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“İlköğretim
Haftası”

Okuma yazma öğrenmeye başlayan
birinci sınıflar ile öğrendiklerine yeni
bilgiler ekleyerek eğitimine devam
eden ara sınıflar; kendilerine, ailelerine,
topluma ve insanlığa güzel şeyler yapmak
için çalışır.

Okulların açılması, zillerin çalması
ile birlikte hem evlerde hem de
okullarda tatlı bir heyecan başlar.

Ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri,
alışma dönemi için Eylül ayının ilk haftası
okula başlar. Sonraki hafta okula gelmeye
başlayan ara sınıflar, ilköğretim haftası
kutlamalarında küçük arkadaşlarına güzel
bir hoş geldiniz programı yapar.

Okullardaki eğitim, yeni nesilleri hem
geliştirir hem de geleceğe hazırlar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün çok kıymetli:
“Memleketimizi, toplumumuzu gerçek
hedefe, mutluluğa eriştirmek için iki
orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını
kurtaran asker ordusu, diğeri milletin
istikbalini yoğuran kültür ordusu” sözü de
eğitimin ciddi bir iş olduğunu anlatır.

Güzel bir eğitim öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle…
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Gezgin Güvercin

Bolu Yedigöller Millî Parkı, sonbaharın en
güzel manzaralarını görmek isteyenlerin
tercih ettiği uğrak yerlerden biridir.

Göllerin muhteşem manzarası kadar
kırmızı ve sarı rengin farklı tonlarındaki
ağaç yaprakları da tablo gibidir.

Sonbaharın Gözdesi

Bolu

Yedigöller
8
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1965 yılında millî park olarak koruma altına alınan
bölge, 1642 hektar büyüklüğündedir. Millî park
bünyesinde; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl,
Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl var.
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9

Gezgin Güvercin

Çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapan
parkta; kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç,
karaağaç, titrek kavak, sarıçam, karaçam, köknar,
fındık, ıhlamur, dişbudak, porsuk gibi ağaçlara
rastlanır.

Ortalama 780 metre yükseklikte olan platodaki göllerin
en büyüğü adından da anlaşılacağı gibi Büyükgöl. En
derin yeri ise 15 metre. Ülkemizde kurulan ilk alabalık
yetiştirme istasyonu da Büyükgöl’de bulunmaktadır.

Harika bir seyir tepesi olan Kapankaya
Tepesi’nden göller ve doğanın eşsiz renkleri
günün her saatinde ayrı güzel. Millî park
içindeki gülen kayalar, şelaleler ve dilek
çeşmesi ile bu gezi unutulmaz olacak.

Bölgenin geniş göllerinden biri de Şelalegölü
olarak da isimlendirilen Nazlıgöl’dür. Göl
dibinden sızdırdığı bol miktarda suyla
yüzeye çıktığı alanda şelale oluşturur.

Kuzeyden güneye doğru alçalma gösteren bölgede,
en yüksek yer 1488 metre ile Eğrikiriş Tepesi, en
alçak yer ise 465 metre ile Kirazçatı’dır.
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Kim bilir belki de tam bir doğa cenneti olan
Yedigöller’de yürüyüş yaparken ya da kamp
alanlarında konaklarken nelerle karşılaşacak, neleri
fotoğraflayacaksınız?

PTT ÇOCUK DERGİSİ
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MERAKLI
ÇOCUK

Kurşun Kalemin
Hikâyesi

İlk mağara resimlerinde kullanılan boyalardan sonra
gündelik hayatta daha pratik materyaller kullanma
ihtiyacı doğdu.

Zamanla farklı malzemeler kullanılsa da günümüzde
kullanılan kurşun kalemin ana maddesi olan
AĞUSTOS 2022
“grafitin“ keşfi 16. yüzyıla dayanır.

Kurşun kalem hepimizin resim, yazı ya da çizgi
maceramıza ortak ilk araçtır. Renkli ya da silgili olanları
çekiciyken kurşun kalemin kendisi de oldukça merak
uyandırır. Haydi, kurşun kalemin hikâyesine bir bakalım:
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Kurşun kalemi silmek için taş parçaları, bal mumu,
ekmek içi gibi malzemelerin kullanıldığı bir dönemden
sonra kauçuktan yapılan sakızın silgi olabileceği
keşfedildi.
PTT ÇOCUK DERGİSİ
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MERAKLI
ÇOCUK

1861 yılına gelindiğinde A. W. Faber şirketi, ilk seri üretim
kurşun kalem fabrikasını New York’ta kurdu.

Kalemle ilgili gelişmeler ve çeşitlilik artarken
kalemlerin üzerinde B ve H harfleri kullanılmaya
başlandı. B harfi İngilizce black (siyah), H harfi
ise yine İngilizce hard (sert) kelimelerinin baş
harfinden gelir. HB yazılı kalem, normal koyulukta
ve yumuşaklıktadır. Kalemin rakamları 2B, 3B, 4B
şeklinde arttıkça kalem daha koyu; 2H, 3H, 4H
şeklinde arttıkça daha sert yazar.

Ortalama bir kurşun kalem 45.000 kelime yazabilecek
grafit içerir.
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Kâğıdın icadından çok önce mağara duvarlarına bir şeyler
çizilmiş; zamanla taş, ağaç, hayvan kemikleri, ipek kumaşlar,
bambu çubuklar, hayvan derileri gibi malzemeler de kâğıt
gibi kullanılmaya başlanmış. Mezopotamya’daki kil tabletlerle
(çivi yazısını yazmak için kullanılan toprak malzeme) kâğıt
üretimine bir adım daha yaklaşılmış. Tüm bunlar hem sağlam
hem de kullanışlı olmadığı için farklı arayışlara devam edilmiş.
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MS 105 yılında, kâğıdın mucidinin Çinli saray
görevlisi Ts’ai Lun olduğu anlaşılmış. Ts’ai Lun,
kâğıt yapma tekniğinde dut ağacı kabuğu ve
küllü sudan yapılan hamurun kullanıldığını
öğrenmiş. Çok geçmeden Avrupa Kıtası’nda
da kâğıt yapımı yaygınlaşmış ve kâğıt üretimi,
doğudan batıya doğru ilerlemiş. 1129 yılında
İspanya’da kâğıt fabrikasının da kurulmasıyla
kâğıt üretimi hızlandırılmış.
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bİLİM

kulubu

İklim Değişikliği
DÜNYANIN ÖMRÜNÜ
AZALTIYOR
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Dünyanın yaratılışından bugüne,
yaklaşık 4,5 milyar yıl boyunca
büyük değişimler yaşandı. Dünya
üzerindeki sıcaklık oranları her yıl
biraz daha artarken küresel ısınma
hem insanları hem de diğer canlıları
olumsuz etkiliyor.

Sera gazı ve karbondioksit
gibi zararlı gazların havada
artmasıyla küresel ısınma
oluşur. Çimento üretimi, gübre
kullanımı, naylon üretimi, yeşil
alanları yok etmek, fosil ya da
doğada bulunan atıkları yakıta
çevirerek kullanmak zararlı
gazların doğaya salınmasına
neden olur. Tüm bunların yanında
sanayileşme ve şehirleşme ile
şehirlerde ısı daha da artar.
Günümüzde sözü edilen küresel
iklim değişikliğinde maalesef
insanların büyük payı var.

PTT ÇOCUK DERGİSİ

19

bİLİM

kulubu

Peki Neler Yapabiliriz?
Ağaçlandırma
yaparak yeşil alanları
artırmak.

Kullanmadığımız
elektrikli aletleri
kapatmak.

Tüketimi azaltmak için
ihtiyacımız olmayan
şeyleri satın almamak.
Bozulan makineleri
atmak yerine tamir
etmek.
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Naylon ve plastik
maddeleri en az
düzeyde kullanmak.

Atıkları geri
dönüşüme atmak.

Çevre konusunda hem kendimizi
hem de çevremizdeki insanları
geliştirmek ve iklim değişikliğini
önleyebilecek çalışmalarda
bulunmak.
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AFACAN
DOSTLARIMIZ

ARILAR

Aynı zamanda bal arıları; bal,
bal mumu, arı sütü ve propolis
üreterek insanlara hem leziz hem
şifa deposu gıdalar yapar.

Arılar tüm canlılar için önemli bir yere sahip
olduğundan “anahtar tür” olarak nitelendirilir.

Arılar, doğadaki çeşitli
yabani bitkilerin tozlaşmasını
(çoğalmasını) sağlayarak
bitkilerin soylarının devam
etmesinde görev alır.
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Arılar tozlaşmayla bitkilerin
çoğalmasını sağlar. Bu bitkiler,
doğada yaşayan diğer canlılar
için yiyecek kaynağı, barınak yeri
veya yuva olur.
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AFACAN
DOSTLARIMIZ

Arı zehri de yüzlerce
yıldır romatizma
hastalığı başta
olmak üzere pek çok
rahatsızlıkta tedavi için
kullanılır.

Yapılan araştırmalara göre insan
gıdasının %30’u arı tozlaşmasına
ihtiyaç duyan bitkilerden
karşılanır. Öyle ki tozlaşmayla
üretilen bitkinin değeri, o yıl
üretilen balın değerinden 50 kat
daha fazladır.

Biyolojik çeşitliliği
sağlayan arılar,
bitki örtüsünü
yoğunlaştırarak
erozyonun önlenmesinde
de rol alır.
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Özellikle yaz aylarında
çok yaşadığımız arı
sokması, hafif bir şişlik
ve ağrıyla kolayca
geçer. Ancak alerjik
rahatsızlığı olanlar, arı
sokması durumunda en
yakın sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır.

İnsanoğlunun haberi bile olmadan doğayı
ve canlıları korumaya çalışan yaklaşık
25.000 çeşit arı türü, son yıllarda tehlike
altındadır. Arı türlerinin bir kısmı yok
olmuş, kalanlarının da sayıları azalmıştır.
Arıların korunması için ciddi önlemler
alınmazsa maalesef doğa ve insanlar için
oldukça zor günler gelecektir.
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HARİTADA BİR NOKTA

Dünyanın İlk Üniversitesi

Harran’da

Harran’ın önemi,
buradaki okulda
İslamiyet öncesinden
bu yana pek çok
âlimin yetişmesinden
kaynaklanıyor.

Abbasî halifesi Harun
Reşid zamanında daha
da gelişen Harran’daki
okul, dünyada
beğenilerek takip edilen
pek çok araştırmaya
ev sahipliği yaptı.

Anadolu ve Mezopotamya kültürünün kesişme
noktasında olan Şanlıurfa’daki Harran bölgesinin
tarihi on bir bin yıl öncesine dayanır.

Din, tıp, astronomi,
matematik ve felsefe
bilimsel çalışmaların
yapıldığı alanlardandı.
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İslamiyet’ten önce
dünyaca tanınan
Harran Okulu,
İslamiyet’ten
sonra da önde
gelen eğitim
merkezlerinden biri
olmaya devam etti.

PTT ÇOCUK DERGİSİ
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7. yüzyıl sonrası
ile 8. yüzyılın ilk
yarısında Harran
Okulu’nda tercüme
çalışmaları hızlandı.

İlk Çağ Yunan
bilginlerinin eserleri
Arapçaya tercüme
edildi. Harran;
Yunanca, Süryanice
ve Arapça
tercümelerin
merkezi
durumuna geldi.

Günümüzde de devam
eden arkeolojik
kazılarla, yıllar içinde
tahrip olan Harran
Okulu hakkında yeni
bilgilere ulaşılıyor.

Bölgede sürdürülen
kazı çalışmalarında
okul kalıntılarından
biri ortaya çıkarıldı.
Araştırmacılar,
Harran Okulu’nun
dünyadaki ilk
üniversite düzeyinde
eğitim veren okul
olduğunu söylüyor.
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etkİnlİk
Bu etkinliği yaparken bir büyüğünüzden
yardım almayı unutmayın.
Malzeme miktarları turşu kuracağımız kaba göre
değişecektir. Tarif bölümünde ne kadar malzeme
kullanılacağının bilgisi vardır.
Malzemeler:

Lezzetine Doyulmaz
Sonbahar Turşusu
Turşu, çeşit çeşit meyve ve sebzelerden yapılan lezzetli
ve de sağlıklı bir yiyecek. Üstelik turşu sayesinde yazın
tadına doyamadığımız sebze ve meyveleri kışın da
tüketebiliyoruz. Suyu da kendi kadar enfes olan turşuyu
birlikte yapmayı deneyelim mi?

•

İri taneli kaya tuzu

•

Kaynatılıp soğutulmuş içme suyu

•

1 avuç nohut

•

Bir baş sarımsak

•

Defne yaprağı

•

Birkaç dal maydanoz

•

Kuracağımız kabın dörtte biri kadar sirke

•

Turşu kurmak için seçtiğimiz meyve

ya da sebzeler (kornişon salatalık, biber,
domates, lahana; erik, elma, havuç gibi)
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etkİnlİk

Hazırlanışı:
Ayrı bir kapta
turşu kuracağımız
kavanoz
miktarınca içme
suyunu kaynatıp
soğutuyoruz.

Turşu
kuracağımız
kabın dörtte biri
kadar sirkeyi
de ekliyoruz.
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Suyun içerisine bir
miktar kaya tuzu
atıp eritiyoruz.
Tadını kontrol
ediyoruz. Tadı ne
çok tuzlu ne de az
tuzlu olmalı.

Turşu kuracağımız
kavanozun dibine
bir avuç nohut
koyup mayalanma
süresini
hızlandırıyoruz.

Birkaç diş
sarımsağı soyup
nohutların üzerine
atıyoruz.

Turşu
kuracağımız
meyve ya
da sebzeleri
güzelce yıkayıp
birkaç yerinden
deliyoruz.

Turşuluk sebzeleri
ya da meyveleri
boşluk kalmayacak
şekilde
kavanozun içine
yerleştiriyoruz.

PTT ÇOCUK DERGİSİ
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etkİnlİk

Aralarına
sarımsak
atmayı da
unutmuyoruz.

En son sirkeli
turşu suyunu
ekliyoruz.
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Turşulukların
yerleşimi bittikten
sonra kavanozun
en üstüne defne
yaprağı, birkaç dal
maydanoz yaprağı
eklemek güzel bir
aroma katacaktır.

Kavanozun ağzını
iyice kapatıp
serin ve güneş
almayan bir yerde
birkaç hafta
bekletiyoruz.
Bu arada turşu
kavanozunu sık sık
çalkalamalıyız.

1-2 hafta sonra

turşunun rengi sarıya
dönecektir, turşumuzu
açıp afiyetle yiyebiliriz.

PTT ÇOCUK DERGİSİ
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okumayı
sevİyorum
Ön Yargıları Ortadan Kaldıran Kitap:

Kim Korkar
Kırmızı Başlıklı Kızdan?
Hepimizin bildiği bir masalı farklı bir bakış açısıyla
sunan Sara Şahinkanat, “Kim Korkar Kırmızı
Başlıklı Kızdan?” isimli kitabıyla okuyucuyu hem
eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Kitapta,
bilinenin aksine kurtların kötü niyetli, korkunç
hayvanlar olmadığı anlatılırken kapak resmindeki
sevimli kurt: “Gel bir de hikâyeyi benim ağzımdan
dinle!” diyor.
Eserlerinde anne ve çocuk ilişkisini oldukça güçlü
işleyen Sara Şahinkanat, bu kitapta anne kurt ile
henüz yeni büyüyen yavru kurt arasında geçen
diyalog üzerinden hikâyeyi anlatıyor. Tek başına
ormana gitmek isteyen yavru kurda annesi
bazı sorular soruyor. Sorulara oldukça zekice
cevap veren yavru kurt, hikâyenin sonunda hem
annesini hem de okuyucuyu şaşırtıyor.

Yazar: Sara Şahinkanat | Çizer: Ayşe İnan Alican
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
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TabİATIN
HEDİYELERİ
Ağzımızı Tatlandıran
Vücudumuzu Şifalandıran

Üzüm

Siyahı, sarısı, kırmızısı, pembesi, moruyla hem harika görünen hem
de lezzetiyle damağımızda nefis tatlar bırakan üzüm; Anadolu’nun
en çok sevilen meyvelerinden biridir.
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Yaz aylarında taze olarak
tüketilen üzüm; aynı zamanda
kurutulur, pekmezi kaynatılır,
pestili yapılır, her hâliyle çok
değerli bir meyvedir.

PTT ÇOCUK DERGİSİ

39

TabİATIN
HEDİYELERİ

Yazın bitimi sonbaharın
başlangıcıyla üzüm bağlarında
artık hasat zamanı gelir.
Bahçelerde kalan son üzüm
meyveleri toplanarak bağ bozumu
gelenekleri gerçekleştirilir.

Üzüm, güneşte tutularak suyu
buharlaştırılır, su oranı azaltılarak
kurutulur. Bu şekilde enerji ve
besin değeri artan kuru üzüm,
çocuklar ve yetişkinler için sağlıklı
bir atıştırmalıktır.

Çok eski
tarihlerd
en bu yan
şenliklerle
a
bu gelene
kler yaşa
Bağ bozu
tılır.
mundan s
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mutlaka k
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göz hakk
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geleneğe
“başaklam
a” denir.

Sofraların en çok
sevilen yemeği
yaprak sarma da
üzümün yetiştiği
asmalardan toplana
n taze
yapraklarla yapılır
.
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MESLEKLER
Kendini pek çok alanda geliştiren

Öğretmen
Hayatı Değiştirir!

öğretmenler, belirlenen konuları
hem sınıfa hem de öğrenciye
göre farklı tekniklerde anlatıp
öğretir. Bu sürece öğrenciyi de
dahil ederek etkili bir öğrenme
sağlar.

Eğitim, öğrenilen bilgilerin öğrenci davranışlarına
yansımasıdır. Bu sürecin en önemli kahramanı ise
öğretmenlerdir.
Öğrencinin gelişim sürecini takip ederek
ailelerle de iletişim içinde olur.

Zaman ve teknoloji
ilerledikçe
öğretmenliğe
alternatif gibi
görünen sanal
materyaller
geliştirildi.
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MESLEKLER
En azından yakın gelecekte
öğrencilerin üst düzey düşüncelerini
geliştirecek ve zorlu problemleri
analiz edebilmek için bilgi ve
Ders anlatan, sınıf ortamında

becerilerini kullanacak olan

bulunan robotlardan

öğretmenlerdir.

bahsedilir oldu. Ancak yapılan
araştırmalar gösteriyor ki
öğretmenlik mesleğinde bilgiyi
aktarmak kadar önemli bir
başka şey de insanı anlamak ve
yetiştirmek.

Daha geniş kavramları anlamak, teknolojinin
gereklerine uygun fikirler üretmek ve yaşanabilecek
problemlere çözümler bulmak da öğretmenlerin önemli
görevleri arasında yer alır.

Ancak değişen yaşam koşulları,
gelişen teknoloji, toplumun
ihtiyaçları, ebeveyn beklentileri
ile eğitimde ciddi değişimler
olması gerektiği söyleniyor.

Öğretmen olma becerilerine sahip olan ve bu
mesleğe gönül veren öğretmen adaylarını hem zor
hem de çok değerli ve özel günler bekliyor.
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SİNEMA
VE ÇOCUK

Çocuk beyni, anne beyni, baba beyni içerisinde yaşanan

TERS
YÜZ

duyguları görünce hem çok gülecek hem de çok şaşıracaksınız.
Film, Riley isimli kahramanın doğumunu ve ilk hatıralarının
zihnine nasıl yerleştiğini anlatarak başlar. Neşe, üzüntü, korku,
öfke ve tiksinti duyguları kontrast renklerle bir karaktere
dönüştürülüp Riley’in zihnine yerleştirilir.
Yaşadıkları karşısında neye nasıl tepki vereceğini Riley’in
zihnindeki ana kumandayı ele geçiren duygu karakteri belirler.
Zihindeki en aktif duygu neşedir. Neşe, Riley’in hep mutlu
olmasını ister ama hayat her zaman mutlu geçirdiğimiz
anlardan ibaret değildir.

Yönetmen: Pete Docter

Küçük kız ailesiyle birlikte Minnesota’dan San Francisco’ya
Karşınızdaki insanın neler düşündüğünü merak ettiniz mi? Pek

taşınınca Riley’in zihninde en çok hâkim olan mutlulukla üzüntü

çoğumuz bunu merak eder, bu konuyu ele alan “Ters Yüz” filmi

arasında bir mücadele başlar.

duyguların insan beynini nasıl yönettiğini anlatan harika bir
animasyon.

Mutluluk istemese de üzüntü ile beraber hareket etmek
zorunda kalır.
Sınırsız bir hayal gücünün kurgusuyla oluşan filmde, akıl adaları
denilen bölgelerde ilişkiler düzenlenir, rüya yapım merkezinde
ayrıntılı çalışmalar yapılır, hayalî arkadaşlarla vakit geçirilir,
düşünce treni ile düşünceler ilerleyip silinen anılar çöplüğü ile
unutulur.
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İNGİLİZCE
OĞRENİYORUM
Chalk
Tebeşir

Bu sayımızda okulda
ve ödevlerimizde
kullandığımız eşyaların
İngilizcesini öğreniyoruz.

Paper Clip
Ataş

Crayon
Pastel Boya

Ruler
Cetvel

Notebook
Defter

Eraser
Silgi

Scissors
Makas

Calculator
Hesap Makinesi

Glue
Yapıştırıcı
Pencil
Kalem

48

EYLÜL 2022

Pencil Sharpener
Kalemtraş

Book
Kitap
PTT ÇOCUK DERGİSİ

49

metli
ını aktardığı birbirinden kıy
lar
ma
tır
aş
ar
ve
ını
lar
uk
Okud
tam 113 eser yazdı.

BİYOGRAFİ
Orta Asya’da Yaşamış
Evrensel Deha:

Birunî

Dünyaca ünlü bilim insanları ve düşünü
rlerin eserlerini takip
eden Birunî; Yunan filozoflar Aristo
, Arşimet ve Demokritos’un
çalışmalarından çok etkilendi.

17 yaşındayken bilimsel çalışmalarına başlayan Birunî, Güneş’in
ş’in
hareketlerinden mevsimlerin ne zaman başladığını, Güne
pladı.
yüksekliğini, Dünya’nın çapını ve şehrin boylamını hesa

Birunî aynı zamanda bölgelere göre değişen yer çekimi,
Dünya’nın dönüşü, kutupların durumu, gel-git gibi zamana bağlı
olarak farklılık gösteren olayları inceleyen jeodezi biliminin
kurucusu olarak da bilinir.

Astronomi ve coğrafî ölçümlerle bu derece ilgili olan Birunî,
araştırmalarını yapmak için pek çok alet icat etti. Ne yazık ki onlardan
günümüze kalabilenler yalnızca piknometre (yoğunlukölçer), mekanik
usturlap (yıldızların yönünü belirleyen çark biçimindeki alet) ve bazı
harita projeksiyonları gibi ölçme araçları oldu.
Harezmî bölgesinin merkezi
4 Eylül 973 tarihinde o zamanlar
olan Kars’ta dünyaya geldi.

10. ve 11. asır Orta Çağ Türk-İslam dünyasını temsil eden Birunî;
tıp, matematik, jeoloji, din gibi pek çok farklı alanda kendisini
yetiştiren, öğretmeyi ve yeni keşifler yapmayı çok seven
dünyaca ünlü bir bilim insanıydı.

Bugün bilinen dünyaca ünlü bilim insanlarının kuramlar
ı
üzerinde asırlar önce Birunî de çalışmalarda bulundu:
Newton’un matematiksel olarak ispatladığı yer çekim
i kuramı üzerine
ilk fikirleri Birunî, Newton’dan 700 yıl önce ileri sürdü.
Dünya’nın döndüğü fikrini Galileo’dan 600 sene önce Birun
î savundu.

deha olarak anılan Birunî, 75
Orta Asya’da yaşamış evrensel
yaşında vefat etti.
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Sevgili Çocuklar,

Etkinlik sayfamızdan ilham alarak
yaptığınız turşularınızın kavanoz
resimlerini #turşu hashtag’i ile
sosyal medyadan paylaşın, PTT
Çocuk dergisinde yayımlayalım.

Haydi PTT Çocuk Okuyucusu,
dergimizdeki içeriklerle
ilgili bize yazabilirsiniz.
Mektuplarınızı bekliyoruz.
YAZIŞMA ADRESIMIZ:

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!
pttcocuk
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