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Bu Ay Ne Oldu?

Her yıl, Ocak ayının ikinci haftasını “Enerji Tasarrufu 
Haftası” olarak kutlarız. Hafta boyunca okullarımızda 
çeşitli etkinlikler düzenler, enerji tasarrufu hakkında 
farkındalık kazanırız.  

Enerji kaynaklarımızı 
bilinçli kullanmak 

hem doğamız hem 
ülke ekonomimiz 

hem de aile bütçemiz 
için çok önemlidir. 

Basit önlemler alarak 
büyük miktarda 
enerji tasarrufu 
sağlayabiliriz.

Peki neler 
yapabiliriz? 
Hep birlikte 
öğrenelim...

Benzin olmazsa 
otomobillerimizi kullanamayız. 
Elektrik kesilirse televizyon 
izleyemeyiz. Doğalgaz 
bağlantısı olmadan kombiyi 
çalıştıramayız. 

Enerji, sahip olduğumuz araç 
ve gereçleri kullanabilmek için 
olmazsa olmazdır. 

Bununla birlikte enerji 
kaynaklarımız sınırlı, enerji 
üretimi de zahmetlidir. O halde 
sahip olduğumuz enerjiyi 
olabildiğince verimli kullanmalı, 
boş yere harcamamalıyız. Yani 
enerji tasarrufu yapmalıyız.

Otomobil, tren, uçak, 
gemi gibi bütün ulaşım 

araçları...
Televizyon, buzdolabı, 

fırın, ütü gibi ev aletleri...
Bilgisayar, tablet, cep 
telefonu gibi cihazlar...
Soba, kombi, kalorifer, 

klima gibi ısınma 
sistemleri...

Günlük hayatımızı 
kolaylaştıran tüm araç ve 
gereçler enerjiyle çalışır. 

E N E R J İ  T A S A R R U F U
H E P İ M İ Z İ N  S O R U M L U L U Ğ U

Her birimiz çok basit birkaç 
alışkanlık edinerek enerji 
kaynaklarımızı ve doğamızı 
koruyabiliriz. Evimizde ve 
okulumuzda gereksiz su ve 
elektrik tüketimini önlersek 
enerji tasarrufuna büyük katkı 
sağlarız.

Neler Yapabiliriz?

0606 O C A K  2 0 2 1
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Basit bir önlemle ne kadar 
sudan tasarruf edebileceğimizi 
gördük. Benzer şekilde 
ellerimizi sabunlarken musluğu 
kapatmak, duşta daha az vakit 
geçirmek gibi önlemler de 
alabiliriz.

Kış gelince evlerimizi ısıtmamız 
gerekir. Bunun için de soba, 
kalorifer ve klima gibi ısınma 
sistemlerini kullanırız. Ancak 
kapı ve pencerelerimiz soğuk 
geçiriyorsa evimizi ısıtmak hayli 
güçleşir. Kış gelmeden kapı ve 
pencerelerimizin arasındaki 

İzlemediğimiz televizyonu 
kapatmak, güneş ışığı varken 
lambaları yakmamak, çıktığımız 
odanın lambasını söndürmek, 
kullanmadığımız aletleri fişten 
çekmek... Tüm bu önlemler 
elektrik tasarrufunda bize çok 
yardımcı olur.

Çamaşır ve bulaşık 
makinelerini tam dolmadan 
çalıştırmamak ve su sızdıran 
muslukları onarmak da su 
tasarrufunda oldukça etkilidir. 
Bu konuda büyüklerimizi 
bilgilendirip tedbir almalarını 
sağlayabiliriz.

boşlukları süngerle kapatırsak 
evimizi ısıtmak çok kolaylaşır.

Oturduğumuz odanın kapı 
ve pencerelerini kapatarak 
içerinin sıcak kalmasını 
sağlar ve ısınma maliyetinden 
tasarruf edebiliriz.

Buzdolabının kapağını 
uzun süre açık tutmak ve 
mutfaktaki su ısıtıcısına 
gereğinden fazla su 
doldurmak da elektrik israfı 
anlamına gelir. Tüm bu 
konularda aile üyelerimizi 
bilgilendirip onların da duyarlı 
davranmasını sağlayabiliriz.

Su Tasarrufuyla Başlayalım...
Isınmada Tasarruf

Peki Ya Elektrik?

Dişlerimizi 
fırçalarken musluğu 

kapatmanın ne 
kadar önemli 
olduğunu hiç 

düşündünüz mü?

Eğer suyu dişlerimizi 
fırçalarken açık bırakırsak 
her fırçalamada yaklaşık 

2 litre su israf olur. 
Günde 2 kere dişlerimizi 

fırçaladığımızı düşünürsek, 4 
litre suyu israf etmiş oluruz. 

Yani musluğu kapatırsak 
yılda 1460 litre su tasarrufu 

sağlayabiliriz. Bu da yaklaşık 
76 damacana  

su eder.

O C A K  2 0 2 1

Tasarruflu ampuller 
çok daha az elektrik 
harcar. Evlerimizde 
bu ampulleri tercih 

edebiliriz.

Enerji tasarrufu aile 
bütçemize de katkı 

sağlar. Enerji tasarrufu 
yaparsak su, elektrik ve 
doğalgaz faturalarımız 

daha düşük gelir. 
Paramız da cebimizde 

kalır.

Dünyadaki doğal 
kaynaklara sadece bizim 

değil, tüm canlıların 
ihtiyacı var. Enerji 
tasarrufu yapmak 
geleceğimizi korur, 

doğamızı güzelleştirir. 

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

GELECEĞİ: 

YenİLENEBİLİR          

 ENERJİ
Ulaşım, ısınma ve günlük ihtiyaçlarımız için 

kullandığımız her türlü araç ve gerecin enerjiyle 

çalıştığını öğrendik. Peki biz bu enerjiyi hangi 

kaynaklardan elde ediyoruz?

Enerji kaynaklarımız 

“yenilenemez” ve 

“yenilenebilir” olmak 

üzere iki türlüdür. Haydi 

en sık kullandığımız enerji 

kaynaklarını tanıyalım 

ve yenilenebilir enerjinin 

önemini kavrayalım...
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Yenilenemez Enerji 
Kaynakları

Kömür

Doğalgaz

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları

Hidroelektrik Enerji 

Petrol

Yenilenemez enerji kaynakları, 
kullanıldıktan sonra tekrar 
yerine konulamayan ve zaman 
içinde tükenen kaynaklardır. Bu 
kaynaklar yer yüzeyinin altında 
bulunurlar. En belirgin özellikleri 
çıkartılmasının yüksek maliyetli 
ve çok zahmetli olmasıdır. 

Kara kara, irili ufaklı kömürler... 
Eğer eviniz sobayla ısınıyorsa 
ya da hafta sonları mangal 
yakıyorsanız kömürle 
tanışmışsınızdır. Kömür, 
günümüzde genellikle ısınma 
amacıyla kullanılır. Ama 
eskiden tren ve gemi gibi ulaşım 
araçlarını çalıştırmak için de 
kullanılırdı. Kömür yakıldığında 
çevresine ısı verir. Ancak 
çıkardığı gazlar atmosferimizi 
kirletir.

Doğalgaz kömür ve petrolden 
çok daha masumdur. Çünkü 
onlardan çok daha az zararlı 
gaz açığa çıkarır. Ama 
doğalgaz kaynakları da tıpkı 
kömür ve petrol gibi sınırlıdır 
ve zaman içinde tükenecektir. 
Doğalgaz yer altından gaz halde 
çıkartılır. Genellikle evlerimizin 
ısınmasında kullanılır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, 
var olan kaynakların 
kullanımıyla tekrar tekrar 
üretilebilen, kullanmakla 
tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. 
Üstelik yenilenebilir enerji 
kaynakları doğamıza zarar 
vermez.

Yaşam kaynağımız su, en önemli 
yenilenebilir enerji kaynağımızdır. 
Akarsuların ve nehirlerin üzerine 
kurulan türbinler yani barajlar 
suyun gücünden yararlanarak 
elektrik üretir. Bu elektrik büyük 
trafolarda toplanarak kablolar 
aracılığıyla evlerimize iletilir. 
Evlerimizde kullandığımız bütün 
elektrikli aletler hidroelektrik 
santrallerinden gelen elektrikle 
çalışır.

Ülkemiz hidroelektrik enerji 
açısından oldukça şanslıdır. 
Hemen hemen her coğrafi 
bölgemizde çok sayıda akarsu 
bulunur. Bu akarsular üzerine 
kurulan barajlar elektrik 
ihtiyacımızın büyük bölümünü 
karşılar.

Petrol yer yüzeyinin kilometrelerce 
altından çıkartılan sıvı haldeki bir 
madendir. Çıkartıldıktan sonra 
çeşitli işlemlerden geçirilerek, 
başta benzin olmak üzere çeşitli 
enerji kaynaklarına dönüştürülür. 
Genellikle otomobil ve uçak gibi 
ulaşım araçlarında yakıt olarak 
kullanılır. Tıpkı kömür gibi zararlı 
gazlar salarak doğamıza zarar 
verir. Petrol oldukça pahalı bir 
enerji kaynağıdır. Bununla birlikte 
hızla tükenmektedir.

Ayrıca yenilenemez 
enerji kaynakları 

hava ve su 
kirliliğine sebep 

olarak dünyamıza 
zarar verir.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın 
en büyük barajı 

Adıyaman ve Şanlıurfa 
illerimiz arasında, Fırat 

Nehri üzerine kurulu 
Atatürk Barajı’dır. 

Atatürk Barajı o kadar 
büyüktür ki İstanbul’un 1 

yıllık su ihtiyacını 5 günde 
karşılayabilir.

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ
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Güneş Enerjisi

Rüzgâr Enerjisi

Dünyamızı ısıtan ve aydınlatan 
pırıl pırıl Güneşimiz aynı 
zamanda doğa dostu bir 
enerji kaynağıdır. Bazı evlerin 
çatısında güneş panelleri 
görmüşsünüzdür. Bu paneller 
sayesinde çeşmelerimizden 
akan su sıcacık olur, duş alırken 
su ısıtıcısı kullanmak zorunda 
kalmayız.

Tıpkı Güneş gibi rüzgâr 
gücü kullanılarak da elektrik 
üretilebilir. Rüzgâr gücünden 
elektrik üretmek için dev 
rüzgâr türbinleri kurulur. Bu 
türbinleri rüzgâr güllerine ya 
da evlerimizdeki vantilatöre 
benzetebiliriz. Rüzgâr 
türbinlerinin pervaneleri 
döndükçe ortaya çıkan enerji 
elektriğe dönüştürülür. 

güneş enerjisi ile elektrik 
üretimi de mümkündür. Son 
yıllarda geliştirilen elektrikli 
otomobiller, Güneş enerjisiyle 
üretilen elektrikle çalışmaktadır. 
Elektrikli otomobiller, benzinliler 
gibi havamızı kirletmez.

Türkiye’de çok 
sayıda rüzgâr 

enerjisi santrali 
bulunur. Bunların 
büyük kısmı Ege 
Bölgesi’ndedir.

Yer altındaki sıcak 
su kaynaklarından 

çıkan buhar, 
buhar türbinleriyle 
enerjiye dönüşür. 
Buna jeotermal 

enerji denir.

Organik atıklar, yani 
çöplerimiz de bizler için 
birer enerji kaynağıdır. 

Bu atıkları ayrıştırıp 
çeşitli işlemlerden 

geçirerek ısı ve elektrik 
üretebiliriz. Bu enerji 

türüne “biyokütle 
enerji” denir.

| Eşleştir

Enerji kaynakları hakkında pek çok şey öğrendik. Haydi 
aşağıdaki görselleri eşleştirip öğrendiklerimizi pekiştirelim...

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı :

 K
öm

ür
 - 

K
öm

ür
 S

ob
as

ı, G
ün

eş
 - 

G
ün

eş
 P

an
el

i, B
ar

aj
 - 

El
ek

tr
ik

 S
an

tr
al

i, B
en

zi
n 

- O
to

m
ob

il, 
R

üz
ga

r -
 R

üz
ga

r T
ür

bi
ni

, P
riz

 - 
Te

le
vi

zy
on

, K
om

bi
 - 

K
al

or
ife

r

1515P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ



Engin maviliklerin içinde süzülerek kanat 
çırpıyorum. Oh! Hava ne kadar da ferah. İç 
Anadolu Bölgesi’nin üzerinde olmalıyım... Heyecan 
ve merak dolu gözlerle sınırlarını kestiremediğim 
kocaman bir şehre yaklaşıyorum. Şehrin tam 
ortasında, göğe yükselen yemyeşil bir kubbe 
dikkatimi çekiyor. “Hoş geldin” dediğini duyar 
gibiyim. Hoş buldum güzel kubbe!

Peki Türkiye’nin 
ortasındaki bu şehir 
de neresi? Evet, evet... 
Doğru tahmin ettiniz. 
Konya’dayım.

mevlana’nın  
hoşgörü 
Dİyarı

G E Z G İ N  G Ü V E R C İ N 
K O N Y A’ D A

Konya yüz ölçümü bakımından 
Türkiye’nin en büyük şehri... 
Bana “hoş geldin” diyen yeşil 
kubbe de şehrin simgesi kabul 
edilen Mevlana Müzesi. Çok 
uzun yıllar önce ünlü İslam âlimi 
Mevlana Celaleddin Rumi, ailesi 
ve bazı öğrencileri ile birlikte bu 
tarihi binada yaşamış. Bugün 
Mevlana’nın türbesinin de 
bulunduğu yapı, cami ve müze 
olarak hizmet veriyor.

Mevlana Müzesi’nin yeşil 
kubbesine konup bir süre 
çevremi gözlemliyorum. 
Mevlana’nın hoşgörüsü içimi 
ısıtıyor. Adeta kendimi evimde 
hissediyorum. Ama vakit 
kaybetmeden Konya gezime 
devam etmeliyim. Hemen kanat 
çırpıp yükseliyorum.

Mevlana’nın fikirleri, öğütleri ve 
şiirleri nesilden nesile aktarılarak 
günümüze kadar ulaşmış. Bu 
öğretiler o kadar değerliymiş 
ki sadece ülkemiz için değil, 
tüm dünya için yol gösterici 
olmuş. Ölümünden yıllar sonra 
bile Mevlana, sevgi ve saygıyla 
hatırlanıyor. Dünyanın her 
yerinden binlerce insan Mevlana 
Müzesi’ni ziyaret etmeye devam 
ediyor.
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Karatay Medresesi

Karşımda taş işçiliğiyle 
beni büyüleyen Karatay 

Medresesi var. Sanki 
eski bir dostumu görmüş 
gibi heyecanlanıyorum. 

Bu tarihi yapı bundan 
yüzyıllar önce Emir 
Celaleddin Karatay 

tarafından okul olarak 
yaptırılmış. Çok sayıda 

önemli İslam alimi bu 
okulda yetişmiş.

Medresenin mermer kapısı 
oldukça gösterişli. Kubbesi 

de birbirinden güzel çinilerle 
bezeli. Bu tarihi çiniler çok 
değerli olduğu için binayı 

Konya Çini Eserler Müzesi’ne 
dönüştürmüşler. Müzenin 

içinde Türk – İslam sanatının 
en güzel çini örnekleri 

sergileniyor. Ben de minik 
adımlarımla müzeyi geziyor, 

gördüklerime hayran 
kalıyorum.

Gezgin Güvercin
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Biraz dinlenmek üzere şehrin 
mesire alanına yani Alâeddin 
Tepesi’ne doğru uçuyorum. 
Alâeddin Tepesi, Konya’nın tarih 
öncesi yerleşim yerlerinden 
biriymiş. İlk yerleşim Erken 
Tunç Çağı’nda başlamış. 
Ardından da Frig, Helen, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde yerleşim yeri 
olarak kullanılmış.

“Kelebekler Vadisi” denilen bu 
yapı, dev bir kelebek şeklinde 
inşa edilmiş. İçeride ahenkle 
kanat çırpan yüzlerce kelebek 
yaşıyor. Buraya “kelebeklerin 
evi” de diyebiliriz. Daha önce hiç 
görmediğim bitkiler, çicekler ve 
rengarenk kelebekler beni adeta 
büyülüyor.

Alâeddin Tepesi Kelebekler Vadisi

Hemen çay bahçesinde bir 
dala konuyorum. Manzara 

nefes kesici. İnsanlar 
bir yandan Konya’nın 

yöresel yemeklerini yiyor, 
bir yandan da sohbet 

ediyor. Ben de birazcık 
etli ekmek, birazcık 
da Mevlana şekeri 

tadıyorum.

Derken yanımdaki dala 
rengarenk bir kelebek 

konuyor. “Gezgin Güvercin, 
haydi düş peşime. Seni 

eşsiz güzellikteki bir vadiye 
götüreyim...” diyor. Bir gezgin 
olarak hayli meraklanıyorum. 

Acaba kelebek dostumun 
götürdüğü vadide beni neler 

bekliyor?

Bilge bir kelebek bana hayat 
döngülerinden bahsediyor. 
Nasıl beslendiklerini, gün 
içinde neler yaptıklarını 

anlatıyor. Burada 20.000 adet 
bitki bulunduğunu, kelebekler 

dışında başka canlıların da 
yaşadığını öğreniyorum.



21212020 O C A K  2 0 2 1 P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Kelebekler Vadisi cennetten bir 
köşe gibi. Oradan hiç ayrılasım 
gelmiyor. Ama akşam olmadan 
Konya’nın birkaç güzelliğini daha 
keşfedip sizlere anlatmalıyım. 
Beni Kelebekler Vadisi’ne getiren 
kelebek dostuma ve bilge 
kelebeğe veda edip yeniden 
havalanıyorum.

Konya’dan ayrılmadan önce 
görmek istediğim bir doğal 
güzellik daha var: Meke Gölü. Bu 
göl alışkın olduğumuz göllerden 
biraz farklı, volkanik bir göl. 
Sönmüş bir yanardağ kraterinin 
zamanla su dolmasıyla oluşmuş. 
Daha sonra gerçekleşen bir 
volkanik patlama da gölün 
ortasında kocaman bir adacık 
oluşturmuş. Göl kuş bakışı 
bakıldığında; çevresi mavi 
sularla kaplı siyah bir nokta gibi. 
Bu nedenle kendisine “Dünyanın 
Nazar Boncuğu” da deniyormuş.

Karapınar Çölü

Meke Gölü

Kanatlarım beni 
ülkemizdeki tek çöl 

olan Karapınar Çölü’ne 
götürüyor. Türkiye’de çok 
doğal güzellik görmüştüm 
ama hiç çöl görmemiştim. 

Burada rüzgâr öyle sert 
esiyor ki biraz üşüyorum. 

Kum tepeleri arasında 
kanat çırpıp bu doğa 

harikasını gözlemliyorum.

Meke Gölü adını, 
çevresinde yaşayan 

sakarmeke kuşlarından 
almış. Buraya kadar 

gelmişken sakarmeke 
dostlarımla da 

selamlaşıyorum. Onlar 
da bana “Ne iyi ettin de 

geldin” diyorlar.

Gezgin Güvercin senin 
şehrine de gelsin 

mi? Haydi yaşadığın 
şehrin tarihî ve doğal 
güzelliklerini bize yaz, 
sayfa 57’deki yazışma 

adresimize gönder. 
Gezgin Güvercin 

ziyaret edip hepimize 
anlatsın…

Gezgin Güvercin Konya’da 
neler gördü neler… Haydi onun 
gördüğü güzelliklerden bazılarını 
hatırlayalım…
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Gerçekten, ne iyi etmişim de 
gelmişim... Konya’da hem 

Mevlana’nın hoşgörüsüyle 
tanıştım hem eski 

medeniyetlerin kalıntılarıyla 
karşılaştım hem de eşsiz 

doğal güzellikler gördüm. Sen 
de yolun düşerse Konya’ya 

uğramalı, bu benzersiz şehrin 
tadına varmalısın...



Kelebekler 
ayaklarıyla tat 

alırlar.

Dünyanın en yüksek 
gökdeleni Dubai’deki 
Burc Halife’dir. Bina 

tam olarak 828 metre 
uzunluğa sahiptir.

1 Satürn gibi Jüpiter, 
Neptün ve Uranüs de 

halkalara sahiptir. 
Ancak bu halkalar 

çok ince olduğu için 
sıradan teleskoplarla 

gözlenemez. 

4
7

Çitalar saatte 
120 kilometre 
hızla koşabilir.

3 Mercanlar denizin altında 
rengarenk görüntüleriyle 

dikkat çeker. Sert 
yüzeyleri nedeniyle çoğu 

insan tarafından kaya 
zannedilse de aslında 

canlıdırlar. 

6

“Yalı Çapkını” da denen uzun 
gagalı balıkçıl kuş, Japonya’da 

üretilen hızlı trenlere ilham 
olmuştur. Mühendisler trenin 

lokomotifini kuş gagasına 
benzeterek daha yüksek hıza 
ulaşmıştır. Böylelikle hareket 
halinde çıkan yüksek ses de 

azalmıştır.

5

Afife Jale, 
tiyatro 

sahnesine 
çıkan ilk 

Türk kadın 
oyuncudur.

8

İlk ticari cep 
telefonu 1983 

yılında üretilse de 
1990’lardan itibaren 

yaygınlaşmaya 
başlamıştır.

2
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Meslekler

B e c e r i k l i  E l l e r ,  
B i z e  Ö z e l  G i y s i l e r

Elbise, pantolon, gömlek, 
ceket hatta gelinlik... Çeşit 
çeşit, renk renk, desen 
desen kumaşları bize özel 
giysilere dönüştüren terzileri 
tanıyalım mı?

Terzilik, dünyanın en 
eski mesleklerinden biri. 

Üzerimize giydiğimiz 
kıyafetlerden, evlerimizde 

kullandığımız örtülere 
kadar; her türlü tekstil 

ürününü terziler hazırlar.

El becerisi ve yaratıcılık 
isteyen bu meslek, 

tasarruf etmemizi de 
sağlar. Nasıl mı? Bize 

artık küçük gelen ya da 
yıpranan giysileri tamir 

ederek.

Terziler; kumaş, düğme, fermuar, 
lastik gibi parçaları bir araya getirip 
diker ve vücut ölçülerimize uygun 
giysiler üretirler. Hatta bu giysileri 
tül, boncuk, pul ve nakışlarla 
süsleyip güzelleştirirler. 

Elinden Her İş Gelir

Günümüzde kıyafetlerimizi 
çoğunlukla alışveriş 
merkezlerindeki mağaza 
ve butiklerden alıyoruz. Bu 
kıyafetler tekstil makinelerinde 
belirli kalıplara göre 
üretildiğinden üzerimize tam 
uymayabiliyor. Bazen paçaları 
uzun, bazen kolları kısa, bazen 
bel bölgesi bol geliyor.

Böyle bir durumda hemen 
mahallemizdeki terzinin kapısını 
çalıyoruz. O da aldığımız giysiyi 
beden ölçülerimize uygun hale 
getiriyor. Paçaları kısaltıyor, 
kolları uzatıyor, bel bölgesini 
daraltıyor... Ellerinden her iş 
geliyor.
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Bize Özel Tasarımlar

Gruplara Özel Kıyafetler

Kostüm de Dikiyorlar

Bazen de düğün, nişan, 
mezuniyet balosu gibi 
önemsediğimiz davetler 
oluyor. Bu davetlere bize özel 
tasarlanmış, üzerimize tam 
oturan kıyafetlerle katılmak 
istiyoruz. Bu durumda terziye 
gidip hayalimizdeki kıyafeti 
anlatıyoruz.

Bizler de okulumuzda 
düzenlediğimiz dans gösterisi, 
konser, tiyatro oyunu gibi 
etkinliklere hazırlanırken 
terzilerden yardım istiyoruz. 
Çünkü bu etkinliklerde grup 
olarak aynı kıyafeti giymemiz 
gerekebiliyor. 

Şarkıcı ve tiyatrocu demişken 
sahne kostümlerini de terzilerin 
diktiğini hatırlatalım. Şarkıcılar 
sahneye ya da televizyona 
çıkarken ışıltılı, pırıltılı kostümler 
tercih edebiliyor. Ya da tiyatro 
oyuncuları canlandırdıkları 
karakterleri yansıtan abartılı 
kostümlere ihtiyaç duyabiliyor. 

O da beden ölçülerimizi alıp 
istediğimiz model ve renkte 
bir kıyafet dikiyor. İşini o kadar 
büyük bir titizlikle yapıyor ki bizi 
birkaç kez provaya çağırıyor.

Evet, evet! Prova. 
Tıpkı şarkıcıların ya da 
tiyatrocuların sahneye 

çıkmadan yaptıkları gibi. 
Terziler de hazırladıkları 

kıyafeti bize teslim etmeden 
önce birkaç kez üzerimizde 
deniyor. Hele bu gelinlik ve 
damatlık gibi çok özel bir 

kıyafetse provalar çok daha 
uzun sürebiliyor. Böyle durumlarda 

hemen kendilerini 
terzilerin marifetli 

ellerine teslim ediyor 
ve onların diktiği 

kostümlerle sahneye 
çıkıyorlar.

Bu kıyafetleri 
mağazalarda 
bulmamız çok 

zor olduğundan 
terziye sipariş 

ediyoruz. 

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ
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Tasarruf Etmek İstiyorsak...

Sen de Terzi Olabilirsin

Terzilerin en önemli 
faydalarından biri de tasarruf 
etmemize yardımcı olması. 
Terziler bize artık küçük gelen 
kıyafetlerimizi genişleterek 
daha uzun süre kullanmamızı 
sağlayabilir. 

Geçmişte terzilik, tecrübeli bir 
terzinin yanında çalışarak usta 
– çırak yöntemiyle öğreniliyordu. 
Günümüzde terzilikle ilgili 
pek çok okul ve meslek kursu 
bulunuyor.

P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Yıpranan ya da kaza 
eseri sökülüp yırtılan 
kıyafetlerimizi tamir 

edebilir. Bazen de 
eskimiş kıyafetlerin 

kumaşlarından 
yepyeni kıyafetler 

tasarlayabilir. 

 Ev Tekstili 
Evlerimizde 

kullandığımız masa 
ya da koltuk örtüleri, 

sofra bezleri, 
yastık kılıfları hatta 
perdeler bile terziler 

tarafından dikilir. 

O C A K  2 0 2 1

Terzinin kullandığı malzemeleri eşleştirelim...

Terzi olmak isteyenler 
meslek liselerinin ve 

üniversitelerin terzilik, 
tekstil, moda tasarım gibi 
bölümlerini tercih edebilir. 
Milli Eğitim Bakanlığı’na 

ve belediyelere bağlı 
meslek kurslarında 

da terzilik mesleğinin 
öğretildiği pek çok bölüm 

bulunuyor.

Makas

Fermuar

Dikiş Makinesi

Çengel İğne

Prova Mankeni

Mezura

Yüksük

Cetvel

Düğme

Makara
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Merak

Haydi iç içe geçmiş 
katmanlardan oluşan 
Dünyamızı tanıyalım... 

Dünyamız bundan milyarlarca yıl önce 
Güneş’ten kopan dev bir alev topuydu. 
Hem kendi ekseni hem de Güneş etrafında 
dönerek dıştan içe doğru soğudu. Zamanla 
dış yüzeyi iyice katılaştı ve sert bir kabuk 
halini aldı. Ama iç yüzeyi hâlâ sımsıcak...

DÜNYAMIZIN 
İÇİNDE  
NE VAR?

DÜNYA’NIN 
KATMANLARI

Dünyamızın yapısı da tıpkı 
bu yiyecekler gibidir. Eğer 
Dünyamızı da ortadan ikiye 
kesebilseydik, dıştan içe doğru 
farklı katmanlardan oluştuğunu 
görürdük. Bu katmanlar; hava, su, 
taş, magma, ağır küre ve çekirdek 
katmanlarıdır.

Haşlanmış yumurta, 
kayısı, erik, şeftali... Bütün 

bu yiyecekleri ortadan 
ikiye kestiğimizde çeşitli 

katmanlardan oluştuklarını 
görürüz. Her birinin 

çevresi onlara şekil veren 
sert bir kabukla kaplıdır. 
İçlerinde ise farklı renk 

ve yoğunlukta katmanlar 
bulunur.

Hava, su ve taş katmanları; 
yaşamamız için gerekli 
şartları sunar. Bunları 

sürekli görür, hissederiz. 
Magma katmanını 

yanardağ patlamaları 
sırasında gözlemleyebiliriz. 

Ağır küre ve çekirdek 
katmanı ise çok derindedir. 
Ne kadar uğraşsak da onu 

göremeyiz.

Dünyanın katmanları iç içe 
geçmiş kürelere benzer. Bu 

nedenle onlara; hava küre, su 
küre, taş küre, magma küre, 

ağır küre ve çekirdek küre de 
denir. Tüm bu katmanlar (diğer 

bir deyişle küreler) sürekli olarak 
birbirleriyle etkileşim içindedir. 
Deprem gibi doğa olayları, bu 

etkileşimin bir sonucudur. 
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Hava küre, tüm canlılar için 
yaşamsal önem taşır. Eğer 
hava küre olmasaydı nefes 
alıp veremez, dolayısıyla 
yaşayamazdık. Dünya’yı, 
Güneş’in zararlı ışınlarından 
koruyan da hava küredir. 
Dünya’nın fazla ısınmasını ve 
soğumasını önler. Yağmur, 
kar, rüzgâr gibi hava olayları 
da hava kürede gerçekleşir. Ateş küre(Magma)

Çekirdek

Hava Küre
Hava küre 
dünyamızı 

çepeçevre saran 
bir gaz tabakasıdır. 

Diğer adı da 
atmosferdir.

Hava küre

Taş küre 
(Yer 
Kabuğu)

Su küre

Taş küre, kocaman 
kocaman kaya 

parçalarından oluşur. Bu 
kaya parçalarına levha 

ya da plaka denir. Bu 
büyük kaya parçaları 

birleşerek ana karaları 
yani kıtaları oluşturur.

Taş küreye “yer küre”, 
“yer kabuğu” gibi isimler 
de verilir. Bütün kara 
canlılarının yaşam alanı 
taş küredir. Dağlar, 
ovalar, ormanlar, 
kumsallar, evlerimizin 
bulunduğu alanlar hep 
taş kürenin üzerindedir.

Taş Küre

Su küre; okyanuslar, denizler, 
göller ve nehirlerden oluşur. 
O da tıpkı hava küre gibi 
bizim için yaşamsal önem 
taşır. Çünkü nefessiz 
yaşayamadığımız gibi, susuz 
da yaşayamayız.

Su Küre Ayrıca su küre, yer 
kabuğu yüzeyinin 

4’te 3’ünü kaplar. Bu 
nedenle Dünyamız, 

uzaydan bakıldığında 
masmavi görünür. 

Ağır küre
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Magma küre, taş kürenin hemen 
altındadır. Ona “manto” ya da “alev 
küre” de denir. Evet, alev küre! 
Çünkü magma küre Güneş yüzeyi 
gibi sıcacıktır. Akışkan olduğu için 
sürekli hareket eden lavlardan 
meydana gelmiştir. Magmayı 
ve onu oluşturan lavları günlük 
hayatımızda gözlemleyemeyiz. 
Sadece yanardağ patlaması 
olduğunda konisinden püsküren 
lavları görebiliriz.

Ağır küre, Dünyamızın merkezidir. 
Dünya’nın kendi ekseni ve Güneş 
etrafında dönüşünü sağladığı 
için yaşamsal önem taşır. Onu, 
şeftali ya da erik gibi meyvelerin 
çekirdeğine benzetebiliriz.

Çekirdek küre, ağır kürenin 
merkezidir. Ona “iç çekirdek” 
de denir. Demir ve nikel gibi ağır 
elementlerden oluşur. 

Ağır Küre

Çekirdek Küre

Magmadaki lavlar 
hareket ederken levhaları 

da hareket ettirir ve bu 
hareketler depremleri 

tetikler. Çünkü yer 
kabuğunu oluşturan 

levhalar, magma kürenin 
üzerindedir. Bu da 

yaşam alanlarımızın 
sarsılmasına, yani 

depreme neden olur.

 Ağır küre ve 
çekirdek küre 

magmadan çok 
daha sıcaktır. Bu 

nedenle onlara 
ulaşmamız ve 

gözlem yapmamız 
mümkün değildir.

Dünyamızın katmanlarıyla ilgili öğrendiklerimizi hatırlayalım.

Hava kürenin diğer adı nedir?

A) B) C)Atmosfer Gökyüzü Bulut
1

Aşağıdakilerden hangisi hava kürenin faydalarından biri değildir?

A)
B)
C)

Güneş’in zararlı ışınlarından Dünya’yı korumak.

Nefes alıp vermemizi sağlamak.

Depremleri önlemek.

2

Dünyamız uzaydan bakıldığında niye masmavi görünür?

A)
B)
C)

Çünkü yüzeyinde çok demir vardır.

Çünkü 4’te 3’ü suyla kaplıdır.

Çünkü atmosferle kaplıdır.

3

A) B) C)Taş küre Hava küre Su küre

“Yer küre” ya da “yer kabuğu” da denilen katman hangisidir?4

A) B) C)Sel Kasırga Deprem

Magmadaki hareketler hangi doğa olayına neden olur?5
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Magma Küre



Yılın neredeyse tamamında dondurucu soğuklar 
görülen kutup bölgelerinde çok az sayıda insan 
yaşıyor. Haydi sıkı sıkı giyinelim ve buzullarla kaplı 
bu yerleşim yerlerini hep birlikte ziyaret edelim…

Kutuplar, Güneş ışınlarını eğik açılarla aldığından 
çok soğuk bir iklime sahiptir. Bu nedenle kutup 
bölgelerinde, yaz kış erimeyen büyük kar ve buz 
kütleleri vardır. Bunlara “buzul” denir.

Kutuplara  
GİdİyOrUuuuz!

Atkınızı, Berenİzİ,  
Eldİvenİnİzİ Takın

Alaska

Kuzey Kutbu’ndaki yerleşim 
yerlerinden biri olan Alaska, 
Amerika Birleşik Devletleri’ne 
bağlı bir eyalettir. Topraklarının 
5’te 2’si Kuzey Kutup Dairesi 
içinde yer aldığından sıcaklık 
ortalaması çok düşüktür. 

ABD’deki petrol yataklarının 
%25’i Alaska’da bulunur. Zorlu 
iklim koşullarında petrol işinde 
çalışanlar, balıkçılıkla uğraşanlar 
ve az sayıda yerli yaşar.

Haritada Bir Nokta

Alaska’nın kar ve buzla 
kaplı coğrafyasında kızakla 

ulaşım oldukça yaygındır. 
Kızaklar “Alaska kurdu” 
veya “Alaska malamutu” 

olarak bilinen köpekler 
tarafından çekilir. Bu 
köpekler insanlara ve 

özellikle çocuklara karşı 
sevecen olduklarından 

evlerde de beslenmektedir.
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Ren geyikleri 
kutup yerleşim 

yerlerinde kolaylıkla 
rastlayabileceğimiz 
canlılar arasındadır. 
Uzun boynuzlarıyla 

dikkat çeken bu 
canlıların doğal yaşam 
alanı soğuk iklimlerdir.

Dünya’nın eksen 
eğikliği nedeniyle 

Kutup Bölgeleri’ndeki 
yerleşimlerde 6 ay 
gece, 6 ay gündüz 

yaşanır.
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Sibirya

Hepimiz kış aylarında televizyon 
izlerken “Sibirya soğukları 
geliyor.” cümlesini duymuşuzdur. 
Sibirya, soğuk iklimiyle ünlü 
Rusya’ya bağlı bir eyalettir. 
Kuzey Kutup dairesindeki 
topraklarında sıcaklık ortalaması 
-40 derecedir.

 Yılın 180 günü 
dondurucu soğuklar 

yaşanır ve kar kalınlığı 
50 santimin altına 

düşmez. Yer altı 
kaynakları açısından 

oldukça zengindir. 
Soğuk iklimine rağmen 

nüfusu en kalabalık 
kutup yerleşim yeridir.

Sibirya’ya özgü 
“Sibirya kurdu” ya da 

“husky”, Türkiye’de 
de çok sevilen bir 

köpektir. Kızak çekme, 
ren geyiği çobanlığı ve 

bekçilik görevleriyle 
Sibiryalılar’ın hayatını 

kolaylaştırır. Aile 
üyelerine karşı çok 

sadık ve koruyucudur.

Kanada

Kanada, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin kuzeyindedir ve yüz 
ölçümü bakımından dünyanın 
en büyük 2. ülkesidir. Ülkenin 
tamamı Kuzey Kutup Dairesi’nde 
olmadığından “kutup ülkesi” 
olarak tanımlanamaz. Yalnızca 
kuzey kutup dairesindeki 
eyaletlerinde buzullar görülür.
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Norveç

Norveç de Kanada gibi Kuzey 
Kutup Dairesi’nde toprakları 
olan bağımsız bir ülkedir. Doğal 
güzellikleriyle ünlü ülke, her yıl 
çok sayıda turist ağırlar. Norveç’i 
ziyaret eden turistler en çok 
“kuzey ışıkları” olarak bilinen 
doğa olayını izlemek isterler

Kanada ve Norveç 
gibi ülkelerin Kuzey 

Kutbu’na yakın 
kıyılarında balıkçılık 
oldukça gelişmiştir. 

Bu ülkeler için 
balık, sofraların 
vazgeçilmezidir.

Dünya’nın yüz ölçümü 
bakımından en büyük 

adası Grönland, 
Danimarka’ya bağlıdır. 

%81’i buzullarla kaplı 
adada ortalama 

sıcaklık – 7 derecedir. 

Kuzey kutbunun 
aksine, Güney 

Kutbu’nda yerleşim 
yeri yoktur. Vahşi 

doğasında; araştırma 
yapan bilim insanları, 

belgesel yapımcıları ve 
penguenlerden başka 
kimsecikler yaşamaz.

Biliyor musun? Kuzey 
ve Güney Kutup 

Noktası hiçbir ülkeye 
ait değildir ve hiçbir 
zaman diliminde yer 

almaz.

İzlanda’nın da Kuzey 
Kutup Dairesi’nde 

adaları vardır ancak 
bu adalarda hiç insan 

yerleşimi yoktur.
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Aşağıdaki resmi, 

hayalimizdeki renklere 

göre boyayalım...



4444 4545O C A K  2 0 2 1 P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

PTT’yi Tanıyalım

Güney Kutbu’ndaki Antarktika’da 

Türk bayrağının dalgalandığını 

biliyor musun?

Antarktika  
Bilimsel Arastırma 

Üssü PTT Pullarında

Pek çok ülkenin bilimsel 
araştırmalar gerçekleştirdiği 

Güney Kutbu’nda Türk 
bilim insanları da görev 
yapıyor. Türkiye’den 14 

bin kilometre uzaklıktaki 
Horseshoe Adası’nda kurulan 

Türk Bilimsel Araştırma 
Üssü, kutupların zorlu 

ikliminde başarılı çalışmalar 
gerçekleştiriyor.

PTT Ailesi de Antarktika 
Bilimsel Araştırma Üssü’müze 
pullarında yer vererek, bilim 
insanlarımıza duyduğu saygıyı 
ifade etti. Antarktika’nın 
iklimini ve yaban hayatını 
inceleyen Türk bilim insanları, 
PTT’nin filateli tarihinde de 
yerini aldı.

Pulların Renkli Dünyası 

PTT pullarında; tarihimizi, 
kültürümüzü ve değerlerimizi 

yansıtan öğeler bulunur. Ayrıca 
bilim, sanat ve spor gibi farklı 

alanlarda başarı kaydeden 
saygın kişilere de yer verilir. Sen 

de pulların renkli dünyasıyla 
tanışmak istersen 

 www.filateli.gov.tr’yi ziyaret 
edebilirsin.



Vücudumuz; yürümek, oyun 
oynamak, ders çalışmak, 

televizyon izlemek gibi günlük 
aktiviteler için enerjiye ihtiyaç 
duyar. Bu enerjiyi de yediğimiz 

gıdalardan alır. Sadece 
en sevdiğimiz yiyecekleri 

tüketirsek, diğer yiyeceklerdeki 
vitaminleri alamayız. Çünkü her 

yiyeceğin içinde büyümemizi 
ve gelişimimizi sağlayan farklı 

vitaminler vardır.

Tabiatın Hediyeleri
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VİTAMİN  
DEPOSU KIŞ 
SEBZELERİ

Hem Besleyİcİ Hem 
Lezzetlİ

Her birimiz bazı yiyecekleri 
diğerlerinden fazla severiz. 

Bu gayet normal. Nasıl ki 
insanların beğendiği renkler, 

hoşlandığı müzikler farklı 
farklıysa; sevdiği yiyecekler 
de birbirinden farklı olabilir. 
Ama yalnızca en sevdiğimiz 

yiyecekleri tüketmek ve diğer 
yiyeceklerden uzak durmak, 

vücudumuzun enerji ihtiyacını 
tam olarak karşılayamaz.

Güzel yurdumuzun bereketli toprakları, 
bize her mevsim ayrı hediyeler sunuyor. 
Bu sayımızda bağışıklık sistemimizi 
güçlendiren, faydaları saymakla bitmeyen 
kış sebzelerini tanıyoruz...

Sağlıklı olmak için 
dengeli beslenmeli, 

öğünlerimizde 
farklı gıdalara yer 

vermeliyiz.

Kış günlerinin en sevilen sebzelerinden 
biri ıspanaktır. Ispanak kullanılarak 
pek çok farklı yemek yapılabilir. Hele 
ıspanaklı böreğin tadına doyum olmaz. 
Ispanak yüksek miktarda demir 
içerdiğinden bağışıklık sistemimizi 
güçlendirir ve bizi hastalıklardan korur. 
Mide sağlığımız için de önemli bir 
sebzedir. 

Pırasa ince uzun, soğansı bir 
bitkidir. Yeşil soğana benzese 
de gövdesi ve yaprakları ondan 
daha kalındır. Bol lifli yapısıyla 
oldukça doyurucudur. A ve C 
vitamini açısından zengindir. 
Zeytinyağlı ya da sıcak yemek 
olarak pişirilebilir. Genellikle 
limon sıkılarak tüketilir. Pırasa, 
sebze çorbası ve börek 
yapımında da tercih edilir.

Karnabahar, yeşil yapraklar 
arasında kar gibi beyaz bir sebzedir. 
Karnabaharın yemeği ve kızartması 
kış ayları boyunca çok tüketilir. Bol 
vitaminli ve besleyici bir sebzedir. 
Lifli yapısıyla sindirim sistemimizin 
dostudur. Yorgunluk ve halsizliği 
önler, zihin sağlığımız için de 
oldukça faydalıdır.

Ispanak

Pırasa

Karnabahar

Çoğumuz yaprak sarmasının tadına 
doyamayız. Kış ayları gelince de bol 
bol lahana sarması yeriz. Lahana iri 
iri yapraklardan oluşan yusyuvarlak 
bir sebzedir. İçerdiği vitaminlerle 
göz, cilt ve kalp sağlığına çok iyi 
gelir. Turşu, salata ve sıcak yemek 
olarak da tüketilir. 

Lahana
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Kereviz de patates gibi yumru 
köklü bir bitkidir. Kökü, dalları ve 
yaprakları kullanılarak pek çok 
türde kereviz yemeği yapılabilir. 
Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu 
pek çok vitamin ve minareli 
içerir. Kendine has kokusu 
rahatlatıcı etkiye sahiptir. 
Karaciğerimize ve sindirim 
sistemimize çok iyi gelir. 

Havuç Türk mutfağının olmazsa 
olmaz sebzelerinden biridir. 
Hemen hemen her yemekte 
kullanılır. Salatalara da lezzet 
ve renk katar. Tadı o kadar 
güzeldir ki meyve gibi çiğ 
olarak da tüketilebilir. A vitamini 
deposudur. Sindirim sistemimizi 
ve kan değerlerimizi düzenler. 
Cilt sağlığımıza da iyi gelir. 

Kereviz

Havuç

Brokoliyi küçücük, sevimli bir 
ağaca benzetebiliriz. Genellikle 
suda, havuç ve patates gibi 
sebzelerle haşlanıp salatası 
yapılır. Brokoli çorbası da 
oldukça lezzetlidir. İçerdiği 
vitamin ve minerallerle tam 
bir sağlık kaynağıdır. Pek çok 
hastalığı önleyen ve bağışıklık 
sistemini güçlendiren bir 
sebzedir.

Brokoli

Turp, pazı, pancar, 
Brüksel lahanası 
gibi daha birçok 
kış sebzesi var.

Haydi kış sebzelerini 
işaretleyelim.
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Okumayı Seviyorum

D R . F A T I H  D I K M E N

Fİl Ozof’un 

Günlüklerİ

Birbirinden eğlenceli 

sorular, şaşırtıcı bilgiler ve 

ilginç deneylerle dolu bu iki 

kitap, sevimli mi sevimli bir 

filin ağzından yazılmış. Fil 

Ozof’un günlüklerini okurken 

hem eğlenecek hem de çok 

şey öğreneceksin...

“Doğa” ve “bilim” sözcükleri sende de 

merak ve heyecan uyandırıyor mu? 

Cevabın “EVET” ise bu seri tam sana 

göre... 

Önce kahramanımız Fil Ozof’u tanıyalım... 

Ormandaki laboratuvarında aklına gelen her 

şeyi sorguluyor ve bu soruların cevaplarını 

ararken ilginç deneyler yapıyor. Deneylerinden 

elde ettiği sonuçları da günlüğüne kaydediyor. 

Niye mi? 
Öğrendiklerini 

ormandaki diğer 
arkadaşlarıyla 

ve bizimle 
paylaşabilmek 

için.

Kitabın Künyesi
Fil Ozof’un Doğa Günlüğü

ISBN: 978-605-675-603-0
Fil Ozof’un Bilim Günlüğü

ISBN: 978-605-675-602-3
Yazar: Fatih Dikmen

Resimleyen: Büşra Çakmak
Yayınevi: Taze Kitap, 2017

Sayfa Sayısı: 128

Doğa Günlüğü’nde 
hortumunda tuttuğu 
büyüteçle böcekleri, dağları, 
ağaçları inceliyor. Her sayfada 
“Aaa! Bu böyle miymiş?” 

diyeceğimiz bilgiler aktarıyor: 
Ateş böcekleri ateş çıkarır mı? 
Hayvanlar rüya görür mü? 
Kışın ağaçlar neden donmaz? 
Tavşanlar hep havuç mu yer?

5050 5151O C A K  2 0 2 1 P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Bilim Günlüğü’nde de 
vücudumuzla ilgili şaşırtıcı bilgiler 
veriyor: Mesela iki gözün varken 
neden her şeyi tek görüyorsun? 

Kemiklerimiz demirden olsa 
nasıl olurdu? Bacağımı çarpınca 

niye morarıyor? Soğan niye 
ağlatır? Tırnaklarım niye uzuyor? 

Göbek deliğim niye var? Niye 
geğiriyorum? Sağ olsun, Fil 

Ozof’umuz bizim için araştırmış 
yazmış...

Renkli karikatürleri, 
esprili anlatımı ve ilgi 
çekici tasarımıyla 
okuyucuyu 
eğlendiren bu seriyi 
tekrar tekrar okumak 
isteyeceksin...
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Portakal kabukları ve yumurta kartonlarından kuş 
dostlarımıza yemlik yapabiliriz...

Hem el becerini geliştirmek hem de atıkları geri dönüştürmek 
ister misin? O zaman makasını, yapıştırıcını hazırla ve sen de 
bize katıl...

Bu işlem için öncelikle birkaç 
portakala ihtiyacımız var.

Kuş yemiyle doldurduğumuz 
portakal kabuğu kaselerimizi 
evimizin çevresindeki bir ağacın 
dalına asalım. 

Bu işlemi boş yumurta kartonuyla da 
yapabiliriz. Yumurta kartonlarını uygun 
boyutlarda küçültüp kenar kısımlarından 
karşılıklı iki delik açalım. Bu deliklerden bir ip 
geçirerek bağlayalım.

Kuş yemiyle doldurduğumuz yumurta 
kartonumuzu evimizin çevresindeki 
bir ağacın dalına asalım.

Afiyetle yediğimiz portakalların 
kabuklarını atmayalım. Onları tam ortadan 
böldüğümüzde birer kaseye benzediğini 
göreceksiniz. Kenar kısımlarından karşılıklı 
iki delik açıp bir iple bağlayalım.

KUŞ YEMLİĞİ

İşte karşımızda 
ev yapımı kuş 

yemliğimiz! 
Böylece bu soğuk 
kış günlerinde kuş 

dostlarımızı da 
düşünmüş olduk.

Öncelikle birkaç karton ruloya ihtiyacımız 
var. Biten tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu 
rulolarını çöpe atmak yerine bu işlem için 
değerlendirelim.

Evde bulduğumuz renkli kağıtlar ve 
kumaş parçalarını, rulolarımızın çevresini 
kaplayacak boyutta keselim.

Kestiğimiz renkli kâğıt ve kumaşları 
rulolarımıza yapıştıralım.

Artık renkli renkli rulolarımız var. Bunları 
birbirine yapıştıralım. 

KALEMLİK

İşte karşımızda ev 
yapımı kalemliğimiz! 

En öndeki ruloya 
komik suratlar 

çizerek kalemliğinizi 
süsleyebilirsiniz. 

Orası size kalmış.  
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Aşağıdaki balıklarla kuyruklarını eşleştirelim.

Küçük balığı annesine ulaştıralım.

Rakamları tamamlayarak yunus balığını çizelim.



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

Yazışma Adresimiz :

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 

Dergimizdeki içeriklerle ilgili bize 

yazabilirsin. Mektubunu bekliyoruz. 
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PTT Çocuk Dergisi’ne mektup gönderen 

Öykü Beren Güleç, Poyraz Rencüzoğulları, 

Rümeysa Oğuz ve Aylin arkadaşlarımıza 

çok teşekkür ederiz.



Aşağıdaki görseli hayalimizdeki renklere 

göre boyayalım...

EtkİNLİK
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