 0 2 0

D E N I Z  S A N D I M  A M A  G Ö L M Ü Ş !

G E Z G I N  G Ü V E R C I N  V A N ’ D AVan gölü

Gezgin Güvercin, bu ay Doğu sınırımızdaki 

illerimizden Van’da kanat çırpıyor. Haydi Van’ın 

güzelliklerini onun ağzından dinleyelim. 

Van’da neler görmüş, 

neler yaşamış; hep 

birlikte öğrenelim!

Gökyüzünün tadını 
çıkarırken aşağıda olup 
bitenlere bakıyorum. O 
da ne? Uçsuz bucaksız 

bir mavilik bu kez de 
yeryüzünde uzanıp gidiyor! 
Galiba bir denizin üzerinde 
uçuyorum. Hemen kıyısına 
inip bu güzelliğe yakından 

bakıyorum.

Ben kıyıda dalgaların sesini 
dinlerken güvercin dostlarım 
yanıma geliyor. “Hoş geldin 

Gezgin Güvercin. Van 
Gölümüzü beğendin mi?” 

diye soruyorlar. Şaşırıyorum! 
“Ben deniz sanmıştım. Burası 

göl mü?” diye soruyorum. 
Gülümsüyor ve başlıyorlar 

anlatmaya…

Güvercin dostlarıma 
verdikleri bilgiler için 
teşekkür ediyorum. 

Onlara veda edip 
tekrar havalanıyorum. 
Anlattıklarını gözümle 

görmeli, yakından 
tanımalıyım…

Burası Van Gölü’ymüş. İlk 
bakışta deniz zannetmem 
normalmiş. Çünkü 
Türkiye’nin en büyük 
gölüymüş. O kadar büyük, 
o kadar büyükmüş ki 
içinde feribot taşımacılığı 
yapılıyormuş. İnsanlar gölün 
bir kıyısından diğer kıyısına 
feribotla geçiyormuş.

Tıpkı denizlerde olduğu gibi 
Van Gölü’nde de adalar 
bulunuyormuş. Hem de 4 
tane: Akdamar, Çarpanak, 
Adır ve Kuş Adaları. Bu 
adalarda geçmişteki 
Urartu Krallığı’ndan kalma 
tarihi yapılar, kiliseler 
bulunuyormuş. Hatta Van 
Gölü’nün derinliklerinde 
eski bir Urartu kalesinin 
kalıntıları varmış.

Türkiye’nin En Büyük Gölü

Van Gölü denizlere o kadar 
benziyormuş ki burada 

balıkçılık da yapılıyormuş. 
Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı 

suyunda yaşayabilen tek balık 
türü “inci kefali”ymiş. Buna 

“Van balığı” da diyorlarmış. Bu 
balıktan o kadar çok varmış ki 
Van Gölü çevresinde binlerce 

insan balıkçılık yaparak 
geçiniyormuş.

Bugün Van şehrimizde 
misafirim. Konduğum dalın 
üzerinde harika bir sabaha 
uyandım. Gökyüzü çarşaf 
gibi önümde uzanıyor. Bu 
mavilik, pamuk pamuk 
bulutlarla süslenmiş. Ah 
ne kadar da güzel! Bir an 
önce kanatlarımı çırpıp 
bulutların arasına dalmak 
istiyorum.

Gezgin Gücercin
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Günü güldür güldür akan 
Muradiye Şelalesi’nin kıyısında 
tamamlıyorum. Ne kadar güzel 
bir gündü… Ben Van Gölü’ne ve 
Van’da gördüğüm güzelliklere 
bayıldım. 

Van’ın doğal ve tarihî 
güzellikleri kadar kahvaltısı 
da ünlüymüş. Geleneksel Van 
kahvaltısında birbirinden 
lezzetli çeşit çeşit yiyecekler 
olurmuş. Kahvaltının yıldızıysa 
“otlu peynir”miş.  Bu peynirin 
içerisinde dağ nanesi, kekik, 
sarımsak, mendo gibi çeşit 
çeşit otlar bulunuyormuş. 
Peynirin lezzeti bu şifalı 
otlardan geliyormuş.

3000 bin yıllık tarihî yapı hala 
ayakta. Kalede Urartulardan 
kalma bir açık hava tapınağı, 
kaya mezarları, merdivenler, 
sur duvarları, sarnıçlar ve çivi 
yazısı kitabeleri bulunuyor. Bu 
eşsiz tarihî mirasın üzerinde 
uçarken kendimi geçmiş yıllara 
dönmüş gibi hissediyorum.

İyi ki Gelmişim…

Neler Öğrendim Neler…

Bir de Van’a özgü 
bir kedi türü varmış: 

Van kedisi. Bu 
kedinin tüyleri kar 
gibi bembeyazmış. 

Hemen onunla 
tanışmak istiyorum.

Bir parkta kendisiyle 
karşılaşıyoruz. Bana 

baktığında bir gözünün 
masmavi diğer gözünün 

ise yemyeşil olduğunu fark 
ediyorum. İlk başta yanıldığımı 
sanıyorum ama yanılmamışım. 

Bu kedinin özelliği gözlerinin 
farklı renkte olmasıymış. 

Selamlaşıp bir süre sohbet 
ediyoruz. Gözleri kadar 

sohbeti de güzelmiş.

Sen de bu büyülü atmosferi 
deneyimlemek istersen bir gün 
mutlaka buralara uğramalısın!

Bir süre Van Gölü üzerinde 
uçuyor; adaları, feribot 
seferlerini ve balıkçılık 
yapan amcaları izliyorum. 
Kıyıya yaklaştıkça bazı kale 
kalıntılarının yükseldiğini 
görüyorum. Yoksa burası? 
Evet! Burası Urartu Krallığı 
döneminden kalma Van Kalesi.

3000 Yıllık Miras: Van Kalesi



1515P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1414 E K İ M  2 0 2 0

Gezgin güvercinin Van’da 
gördüklerini hatırlayalım. 
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MASMAVİ GÖKLERDE UÇMAK NE GÜZEL! 

Lütfen dikkat!  
Kaptan pilotunuz konuşuyor!  

Uçağımız Ankara’dan 
İstanbul’a yaklaşık 900 

kilometre hızla yol almaktadır. 
Dışarda hava açık ve 

güneşli. Az sonra İstanbul 
Havalimanı’na iniş için 

alçalmaya başlayacağız. 
Lütfen şimdi yerlerinize 

oturun ve emniyet 
kemerlerinizi bağlayın.

Yerden binlerce metre yüksekte… 

Taaa bulutların üstünde… Şehirden 

şehire, ülkeden ülkeye kuşlar gibi 

süzülen uçakları kim kullanıyor? 

Tabii ki pilotlar!

Otobüs, gemi, tren 
gibi ulaşım araçla-
rından biri de uçak-
tır. Ama uçakların 
diğer ulaşım araç-
larından farkı, çok 
daha hızlı hareket 

etmesidir. 

Örneğin İstanbul’dan 
Amerika’ya gemiyle 
gitmek istesek, bu 
yolculuk 15-20 gün sürer. 
Ama uçağa binersek, 
yaklaşık 10 saatte 
Amerika’ya gidebiliriz. Bizi gideceğimiz 

yere hızlı şekilde 
ulaştıran uçakları 
kullanan kişilere 

“pilot” denir.

Pilotlar masmavi göklerde, 
pamuk gibi bulutların 
arasında dolaşırlar. Dağları, 
denizleri, ovaları yukarıdan 
izlerler. Gökyüzünde 
uçan kuşlara selam verir, 
yıldızlara yakından bakarlar. 

Şehir şehir, ülke 
ülke gezer; farklı 
kültürleri tanırlar. 

İşleri bitip eve 
dönünce de insanları 

sevdiklerine 
ulaştırmanın keyfini 

yaşarlar.

Masmavi Gökler, Pamuk 
Gibi Bulutlar

Çok dikkat isteyen bu 
keyifli mesleği yakından 
tanıyalım!

PİLOTLUKHAYALİMİZDEKİ MESLEK:  Meslekler
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Pilot olmak çok keyifli 
görünse de her meslek 
gibi birazcık yorucudur. 
Normal zamanlarda gelişmiş 
teknolojiler sayesinde uçakları 
kullanmak kolay görünebilir. 
Ama yağmur, kar, fırtına 
gibi hava koşullarında uçağı 
uçurmak zorlayıcı olabilir. 

Uçak havadayken yerdeki 
kontrol kulesi ile de kaptan 
pilot konuşur. İniş yapılacak 
pistin uygun olup olmadığını 
kuleye sorar. Kule izin verirse 
uçağı yavaş yavaş alçaltır ve 
iniş yapar. 

Pilot olmak için öncelikle lise 
mezunu olup sonrasında 
üniversitenin ilgili bölümlerini 
tercih etmelisiniz. Pilotluk 
eğitimi veren özel kuruluşlara 
giderek de pilotluk mesleğini 
öğrenebilirsiniz. 

Bu nedenle pilotlar uçağı 
uçururken çok dikkatli olmak 
zorundadır. Bazen de ülkeden 
ülkeye uçarken saatleri şaşırıp 
uykusuz kalabilirler. Ama görev 
başında bütün yorgunluklarını 
unuturlar.

Zorlu Meslek
İnişe Hazır mıyız?

Nasıl Pilot Olurum?

Uçuştan Önce Neler 
Yaparlar?

Uçağın motorunu, kanatlarını, 
tekerleklerini kontrol eder. 
Uçuş sırasında aksilik 
yaşanmaması için gerekli 
önlemleri alır.

Kaptan pilot uçaktaki en yetkili 
ve tecrübeli kişidir. Kaptan pilot 
yolculuk öncesi bütün uçuş 
ekibini toplar ve hazırlıkları 
denetler. Hava durumunu, 
uçağın yakıtını, hatta uçakta 
yolculara dağıtılacak 
yiyecekleri bile ilgililere sorar. 

Eğer pist hazır de-
ğilse “pas geçer”, 

bir süre daha uçar.  
Sonra yine kuleden 

iniş için izin ister. 
Kaptan pilot ve 

uçuş ekibi inişten 
sonra kokpitin 

kapısına çıkarak 
yolculara iyi günler 

diler. Yolcular da 
uçuş ekibine teşek-

kür ederler.

Yerden metrelerce 
yüksekte güvenle 
seyahat etmemizi 

sağlayan pilotlarımıza 
buradan teşekkür 

ederiz. Sizler de pilot 
olmak istiyorsanız; 

derslerinize iyi 
çalışmalı, hedefinize 

ilerlemelisiniz.

1919P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Uçuşlar genellikle 
iki pilot tarafından 

yönetilir. Bunlardan 
ilki kaptan pilot, 

diğeri ise yardımcı 
pilottur. 

Uçakların en önünde, pilotların oturduğu 

kısma “kokpit” denir. Kokpite pilotlardan 

başka hiç kimse giremez. Başkaları girerse 

pilotların dikkati dağılabilir. 



1

2

3

Kediler Neden 
Mırlar?

Sivrisinekler 
Neden Kulağımızın 
Dibinde Vızıldar?

Atlar Neden 
Ayakta Uyur?

Kediler bebeklik döneminde 
annesinden süt emerken 
mırlamaya başlar. Mırlamasının 
amacı mutluluğunu ifade etmektir. 
Annesi de ona mırlayarak karşılık 
verir. Kısacası yanınızda mırlayan 
bir kedi görürseniz mutlu olduğuna 
emin olabilirsiniz.

Sivrisineklerin yalnızca 
kulağımızın dibinde vızıldadığını 
düşünürüz. Aslında sivrisinekler 
sürekli vızıldarlar. Vızıldaması 
o kadar alçak sestedir ki biz 
ancak kulağımızın dibine 
geldiğinde onu duyarız. 

Atlar güçlü kaslara sahip 
oldukları için uzun süre ayakta 
durabilirler. Çevreden gelecek 
tehlikelere karşı her zaman 
tetikte olduklarından ayakta 
uyur, güçlü kasları sayesinde hiç 
yorulmazlar.

6
Kuzey Kutbu’nda 
Neden Hiç 
Penguen Yaşamaz
Hepsi Güney Kutbu’nda 
yaşayan penguenlerin ataları 
güney yarımkürede dünyaya 
gelmiştir. 20.yüzyılın başlarında 
bazı bilim insanları bir grup 
pengueni Kuzey Kutbu’na 
götürmüştür. Fakat penguenler 
yaptıkları uzun yolculukta çok 
yorulmuş, Kuzey Kutbu’na uyum 
sağlayamayıp kısa sürede yok 
olmuşlardır.

5
Kuşlar Dallarda 
Uyurken Neden 
Yere Düşmez?
Kuşların pençeleri minicik 
olsa da oldukça güçlüdür. Bir 
muhabbet kuşunu elinize alıp 
sevmek istediğinizde hemen 
parmağınıza tutunduğunu 
görürsünüz. Bu nedenle 
kondukları dalları kolayca 
kavrar, uyurken bile yere 
düşmezler.

Atlara Neden 
Nal Çakılır?
Atların toynakları bizim 
tırnaklarımız gibi hassas ve 
kırılgandır. Sürekli ayakta durur 
ve uzun mesafeler yürümek 
zorunda kalırlar. Bu nedenle 
toynaklarını korumak için 
altlarına nal çakılır.7

Yağmur Yağınca 
Neden Solucanlar 
Toprağın Üstüne 
Çıkar?
Solucanlar güneş ışığından 
rahatsız olurlar. Toprağın altı 
karanlık ve nemli olduğundan 
burada yaşamayı tercih ederler. 
Yağmur yağınca evlerini, yani 
toprağı su basar. Onlar da daha 
iyi nefes almak için yeryüzüne 
çıkarlar. 

4

2020 E K İ M  2 0 2 0 2121P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

A C A B A  N E D E N ?
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Bildiğimiz gibi gökyüzünde 
milyonlarca yıldız var. Güneş de bu 
yıldızlardan yalnızca biri. Çevresine 
ışık, ısı ve enerji saçan Güneş, çok 
yüksek bir çekim gücüne sahip. Bu 
çekim gücünün etkisine kapılan 
gezegenler Güneş’in etrafında 
dönüyor ve hep birlikte “Güneş 
Sistemi”ni oluşturuyorlar.

Haydi gelin Güneş Sistemi’ni ve 

içindeki gezegenleri yakından 

tanıyalım!

Güneş Sistemi’nde 
8 gezegen bulunur. 

Bunlar Güneş’e olan 
uzaklıklarına göre 

aşağıdaki gibi sıralanır: 
Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, 

Uranüs, Neptün 

Bu gezegenlerin her biri 
birbirinden farklı özellikler 
gösterir ama hep birlikte 
Güneş’in etrafında dönerler. 
Bazılarının yüzeyi çok sıcak, 
bazıları buzlar gibi soğuktur. 
Bazılarında sert rüzgârlar 
eserken, bazılarının uyduları ve 
çevrelerini saran halkaları vardır. 
Haydi Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenleri biraz yakından 
inceleyelim.

Uzay’ın Gizemleri
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Oraya göndereceğimiz uzay 
araçları bile sıcaktan erir. Bu 
yüzden Merkür’ü Dünya’daki 
teleskoplar yardımıyla uzaktan 
gözlemliyoruz.

Güneşe en yakın gezegen 
olan Merkür, Güneş 
Sistemi’ndeki en küçük 
gezegendir. Güneşe yakın 
olduğu için yüzeyi çok 
sıcaktır. Bu sıcaklık 430 
derece ile 180 derece 
arasında değişmektedir. 

Yüzeyindeki toprağın rengi 
sebebiyle “Kızıl Gezegen” 
adını verdiğimiz Mars, 
yeryüzü şekillerinden dolayı 
Dünya’ya çok benzer. İnce 
atmosferi nedeniyle Güneş 
ısısını depolayamaz. Bu 
nedenle yüzeyi Dünya’dan 
daha soğuktur. 

Etrafını kuşatan halkasıyla 
en ayırt edici gezegen 
Satürn’dür. Bu halkanın 
içerisinde küçük toz 
taneciklerinden büyük kaya 
parçalarına kadar birçok 
gök cisimciği bulunur. 

Bu gezegenin önemli 
özelliklerinden biri de en çok 
uydusu bulunan gezegen 
olmasıdır. Satürn’ün tam 82 
uydusu vardır.

Jüpiter Güneş Sistemi’ndeki 
en büyük gezegendir. Tam 16 
tane uydusu vardır. Hatta bu 
uydulardan biri Merkür’den 
bile büyüktür. Tamamen 
gazlardan oluşan Jüpiter’in 
üzerinde kırmızı bir bölge 
bulunur. 

Venüs büyüklük olarak 
neredeyse Dünya’yla 
aynıdır. Gelen Güneş 
ışınlarını bırakmamasından 
dolayı yüzeyi sıcaktan 
kavrulmaktadır. Yüksek 
sıcaklık nedeniyle üzerinde 
yaşam olması çok düşük 
bir ihtimaldir. Bu gezegenle 
ilgili en şaşırtıcı bilgi, dönüş 
yönüyle ilgilidir. 

Dünyamız, Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenler arasında canlıların 
yaşadığı tek gezegendir. Dünya’da 
yaşam olmasının ilk sebebi Güneş’e 
uygun bir uzaklıkta olmasıdır. 
Dünyamızı saran atmosfer ve 
ozon tabakası da Güneş’in zararlı 
ışınlarından Dünya yüzeyini korur. 

Merkür
Mars

Satürn

Jüpiter

Venüs

Dünya

Düşünsenize… Yaz 
günlerinde Dünyamızın 

sıcaklığı 30 derece 
olunca sıcaktan nasıl 

bunalıyoruz. Merkür’deki 
sıcaklık ise 430 dereceye 
kadar çıkıyor. Bu nedenle 

Merkür’e gitmemiz 
ve orada yaşamamız 

mümkün değil. 

Mars’a gönderdiğimiz 
uzay araçlarıyla bu 

gezegende yaşamın izlerini 
sürüyoruz. Yüzeyinde 
su bulunması yaşam 

umudunu güçlendiriyor. 
Yakın zamanda, tıpkı Ay’a 

olduğu gibi, Mars’a da 
astronot göndereceğiz ve 
bu gezegenin gizemlerini 

çözmeye çalışacağız.

Diğer gezegenlerin 
aksine Venüs 

Doğu’dan Batı’ya 
döner. Yani Venüs’te 

Güneş, Batı’dan 
doğup Doğu’dan 

batar. 

“Büyük Kırmızı 
Leke” denilen bu 

bölgede yüz yıllarca 
süren fırtınalar ve 
hortumlar oluyor. 

Bilim adamları son 
yıllarda bu kırmızı 

lekenin küçüldüğünü 
gözlemlemiş.

Gezegen büyük 
ölçüde hidrojen 
ve helyum gibi 

gazlardan oluşur. 
Satürn’ün yoğunluğu 

o kadar düşüktür 
ki suyun üzerine 
koyduğumuzda 

batmayacağı 
söylenir. 

Dünya’da yaşamı 
başlatan bir 

başka sebep de 
yüzeyinde içilebilir 

su bulunmasıdır. 
Dünya’nın 3’te 2’si 

sularla kaplıdır. Bu yüzden uzaydan 
bakıldığında masmavi görülür. 
Dünya, Güneş Sistemi’nde 
uydusu Ay ile birlikte döner.
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Güneşe en uzak 7. 
gezegendir. Bu yüzden 
ortalama yüzey sıcaklığı 
-200 derecedir. Güneş 
etrafında bir tur dönüşü 
84 Dünya yılına eşittir. 
Uranüs’ün de Satürn kadar 
belirgin olmasa da 13 adet 
halkası bulunur.

Güneş’e en uzak gezegen 
olan Neptün’ün Güneş 
etrafındaki bir turu 165 
Dünya yılına eşittir. 

Uranüs

Neptün

Dünya’dan bakıldığında 
Güneş Sistemi’ndeki en 

parlak ikinci gök cismidir. 
Uranüs yörüngede 

yatay bir şekilde adeta 
yuvarlanarak hareket eder. 

Bugüne kadar Dünya’dan 
gönderilen bir uzay 

aracı tarafından ziyaret 
edilmiştir.

Atmosferindeki metan 
gazı nedeniyle rengi 
mavidir. Neptün’de 

esen rüzgârlar oldukça 
şiddetlidir ve saatte 2000 

kilometreyi bulabilir. Bu 
rüzgârlar nedeniyle Tıpkı 

Jüpiter’deki gibi yüzeyinde 
büyük bir kara leke 

görülür.

EtkİNLİK
Güneş Sistemi’yle ilgili 
öğrendiklerimizi hatırlayalım.

Kızıl Gezegen olarak bilinen gezegen hangisidir?

Kendi etrafında diğer gezegenlerin ters yönünde dönen gezegen hangisidir?

Yüzyıllarca süren fırtına ve hortumlar nedeniyle yüzeyinde kırmızı bir leke 
görünen gezegen hangisidir?

En çok uyduya sahip gezegen hangisidir?

Yakın zamanda astronot gönderip yaşam ihtimalini arayacağımız gezegen 
hangisidir?

A)

A)

A)

A)

A)

B)

B)

B)

B)

B)

C)

C)

C)

C)

C)

Jüpiter

Uranüs

Dünya

Neptün

Mars

Mars

Venüs

Satürn

Satürn

Merkür

Merkür

Neptün

Jüpiter

Mars

Venüs

5

4

3

2

1

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı :

  1
) B

, 2
) B

, 3
) C

, 4
) B

, 5
) A
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Kuşlar narin gövdeleriyle özgürce kanat çırpar, ötüşleriyle 

dünyanın en güzel şarkılarını söyler… Bazen de birbirinden farklı 

renkleriyle ağaçların dallarını süsler… Hepimiz kuşları çok sever, 

onları hayranlıkla izleriz. Kuyruklarına, kanatlarına, gagalarına ve 

rengârenk tüylerine bakmaya doyamayız.

Bu sayımızda, renklerini 

gökyüzünden alan mavi 

kuşları tanıyoruz.

mavİ kuşlar
Kanada’nın güneyinde ve Doğu 
Amerika’da yaşayan Mavi 
Alakarga ormanlık alanları sever. 
Bazen de şehir parklarındaki 
ağaçlarda görülür. Çekirdek ve 
cevizi çok sever. Sesleri alarm 
sesi gibi gürültülüdür. Adeta martı 
çığlığına benzer. Mavi Alakargalar 
bu sesleri yırtıcı şahinlerden 
korunmak için çıkarır.

Boyu 11-13 santim arasında olan 
İndigo Kiraz kuşu; serçe gibi ufacık, 
ötücü bir kuştur. Genellikle Amerika 
kıtası ve Batı Hint Adaları’nın bir 
bölümünde yaşar. Tarım arazileri, 
çalılık ve ormanlık alanlarda 
görülür. Erkek cinsi yaz aylarında 
mavi renklidir, kış aylarında ise 
tüyleri kahverengine döner. Dişisi 
ise yıl boyunca kahverengidir. Yaz 
aylarında böceklerle, kış aylarında ise 
tohumlarla beslenir.

Deniz ve göl kenarlarında 
yaşayan Yalı Çapkını, dünyanın 
her yerinde görülen bir kuş 
türüdür. Sırtı mavimtırak, 
karnı turuncu renktedir. Boyu 
26-28 santim arasında olan 
Yalı Çapkını, küçük balık ve 
böcekleri yiyerek beslenir. Yalı 
Çapkınlarının erkeklerinin rengi 
dişilerine göre daha parlaktır.

Mavi Alakarga

İndigo Kiraz Kuşu

Yalı Çapkını

2

3
4
5

Sadece Amerika 
kıtasında 40 

milyondan 
fazla evcil kuş 

bulunuyor.

1
Dünyadaki en büyük güvercin 
türüdür. Boyu 70-75 santim 
arasındadır. Papua Yeni 
Gine’de yaşar. Baş kısmındaki 
tüyler kraliçe tacı gibi 
gösterişli, göz çevresi makyaj 
yapmış gibi süslüdür. Bu 
yüzden İngiltere Kraliçesi’nin 
ismini almıştır. Evcilleştirmeye 
oldukça uygundur. Çoğu 
güvercin gibi yerde beslenir. 
Etrafta koşup egzersiz 
yapmayı çok sever. 

Viktorya Taçlı Güvercin

Yeryüzündeki 
kuşların %75’i 

tropikal yağmur 
ormanlarında 

yaşıyor.

Mavi dağ kuşu, Kuzey Amerika’da 
yaşar. Göçmendir. Kışı geçirmek 
için yüksek dağlardan ovaya 
iner. Erkeklerin rengi parlak 
maviyken dişilerin sadece 
kanatları ve kuyrukları mavidir.  
Ürkek ve masum bakışlarıyla 
insanların ilgisini çeker. O kadar 
sevilir ki porselen bibloları ve 
resimleriyle evlerimiz süsler. Mavi 
Dağ Kuşu, meyve ve böcekle 
beslenmektedir. 

Mavi Dağ Kuşu
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Afacan Dostlarımız
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Sayıları takip ederek çizimi tamamlayalım. 
Dilerseniz tamamladığınız çizimi boyayabilirsiniz.

Doğru yolu takip ederek anne kuşu yavrularına 
ulaştıralım.

Numaralı alanları örnekte verilen renklere göre boyayalım.



3232 3333P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

türk  
kızılay
zor günümüzde yanımızda

Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde…

Savaş, kıtlık, salgın gibi zor 

koşullarda… Her zaman yardımımıza 

koşan ve zor günümüzde yanımızda 

olan Türk Kızılay’ı tanıyalım!

İnsanlar olarak bazen zorluklarla karşılaşırız. Deprem, sel, çığ 

gibi doğal afetlerden etkileniriz. Bu doğal afetlerde evlerimiz 

zarar görebilir ve bir süre onları kullanamayabiliriz. Böyle 

olumsuz durumlarda yardıma ihtiyaç duyar, destek bekleriz.

Kızılay, savaş olduğunda da 
mağdur olan insanların yanındadır. 
Yaralanan askerlerin tedavi edilmesi 
için cepheye koşar. Onlara temel 
ihtiyaç malzemeleri götürür.
Kızılay sayesinde yaşanan 
afetleri çok daha kolay atlatmış 
oluruz. Zorluklar geçinceye kadar 
barınma ve beslenme gibi temel 
ihtiyaçlarımızı karşılarız.

Kızılay Yardıma Koşar

Hastalanınca da Yanımızda

Peki Kızılay Bunları Nasıl Başarır?

Kızılay’ın temel görevi zor 
durumda olan insanlara 

yardım etmektir.
Bir doğal afette evimiz 

zarar görürse Kızılay bizim 
için çadır kurar ve bir süre 

orada yaşarız. Çadırda 
kaldığımız günlerde Kızılay 

bizim için sıcak yemek 
dağıtır. Bize battaniye, 
hırka, bot gibi ihtiyaç 
malzemeleri getirir.

Kızılay’ın bir görevi de kan 
ihtiyacımızı karşılamaktır. Bazı 
kazalarda ya da hastalıklarda 
tedavimiz için kan gerekir. 
Bu durumlarda doktorumuz 
hemen Kızılay’ı arar ve 
kan ister. Kızılay da hemen 
hastaneye koşar ve tedavimize 
yardımcı olur.

Kızılay tüm bu yardımları bizlerin 
bağışlarıyla yapar. Annemiz, babamız 
ve diğer büyüklerimiz Kızılay’a para, 
erzak, kıyafet, battaniye gibi bağışlarda 
bulunur. Kızılay da bu bağışları afetten 
zarar gören insanlara ulaştırır.

Bir de Kızılay’ın kan bağış merkezleri 
vardır. 18 yaşını dolduran ve sağlık 
durumu uygun olan her insan bu 
merkezlere kan bağışı yapabilir. Kızılay, 
bağışladığımız kanları hastanedeki 
hastalara ulaştırır.

Sen de gönüllü 
olarak Kızılay’ın 

çalışmalarına 
katılabilir, zor 
durumda olan 

insanlara yardım 
edebilirsin.

Türk Kızılay 
1868 yılında 
kurulmuştur. 

Kurulduğu 
yıllardaki adı 

“Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti”dir. 

Kızılay Haftası, 
her yıl 29 Ekim – 
4 Kasım tarihleri 

arasında kutlanır.
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Sinema ve Çocuk
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Kameranın  

Arkasında 

KImler  

Var?
.

KestİİİİİK!

Film izlerken hep oyuncuları görürüz. 

Onlar kamera karşısına geçip farklı rollere 

bürünür, maceradan maceraya atılır. 

Oyuncuların başından geçenleri heyecanla 

izler, filmin sonunu merakla bekleriz.

Bir de kameranın arkasında hiç 

görmediğimiz kişiler var. Onlar 

filmlerin gizli kahramanlarıdır. 

“Teknik ekip” olarak tanımlanan 

bu kişiler olmasa filmler 

çekilemez.

Bu sayımızda 
onları yakından 

tanıyalım; 
kameranın 

arkasında kimler 
varmış, birlikte 

öğrenelim!

Yönetmen kamera 
arkasındaki en yetkili kişidir. 
Çünkü filmde gördüğümüz 
bütün detayları yönetmen 
belirler. Filmin çekileceği 
yere, dekorda kullanılacak 
eşyalara ve kameranın 
nerede duracağına 
yönetmen karar verir. 
Oyuncular nereden girip 
nereden çıkacaklarını, hatta 
kıyafetlerinin rengini bile 
yönetmene sorarlar. 

Film, kamera aracılığıyla 
kaydedilir. Kamerayı 
kullanan kişiye de 
kameraman denir. 
Kameramanın kulağında 

yönetmenden gelen 
talimatları dinlediği bir 
kulaklık vardır. Çekim 
esnasında yönetmenin 
isteğine göre kamerayı sabit 
tutar ya da hareket ettirir. 
Bazen oyuncuların yüzüne 
yakınlaşır, bazen de geniş 
açıyla uzaktan çekim yapar. 

Filmde işlenen konu, 
gerçekleşen olaylar ve 
oyuncuların konuşmaları 
(yani replikleri) “senaryo” 
denilen bir kitapçıkta yazar. 
Bu kitapçığı yazan kişiye 
“senarist” denir. Oyuncular 
kamera karşısına geçmeden 
önce senaryoda yazılanları 
baştan sona ezberlerler. 

Yönetmen

Kameraman

Senarist

Oyunculara hangi 
hareketleri ya-
pacaklarını da 

yönetmen anlatır: 
“Sağa dön, sola 
bak, şaşır, üzül, 

ağla…” 

Bazen çekim 
sırasında repliklerini 

unutur, hata 
yaparlar. O zaman 
yönetmen “Kestik!” 
diye bağırıp kaydı 

durdurur ve çekimi 
baştan başlatır.

Sahne aralarında 
yönetmen 

ve oyuncular 
kameramanın 
yanına gelerek 
çekimleri izler. 
Beğenilmeyen 

sahneler yeniden 
çekilir.
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Film baştan sona bir günde 
çekilmez. Senaryo gereği 
bazı sahneler gündüz, 
bazı sahneler gece çekilir. 
Bazı sahneler İstanbul’da, 
bazı sahneler İzmir’de 
geçebilir. Bazen de filmin 
sahnelerini yaz – kış gibi 
farklı mevsimlerde çekmek 
gerekir. Bu nedenle filmin 
tamamlanması aylar 
sürebilir. 

Filmler çekilirken kameranın 
iyi ses alması için minik 
mikrofonlar kullanılır. 
Bu mikrofonlar bizim 
görmeyeceğimiz şekilde 
dekora ve oyuncuların 
kostümlerine yerleştirilir. 
Mikrofonların sorumlusuna 
“sesçi” denir. Sesçi, film 
çekimleri bittikten sonra da 
filmin üzerine müzik ve ses 
efektleri ekler. 

Kurgucu

Sesçi

3636 E K İ M  2 0 2 0

Kurgucu farklı 
zaman ve 

mekânlarda çekilen 
sahneleri senaryoya 

uygun şekilde 
birleştirir ve filmi bir 
bütün haline getirir. 

Komedi filmlerinde 
neşeli müzikler, korku 

filmlerinde gerilimli 
müzikler eklenir. Bu 

müzik ve efektler 
sayesinde filmler daha 
gerçekçi ve heyecanlı 

hale gelir.

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Kamera 
arkasındaki 
en yetkili kişi 

benim.  

1

Benim 
kullandığım cihaz 

aracılığıyla film 
çekilir. 

2

Filmin sahnelerini 
senaryoya uygun 

şekilde ben 
birleştiririm.

4
Film çekimleri 

esnasında 
oyuncuların 

sesini ben 
kaydederim. 

5

Verilen bilgilerle sinema çalışanlarının görevlerini eşleştirerek altlarında 
bırakılan boşluklara yazalım. 

Bİl Bakalım 
Ben Kİmİm? 

3
Oyuncular 

kamera karşısına 
geçmeden önce 
benim yazdığım 

replikleri 
ezberler. 
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Çin Seddi’nin yapımında 
toprak, kerpiç, pirinç ve 

tuğla gibi malzemeler 
kullanılmış. El arabası 
da Çin Seddi’nin inşası 
sırasında icat edilmiş 
ve duvarın inşaatında 

kullanılmış.

Yapı, 21 
bin 196 

kilometre 
uzunluğuyla 

dillere 
destan.

Çin Seddi; o kadar uzun, o kadar yüksek, o 

kadar görkemli ki görenler hayran kalıyor. Peki 

Çinliler niye böyle bir yapı inşa etmiş? Merak 

uyandıran bu soruyu birlikte yanıtlayalım!

Çin Seddi o kadar uzun 
planlanmış ki yapımı 2 
bin yıldan fazla sürmüş.  
Milattan önce yapılmaya 
başlanan yapı, ancak 1644 
yılında tamamlanabilmiş.

Hayır, yanlış okumadınız. Tam 
21 bin 196 kilometre! Bu uzunluk 
İstanbul – Ankara arasındaki 
mesafenin yaklaşık 40 katı.

Şimdi sıkı durun! Bu uzun 

duvarın inşasında 3 milyona 

yakın işçi görev almış. 

N I Y E  B U  K A D A R  U Z U N ?

Çin Seddi, binlerce yıllık 
tarihiyle Çin Uygarlığının 
en önemli simgelerinden 
biri. Çin’in Kuzey Batısı 
boyunca uzanıyor ve 
dünyanın en ünlü yapıları 
arasında yer alıyor.

Haritada Bir Nokta
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Çin Seddi günümüzde 
dünyanın en çok 

ziyaret edilen turistik 
mekânlarından biri. 

Kültür, sanat ve 
spor aktivitelerinin 
gerçekleştiği yapı 

UNESCO Dünya Mirası 
listesinde bulunuyor. 
Bazı kaynaklarda da 

“Dünyanın 7 Harikası” 
arasında sayılıyor.

Çin Seddi’nin uzaydan 
bile göründüğü 

söylenir. Ancak bu 
bilgi doğru değildir. 

Çin Seddi dünyanın en 
görkemli yapılarından 

biri olsa da uzaydan 
görülmemektedir.

Peki Niye Yapılmış?

Bu nedenle duvarın 
üzerine 200 metre 

aralıklarla gözetleme 
kuleleri inşa edilmiş. 

Gözetleme kulelerinde 
askerler bekler, 

bir tehlike anında 
duman ve flamalarla 

haberleşirlermiş.
Çin Seddi 

dünyanın en 
uzun savunma 

duvarıdır.Çin Seddi’nin bazı 
kısımları üzerinden 

araba geçecek 
kadar geniş, bazı 
kısımları dardır.

Çinliler bu duvarı kuzey 
sınırlarını korumak için 
yapmışlar. Komşu ülkelerin 
askerlerine karşı ülkelerini 
savunmak istemişler.

Bir diğer neden de İpek 
Yolu’nda seyahat eden 
tüccarların güvenliğini 

sağlamakmış. O yıllarda 
Çin’de üretilen ipek, 
kervanlar hâlinde Avrupa’ya 
götürülüyormuş. Bu uzun 
yol boyunca da kervanları 
korumak gerekiyormuş.

Çin Seddi’nin 

yüksekliği de her 

yerde aynı değildir. 

En yüksek noktası 

1534 metre, en alçak 

noktası ise deniz 

seviyesindedir.



Biz de “Cep 
Herkülü”nü sevgiyle 
ve saygıyla anıyoruz.

Naim Süleymanoğlu 1967 
yılında Bulgaristan’da 
doğdu. Halter kariyerine 
henüz 9 yaşında bir 
çocukken başladı. 

Yetenekli, azimli ve çalışkandı. 
Daha 15 yaşındayken 
Brezilya’da düzenlenen 
Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’nda iki altın 
madalya kazanmıştı.

16 yaşında kendi vücut 
ağırlığının üç katını kaldırarak 
dünya rekoru kırdı ve dünyanın 
en genç rekortmeni unvanına 
sahip oldu.

Yapıca ufak tefekti. Fakat 
çok güçlüydü! Bu yüzden 
medyada “Cep Herkülü” 
olarak adlandırıldı.

Başarıları dönemin 
Başbakanı Turgut 
Özal tarafından 
da takdir edildi. 
Her uluslararası 
başarısının ardından 
Türkiye’de kahraman 
gibi karşılandı.

18 Kasım 2017’de tedavi 
gördüğü hastanede 
hayatını kaybeden 
Naim Süleymanoğlu, 
başarılarla dolu 
yaşamıyla filmlere ve 
kitaplara konu oldu.

Spor kariyeri boyunca 7 Dünya 
Şampiyonluğu, 3 Olimpiyat 
Altın Madalyası ve 6 Avrupa 
Şampiyonluğu elde etti. Tam 46 
kez “kırılamaz” denilen dünya 
rekorlarını kırdı!

1984, 1985 ve 1986’da 
üst üste üç kez yılın 

haltercisi seçildi 
ve TIME Dergisi’ne 

kapak oldu.

Büyüklere Saygı

Naim suleymanoglu

Öyleyse ismini halter tarihine 

altın harflerle yazdıran 

“Cep Herkülü” Naim 

Süleymanoğlu’nun hayatına 

hep birlikte bakalım.

Tüm zamanların en iyi 

haltercisini tanımak 

ister misin? 
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Ağaçlar fotosentez yaparak oksijen üretir, 

soluduğumuz havayı temizler. Erozyonu 

önleyerek tarım arazilerimizi korur. Sıcak 

havalarda gölgesiyle bizi serinletir. Kış 

günlerinde ise yakacak olarak kullanılır 

ve bizi ısıtır. Koltuk, masa, sandalye gibi 

mobilyalarımızın da hammaddesi ağaçlardır.

Bu sayımızda birbirinden güzel 

binlerce ağaç türü arasından  

6 tanesini yakından tanıyoruz. 

Faydası saymakla bitmeyen ağaçlar, 

görünümleriyle de dünyamızı güzelleştirir. Yeşil 

yaprakları, rengârenk çiçekleri ve meyveleriyle 

bizlere harika manzaralar sunarlar.

Dünyada 
60.000’den 
fazla ağaç 

türü yaşıyor.

Biliyor musun? 
Bazı ağaçların 
kökleri toprak 
altında 30-40 
metre kadar 

derine inebilir.

Gösterişli çiçekleriyle ünlü 
ormangülü ağacı çok kurak 
bölgeler hariç neredeyse tüm 
dünyada yetişir. 800 kadar 
farklı türü vardır. Kanada’da 
150 yaşına yaklaşan 
ormangülü ağacı dünyaca 
ünlüdür. Kışın yaprağını döken, 
yazın çiçek açan bir ağaçtır. 
Çiçekleri; sarı, kırmızı, pembe, 
mor ve mavi renkte açabilir. 
Boyları 10 santim kadar kısa 
olabileceği gibi, 50 metreye 
kadar da uzayabilir. Türkiye’de 
de birçok Ormangülü türü 
yaşamaktadır.

Anavatanı Madagaskar’ın 
batısındaki tropikal ormanlar 
olan ateş ağacının boyu, 
5-12 metre arasındadır. 
Yaygın olarak Karayipler’de 
yaşar. Kırmızı, sarı, turuncu 
renkte çiçekleriyle çok süslü 
görünür. Kurak mevsimlerde 
yapraklarını susuzluğa 
dayanıklı hale getirir. 
Yaprakları diğer mevsimlerde 
daima yeşildir.

Anavatanı Çin olan mor salkım 
ağacı, ülkemizde “salkım” 
olarak adlandırılır. Boyu 20 
metreyi geçebilen mor salkım, 
iyi bakıldığında 70 – 80 yıl 
yaşayabilmektedir. İlkbaharda 
çiçeklenmeye başlayıp uzun 
süre çiçekli kalır. Aşırı sıcaklara 
ve soğuklara dayanıklıdır. 
Güneş gören aydınlık yerleri 
sever, karanlıktan çok 
hoşlanmaz.

Ormangülü Ağacı

Ateş Ağacı

Mor Salkım Ağacı

Tabiatın Hediyeleri
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Mimoza ağacının anavatanı 
Avustralya olarak kabul 
edilir. Yeryüzünde 1200 farklı 
türü vardır. Kış aylarında 
yapraklarını dökmez. Çiçekleri, 
kış sonunda açmaya başlar 
ve genellikle sarı renktedir. 
20 yılda boyu 15 metreye 
ulaşan Mimoza, çok dağınık 
bir büyüme gösterir. Soğuk 
havalara karşı korumalıdır ve 
kireçsiz toprakları sever. 

Anavatanı Güney Amerika 
olan Jakaranda ağacı, özellikle 
Ekim ayında Arjantin’i mora 
boyar. Bu yüzden Arjantin’de 
Ekim ayı, “Jakaranda ayı” 
olarak anılmaktadır. Yetişkin 
bir Jakaranda’nın boyu 30 
metreye ulaşabilir. Güneşli 
havaları seven Jakaranda, 
ülkemizde de yetişmektedir. 
Hafif kokulu mor çiçekleri yaz 
geceleri mis gibi kokar.

Sakura’nın anavatanı 
Japonya’dır. Japonya’nın millî 
simgelerinden biri olarak 
kabul edilir. Türkiye’de de 
yetişir ve “Japon Kiraz Çiçeği” 
adıyla bilinir. Çiçekleri mart 
ayında açmaya başlar, yani 
tam bir ilkbahar ağacıdır. 
İstanbul Sarıyer’deki Japon 
Bahçesi’ni ziyaret ederek bu 
büyüleyici ağaçları yakından 
görebilirsiniz.

Mimoza Ağacı

Jakaranda Ağacı

Sakura Ağacı

Dünyada en çok ağaç 
türü Brezilya, Kolombiya 

ve Endonezya’da 
bulunmaktadır.
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PTT’yi Tanıyalım

Artık teknoloji o kadar gelişti ki internet 

üzerinden alışveriş yapabiliyoruz. Peki 

internetten satın aldığımız ürünleri bize kim 

ulaştırıyor? Tabii ki PttKargo!

Bazen yürüyerek, bazen 
motosikletle, bazen 
de kargo araçlarıyla 
kapımıza geliyorlar.
Şehirler arasında da 

kamyonet, tır ya da kargo 
uçaklarıyla paketlerimizi 

taşıyorlar.

Bu durumda hediyemizin 
kırılmasını ya da çatlamasını 

önlemek için onu güzelce 
sarmalıyız. Bu işlem için 

gazete, naylon, sünger gibi 
malzemeler kullanabiliriz. 

Hediyemizi sardıktan 
sonra onu kutu ya da koliye 

koymalı, ağzını 
sıkıca bantlamalıyız.

İnternetten sipariş 
verdiğimiz ürünleri 

de evimize onlar 
getiriyorlar.

Özellikle adresi yazarken 
çok dikkatli olmalı, bilgileri 
tam ve eksiksiz vermeliyiz.

Sokak adını, kapı 
numarasını yazmayı 
unutursak kargomuz 

adresine ulaşmaz ve geri 
gelir. Paketimizi, adres 

yazdığımız poşetin içine 
koyarak gişe görevlisine 

teslim etmeliyiz.

PttKargo

PttKargo’nun dağıtım 
görevlileri bizim için yollarda. 
Kar, yağmur, sıcak, soğuk 
demeden gönderdiğimiz 
paketleri adreslerine 
ulaştırıyorlar. 

Uzakta yaşayan bir 
arkadaşımıza ya da 
akrabamıza hediye göndermek 
istersek PttKargo göreve hazır. 
Böyle bir durumda öncelikle 
göndereceğimiz hediyeyi 
uygun şekilde paketlemeliyiz.
Bu hediye; kitap, oyuncak ya 

Hazırladığımız paketi alıp 
en yakın PTT iş yerine 
götürmeliyiz. Burada çalışan 
gişe memurlarının size 
çok yardımcı olacağından 
emin olabilirsiniz. Öncelikle 
hazırladığınız hediye paketini 
koymanız için size bir kargo 
poşeti verecekler.

Bu poşetin üzerine hediyeyi 
göndereceğimiz arkadaşımızın 
adını, telefon numarasını ve 
adresini okunaklı bir şekilde 
yazmalıyız.

da kıyafet gibi bir şeyse onu 
bir kutu ya da poşete koyup 
kolayca paketleyebiliriz.
Eğer hediyemiz bardak, 
tabak, vazo gibi kırılacak 
bir eşyaysa poşetimizi daha 
dikkatli hazırlamalıyız.

Bizim İçin Yoldalar

Kargo Göndermek İstersek…

Paketimiz Hazır, Ya Sonra…

Onlar kargoyla 
ilgili bilgileri 

bilgisayar ekranına 
işledikten sonra 

kargomuzu teslim 
alır ve paketimizi 
kargo araçlarına 

yerleştirerek gideceği 
adrese götürürler.

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ
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PttKargo dağıtım görevlisine yardımcı olalım. Kargo paketini adresine ulaştıralım.

PttKargo’nun bize sunduğu 
bir kolaylık daha var. Kargo 
paketimizin bütün hareketlerini 
internet üzerinden takip 
edebiliriz. Böylelikle 
kargomuzun ne zaman 
adresine ulaşacağını da 
öğrenmiş oluruz.

Paketim Nerede?

Kargo dağıtım görevlisi 

ağabey ya da abla size 

kargonuzu getirdiğinde ona 

teşekkür edip gülümsemeyi 

unutmayın! Çünkü onlar bizim 

mutluluğumuz için çalışıyor ve 

hayatımızı kolaylaştırıyor.”



Okumayı Seviyorum

C E R E N  K E R I M O Ğ L U

poşetto
Doğayı korumak hepimizin 

görevi. Peki bunu nasıl 

yapabiliriz? 

Aslında çok kolay. Yerlere çöp atmazsak, 

sularımızı boş yere akıtmazsak, çevremizdeki 

çiçek ve ağaçlara zarar vermezsek doğayı 

koruyabiliriz.

Doğayı korumanın 
etkili bir yolu daha var: 
Geri dönüşüm. Atıkları bazı 
işlemlerden geçirip yeniden 

kullanmamız mümkün. 
“Poşetto” isimli kitap ile hem 

geri dönüşümün yollarını hem 
de faydalarını öğreneceksiniz. 
Bu eğlenceli kitabı hep birlikte 

okuyalım!

Kitabın Künyesi
Poşetto

Yazar: Ceren Kerimoğlu
Resimleyen: Ayşe Akıllıoğlu

Yayınevi: Elma, 2012
Sayfa Sayısı: 35

ISBN: 9786055286088

Kahramanımız “Poşetto” 
sevgi dolu bir poşettir. Sayısız 
oyuncağın bulunduğu bir 
mağazada hayatını sürdürür. 
Günlerden bir gün mağazaya 
bir müşteri gelir. Onun aldığı 
kocaman bebekle birlikte 
bizim Poşetto da kendini dış 

dünyada bulur. Gördükleri 
karşısında şaşkınlığını ve 
heyecanını gizleyemez. Bir de 
büyük korkusu vardır. Ya onu 
hiç bilmediği bir çöp kovasına 
atarlarsa!!!

Neyse ki Poşetto’nun 
korktuğu başına 
gelmez. Çünkü doğayı 
seven ve koruyan 
insanlarla karşılaşmıştır. 
Gönderildiği Geri 
Dönüşüm Merkezi’nde 
renkli bir yolculuğa çıkar 
ve büyük bir değişim 
yaşar. 
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Poşetto’nun başına 
gelenleri merak ediyorsan 
bu kitabı mutlaka 
okumalısın. Okurken hem 
eğlenecek hem de geri 
dönüşüm hakkında çok 
şey öğreneceksin.
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PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Tanıtım ve Medya İlişkileri Daire Başkanlığı Reklam ve  
Medya Planlama Şube Müdürlüğü 
Anafartalar Mah. Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Ulus / Ankara

haydİ bİze yaz, 

yayıMlayalım!

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 

Dergimizde okuduğun 

içeriklerle ilgili bize 

yazabilirsin. Mektubunu 

bekliyoruz. 

Bu ay bize mektup gönderen 

Ahmet Baran Berk ve Melike 

Melek arkadaşlarımıza 

teşekkür ederiz.

Arkadaşımız 
Nurbanu İzgi 

PTT’nin 180’nci 
yılına özel çizimini 

bizimle paylaştı.
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Sağlıklı Yaşam

önlemlerİmİzİ alalım
KORONA’DAN KORUNALIM

Ellerimizi en az 20 

saniye boyunca sabunla 

köpürterek yıkayalım.

Maskemizi ağız ve 

burnumuzu kapatacak 

şekilde takalım.  

Sosyal mesafemizi 

koruyalım.

1,5 m.




