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Bu Ay Ne Oldu?

Bu ay, Cumhuriyetimizin  
98. kuruluş yıl dönümünü 

kutluyoruz.

Türk milleti olarak Mustafa 
Kemal Atatürk’ün liderliğinde 
omuz omuza verdik ve 
Kurtuluş Savaşı’nı kazandık. 

Cumhuriyeti benimseyen 
ülkelerde, egemenlik kayıtsız 
ve şartsız milletindir. Ülkeyi 
yönetenler halkın oylarıyla seçilir 
ve bir dahaki seçime kadar görev 
yaparlar. 

29 Ekim 1923’te 
TBMM’de yapılan 
oylamayla ilan edilen 

Cumhuriyet, halkın 
kendi kendisini 
yönetmesi demektir. 

Yurdumuzu 
düşmanlardan 

kurtarıp 
bağımsızlığımıza 

kavuştuktan sonra da 
yeni bir yönetim şekli 

belirledik.

Evlerimizin balkonuna 
bayraklarımızı astık mı? 
Okulumuzu, sınıfımızı rengârenk 
çiçeklerle süsledik mi? 
Atatürk köşemizi resimlerle, 
şiirlerle bezedik mi?  
Cumhuriyet coşkusunu hep 
birlikte yaşamaya hazır mıyız?



Cumhuriyetlerde yöneticiler 

halkı temsil eder ve halktan 

aldıkları yetkiyle halkın 

sorunlarını çözmek için 

çalışır.

“Türk milletinin karakterine ve 

âdetlerine en uygun olan idare, 

Cumhuriyet idaresidir.” 

Mustafa Kemal Atatürk

bu hak ve özgürlüklerden 

yalnızca birkaçıdır.

Hak ve Özgürlükler

Cumhuriyet sayesinde pek çok 
hak ve özgürlüğe kavuştuk.

Cumhuriyet Bize Emanet

Cumhuriyetimizin kurucusu ve 
ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa 
Kemal Atatürk, “en büyük eserim” 
diye tanımladığı Cumhuriyeti 
gençlere emanet etti. Atamızın 
emanetine sahip çıkıyor ve 
ülkemizi çağdaş uygarlıklar 
düzeyine ulaştırmak için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

Seçme ve 
seçilme hakkı,

Kanun önünde 
eşitlik,

Eğitim ve sağlık 
hakkı, 

Düşünce ve 
inanç özgürlüğü,

Seyahat 
özgürlüğü

Sahip olduğumuz hak ve 
özgürlükler sayesinde ülkemizde 
huzur ve güven içinde yaşıyoruz. 
Kültür, sanat, spor, bilim ve 

teknoloji alanındaki gelişmeleri 
yakından izliyor; diğer ülke 
halklarıyla kardeşçe ilişkiler 
kuruyoruz.

Cumhuriyetle birlikte 
Türk kadınına da 
seçme ve seçilme 

hakkı tanındı. Türkiye, 
kadınlara bu hakkı 

tanıyan ilk ülkelerden 
biri oldu.

PTT Ailesi de 
bastığı pullarla 

Cumhuriyetimizin 
kurucusu 

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
hatırasını 
yaşatıyor.

Cumhuriyetin getirdiği 
Medeni Kanun da 

kadınlar için önemliydi. 
Medeni Kanun sayesinde 

kadınlar; evlenme, 
boşanma, nafaka, miras 
gibi konularda erkeklerle 

eşit haklara sahip 
oldular.
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23 Ekim 1840’ta 
“Posta Nezareti” 

adıyla kurulan 
PTT, 181 yıldır 
ülkemizin her 

köşesine hizmet 
götürüyor.

Posta ve haberleşme alanında 
hayatımızı kolaylaştıran ve 
bizim mutluluğumuz için 
çalışan PTT iyi ki var…

Peki, hazır zaman makinesine 
binmişken biraz daha geçmişe 
gitmeye ne dersiniz? Yani PTT’nin 
kurulduğu 1800’lü yıllara…

Radyo, televizyon, telefon, 
bilgisayar, tablet… Bu iletişim 
araçlarının olmadığı bir dünya 
düşünebiliyor musunuz? 

Biz çocuklar için böyle 
bir dünya düşünmek 

oldukça güç. Ama 
insanlığın binlerce 

yıllık tarihine kıyasla 
bu iletişim araçları 

oldukça yeni.

Postacılar, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun 

3 kıtaya yayılan 
topraklarında at 
arabası, tren ve 

gemilerle mektup 
taşıyor; insanları 

birbirinden haberdar 
ediyormuş.

Bu Ay Ne Oldu?

Bir zaman makinesine 

binip 50 yıl önceye 
gitsek bugün 
kullandığımız pek 
çok iletişim aracının 
henüz keşfedilmediğini 

görürüz. 

Keşfedilen araçlar ise 
şimdiki kadar gelişmiş 

özelliklere sahip 
değildir: Televizyonlar 

1-2 kanallı ve siyah 
– beyaz… Telefonlar 
kablolu, çevirmeli ve 

ekransız…

PTT, 9 Eylül 1855’te 
Edirne – Varna – 

Kırım arasında ilk 
telgraf hattını kurarak 

Osmanlı halkını 
telgrafla tanıştırmış. 

Sonraki yıllarda 
da telgraf ağlarını 

yurdun her köşesine 
ulaştırmış. 

Hizmetle Geçen 181 Yıl

PTT; radyo, televizyon, telefon, 
bilgisayar gibi iletişim araçlarının 
keşfedilmediği yıllarda kurulmuş. 
Kuruluş amacı; insanların 
iletişim ve haberleşme ihtiyacını 
karşılamak, yani posta hizmeti 
sunmakmış. 

PTT, kurulduğu günden 

itibaren iletişim ve 
haberleşme alanında 

her türlü yeniliğe 
öncülük etmiş. Bu 
yeniliklerin ilki, Samuel 

Morse tarafından icat 

edilen telgrafmış. 
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Öyle ki zaferin 
ardından Mustafa 
Kemal Paşa “Millî 

Mücadeleyi telgraf 
telleriyle kazandık” 

demiş. Neredeyse yaşamın 
her alanında bizimle 

olan PTT’yi çok 
seviyor; postacılara, 

kargo dağıtım 
görevlilerine ve PTT 
iş yerlerindeki tüm 

çalışanlara çok 
teşekkür ediyoruz.

İlk radyo yayını 
da 1927 yılında 

yine Sirkeci’deki 
Büyük Postane’den 

yapılmış.

Telgraf Telleriyle Kazandık
Bizi Sevdiklerimize 
Ulaştırıyor

Telefon ve Radyo

Mektuptan çok daha hızlı 
olan telgraf, en çok Kurtuluş 
Savaşı yıllarında işimize 
yaramış. Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı Mustafa Kemal 
Paşa; cephedeki askerlere 
telgrafla emir yolluyor, savaştaki 
gelişmeleri cepheden gelen 
telgraflarla izliyormuş.

Yılbaşı ve bayramlarda 
sevdiklerimize yolladığımız 
kartlar… Evlerimize ulaştığında 
yüzümüzü güldüren kargolar... 
E-ticaret platformu PttAVM.
com’dan satın aldığımız ürünler… 
Posta, kargo ve bankacılık 
işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz 
PTT iş yerleri... Tarihe tanıklık 
eden pullar...

Telgraf gibi telefon ve radyo 
icatları da PTT tarafından 
ülkemize getirilmiş. Türkiye’nin 
ilk telefon santrali 1909 yılında 
İstanbul Sirkeci’deki Büyük 
Postane binasında kurulmuş. 

Nice mutlu yıllara PTT, 

iyi ki doğdun!

Telgraf memurları 
karargâh ve cephe 
arasında taşıdığı 
bilgilerle Kurtuluş 
Savaşımızın 
kazanılmasına büyük 

emek vermiş. 

PTT bugün de bizim 
mutluluğumuz için 
çalışıyor.
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Gezgin  
Güvercin’in 

Bilim 
Gezisi

Onların keşifleri sayesinde 
bugün, uzay hakkında geçmişe 
kıyasla çok daha fazla şey 
biliyoruz. 

Astronomiyle ilgili duyduğumuz, okuduğumuz 

ama hiç görmediğimiz pek çok araç ve 

nesneyi sergileyen bu bilim merkezinde 

keşfederek öğrenmenin tadına varıyorsunuz. 

GUHEM’de birçok simülatör de bulunuyor. 

Simülatörleri deney, gözlem ya da 

canlandırma yapmamızı sağlayan düzenekler 

olarak tanımlayabiliriz. 

Uzayın derinliklerine 
yol alacak gökmenleri 

(yani astronotları) 
yetiştirmeyi 

hedefleyen GUHEM, 
hem bu çalışmaları 

sergiliyor hem de 
bizlere astronomi 

sevgisi aşılıyor.

EĞLENCELI VE  

HEYECAN DOLU BIR  

BILIM MERKEZI:

Kısa adı “GUHEM” olan 
Gökmen Uzay ve Havacılık 
Eğitim Merkezi; hem 
çocuklara hem de yetişkinlere 
birbirinden heyecanlı 
deneyimler sunuyor. 

Şehir ve doğa gezilerimin ardından bu 
ay sizlere bir bilim merkezi tanıtacağım. 
2020’de Bursa’da kurulan Gökmen Uzay 
ve Havacılık Eğitim Merkezi’nde hem çok 
eğlendim hem de çok şey öğrendim. Uzay 
ve havacılık konularına meraklıysan sen de 
bu bilim merkezini ziyaret etmelisin…

Fergânî, Uluğ Bey, Hezârfen Ahmet 

Çelebi, Vecihi Hürkuş ve daha 

niceleri…  Gökyüzünü merak eden 

bilim insanlarımızın araştırmaları, 

astronomi çalışmalarına yön verdi. 

Türkiye’nin ilk uzay ve 
havacılık temalı bilim 
merkezi GUHEM’de 
ailecek keyifli vakit 

geçirirken gök bilimi 
alanında pek çok şey 

keşfedeceksiniz.

Gezgin Güvercin
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Dışarıdan Bir Zeplin Gibi
Yaklaşık 13 bin metrekare 
alana kurulan GUHEM’in 

dış tasarımı oldukça 
beğeni topluyor. Ama 
esas hayranlık verici 
olan yapının içindeki 

düzenekler. Sabırsızlıkla 
GUHEM’den içeri 

süzülüyor ve hemen 
geziye başlıyorum.

Bursa semalarında süzülürken 
yeryüzünde koskocaman 
bir zeplin görüyor, GUHEM’e 
yaklaştığımı anlıyorum. Çünkü 
geziye çıkmadan kısa bir hazırlık 
yapmış, GUHEM’in dışarıdan 
bakınca bir zepline benzediğini 
öğrenmiştim.



GUHEM’de Neler mi Var?

Bilim parkının ilk katında uzay ve 
havacılıkla ilgili tam 154 interaktif 
düzenek var. Özellikle rüzgâr 
tüneli ve uçuş simülatörlerinde 
çok eğlenceli dakikalar 
geçiriyorum. Sen de uçuş 
simülatörünü kullanarak kendini 
bir güvercin gibi hissedebilirsin…

Uzay aracı simülasyonlarında 
astronotların günlük yaşamını 
deneyimleyebilir, hatta kaptan 
koltuğuna oturup uzay yolculuğu 
yaptığını hayal edebilirsin.

O zaman seni “uzay 
katı” denilen ikinci kata 
alalım. Uzay katında; 
atmosfer olayları, Güneş 
Sistemi, gezegenler ve 
galaksilerle ilgili bilgiler 
sunuluyor.

Bu katta Ay’a 
dokunma, Ay’da 
yürüme ve uzaya 
fırlatılma hissini 

yaşatan simülatörler 
var. Uzay inovasyon 
laboratuvarlarında 

da robotik, 
elektronik, kimya 

ve biyoloji deneyleri 
yapılabiliyor.

Mars’taki robotlar, 
roket ve uçak modelleri, 

uçak motorları ve 
uçakların çalışma 

prensibi, uzay gezisi 
programlama… 

GUHEM’de birbirinden 
ilgi çekici oyun, deney, 
maket ve simülasyon 

bulmak mümkün.

Eğer kuşların nasıl 
uçtuğunu ya da 
balonların nasıl 

yükseldiğini merak 
ediyorsan, bu soruların 
cevaplarını GUHEM’de 

bulabilirsin. 

Peki kendini bir 
astronot gibi 
hissetmek ister misin?

GUHEM’de Güneş 
Sistemi’ndeki gezegenlerin 

yüzeylerini, konumlarını 

ve hareketlerini gösteren 

maketler oldukça ilgi çekici.

Hoşça kal GUHEM, bana 

öğrettiğin güzel bilgiler 

ve yaşattığın eğlenceli 

deneyimler için çok 
teşekkür ederim.

Her yaş grubuna hitap 
eden GUHEM, Bursa’nın 

Osmangazi ilçesinde 
yer alıyor. Siz de 

ailenizle bu etkileşimli 
bilim parkını ziyaret 

edebilirsiniz.

GUHEM’i Ziyaret 
Etmek İçin

Bu arada size güzel 
bir haberim daha var! 

GUHEM, okul gezilerine 
ve öğrenci gruplarına 

da açık. Öğretmeninizle 
birlikte GUHEM’in internet 

sitesinden randevu oluşturup 
unutulmaz bir okul gezisi 

düzenleyebilirsiniz.
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3
Tarihte bilinen 

ilk kurmalı saat; 
kilit ustası Peter 

Henlein tarafından 
1524’te Almanya’da 

üretilmiştir.

Dünyanın en iyi 7 
fotoğrafçısından biri kabul 
edilen Ara Güler (d. 1928 - 
ö. 2018); birbirinden güzel 

İstanbul fotoğraflarıyla 
tanınır. Yaşamı boyunca 

sayısız ödül alan sanatçı; 
Salvador Dali, Pablo 

Picasso, Âşık Veysel, Yaşar 
Kemal, Nazım Hikmet 

gibi önemli isimlerin de 
fotoğrafını çekmiştir.

5

Biz farkına varmasak 
da Dünyamızın 
uydusu Ay, her 

geçen gün soğuyup 
büzülüyor. Öyle ki 
oluşumundan bu 
yana Ay’ın çapı 

182 metre kadar 
küçülmüş.

6

Suaeda salsa bitkisinin 
sonbaharda kırmızıya 

dönüşmesi Çin’in Panjin 
şehrinde muhteşem bir 
manzara oluşturuyor. 

“Panjin Kırmızı Plajı” adı 
verilen sulak alan, yüzlerce 

canlı türüne ev sahipliği 
yapıyor.

4

Dünyanın aktarmasız, 
en uzun süreli uçuşu 

2018 yılında gerçekleşti. 
Singapur ile New York 
arasında yapılan uçuş, 

yaklaşık 17 saat 25 
dakika sürdü. 

8
Dünyanın en büyük 

çocuk müzelerinden 
biri ABD’deki 

Indianapolis Çocuk 
Müzesi’dir. Bilim, 

doğa ve teknoloji gibi 
alanlarda sayısız eser 

sergileyen eğlenceli 
müze; en çok da 

bahçesindeki dinozor 
heykelleriyle ilgi 

çekiyor.

7

Dünyanın en uzun 
mesafe göç eden 

canlılarından biri kuzey 
sumrusudur. Grönland 
ile Antarktika arasında 

bir rota izleyen 
sumrular; her yıl 80 bin 
kilometreden fazla yol 

katederler. 

2
Dolmabahçe Saat Müzesi, 
Türkiye’nin ilk ve tek saat 

müzesidir. 2004 yılında 
Dolmabahçe Sarayı’nda 

açılan müzede her biri 
birbirinden değerli 71 saat 

sergileniyor. Osmanlı, İngiliz 
ve Fransız saat ustaları 

tarafından yapılan tarihî 
saatler, saat teknolojisinin 

gelişim serüvenine ışık 
tutuyor.

1
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YIRTICI MI YIRTICI, 
SEVIMLI MI  
SEVIMLI

Afacan Dostlarımız

Bakmayın yırtıcı 
dediğimize… Ayılar 
doğal ortamlarına 
girilmedikçe kendi 
hallerinde, sessiz 

sakin yaşarlar.

Dünyanın 

farklı 

bölgelerind
e 

ve farklı ik
lim 

koşullarınd
a 

pek çok a
yı türü 

yaşar. Büt
ün bu 

türler hep 
birlikte 

“Ayıgiller A
ilesi”ni 

oluşturur. 
Haydi 

bu kalabal
ık 

ailenin baz
ı 

üyelerini 

yakından 

tanıyalım ...
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Ayılar; kocaman gövdeleri, 
güçlü kasları, iri dişleri 
ve keskin pençeleriyle 
doğamızın yırtıcı canlıları 
arasındadır. 



Sonbaharın 
sonuna doğru 

inlerine çekilip kış 
uykusuna yatarlar. 
İlkbaharla birlikte 
uyanıp avlanmaya 

başlarlar.

Pençeleri ile adım 
attıkları yerlere 
koku bırakır, bu 
koku sayesinde 

diğer kutup 
ayılarıyla iletişim 

kurabilirler. 

Bozayı

Bozayı, ülkemizde yaşayan 
tek ayı türüdür. Türkiye’nin 
yanı sıra ABD, Kanada, Çin, 
Rusya gibi pek çok ülkede 
görülebilirler. 

Güçlü 
bedenleri 
ve uzun 
tüylü 

postlarıyla 
tanınırlar. 

Boyutları ve 

post renkleri 

alt türlerine 
göre 

değişkenlik 

gösterebilir. 

Kutup Ayısı

“Kutup ayıları ne renk?” 
diye sorsalar çoğumuz 
“Beyaz” deriz. Aslında 
kutup ayılarının derileri 
siyah, tüyleri ise şeffaftır. 
Bu şeffaf tüyler Güneş 
ışığını yansıttığından 
bembeyaz görünürler.

Kutupların soğuk 
iklimine uyum 

sağlayan bedenl
eri oldukça iri v

e 

kuvvetlidir. Özellikle dişleri pe
k 

çok yırtıcı hayva
ndan çok daha 

keskindir.
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Bambu 
filizleriyle 
beslenir, 

sarılmayı ve 
yuvarlanmayı 
çok severler.  

Gözlüklü ayı birazcık 
tombul görünse de 

ağaçlara ve kayalıklara 
kolayca tırmanabilir. 

Ağaçlara yuva yapmayı 
ve meyve yemeyi çok 

sever. Yılın büyük 
bölümünde yiyecek 

bulabildiği için de kış 
uykusuna yatmaz. 

Postu genellikle 
siyah renktedir. 

Burnunu çevreleyen 
tüyler ise beyaz 

tonlardadır.

Ne yazık ki bu sevimli 

dostlarımızın vahşi 
doğadaki nüfusları 
çok azalmıştır. 
Bu nedenle nesli 
tükenen canlılar 
arasında kabul 
edilirler.

Genellikle Çin’in bazı 
eyaletlerindeki dağlık 
bölgelerde yaşarlar. Su 
içmeyi çok sevdikleri için 
temiz su kaynaklarının 
yakınından ayrılmazlar. 

Ona gözlerinin etrafındaki 
beyaz halkalardan dolayı 
“gözlüklü ayı” diyoruz. 
Yaşadıkları bölgeden 
ötürü “And ayısı” olarak 
da biliniyorlar. Çünkü 
gözlüklü ayılar çoğunlukla 
Güney Amerika’nın And 
Dağları’nda yaşıyor.

Dünyanın en küçük ayı 

türlerinden biri olan 

bu dostumuz fazla 
sosyal değildir ve yalnız 

yaşamayı tercih eder.

Bir tehdit ve tehlike 
hissettiklerinde saldırgan 

olabilen ayılar, yine 
de pek çok kimseye 

korkutucu görünmez. Tüm 
sevimlilikleriyle animasyon 
ve çizgi filmlerde karşımıza 
çıkar ya da pelüş oyuncak 

olarak bize arkadaşlık 
ederler. Defterlerimiz, 

çantalarımız, kıyafetlerimiz 
de çoğu zaman ayıcık  
desenleriyle süslenir.
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Dev Panda

Genellikle Hindistan ve 
Sri Lanka’nın tropikal 
ormanlarında yaşayan 
tembel ayılar, yavaş 
hareket ettikleri için bu ismi 
almışlardır.

Uzun burnu 
sayesinde koku 
alma duyuları çok 
gelişmiştir. Tembel 
ayılar da gözlüklü 
ayılar gibi meyve 
yemeyi çok severler.

Tembel Ayı

Gözlüklü Ayı



Olimpiyat Gururumuz 

O bizim boks branşındaki ilk 
olimpiyat şampiyonumuz… 
2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan 
altın madalyayla dönen 
Busenaz Sürmeneli; 
çabalarının sonunda, hedefine 
ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyor.

Busenaz 
Sürmeneli:

Zorluklar karşısında pes etmeyen 
ve verdiği emeğin karşılığını alan 
genç sporcumuz, PTT Çocuk 
okurlarına da şu mesajı yolluyor: 

Busenaz Sürmeneli 25 
Haziran 1998’de Trabzon’da 
doğmuş. Farklı spor branşlarını 
denedikten sonra boks sporuna 
gönül vermiş. Çocukluğundan 
itibaren yurt içinde ve 
yurt dışında pek çok boks 
turnuvasına katılmış. 

“Düzenli ve disiplin
li 

çalışırsanız başa
rıya 

ulaşırsınız.”

Avrupa ve Dünya 
şampiyonluğu gibi 

önemli dereceler elde 
etmiş. Başarılarla dolu 
kariyeri onu olimpiyat 

şampiyonluğuna kadar 
taşımış. 

Sağlıklı Yaşam

“Çabanızın 
Sonunda Işığı 
Göreceksiniz”
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Yaptığımız şey 
neyse hakkını 

vermeli, sonunu 
getirmeliyiz. Bana 

göre düzenli ve 
disiplinli olmak 

budur. 

Sporun fiziksel ve ruhsal 
gelişiminize etkisinden 
bahsedebilir misiniz?

Sizi Olimpiyat 
şampiyonluğuna taşıyan 
başarı sırrı nedir? 

Sizi örnek alan 
arkadaşlarımıza bir 
mesajınız var mı?

Niçin boks sporunu 
seçtiniz?

Başarılarla dolu bir 
boks kariyeriniz var. 
Peki hiç başarısızlık 
yaşamadınız mı?

Spor, bir insanın hayatını kaliteli 
bir şekilde yaşaması için en 
güzel araçlardan biridir. Spor, 
fiziksel gelişiminizi destekler ve 
vücudunuza sağlık verir. 

Düzenli ve disiplinli çalışmak. 
Bu söylediğim yalnızca spor 
için değil, hayatın her alanında 
geçerlidir. Şıpsevdi olmamalıyız. 
Görevimiz ne olursa olsun, 

Gerek sporda, gerek okulda, 
gerekse büyüyüp çalışmaya 
başladığınızda karşınıza 
zorluklar ve engeller çıkacak.

Boks yapmadan önce annem 
sayesinde birçok spor branşını 
denemiştim. Ama bir gün boks 

Her sporcunun hayatında 
başarı gibi başarısızlıklar da 
vardır. Bu düşüşler olmasa 
zirveye sıçrayamayız zaten. 
Başarısızlıklar bizim için 

Spor sayesinde hayatın 
zorluklarıyla baş etmeyi 
öğrenirsiniz. Zamanı kullanma, 
planlı olma, stratejik düşünme 
gibi yetenekler kazanırsınız. 

başladığımız işe sıkı sıkıya 
sarılmalıyız. Odamızı toplarken, 
sınavlara hazırlanırken, kitap 
okurken, müzik dinlerken… 

salonuna gidince, enerjimi en 
doğru şekilde yansıtabileceğim 
branşın boks olduğunu anladım. 

öğretici olur. Hatalarımızı anlar, 
eksiklerimizi tamamlamaya 
çalışırız. Böyle durumlarda 
motivasyonumu kazanmamı 
sağlayan şey kendime karşı 
sorumluluğum. 

Takım çalışmasını 
öğrenir, güçlü ve zayıf 
yanlarınızı tanırsınız. 

Hele bir de turnuvalara 
katılmaya başlarsanız 

ülkenizi ve dünyayı 
gezme fırsatı elde eder, 

yeni arkadaşlıklar 
kurarsınız.

Bu dünyanın kuralı, 
düzeni böyle. Ama 

lütfen pes etmeyin ve 
hayallerinizin peşinden 

gidin. Çabanızın sonunda 
ışığı göreceksiniz.

Yorgun hissettiğ
im 

anlarda aynanın 
karşısına 

geçip kendime şöyle 

derim: “Buraya kadar 

geldin, bırakırsan
 

emeklerine yazık 

edersin.”

Busenaz Sürmeneli 

herkese; ilgisini 

çeken ve kendis
ini 

heyecanlandıran
 

bir spor dalıyla 
uğraşmasını tavsiye 

ediyor.
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Bu Ay Ne Oldu?
Havacılık, uzay ve 
teknoloji alanında 
Türkiye’nin ilk ve 
tek festivali olan 

TEKNOFEST, 
21-26 Eylül 

tarihleri arasında 
gerçekleşti.

Teknoloji tutkunlarını 
İstanbul’daki Atatürk 
Havalimanı’nda buluşturan 
festival, birbirinden heyecanlı 
gösterilere sahne oldu. 

Eğlenceli etkinlik 
ve yarışmaların 

düzenlendiği 
festivalde; uzay 

ve havacılıkla ilgili 
yeni teknolojiler de 

tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yürütücülüğünde 

gerçekleşen festival; bilim 
ve mühendislik alanlarına 
duyulan ilgiyi artırmayı 
amaçlıyor.

İlki 2018 yılında 
düzenlenen 
TEKNOFEST’te çocukların 

ve gençlerin katıldığı 

teknoloji yarışmaları 

büyük ilgi görüyor. 

TEKNOFEST’in en ilgi çekici 

yanlarından biri de hava 

gösterileri. Ulusal akrotim 

ekibimiz Türk Yıldızları’nın 

gösteri uçuşu, bu yıl da 

festival ziyaretçilerine 

büyük heyecan yaşattı.

TEKNOLOJI TUTKUNLARI 

TEKNOFEST’TE BULUŞTU
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Farklı kategorilerde 
ve yaş gruplarında 

düzenlenen yarışmalara 
Türkiye’nin dört bir 
yanından ve farklı 

ülkelerden binlerce 
takım başvuruyor.



TEKNOFEST’teki 
etkinlik alanları, pek 

çok yeni teknolojiyi 
deneyimlemenize imkân 

sağlıyor.  

Etkinlik alanındaki 
planetaryum, 
katılımcılara uzayın 
derinliklerinde seyahat 

deneyimi yaşattı. 

Ziyaretçiler 
uçaktan atlayan bir 
paraşütçünün, paraşütü 

açılıncaya kadar 
yaşadığı heyecanı yerde 

deneyimledi.

TEKNOFEST’te teknoloji, 

bilişim, mühendislik ve 

lojistik firmaları da yer aldı. 

PTT Ailesi de TEKNOFEST’e 

katılarak yenilikçi ürün ve 

sistemlerini tanıttı.

PTT’nin e-skuter, kişisel pul 

ve mobil şube hizmetleri 

festival ziyaretçilerinden 

yoğun ilgi gördü. 

Bu yıl en çok 
ilgi gören 

etkinliklerinden 
biri dikey 

rüzgâr tüneli 
oldu.

Festival alanında 
yeni teknolojiler de 
sergileniyor. 

Bu kapsamda 
düzenlenen Kara 

Araçları Sergisi’nde; 
yaratıcı tasarımları ve 

yenilikçi teknolojileriyle 
birbirinden ilginç 
araçlar tanıtıldı.  
Sergide yapım 

aşamasında olan yerli 
otomobilimiz TOGG da  

yer aldı. 

Kubbeli ve 360 
derece projeksiyon 
sistemine sahip bir 

sinema sistemi olan 
planetaryumda, 
festival boyunca 

uzayla ilgili filmler 
izletildi.
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Thames Nehri’nin 
kıyısından şehri 

selamlayan Big Ben; 
parlamento olarak 

kullanılan Westminster 
Sarayı’nın hemen 

bitişiğinde yer 
alıyor. Yüksekliği ve 

büyüklüğü kadar mimari 
güzelliğiyle de ünlü kule, 

dünyanın en turistik 
noktalarından biri.

Haritada Bir Nokta

SAAT 
KULESI
İngiltere’nin başkenti Londra; kırmızı 
telefon kulübeleri, çift katlı otobüsleri, 
nostaljik taksileri ve soldan akan 
trafiğiyle ünlüdür. Şehri simgeleyen 
mimari yapılar arasında ise en çok  
Big Ben Saat Kulesi öne çıkar.

Halk arasında “Big Ben” 
adıyla tanınan kulenin 
resmî adı aslında farklı. 
2012 yılında İngiltere 
Kraliçesi Elizabeth’in tahta 
çıkışının 60. yılı kutlanırken 

Big Ben’in adı, “Elizabeth 
Kulesi” olarak değiştirilmiş. 
Buna rağmen halkın büyük 
çoğunluğu kuleye “Big Ben” 
demeye devam ediyor. 

Big Ben dünyanın, 
dört yüzünde de saat 

bulunan ikinci büyük 

kulesi olarak biliniyor.
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Peki “Big Ben” Ne Demek?

Kocaman Bir Saat

Tarihi Yüzyıllar Öncesine 
Uzanıyor

2017’den Beri Sessiz

Big Ben, kulenin içinde yer alan 
5 çanın en büyüğüdür. Çan; 
2,7 metrelik çapı ve 13,7 tonluk 
ağırlığıyla devasa boyuttadır. 
Bu büyüklükteki bir çan sizce ne 
kadar ses çıkarabilir?

Kulenin sadece çanı değil, 
dört yüzünü süsleyen saati de 
çok büyük. Saatlerin akrebi 
4,3 yelkovanı ise 2,7 metre 
uzunluğunda. Saat mekanizması 
ise yaklaşık 13,7 ton ağırlığında. 
28 ampulle aydınlatılan saat gece 
de ışıltılarıyla dikkat çekiyor ve 
Londra sokaklarını renklendiriyor.

Londra’nın sembollerinden 
biri olan Big Ben, yüzyıllar 
öncesine uzanan bir tarihe sahip. 
1200’lü yılların sonundan beri 
Westminster Sarayı’nın yanında 
bulunan kule, 1834 yılında çıkan 
yangında yok olmuş.

2017’de başlayan restorasyon 
çalışması nedeniyle Big Ben 
Saat Kulesi’nin çanları geçici bir 
süreliğine sessiz. Restorasyon 
çalışmasının 2022’de 
tamamlanması öngörülüyor

 Bir hayli fazla… Çanın 
118 desibele kadar 

çıkabilen sesi, uygun 
hava koşullarında 8 
km kadar uzaktan 

duyulabiliyor.

Daha sonra dönemin 
mimari özelliklerine ve 

ihtiyaçlarına göre bugünkü 
hâliyle inşa edilmiş. Kule 
inşaatı tamamlandıktan 

sonra ilk çan sesi 11 
Temmuz 1859’da duyulmuş. 
Bu tarih, Big Ben’in doğum 

günü kabul ediliyor.

97,5 metre 
yüksekliğindeki Big 
Ben’in çan kulesine 
tırmanmak için 
344 adım atmanız 
gerekiyor.

Bu süreçte Big Ben’in 

saati, çalışmaya ve 
şehir halkına zamanı 

bildirmeye devam 
ediyor.
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Tabiatın Hediyeleri

Sevdiklerimize sarılınca 
içimiz ısınır, mutluluğumuz 
çoğalır, üzüntümüz hafifler. 

Ama sarılmak yalnızca 
insanlara özgü değildir. Kedi, 

köpek gibi evcil dostlarımız da 
sever sarılmayı, ormanlarda 

yaşayan canlılar da…

ŞEFKATLE SARILIR,  
NEŞEYLE  
TIRMANIRLAR

Peki ya bitkiler? Onlar da 
sarılırlar. Hatta sarılmakla 
kalmaz, yükseklere tırmanır; 
yemyeşil bir örtüye dönüşürler. 
Evet, evet; balkonlarımızı, 
bahçelerimizi, çardaklarımızı 
süsleyen sarmaşıkgillerden 
bahsediyoruz. 

Sarmaşık türü bitkiler; güneşli 
havalarda gölgemiz olur, 
bize serinlik verir. Yağmurlu 
havalarda da bizi ıslanmaktan 
korurlar.

Sarılgan, sarılıcı ya 
da tırmanıcı bitkiler 

olarak da tanımlanan 
sarmaşıkgiller, pek çok 
türü olan kocaman bir 

aile. Haydi, bu geniş 
ailenin ülkemizde sık 

görülen türlerini biraz 
yakından tanıyalım…

Hanımeli

Acem Borusu

Sarı, pembe, beyaz gibi renklerde 
açan hanımeli, Avrupa kökenli bir 
bitkidir. 200’e yakın türü vardır. 
Beş altı metreye kadar sarılabilen 
bu çiçek, çok hoş bir kokuya 
sahiptir. Yürüyüş yollarında, 
parklarda, bahçelerde karşımıza 
çıkar ve bize güzel manzaralar 
sunar.

Halk arasında borazan çiçeği 
olarak da bilinen acem borusu, 
Güney Amerika kökenli bir bitkidir. 
10 metre yüksekliğe kadar 
tırmanabilir. Hem sıcağa hem 
soğuğa dayanıklı olan bu bitki, 
yaz mevsiminde çiçek açarak 
park ve bahçeleri süsler. Çiçekleri; 
kırmızı ve turuncu tonlarda olup 3 
ila 6 cm uzunluğundadır.
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Sarmaşık Gülü

Göz alıcı ve değişik renkleriyle 
dikkat çeken sarmaşık gülü, 
2-3 metre kadar uzayabilir. 
Büyüleyici kokusuyla yalnızca 
insanların değil kelebek ve arıların 
da çok sevdiği bir bitkidir. Öyle 
ki gördükleri yerde ona selam 
vermeden geçmezler. Apartman 
girişlerini, parkları ve bahçeleri 
süsleyen sarmaşık gülüne 
baktıkça gözlerimiz bayram eder.

Morsalkım

Yasemin

Çarkıfelek
Ana yurdu Çin olan morsalkım, 
20-30 metreye kadar uzayan 
gösterişli bir bitkidir. Ülkemizde 
mavi, mor, beyaz ya da soluk 
pembe renklerde görülür. 
Çiçekleri üzüm salkımına benzer 
ve 15 - 30 cm uzunluğa ulaşabilir. 
Genellikle Nisan ya da Haziran 
aylarının ortalarında çiçek açar 
ve yaz boyunca güzelliğini korur. 
Görüntüsü kadar, ferahlatan 
kokusuyla da çok sevilir.

Pek çok farklı türü olan yasemin, 
8-10 metre kadar yüksekliğe 
tırmanabilir. Güneşi çok 
sevdiğinden Akdeniz ve Ege 
Bölgelerimizde kolaylıkla yetişir. 
Yemyeşil yaprakları arasında 
açan bembeyaz çiçekleri mis 
gibi kokar. Bu güzel kokulu çiçek 
öylesine sevilir ki kız çocuklarına 
verilen isimlerden biri olur.

Güzelliği ile bakanları kendine 
hayran bırakan çarkıfelek, 
“saat çiçeği” olarak da bilinir. 
Çiçek açmakla kalmaz, ceviz 
büyüklüğünde meyveler de 
verir. Yani hem gözümüzü 
hem damağımızı şenlendiren 
bir bitkidir. 10 metre kadar 
uzayabilen çarkıfelek, soğuk 
iklimleri sevmez.
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Begonvil
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armaşığı

Ülkemizde 
begonvil ve 
Amerikan 

sarmaşığı gibi 
pek çok sarmaşık 

türü daha 
görülmektedir.



Birlikte Okuyalım

Ağustos 
Böceği ile 
Karınca

Ezop masallarından uyarlanmıştır.

Bir varmış bir yokmuş…
Yeşil mi yeşil bir ormanda, bir Ağustos böceği ve karınca 
yaşarmış. Birbirlerine komşu olan bu iki dostumuz, farklı 
farklı özelliklere sahipmiş.
Ağustos böceği keyfine çok düşkünmüş. Gezmeyi, eğlenmeyi 
sever; bütün gün saz çalıp şarkı söylermiş. Karınca ise harıl 
harıl çalışır, evine sürekli yiyecek taşırmış.
Bir yaz günü, Ağustos böceği yine bir ağaç gölgesinde saz 
çalarken karıncayı görmüş.
“Hey karınca dostum!” diye seslenmiş, “gel birlikte 
eğlenelim.”
“Çok işim var” demiş karınca, “kışa hazırlık yapıyorum.”
Ağustos böceği şaşırmış: “Ne! Kışa hazırlık mı!”
“Evet” demiş karınca. “Şimdi mevsim yaz. Ağaçların dalları 
türlü türlü meyvelerle dolu. Ama kış gelince yiyecek bulmak 
güç olacak.”

Ağustos böceği alay edercesine gülmüş: “Ha ha ha… 
Karınca dostum, ağaçların meyvesi biter mi hiç? Daha yazın 
ortasındayız. Soğuklar başlasın, o zaman düşünürüz.” demiş.
“Sen bilirsin.” diye cevap vermiş karınca. Ağustos böceğine iyi 
eğlenceler dileyip yoluna devam etmiş.
Günler günleri kovalamış, havalar soğumaya başlamış. 
Ağaçlar birer birer yapraklarını döküyor, rüzgârın uğultusu 
ormanı sarıyormuş.
Kış soğuğu iyiden iyiye kendini hissettirirken Ağustos 
böceğini bir telaş almış. Ağaçları dolaşıp kendine 
yiyecek arıyor, kuru dallar ve çalı çırpıdan başka bir şey 
bulamıyormuş.
Derken bir de kar yağmaya başlamasın mı?
Zavallı Ağustos böceği açlıktan karnı guruldayarak, soğuktan 
titreyerek karıncanın kapısına dayanmış.
Karınca sımsıcak yuvasında oturuyor, yaz boyu biriktirdiği 
yiyeceklerin tadını çıkarıyormuş. Kapıyı açtığında Ağustos 
böceğini görüp şaşırmış:

“Hayırdır Ağustos böceği? Seni buraya hangi rüzgâr attı?”
Ağustos böceği utana sıkıla cevap vermiş:
“Karınca dostum, dışarısı çok soğuk. Kar yağışı da başladı. Sen 
bütün yaz, kışa hazırlandın. Yiyeceğin çoktur. Bana ödünç yiyecek 
verir misin? Yaz gelince fazlasıyla öderim.” 
Karınca, Ağustos böceğinin hâline üzülmüş:
“Ben çalışırken sen saz çalıp türkü söyledin. Biraz yiyecek toplayıp 
kenara koysaydın, bugün bu durumda olmazdın.” demiş.
Ağustos böceği hatasının farkındaymış. “Böyle olacağını bilemedim, 
bundan sonra eğlenceye dalıp çalışmayı unutmayacağım.” demiş.
Karınca da “Madem hatanı anladın, sana ayırdığımız yiyeceklerden 
birazını vereceğim. Ama sen de gelecek yaz, kışa hazırlık 
yapacağına söz vereceksin.” demiş.
Söz vermiş Ağustos böceği.
Sözünü de tutmuş. Çünkü o kış yaşadıkları, Ağustos böceğine büyük 
ders olmuş. Sonraki yazlarda gezip eğlenirken çalışmayı da ihmal 
etmemiş. Ağustos böceği ve karınca komşu evlerde birbirleriyle 
yardımlaşarak uzun yıllar yaşamış ve hep mutlu olmuşlar.
Bu masal da böylece bitmiş.

Bu Masaldan Ne Öğrendik?

Biz de bu Ezop masalından şu 
dersleri çıkarabiliriz:

- Gezip eğlenmek, sevdiğimiz 
oyunları oynamak hepimizin hakkı. 
Ama kendimizi eğlenceye kaptırıp 
sorumluluklarımızı unutursak 
sonradan zor duruma düşebiliriz. 
Örneğin sınıfta öğrendiklerimizi 
düzenli olarak tekrar eder ve 
ödevlerimizi yaparsak sınav günü 
geldiğinde işimiz kolaylaşır. Ama 
1-2 gün kala sınava hazırlanırsak iki 
ayağımız bir pabuca girer.

-  Karşılaşacağımız bazı zorlukları 
öngörüp önlem alabiliriz. Örneğin 
kalem kutumuzda yedek kalem 
bulundurmak bize büyük fayda 
sağlar. Sınav esnasında kalemimiz 
kırıldığında yedek kalemimizi 
kullanır, zaman kaybetmeden 
soruları çözmeye devam edebiliriz.

-  Arkadaşlarımız bazen yanlış 
davranışlarda bulunabilir. 
Ama hatalarını anlayıp pişman 
olduklarında karıncanın yaptığı 
gibi onları affetmeliyiz. Affetmek 
hem arkadaşımız için daha öğretici 
olur hem de dostluklarımızın uzun 
sürmesini sağlar.
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Tatlıçayırlar
Q U E N T I N  B L A K E

Okumayı Seviyorum

Doğada bir şeyler değişiyor. Siz de 
farkındasınız değil mi? Toprağımız, su 
kaynaklarımız, çiçekler, ağaçlar, hayvanlar 
çeşitli tehlikelerle karşı karşıya. Bu 
tehlikeleri önlemek için hepimiz bir 
şeyler yapabilir, doğanın kendini 
onarmasına yardımcı olabiliriz.

Bu soruların 
cevabına ulaşmak 
istiyorsanız, 
bu heyecanlı 
kitabı mutlaka 
okumalısınız…

Tatlıçayırlar Ailesi’nin 

hikâyesini okurken insan ve 

doğa ilişkisi hakkında çok şey 

öğrenecek, doğayı korumanın 

önemini anlayacaksınız.

Acaba Cici’nin gagasında 

getirdiği tohum; gövdesi, 

dalları, yaprakları ile taaa 

göğe kadar uzanan bir 

sarmaşığa dönüşebilir mi?

Tatlıçayır Ailesi’nin 
yaşadıkları yerde artık 
su kaynakları azalmıştır. 

Tatlıçayır Ailesi, kuşları Cici 
ile bu çatlaklardan birine 
düşer. Bu çatlak o kadar 
derindir ki Tatlıçayır Ailesi 

Toprak susuz kaldığı için 
kurumuş ve her yerde 
çatlaklar oluşmuştur. 

ne yapacağını bilemez.  Sizce, 
çatlaktan kurtulmak ve gün 
ışığına çıkmak için kuşları 
Cici’ye güvenebilirler mi?

Peki bu sarmaşık, 
Tatlıçayır Ailesi’ne 

çıkış yolunu 
gösterir mi?
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Neşeli Matematik

D
es

te
 ve

 Düzine
Hem günlük hayatta hem 

de matematik işlemlerinde 
sık karşılaştığımız deste 
ve düzine kavramlarını 

tanıyalım mı?

Deste

Düzine

Soru

Soru Soru

Soru

Cevap

Cevap Cevap

Cevap

Çantamızda 10 tane 
elma varsa, 1 deste 
elmamız vardır. 

(1 deste = 10 adet)

Çantamızda 12 tane 
kalem varsa, 1 düzine 
kalemimiz vardır. 

(1 düzine = 12 adet)

Rafımızda 24 tane 
kitap varsa, 2 düzine 
kitabımız vardır. 

(2 düzine = 24 adet)

Ali’nin 8 tane kalemi var. Kaç 
kalemi daha olursa 1 deste 
kalemi olur?

Mert’in 20 tane kalemi var. 
Kaç kalemi daha olursa 2 
düzine kalemi olur?

Ahmet’in 20 portakalı vardır. 
Mehmet’e 1 düzine portakal 
verirse kaç portakalı kalır?

Ayşe’nin elinde 2 deste gül var. 3 
adet gülü arkadaşına verdi. Ayşe’nin 
elindeki gül sayısı kaç oldu?

Ali’nin 1 deste kalemi olması 
için 10 kalemi olmalı. 

Mert’in 2 düzine kalemi olması 
için 24 kalemi olmalı. 

1 düzine portakal 12 adet 
portakaldır. 

Ayşe’nin elinde 2 deste gül varsa, 
20 tane gülü var demektir. 

Şu an 8 kalemi var. 2 kalemi 
daha olursa kalemlerinin sayısı 
10 olur. (10 – 8 = 2)

Şu an 20 kalemi var. 4 kalemi 
daha olursa kalemlerinin sayısı 
24 olur. (24 – 20 = 4)

Ahmet 20 portakalın 12’sini 
Mehmet’e verirse, 8 portakalı 
kalır. (20 – 12 = 8)

3 gülü arkadaşına verince 
elindeki gül sayısı 17 olur. 

(20 – 3 = 17)

Vazomuzda 20 tane 
papatya varsa, 2 deste 
papatyamız vardır. 

(2 deste = 20 adet)

Aynı türden 
10 nesnenin 

bir araya 
gelmesiyle 

oluşan gruba 
“deste” deriz. 

Aynı türden 
12 nesnenin 

bir araya 
gelmesiyle 

oluşan gruba 
“düzine” deriz. 
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Deste ve düzineyle ilgili matematik sorularını çözelim.

Etkinlik

Sepette 5 elma vardı. Ayşe 2 deste elma ekledi. 
Sepetteki elma sayısı kaç oldu?

Kütüphane rafında 8 kitap var. Ahmet 1 düzine, 
Ayşe 2 deste kitap ekledi. Raftaki kitap sayısı kaç 
oldu? 

Otoparkta 20 otomobil var. 2 düzine otomobil 
olması için kaç otomobil daha park etmeli? 

Kalem kutusunda bir deste kalem var. Kaç 
kalem daha eklersek 2 düzine kalemimiz 
olur? 

Cansu’nun 2 düzine çiçeği var. 8 tanesini 
arkadaşına verdi. Elinde kaç çiçek kaldı? 

Sabah dondurmacı amcanın dolabında 50 paket 
dondurma vardı. Akşam 30 paket dondurma kaldı. 
Dondurmacı amca o gün kaç deste dondurma 
satmış? 

A) 20          B) 25          C) 22          D) 12

A) 14          B) 30          C) 22          D) 40

A) 4          B) 2          C) 1          D) 6

A) 14          B) 18          C) 24          D) 12

A) 12          B) 8          C) 16          D) 24

A) 8          B) 2          C) 4          D) 6

1

2

3

4

5

6

C
ev

ap
 A

na
ht

ar
ı: 

1-
B

, 2
-C

, 3
-B

, 4
-D

, 5
-A

, 6
-A
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Bu sayımızda okul 
çantamızdaki nesneleri 
tanıyoruz.

İngilizce Öğreniyorum

Ya
za

lım
: 2

 E
ra

se
r, 

3 
Lu

nc
h 

B
ox

, 4
 P

en
ci

l, 
5 

S
ch
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ag
, 6

 S
ci
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or

s
H

an
gi
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: 2

 B
oo

k,
 3

 P
en

ci
l c
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e,

 4
 R

ul
er

, 5
 S

ha
rp

en
er

, 6
 C

al
cu

la
to

r

E
şl

eş
ti

re
lim

: 1
-e

, 2
-f

, 3
-h

, 4
-a

, 5
-b

, 6
-d

, 7
-c

Hesap Makinesi - Calculator

Kalemtıraş – Sharpener

Kalem – Pencil

Cetvel – Ruler

Kalemlik – Pencil case

Makas – Scissors

Okul Çantası – School Bag Defter - Notebook Kâğıt - Paper

Ruler

Book

Lunch Box

Pencil

RulerPencil

Paper

Pencil case

Sharpener

Scissors

Kitap - Book

Silgi – Eraser 

Beslenme Çantası – Lunch Box

School Bag

Sharpener

Eraser

Ruler

Pencil case

Scissors

Lunch Box

a b

c

h

de

Eşleştirelim

Hangisi ?

Yazalım

1
2
3
4
5
6
7

Calculator Sharpener

It is a P aper

It is a …...........

1

1 4

2 5

3 6

5

3

It is a …...........

2 It is a …...........

It is a …...........4

6

It is a …...........

O
ku

l Ç
antası 

Sc
ho

ol B
ag

f
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Uzayla ilgili kavramları bulalım.

Aşağıdaki nesneleri gölgeleriyle eşleştirelim.

Uzay aracını Dünya’ya  
ulaştıralım.

GÖK TAŞI
ASTRONOT
GEZEGEN
UFO
METEOR
EVREN
YÖRÜNGE
UYDU
GALAKSİ
UZAYARACI
ROKET
TELESKOP

G Ö K T A Ş I

E

B

O

A

Ğ

A

F

U Z A Y A R A C U

Y

D

U

A

T

I

D D E S I

A S T R O N O TZ

EM T E O R

RU

E E S K O P

G A L A K S

K E İS

E

TT

E

L  

E

Y Ö R Ü N G E

L

V R E N

İ

Ç İ ĞN

a b c ç  d  e

1 2 3 4 5  6   

C
ev
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 A
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1-
e,

 2
-d

, 3
-b

, 4
-c

, 5
-ç

, 6
-a

Nesneleri türlerine göre sayalım.

51515050 E K İ M  2 0 2 1 P T T  Ç O C U K  D E R G İ S İ

Y
ukarıdan aşağı: 5, 8, 4, 7



Müzede sergilenen eserleri bulalım.
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PTT Çocuk Dergisi’ne mektup, 
çizim ve resim gönderen tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

#pttçocuk pttcocuk pttcocuk

Sizden 
Gelenler
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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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