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Bu Ay Ne Oldu?

Millî 
Mücadelenin 
İlkAdımı: 

19 Mayıs

1 9  M a y ı s  A t a t ü r k ’ ü 
A n m a ,  G e n ç l i k  v e  S p o r 
B a y r a m ı  K u t l u  O l s u n !

Yurdumuzu düşmanlardan 
kurtardığımız Millî Mücadelemiz; 19 
Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a çıkmasıyla başladı. Her yıl 
bu tarihî günü, bağımsızlığın önemini 
anladığımız bir millî bayram olarak 
coşkuyla kutluyoruz.

Mustafa Kemal 
Paşa’nın Samsun’a 

attığı ilk adım, 
Kurtuluş Savaşı’nın 

başlangıcı kabul 
edilir. Samsun’daki 

“İlkadım” ilçesi 
de adını bu tarihî 

adımdan alır.

Daha sonra 
Ankara’ya geldi ve 
23 Nisan 1920’de 

TBMM’yi açtı. Düzenli 
orduyu kurarak 

Kurtuluş Savaşı’na 
başkomutanlık  

etti.

16 Mayıs 1919’da Bandırma 
Vapuru’yla İstanbul’dan hareket eden 
Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs’ta 
Samsun Limanı’na yanaştı. 

Mustafa Kemal Paşa, 
düşman işgaline karşı 
halkı birleştirmek ve millî 
mücadele ruhunu tüm yurda 
yaymak için Samsun’dan 
Amasya’ya, Amasya’dan 
Erzurum’a, Erzurum’dan 
Sivas’a geçti ve kongreler 
düzenledi. 

PTT Ailesi; Kurtuluş Savaşı’nın 
her adımında, Mustafa Kemal 
Paşa’nın ve silah arkadaşlarının 
yanında oldu. Telgraf memurları; 
Mustafa Kemal Paşa’nın 
emirlerini, genelgeleri ve kritik 
bilgileri karargâhtan cepheye 
ulaştırdılar. Savaş koşullarına 
rağmen fedakârca görev yapıp 
Türk milletinin zaferine katkı 
sağladılar.
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19 Mayıs’ın “gençlik bayramı” 
olarak ilan edilmesi, Atatürk’ün 
gençlere verdiği değeri yansıtır. 
Atatürk, işgal yıllarında yaşanan 
sıkıntıların tekrar etmemesi 
için gençlere öğütler vermiş, 
19 Mayıs’ta başlayan millî 
mücadelenin gençlere örnek 
olmasını istemiştir.

“Ben sporcunun zeki, 

çevik ve aynı zamanda 

ahlaklısını severim.”

Mustafa Kemal Atatürk

Daha önce Türkiye’de yapılmayan 
pek çok spor, Atatürk döneminde 
yapılmaya başlandı. Atatürk farklı 
branşlarda spor kulüplerinin 
kurulmasını, pek çok yeni 
spor tesisi yapılmasını sağladı. 
Türk gençlerinin uluslararası 
karşılaşmalara ve olimpiyatlara 
katılması için gerekli kararları aldı.

Atatürk’ün sınıflarımızın 
duvarında ve ders 

kitaplarımızın 
başında yer alan 

Gençliğe Hitabesi de 
bu öğütleri içerir ve 
bizlere sorumluluk 

verir. Atatürk’e göre 
en zor şartlarda bile 

görevimiz, Türk istiklâl ve 
Cumhuriyetini sonsuza 

kadar korumak ve 
savunmaktır.

19 Mayıs’ın 102. yıl dönümünde 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve tüm Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarımızı saygıyla 
anıyoruz.

Atatürk, spora ve sporculara 
çok değer verirdi. Kendisi 
de jimnastik, kürek, yüzme 
ve binicilik gibi sporlarla 
uğraşırdı. 

19 Mayıs aynı zamanda bir 
“spor bayramı”dır. Atatürk, 
çocukların ve gençlerin hem 
ruhsal hem de fiziksel açıdan 
gelişmesini ve sağlıklı olmasını 
isterdi. Bu nedenle sporu 
oldukça önemser ve gençlere 
spor yapmalarını öğütlerdi.

Atatürk ve Spor

0707P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ0606 M A Y I S  2 0 2 1

Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 

hatırası PTT’nin 
bastığı pullarla da 

yaşatılıyor.



Bu Ay Ne Oldu?

Bayram 
GelmişHoş 
Gelmiş
EvlereNeşe 
Vermiş
Bu ay, evlerimiz Ramazan 
Bayramı’nın neşesi ve 
sıcaklığıyla dolup taşıyor. 
Sevgiyi, paylaşmayı ve 
yardımlaşmayı artıran  
bayram günleri her eve 
mutluluk getiriyor. 

Bize neşe 
getiren, 
yüzümüzü 
gülümseten 
Ramazan 
Bayramımız 
kutlu olsun…

Bayramlarda 
büyüklerimize saygımızı, 
küçüklerimize sevgimizi 

ifade ediyor; aile ve 
akrabalık bağlarımızı 

güçlendiriyoruz. O 
nedenle bayramları 

çok seviyor, dört gözle 
bekliyoruz…

Üç günlük bayram 
süresince güzel 
yemekler yenir, 

ikramlar hazırlanır, 
aile ve akraba 

ziyaretleri yapılır.

Bayramlar uzun süredir 
göremediğimiz yakın 

ve uzak akrabalarımızı 
ziyaret etmek için de 
bir fırsattır. Böylelikle 
akrabalık bağlarımız 
güçlenir, hep birlikte 

kocaman bir aile 
olduğumuzu anlarız.

Annelerimiz ve 
ninelerimiz baklava, 

börek, yaprak sarması 
gibi özel yemekler 
pişirirler. Bayram 

ziyaretlerinde güzel 
sofralar kurulur, 

ikramlar yapılır, uzun 
uzun sohbetler edilir.

Ramazan Bayramı, iki dinî 
bayramımızdan biridir. Oruç ve 
ibadetle geçen Ramazan ayının 
hemen ardından başlar. 

Bayram günlerinde başta 
anneanne, babaanne ve 
dedelerimizi ziyaret eder, onların 
ellerini öperiz. Hala, amca, 
teyze, dayı, enişte, yenge gibi 
büyüklerimizin bayramını kutlarız. 
Çoğu zaman da bütün aile bir 
araya gelir, bayram neşesini hep 
birlikte yaşarız.

Bayram günleri tüm ailenin bir 
araya geldiği ve misafirliklerin 
yapıldığı vakitlerdir. Bu nedenle 
bayram yaklaşırken bayram 
temizliği yapılır. Bayram 
alışverişine çıkılır; şeker, lokum, 
kahve gibi ikramlıklar alınır.

Bayram Geleneklerimiz

1 3  –  1 5  M a y ı s  2 0 2 1  
R a m a z a n  B a y r a m ı 
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Bayram günleri güzel 
giysiler giyiniriz. Bu 
giysilerin yeni değil, temiz 
ve ütülü olması önemlidir.

Bayramların en 
eğlenceli yanlarından 

biri de büyüklerimizden 
topladığımız bayram 

harçlıklarıdır. Büyüklerimiz 
biz çocukları sevindirmek 
için mendil, çorap, lokum 
şeker gibi ufak hediyeler 
de verirler. Bu harçlık ve 
hediyeler bizi çok mutlu 

eder.

Sevdiklerimizin bayramını 
kutlamanın yöntemlerinden 
biri de onlara kartpostal 
göndermektir. Sen de bu 
bayram sevdiklerine bir 
kartpostal gönderip onları 
mutlu edebilirsin... 

Bu bayram pandemi 
önlemleri nedeniyle alıştığımız 
bayramlardan biraz farklı 
olabilir. Pandemi koşullarında 
büyük aile buluşmalarını 
ve akraba ziyaretlerimizi 
ertelememiz gerekebilir.

Bu Bayram Mesafeliyiz

Herkese iyi 
bayramlar...

Görüntülü 
konuşma 
yaparak ya da 
telefon açarak 
yakınlarımızın 
bayramını 
kutlayabilir, onlara 
sevgimizi ve 
saygımızı ifade 
edebiliriz.

1111P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1010 M A Y I S  2 0 2 1

Ama yine de 
teknolojinin 

sunduğu imkânları 
değerlendirip 

bayram coşkusunu 
hep birlikte 

yaşayabiliriz. 



Mardin
Güneydoğu’daki 
Masal Diyarı: 

G E Z G İ N  G Ü V E R C İ N 
M A R D İ N ’ D E

Gezgin Güvercin

Tahmin edin, ben neredeyim? 
Evet, evet. Doğru bildiniz. Bu 
ay Güneydoğumuzun nadide 
şehri Mardin’deyim…

Mardin’in kendine has mimarisi 
şehre girer girmez beni büyüledi. 
Bu mimari içerisinde benzersiz taş 
işçiliği ve kubbeleriyle yükselen bir 

Bana güler yüzle “hoş geldin” diyen 
Mardin Kalesi ve tarihî kerpiç evler, 
Mardin mimarisiyle özdeşleşmiş.  
Geçmişte Sümer, Babil, Asur, 
Selçuklu, Abbasi, Safavi ve Osmanlı 
medeniyetlerine ev sahipliği yapan 

yapı dikkatimi çekiyor: Kasımiye 
Medresesi. İçinde iki mescit ve 
bir türbe bulunan yapının tarihi, 
Artuklular dönemine dek uzanıyor. 

şehir, tüm bu medeniyetlerden 
izler taşıyor. Mardin’in geçmişten 
günümüze taşıdığı mücevher 
değerinde yapıları görmek için âdeta 
sabırsızlanıyorum.

Kasımiye Medresesi

Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgemizdedir. 

Batısında Şanlıurfa, kuzeyinde Diyarbakır 

ve Batman, doğusunda ise Şırnak illerimiz 

bulunur. Şehrin güneyinde de ülkemizin 

komşusu Suriye vardır.

Medrese, eğitim 
verdiği dönemde 

Mardin bölgesinin 
en önemli 

üniversitelerinden 
biriymiş. Medresenin 

içindeki fil saati de 
oldukça ilgi çekici. 

Bu ay kanatlarım beni ülkemizin 
güneydoğusuna getirdi. Masmavi 

göklerde nazlı nazlı süzülürken 
bulutların arasından bir şehir silüeti 
belirmeye başlıyor. Hemen alçalıp 

bu muhteşem manzaraya daha 
yakından bakıyorum. Ah! Ne kadar 

da güzel… Bir dağın yamacında nakış 
gibi işlenmiş kutu kutu kerpiç evler, 
taş işleme kemerler, birbirine bakan 

balkonlar, sanat eseri gibi süslü 
minareler… Dağın zirvesinde ise bu 
güzelliği tamamlayan görkemli bir 

kale var.

1313P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1212 M A Y I S  2 0 2 1



Bu kubbe tarzı yapıldığı dönemde o 

kadar beğenilmiş ki sonraki yapılara 

örnek olmuş ve Mardin mimarisine yön 

vermiş.

Yapının görkemli kubbelerine 

ve taş süslemelerine hayran 

kalmamak elde değil.

Mardin’e bir “eğitim ve kültür 
şehri” demek yanlış olmaz. Şehrin 
Kasımiye Medresesi kadar önemli 
bir diğer eğitim kurumu da Zinciriye 
Medresesi. 

Zinciriye Medresesi üzerinde kanat 
çırparken hemen ileride Mardin Ulu 
Camii’yi fark ediyorum. Bu tarihî 
camiye daha yakından bakmalıyım. 

Sultan İsa Medresesi olarak da 
bilinen bu yapı, yine Artuklular 
döneminde inşa edilmiş. 

Caminin minaresi Mardin’deki taş 
işçiliğinin en güzel örneklerinden. 
Kubbesi ise dillere destan. 

Zinciriye Medresesi Mardin Ulu Camii

Avlusundaki 
çiçeklerin kokusu 

yukarıdan bile 
burnuma geliyor. 

1515P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1414 M A Y I S  2 0 2 1



“Bence Bakırcılar Çarşısı’na 

da gitmeli, oradaki geleneksel 

zanaatları tanımalısın.” diyor.

Bakırcılar Çarşısı’ndan annem için 

bir Mardin telkârisi alıyorum. Eve 

döndüğümde özenle işlenmiş bu kolyeyi 

ona hediye edecek, anneler gününü 

kutlayacağım.

8. yüzyılda tamamlanan 

manastırda gezerken kendimi 

bir açık hava müzesinde 

hissediyorum.

Müzede özellikle çocukların merak 

duygusu ve hayal gücünü geliştiren 

birbirinden eğlenceli eğitimler 

veriliyormuş. 

Mardin’de, şehrin kültürel zenginliğini 
yansıtan birçok kilise ve manastır da 
var. Bunların şüphesiz en görkemlisi 
Deyrulzafaran Manastırı. 

Müze demişken Mardin Müzesi’ne 
uğramamak olmaz… Bilirsiniz ben 
müzeleri pek çok severim. Mardin 
Müzesi, Paleolitik Çağ’dan günümüze 

Surur Han, şehir halkının 
sosyalleştiği mekânlardan biri. Kafe 
ve restoranların bulunduğu hanın 
avlusunda bir güvercin dostumla 

Güvercin dostumun tavsiyesi üzerine 
Bakırcılar Çarşısı’na iniş yapıyorum. 
Kazancılar Çarşısı olarak da bilinen 
bu çarşıda keşfedecek ne çok şey 

Mardin Ovası’nı geçtikten sonra 
vardığım manastırın yapımına 5. 
yüzyılda başlanmış. 

uzanan tarihî eserlerle dolu. Müzenin 
en güzel yanı ise şehrin kültürel 
mirasını tanıtan atölye çalışmaları 
düzenliyor olması. 

karşılaşıyorum. Bana çayla birlikte 
Mardin çöreği ikram ediyor. Ona 
Mardin’de ziyaret ettiğim yerlerden 
bahsediyorum. 

var! Zanaat atölyelerinin 
tıkırtısı, vitrinlerin ışıltısı âdeta 
beni benden alıyor.

Deyrulzafaran Manastırı

Mardin Müzesi

Surur Han

Bakırcılar Çarşısı

İçimdeki gezgin 
ruh heyecanla 
kıpırdanıyor. 

Ama önce çayımı 
ve çöreğimi 

bitirmeliyim. 
Yoksa arkamdan 

ağlar. 

Çarşıda başta bakırcılık 
olmak üzere; testicilik, 
demircilik, kalaycılık, 

kuyumculuk, gümüşçülük, 
yorgancılık, dericilik, 
iğne oyası, el nakışı, 

sedef işlemeciliği ve taş 
oymacılığı gibi yöreye has 
pek çok geleneksel zanaat 

yapılıyor. Bu masal diyarını 
gezmek ne de güzeldi. 

Fakat maalesef 
yolculuk vakti geldi. 
Hoşça kal Mardin. 

Seni hiç unutmayacak, 
ilk fırsatta yine 

geleceğim…

Gezgin Güvercin senin 
şehrine de gelsin 

mi? Haydi yaşadığın 
şehrin tarihî ve doğal 
güzelliklerini bize yaz, 

sayfa 56’daki yazışma 
adresimize gönder. 

Gezgin Güvercin 
ziyaret edip hepimize 

anlatsın… 1717P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ1616 M A Y I S  2 0 2 1



Güneş Sistemi’ndeki 
gezegenlerden Satürn’ün 
bugüne dek tespit edilen 
82 doğal uydusu vardır. 

Gezegenin bu uydulara ek 
olarak henüz gözlemlenememiş 

küçük uyduları da olduğu 
düşünülmektedir.

1 Ülkemizin en 
eski üniversitesi, 

günümüzdeki 
adıyla İstanbul 

Üniversitesi’dir. Bu 
köklü eğitim yuvasının 
İstanbul’un fethinden 
hemen sonra, 1453’te 

kurulduğu kabul 
edilmektedir.

2

3
İngiltere’de otomobillerin 

direksiyonu alıştığımız 
gibi solda değil, sağdadır. 

Çünkü bu ülkede trafik 
sağdan değil, soldan 
akar. Bir gün yolunuz 

İngiltere’ye düşerse bu 
ülkenin trafik kurallarına 

alışmanız biraz zaman 
alabilir.

Futbol topları, kramponlar, imzalı 
formalar, hakem düdükleri, 
kupalar… İsviçre’nin Zürih 

şehrindeki FIFA Dünya Futbol 
Müzesi’nde, futbolla ilgili aklınıza 

gelebilecek her şey bir arada. 
Müzenin en önemli özelliklerinden 

biri de gezici olması. Her dört 
yılda bir müzedeki tarihi objelerin 

bir kısmı Dünya Kupası’nın 
düzenlendiği şehre taşınıyor ve 

futbol severlere sergileniyor.

5İstanbul Arkeoloji Müzesi, 
ülkemizde açılan ilk müze 
kabul edilir. 1869 yılında 
Müze-i Hümayun adıyla 

açılan müzede antik döneme 
ait birbirinden değerli 

sanatsal eser, belge ve 
kalıntılar sergilenmektedir. 
Hammurabi Kanunları’nın 
yazıldığı kil tabletler de bu 

müzededir. 

4

Japonya’nın başkenti 
Tokyo, 37 milyonu aşan 
nüfusuyla dünyanın en 
kalabalık şehridir. Bu 
şehir aynı zamanda 

dünyanın en fazla 
deprem yaşanan 
yerleri arasında 

gösterilir.

7Dünyanın en eski futbol 
topu İskoçya’daki 

Stirling Simith 
Müzesi’nde sergileniyor. 

1540’larda yapılan 
karşılaşmalarda 
kullanılan futbol 

topunun yaşı 500’e 
yaklaşıyor.

6
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Hemşirelik
Hemşireler hastane koridorlarında 
beyaz önlükleriyle bize gülümser, 
becerikli elleri ve şefkat dolu yürekleriyle 
tedavimize yardım ederler. Gece gündüz 
demeden sağlığımız için çalışıp en ihtiyaç 
duyduğumuz anda yanımızda olurlar. 

Haydi toplum 
sağlığı için 
önemli olan 
bu mesleği 
yakından 
tanıyalım…

Meslekler

D o k t o r l a r a  Ya r d ı m  E d e r , 
H a s t a l a r a  Ş i f a  V e r i r

Muayene sırasında tıbbi 
cihaz ve ekipmanları kullanır, 
hastayla ilgili bilgi ve bulguları 
kaydederler.

Hemşireler tıbbi bakım, ilk yardım 
ve müdahalede görev alırlar. Acil 
servise gelen hastaların tansiyonunu 
ve ateşini ölçer, şikayetini dinlerler. 

Gerekiyorsa dikiş, pansuman, oksijen 
desteği gibi yaşamsal müdahaleleri 
uygular ve hastayı uygun servise 
yönlendirirler.

Özel ve kamu hastaneleri, 
aile sağlığı ve tıp merkezleri, 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
merkezleri, doğumhaneler, 
poliklinikler, yaşlı bakım evleri, 
evde bakım hizmeti veren 
kuruluşlar… 

Hemşireler Nerede Çalışır?

Görevleri Çok Önemli

Hastalıkların teşhis 
ve tedavisinde 

doktorlara yardımcı 
olan kişilere hemşire 

denir. Hemşireler, 
çoğu zaman hasta 
muayene edilirken 
doktorun odasında 

olur, hastayla 
ilgilenirler. 

Hemşireler, evlerimize 
gelerek de hasta ve 

yaşlı kişilerin bakımını 
ve tedavisini üstlenir. 
Bazen de okullarımızı 

ziyaret ederek bizi 
hastalıklar konusunda 

bilgilendirirler. Bebek ve 
çocuklara aşı yaparak 
onların hastalıklardan 
korunmasını sağlarlar. 

Hemşireler hasta yakınlarına 

ve refakatçilere hastanın 

durumuyla ilgili bilgi verir. 

Bazen sadece yanımızda 

olmaları ve gülümsemeleri 

bile bize moral vermeye 

yeter. 

Hemşireleri neredeyse 
tüm sağlık kurum ve 

kuruluşlarında görebiliriz. 
Ameliyathaneden yoğun 

bakıma, acil servisten 
kliniğe tedavinin her 

aşamasında çalışırlar. 
Kadın, erkek, yaşlı, çocuk, 

engelli demeden tüm 
insanların yardımına 

koşarlar. 
Muayeneden 

sonra da doktorun 
uygun gördüğü ilaç, 

iğne, serum gibi 
tıbbi malzemeleri 

kullanıma hazırlar ve 
hastaya uygularlar.

Hemşireler genellikle 
beyaz önlük giyer ve 
başlarına kep takar. 

Görev aldıkları birime 
göre yeşil, mavi, gri 
renkte önlükler de 

giyebilirler.
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Tansiyon aleti, stetoskop, ateş 
ölçer, EKG aleti, oksijen tüpü, 
enjektör, ilaçlar, solüsyonlar, 
röntgen ve tomografi cihazları, 
pansuman ve ameliyat için 
gerekli malzemeler… 

Hemşireler günün her 
saatinde hizmet verebilmek 
için nöbetleşe çalışırlar. 
Bazı geceler sabaha kadar 
hasta başında bekler, hayat 
kurtarmak için zamanla 
yarışırlar. Bu nedenle işleri 
yorucu ve streslidir. 

Eğer sen de hemşire olmak 
istiyorsan liseden sonra 
üniversitelerin hemşirelik 
bölümlerini ve hemşirelik 
yüksek okullarını tercih 
edebilirsin. 

Araç - Gereçler

Günün Her Saati Görev Başında

Nasıl Hemşire Olurum?

Ama bir hastayı sağlığına 

kavuşturup evine yolcu etmek 

yaşadıkları tüm zorlukları 

unutturur ve onlara mutluluğun 

en büyüğünü verir.

Bütün hemşirelerin 
12-18 Mayıs Hemşireler 

Haftası’nı kutluyor; 
sağlık kurumlarımızda 

fedakârca görev 
yapan tüm sağlık 
çalışanlarımıza çok 
teşekkür ediyoruz. 

Hemşireler görev 
yaparken pek 

çok tıbbi cihaz ve 
ekipman kullanır. 

Bu cihazların 
nasıl kullandığını 

öğrenmek için de özel 
eğitim alırlar.

Sağlık kurumlarındaki en 
bilgili ve en yetkili hemşireye 
“baş hemşire” denir. Baş 
hemşire diğer hemşirelerden 
sorumludur. Tecrübesiyle 
onları yönlendirir ve 
bilgilendirir. 

Hemşirelerin Uzmanlıkları

Hemşireler de kendi 
aralarında yoğun 

bakım, acil bakım, 
ameliyathane, diyaliz, 

rehabilitasyon gibi 
farklı alanlarda 
uzmanlaşırlar.

Hemşire olmaya daha 
erken karar verdiysen 

ortaokuldan sonra 
sağlık meslek 

liselerine gidebilir, 
hemşirelik meslek 

yüksek okuluna 
sınavsız geçiş 
yapabilirsin. 
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9  M a y ı s  P a z a r  
A n n e l e r  G ü n ü

İyi ki Varsın

Anneciğim

Bu Ay Ne Oldu?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar 
gününü Anneler Günü olarak kutlarız. 
Bu anlamlı günde annemize sevgimizi 
ifade eder, onların bize verdiği 
emeklere teşekkür ederiz.

Annelerimiz, doğduğumuz 
andan itibaren bizi koşulsuz 
sever ve hep mutlu olmamızı 
isterler. Bizi tehlikelerden 
koruyup kollar ve iyiliğimizi 
düşünürler. Kundakta 
minicik bir bebekken de ilk 
adımlarımızı attığımız günlerde 
de yanımızda hep onlar vardır. 

Anneanne, babaanne, teyze, 
hala, abla, yenge… Başta 
annemiz olmak üzere bize 
anne şefkatiyle yaklaşan 
ve sevgi gösteren tüm 
kadınların anneler günü kutlu 
olsun.

Ama unutmayalım 
ki bir anneye 

verilebilecek en güzel 
hediye, çocuğunun 
dürüst ve çalışkan 

olmasıdır. 

Bizi en iyi onlar tanır ve hayat 
boyu en yakın arkadaşımız olurlar. 
Bizim sevincimizle mutlu olur, 
üzüntümüzle kederlenirler. 

Anneler Günü gelince annemize 
sevgimizi göstermek isteriz. 
Harçlıklarımızı biriktirerek 
aldığımız küçük bir hediye, 
buzdolabına yapıştırdığımız 
bir not ya da kırlardan 
topladığımız bir demet papatya 
annemizi mutlu etmeye yeter 
de artar. Çünkü anneler küçük 
hediyeleri büyük mutluluklara 
dönüştürmeyi çok iyi bilirler.

Küçük Hediyeler, Büyük 
Mutluluklar

Büyüyüp birer yetişkin 
haline geldiğimizde 

de annemizin çocuğu 
olmaya devam ederiz. 
Onların üzerimizdeki 
hakkını hiç ama hiç 

ödeyemeyiz.
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Annemize Akrostiş Şiir Yazalım
Etkinlik
Anneler Günü sabahında 
annene güzel bir sürpriz 
yapmak ve özel bir 
hediye sunmak ister 
misin? O zaman kâğıdını, 
kalemini hazırla; annemize 
akrostiş şiir yazıyoruz…

Kendi ismine özel yazılmış bir 
şiir kimi mutlu etmez ki? Hele 
bu şiir bir çocuk tarafından 
annesine yazıldıysa… Sen 
de örneklerden yararlanarak 
annen için bir akrostiş şiir 
yazabilirsin. Ama önce birazcık 
hazırlık yapman ve konsantre 
olman gerekiyor. 

Yazdığın akrostiş 
şiiri başka bir kâğıda 
temize çekip etrafını 

çiçek, ağaç, bulut, 
güneş, kelebek ve 
kuş görselleriyle 
süsleyebilirsin.

AYŞE
Annem benim her şeyim, en yakın arkadaşımYanımdadır ne zaman derde düşse şu başımŞarkılar anlatamaz ona olan sevgimiEn güzel çiçeklerle süslerim hep resmini

ZEYNEP
Zaman çok çabuk geçiyor, kocaman oldumEmeğin var üstümde çok, beni büyüttünYatağımda minicik bir masum bebekkenNinniler söyleyerek beni uyuttunEn soğuk gecelerde üstümü örttünPek kıymetli anneciğim, hakkın ödenmez

BAHAR
BBugün anneler günü, kutlu

 olsun annecim

AAslında bütün günler, senin
 olsun annecim

HHer güzellik seninle, bütün
 çiçekler sana

AAy gibi gecelerde parlıyorsu
n annecim

RRenklerinle dünyamı süslüy
orsun annecim

Nasıl Yazarım?

Ilk olarak annenin isminin baş harflerini 

yukarıdan aşağı doğru 
yaz. (Şiirin dize sayısı, 

isimdeki harf sayısı kadar 
olacak. Dizelerin her 

biri, annenin ismindeki harflerle başlaya
cak.)  

Şiir yazmak biraz sabırlı olmayı gerektirir… 
Dizeleri ve kafiyeleri birbirine uydurmak ve 
anlamlı bir bütün oluşturmak zaman alabilir. O 
nedenle bir müsvedde kâğıda denemeler yap.

Daha sonra annenle ilgili duygu ve düşüncelerine odaklan. Annenin senin için ne ifade ettiğini, birlikte yaşadığınız anıları, onun kişisel özelliklerini hatırla ve şiir yazmaya konsantre ol...

Dizelerinin ilk harfleri 
yukarıdan aşağıya 

doğru okunduğunda 
anlamlı bir sözcük 

meydana gelen şiirlere 
“akrostiş şiir” denir. 

Akrostiş şiirler bazen 
neşeli, bazen komik, 
bazen de duygusal 

olur. 
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DİLEK
Dertlerimi dinlersin

İyi ki benim annemsin
Leylaklardan, güllerden, sümbüllerden güzelsin

En güzel yemekleri bana sen pişirirsin

Kutlu olsun, mutlu olsun anneler günün

Baş harfleri 
uydurmak için kalıp 
ve kafiyenin dışına 

çıkılabilir. Ama kişiye 
özel yazıldığından bu 

gibi minik kusurlar 
görmezden gelinir.



Müzeler; tarih, kültür, sanat ve 
bilimle ilgili eser, belge ve objelerin 
toplanıp halka sergilendiği yerlerdir. 
Toplumların gelişimini ve yaşadığı 
önemli olayları gözler önüne seren 
müzeler, tarihe ışık tutar ve bize 
geçmişi hatırlatır. Bu nedenle de 
“toplumların hafızası” kabul edilirler.

1 8  –  2 4  M a y ı s  
M ü z e l e r  H a f t a s ı

Haydi Müzeler 
Haftası’nı kutladığımız 
bu ay hem müzelerin 
önemini düşünelim 
hem de müze türlerini 
öğrenelim…

Hepimizin evinde önemli 
belgeleri, fotoğrafları, 
mektupları, hatırası olan obje 
ve hediyeleri sakladığımız 
bir çekmece veya anı kutusu 
vardır.

Toplumların Hafızası:

Ya da evlerimizin 
salonundaki vitrinleri 
düşünelim… Değerli 
porselen takımlar, 
biblolar, vazolar, 

çiniler, düğün ya da 
mezuniyet fotoğrafları 

ile süslediğimiz 
vitrinler; belki de 

evimizin en ışıltılı, en 
güzel yeridir. 

Işte müzeleri de ülkelerin 
anı kutusu ya da vitrini 
olarak görebiliriz. Ülkelerin 
tarihinde önemi, değeri 
ve hatırası olan sanat 
eserleri, kültür varlıkları 
ve önemli belgeler 
müzelerde toplanır, 
korunur ve sergilenir.

Müzeler ülkemizin 
tarihini, kültürünü ve 
kimliğini yansıtarak 

bizi özenle tanıtır. 
Bir ülkeyi ya da 

şehri ziyaret eden 
turistlerin müzeleri 

görmek istemesi 
bundandır.

Müzeler
Bir şehri tanımak 

istiyorsanız o şehrin 
meydanlarını, 

sokaklarını 
ve çarşılarını 

gezmelisiniz. Ama 
bir toplumu tanımak 
istiyorsanız mutlaka 
o şehrin müzelerine 

gitmelisiniz.

Bu Ay Ne Oldu?
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Müzelerde Neler Görürüz?

Tarih, tıp, teknoloji, 
astronomi, arkeoloji, 
sanat, spor, müzik… 
Dünyanın her yerinde, 
toplumsal yaşamı 
ilgilendiren her konuda 
sayısız müze vardır.

Insanların binlerce yıl ön
ce 

kullandığı ilkel aletler ve
 

eski kıyafetler,

Toplumların kültürünü 

ve değerlerini yansıtan
 

resim ve heykeller,

Ünlü sanatçı, yazar, 
politikacı ya da devlet 
insanlarının kişisel 
eşyaları,

Fotoğraflar, kartpostall
ar, 

pullar, otomobiller, halılar, 

çömlekler, mücevherler 

ve daha neler neler…

Kil tabletlere yazılmış 
kanunlar, şiirler, mektuplar, 
destanlar,

Padişahların giydiği 

kaftanlar, imparatorların 

taktıkları taçlar, 

kullandıkları kılıçlar,

Bilimde ve teknolojide 
tarihin akışını değiştiren 
icatlar, 

Önemli, değerli ve 
anlamlı her türlü 
obje müzelerde 

toplanıp sergilenebilir. 
Müzelerdeki objeler 

yıllar geçtikçe 
değerlenir ve 

“insanlığın ortak 
mirası” hâline gelir.

Türkiye olarak müzecilik alanında 
çok şanslıyız. Çünkü yurdumuz, 
tarih boyunca birçok medeniyete 
ev sahipliği yaptı. Hemen her 
şehrimizde bu medeniyetlere ait 
tarihî eserlerin sergilendiği bir 
arkeoloji müzesi ya da antik kent 
bulmak mümkün.
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Modern Müzeler

Artık müzeler sadece 
sanat eserlerini 
sergilemekle kalmıyor, 
ziyaretçilerine keşfederek 
öğrenme imkânı da 
sunuyor.

Son yıllarda açılan modern 
müzelerdeki interaktif 
uygulamalar, müzeleri çok daha 
eğlenceli ve heyecan verici 
mekânlar hâline getiriyor. Aşağıda numaralandırılmış tarihî 

eser ve kültür varlıklarının hangi 

müzede sergileneceğini bulalım.

Pek çok müzede 
incelediğiniz eserin 

anlamını ve önemini, 
size verilen kulaklıktan 

dinleyebiliyorsunuz.
Müzelerdeki küçük 

sinema salonlarında 
da müzenin temasıyla 
ilgili video kayıtlarını 

ve görsel materyalleri 
izleyebiliyorsunuz.

Günümüzde pek çok müze; 
tiyatro, konser, konferans gibi 
sosyal ve kültürel etkinliklerin 
düzenlenebildiği ortamlara da 
sahip. Artık müzelerin restoran 

ve kafeterya gibi alanları 
da bulunuyor. İnsanlar bu 

alanlarda hem müze gezisinin 
yorgunluğunu atıyor hem de 

diğer ziyaretçilerle tanışıp 
sohbet edebiliyor.

Bilim ve teknolojiyle ilgili 

müzelerde sergilenen 

cihaz ve aletlerin 

maketlerini kullanıp 

çalışma prensiplerini 

öğrenebiliyorsunuz. 

Bu tür müzelerin 

atölyelerinde araştırma, 

inceleme ve deneyler 

yapabiliyorsunuz.

Etkinlik
1

2

3

4 5

7
6

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

a) Açık Hava Müzesi 
(Antik Kent)

d) Uzay Müzesi

ç) Otomobil Müzesi

c) Arkeoloji Müzesi
. . . . . . . .

. . . . . . . .
e) Sanat Müzesi

. . . . . . . .

b) Müzik Müzesi

. . . . . . . .

f) Teknoloji Müzesi
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181 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en 
köklü kurumlarından biri olan PTT, 
ülkemizin iletişim ve haberleşme 
serüvenini yansıtan muhteşem bir 
müzeye sahip. Başkent Ankara’daki 
PTT Pul Müzesi’nde başta pul olmak 
üzere; posta tarihimizle ilgili pek çok 
belge, obje, makine ve sanat eseri 
sergileniyor.

B u  M ü z e y i  Ç o k 
S e v e c e k s i n i z

Hem eğlenip 
hem öğrenmek 
istiyorsanız, bu 
müzeyi mutlaka 
ziyaret etmelisiniz.

PTT Pul

Adından da 
anlaşılacağı gibi 

müzenin en önemli 
özelliği PTT pullarını 

sergiliyor olması. PTT, 
sahip olduğu geniş 

pul arşivini kronolojik 
ve tematik olarak 

sınıflandırmış ve bu 
güzel müzede ziyarete 

açmış.

Müzedeki pullar ülkemizin tarihini, 
kültürünü, değerlerini, sanatsal ve 
mimari eserlerini çok çarpıcı bir 
şekilde yansıtıyor. Filateli tarihimizi 
incelerken kendimizi zaman 
yolculuğuna çıkmış gibi hissediyor, 
ülkemizin yaşadığı önemli olayları 
bir bir hatırlıyoruz.

PTT Pul Müzesi, 
2013 yılında başkent 
Ankara’da hizmete 
açıldı. 

Müzesi
PTT Pul Müzesi’nde 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
yer aldığı pullarla 
hazırlanmış özel 
bir bölüm de var.  

“Atatürk Temalı Pullar” 
ziyaretçilerden yoğun 

ilgi görüyor. 
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PTT’yi Tanıyalım



PTT Pul Müzesi’nde, 
“Pullarla 100 Yıl” temalı 
bölüm görülmeye değer. 
Tarihimize damga vuran 
olaylar için basılmış 
özel pullar özellikle biz 
çocuklar için oldukça 
öğretici.

PTT Pul Müzesi 
modern müzecilik 
anlayışıyla tasarlanmış. 
Müzedeki interaktif 
uygulamalar 
ziyaretçilere oldukça 
keyifli deneyimler 
yaşatıyor.

Şimdi sıkı durun… 
PTT Pul Müzesi’nde 
biz çocuklar için 
hazırlanmış özel bir 
bölüm de var…

Tarihî posta kutuları, 
eski postacı 

üniformaları, pul 
basım makineleri, 
telgraf cihazları, 

daktilolar, telefonlar, 
mektuplar, telgraflar, 

madalyalar, 
fotoğraflar ve daha 

neler neler…

Ziyaretinizin ardından 
müzenin kafeteryasında 
yorgunluğunuzu giderebilir, 
hediyelik eşya dükkânından 
da birkaç hatıra satın 
alabilirsiniz.

3737P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ3636 M A Y I S  2 0 2 1

Daha Neler Var Neler…

Bu Müze Çok Modern

PTT Biz Çocukları da 
Düşünmüş

Ama müzede sadece pulların ve 
filatelik ürünlerin sergilendiğini 
düşünürsek haksızlık etmiş 
oluruz. Çünkü PTT Pul Müzesi’nde 
iletişim ve haberleşme tarihimizi 
gözler önüne seren pek çok belge, 
obje, makine ve sanat eseri de 
bulunuyor.

Müzenin 3D sinema salonunda 
posta tarihimizi izleyebilir, sergi 
alanlarındaki sesli rehberlerden 
eserler hakkında bilgi 
edinebilirsiniz. 

Bu alanda boyumuza 
uygun tasarlanmış masa ve 
sandalyelere oturup posta ve 
haberleşme ile ilgili pek çok 
eğlenceli etkinlik yapabiliriz. 
Mektup yazımı, yapboz ve 
boyama oyunları ile filateliyi 
tanıtan etkinlikleri çok 
seveceğinizden eminiz.

Dijital ekranlardan 
merak ettiğiniz 

pulları araştırabilir, 
hologram 

kütüphaneden 
antik çağlara 
ait mektupları 

okuyabilirsiniz.

Müzenin çocuk 
bölümünde çocuk 

filatelistler için 
basılmış Keloğlan ve 

Nasrettin Hoca pulları 
ile çeşitli temalarda 
hazırlanmış pek çok 
renkli pul bulunuyor.

PTT Pul 
Müzesi’nde 

Dünya Pulları 
Koleksiyonu da 
ziyaretçilerden 

beğeni topluyor.



Afacan Dostlarımız

B e n  S i z i n  B i l d i ğ i n i z 
P a n d a l a r d a n  D e ğ i l i m

“Panda” deyince 
çoğumuzun aklına, beyaz 
postu üzerinde büyük siyah 
benekleri olan sevimli 
bir ayı türü gelir. Ama 
“kızıl panda” bildiğimiz 
pandalardan çok farklıdır.

Anlayacağınız kızıl 
panda, doğadaki 
pek çok canlı 
türüyle akrabalığı ve 
benzerliği olan kendine 
özgü sevimli bir 
dostumuzdur.

Kızıl panda genellikle Himalaya 
Dağları’nın doğusunda, 
Nepal’den Çin’in Yunnan şehrine 
uzanan coğrafyada yaşar. 
Vücudunun üst kısmındaki tüyler 

kızıl kahverengi ya da bakır 
renginde, alt kısmı ise siyahtır. 
Kulakları, kaşları, yanakları 
ve burnunu çevreleyen tüyler 
beyaz tonlardadır.

“Küçük panda” olarak da 
bilinen bu canlıyı rakuna ya 
da tilkiye benzetebilirsiniz. 
Yüzlerindeki masum ifade 

de köpek dostlarımızı 
andırır. Kediler gibi 

tüylerini yalayarak kendini 
temizlediğinden ona “kedi 

ayısı” da denir.
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Sevimli 
dostumuz sıcağa 

hiç gelemez. 
Bu nedenle 

sıcak iklimlerde 
ve ekvatora 

yakın yerlerde 
yaşayamaz. Kızıl pandanın en 

sevdiği yiyecek bambu 

filizleridir. Çoğunlukla 

otla beslense de 
zaman zaman etçil de 

olabilir.

Evcilleştirilmemiş bir 
tür olan kızıl panda, 
saldırgan bir canlı 

değildir. Tehlike 
hissettiğinde ağaç 

dallarına ve kayalıklara 
kaçar. Gerektiğinde sivri 

tırnaklı ön ayaklarıyla 
kendini korumayı bilir.

Kızıl panda tıpkı kediler gibi 

tırmanma konusunda çok 

yeteneklidir. Gündüzleri 

ağaç dalları arasında ya da 

mağaralarda uyur, geceleri 

ise yiyecek aramaya çıkar. 

Kızıl panda çok 
sosyal bir canlı 

değildir. Genellikle 
yalnızlığı sever ve 

sessizdir.

Uzunluğu kuyruğu dahil 
114 santimetreye, ağırlığı 6 
kilograma kadar ulaşabilen 
kızıl pandanın doğal ömrü 
8-10 yıldır. Dişilerinin 
gebelik süresi ortalama 
134 gün sürer. Bir doğumda 
genellikle 2 yavru dünyaya 
getirirler.

1996 yılından bu yana 
korunmaya alınan türler 
arasında tanımlanan 
kızıl pandayla sizler de 
tanışabilirsiniz. Kocaeli’nin 
Darıca ilçesindeki Faruk 
Yalçın Hayvanat Bahçesi ve 
Botanik Parkı’nda ve Bursa 
Hayvanat Bahçesi’nde kızıl 
panda dostlarımızı ziyaret 
edebilirsiniz.

Kuyrukları uzun ve 
çok gösterişlidir. 

Kuyruğundaki renk 
geçişleri halka 
halka görünür. 
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Haritada Bir Nokta

Dünyanın her ülkesinde farklı tür ve 
temalarla düzenlenmiş birbirinden 
güzel müzeler var. Bunların en 
bilinenlerinden biri de Fransa’nın 
başkenti Paris’teki Louvre Müzesi. 

P a r i s ’ t e k i  İ h t i ş a m l ı 
S a n a t  M ü z e s i 

Müzenin devasa 
büyüklükteki ihtişamlı 
binasında paha 
biçilemeyecek kadar değerli 
sanat eserleri sergileniyor. 
İnsanlığın ortak mirası 
kabul edilen bu eserleri her 
yıl milyonlarca sanatsever 
ziyaret ediyor. 

Louvre Müzesi dünyanın en 
büyük sanat müzesi olarak 
bilinir. Müze, Paris’in içinden 
geçen Seine Nehri’nin kıyısında 
yer alır.

12. Yüzyılın sonlarında kale olarak 
inşa edilen müze binası, 1546 
yılından itibaren kraliyet sarayı 
olarak kullanılmış. 

1682 yılında Kraliyet Ailesi Versay 

Sarayı’na taşınınca Louvre da kültür, 

sanat ve eğitim faaliyetlerinin 

yapıldığı bir yer olmuş.
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1692 yılından sonra 
da edebiyat ve 

heykeltıraşlık eğitiminin 
verildiği bir okul 

olarak hizmet vermiş. 
Defalarca genişletilen 

ihtişamlı bina, 1793 
yılında sanat müzesine 

dönüştürülmüş.



Müze, günümüzde 70 bin 
metrekareden fazla bir 
alanı kaplıyor. Bu alan 
hemen hemen 10 futbol 
sahası büyüklüğünde.

Gez Gez Bitmiyor

1989 yılında müzenin ana 

girişine yaptırılan cam piramit, 

müze binasının sembolü 

olmuş. Cam piramit sayesinde 

hem müze binası modern bir 

görünüme kavuşmuş hem de 

zemin katların güneş ışığından 

daha fazla yararlanması 

sağlanmış.

3 kanat ve 8 bölüme 
ayrılan müzede 

yaklaşık 35.000 sanat 
eseri ve 380.000’den 

fazla sanatsal obje 
sergileniyor. Her esere 
1 dakika ayırdığınızda 

müzenin tamamını 
gezmeniz günler, hatta 

aylar sürebilir.

Müzedeki sanat eserleri, tarih 
öncesi çağlardan günümüze 
uzanan geniş bir zaman 
aralığını kapsıyor. Bu eserler, 
dünyanın her yerinden ve 
her kültürden derlendiği için 
insanlığın ortak mirası olarak 
kabul ediliyor.

İnsanlığın Ortak Mirası

Eserler; Antik Yunan, Antik Mısır, 

Roma, Bizans, Doğu Akdeniz, 

Mezopotamya, Pers İmparatorluğu, 

Osmanlı İmparatorluğu, Asya, 

Afrika ve Avrupa kıtası ile İslam 

medeniyetlerini içeren geniş bir 

çeşitliliğe sahip.
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Ressam Leonardo da Vinci 
tarafından 16. yüzyılın hemen 
başında yağlı boya tekniğiyle 
yapılan Mona Lisa tablosu, 
dünyanın en bilinen ve en çok 

Müzede sanat eserlerinin 
sergilendiği galerilerin 
yanı sıra çok zengin bir 
kütüphane de var. 

kopyalanan sanat eserlerinden 
biri. Tabloda portresi yapılan 
kadının kimliği ve yüzündeki 
tebessümün anlamı yıllardır 
gizemini koruyor.

Mona Lisa’nın Tebessümü Sadece Müze Değil

Louvre Müzesi’nde sergilenen 

sanat eserlerinin en ünlüsü 

ise Mona Lisa tablosu. Sırf bu 

tabloyu görmek için müzeye 

gelen yüzbinlerce turist var.

Sanat eserlerin incelendiği, 

bakım ve onarımlarının yapıldığı 

laboratuvar da dikkate değer. 

Louvre Müze Okulu’nda ise sanat 

tarihi ve müzecilik konusunda 

eğitimler veriliyor.

Tablo, ışıktan ve fotoğraf 
makinelerinin flaşlarından 
etkilenmemesi için 3 katlı 

cam korumayla, 20 derece 
sıcaklıkta sergileniyor. 
Tablonun ziyaretçilerin 

oluşturduğu izdihamdan 
zarar görmemesi için de 

tedbir alınmış ve çevresine 
bariyer konulmuş.

Louvre Müzesi’nde 
Türk sanatını ve 

kültürünü yansıtan 
eserler, İznik çinileri 

ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın kılıcı da 

sergileniyor.

Pandemi önlemleri 
kapsamında bir 

süredir faaliyetine ara 
veren Louvre Müzesi, 

sanal ortamda ziyaret 
edilebiliyor.
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Önce dondurma çubuklarını şekildeki gibi 
dizerek nasıl bir çerçeve yapacağımıza 
karar verelim. Bunun için bize 6 tane 
dondurma çubuğu gerekli. 

Evimizde artık giymediğimiz eski bir 
kot pantolon var mı? Bu pantolonun 
fermuar kısmını kesip çıkaralım. Bu parça 
cüzdanımızın fermuarı olacak.

Sonra kot pantolonun paça kısımlarını 
fermuar uzunluğuna oranlı şekilde 
keselim. Kesme ve dikme işlemlerinde bir 
büyüğümüzden yardım isteyelim. 

Kestiğimiz parçaları şekildeki 
gibi birbirine dikelim. (Sadece 3 
kenarından dikiyoruz. Bir kenarı 
cüzdanımızın ağız kısmı olacak.)

Son olarak elimizdeki fermuarı, cüzdanımızın 
ağız kısmına dikelim. İşte el yapımı 
cüzdanımız hazır. Dilerseniz cüzdanı 
renkli ipler, kurdeleler ve kumaşlarla da 
süsleyebilirsiniz. Annenizin bu hediyeyi çok 
seveceğinden eminiz.

Daha sonra çubukları şekildeki gibi 
birbirine yapıştıralım. Kurumasını 
bekledikten sonra çerçevenin 
dikdörtgen kısmına yazı yazacağımız 
bir karton ya da kâğıt yapıştıralım.

Şimdi elimizde boş bir çerçeve bulunuyor. 
Çerçevenin içindeki kâğıda annemiz için küçük 
bir not ya da güzel bir şiir yazabiliriz. Hatta 
dilersek çerçevenin içine annemizle çekilmiş bir 
fotoğraf da yapıştırabiliriz.

Kapın boya kalemlerini! Geriye 
sadece çerçeveyi süslemek kaldı. 
Dondurma çubuklarını dilediğiniz 
renklerle boyayabilir, üzerine 
desenler çizebilirsiniz. İşte el yapımı 
anneler günü hediyemiz hazır.  

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

Dondurma Çubuklarından 
Çerçeve

: KENDİN YAP

Anneler Günü hediyemizi kendimiz yapıyoruz!

Eskİ Kot  
Pantolondan Cüzdan 
Eski kot pantolonlarımızdan cüzdan 
yapabiliriz.
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Aşağıdaki tıbbi araç gereçleri eşleştirelim Aşağıdaki kara taşıtlarıyla ilgili bulmacamızı çözelim

A) Stetoskop

B) Ambulans

C) Yara Bandı

Ç) Şırınga

D) Maske

E) EKG Cihazı

F) Tansiyon Aleti

G) İlaç Kapsülü

Ğ) Mikroskop

H) Serum

I) Ateş Ölçer

İ) İlk Yardım 
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Aşağıdaki araç gereçleri sayıp, yandaki kutucuğa yazalım.

Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapalım.

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı: 

Ç
iz

m
e:

4,
 K

ov
a:

5,
 Ş

em
si

ye
:4

, Ç
iç

ek
 S

ul
am

a 
K

ab
ı:5

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı: 

Yu
ka

rı
da

n 
aş

ağ
ıy

a:
 8

, 3
, 9

, 2



PTT Çocuk Dergisi’ne mektup, 

çizim ve resim gönderen tüm 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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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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