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TÜRK KIZILAY 
KURULDU

Bu ay 
ne oldu?
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Kızılay, savaşlarda yaralanan askerlereyardım etmek amacıyla kurulmuştur. 

Kızılay’ların ilki Türk Kızılay’dır. Kızılay; insanları ayırmayan, tarafsız ve bağımsız bir hayır kurumudur. Yardımlaşma ve dayanışma ilkeleriyle insanlığa hizmet etmektedir. 

Kızılay, 11 Haziran 1868 

tarihinde “Osmanlı Yaralı 

ve Hasta Askerlere Yardım 

Cemiyeti” adıyla kuruldu.

1947 yılında “Türkiye Kızılay 

Derneği” adını almıştır. Büyük 

önder Mustafa Kemal Atatürk 

“KIZILAY” adını kuruluşa 

vermiştir. 



bu ay
ne oldu?

İsveç’in Stockholm 
kentinde 1972 yılında 

düzenlenen Birleşmiş Milletler 
Çevre Konferansı’nda alınan 
bir kararla her yıl 5 Haziran 

günü Dünya Çevre Günü 
olarak kutlanmaktadır.

Bu günün amacı tüm 
dünyada düzenlenen 

etkinliklerle doğayı 
korumak ve bu 

konuda farkındalık 
oluşturmaktır.

Türkiye’de 5 Haziran 
gününün bulunduğu hafta 
“Türkiye Çevre Haftası” 

olarak kutlanır.

ÇEVRE GÜNÜDÜNYA 
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Çevre Haftası 
kapsamında ülkemiz 

genelinde; Çevre, Şehircilik ve 
İklim Bakanlığı öncülüğünde çevre 
yürüyüşleri, bisiklet turları, fidan 
dikimleri, geri dönüşüm hakkında 

bilgilendirme eğitimleri, fotoğraf ve 
resim yarışmaları gibi pek çok 

etkinlik düzenlenmektedir.

Dünya Çevre Günü, her yıl farklı 
bir temada, “Tek Bir Dünya” 
sloganıyla kutlanmaktadır.

2022 yılında ise sürdürülebilir, 
doğa ile uyumlu, daha temiz, daha 

yeşil yaşam teması seçilmiştir.
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İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan bu antik şehir, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

10 HAZİRAN 2022 11PTT ÇOCUK DERGİSİ

GEZGiN 
GüVERCiN Antik kent tarihte 

sağlık merkezi olarak 

kullanılmıştır.

BERGAMA

Bergama, tarihte ilklerin şehri olarak adından söz ettirmektedir.Güneş ve çamur ile uygulanan ilk doğal tedaviler bu şehirde yapılmıştır. 200.000 ciltlik ilk Asya kütüphanesi, öncü eczacılık uygulamaları Pergamon Krallığı’nı ilklerin şehri yapmıştır. Krallık, müzik, spor, tiyatro gibi alanlarda ilerlemiştir. 

İçinde kırmızı 

tuğladan inşa 

edilmiş bir tapınak 

bulunmaktadır. Bu alan 

halk arasında Kızıl Avlu 

olarak bilinir.

HAZİRAN 202210 PTT ÇOCUK DERGİSİ 11
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İçerisinde yaklaşık 10.000 kişi kapasiteli, çağın en dik antik tiyatrosu bulunmaktadır.

BERGAMA

HAZİRAN 202212 PTT ÇOCUK DERGİSİ 13

Bergama, 2014 yılında 

Dünya Kültür Miras 

Listesi’ne girmiştir.

Pergamon adı, Perg / Berg kelimelerinden türetilmiştir. Kelime, kale anlamına gelmektedir.

200 bin ciltlik esere sahip Pergamon Kütüphanesi, antik dünyanın en önemli kütüphanelerindendir.

İlçe merkezinde antik kentten çıkan eserlerin sergilendiği, Bergama Müzesi bulunmaktadır.



MERAKLI 
ÇOCUK

Çoğunlukla 
Güney 

Amerika’da 
yetişir.

Kakao ağacı, 
beyaz çiçekler ve 
renkli meyveler 
taşır, yüksekliği 

15 metreyi 
bulabilir.  

Bir kakao ağacının 
ilk meyvesini vermesi yaklaşık beş yıl sürer.

Kakao meyvesinin kabuğu çok serttir ve genellikle kırmızı, sarı veya turuncu renktedir.
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Kakao ağacı genellikle 100. yaş gününü görecek kadar yaşar, ancak ömrünün sadece yarısı kadar meyve verir.

Her bir kakao 

kabuğu ortalama 

40 ila 50 kakao 

çekirdeği 

bulundurur.

Kakao yaygın 
olarak çikolata 

yapımında ve kakao 

yağı üretiminde
kullanılır.

HAZİRAN 202216 PTT ÇOCUK DERGİSİ 17

En çok kakao üreten ülkeler 

dünyamızı ortadan ikiye 

ayıran hayali bir dairesel 

hat olan Ekvator’un yakınında 

bulunur. Bu ülkeler şunlardır: 

Fildişi Sahili, Endonezya, Gana, 

Nijerya, Kamerun, Brezilya, 

Ekvador, Meksika.



BUNLARI
BİLİYOR MUYDUNUZ?

Elmalar su 
üzerinde 

batmazlar. 

Tırtılların 
12 gözü 
vardır.

Atlar ve 
inekler 
ayakta 
uyurlar.

Arılar, 
Antarktika 

dışında 
dünyanın 

her yerinde 
bulunur.

Bir su aygırı 
bir insandan 

daha hızlı 
koşabilir.

Kangurular 
geriye doğru 
yürüyemezler.

Attığınız her 
adım vücutta 
200 farklı kası 

harekete 
geçirir. 

Bir devekuşunun 
gözü tüm 

beyninden 
daha büyüktür.

Bir yılda 
31.557.600 

saniye 
vardır.

HAZİRAN 202218 PTT ÇOCUK DERGİSİ 19
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bİLİM
kulubu

1

2

3

4

5

• 
Gün dönümü 

tarihleri 21 Haziran 
ve 21 Aralık’tır.

21 Aralık’ta 
Kuzey Kutup 

Dairesi’nde 24 saat 
gece yaşanırken, 

Güney Kutbu’nda ise 
24 saat gündüz 
yaşanmaktadır.

21 Haziran’da 
Kuzey Kutup 

Dairesi’nde 24 saat 
gündüz yaşanırken, 
Güney Kutbu’nda ise 

24 saat gece 
yaşanmaktadır.

•Haziran 
gün dönümü, 

Dünya’nın Kuzey Yarım 
Küresi Güneş’e doğru 

döndüğünde gerçekleşir. 
Bu durumda Dünya’nın 
Güney Yarım Küresi de 
Güneş’ten uzaklaşmış 

olur.

• 
Kuzey Yarım 

Küre’de 21 Haziran’da 
en uzun gündüz, Güney 
Yarım Küre’de en uzun 

gece yaşanır.

• 
Bu doğa olayı 

gerçekleştiğinde Kuzey 
Yarım Küre’de yaz mevsimi, 

Güney Yarım Küre’de kış 
mevsimi yaşanır.

6GÜN DÖNÜMÜ
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bİLİM
kulubu EKİNOKS

Ekinoks tarihleri 21 Mart 
ve 23 Eylül’dür.

Gece ve gündüz hem Kuzey hem 
Güney Yarım Küre’de yılda iki kez 
hemen hemen aynı uzunlukta olur. 

Bu olaya ekinoks denir. 

Ekinokslar, yarım küreye bağlı 
olarak ilkbahar veya sonbaharın 

başlangıcını gösterir.

HAZİRAN 202222 PTT ÇOCUK DERGİSİ 23

Dünyamızı aydınlatan Güneş’in 
Ekvator’un tam olarak üzerine 

gelmesiyle ekinoks oluşur.

Gece ve gündüzün eşitliği anlamına gelen 
ekinoks kelimesi, Latince kökenli “aequus” 

(eşit) ve “nox” (gece) kelimelerinin birleşimi 
ile ortaya çıkmıştır.



Sinek Kuşu

Sinek kuşları, havada asılı 

kalıp kanatlarını çok hızlı 

çırpmaları ile tanınır. 

•Sinek kuşları Kuzey, Güney ve 
Orta Amerika’da yaşarlar.•Sinek kuşlarının 368 türü vardır.

Sinek kuşlarının metabolizmaları çok hızlı çalışır. Bu sebepten  bir günde çok fazla nektar tüketirler. 

Sinek kuşu türleri genellikle 

renkli tüyleri veya sıra dışı 

görünümleriyle adlandırılır. 

Bazı örnekler verirsek: 

Yakut Boğazlı Sinek Kuşu, 

Kukuletalı Sinek Kuşu, Ateş 

Boğazlı Metal Kuyruk, Kara 

Karınlı Sinek Kuşu, Yeşil 

Taçlı Sinek Kuşu, Yeşil Taçlı 

Orman Perisi, Kızıl Göğüslü 

Hermit, Kara Kulaklı Peri.

KUŞ MU? 
ARI MI?

AFACAN 
DOSTLARIMIZ
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Bir Sinek kuşu beslenmek üzere çiçeğe geldiğinde bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olur.

•Sinek kuşları, çiçeklerden bal özü toplamak için uzun dillerini kullanırlar.

En küçük Sinek kuşu sadece bir arı büyüklüğündedir.
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Avrupa kıtasında 
yer alan Belçika, 

dünyanın en küçük 
ülkelerinden biridir.

Ülke, dünyanın 
elmas merkezidir.

Ülkenin resmi dili üç 
tanedir: Fransızca, 

Almanca ve 
Flemenkçe!

Başkenti 
Brüksel’dir.

HARİTADA BİR NOKTA:
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En meşhur yiyecekleri 
patates kızartması, 

çikolata ve waffle’dır.

•Dünyanın en çok 
çikolata üretilen ve 

tüketilen ülkelerinden 
biridir. Belçika’da 
kişi başına çikolata 
tüketimi oldukça 

fazladır.

Belçika, çok 
sayıda çikolata 

üreticisine 
sahiptir ve her 
yıl yüz binlerce 

ton çikolata 
üretir.

Dünyanın en 
meşhur yiyeceği 

olan patates 
kızartması 

bu ülkede icat 
edilmiştir.
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etkİnlİk
KUŞ YUVASI YAPIYORUZ

SÜT KUTUSUNDAN 
Sevgili çocuklar,
Bu bir geri dönüşüm projesidir. Geri 
dönüşüm ne demek biliyor musunuz?

Atıkların yeniden değerlendirilerek 
kullanılmasına geri dönüşüm denir. 
Kullanım süresi dolmuş ve artık doğa için 
zararlı hale gelen her türlü maddeye 
atık denir. Karton, cam, metal, plastik gibi 
maddeler atık olarak sınıflandırılabilir. 
Atıkların yeniden değerlendirilmesi ancak 
geri dönüşüm ile sağlanır. 

Sağlıklı beslenmemiz için çok önemli 
bir gıda olan sütümüzü içtikten sonra 
kutularını değerlendirerek, küçük 
dostlarımız için bir yuva haline getireceğiz.
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İ çtiğ imiz sütün
 kutusunun için i 

y ı kay ıp, 
kurutuyoruz.

Kutumuzu isted iğ imiz 
renkte boyaya bi l i r, 

renkl i kağ ıtla rla 
ka playa bi l i r, üzerine 
süsleme ya pa bi l i riz.

Yerine astıkta n sonra 
kuşla rın key ifle y iyeceğ i 

ekmek kırıntı la rı, 
buğday ve da rı g i bi 
y iyecekleri kutunun 

içine koyuyoruz.

Kuş yuvamız hazır!

Da ha sonra tepesinden küçük 
bir del i k aça ra k, burada n bir ip 
geçiriyoruz. Kutumuzu kuşla rın 

kolay ulaşacağ ı bi r yere; 
ba l kona ya da penceremize 

asacağ ız. 

B i r yetişkinden ya rd ım 
a la ra k kutumuzun i ki 

ta rafında ka rşı l ı kl ı pencereler 
açıyoruz. Bu pencereler küçük 
dostla rımızın içine g irebi leceğ i 

büyüklükte olma l ı.
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okumayı
sevİyorum

ve Çilli Tavuk 
Masalı

Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde bir Keloğlan yaşarmış. 

Keloğlan, insanlarla ilgilenir, arkadaşlarına iyi 
davranır, hayvanları sever; fakat çalışmaktan 
pek hoşlanmazmış. Anası ona ne zaman bir iş 
buyursa bir bahane uydurur, ona kızınca da 

oraya buraya saklanır dururmuş.

Günlerden bir gün evin kapısının önünde uyuyup 
dururken kısa boylu bir çocuk yanına yaklaşmış:

‘‘Hişt Keloğlan, Keleşoğlan, annesini üzen 
oğlaaannn’’ diye bağırmış. Keloğlan hemen arkasını 

dönmüş, uykusuna devam etmiş ve bir rüya görmeye 
başlamış. Rüyasında uzun bir yolda yürüyormuş, 

yürürken önce bir tavukla karşılaşıyormuş.

HAZİRAN 202236 PTT ÇOCUK DERGİSİ 37

Tavuk: ‘‘Ah Keloğlan bir bilsen 
başıma gelenleri. Önce sana anlatayım 

istersen’’ diyerek, tilkilerin kendi 
kümesleri önünde nasıl gezdiklerini 

anlatmış durmuş.



Keloğlan tam ona yardım etmek isterken, 
uyanmış… Bir de ne görsün, onların evindeki çilli 

tavuk tam göbeğinin üstünde oturmuyor mu? Onu 
kanatlarından tutmuş hemen koşturup kümesin içine 

koymuş. Çilli tavuk neye uğradığını şaşırmış; ama 
Keloğlan rüyanın etkisinde olduğu için tilkinin çilli 

tavuğu götüreceğini düşünmüş. 

Birkaç gün sonra aynı rüyayı gören Keloğlan 
kümesteki tek tavukları olan çilli tavuğu alıp, kendi 
yatağında yatırmaya başlamış. Anası bu işe pek 

kızmış, ne işi varmış tavuğun yatakta, kümese 
koysaymış ya. Keloğlan gözlerini ne zaman kapasa 

tilkinin çilli tavuğu kaçırdığını görüyormuş. 

Tilki her zamanki gibi bir plan peşindeymiş; ancak Keloğlan’ın 
aklının ne kadar çabuk çalıştığını hesaba katmamış. Tilkinin 

yuvasında biraz oturan Keloğlan izin istemiş fakat tilki ona izin verir 
mi hiç? Onun planı Keloğlan’ı da bir kafese kapatmakmış. Keloğlan 

hoplamış, duvarda asılı duran meşaleyi alıp kendi kel kafasına 
tutmuş, buna bakan tilkinin gözleri kamaşmış, Keloğlan bu sırada 
oradan uzaklaşmış. Tilki onu elinden kaçırdığı için mutsuz, Keloğlan 

ise kahkahalar atacak kadar mutlu halde kaçarak uzaklaşmış. Daha 
sonra köylerde tavuğu çalınan ne kadar köylü varsa onları toplayıp 

gelmiş, köylüler o kadar sinirlenmiş ki, bizim tilki arkasına bakmadan 
kaçmış. Bir daha da onu oralarda gören olmamış. 

En sonunda bakmış ki olmayacak, tilkiyi 
ziyaret etmeye karar vermiş. Tilki bizim 

Keloğlan’ı görünce çok sevinmiş, onu yuvasına 
davet etmiş. Bizimki tilkinin yuvasına girmiş 

bir de ne görsün, bütün köyün kümeslerinden 
çalınan tavuklar orada değil mi? Görmüş ama 

görmezlikten gelmiş… 

Akıllı ve yardımsever olmaya özen göstermek tilki gibi kurnaz kişilerin suçlarını ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Çevremizdeki  hayvan dostlarımza destek olmalıyız.

BU MASALDANNELER ÖĞRENDİK?

HAZİRAN 202238 PTT ÇOCUK DERGİSİ 39

*Anonim Türk Masalları’ndan uyarlanmıştır.
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YAZ AYININ VAZGEÇİLMEZİ: 

Benim bir 
kızım var,

entarisi kırmızı,
mantosu yeşil,

düğmeleri kara. 
(Karpuz)

Arabadan 
atladı,

pantolonu 
patladı. 
(Karpuz)

Karpuz hem 
meyve hem de 
sebze olarak 
kabul edilir.

Karpuzlar; sert, 
kuraklığa dayanıklı 

atalarının büyüdüğü 
Güney Afrika’da 5000 
yıldan fazla bir süredir 

bulunmaktadır.

TabİATIN
HEDİYELERİ
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Karpuz; Hipokrat, 
Dioscorides ve diğer Yunan 

doktorlar tarafından, 
iyileştirici özellikleri 

nedeniyle tercih edilmiştir.
Özellikle sıcak çarpması 
geçiren çocukları tedavi 
etmek için kullanılmıştır.

Karpuz; salatalık, 
balkabağı ve yeşil kabak 

ile akraba olan bir 
meyvedir.

200 ila 300 farklı 
karpuz türü vardır, 
ancak çoğu insan 
bunlardan sadece 

50’sini tüketir.

Bir karpuzun 
yüzde 92’si sudur, 
ancak geri kalanı 
besinlerle doludur.

40 yılı aşkın bir 
süredir Japon 

çiftçiler, karpuzları 
küp şeklinde 

yetiştiriyorlar.
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SİNEMA
VE ÇOCUK

2022 
yılında 

seriye yeni bir 
film daha eklendi. 

Buz Devri: Buck Wild’ın 
Maceraları da hayranları 

arasında heyecan yaratmış 
durumda… Buz Devri 
serisinin 6. filminin 
konusu çocukları yeni 
bir maceraya davet 

ediyor.

Buz Devri filmleri 
2002 yılından beri hayatımızda… 

İlk olarak yaşam mücadelesi veren bir grup 
hayvanı ve bir bebeği konu alan film, çocuklara 

hem tarih hem de arkadaşlık adına çok fazla hikâye 
anlatıyor. Buzul Çağı’ndan dinozorlar devrine çocuklara 

pek çok önemli tarihî bilgiyi animasyonun akışı 
içinde veriyor. Buz Devri, yıllar içerisinde her 
yaştan insanın keyifle takip ettiği bir seriye 

dönüştü. Buz Devri 1’i sırasıyla Buz Devri 2: 
Erime Başlıyor (2006), Buz Devri 3: Dinozorların 

Şafağı (2009), Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 
(2012) ve Buz Devri: Büyük Çarpışma 

(2016) filmleri takip ediyor. 

HAZİRAN 202244 PTT ÇOCUK DERGİSİ 45

Heyecan arayan sıçan kardeşler; 
Crash ve Eddie, ablaları Ellie’den ayrılır. 

Kendilerine ait bir yer bulmak için yola çıkan sıçanlar, 
yer altındaki bir mağarada kapana kısılır. Sıçan kardeşleri, 

tek gözlü, macera seven, dinozor avcısı gelincik Buck 
Wild kurtarır. Birlikte Kayıp Dünya’da yaşayan hırçın 

dinozorlarla karşı karşıya gelirler.

FİLMİN KONUSU



İNGİLİZCE 
OĞRENİYORUM

Kumsal
Beach

Summer
Yaz 

Sand
Kum 

Towel
Havlu 

Shell
Deniz Kabuğu 

Pool
Havuz 

Fish
 Balık 

Sun
Güneş 

Ice Cream 
Dondurma 

Sun Cream
Güneş Kremi

Starfish 
Deniz Yıldızı 

Float
Can Simidi 

Goggles
Deniz Gözlüğü 

Bucket
 Kova 

Sunglasses
Güneş Gözlüğü 
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Sea
Deniz 

Bu sayımızda deniz 
tatilinde kullandığımız 
eşyaların ingilizcesini 

öğreniyoruz.



BİYOGRAFİ

EVLİYA ÇELEBİ
“Büyük Türk Seyyahı”

Osmanlı coğrafyasını ve pek 

çok farklı ülkeyi dolaşarak 

4000 sayfalık, 10 ciltlik bir 

seyahatname yazmıştır.

Dünyanın en uzun seyahatnamesidir.

17. yüzyılda 

yaşamıştır.

İstanbul’dan Mekke ile Medine’ye 

kadar uzanan güzergâhta Batı 

ve Güney Anadolu ile Suriye 

şehirleri anlatılır.

10. cildin tamamı Mısır’a 
ayrılmıştır. Mısır’a yakın bölgeler, 
Nil sahilleri, Sudan ve Habeşistan 

da burada ele alınmıştır.

İlerleyen yaşlarında 

seyyahlığı bıraktıktan 

sonra, Mısır’da yaşamıştır.

Seyahatnamenin el yazması 
ilk sekiz cildi Topkapı Sarayı 
arşivinde koruma altındadır.
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Sevgili Çocuklar, 

TasarımıNIzı 

bizE gönderin!
HAYDİ BİZE YAZ,

YAYImLAYALIM!

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu, 
dergimizdeki içeriklerle
 ilgili bize yazabilirsiniz. 

Mektuplarınızı bekliyoruz.

Etkinlik sayfamızdan ilham alarak 
yaptığınız süt kutusundan kuş 

yuvalarınızı  #kuşyuvası hashtag’i 
ile sosyal medyadan paylaşın, PTT 
Çocuk dergisinde yayımlayalım.

YAZIŞMA ADRESİMİZ: 
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 

BİZİ TAKİP EDİN!

PTTcocuKPTTcocuK 
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İsterseniz dondurma, çikolata,  meyveler ya da kuruyemişle birlikte yiyebilirsiniz.

Eğer şekersiz bir hamur 

hazırlamayı tercih ederseniz 

peynirli ve domatesli sandviç de 

yapabilirsiniz.

3 Yumurta1 Bardak Süt150 Gram Tereyağı

2-3 Yemek Kaşığı UnYarım Paket Kabartma Tozu2 Yemek Kaşığı Toz Şeker

MALZEMELER

(İsterseniz içine vanilya, tarçın gibi 
baharatlar da ekleyebilirsiniz.)

MUTFAK
ETKİNLİĞİ

Belçika Usulü 

WaffleWaffleWaffle
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Afiyet Olsun!

HAZIRLANIŞI

Yumurta ile şekeri çırpın. Üzerine sütü ve erittiğiniz tereyağını 

ekleyin. Ardından un ve kabartma tozunu ekleyerek çırpmaya 

devam edin. Bütün malzemeler karıştıktan sonra, waffle 

makinasına ya da tavaya hamurunuzu dökerek, pişirebilirsiniz.

Waffle yaparken 

bir büyükten 

yardım istemeyi 

unutmayın!
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