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Merhaba arkadaşlar,

Sizlerle PTT Çocuk aracılığıyla 
buluşmak çok büyük mutluluk... 
Dergimizi yayımlamadan önce 

oldukça heyecanlı bir süreç geçirdik 
ve sizlerin okumaktan keyif alacağına 
inandığımız bir yayın ortaya çıkardık.

İlk sayımızda birbirinden ilginç 
konular, eğitici bilgiler ve eğlenceli 

bulmacalar yer alıyor. Neler mi 
var? Öncelikle ülkemizin köklü 
kurumlarından PTT’yi sizlere 

tanıtmak istedik.

“Gizemli Yeryüzü” sayfalarında çöllere 
seyahat ettik. “Pullarla Öğrenelim” 

köşesinde kahraman Türk annesi Nene 
Hatun’un hayatını inceledik. “Tarihte 
Yolculuk” sayfalarında hayatımızın 

bir parçası haline gelen interneti ele 
aldık. Mucit PTT Çocuk rüzgar deneyi 

ile bizleri uçururken, Sporcu PTT 
Çocuk en eğlenceli sporlardan biri 

olan voleybolu tanıttı. Bu ve benzeri 
birçok içerik ve bulmacanın yer aldığı 

dergimiz sizlerin keşfine hazır...

Ha, bu arada mektuplarınızı 
bekliyoruz.

Posta kutularınızdan sevgi dolu 
mektupların eksik olmaması dileğiyle…
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PTT’Yİ 
TANIYALIM

Ülkemizde resmî olarak posta 
hizmetlerini yürütmek amacıyla 

1840 yılında Posta Nezareti (Posta 
Bakanlığı) kurulmuş. Yoğunlaşan 

telgraf hizmetlerinin daha iyi 
sunulabilmesi için 1855 yılında Telgraf 

Müdürlüğü faaliyete geçirilmiş.

1871 yılında bu iki kurum birleştirilerek 
Posta ve Telgraf Nezareti adını almış. 

Daha sonraki yıllarda PTT, faaliyetlerini 
çeşitlendirerek bizlere birçok hizmet ve 
ürün sunmuş. Örneğin 1995 yılına kadar 

telefon hizmetleri de bu kurum tarafından 
yürütülmüş. PTT, günümüzde Posta ve 

Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi adı altında 
çalışmalarına devam ediyor.

PTT A.Ş., Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi’nin kısa adıdır. Kurum, iki yüzyıla 
yakın geçmişi ile ülkemizin en köklü 
teşkilatlarından biridir. 

TARİHÇE

2



PTT, bugün posta hizmetleri sunmanın 
yanı sıra kargo, lojistik, bankacılık, 

elektronik ticaret gibi birçok alanda 
faaliyet gösteriyor. Kurum, hayatımızı 

kolaylaştıracak önemli projelere imza atıyor. 

PTT tarafından hazırlanan 
www.pttcocuk.gov.tr sitesinde 

oyunlardan fıkralara birçok içerik 
bizlere sunulmuş. 

Sitede ayrıca filateli konusunda bilgi 
edinebileceğimiz bir tanıtım 

videosu da mevcut.

PTT bizleri de 
düşünüyor...
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Uzun ömür ve dayanıklılığın 
sembolü çınar ağacını yakından 
tanımak ister misiniz?

Halk arasında gölge ağacı 
olarak da bilinen çınar dayanıklı 

ve uzun ömürlüdür. Nemli 
toprakları sevdiğinden çoğunlukla 

akarsu
kenarlarında büyür ve kimi 

bölgelerde gövde çapı 10 metreyi, 
boyu 50 metreyi bulur.

DOĞADAN 
BİZE

Çınar ağacı, 
Çınargiller 
familyasından 
Platanus cinsi bir 
ağaç türüdür. 

ÇINAR
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Dünyada farklı türlerde çınar ağaçları bulunmakla birlikte 
ülkemizde sadece Doğu Çınarı yayılım göstermektedir. Latince 

adı Platanus orientalis olan bu tür, 
bol ışık ve hafif gölgeli yerleri sever. Yaprakları 15 ila 30 

santimetre boyundadır. 

Ülkemizin en büyük ve en ünlü çınarlarından birinin 
Bursa’nın İnkaya köyünde bulunduğunu ve adının 

“İnkaya Çınarı” olduğunu biliyor muydunuz? 
Bu çınarın boyu 35 metre, bazı dallarının kalınlığı 

3-4 metre civarındadır. Ağacın 600 yaşını devirdiği 
tahmin edilmektedir.

Çınar ağacının Doğu Çınarı, Meksika Çınarı, Kerr Çınarı gibi alt 
türleri bulunmaktadır. Kış mevsiminde geniş ve damarlı yapraklarını 
döken bu ağacın yemişleri kahverengidir. Bu ağaç türü diğerleriyle 
kıyaslandığında daha hızlı gelişme ve büyüme özelliğine sahiptir; 

hava kirliliği, toz, toprak gibi olumsuz etmenlerden daha az etkilenir.  
Çınarın gövdesi de kökleri de kuvvetlidir ve yaşam süresi 1000 yılı 

bulmaktadır. 
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Pulları sever misiniz? 
Sizce filateli ne demek? 

Ailenizde pul koleksiyonculuğu 
yapan var mı? Pulların dünyasında 
masalsı bir yolculuğa çıkmak için 

beni takip edin...

KÜÇÜK 
FİLATELİST

İlk pul 1 Mayıs 1840 tarihinde 
İngiltere’de basılır ve posta 

ücretinin ödendiğini gösteren 
bir belge niteliği taşır. Basılan 

pula “Penny Black” ismi 
verilir. Siyah renkli bu pul 

1 penny değerindedir.

Filateli sözcüğü Yunanca philos 
(sevgi) ve ateles (vergisiz) 

kelimelerinin yan yana 
gelmesinden oluşur.

Kısaca pulları koleksiyon haline 
getirme hobisidir. Filateliyle 

uğraşan kişiye filatelist denir.

Pul koleksiyonculuğu hayal 
dünyamızın zenginleşmesini sağlar, 
boş vakitlerimizi değerlendirmemize 
yardımcı olur. Ülkemizde pullar 
PTT tarafından basılır.
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Filateli çok değerli bir 
uğraştır. Pullar ülkelerin 

tarihi ve kültürünü 
tanımamıza yardımcı olur.

Uçak pulu
Posta ücret tarifesinde uçakla 

gönderilecek posta maddeleri için 
öngörülen ücretlerde bastırılan ve 

üzerlerinde havacılıkla ilgili görseller 
bulunan pullardır.

Sürekli posta pulu
Posta ücretinin ödendiğini 

belgelemesi amacıyla ihtiyaca 
göre bastırılan pullardır.

Anma pulu
Bir olay, konu veya kişiyi 

anmak, tanıtmak amacıyla 
bastırılan, seri veya blok 

şeklindeki posta pullarıdır.

Tematik pul
Kuş, çiçek, spor, ünlü insanlar, 

tablolar gibi belli konuların 
görsellerini taşıyan pullardır.

ÇOCUKLAR İÇİN FİLATELİ SÖZLÜĞÜ 
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Okapi adında bir hayvan 
duydunuz mu? Eğer 
duymadıysanız nesli 

tükenmekte olan bu güzel 
dostumuzun dünyasına 

gelin beraber adım 
atalım!

HAYVANLARI
sevİyorum

OKAPİ

Atı andıran ancak zebranın çizgisel 
özelliklerine de sahip olan okapiler, 

Zürafagiller familyasının çift 
toynaklı bir türüdür. Okapiler geviş 
getirir; bazı mantar türleri, meyve 
ve otla beslenir. Bu tür, Afrika’nın 

Kongo bölgesinde görülür. Postunun 
bir kısmı çikolata rengindedir ve 

kadifeye benzer. 

Çoğunlukla Ituri Yağmur 
Ormanı’nda yaşayan 

okapiler ortalama 
1,60 metre boyundadır. 
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Yaklaşık 230 kilogram ağırlığında 

olan okapilerin kuyrukları 

40 santimetre uzunluğunda, dilleri 

koyu mavi renktedir. Okapi türünün 

erkeklerinin iki kısa boynuzu vardır, 

dişilerinin boynuzu yoktur.

Bu türün ömrü yaklaşık 25 yıldır. 

Gündüz aktif olan okapiler gece 

fazla dolaşmaz.
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O sabah her zamankinden daha heyecanlı kalktım yataktan. 
Okula gitmek için can atıyordum. Sırtımda okul çantası, zıplaya 
zıplaya yürüdüm okul yolunda...

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:

1. Hikayeyi tamamla. 
2. Sayfayı kes veya fotokopisini çek. 
3. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adresinle birlikte PTT A.Ş. Pazarlama Daire 
Başkanlığı, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine gönder. 
4. PTT Çocuk ailesi tarafından seçilen yazı dergimizde yayımlanacak ve yazarı 
ödüllendirilecektir. 

HAYAL ET,
yaz

Adres:
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Aşağıdaki bulmacayı çözmeme 
yardımcı olur musunuz?

Soru 1. Meyvelisi ve çikolatalısına bayıldığımız ve yemeye doyamadığımız bir 
tatlı.

Soru 2. Kocaman ağaçların bulunduğu geniş alan.

Soru 3. Anne ve babamızın çoğu zaman biz uyumadan önce anlattığı ve içinde 
olağanüstü olayların yer aldığı hikayeler.

Soru 4. Ülkemizde yıllardır postalarımızı güvenle taşıyan posta dağıtıcılarının 
çalıştığı kurum. 

Soru 5. Hediye.

Soru 6. Annemiz, canımız.

Soru 7. Gitar çalmak için   
kullanılan araç.

BİLMECE-BULMACA

1

65

3

2

4

7

1. Bulmacayı çöz.
2. Bulmaca cevabını ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adresinle 
birlikte pttcocuk@ptt.gov.tr adresine gönder.
3. Doğru cevabı gönderen ilk üç arkadaşımız ödüllendirilecektir.

1 2 3 4 5 6 7

11



Türkiye’nin sınır şehirleri arasında yer alan Kars, geçmiş dönemlerde 
Güneybatı Kafkasya Cumhuriyeti’ne başkentlik yapmıştır. 1534’te Kanuni 
Sultan Süleyman’ın seferi sırasında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 

katılmıştır. 19. yüzyılda Rus kuşatmalarına maruz kalmış 
ancak Ruslar burada bozguna uğratılmıştır. Kars “Gazi” unvanını 

elde eden ilk şehirdir. Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır’a komşu olan şehir, 
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alır. 

KARS

Doğu Anadolu 
Bölgesi’nin en güzel 

şehirlerinden biri 
olan Kars’ı tanımaya 

ne dersiniz?

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Kars, ülkemizde 
güneşin ilk 

doğduğu yerler 
arasındadır.

 Kentte bulunan Sarıkamış 
Kayak Merkezi 

kış turizmi açısından 
önemli yerlerden biridir. 
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Yemekleri çok lezzetli...
Kars yemekleri oldukça lezzetlidir. 
Yöresel yemekler arasında umaç 

helvası, un çorbası ve Kars böreği öne 
çıkar. Yöre halkı hemen her bitkiden 

turşu yapmaktadır.  

Biz Kars’ın güzel yemeklerinden tatma 
imkanı bulduk ve çok sevdik. 

Ya siz? Kars’ı görmek, tanımak ve 
lezzetli yemeklerinden tatmak 

istemez misiniz? 

- Ani Tarihî Kenti Kars’ın güneydoğusunda, şehir merkezinden 
42 kilometre uzaklıktaki Ocaklı köyü sınırları içindedir.

- Kafkaslar’dan Anadolu’ya ilk giriş noktasında yer alan bu kent 
Orta Çağ’da önemli bir ticaret merkezi olmuştur. 

- Ani, çok kültürlü bir ticaret kenti görevi görmüştür. 

- Tarihî kentte farklı dinlere ait yapılar bulunmaktadır.  

Doğu Anadolu’nun yüksek yayla ikliminin görüldüğü 
Kars, kışın en soğuk yaşandığı şehirlerimiz arasında 

yer alır. Kışlar uzun ve sert geçerken yazın daha 
ılıman ve serin bir hava hâkimdir. 

Ani Tarihî Kenti’nde keyifli bir gezinti...

Ne kadar soğuk... 

Kars Kalesi görselli 
pulumuz bu yılki 

“En İyi Avrupa Pulu” 
yarışmasının internet 
oylaması sonucunda 

birinci olarak 
“Altın Pul” 

ödülünü kazandı.

13



Arkadaşlar, 
mektubumu 
göndermem 

gerekiyor. PTT 
Sirkeci Postanesi’ne 
ulaşmama yardımcı 

olur musunuz?

LABİRENT BULMACA
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PTT      PTT ÇOCUK  TELGRAF 

TELEFON     ZARF     MEKTUP 

FİLATELİ     PUL   ÇINAR  

OKAPİ      İZMİR

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın 
içinde bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
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Başkent Lizbon ülkenin en büyük şehri olma özelliği taşır. 
 1260 yılından beri Portekiz’e başkentlik yapan şehirde 

yarım milyondan fazla insan yaşamaktadır. Avrupa’nın en eski başkentleri 
arasındaki Lizbon’da birçok tarihî ve kültürel yapı turistleri ağırlar. 

Portekiz, Avrupa’nın en sıcakkanlı insanlarına ev sahipliği yapan ülkelerden 
biridir. Kuzey ve doğuda İspanya’nın komşusu olan Portekiz, güney ve 
batıda Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Akdeniz iklimine sahip ülke, aynı 

zamanda Avrupa’nın en sıcak yerleşim yerleri arasında yer alır.  

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

Avrupa’nın bu sıcak 
ülkesinde keyifli bir 

yolculuğa var mısınız? 

PORTEKİZ
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Lizbon’da anne ve babamızla nereleri ziyaret edebiliriz? 
Lizbon’da ilgi çeken mekanlardan biri, Milletler Parkı içinde yer alan ve 4 okyanustan 
gelen 8 bin balığa ev sahipliği yapan Lizbon Oceanarium’dur. Balıkları izlemesi 

gerçekten keyifli. İlgi çeken diğer bir mekan ise şehre trenle 40 dakika mesafedeki 
Sintra’da yer alan Pena Sarayı’dır. Saray, Pena Parkı’nın ortasında bulunur. 

Sarayın içindeki oyuncak müzesi ise büyük küçük herkesin dikkatini çeker. 3 bin 
yıllık tarihe ev sahipliği yapan müzede Hornby trenlerinden Alman arabalarına 

birçok oyuncağı görmek mümkün. 

17



Dünyamızın yüzeyini yeterince 
tanıyor musunuz? Volkanların, 

çöllerin, dağların, okyanusların 
gizemli dünyasında bir 

yolculuğa var mısınız? Bu 
sayımızda çölleri tanıyoruz. 

Haydi başlayalım!

Metrekareye yıllık 250 milimetreden az yağış alan 
yerleri ifade eden çöller yeryüzünün en kurak bölgeleridir. Yani neredeyse hiç 

yağmur yağmaz. Çöl oluşumunda yüksek basınç ve kuru havanın etkisi oldukça 
fazladır. Gece ve gündüz arasında büyük sıcaklık farkı vardır. Dünya üzerindeki 

çöllerin oluşumunun 125 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin edilmektedir. Çöllerin 
oluşumunda etkili olan faktörler arasında “yağmur gölgesi” adı verilen bir doğa 
olayı da bulunur. Örneğin, Amerika’daki Mojave Çölü’nün oluşumu bu şekildedir. 

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

ÇÖLLER

Çöl şartlarında yetişen en ünlü bitki 
hurma ağacıdır. Hurma ağacı sadece 
besin değeri yüksek hurma meyvesi 
verdiği için değil, dallarından ip ve 

çatı yapıldığı için de önemlidir.
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Çöller arasında Antarktika 
diğerlerinden farklıdır. Kutup 

çölü olarak adlandırılan bu 
bölge dünyanın en soğuk 

yerlerinden biridir. 

Çöllerdeki yer şekilleri 
çoğunlukla rüzgar etkisiyle 

oluşmuştur. Bunların başında 
gelen kumullar, kumların 
rüzgar etkisiyle bir engel 
önünde birikmesi sonucu 

meydana gelir. En sık görülen 
kumullar barkanlardır. Bu 

yer şekilleri hilal şeklindeki 
oluşumlardır. 

Dünyanın önemli 
çölleri arasında 

Sahra, Gobi, Atakama 
çölleri yer alır.

KUMUL KUMUL...
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Nene Hatun’u
tanıyor musunuz? 

Nene Hatun, tarihimize adını altın 
harflerle yazdırmış, Türk kadınının 

gücünün simgesi haline gelmiş 
kahraman bir annedir. 

Nene Hatun savaş sırasında çocuğundan ayrı kalmayı 
bile göze alarak düşmanla çarpışmak için cepheye 

koşmuştur. Tarihimizdeki kadın kahramanlar arasında 
ayrı bir yeri bulunmaktadır.

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Nene Hatun 1857 yılında Erzurum’un 
Çeperli köyünde dünyaya gelir. 

Doğduğu yıllarda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en zor dönemi 

başlamıştır. 
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Kahraman Türk annesi 
20 yaşına bastığında 

Osmanlılar Ruslarla savaşa 
girer. Onun 1877 yılında 

Erzurum-Aziziye’nin işgal 
edilmesi sırasında türlü 

imkansızlıklara rağmen halkla 
beraber verdiği mücadele 
bu bölgede düşmana karşı 

büyük bir başarı elde 
edilmesini sağlar. 

Nene Hatun düşmanlar Aziziye’den 
kovuluncaya kadar mücadelesine 
devam eder. Yaralıların yardımına 

koşar, onlara hemşirelik yapar, 
yemek ve su temin eder.  

Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra 
Erzurum’da ikamet eder. 1955 yılında 

kendisine “Yılın Annesi” unvanı 
verilir. PTT, 1996 yılında bastığı 
 Nene Hatun puluyla onun adını 
bir kez daha ölümsüzleştirmiştir. 
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Lezzetli ve sağlıklı bir tost...

BERABER
YEMEK YAPALIM

Süzme 
Peynirli 
Meyveli 

Tost 

MALZEMELER 
2 adet çilek 

Süzme peynir 
Birkaç çubuk kraker 

1 adet zeytin 
1 adet kızarmış tost ekmeği 

1 adet kivi 
2 adet kayısı 

Çilek, kivi ve kayısı yıkanır ve ince ince 
doğranır. 

Kızarmış tost ekmeği üzerine süzme 
peynir sürülür.

Doğranan çilekler kuşun tüylerini 
oluşturacak şekilde ekmeğe dizilir.  

1

2

3
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Zeytin ikiye bölünür. Kuşun gözünü oluşturmak 
için zeytinin bir yarısı ekmeğe yerleştirilir. 

Kayısılar bölünerek kuşun gagası ve 
ayaklarını oluşturacak şekilde yerleştirilir. 

Çubuk krakerden dallar, kivi dilimlerinden 
yapraklar yapılır. 

4

5

6

AFİYET OLSUN ARKADAŞLAR...
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POSTA DEDİKLERİ 
NE OLA Kİ? 

BİLGİ KÜPÜ

Posta bir yere gelen veya bir 
yerden gönderilen mektup 
ve emanetlerin tümünü ifade 
eder. Tarih boyunca çeşitli 
imparatorlukların posta 
sisteminin gelişimine katkıda 
bulunduğu bilinmektedir. İlk posta 
işlemlerinin Persler tarafından 
gerçekleştirildiği ve ilk posta 
teşkilatının bu uygarlık tarafından 
kurulduğu düşünülmektedir. 

Bir diğer önemli uygarlık 
olan Hititler döneminde 

ise haberlerin çığırtkanlar 
vasıtasıyla halka duyurulduğu 

bilinmektedir. Roma döneminde 
düzenli posta her eyalette 
mevcuttur. Türkler posta 

ve ulaşım işlerine özellikle 
11. yüzyılda önem vermeye 

başlamıştır. 

Osmanlı 
döneminde posta 

ve haberleşme 
faaliyetleri ulaklar 

aracılığıyla 
yürütülmüştür. 
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Posta hizmetleri 
günümüzde iletişim ve 
haberleşmenin önemli 
araçlarından biridir.  

Her yıl milyonlarca insan 
posta yoluyla birbiriyle 

haberleşmektedir. 

Posta hizmetleri gönderilerin 
kabulü, toplanması, işlenmesi, 

sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar. 
Posta hizmetleri yürütülürken 

“Evrensel Posta Hizmeti” 
kavramı göz önünde bulundurulur.

Evrensel Posta Hizmeti, iki kilograma 
kadar olan posta gönderilerinin, 

yirmi kilograma kadar olan posta koli 
ve kargolarının, basılmış kağıtların, 

görme engellilere özgü yazıların 
kabulünü, toplanmasını, işlenmesini, 

sevkini, dağıtımını ve teslimini 
kapsar. PTT bugün Evrensel Posta 
Hizmeti çerçevesinde ülkemizin en 
ücra köşelerine dahi postalarımızı 

taşımaktadır.
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Merhaba arkadaşlar,  
Ben Mucit PTT Çocuk. Sizlerle her 
sayıda bir deney yapalım diyorum. 

Ne dersiniz? Haydi, bu sayıdaki 
deneyimize başlayalım!

Öncelikle kumaşı 30x7,5 santimetre 
boyutunda kesiyoruz. 

Rüzgarlı bir günde dışarı çıkıp sopayı 
kumaş üste gelecek şekilde toprağa 
yerleştiriyor ve gözlemliyoruz. 

Daha sonra kumaşın bir ucunu 
sopanın bir ucuna bağlıyoruz. 

Rüzgar belli bir kuvvette estiğinde önüne 
çıkan cisimleri hareket ettirdiğinden  
kumaşın hareketine göre rüzgarın 
yönünü hatta yaklaşık şiddetini 
belirlemek mümkün olacaktır. 

Deneyimiz için gerekli 
malzemeler 
İnce kumaş

1 metrelik bir sopa
Makas 
Cetvel

RÜZGAR
DENEYİ

MUCİT 
PTT ÇOCUK
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Nedir bu rüzgar 
dedikleri? 

• En sık gözlemleyebileceğimiz 
hava olaylarından biridir.

• Atmosfer basıncının farklı 
değerlerde olmasından 
kaynaklanan hava hareketi 
olarak tanımlanabilir. 

• Yönü rüzgargülü ile 
belirlenirken, hızını hesaplamak 
için anemometre adı verilen bir 
cihaz kullanılır. 

Enerjiğim... 
Çevreciyim...

Rüzgar, günümüzde enerji üretiminde 
sıkça kullanılmaktadır. Çevre dostu 

olması, rüzgar enerjisinin elektrik 
üretmek için son yıllarda yaygın şekilde 

tercih edilmesinde etkilidir. Bunun için 
rüzgar türbini olarak adlandırılan ve 

rüzgar enerjisini önce mekanik enerjiye 
sonra elektrik enerjisine dönüştüren 

sistemler kullanılmaktadır.

Denizciler ve pilotlar 
rüzgarla ilgili verileri 
düzenli olarak takip 

eder ve rüzgarın 
sebep olabileceği 

olumsuzluklara karşı 
tedbir alır. 
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İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin 
önemli birer parçası olan gezegenler, Güneş’in 
çevresindeki yörüngelerinde dolanan, ondan 
aldıkları ışığı yansıtan gökcisimleridir. Kendi 

ışıkları ile parıldamazlar. Güneş Sistemi içinde 
bulunan gezegenler Merkür, Venüs, Dünya, 
Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. 

GEZEGENLER

Gezegenlerin ilginç özellikleri
• Merkür’ün kendi etrafında dönmesi 59 Dünya gününe denktir. 

Gezegende yerçekimi kuvveti oldukça zayıftır. 

• Venüs’te basınç Dünya’dakinden yaklaşık 90 kat fazladır.

• Mars’ta Everest Dağı’ndan üç kat daha büyük volkanlar bulunur. 
Bir Mars yılı 687 Dünya günü uzunluğundadır. 

• Satürn’ün şu ana kadar keşfedilen 60 civarında doğal uydusu 
bulunmaktadır. 

• Uranüs’ün Güneş etrafında bir turu yaklaşık 84 Dünya yılına denktir.  

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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Gökyüzünden Haberler

NASA, Satürn’ün uydusu Enceladus’ta hidrojen bulunduğunu 
açıkladı. Elde edilen bilgiler uyduda canlı yaşamını destekleyen 
bir kimyasal enerji reaksiyonu olduğunu gösteriyor. Satürn’ün 
keşif aracı Cassini’nin yaptığı bu gözlemler NASA’nın ileride 

gerçekleştireceği çalışmalarda oldukça faydalı olacak.

Türk bilim insanları önemli bir keşfe imza attı. 2007 yılında 
Ankara Üniversitesi öncülüğünde başlatılan uluslararası bir 

proje kapsamında gerçekleştirilen gezegen arama araştırmaları 
sonuç verdi. Çalışmalar neticesinde Güneş Sistemi’nin 212 ışık yılı 
uzağında bir Güneş dışı gezegen (öte-gezegen) ortaya çıkarıldı. 

Gezegenin Jüpiter’den 1,5 kat daha büyük olduğu belirtiliyor. 
Projede Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nden 

değerli bilim insanları yer alıyor. 

Arkadaşlar,
Gün geçmiyor ki gökyüzünde yeni keşifler yapılmasın.

İşte son dönemde bilim insanlarının yaptığı önemli keşifler... 

Neptün’de rüzgar kimi zaman 
saatte 1000 kilometre hıza 

ulaşır. 

Başım döndü...

Jüpiter Dünya’dan 317 kat daha ağırdır. 

Bu aralar iyice 
kilo aldım...

Plüton, 2006 yılında Uluslararası Astronomi 
Birliği tarafından gezegen olmanın kriterleri 

tanımlandıktan sonra  “cüce gezegenler” 
kategorisine alınmıştır. 

Ya ben? Ya ben?
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Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman,

Bir 10 Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...

Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

“Ne Mutlu Türküm Diyene.”

Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

“Övün, Çalış, Güven.”

 

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Mustafa Kemal’in 
Gök Yazıları

10 KASIM
ATATÜRK’Ü 
ANMA GÜNÜ 

Kurtuluş Savaşımızın 
lideri, Cumhuriyetimizin 

kurucusu ve ilk 
Cumhurbaşkanımız 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü vefatının 
79. yıldönümünde 

şükran ve rahmetle 
anıyoruz. 
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1) Aşağıdaki boşluğa hangi cevap gelmelidir? 
Is she Japanese?..................

A) No, we are not. 

B) No, I am not. 

C) Yes, she is. 

2) Yiğit: ............ is she? Neşe: She is my aunt.

Verilen soru ve cevaba göre boşluk olan yere hangi kelime yazılmalıdır?
 

A) Who          B) What           C) How

3) Aşağıdaki soruyu tamamlayan doğru ifade hangisi olmalıdır?

………….. I get to İstanbul?

 

A) What

B) Where

C) How can

4) Hangi harfler kelimeyi tamamlamaktadır?

 _usiness_an 

 

A) A-t

B) B-m

C) S-k

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM
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KISSADAN
HİSSE... 
Vaktiyle birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyük kardeşin adı 
Halil, küçüğünki ise İbrahim... Halil evli ve çocuklu, İbrahim ise 
bekarmış. 

Buğday ektikleri ortak bir tarlası varmış bu iki kardeşin... Ne mahsul 
çıkarsa ikiye pay eder, onunla geçinip giderlermiş. Bir yıl yine 
harman yapmışlar. İş kalmış çuvalların taşınmasına… 

İlk çuvalı taşımaya Halil gitmiş. O çıktıktan sonra İbrahim 
ağabeyinin evli olduğunu ve paraya daha çok ihtiyacı bulunduğunu 
düşünerek onun payına düşen bir çuvala kendi payından bir kısım 
bırakmış. 

Daha sonra çuval taşıma sırası İbrahim’e gelmiş. İbrahim çuvalını 
alıp çıktıktan sonra Halil kardeşinin bekar olduğunu, para 
biriktireceğini ve ev kuracağını düşünerek kendi çuvalından onun 
çuvalına bir kısım aktarmış. 

Uzunca bir süre birbirinden en ufak haberleri 
olmadan bunu sürdürmüşler. Buğdayları hiç 
azalmamış. Kullarının bu davranışı Allah’ın çok 
hoşuna gitmiş ve sınırsız bereket sunmuş bu iki 
kardeşin buğdaylarına. Dolmuş taşmış her ikisinin de 
ambarı…

Bugün bizler “Halil İbrahim bereketi” denince bu 
iki kardeşin hikayesini hatırlar, paylaşmanın 
ve birbirini düşünmenin önemini bir kez daha 
anlarız. 
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Arkadaşlar, ben Sporcu PTT Çocuk. 
Spor yapmayı çok seviyorum. 
Katıldığım birçok spor faaliyeti var. Her 
sayıda bir spor dalını sizlere tanıtmak 
istiyorum. İlk sayı için en sevdiğim spor 
olan voleybolu seçtim. Peki ya siz? Spor 
yapmayı ihmal etmiyorsunuz değil mi?

SPORCU
PTT ÇOCUK

Voleybol, takım sporları denince akla 
ilk gelen spor dallarından biridir. 

Fileyle eşit olarak ikiye bölünmüş bir 
alan üzerinde, 6’şar kişilik iki takımla 

oynanan bir oyundur. 

VOLEYBOL
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1. Takımlar topu rakip alana gönderirken en az bir kere kendi sahaları içinde 
topa vurmalıdır. Takımların topu karşı sahaya göndermeden önce 

en fazla üç kere dokunmalarına izin vardır. 

2. Oyun servis vuruşu ile başlar.

3. Voleybolda süre yoktur. 

4. Voleybol en fazla 5 set üzerinden oynanır.

5. Takımlardan birinin 25 sayıya ulaşması ve en az iki 
sayı fark atması halinde o takım seti kazanır. 

6. Toplamda 3 set alan takım maçı kazanır. 

7. Setlerin 2-2 olması halinde 5. sete geçilir ve 15 sayıya 
ulaşan takım rakibine en az iki puanlık üstünlük sağlarsa maçı alır. 

 Voleybolun kuralları nelerdir? 

Voleybol spor salonlarında, plajlarda, çimlerde, 
hatta son yıllarda kar üzerinde oynanabilen 

eğlenceli bir oyundur. Hepinize arkadaşlarınızla 
hoş vakit geçireceğiniz keyifli maçlar diliyorum. 

Bu oyunda puan alabilmek için topu enlemesine 
uzanan file üzerinden geçirmek ve karşı 

takımın oyun alanına değdirmek gereklidir.  
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Merak edip araştırdığım, ilginizi çekeceğini 
düşündüğüm ve önemli bulduğum bilgi ve haberleri 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de anlatacaklarımı 
merak ediyorsanız, haydi başlayalım... 

En küçük ve en büyük 
dostlarımız 

Dünyanın en küçük köpeği 
Porto Riko’da yaşayan 

9,65 santimetre boyundaki 
Milly’dir. En büyük köpeği 
ise Amerika’da yaşayan 

111,8 santimetre boyundaki 
Zeus’tur.

Albino orangutan koruma altında 

Endonezya’nın Borneo adasında bir köyde 
bulunan albino orangutan koruma altına alındı. 

Borneo Orangutan Yaşatma Vakfı üyeleri, 
albino orangutanların doğada ender bulunan 
türler arasında yer aldığı ve kurtarılan albino 

orangutanın tekrar doğaya bırakılacağı 
açıklamasını yaptı.  

Bilim insanlarının dinozorlarla ilgili elde 
ettiği yeni bilgilere şaşıracaksınız!

Erken dönem dinozorlarıyla ilgili bilgimiz çok 
az. Bunun nedeni bilim insanlarının elinde o 
dönem dinozorlarına ait fosil sayısının sınırlı 

miktarda olması. Ancak son zamanlarda yapılan 
araştırmalar dinozorların atası kabul edilen 

Teleocrater’ın timsah familyasıyla aynı özellikleri 
taşıyabileceğini gösterdi.

MERAKLI
PTT ÇOCUK
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ASTRONOT
Yazar :  Gérard Moncomble
Res imleyen :  Frédér ic  P i llot
Kaçınız büyüyünce astronot olmak istiyor? Eğer 
hayallerinizde astronot olmak varsa bu kitabı 
özellikle okumalısınız. Korkusuz ve zeki Raul Tafen’in 
uzayın derinliklerinde yaşadığı macerayı merakla 
takip edeceksiniz. Haydi  evrenin derinliklerini 
keşfederken Raul’e eşlik edin!

KOCAMAN KALPLİ
Yazar :  Jo Hoestlandt 
Res imleyen :  Thomas Baas

Kocaman Kalpli, Louis adlı bir çobanın hikayesini anlatıyor. 
Louis her sabah cambaz ayaklıklar üzerinde babası ile koyun 
sürüsünü otlatmaya gider. Çok mutludur. Ancak bir süre 
sonra büyük şehre taşınmak zorunda kalan küçük çoban bu 
durumdan hoşlanmaz. En başta da cambaz ayaklıklarını 
kullanamayacağı için... Peki, Louis bundan sonra ne 
yapacaktır? Şehirde onu nasıl bir yaşam beklemektedir? 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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SEVGİLİ
GÜNLÜK
Ege Bölgesi’nin güzel şehri İzmir’den selamlar... 

Ailemle ilk defa geliyoruz buraya. Ne kadar güzel bir kentmiş...  

Babam İzmir’in Türkiye’nin en kalabalık 3. şehri olduğunu söyledi.   

Bu güzel şehrin batısında Ege Denizi ve Ege adaları yer alırken, 

güneyinde Aydın, kuzeyinde Balıkesir, doğusunda Manisa illeri 

bulunuyor. 

Şehirde en çok dikkatimi çeken kilometrelerce uzunluktaki bisiklet 

yolu oldu. Annem ve babamla çok güzel bir bisiklet turu yaptık. 

Daha sonra babam bizi Çeşme’ye götürdü. O kadar güzel denizi 

ve plajları var ki... Ayrıca oradaki dev pervaneleri görmek beni çok 

heyecanlandırdı. Meğer bu pervaneler rüzgar enerjisinden elektrik 

üretiyormuş.  
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İzmir’de en çok ilgimi çeken yerlerden biri de Çeşme’den 

sonra gezdiğimiz Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’ydi. 

Efes’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı yerlerden biri 

olduğunu öğrendim. 

Bu arada dedem her sene İzmir’de gerçekleştirilen bir 

fuardan bahsetti. İsmi İzmir Enternasyonal Fuarı. Birçok 

uluslararası sanatçı ve firma bu etkinliğe katılıyormuş. 

Bizim ziyaretimiz sırasında fuar açık değildi ancak babam 

bir sonraki gelişimizde bizi oraya götüreceğine söz verdi. 

Fuara gidemedik ancak pek çok önemli mekanı ziyaret 

etme fırsatı bulduk. Konak Saat Kulesi’ni ve Kemeraltı 

Çarşısı’nı gezdik. En çok hoşuma giden etkinliklerden biri 

Balçova’da teleferiğe binmek oldu. Burası İzmir’in en güzel 

manzaralarından birine sahipmiş. 

İşte böyle geçti İzmir seyahatimiz. Şehirden mutlu ve güzel 

anılarla ayrılacağız. En kısa zamanda ailecek tekrar 

geleceğiz. 
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Öncelikle bir ebe seçilir. 

Ebenin eğileceği yer belirlendikten sonra diğer oyuncular biraz ileride 
bir kuyruk oluşturur.  

Oyuncular sırasıyla ebenin üzerinden atlamaya başlar. Birinci oyuncu 
sadece ebenin üzerinden atlar ve onun yanında eğilir. Ardından 
her gelen kendisinden öncekilerin üzerinden atlamaya devam eder. 
Kuyruğun en sonundaki oyuncu herkesin üzerinden atlamaya çalışır.  

1

2

3

Her oyuncu atlama 
esnasında, atlayış 

sırasına denk düşen 
birdir bir tekerlemesini 

söyler. Oyuncular 
her atlayıştan sonra 

ilgili sıraya denk 
gelen kurala uymak 

zorundadır. Örneğin, 
dördüncü sırada 

atlayan kişi kuş gibi 
öter. 

Birdir bir,
İkidir iki olur tilki,

Üçtür üç yapması güç,
Dörttür dört kuş gibi öt,
Beştir beş aldım bir eş,

Altıdır altı yaptım kahvaltı,
Yedidir yedi

elim sırtına değdi...

BİRDİR BİR 
En az üç kişi oynanır. 
Mümkünse yumuşak 
zeminli, çimlik veya 
toprak bir alan 
seçilmelidir. 

SOKAK
OYUNLARIMIZ
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Kısaca mim sanatı olarak bilinen pandomim sözsüz 
tiyatro oyunudur ve gösteri sanatları arasında yer 

alır. Pandomimde bazı hareketlerin özel anlamı 
bulunmaktadır. Bir elin yürek üzerine konması 

aşkı ifade ederken sıkılmış yumrukların baş 
üzerinde sallanması öfkeyi simgeler. Pandomimde 

anlatılmak istenen konu mimik ve hareketle, 
konuşmadan ifade edilir. Pandomim yapabilmek 

için beden dilini iyi bilmek şarttır. Sessiz sinemanın 
yıldızları Charlie Chaplin ile Laurel ve Hardy bu 

sanatın öncüleri arasında yer alır. 

Sizce insanları ses 
çıkarmadan da 
eğlendirmek mümkün mü?

Elbette mümkün! 
Pandomim sanatını yakından 
tanımak ister misiniz? 

SANATÇI
PTT ÇOCUK
PANDOMİM

Pandomimde yüzün 
maskelenmesi çok önemlidir. 

Bunun için pandomim 
sanatçıları makyaj yaparlar. 
Gösteri sırasında kimi zaman 

müzik ve temayla alakalı 
nesneler de kullanılır. 

Laurel ve Hardy

Erdinç Dinçer
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Dünyaca ünlü pandomim sanatçıları arasında Marcel Marceau akla 
ilk gelen ustalardandır. Fransız sanatçı yarattığı Bip adlı karakterle 

dünya çapında tanınmıştır. Marceau gösterileri sırasında insanları hem 
güldürmeyi hem de ağlatmayı başarabilen sanatçılar arasına 

ismini yazdırmıştır. 

Bu sanatta isim yapmış Türk sanatçılar arasında Erdinç Dinçer ilk sırada 
yer alır. Marcel Marceau’nun öğrencisi olan Dinçer, ülkemizde pandomim 

sanatının öncülerindendir. Sanatçı, Türkiye’nin yanı sıra Polonya’dan 
Fransa’ya, Hollanda’dan İsveç’e birçok ülkede gösteri sergilemiştir. 

Ülkemizde ve dünyadaki ünlü pandomim 
ustalarını biliyor musunuz? 

Vecihi Ofluoğlu bu sanat
dalının önemli isimlerindendir.
1968 yılında Türkiye’de ilk kez

çağdaş anlamda bir pandomim 
topluluğu kuran sanatçının bu 

dalda yüze yakın kısa oyunu 
bulunmaktadır.

Charlie Chaplin

Vecihi Ofluoğlu

Marcel Marceau
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Bakalım, resmin içine gizlenmiş 
eşyaları bulabilecek misiniz?
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neymiş bu foya?

Kuyumcular süs eşyalarını yaparken 
kullandıkları değerli taşın arkasına 

foya adı verilen bir madde sürer. 
Bu ince metal yaprak hem ışığı 

yansıtır hem de mücevherin daha çok 
parlamasını sağlar. Zaman içinde 

foya aşınır ve dökülür. 
Bunun sonucu olarak taş da eski 

parlaklığını kaybeder. Bu olaya foyası 
çıkmak denir. 

Kuyumculukla ilgili bu durum 
zaman içinde  

“Bir olay dolayısıyla bir 
kimsenin kötü niteliğinin ortaya 

çıkması” anlamındaki foyası 
meydana çıkmak deyimine 

kaynaklık eder.  

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ

FOYASI
MEYDANA

ÇIKMAK
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Kalbimiz özel çizgili kastan oluşur. Dolaşım sistemimizin motoru işlevindeki kalp 
günde yaklaşık 8-9 bin litre kanı vücuda pompalar. Bu sayede vücut ısısının 

düzenlenmesi, hormon ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gibi 
önemli görevleri de yerine getirir. 

Arkadaşlar,
Vücudunuzu yeterince 

tanıyor musunuz? Mesela 
önemli organlarımızdan 
biri olan kalbin işlevini 

biliyor musunuz? 
Haydi gelin beraber göz 

atalım!

Düzenli spor 
yapmak 

ve sağlıklı 
beslenmek 
kalbimizi 

korumanın 
anahtarıdır. 

Bunları biliyor musunuz? 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

KALP

Kalbim
 temiz...

Kalbimiz iki akciğer arasında 
yer alır. Vücudumuzun her 

bölgesinden gelen kanı 
akciğerlere, oradan gelen 

temiz kanı da vücuda 
dağıtan organımızdır. 

 Kalp ritminiz dinlediğiniz müziğe göre değişir.
 Bir insan kalbi günde ortalama 100 bin kez atar. 

 Nabız, kalbin 1 dakika içinde kaç kere attığını yansıtır. 
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Merhaba, 
Bu köşede engelli 
arkadaşlarımızın ihtiyaçları, 
onlarla iletişim yolları, 
beraber oynayabileceğimiz 
oyunlar ve onların hayatını 
kolaylaştıran yenilikler gibi 
bilgileri sizlerle paylaşmak 
istiyoruz. Ayrıca hepimize ilham 
veren engelli büyüklerimizin 
ve kardeşlerimizin hayat 
hikayelerini de burada okuma 
fırsatı bulabilirsiniz. 

1. Seyahat edebilmeleri, gezebilmeleri 
ve rahatça oynayabilmeleri için çevresel 

şartların onların da faydalanabileceği 
şekilde düzenlenmesine ihtiyaçları var. 

2. Onlara karşı doğal olmamıza 
ihtiyaçları var. 

3. Sevgi, saygı, arkadaşlık, yardımlaşma 
ve dayanışma duygularıyla hareket 

etmemize ihtiyaçları var.

Engelli 
arkadaşlarımızın 
neye ihtiyacı var? 

ENGELLERİ
AŞALIM
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Halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas’ta doğar. Yedi yaşında yakalandığı 

çiçek hastalığı sonucu sol gözü görme yetisini kaybeder. Daha sonra geçirdiği kaza 

neticesinde diğer gözünü de yitirir. Müziğe ve özellikle türkülere olan merakı babasının 

ona aldığı bağlama ile başlar. Zamanla türkü söylemek ve bağlama çalmak onda tutku 

haline gelir ve âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olur. 

Çoğumuz onu Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiir kitabında da yer alan şu dizelerle tanırız:

Ben giderim adım kalır 

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur bayram gelir 

Dostlar beni hatırlasın

Ayrıca “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü birçok sanatçımız tarafından severek 

söylenmektedir. Onun engelleri aşarak dostluk ve sevgi üzerine yazdığı şiirler ve 

söylediği türküler bugün hâlâ gönlümüzdedir. 

Âşık Veysel Şatıroğlu
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İnsanoğlu yüzyıllar içinde 
haberleşme amacıyla birçok 
araç kullanmıştır. Dumandan 
mektuba, Mors Alfabesi’nden 
elektronik postaya sayısız araç 
insanların birbiriyle iletişim 
kurmasına imkan tanımıştır. 
Günümüzde dünyayla 
bağlantımızı sağlayan en önemli 
araçlardan biri ise internettir. 

İnternet doğuyor... 

TARİHTE
YOLCULUK İNTERNET 

1962 yılında J.C.R Licklider “Galaktik Ağ” 
kavramını ortaya atar. Licklider, tüm dünyada 

birbirine bağlı bir sistemle isteyen herkesin 
dilediği veri ve programa erişebilmesini 

sağlayacak bir ağ teorisi sunar. 1966 yılında 
İnternet Protokolü’nü (IP) kullanan ilk ağ 
olacak ARPANET projesi gerçekleştirilir. 

Proje kapsamında ilk bağlantı 1969 yılında 
Amerika’da dört üniversitede belirlenen 

ana merkezlerle yapılır. 1990’ların 
başında ise dünya genelinde “www” 

ön eki kullanılmaya başlar. 
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Ülkemizde ilk internet 
bağlantısı 1993 yılında 

gerçekleştirilir. O dönemde 
sadece TÜBİTAK ve 

üniversitelerin interneti 
kullanmasına izin verilir. 

İnternetin ilk yıllarında ağa 
erişim için en fazla başvurulan 
yöntem çevirmeli kullanım olur. 

Günümüz...

Ancak bilgisayar başında internetin sağladığı bu imkanlardan 
yararlanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Öncelikle unutmayalım ki 

günde 2-3 saatten fazla bilgisayar başında zaman geçirmenin sağlığımız 
üzerinde olumsuz etkisi var. Ayrıca interneti güvenli kullanmaya çok dikkat 

etmemiz, TC Kimlik Numarası, okul adı, telefon numarası ve şifre gibi 
bilgileri hiçbir şekilde internet üzerinde paylaşmamamız ve tanımadığımız 

insanlarla sohbet etmememiz gerekiyor. 

1998’de kablolu internet, 
2001’de ise Asimetrik 

Sayısal Abone Hattı (ADSL) 
adlı bağlantı tekniği  
kullanılmaya başlar.  

Türkiye’de ilk 
bağlantı...

Ülkemizde yapılan araştırmalar bugün nüfusumuzun yüzde 60’tan 
fazlasının internet kullandığını gösteriyor. Artık birçok bilgiye 
internet üzerinden ulaşabiliyor, ödev ve araştırmalarımızda 

internetten yararlanabiliyoruz. Çok uzaklarda oturan sevdiklerimize 
internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Ve evet, oyun oynayabiliyoruz. :)
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Sevgili arkadaşlar, 
 
Bildiğiniz gibi trafikte yaya 
olarak uymamız gereken kurallar 
var. Bunları gözden geçirmeye 
ne dersiniz? Sizler bu kurallara  
dikkat ediyor musunuz?

   Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, daha sonra tekrar sola 
bakmalı ve dikkatli bir şekilde yolu kontrol edip öyle yürümeliyiz.

   Karşıdan karşıya geçerken dikkatimizi mutlaka yola ve araçlara vermeliyiz.

   Karanlıkta ve ışıklandırmanın yetersiz olduğu yerlerde yürümemiz 
gerektiğinde açık renk kıyafetler tercih etmemiz araçlar tarafından 

görülmemizi kolaylaştırır ve bizi tehlikeden korur.

  Duran taşıtların önünden ve arkasından çok yakın mesafeden geçmek 
oldukça tehlikelidir.

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK TRAFİKTE

YAYA OLMAK
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  Yaya olarak her zaman yaya kaldırımından yürümeliyiz.

 Kaldırımın olmadığı yerlerde arabalar sağdan gittiği için yolun sol 
kenarından yürümeliyiz. 

 Kaldırımda yürürken diğer yayalara saygılı olmayı unutmamalıyız.  

 Aracın yavaşlamış olması bile tam olarak duracağının bir göstergesi 
değildir. Bu nedenle karşıya geçmek için mutlaka aracın 

durmasını beklemeliyiz.

   Karşıdan karşıya geçerken trafik polisi ve 
trafik ışıklarının olduğu yerleri tercih etmeliyiz.   

 Kavşakta trafik polisi bulunuyorsa onun 
direktiflerine uymalıyız. Varsa mutlaka yaya 
geçitlerini ve üst/alt geçitleri kullanmalıyız. 
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MANDALA BOYUYORUM
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PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz? Mektuplarınızı bekliyoruz. 

Arkadaşlar, mektuplarınızı PTT A.Ş. Pazarlama Daire Başkanlığı, 
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06050 Ulus/ANKARA 

adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

Sayfa 31

Sayfa 44-45

Sayfa 14

Soru 1) C Soru 2) A Soru 3) C Soru 4) B

Sayfa 15

CEVAP ANAHTARI

PTT ÇOCUK MEKTUPLARINIZI OKUYOR
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