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Atatürk, Kurtuluş Savaşı’mızın 

ancak millî birlik ve beraberlik ile 

zafere ulaşacağına inanıyordu. 

Bu nedenle 23 Nisan 1920’de 

Ankara’ya gelerek Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ni (TBMM) kurdu ve 

Meclis Başkanı seçildi. TBMM’den 

aldığı güç ve yetkiyle Kurtuluş 

Savaşımızın Başkumandanı oldu. 

Millî Mücadele’yi kararlılık ve 

cesaretle sürdürdü.

Cumhuriyetimizin 

kurucusu Mustafa Kemal 

Atatürk, 1881 yılında 

Selanik’te doğdu. Askerî 

okullarda iyi bir eğitim 

gördü ve 1905 yılından 

itibaren ordumuzda 

önemli görevler 

üstlenmeye başladı.

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’ni Kurdu

0505P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ0404

Bu Ay Ne Oldu?

K A S I M  2 0 2 0

Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk, 10 Kasım 1938’de 
hayata gözlerini yumdu. 
Aramızdan ayrılışının 82. 
yılında Atamızı saygı ve 
özlemle anıyoruz… 

ANIYORUZ

ATAMIZI SAYGI 
VE ÖZLEMLE

Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda 
gösterdiği başarılar üzerine rütbesi 
yükseltildi. Çanakkale Savaşı’nda 
sergilediği kahramanca mücadeleyle 
Türk milletinin sevgisini kazandı. Önce 
16. Kolordu Komutanlığına, daha sonra 
Tümgeneralliğe atandı. Ardından Yıldırım 
Orduları Grubu Komutanlığına yükselerek 
Türk ordusunda önemli bir asker oldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
vatanımız işgal edilmişti. Yurdumuzu 
kurtarmak için çareler aranıyordu. 
Atatürk bu zor günlerde askerî 
tecrübesi ve liderlik özellikleriyle Türk 
milletinin yolunu aydınlattı. 19 Mayıs 
1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş 
Savaşı’nı başlattı. Amasya, Erzurum 
ve Sivas’ta kongreler düzenleyerek 
bağımsızlık fikrini tüm yurda yaydı. 

Kurtuluş Savaşı’nı Başlattı
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Bu Ay Ne Oldu?

K A S I M  2 0 2 0

Cumhuriyetimizin 
kurucusu 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün mezarı 
Ankara’da bulunan 

Anıtkabir’dedir.

Atatürk askeri 
özelliklerinin yanı 
sıra kültür, sanat 

ve spora çok önem 
verirdi. Çocuklara ve 

gençlere bilimi rehber  
gösterirdi.

Atatürk kitaplara oldukça 
meraklı bir liderdi. Yaşamı 
boyunca 4 bine yakın kitap 
okuyan Atatürk’ün, kişisel 

kütüphanesinde 10 bine 
yakın kitap bulunmaktadır. 

Atatürk, “Nutuk” başta 
olmak üzere farklı konularda 

9 kitap yazmıştır.

Eserleri Bize Emanet

Atatürk ömrü 
boyunca vatanı ve 
milleti için çalıştı. 
Bizlerin bağımsız, 
özgür bir ülkede; 

barış, huzur ve güven 
içinde yaşamamızı 

sağladı.

Yurdu Düşmanlardan 
Kurtarıp Cumhuriyeti Kurdu

Türk Milleti Onu Hiç 
Unutmadı

Atatürk, 10 Kasım 1938’de saat 9’u 5 
geçe Dolmabahçe Sarayı’nda hayata 
gözlerini yumdu. Aramızdan ayrılalı 82 
yıl olsa da Türk milleti onu hiç unutmadı. 
Her yıl 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe bütün 
yurtta bayraklar yarıya indirilir ve siren 
sesleri eşliğinde hayat 1 dakikalığına 
durur. Türk milleti saygı duruşuna geçerek 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’e saygısını ve özlemini 
ifade eder.

Atamız “En büyük eserim” dediği 
Cumhuriyeti gençlere emanet etti. 
Cumhuriyeti muasır medeniyetler 
seviyesine ulaştırmayı hedef gösterdi.
Onun emanetini korumak ve hedefine 
ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Ölümünün 82. yılında Atamızı saygı ve 
özlemle anıyoruz.

Başkumandan Atatürk 30 Ağustos 
1922’de gerçekleşen Büyük Taarruz’da 
kazandığı zaferle düşmanı kesin olarak 
yenilgiye uğrattı. Vatan topraklarımızı 
düşman işgalinden kurtardıktan sonra 
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi kurdu 
ve ülkemizin ilk Cumhurbaşkanı oldu.



öğretmenİM  

 Canım           

benİM

Bizleri temel bilgi ve becerilerle donatıp 

hayata hazırlayan öğretmenlerimize 

çok şey borçluyuz. Onlara duyduğumuz 

sevgi ve saygıyı göstermek için her yıl 

24 Kasım’ı “Öğretmenler Günü” olarak 

kutluyoruz.

0909P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

2 4  K A S I M  

Ö Ğ R E T M E N L E R  G Ü N Ü 

K U T L U  O L S U N !

Doktor, mühendis, pilot, avukat, 
gazeteci… Topluma hizmet veren 
tüm büyüklerimiz bir zamanlar 
çocuktu. Onlar da bizim gibi 
okula gitti, bizim oturduğumuz 
sıralarda oturdu. Onların da 
birer öğretmeni oldu. Okumayı 
– yazmayı öğretmenlerinden 
öğrendiler. Öğretmenlerinin 
rehberliğinde hayata 
hazırlandılar. 

Onların oturduğu 
sıralarda şimdi biz 

varız ve onların 
öğretmenleri şimdi 

bize rehberlik 
ediyor.

0808 K A S I M  2 0 2 0
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Bugünün Küçükleri, 
Yarının Büyükleri

Bazen Öğretmendir, 
Bazen Arkadaş

Öğretmenlerimize 
Verilecek En Güzel Hediye

Haydi Şarkı Söyleyelim

ANLAT BANA 
ÖĞRETMENİM

Öğretmenlerimiz bizi yarının 
büyükleri yapmak için çalışır. 
Bize, başarılı olmamızı 
sağlayacak temel bilgi ve 
becerileri kazandırır. Doğruluğu, 
dürüstlüğü, iyi insan olmayı 
bize onlar öğretir. Yeteneğimizi 
keşfedip bizi yönlendiren de 
bir zorlukla karşılaştığımızda 
yolumuzu aydınlatan da onlardır.

Öğretmenlerimizin yüreği sevgi 
doludur. Sadece bize ders 
vermekle kalmaz, yeri geldiğinde 
bizimle arkadaş olurlar. Bizlere 
tecrübelerini anlatır, hayat 
hakkında bilgiler verirler. Bir 
derdimiz, sıkıntımız olduğunda 
bunu anlar; sebebini sorarlar.

Bizim iyiliğimiz için fedakârca 
çalışan ve bizlere emek veren 
öğretmenlerimizin hakkını 
ödeyemeyiz. Onlar bizden 
çalışkan, dürüst, vatanını ve 
milletini seven, iyi insanlar 

Bize o kadar yakındırlar 
ki bazen annemize, 
babamıza, arkadaşlarımıza 
anlatamadığımız şeyleri onlara 
anlatırız. Onlar sorunlarımıza 
çözüm ararlar, bize moral 
verirler. Bazen de şakalarıyla bizi 
gülümsetirler.

olmamızı beklerler. Büyüyüp 
okulu bitirdikten sonra da 
meslek edindiğimizi ve başarılı 
olduğumuzu görmek isterler. 
Bir öğrencinin öğretmenine 
verebileceği en güzel hediye budur.

Anlat bana öğretmenim 
Eskileri yenileri
Öğret bana, öğret bana 
Bir yol göster geleceğe

Bilgi sende, ışık sende
Doğru sende, inanç sende
Sevgi sende, görgü sende
Sabır sende, güzel sende
Öğretmenim, öğretmenim

Anlat bana öğretmenim
İyi insan nasıl olur?
Eğit beni, eğit beni
Bir aydınlık hayat için

Bilgi sende, ışık sende
Doğru sende, inanç sende
Sevgi sende, görgü sende
Sabır sende, güzel sende
Öğretmenim, öğretmenim

Söz: Cansın Erol
Müzik: Selahattin İçli

Bütün 
öğretmenlerimizin 

24 Kasım 
Öğretmenler 

Günü’nü kutluyoruz. 
İyi ki varsın 

öğretmenim…

EtkİNLİK
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G E Z G İ N  G Ü V E R C İ N 
T R A B Z O N ’ D A

Gezgin Güvercin

Bugün vadilerce uzanan yeşilliğin üzerinde 
o kadar çok uçtum ki! Uçtukça uçasım geldi. 
Bulutlar arasında süzülürken, yağmurun 
serpilişini izlemek ne güzeldi. Ardından kemençe 
sesleri yükseldi ve bana harika bir müzik 
deneyimi sundu. Burada yaşayan güvercin 
dostlarıma haber saldım. Kuzinede demlenmiş 
sımsıcak çay ve peyniri uzadıkça uzayan 
kuymak eşliğinde beni kahvaltıya bekliyorlar! 
Sizce ben neredeyim? Evet doğru tahmin ettiniz!

Bugün Karadeniz’in incisi 
Trabzon’dayım. Bu şehrin 
güzelliklerini görmek ve 
lezzetlerini tatmak için 
sabırsızlanıyorum!  

Kahvaltıda güvercin 
arkadaşlarıma içtiğimiz 
çayın nereden geldiğini 
soruyorum. “Trabzon, çay 
üreticisi illerimizden biri” 
diyor ve beni uçsuz bucaksız 
çay tarlalarına götürüyorlar. 
Ellerinde büyük makaslarla 

çay toplayan insanlar 
görüyorum. Topladıkları çayı 
kucaklarındaki çuvallara 
dolduruyorlar. Onların 
topladığı çay, fabrikalara 
götürülüyormuş. Burada 
kurutulup paketleniyor ve 
Türkiye’nin dört bir yanına 
gönderiliyormuş.

Çay tarlalarından dağların 
zirvesine yükseliyorum. 
Bir süre kanat çırptıktan 
sonra yalçın dağlar üzerine 
kurulmuş dev bir yapı 
görüyorum. Gözlerime 
inanamıyor, tekrar tekrar 
bakıyorum. Bu kadar dik 
bir zemine böyle büyük bir 
yapıyı nasıl inşa etmişler? 

Burası Sümela Manastırı 
olmalı. Tarihi, yüzyıllar 
öncesine dayanan yapı, din 
eğitimi verilen eski bir ibadet 
yeriymiş. Merakla binanın 
içine giriyorum. Duvarlar 
ve tavanlar “fresk” adı 
verilen resimlerle süslenmiş. 
Manastırın pencerelerinden 
Altındere Vadisi’ni izlemeye 
doyum olmuyor. Ama çok 
vakit kaybetmemeliyim. 
Trabzon’da göreceğim daha 
çok güzellik var.

Sümela Manastırı

Sümela Manastırı 
deniz seviyesinden 

1150 metre 
yükseklikte dağ 
yamacına inşa 

edilmiş dev bir yapı. 
1600 yıllık tarihi 

bulunan Manastır, 
Türkiye’nin en turistik 

noktalarından biri.

1212 K A S I M  2 0 2 0
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Yine yükseliyor ve bu kez şehir 
merkezine doğru ilerliyorum. 
Bir de ne göreyim! Eski Türk 
filmlerindeki tarihî köşkler 
kadar güzel, bembeyaz bir 
köşk… Bahçesinde rengarenk 
güller, laleler, sümbüller… 
Ah ne de güzel kokuyorlar! 
Hemen bahçesindeki havuzun 
kenarına konuyorum. Burası 
Atatürk Müzesi olarak da 
bilinen Trabzon Atatürk Köşkü. 

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, 
Trabzon’a geldiğinde burada 
konaklamış. Atatürk’e ait 
kişisel eşyaların sergilendiği 
müzenin hem içi hem de 
dışı görülmeye değer! Köşk, 
Trabzon halkının Atatürk’e 
duyduğu sevginin göstergesi 
olarak özenle korunuyor.

Atatürk Köşkü

Manastırın penceresinden 
havalanıp yüksek dağlar 
üzerinde kanat çırpmaya 
devam ediyorum. Derken 
aşağıda dağlar arasında 
sıkışmış yemyeşil bir göl 
görüyorum. Kıyısında biblo 
gibi bembeyaz bir cami 
var. Alçalıp gölün kıyısına 
konuyorum. Çevremde 

Trabzon’da gördüklerim 
saymakla bitmiyor. Doğal 
ve tarihî güzellikler arasında 
kanat çırpıp dururken 
Trabzon Kalesi’ne iniş 
yapıyorum. Şehir merkezinin 
en yüksek yerinde bulunan 
kale harika bir Trabzon 
manzarası sunuyor. Kıyıda 
tekneyle açılan balıkçıları 

dolaşıp fotoğraf çeken 
turistlerden duyduğuma 
göre burası “Uzun Göl”müş. 
Çevresindeki yeşilliklerde 
koşuşan çocuklar ne kadar 
da mutlu. Bazısının elinde 
mısır ekmeği, bazısının 
elinde sarı kurabiye var. 
İkisi de Trabzon’un meşhur 
lezzetleriymiş. Tatlarına 
bakıyorum. Hımmm! Çok 
lezzetli. Trabzonlular ağzının 
tadını biliyor doğrusu.

görüyorum. Karadeniz’in 
lezzetli hamsisini avlamak 
için açılıyor olmalılar. 
Balıkçılık burada yaşayan 
insanlar için oldukça önemli.

Uzun Göl Trabzon Kalesi

Hava yavaş yavaş kararıyor. 
Haritamı açayım da kendime 
gezecek başka yerler bulayım. 
Hem gezeyim hem de 
gördüklerimi siz PTT Çocuk 
okurlarına anlatayım.

Haydi Bize Yaz
Gezgin Güvercin senin 

şehrine de gelsin 
mi? Haydi yaşadığın 
şehrin tarihî ve doğal 

güzelliklerini bize 
yaz, Gezgin Güvercin 
ziyaret edip hepimize 

anlatsın.

Adres:
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 
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Gezgin Güvercin Trabzon’da 
neler gördü neler… Haydi onun 
gördüğü güzelliklerden bazılarını 
hatırlayalım.
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balıklarıtürkİye’nİn

Afacan Dostlarımız

TADINA DOYUM OLMAZ, FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan yurdumuz, balık nüfusu açısından 

oldukça zengin. Karadeniz’de 250, Marmara’da 200, Ege’de 300, Akdeniz’de 

500 civarında farklı balık türü yaşıyor. Bu balık türlerinin 100 kadarı avlanmaya 

ve insanlar tarafından tüketilmeye uygun.

Bu sayımızda denizlerimizde yetişen 

balık türlerinden en çok tüketilen 

6’sını yakından tanıyoruz…

Ton balığı olarak da bilinen 
orkinos oldukça büyük bir 
balık türüdür. Ağırlığı 400 
kilograma, boyu ise 3 metreye 
kadar çıkabilmektedir. Pek 
çok farklı türü bulunan orkinos 
genellikle konserve olarak 
tüketilir. Omega-3 bakımından 
da oldukça zengindir.

Boyu ortalama 25 ila 65 
santim arasında değişen bir 
balık türüdür. Büyüğüne torik, 
küçüğüne palamut denir. 
Sürüler halinde mevsimlik 
göçler yapar. Lezzeti 
nedeniyle çok sevilen palamut, 
yaz ayları hariç denizlerimizde 
çok sık görülür.

“Boğaz Sularının Sultanı” 
olarak bilinen lüfer, İstanbul’un 
en özel balıklarındandır. 
Boyu 25-35 santim arasında 
değişir. Çinekop ve sarıkanat 
isimli türleri de çok bilinir. En 
çok Marmara ve Karadeniz’de 
yaşar ve yaz ayları hariç her 
zaman tüketilebilir.  

Fazla göç etmediğinden “yerli 
balık” diye anılan levreğin eti 
yağsız ve oldukça lezzetlidir. Tüm 
denizlerimizde görülebilen levrek, 
ekonomik değerinden dolayı balık 
çiftliklerinde de üretilir. Ağırlığı 
8-10 kilogram, boyu ise 40-100 
santim arasında değişmektedir. 
Genellikle buğulama ve tuzda 
pişirme yöntemiyle tüketilir.

Doğu Karadeniz’de yoğun 
olarak görülen bir balık türüdür. 
Tüketilme zamanı sonbahar ve 
kış aylarıdır. Dünya denizlerinde 
yaklaşık 15 farklı türü bulunur. 
Boyu, 20-30 santim arasında 
değişir. İstavrit balığının en büyük 
şanssızlığı sürü halinde gezdikleri 
için kolayca avlanabilmesidir.

Orkinos

Palamut

Lüfer 

Levrek

İstavrit

1 2

3

6

4

Türkiye’de en fazla tüketilen 
balık türü olan hamsi, en çok 
Karadeniz’de yaşamaktadır. 
Boyu 10-20 santim arasında 
değişir. Çok farklı yöntemlerle 
pişirilebilen hamsi, kılçıklı olarak 
da yenilebilmektedir. Eğer siz 
de hamsiyi çok seviyorsanız, 
en lezzetlisini kış aylarında 
bulabilirsiniz.

Hamsi

Bağışıklık 
sistemini koruyan 

balıklar zekâ 
gelişimine de 

yardımcı oluyor.

Protein ve Omega-3 
bakımından zengin 

olan balıklar, 
büyümemiz 

ve gelişmemiz 
açısından çok 

faydalı.

5
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Pusula:  
yönlerİ  

tanıyalım  

YOLUMUZU           

bulalım

Bilmediğimiz bir yere giderken yol tarifine 

ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de genellikle cep 

telefonlarımızdaki harita uygulamalarını kullanıyoruz. 

Günümüzde bu uygulamalar o kadar gelişti ki bizi 

gideceğimiz yerin kapısına kadar götürüyor. Hatta 

trafik sıkışıksa bize farklı rota bile oluşturuyor. Ama 

eski yıllarda yol bulmak bu kadar da kolay değildi.

Peki harita uygulamaları 

yokken insanlar bilmedikleri 

bir adrese nasıl ulaşıyordu?
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Önüm, Arkam, 
Sağım, Solum

Doğu, Batı, Kuzey, 
Güney

Bir de Ara 
Yönler Var

Yol tarifinde ilk olarak; ön, arka, 
sağ, sol gibi kavramlar kullanılır. 
Önümüzü ve arkamızı bulmak 
çok kolay… Aslında sağımızı ve 
solumuzu da kolayca bulabiliriz. 
Elinizi göğsünüze koyun ve 
kalbinizin attığı yeri belirleyin. 
Kalbinizin attığı taraf “sol”, diğer 
taraf ise “sağ”dır. İlk başlarda 
biraz karıştırsak da biraz dikkat 
edersek sağımızı ve solumuzu 
kolayca ezberleyebiliriz.

Yönleri bulmak ise bu kadar 
kolay olmayabilir. Bunun için 
Güneş’in hareketlerini takip 
etmeliyiz. Çünkü yön bulmada en 
büyük yol göstericimiz Güneş’tir. 
Güneş’in doğduğu tarafa “doğu”, 
battığı tarafa ise “batı” denir. Bu 
iki yönün dışında bir de “kuzey” 
ve “güney” yönleri vardır. Doğu 
ve batıyı bulduktan sonra kuzey 
ve güneyi bulmak çok daha kolay 
hâle gelir. Nasıl mı?

Boş bir bahçede yahut sokakta 
olduğunuzu düşünün. Sağ 
kolunuzu Güneş’in doğduğu 
tarafa, sol kolunuzu ise Güneş’in 
battığı tarafa doğru açın. Bu 
durumda yüzünüzün dönük 
olduğu taraf kuzey, sırtınızın 
dönük olduğu taraf ise güneydir.

Televizyondaki hava durumu 
programlarını hatırlayalım: 
“Ülkemizin güneydoğusunda 
sıcaklık artarken kuzeybatısında 
sağanak yağış bekleniyor.” Bu 
cümle hepinize tanıdık geldi değil 
mi? Haydi şimdi de ara yönleri 
tanıyalım.

Ana yönler gideceğimiz yeri 
açıklamakta her zaman yeterli 
olmaz. Bu nedenle bir de “ara 
yönler” tanımlanmıştır. Ara 

yönler, ana yönlerin aralarında 
bulunan 4 ayrı yönü ifade eder. 
Bu yönler ne tam doğuda, ne 
tam batıda, ne tam kuzeyde, ne 
de tam güneydedir.

Kuzey ile doğu yönlerinin arasına 
“kuzeydoğu”, güney ve doğu 
yönlerinin arasına “güneydoğu”, 
kuzey ve batı yönlerinin 
arasına “kuzeybatı”, güney 
ve batı yönlerinin arasına ise 
“güneybatı” denir.

Eskiden insanlar 
yürüyerek, at 
sırtında ya da 

gemiyle seyahat 
eder; yollarını 

bulmak için 
de yönlerden 
yararlanırdı.

Doğu, batı, 
kuzey ve 
güneye 

“ana yönler” 
denir. Doğadaki İpuçları

Güneş gökyüzünde parıldarken 
yönümüzü nasıl bulacağımızı 
öğrendik. Peki ya güneşin 
görünmediği bulutlu günlerde 
ya da güneş battıktan sonra ne 
yapacağız? Bu gibi durumlarda 
doğada gizlenmiş ipuçlarını 
izlemek bize yardımcı olabilir.

Yapacağımız ilk şey 
ağaçların gövdesinde yosun 
olup olmadığına bakmaktır. 
Eğer varsa gövdenin yosun 
tutmuş tarafı kuzey yönünü 

gösterir. Çünkü ağaçların 
kuzeyi daha az güneş 

aldığından zamanla yosun 
tutar.
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Tarihi Değiştiren 
İcat: PUSULA

Pusula, Kuzey Kutbu’nun çekim 
kuvveti sayesinde yönleri 
gösteren manyetik bir alettir. Kol 
saatlerimize benzeyen yuvarlak 
bir ekranı vardır. Ekranın tam 
ortasına, kol saatlerimizdeki akrep 
ve yelkovana benzeyen hareketli 
bir kadran yerleştirilmiştir. Bu 
kadranın bir ucu koyu renklidir. 
Pusulayı yatay bir biçimde 
tuttuğumuzda koyu renkli uç 
nereyi gösteriyorsa orası kuzeydir. 

Bundan tam 2 bin yıl önce 
Çin’de icat edilen PUSULA 

yön bulmayı çok daha kolay 
hâle getirdi. Pusula sayesinde 
insanlar, güneşin hareketlerini 

ve doğadaki ipuçlarını 
gözlemlemeye gerek kalmadan 

yönlerini bulmaya başladılar. 
Böylelikle yaşadıkları yerlerden 

daha önce hiç gitmedikleri 
yerlere gidebildiler ve coğrafî 

keşifleri başlattılar.

Bir diğer ipucu ise karınca 
yuvalarında gizlidir. Bir 

karınca yuvası bulup 
karıncaların yuvaya 
ne taraftan girdiğini 

gözlemleyebiliriz. Karıncalar 
yuvalarına hep güneyden 

girerler. Çünkü güney yönü 
sürekli güneş gördüğünden 

daha sıcaktır.

Kuzey

Güney

DoğuBatı

Güneydoğu

KuzeydoğuKuzeybatı

Güneybatı

Diyelim ki ne yosun tutmuş 
ağaç ne de karınca yuvası 

bulabildik… O zaman 
da gece karanlığında 

gökyüzüne bakıp Kutup 
Yıldızı’nı bulmamız 

yeterlidir. Kutup Yıldızı, 
gökyüzündeki en parlak 

yıldızdır ve her zaman 
kuzeyi gösterir. 
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Pusulayla Başlayan 
Keşifler Çağı

Yönleri Bilmenin 
Faydaları

Pusulanın icadı pek çok şeyi 
değiştirdi. İnsanlar pusuladan 
önce yönlerini kaybetmekten 
korkar, çok uzak yerlere yolculuk 
etmezdi. Ama pusulayla birlikte 
uzun yolculuklara çıktılar ve 
daha önce hiç gitmedikleri 
yerlere gittiler. Pusulayı en çok 
denizciler kullandı. Çünkü uçsuz 

Yönleri bilmek sadece yol 
bulmamıza yardım etmez, bize 
başka konularda da fayda 
sağlar. Örneğin evlerimizin 
daha fazla güneş alması için 
pencereler güneye doğru yapılır. 
Çünkü Güneş, güney yönünde 
daha fazla görünür. Evlerimiz 
daha çok güneş gördüğünden 
içerisi sıcacık olur.

Ya da evlerimizin yatak odasını 
belirlerken genellikle kuzeye 
bakan odalar yerine güneye 
bakan odalar seçilir. Çünkü 
kuzeydeki odalar daha az güneş 
gördüğünden daha soğuk olur.

Şehirler arası otobüste yolculuk 
ederken de yönler çok işimize 
yarar. Doğu ya da güneye bakan 
pencere kenarında oturuyorsak 
koltuğumuz güneş görür. Bu kış 
günleri için keyifli görünebilir. 
Ama özellikle yaz günlerinde bizi 
sıcaktan bunaltabilir.

bucaksız denizlerin ortasında 
yönlerini bulmakta zorlanıyor ve 
yollarını kaybedip ıssız adalara 
düşüyorlardı. Pusulayla birlikte 
denizciler cesaret kazanıp 
daha uzak denizlere açıldılar 
ve coğrafî keşifleri başlattılar. 
Hatta dünyanın yuvarlak 
olduğu bile bu uzun yolculuklar 
sayesinde ispatlandı. Dünya’nın yuvarlak 

olduğunu ispatlayan 
ilk deniz yolculuğu 

Macellan isimli 
kâşif tarafından 

yapılmıştır.

Yönleri bilirsek 
gökyüzünde 

gördüğümüz uçakların 
hangi yönde uçtuğunu 

keşfedebiliriz. Böylelikle 
uçakların hangi ülkeden 
havalanıp hangi ülkeye 

yolculuk yaptığını 
tahmin edebiliriz.
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Haydi araçların hangi yöne 
gittiğini bulalım.
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DİŞ HEKİMİAĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ 

ONA EMANET:

Meslekler

K A S I M  2 0 2 0

Diş, diş eti ve ağız sağlığımız 
için çalışan kişilere “diş 
hekimi” ya da “diş doktoru” 
denir. Dişlerimizde çürük, 
ayrıklık, yamukluk gibi ufak 
sorunları diş hekimleri 
tedavi eder. Bazen de bir 
sanatçı gibi diş tasarımı 
yapar ve dişlerimizin sağlıklı 
görünmesini sağlarlar.

Diş Sağlığı Niye Önemli?

Ağzımıza aldığımız yiyecekleri 
dişlerimizin yardımıyla 
çiğner, ufak parçalar haline 
getiririz. Çorba gibi sıvı 
gıdalar dışında, yediğimiz 
hiçbir şeyi iyice çiğnemeden 
yutamayız. Dişlerimiz sağlıklı 
ve güçlü olmazsa yiyecekleri 
çiğneyemez, yeterince 
beslenemeyiz.

Dişlerimiz 
Çürürse…

Çok fazla şeker ve şekerli 
gıda tüketmek dişlerimize 
zarar verir. Dişlerimizi düzenli 
fırçalamazsak diş aralarımıza 
kaçan yiyecek parçaları orada 
birikir ve dişlerimizi çürütür. 

Çürük dişler ağzımızda ağrı 
ve sızıya neden olur. Üstelik 
ağzımızın kötü kokmasına 
yol açabilir. Erkenden önlem 
almazsak çürük diş, diğer 
dişlerimizi ve genel sağlığımızı 
olumsuz etkiler.

Bu nedenle 
dişlerimizde çürük 

oluşursa zaman 
kaybetmeden diş 

hekimine gitmeliyiz. 
Diş hekimi dişlerimizi 

muayene eder ve 
gerekli tedaviyi 

uygular.

Ağzımız sindirim 
sistemimizin başladığı 

yerdir. İyi çalışan bir 
sindirim sistemi için ağız 
ve diş sağlığımıza dikkat 

etmemiz gerekir.

Bu konuda yardımımıza 
koşan birileri var. Kimler 

mi? Tabii ki diş hekimleri…
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Ya Diğer Diş 
Sorunları?

En Güzeli Dişlerimize  
İyi Bakmak

Çene yapımız nedeniyle bazen 
dişlerimiz yamuk ya da ayrık 
olabilir. Bu durumda yemek 
yerken ya da konuşurken bazı 
zorluklar yaşayabiliriz.

Böyle durumlar için diş 
hekimlerinin bir sürü tedavi 
yöntemi vardır. Diş hekimleri 
dişlerimize tel takarak onları 
düzeltebilirler. Kaplama ya 
da protez diş tasarlayarak da 
dişlerimizin sağlıklı görünmesini 
sağlayabilirler. 

* Günde en az 2 kere dişlerimizi fırçalayalım. 
Bunun için en uygun zaman, sabah uyanır 
uyanmaz ve gece uyumadan öncedir.

* Diş fırçalama süresi 2 dakikadır. 2 
dakikadan az fırçalarsak dişlerimiz 
yeterince temizlenmez. 2 dakikadan çok 
fırçalarsak da diş etlerimiz zarar görebilir.

* Diş fırçamızı 3 ay arayla değiştirelim. 
Eskimiş diş fırçaları dişlerimizi yeterince 
temizleyemeyebilir.

* Şekerli gıdaları ve gazlı içecekleri daha 
az tüketelim. Bu tür gıdaların aşırı tüketimi 
genel sağlığımıza zararlı olduğu gibi diş 
sağlığımıza da zararlıdır.

* Ağız ve diş sağlığımızla ilgili sorun 
yaşamasak da düzenli aralıklarla diş 
hekimimize görünelim. Onların tavsiyelerine 
ve önerilerine mutlaka uyalım.

Ağız ve diş sağlığımızla ilgili 
sorunların çözümü olsa da en güzeli 
dişlerimize iyi bakmak. Çünkü 
dişlerimizin bakımını iyi yaparsak çok 
daha az sorun yaşarız. Bunun için diş 
hekimlerinin birkaç tavsiyesi var:

Her yıl; 21 – 27 
Kasım tarihleri arası 
Okullarımızda Ağız 

ve Diş Sağlığı Haftası 
olarak kutlanır. 
22 Kasım tarihi 

Dünya Diş Hekimleri 
Günü’dür.

Diş hekimliğinde 
en önemli kural 

temizliktir. Bunun 
için diş hekimleri 
maske, eldiven ve 

yüz koruyucu siperlik 
kullanırlar.

Sen de diş hekimi 
olmak istiyorsan liseyi 

bitirdikten sonra 
üniversitelerin Diş 

Hekimliği Bölümü’nü 
tercih etmelisin. 



1

2

Kanat açıklığı 4 
metreye kadar 
uzanabilen 
albatros kuşları, 
robotik planöre 
esin kaynağı 
olmuştur.

Saatte 110 
kilometre hızla 
yüzebilen yelken 
balığı, denizlerin 
en hızlı yüzen 
balığıdır.

7
İnsanlar gibi 
hayvanların 
da kan 
grupları 
vardır.

İnsanın 
vücudundaki 
en güçlü kas 
dildir.

6
Charlie Chaplin 
dünyanın ilk 
komedi yıldızıdır. 
O yıllarda 
filmler sessiz 
çekildiğinden 
jest ve mimiklerle 
insanları güldürür.

4

3232 3333

A C A B A  N E D E N ?

5
Dünya tarihinin 
bilinen ilk 
kütüphanesi 
Asurlular 
tarafından 
kurulan Ninova 
Kütüphanesi’dir.

3
Diğer 
gezegenlerden 
farklı olarak, saat 
yönünde dönen tek 
gezegen Venüs’tür.
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Bundan yüzyıllar öncesine kadar dünyanın 
Asya, Avrupa ve Afrika dışında kalan toprakları 
keşfedilmemişti. Bütün ekonomik, askerî ve siyasal 
olaylar bu üç kıtada gerçekleşiyor; diğer kıtalar 
bilinmiyordu. Derken İtalyan denizci Kristof Kolomb 
1492 yılında uzun bir yolculuğa çıktı. Günlerce açık 
denizlerde ilerledikten sonra bir kıyıya yanaştı.

KRİSTOF KOLOMB’UN 

HEYECAN DOLU 
YOLCULUĞU

Burası kimsenin 
varlığından haberdar 
olmadığı yepyeni bir 
kıtaydı: Amerika!

Avrupalı denizciler 1400’lü 
yıllardan itibaren uzun 
mesafeler kat edecek gelişmiş 
gemiler yapmaya başladılar. 
Çinliler tarafından icat edilen 
pusulayı kullanarak uçsuz 
bucaksız denizlere açıldılar. 
Amaçları yeni ticaret yolları 
bulmak ve yeni kaynaklara 
ulaşmaktı.

Çünkü Çin’den ve Hindistan’dan 
yola çıkan ticaret kervanlarının 
Avrupa’ya ulaşması aylar 
sürüyordu. Üstelik ticaret 
kervanlarının geçtiği yollar 
İran ve Osmanlı İmparatorluğu 
gibi büyük devletlerin 
hakimiyetindeydi. Hindistan’a 
kara yolu yerine denizden 
ulaşabilirlerse ticaret çok 
daha hızlanacak ve kolay hâle 
gelecekti.
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Kolomb Yola Çıkıyor

Kolomb Yola Çıkıyor

Denizciler uzun uğraşlar 
sonucunda Afrika kıtasını 
dolaşarak Hindistan’a ulaşmayı 
başardılar. Ama bu yol hem çok 
uzundu hem de çok tehlikeliydi. 
Bu yolu kısaltacak bir şeyler 
yapmalıydılar.

İtalyan denizci Kristof Kolomb’un 
bir fikri vardı. Kolomb, 
Avrupa’dan gemiye binip 
batıya doğru dümdüz giderse 
Asya kıtasının doğu kıyılarına 
ulaşabileceğine inanıyordu.

Kolomb ve arkadaşları günler 
süren yolculuğun ardından 
ulaştıkları kara parçasını 
Asya kıtasının arka tarafları 
zannettiler. Burada karşılaştıkları 
Amerikan yerlilerinin de 
Hintli olduğunu düşündüler. 
Keşfettikleri yerin yeni bir kıta 
olduğunu bilmiyorlardı.

Bunun için İspanya kralının 
desteğiyle kendine büyük bir 
gemi yaptırdı. Yanına haritaları 
ve pusulasını da alarak denizlere 
açıldı. Nelerle karşılaşacağının 
hayalini kurarak günlerce, 
haftalarca tek bir kara 
parçasına rastlamadan gemisini 
yüzdürdü. 37. günün sonunda 
tam ümidini kaybetmek üzereydi 
ki ufukta kara gözüktü…

Kolomb hemen Avrupa’ya 
döndü ve gördüklerini 
heyecanla insanlara anlattı. 
“Asya’ya ulaşan yeni bir yol 
buldum” dedi. Burada gördüğü 
güzelliklerden bahsetti. En 
çok ilgisini çeken ise domates, 
patates, mısır, çilek gibi meyve 
ve sebzelerdi. Çünkü bu 
yiyecekler o tarihlerde Avrupa, 
Asya ve Afrika’da yetişmiyor, bu 
güzelim lezzetleri kimsecikler 
bilmiyordu.

Kolomb hayatını 
kaybedinceye 

kadar Amerika’ya 
4 deniz yolculuğu 

yaptı. Fakat bu 
toprakların yeni 

bir kıta olduğunu 
öğrenemeden öldü.
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Keşfedilen Topraklar 
Amerigo Vespucci’nin 
Adını Aldı

Yeni Keşifler, Yeni Kaşifler…
Amerigo Vespucci adında bir 
denizci Kolomb’un anlattıklarını 
dinleyerek denizlere açıldı ve 
Kolomb’un keşfettiği topraklara 
peş peşe 3 ziyaret yaptı.

Amerigo Vespucci yaptığı 
gözlemler sonunda bu 
toprakların Asya’dan çok farklı 
olduğunu gördü. Hem iklim hem 
yetişen ürünler Asya’dan çok 
farklıydı. Burası bambaşka bir 
kıta olmalıydı.

Bugün dünyada keşfedilmemiş 
hiçbir kara parçası kalmadı. 
Uydular aracılığıyla dünyanın 
her köşesinin fotoğraflarını 
çekebiliyoruz.

Amerigo Vespucci’nin farkına 
vardığı bu gerçek üzerine 

bu yeni kıtaya “Amerika” adı 
verildi. Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtasında yaşayanlar bu yeni 

haber karşısında oldukça 
şaşkındı. Amerika’dan “yeni 

dünya” diye bahsettiler. 
Buradaki yaşama büyük 

merak duydular.
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Ancak evrende henüz 

ulaşamadığımız ve varlığından 

haberdar olmadığımız pek çok 

gezegen ve yıldız var. Gökyüzünde 

keşfedilecek yeni yerler Kolomb gibi 

kaşifleri bekliyor…
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Tabiatın Hediyeleri

KARADENİZ’İN 
TARIM ÜRÜNLERİ:

Karadeniz’le özdeşleşen bu 
ürünler nelermiş hep birlikte 
öğrenelim…

Karadeniz Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesidir. 
Yağışlar belli bir mevsimde değil, yıl genelinde görülür. 
Yaz kuraklığı yaşamayan bölge, tarım ürünleri 
açısından oldukça zengindir. Karadeniz’in yemyeşil 
dağlarında, yaylalarında ve ovalarında yetişen ürünler 
bütün Türkiye’ye gönderilir ve sevilerek tüketilir.

Dünyadaki fındık üretiminin 
yüzde 70’i Karadeniz Bölgesi’nde 
yapılır. Özellikle Giresun ve Ordu 
şehirlerimiz fındık üretiminin 
merkezidir. Fındık; severek 
tükettiğimiz çikolata kremaları 
ile kek, pasta gibi tatlılara lezzet 
katar. Kuruyemiş olarak da bol 
bol tüketilir. İçerisindeki E ve K 
vitaminleri beyin sağlığımıza 
faydalıdır. Eklem ve kemik 
ağrılarına iyi gelir, kaslarımızı 
güçlendirir.

Türkiye çay üreten ülkeler 
arasında en ön sıralarda yer 
alır. Türk insanının severek 
tükettiği çay, ülkemizin 
yalnızca Doğu Karadeniz 
bölgesinde yetişir. Çayın 
siyah, beyaz ve yeşil 
olmak üzere üç çeşidi 
vardır. Aşırıya kaçmadan 
içersek kalp ve bağırsak 
sağlığımız için oldukça 
yararlıdır. Ayrıca yeşil çay 
metabolizmayı hızlandırır.

Mısırın dünyadaki en büyük 
üreticisi Amerika Birleşik 
Devletleri’dir. Ülkemizde 
de Karadeniz ve Akdeniz 
Bölgelerimizde fazlaca yetişir. 
Karadenizliler mısırı un haline 
getirerek “mısır ekmeği” 
pişirmeyi çok severler. Midemiz 
ve sindirim sistemimiz için 
oldukça yararlı olan mısır, 
kansızlığı da önler. Ama aşırı 
tüketirsek kan şekerimizi 
yükseltip midemizi rahatsız 
edebilir. 

Fındık

Çay

Mısır
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Gördüğünüzde onu kocaman, 
yeşil bir gül zannedebilirsiniz. 
Adı “kara” olsa da kendisi 
“yeşil”dir. Karadeniz Bölgesi’nde 
kara lahananın sarması, çorbası 
ve daha birçok yemeği yapılır. 
Tam bir K vitamini deposu olan 
lahana; kan basıncı düşürücü, 
iltihap önleyici, yaşlanma karşıtı 
bir sebzedir.

Elma, ülkemizin hemen hemen 
her bölgesinde yetişir. Karadeniz 
Bölgesi’ndeki şehirlerimizden 
Amasya da elmasıyla ünlüdür. 
“Misket elması” olarak da 
tanınan Amasya elması ince 
kabuklu, sert ve hoş kokuludur. 
Genellikle bir tarafı kırmızı, diğer 
tarafı ise sarı veya yeşilimsi 
renktedir. Elmanın vücudumuza 
faydaları saymakla bitmez. 
Bağışıklığımızı güçlendiren elma, 
hastalıkların doğal ilacı gibidir.

1. Karadeniz Bölgesi’nde ekmeği yapılan sarı 
renkli bitki

2. Tam bir C vitamini deposu olan; içi yeşil, 
dışı kahverengi meyve

3. Diğer adı misket elması olarak da bilinen 
elma türü

4. Kivinin en çok yetiştirildiği şehrimiz
5. Metabolizmayı hızlandıran çay türü
6. Ülkemizde sadece Doğu Karadeniz’de 

yetişen ve sudan sonra en çok tüketilen 
içecek

7. En çok fındık üretilen şehirlerimizden biri

8. Mısırın en çok üretildiği ülke
9. Dünya fındık üretiminin 70’ini yapan ülke
10. Sarması ve çorbası yapılan adı kara 

kendi yeşil olan sebze
11. En çok Akdeniz’de yetişmesine rağmen 

Karadeniz Bölgesi’nde de yetişen turuncu 
renkli kış meyvelerinin genel adı

12. Kışın fırında ya da sobada pişirilen 
kahverengi sert kabuklu meyve

Kış meyvesi olan kivi, ülkemizde 
en çok Marmara Bölgemizdeki 
Yalova ilimizde üretilir. Ama 
son yıllarda Doğu Karadeniz’de 
de üretilmeye başlanmıştır. 
İçerisinde yüksek oranda C 
vitamini vardır. Bu nedenle grip, 
nezle ve soğuk algınlığına çok 
iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir, 
kemik gelişimini destekler. 

Kara Lahana

Elma

Kivi

Karadeniz’in 
bereketli 

topraklarında şeker 
pancarı, kestane 
ve turunçgiller de 

yetişir.
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Haritada Bir Nokta

Gelin hem bu 
sorunun cevabını 
öğrenelim hem 
de Eyfel Kulesi’ni 
yakından 
tanıyalım.

Fransızlar, 1789’da gerçekleşen 
Fransız İhtilali’nin 100. yıl 
dönümünü görkemli bir törenle 
kutlamak istiyordu. Bunun için 
Paris’te geniş katılımlı bir fuar 
düzenlemeye karar verdiler. 
İnşasına 28 Ocak 1887’de 
başlanan Eyfel Kulesi, fuar 
alanının giriş kapısı olarak 
tasarlandı. Yapımında 3000 
işçinin çalıştığı Kule 2 yıldan 
fazla sürede tamamlandı ve 
1889’daki 100. yıl törenlerine 
yetiştirildi.

Önceleri Sevilmedi

Eyfel Kulesi hem inşaat 
sürecinde hem de 
tamamlandıktan sonra 
Paris halkı ve sanatçılar 
tarafından çok eleştirildi. 
“Paris’e yakışmayan 
bir demir yığını” olarak 
tanımlandı ve görüntü 
kirliliği oluşturmakla 
suçlandı.

Bir türlü beğenilmeyen 
ve insanlar tarafından 

kabul görmeyen yapının 
kutlama törenlerinin 
ardından yıkılmasına 
karar verildi. Ancak 
böylesine büyük bir 

yapıyı yıkmak da 
oldukça maliyetli 

olacak, belki de aylar 
sürecekti…

Fransa’nın başkenti Paris’le özdeşleşen 

Eyfel Kulesi, inşa edildiği yıllarda 

dünyanın en yüksek yapısıydı. Peki 

Fransızlar, Paris’in ortasına niye bu 

kadar yüksek bir kule inşa etti?

PARİS’İN DEMİRDEN SİMGESİ 
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İletişimde Kullanıldı

Fransa yöneticileri 
Eyfel Kulesi’ni nasıl 
değerlendireceklerini 
düşünürken bir fikir ortaya 
atıldı. Kule; o zaman 
yeni yeni gelişen radyo 
teknolojisi için kullanılabilir, 
yani radyo kulesi olarak 
değerlendirilebilirdi.

Eyfel Kulesi, tepesindeki 
televizyon anteniyle 
birlikte yaklaşık 325 metre 
uzunluğundadır. Bu uzunluk 
85 katlı bir apartman binası 
kadardır.

Eyfel Kulesi, tasarımcısı 
Gustave Eiffel’in adını 
almıştır.

Tamamen demir ve 
perçinden oluşan Eyfel 
Kulesi’nin ağırlığı 

10.500 
 tondur. 

Paris’in Simgesi Oldu

Zamanla Paris halkı Eyfel 
Kulesi’ne alıştı. Yapıldığı 
dönemde “çirkinlik abidesi” 
olarak görülen Kule, bugün 
dünyanın en güzel mimarî 
yapılarından biri kabul 
ediliyor. Paris’le özdeşleşen 
yapı aynı zamanda 
dünyanın en turistik 
noktalarından biri.

20.000 
7 yılda bir 60 ton boya ile 
boyanan Kule, 

ampulle aydınlatılıyor.

Eyfel Kulesi’nin en üst 
katında Paris’e tepeden 

bakabileceğiniz bir 
seyir terası bulunuyor. 
Bu noktaya asansörle 

çıkabilirsiniz. Eğer 
asansör sırası beklemek 

istemezseniz yaklaşık 
1700 basamaktan 
oluşan merdiveni 
kullanabilirsiniz.

Eyfel Kulesi inşa edildiği 
yıllarda, dünyanın insan eliyle 
yapılmış en yüksek yapısıydı. 

Günümüzde yükseklik 
sıralamasında oldukça geriye 
düşmüş olsa da popülerliğini 

koruyor. Dünyanın en çok 
fotoğrafı çekilen yapılarından 
biri olan Eyfel Kulesi’ni yılda 7 

milyon kişi ziyaret ediyor.

Böylelikle Kule 
yıkılmaktan kurtuldu. 
Birinci Dünya Savaşı 

yıllarında haberleşme ve 
sinyal iletme alanında 

Fransa’ya büyük başarılar 
kazandırdı ve oldukça 

işe yaradı. Kule’nin 
gönderdiği sinyaller 

Amerika’ya kadar 
ulaşabiliyordu.
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PTT’yi Tanıyalım

Ben De Filatelist  

Olabilirim

Kültür değerlerimizi yansıtan 
ve tarihe tanıklık eden pulları 
biriktirmek güzel bir hobi. Bu 
amaçla edindiğimiz pulları, 
kitap ya da defterlerimizin 
arasında bir süre saklayabiliriz. 
Ama bu, koleksiyon yapmak 
anlamına gelmez.

Koleksiyon yapmak için 
pullarımızı bir düzene 
sokmalı; konularına 

ya da tarihlerine 
göre sıralamalıyız. 

Ancak böyle yaparsak 
pullarımızı kaybolmadan 
ve zarar görmeden uzun 

süre saklayabiliriz. 

Tüm bu ürünleri  
PTT’nin  

www.filateli.gov.tr 
adresinden satın 

alabilirsiniz.

Pul Defteri / Albümü: Belki 
de en önemli malzeme pul 
defteridir. Biriktirdiğimiz 
pulların sağa sola 
dağılmadan bir arada 
durmasını sağlar.

Pul Dizme Bandı (Föy): Pul 
boyutuna göre hazırlanmış, 
bölmeli şeffaf dosyadır. 
Pulları tarihlerine ve 
konularına göre dizmemizi ve 
sergilememizi sağlar.

Pul Maşası (Pul Pensi): 
Pulların boyutu ufak 
olduğundan parmaklarımızla 
tutmak hem zordur hem 
de pula zarar verebilir. Bu 
nedenle pulları tutmak ve 
yapıştırmak için pul maşası 
kullanılır.

Büyüteç: Pulların üzerindeki 
yazıları okumak, çizimlerin 
detaylarını incelemek için 
büyüteç kullanılır.

Havid: Pulların korunması 
için, pul boyutunda 
hazırlanmış bir yüzü şeffaf, 
zarf benzeri kılıflardır.

Şarniyer: Tutkallı kağıttır. 
Bir kısmı pula, bir kısmı 
da deftere yapıştırılır. 
Böylelikle pullar 
düşmeden durabilir.

Nelere İhtiyacım Var?

Peki pul koleksiyonu 
yapmak için 

nelere ihtiyaç 
var? Haydi gelin 

temel malzemeleri 
tanıyalım: 

Pulların renkli dünyasına “merhaba” 

demek oldukça kolay. Sen de birkaç temel 

malzeme edinerek pul koleksiyonu yapmaya 

başlayabilirsin.



Okumayı Seviyorum

S U S A N N A  T A M A R O

Kİtaplardan 

Korkan  
Çocuk,  
kİTAPLARI 

NASIL SEVDİ?

Siz hiç kitaplardan korkan 

birini gördünüz mü? “Böyle 

bir şey nasıl olur?” demeyin! 

Çünkü bu kitabın kahramanı 

Leopoldo kitaplardan 

korkuyor.

Leopoldo sekizinci doğum gününü 

kutlamaktadır. Anne ve babasının kendisine 

verdiği hediye kutusundan koşu ayakkabısı 

yerine iki rengârenk kitap çıkınca olanlar olur. 

Aldığı hediyeyi beğenmeyen ve ağlamaya 

başlayan Leopoldo, kendisini bir çocuk 

psikoloğunun karşısında bulur.
Psikoloğun 

dediğine göre 
Leopoldo’nun 

hastalığı “kitap 
korkusu”dur.  

Kitabın Künyesi
Kitaplardan Korkan Çocuk

Yazar: Susanna Tamaro
Çeviren: Eren Cendey

Resimleyen: Mustafa Delioğlu
Yayınevi: Can Çocuk, 2019

Sayfa Sayısı: 41
ISBN: 9789758440863

Günler, haftalar, aylar 
geçer ama evde uygulanan 
yöntemlerin hiçbiri iyi 
gelmez. Leopoldo kitapları 
her açtığında karmakarışık, 
simsiyah yazılardan başka bir 
şey görmez.

Hikâyenin sonunda 
kahramanımız büyük bir 
değişim yaşar ve kitap 
sevgisiyle tanışır. Kitap 
korkusunu yenmesinde ona 
yardımcı olan biri vardır…

Leopoldo’ya kitap 
sevgisini aşılayan 
kimdi? Kitap 
korkusunun gerçek 
sebebi neydi? 
Anne ve babası 
kahramanımızla 
ilgili hangi gerçeği 
bilmiyordu? Tüm bu 
soruların cevabını 
öğrenmek için bu 
kitabı mutlaka 
okumalısın.
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Sağlıklı Yaşam

D
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Çikolata ve şekerleme 
yerine bol bol meyve 
yiyelim.

Gazlı ve şekerli 
içecekler yerine doğal 
meyve suyu içelim.

Öğünlerimizden sebze 
ve salatayı eksik 
etmeyelim.

Yeterli miktarda su 
tüketelim.

Düzenli olarak spor 
yapalım.
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PTT Çocuk Dergisi’ne mektup gönderen 

Begüm Güneyatan, Ceyda Çetin, İnci Nisa 

Sit, ve Selim Çetin arkadaşlarımıza çok 

teşekkür ederiz.

PTT Çocuk 
Dergisi’ne 

beğenilerini ifade 
eden okurumuz 

Ayşe Uyumaz 
Dülger’e çok 

teşekkür ederiz.

haydİ bİze yaz, 

yayıMlayalım!

PTT AŞ  Genel Müdürlüğü 

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

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 

Dergimizdeki içeriklerle ilgili 

bize yazabilirsin. Mektubunu 

bekliyoruz. 
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Aşağıdaki gemiyi hayalimizdeki renklere 

göre boyayalım...

EtkİNLİK




