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Merhaba arkadaşlar,
Öncelikle hepinizin yeni yılını 

kutluyoruz. Umarız 2017’yi ileride 
mutlulukla hatırlayacağınız güzel 

anılar biriktirerek tamamlamışsınızdır.   

2018’in ilk sayısında oldukça 
dinamik, neşeli ve eğlenceli bir içerik 

hazırladık ki tüm yıl öyle geçsin. 
Bu sayıda yine ilginizi çekeceğine 
inandığımız konulara yer verdik. 

Örneğin, kapımıza kadar gelen posta 
ve kargoların hangi aşamalardan 

geçtiğini biliyor musunuz? 
Ankara’daki Kargo İşleme Merkezi’ni 

sizin için ziyaret ettik ve tesisin 
işleyişini anlattık. Kargoların buradaki 

hikayesini merakla 
okuyacağınızdan eminiz. 

“Tarihte Yolculuk” sayfalarında 
buhar makinelerine seyahat ederken, 

“Vücudumuzu Tanıyalım” köşesinde 
iskeletimizi inceledik. Sanatçı PTT 

Çocuk bize göz alıcı çinilerin dünyasını 
tanıttı, Meraklı PTT Çocuk ise 

geleceğin mesleklerini anlattı. Ayrıca 
kerevizin sağlığımız için ne kadar 
iyi bir dost olduğunu hatırlatmaya 

çalıştık bu sayımızda. 

Yeni yılın hepinize sağlık, mutluluk ve 
başarı getirmesi dileğiyle... 
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Hiç merak ettiniz mi, PTT postalarımızı, 
mektuplarımızı ve kargolarımızı bizlere 
sorunsuz ulaştırmayı nasıl başarıyor? 
Gerçekleştirilen bütün işlemlerin ardında 
çok büyük bir emek var. Gelin, hep beraber 
gönderilerimizin Kargo İşleme Merkezi’ndeki 
hikayesine tanık olalım... 

Bizler uyurken 
PTT Kargo 

İşleme Merkezi’nde 
hummalı bir çalışma 

başlıyor. Önce 
merkeze gelen 

gönderiler ayrılıyor. 

İl bazında ayrımı yapılan 
gönderiler araçlara 

yükleniyor. Ankara dışına 
gönderilecek paketler 
kamyonlara, Ankara 

içinde teslim edilecekler 
daha küçük araçlara 

konuluyor. 

Yüksek ağırlıktaki 
gönderilerin araçlara 

yüklenmesinde çift 
yönlü konveyörlerden 

faydalanılıyor. 

Kargolar il il 
tasnifleniyor

Haydi bakalım 
konveyörler, 
iş başına!Sabahın ilk 

saatleri...

Kargo İşleme 
Merkezi’nde 

bir gün...

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Konveyör: 
Yürüyen bant, taşıyıcı
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PTT Kargo İşleme 
Merkezi’nde 

pasaport, kimlik 
kartı, banka kartı gibi 
nitelikli gönderilerin 

ayrım ve teslimat 
işlemleri de titizlikle 

yapılıyor. 

Yalnızca pasaport, 
kimlik kartı gibi 

dokümanların yer 
aldığı bölümde 
gönderiler önce 
dijital ortamda il 
bazında ayrılıyor. 

Her ile ait kutu belirli 
doluluk oranına 
ulaşınca sistem 

devreye yeni bir kutu 
sokuyor. Böylece 
kutularda aşırı 

doluluk ve karışıklık 
yaşanmasının önüne 

geçiliyor. 

Gönderiler daha 
sonra araçlara 

yükleniyor 
ve teslimat 
adreslerine 
ulaştırılıyor. Bitmeyen 

ayrım ve 
teslimat işlemi 

yapmışlar!

Gönderiler 
güvenli 

ellerde...

Bak kargo 
yola çıkıyor...
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Latince ismi Jacaranda 
mimosifolia’dır. Bu bitki 
çoğunlukla Orta ve Güney 
Amerika’da, tropikal ve 
sub-tropikal bölgelerde yetişen 
Lamiales sınıfına ait bir türdür. 

DOĞADAN 
BİZE JAKARANDA

Ülkemizde daha çok Ege ve 
Akdeniz’in kıyı kesimlerinde 
yetişir. Soğuğa duyarlı bir 
bitki türüdür. Hem sıcak 
ortama hem de düzenli 
sulamaya ihtiyaç duyar. 

Oldukça hızlı büyüyen bu 
bitkinin humus açısından 

zengin ve ağır balçıklı 
topraklara gereksinimi vardır.  
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Bu ağaç büyürken adeta yayvan 
bir tepe yapar. Kökleri oldukça 
sığdır ve bitkinin budamasının 
hafifçe yapılması gerekir. 
Yaprakları yaklaşık 45 santimetre 
uzunluğundadır. Boyu 7,5 ila 
15 metre arasında değişen bu 
bitkinin tacı 6-12 metredir. 

Jakaranda ağacı, 
şehir parklarında, yol 
boylarında kullanıma 
uygundur ve peyzaj 
mimarlığında tercih 

edilir. Özellikle Arjantin’in 
başkenti Buenos Aires’te 

jakaranda ağaçları 
çok güzel bir manzara 

oluşturur. 

Yayvan yayvan 
tepelere 
ev kurmasınlar... 
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Üzerlerinde bir anma pulu, sürekli posta pulu veya pul baskısı 
yer alan, damganın konusu ile ilgili tasarım bulunmayan ve 
özeltarih damgası ile damgalanmış filatelik zarfları “özeltarih 
damgalı zarflar” olarak adlandırıyoruz. 

KÜÇÜK 
FİLATELİST

PTT her sene birçok özeltarih damgalı zarf hazırlıyor. Bu zarflar 
koleksiyon amaçlı tedavüle sunuluyor ve sınırlı sayıda basılıyor. 

Baskı sayısı önceden ilan edilen özeltarih damgalı zarfları 
çıkarıldığı gün PTT işyerleri ve www.filateli.gov.tr adresinden 
temin etmek mümkün. Ayrıca bir büyüğünüzden filateli cep 

uygulaması aracılığıyla zarfı almasını isteyebilirsiniz. 
PTT’nin 2017’de çıkardığı özeltarih damgalı zarfların 

bazıları şunlar:  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pul sergisiyle de kutlayan 
PTT, özeltarih damgalı bir zarf bastı ve satışa sundu. 

ÖZELTARİH 
DAMGALI 
ZARFLAR 
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 PTT 2017 yılının Anneler Günü’nde bir kampanya gerçekleştirdi. 
Kampanya kapsamında bir pul sergisi düzenlendi ve özeltarih damgalı 

zarflar satışa sunuldu. Bu çalışma oldukça ilgi gördü. 

ÇOCUKLAR İÇİN FİLATELİ 
SÖZLÜĞÜ 

Tet Beş
Birbirine ters basılmış iki pula 
denir. Bunlar baş başa ters, 

yan yana ters ve ayak ayağa 
ters olabilir. 

Ese
Baskı durumunu, pulu bastıran 

kuruluşa göstermek için hazırlanan 
provalardır. Bunlara hazırlık 

örnekleri de denebilir.

Tiraj
Pul ve değerli kağıtların baskı 

adedini ifade eder.

İlkgün zarfı 
Üzerinde bir anma pulu serisi, blok 

şeklinde anma pulu veya sürekli posta 
pulu serisi yer alan ve ilkgün damgası 

ile damgalanmış filatelik zarftır. 
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VAN KEDİSİ

Şarkı sözlerine bile konu olan kedileri hepimiz 
çok seviyoruz değil mi? Çoğu zaman onlara 
evlerimizin en güzel köşesini ayırıyoruz. 
Peki, ülkemizde yetişen Van kedisi hakkında 
yeterince bilginiz var mı? Bu sayımızda Van 
kedisini birlikte tanıyoruz. 

Orijini tam olarak bilinmeyen ve 
nadide bir kedi ırkı olan Van kedisinin 

anavatanının  Altay dağları olduğu 
tahmin edilmektedir. Bu ırkı farklı 

kılan en büyük özellik göz rengidir. 
Van kedilerinin gözlerinden biri mavi, 
diğeri kehribar (sarı ve yeşile kadar 

farklı renklerde); her iki göz rengi mavi 
veya her iki göz rengi sarı olabilir. 

Van kedileri çoğunlukla kalın bir posta 
sahiptir. Yaşam alanı genellikle 

Doğu Anadolu Bölgesi olduğu için 
yüksek sıcaklık farklarına uyum 

sağlamayı başarmıştır. 

Bir aslan 
miyav dedi... 
Kedi pırr uçuverdi...

Mavi, sarı ve kehribarın 
güzelliği...

HAYVANLARI
sevİyorum
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Ülkemizde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağlı 
“Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi” bu 
türün azalmakta olan neslini korumak ve dünya 
çapında tanınmasına katkı sağlamak amacıyla 

pek çok çalışma yürütmektedir. 

Van kedileri diğer tüm hayvanlar gibi sevgi, ilgi 
ve bakıma muhtaçtır. Diğer kedi türlerinden 

farklı olarak suyla oynamaktan ve yüzmekten 
çok hoşlanır. Van kedileri aynı zamanda iyi 
bir avcıdır. Bu tür diğerlerine göre temizlik 

konusunda daha hassastır.

PTT 1997 yılında Van Kedisi Hatıra Bloku 
bastırdı. Bu hatıra bloğu filatelistler ve 

hayvanseverler tarafından oldukça ilgi gördü. 

Van Kedisi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

Kedicim mırnav mırnav der, 
kedicim benden ne ister? 

PTT’den Van Kedisi 
Hatıra Bloku
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Let’s match the correct name with the picture.   

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

GREENGROCER

 BANK

GAS 
STATION

TOWER

WINDMILL

HOSPITAL
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FAS   ÇİNİ    BUHAR KONVEYÖR

GÖL   KRATER  CİRİT  İSKELET

PİL    DÖNÜŞÜM   POSTACI  

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?

KELİME BULMACA
Z D R K A G P A S S Y D A X

R Ç İ N İ  T O D N I K J U Z

H J Y A B T T G R A H U B F

K S L L A C B R H M T H B Z

O R V D Ö N Ü Ş Ü M T N B A

N N A E Z N S S Z Z L P N C

V B Y T I P C J L C G H S M

E L D I E H K B K T H S U M

Y S B Y F R Y J F V C F I B

Ö F J T U T I C A T S O P N

R N A Z N N Ş T E L E K S İ

F Z B S U L İ P E P Ö G K H

R J T J F D C R D A N G C T

V J P G J T A T İ R İ C J T
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Antalya, “Attalos Yurdu” 
anlamına gelen 

ismini Pergamon 
Kralı II. Attalos’tan alır. 

Zaman içinde Romalıların 
yanı sıra Hitit, Pamfilya, Likya, 
Kilikya gibi kent devletlerinin 

hakimiyetine giren şehir 
1207’de Selçuklular tarafından 

ele geçirilir.  

Bu sayımızda ülkemizin cennet 
köşelerinden Antalya’ya yer 
veriyoruz. Gelin, hep beraber 
bu güzeller güzeli şehirde 
bir gezintiye çıkalım, eşsiz 
manzaralarına tanık olalım. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Tarihten izler taşıyor...

Günümüzde Antalya, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin başkentidir. 
Bu güzel şehrimiz her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapar. 

Antalya’nın güneyinde dünyanın en büyük iç denizlerinden olan  Akdeniz 
bulunur. Komşu illeri ise kuzeydoğusunda Konya, doğusunda Karaman ve 

Mersin, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta’dır. 

Bacasız sanayinin başkenti... 

ANTALYA 
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Antalya 2015 yılında G20 zirvesine ev sahipliği yapmıştır. 
G20 dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin bir araya geldiği ve 
devletlerin Bakanlık düzeyinde temsil edildiği gruba verilen addır. Dünya 

ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan bu grup, belirli zamanlarda toplantılar 
 düzenleyerek önemli konuları tartışır. 

Bu güzel ilimizin ev sahipliği yaptığı diğer önemli 
bir etkinlik 2016 yılında gerçekleştirilen “EXPO 2016” 

olmuştur. Organizasyon sayesinde katılımcı ülkeler bahçe 
sanatları ve kültürlerini tanıtma imkanı bulmuştur. Etkinlik, 

ziyaretçilere birçok sergiyi gezme fırsatı sağlamıştır. 

Önemli etkinliklerin adresi... 
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KURU 
KAĞIT 

DENEYİ 

MUCİT 
PTT ÇOCUK
Hiç resim yaparken kağıt üzerine su 
döktünüz mü? Ne kadar sıkılıyor insanın canı 
değil mi? O yüzden su bardağı ve kağıdı çoğu 
zaman birbirinden uzak tutmaya çalışırız. 
Ancak bu sayıda yapacağımız deneyde 
su ve kağıdı birlikte kullanacağız. 
Haydi başlayalım. 

İhtiyacımız olan
malzemeler

Su 
Bardak 

1 adet plastik kap 
1-2 yaprak kağıt
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 Plastik kabın içini ¾ oranında su ile dolduruyoruz. 

 Kağıt yapraklarını buruşturuyor ve bardağın dibine iterek yerleştiriyoruz. 

 Bardağı ters şekilde su dolu plastik kabın içine batırıyoruz. 

 Bardağı sudan dik olarak çıkarıyoruz. 

Deneyin yapılışı 

Sonuç
Bardak sudan çıktıktan sonra içine koyduğumuz kağıdın ıslanmadığını 

gözlemleriz. Bunun sebebi bardağın içine hava dolması ve suyu 
itmesidir. Bardağın suya dik şekilde batırılması içerideki havanın 

çıkmasını engeller. Hava, su ve kağıt arasında kaldığı 
için kağıt ıslanmaz.
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BİLGİ KÜPÜ

Nobel Ödülleri çerçevesinde 
farklı komiteler görev alır. 
Karolinska Enstitüsü fizyoloji 
veya tıp alanında, İsveç 
Kraliyet Bilimler Akademisi 
fizik, kimya, ekonomi alanında 
ödüller verirken, Norveç 
Nobel Komitesi Nobel Barış 
Ödülü’nü, İsveç Akademisi 
Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazananları belirlemektedir.

NOBEL 
ÖDÜLLERİ Dünyanın en prestijli ödülleri 

arasında yer alan Nobel 
Ödülleri her yıl fizyoloji veya 
tıp ile kimya, edebiyat, fizik, 
barış, ekonomi alanlarında 
verilir. İsveçli kimyager ve 
mühendis Alfred Nobel’in 

vasiyeti üzerine 1901 
yılından itibaren sunulmaya 
başlayan bu ödüllerin amacı 

insanlığa hizmet edenleri 
mükafatlandırmaktır.

PTT 2015 yılında Nobel 
Ödüllü Aziz Sancar’a 
yer verdiği pulla bu 
büyük bilim adamını 

filateli dünyasında da 
ölümsüzleştirmiştir. 
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Vasiyetiyle insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan 
kişilerin ödüllendirilmesine olanak tanıyan Alfred 

Nobel’in dinamitin mucidi olduğunu biliyor muydunuz? 

İlginç...

 Nobel Ödülü’nü kazanan en genç isim 
 Malala Yousafzai’dir. Çocuklara ve gençlere 
yönelik zulümle mücadelesi nedeniyle Nobel 

Barış Ödülü’ne layık görülen Yousafzai 
o tarihte 17 yaşındadır. En yaşlı Nobel Ödülü 

sahibi ise 90 yaşında ekonomi dalında bu 
ödülü kazanan Leonid Hurwicz’dir. 

 Türkiye’den bugüne kadar iki kişi bu ödüle 
layık görülmüştür. Orhan Pamuk 2006 yılında 

Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi olurken, 
Aziz Sancar 2015 yılında DNA üzerine yaptığı 

çalışmalarla kimya dalında bu prestijli 
ödülü kazanmıştır. 

 En çok Nobel Ödülü kazanan ülkeler 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 

Almanya ve Fransa’dır. 

Kısa kısa
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GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Yerkabuğunun hareketiyle ortaya çıkmış 
çanak ve çukurlarda su birikmesiyle 
oluşan göllere tektonik göller denir. 

Ülkemizin Van Gölü’nden sonra ikinci 
büyük gölü Tuz Gölü’dür ve tektonik 

göller arasında yer alır. Ülkemizin tuz 
ihtiyacının bir kısmı bu gölden sağlanır. 

Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerde 
oluşan göllere karstik göller denir. 
Bu göllerin suları genelde acıdır. 

Türkiye’deki karstik göller 
arasında Kestel Gölü, Çıralı Obruğu ve 

Suğla Gölü yer alır. 

TEKTONİK GÖLLER

KARSTİK GÖLLER

Damlaya damlaya göl olur!

GÖLLER

Göl, karalar üzerinde çanakları doldurmuş tatlı ve 
tuzlu su kütlelerine verilen addır. Göller, karalarda 
küçük bir alan kaplarken yeryüzündeki tatlı yüzey 
sularının yüzde 87’sini oluşturur. Başlıca göl çeşitleri 
arasında tektonik göller, karstik göller, sirk gölleri 
(buzul gölleri) ve krater gölleri yer almaktadır. 
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Dünya üzerindeki en ilginç göllerden biri 
Avustralya’da bulunan Hillier Gölü’dür. 

Pembe rengiyle dikkat çeken bu göl, 
özellikle uçakla seyahat edenlere 

muhteşem bir manzara sunar.  

Tabii ki hayır. Coğrafi bir terim olarak “sirk”, 
buzulların aşındırması ile oluşan önü açık 

çanak anlamına gelir. Bu tür göller yüksek dağ 
zirveleri yakınlarında oluşur. Ülkemizde Uludağ, 

Kaçkar ve Bolkar Dağları üzerinde muhtelif 
buzul gölleri bulunmaktadır. 

Krater gölleri yanardağ kraterinde suların toplanması 
sonucu oluşur. Dünyanın en büyük krater gölü 
Kırgızistan’ın doğusunda yer alan Issık Göl’dür. 
İkinci büyük krater gölü ise Bitlis ili Tatvan ilçesi 
sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü’dür. 
Yaklaşık 13 kilometrekarelik alanı kaplayan bu 
göle Büyük İskender tarafından keşfedildiği 
düşünüldüğünden “Büyük İskender’in 
Cenneti” de denilmektedir. 

Krater: Yanardağ ağzı

SİRK GÖLLERİ 
(BUZUL GÖLLERİ) 

KRATER GÖLLERİ 

Sirk gölü mü? Nasıl yani 
 gölde cambazlar mı var? 

İLGİNÇ
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Afrika’da yaşayan ve daha önce deniz görmemiş bir mektup arkadaşı edindiğinizi 
düşünün. Ona denizi, sahili ve güneşi anlatan bir mektup yazar mısınız? 

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:

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

HAYAL ET,
yaz

Adres:
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Küçük dinozorun annesini bulmasına 
yardım eder misiniz?

LABİRENT BULMACA
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Fas, Afrika kıtasının kuzeyindeki ülkeler arasında yer almaktadır. Doğusunda 
Cezayir, güneyinde Moritanya ve Batı Sahra vardır. Kuzeyinde İspanya 

bulunmaktadır. Başkenti Rabat’tır. Nüfusu 32 milyon civarındadır. Ülkede 
resmî dil Arapça olmakla birlikte Fransızca özellikle devlet dairelerinde 

yaygın olarak konuşulmaktadır. 

Bu sayımızda Kuzey Afrika’nın 
güzel ülkesi Fas’ı yakından 
tanımaya var mısınız?
Haydi gelin, Fas’ta büyülü bir 
yolculuğa çıkalım sizlerle... 

Önce genel bilgiler...

FAS

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM
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Fas’ın en büyük şehri Kazablanka önemli bir liman kentidir. Bu göz alıcı 
şehir, başrollerinde Humphrey Bogart ve Ingrid Bergman’ın yer aldığı filme 

adını vermiştir. Filmde geçen “Tekrar çal, Sam!” repliği birçok 
büyüğümüzün halen hafızasındadır. 

Ülkede Şafşavan adında her 
yerin maviye boyandığı bir şehir 
bulunuyor. 1471 yılında bir kale 
olarak kurulan şehirde evler, 

merdivenler, kapılar hep mavi 
tonlarında. 

Fas’ın kültürü ve yemekleri bizimkiyle 
benzerlik gösterir. En lezzetli yemekleri 

“tajin” (Annelerimizin yaptığı güveç 
yemeklerine çok benziyor!) ve 

“kuskus”tur. (Hani şu pilavı yapılan:)) 

Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birbirine bağlayan Cebelitarık Boğazı’nın kıyısında Fas, 
İspanya ve Birleşik Krallık’ın yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bu Boğaz 60 kilometre 
uzunluğundadır. Cebelitarık Boğazı’ndan her yıl 7 binin üzerinde gemi geçmektedir. 

Mavi boya kutusundan 
çıkan şehir...

Kazablanka: Tekrar çal, Sam...

Cebelitarık Boğazı’ndan geçen gemiler...

Faslılar ağızlarının 
tadını biliyor...
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Enerji hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. 
Günümüzde enerjiyi değişik şekillerde ve farklı 
ortamlarda kullanabiliyoruz. Enerji tasarrufu ise sınırlı 
kaynakları verimli kullanmak ve daha iyi bir gelecek 
sağlamak adına çok büyük önem taşıyor. 

Enerji Tasarrufu Haftası boyunca öğrendiklerimizi tüm 
hayatımıza uygulamamız önemli...

Örneğin, 
• Evimizde boş yere yanan lambaları söndürelim. 

• İzlemediğimiz zaman televizyonu kapalı 
 tutmaya önem verelim.  

• Buzdolabının kapağını sık sık ya da 
gereksiz yere açıp kapatmayalım.

Etkinlikler...

Enerjinin bilinçli kullanılmasını sağlamak ve bu konuda farkındalığı 
artırmak adına her yıl Ocak ayının ikinci haftası 

“Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanıyor.  

Enerji Tasarrufu Haftası boyunca birçok etkinlik 
düzenlenir. Bunlar arasında enerji tasarrufuyla 

ilgili afiş, karikatür, resim ve kompozisyon 
yarışmaları yapılması ve konuya ilişkin toplantı 

ve açık oturumlar düzenlenmesi yer alır. 
Ayrıca radyo ve televizyonda enerji tasarrufunu 

işleyen programlar yayımlanır.

OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI

ENERJİ 
TASARRUFU 
HAFTASI 
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Vücudumuzun temel yapısını oluşturan iskeletimiz 
kaslarla birlikte her tür hareketimizi mümkün 
kılar. Vücudumuzun tuğlaları kemiklerimizin bağ 
ve eklemlerle birleşerek oluşturduğu iskeletimiz 
yaklaşık 206 kemikten meydana gelir. 
Bu kemiklerin dışı beyaz renklidir ve kemik 
zarı ile örtülmüştür. İskeletimiz kafatası, 
omurga, göğüs kafesi, kollar ve bacaklar 
olmak üzere çeşitli bölümlerden oluşur. 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM

İSKELETİMİZ

• Kemiklerimizin sağlığı için beslenmemize 
çok dikkat etmeliyiz. Protein ve kalsiyumun bol 

bulunduğu yiyecekleri tercih etmeliyiz. 

• Güneş ışığı kemiklerimizin gelişimi için 
yararlıdır. Zararlı etkilerinden sakınacak 

şekilde güneşten faydalanmalıyız. 

• Kambur ve eğri durmak belirli bir zaman 
sonra iskeletimizin bozulmasına yol açar. Dik 

durmaya mümkün olduğunca 
özen göstermeliyiz. 

• Düzenli spor yapmak sadece kemiklerimizin 
gelişimi için değil, genel vücut sağlığımız 

için de önemlidir.

Kemiklerimizi 
nasıl koruruz?
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BERABER
YEMEK YAPALIM

Faydası saymakla 
bitmez... 

• Önemli bir vitamin kaynağıdır. 
• İştah açıcı özelliği vardır. 

• Vücudumuzdaki fazla sıvının dışarı atılmasına 
yardımcı olur. 

• Mineral açısından zengindir.
• Yorgunluğa ve akne gibi cilt sorunlarına iyi gelir. 

• Karaciğerimizin korunmasına yardımcı olur. 
• Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini 

destekler. 

İçerdiği vitaminler nedeniyle yaprağı da 
oldukça yararlı olan kerevizin sağlığımıza 
faydaları o kadar fazla ki... O yüzden 
yememiz şart. 

Bir de vereceğimiz bu tarife uygun olarak bir 
büyüğünüzle birlikte yapacağınız salatayı 
mutlaka deneyin. Bizler tadına bayıldık. 
Sizin de seveceğinizi umuyoruz. Ama önce 
kerevizin faydalarına göz atalım. Ne dersiniz? 

Seveni var, sevmeyeni var...
Kereviz 
Salatası 
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Malzemeler 
1 adet kereviz

Yarım demet dereotu

2-3 diş sarımsak 

1 su bardağı iyi çekilmiş ceviz 

2  su bardağı süzme yoğurt 

1 yemek kaşığı zeytinyağı 

Tuz 

AFİYET OLSUN ARKADAŞLAR...

Öncelikle bir büyüğümüzün yardımıyla kerevizi temizleyelim. 
Daha sonra soyup rendeleyelim. 

Yoğurdu bir kap içine alalım ve çırpalım.

Dereotunu ince kıyalım ve sarımsakları soyup rendeleyelim. 

Yoğurdun içine sarımsak, kereviz, dereotu ve cevizi koyup zeytinyağını 
ekleyelim ve bir süre karıştıralım. Çok az miktarda tuz ekleyelim. 

Buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim.

Üzerine iri cevizler serpiştirip servis edebiliriz.

4

5

6

1

2

3

İşte kerevizle 
yapabileceğiniz güzel bir 
tarif. Zevkle hazırlayıp 

yiyeceğinizi düşünüyoruz. 
Malzeme listesi geliyor... 
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METEORİT 
VE 

METEORLAR 

Başımıza taş mı 
yağıyor ne? 

Gökyüzünden Dünya yüzeyine düşen maddelere 
genel olarak göktaşı ya da meteorit ismi verilir. 
Göktaşları genelde kontrolden çıkmış asteroit 
ve kuyrukluyıldızlardır. Atmosfere girdikleri an 
çok sıcaktırlar. Bilim adamları, her yıl yaklaşık 

44 bin kilogram meteorik malzemenin Dünya’ya 
düştüğünü tahmin etmektedir.

Bugüne kadar Dünya üzerinde on binlerce 
meteorit bulunmuştur ve bunların yüzde 99,8’i 

asteroit kaynaklıdır.  

Asteroit: Güneş Sistemi oluşumu sırasında 
meydana gelen irili ufaklı yapılar

On binlerce meteorit mi dedi birileri? 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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Göktaşları Dünya’daki taşlara 
ne kadar benziyor, değil mi?

Evet, meteorlar temelde Dünya’daki taşlara çok 
benzer ancak atmosferden geçerken sürtünmeye 

maruz kaldıklarından dış yüzeyleri yanıktır. 

Dünya atmosferine giren gökcisimleri 
(meteoritler) uzayda yüksek bir hızla ilerlerken 

ışıklı izler bırakır ve hava yüzeyi ile sürtünüp 
kızışmaya yol açar. Bu durum meteor yağmuru 

ya da halk arasında yıldız kayması olarak bilinen 
olayı  meydana getirir. Perseid, Orionid ve Leonid 

en bilinen meteor yağmurlarıdır. 

Meteor yağmuru
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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İpek Yolu 
ve 

Kervansaraylar Ana yollarda yolcu ve ticari eşya taşıyan yük 
hayvanı katarları ve özellikle tüccarların 
konaklaması için yapılan büyük hanlar 
kervansaray olarak adlandırılmaktadır. 
Kervansaraylar, Anadolu kültürünün önemli 
birer parçasıdır. Çoğunlukla ticaret yolları 
üzerinde kurulan kervansaraylar ilk olarak 
Selçuklular döneminde yapılmıştır. 

Eski zamanların otelleri...

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Selçuklu kervansarayları 2000 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne 
dahil edilmiştir. Bu kervansaraylar arasında Aksaray’daki Sultan Han, 

Kırşehir-Nevşehir yolu üzerindeki Ağzıkarahan, batı istikametindeki son 
kervansaray Akhan günümüze ulaşmayı başarmıştır. 

Kervansaraylar arasındaki mesafe deve yürüyüşü ile 9 saat, yani 
40 kilometre esas alınarak belirlenmiştir. Kervansaraylar savaş zamanında 

kale görevi de görmüştür. Selçuklu kervansarayları çok değerlidir. 

En değerli miraslarımızdan...
Selçuklu kervansarayları 
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Üzerinde kervansarayların bulunduğu en önemli ticaret yollarından biri de İpek 
Yolu’dur. İpek Yolu Çin’den başlar, Anadolu’dan geçer ve Avrupa’ya kadar uzanır. 

Tarih boyunca bu yol üzerinde başta ipek ve baharat olmak üzere birçok ticari 
mal taşınmıştır. Ayrıca İpek Yolu’ndan geçen bilge ve gezginler sayesinde Doğu 

ve Batı arasında çeşitli kültürel deneyimler de aktarılmıştır. 

PTT A.Ş.’nin 1999 yılında bastığı “İpek Yolu 
(Kervansaraylar)” konulu pullar, bu tarihî ticaret yolu 

ve kervansarayların değerini ortaya koyması 
açısından önemlidir. 

İpek Yolu’na adını veren 
rengarenk ipekler... 
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Merhaba, 
Bu sayımızda cirit atma sporunu yakından ele alıyoruz. 
Atletizmin bu önemli dalını hep beraber incelemeye ne dersiniz? 

Cirit aslında çok eskiden hayvanları avlamak amacıyla yararlanılan bir alettir. Ancak 
belirli bir süre sonra savaşlarda da kullanılır hale gelir. Ülkemizde cirit atma Türklerin 
Orta Asya’dan getirdikleri ve Anadolu’da 11 ila 16. yüzyıllar arasında oynanan bir atlı 
spor olarak bilinir. Osmanlı döneminde de önemli bir gösteri sporu olarak varlığını 

sürdürür. Zamanla bir spor dalı olarak benimsenen cirit atma, kurallı ve 
kuralsız olarak oynanmaya başlar ve 1908 yılında Olimpiyatlar’daki yerini alır. 

1932 yılında “kadınlar cirit atma” da Olimpiyatlar’a dahil edilir.

AVCILIKTAN SPORA...

CİRİT 
ATMA

SPORCU
PTT ÇOCUK
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Önce koşu...
Yarışma sırasında atletler ciridi atmadan önce uzunluğu en az 30 metre 

olan bir koşu yolu üzerinde koşarlar. Bu yol iki beyaz paralel çizgi ile 
işaretlenmiştir. Sporcu ciridi koşuya başlamadan önce omzunun üzerinde 

tutar ve koşu yolunun sonuna geldiğinde fırlatır. 

Cirit ağırlığı ve uzunluğu 
kategoriye göre 
farklılık gösterir

Günümüzde kullanılan cirit uzunluğu 
erkek ve kadın sporcular için farklıdır ve 

yarışmanın yapıldığı kategoriye göre 
2 ila 2,60 metre arasında değişir. Yarışma 

kategorisine bağlı olarak cirit ağırlığı 
500 ila 800 gram arasında farklılık 

gösterir. Cirit baş, gövde ve tutamak 
olmak üzere üç kısımdan oluşur. 

Cirit tutamak yerinden tek elle tutulur 
ve omuz üzerinden atılır.

Yarışmada her 
sporcunun 3 atış 

hakkı vardır. İlk 8’e 
giren sporculara 

3 hak daha verilir.
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Grup olarak açık havada oynanan ve mendil dışında bir 
malzemeye ihtiyaç duyulmayan bu oyunda, oyuncular geniş bir 
daire oluşturur. Her biri sol ellerini avuçları yukarı gelecek ve 
kuş yuvasına benzeyecek şekilde açar. 

Ebe elinde mendille dairenin dışında dolaşır. Bir süre sonra 
elindeki mendili oyunculardan birinin avcuna bırakır ve 
koşmaya başlar. Mendili alan oyuncu sağındaki oyuncuya 
mendille dokunduktan sonra daire çevresinde koşmaya başlar. 
Ebe ve iki oyuncu koşarken boş kalan yeri aralarından iki kişi 
kapar, kapamayan ise ebe olur.

KUŞ 
YUVASI 

Bu güzel oyunu siz de okul teneffüslerinde 
bahçede arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. 

SOKAK
OYUNLARIMIZ
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ÇİNİCİLİK
SANATÇI
PTT ÇOCUK
Daha önce çini kelimesini duydum 
ama sorsan açıklayamam diyorsan...
Çini; duvarlarda, vazo, sürahi, tabak gibi çeşitli 
kap kacaklarda süsleme amaçlı kullanılan bir sanattır. 
Çinicilik Anadolu’nun en eski geleneksel el sanatları arasında 
yer alır. Tarihi MÖ 8. yüzyıla dayanır. Türkler, Selçuklular 
döneminde bu türün en güzel örneklerini sergiler. 
Konya, İznik, Kütahya ve Bursa çiniciliğin öne çıktığı şehirlerdir.
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Özellikle İznik çinilerinin ünü zaman içinde tüm dünyaya yayılır. Edirne Selimiye 
Camii’nde çini sanatının en güzel örneklerine rastlamak mümkündür. İznik çinileri, 
desen tasarımı ile başlayan, hamur hazırlama, dolgu ve sırlama gibi aşamalardan 
geçip fırınlamayla son bulan zorlu bir süreçten sonra üretilir. Çiniler, yüksek oranda 
kuvars içerdiğinden oldukça sağlamdır ve bu nedenle hem iç mekanlarda hem de 

binaların dış cephelerinde kullanılabilir. 

İznik çinileri bir harika...

Çini yapımında başta lale olmak üzere 
türlü çiçekler, hayvanlar ve geometrik 

kompozisyonlar desen olarak kullanılır. İlk 
zamanlarda cami, medrese ve türbelerde 

görülen çinilerden, özellikle Osmanlı 
döneminde bu sanatın gelişmesiyle 

birlikte köşk, hamam, kütüphane ve devlet 
binaları dahil olmak üzere birçok yerde 

dekorasyon amaçlı yararlanılmıştır. 

PTT’nin 1966 yılında bastığı “Türk Çinileri” pul serisi 
çiniciliğin ülkemizdeki önemini vurgulamaktadır. 

DESENLER 
ÇOK GÜZEL... 

PTT’den “Türk Çinileri” pulları 
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SEVGILI
GÜNLÜK
Sevgili Günlük, 

Geçenlerde öğretmenimiz Troia (Troya, Truva) adında bir antik kenti 

anlattı bizlere. Hayran olmamak elde değil... Meğer Troia, dünyanın en 

ünlü ve en önemli antik kentleri arasında yer alıyormuş. Hatta 2018, Troia 

Yılı ilan edilmiş. Kaz Dağı’nın eteklerine kurulan ve Çanakkale il sınırları 

içinde yer alan bu kent, Homeros adında bir Antik Çağ ozanının yazdığı 

İlyada destanına konu olmuş. 

Öğretmenimiz bize Troia Antik Kenti’nin 1996 yılında millî park 

statüsüne kavuştuğunu, 1998 yılında ise Dünya Mirasları arasında 

yerini aldığını söyledi. Çanakkale Boğazı’nın Asya kıyısında bulunan bu 

antik kent, 1870’lerde Alman arkeolog Heinrich Schliemann tarafından 

keşfedilmiş. Zaman içinde yapılan kazılarla Biga Yarımadası’nın bu 

güzide bölgesinin Perslerin, Büyük İskender’in, Selevkosların, Pergamon 

Krallığı’nın ve Romalıların egemenliği altına girdiği ve çok önemli bir 

mitolojik efsaneyi barındırdığı ortaya çıkmış. 
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Öğretmenimiz Troia’nın tarihi hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirdi 

bizi. Neler anlattı neler?  Meğer, Troia’da ilk yerleşim tahminen MÖ 

3000’li yıllarda başlamış. Özellikle iki kıta ve iki deniz arasındaki 

kritik konumu nedeniyle şehir zamanla canlı bir ticari merkez halini 

almış ve önemli bir değişim süreci geçirmiş. Ancak halk hemen her 

dönemde geçimini tarım, hayvancılık ve balıkçılıktan sağlamaya devam 

etmiş. Kentin geçirdiği bu değişim öncelikle surlarda kendini göstermiş. 

Savunma duvarları yükseltilmiş ve askerî güç artırılmış. MÖ 1250’li 

yıllardan sonra en gelişmiş çağını yaşayan Troia’nın bu dönemde inşa 

edilen surlarında dalga biçimli taş örgülerin kullanıldığı ve İlyada  

destanında bahsi geçen Troia Savaşı’nın o tarihlerde gerçekleştiği 

düşünülüyormuş. 

Troia Savaşı, yüzyıllardır anlatılagelen bir efsane. Bu efsaneye göre, 

Troialı Paris, Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen’i kaçırmış. Bunun 

üzerine Menelaus ve Miken Kralı Agamemnon’un oluşturduğu Akha 

ordusu, Troia’ya saldırmış. Savaş kimi zaman Akhaların kimi zaman 

Troialıların üstünlüğü ile devam etmiş. Detaylarını yine Homeros’un 

Odysseia adlı eserinde okuyabileceğimiz savaş, meşhur Troia Atı 

hilesiyle son bulmuş.

O kadar merak ettim ki bu antik şehri, yazın ailemle 

gidip görmek istiyorum.
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Engelli Olimpiyatları, diğer adıyla 
Paralimpik Oyunları, engelli sporcuların 
farklı dallarda yarıştığı çok sporlu bir 
etkinliktir. Günümüzde Uluslararası 
Paralimpik Komitesi’nin düzenlediği 
oyunların temeli 1948 yılında II. Dünya 
Savaşı gazisi bir grubun katılımıyla 
gerçekleşen okçuluk müsabakalarıyla 
atılmıştır. Bu dev organizasyon 
1960 yılında İtalya’da 23 ülkeden 
400 atleti ağırlamıştır.  

Paralimpik Oyunları günümüzün sayılı 
büyük spor müsabakaları arasında 
yer almaktadır. Oyunlarda sporcular 
tenisten biniciliğe, bisikletten kızağa 
birçok dalda yarışır. En son Yaz 
Paralimpik Oyunları 2016 yılında 
düzenlenmiştir.  

Engelli 
Olimpiyatları 

(Paralimpik Oyunları) 

ENGELLERİ
AŞALIM
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 Ülkemiz 2017’de 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympics) ev 
sahipliği yaptı. Türkiye’nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olan İşitme 

Engelliler Olimpiyat Oyunları 18-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Samsun’da 
düzenlendi. Dünyanın en büyük üçüncü spor organizasyonuna 97 ülkeden 

21 branşta 3 binin üzerinde sporcu katıldı.

Biliyor muydunuz? 

2016 Yaz Paralimpik Oyunları 
7-18 Eylül günleri arasında 

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde 
gerçekleştirildi. Organizasyonda 

ilk defa kano ve paratriathlon 
kategorileri yer aldı. Ülkemiz 2016 

Yaz Paralimpik Oyunları’nda toplam 
9 madalya kazandı. 

Sporcularımıza 
9 madalya...

 2018 Kış Paralimpik Oyunları’nın Pyeongchang-Güney Kore’de 
yapılması planlanıyor.
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KÜÇÜK KIZ İLGİNÇ GÖRÜNÜMLÜ FAKAT’taki harfleri aynı sayılı 
karelere aktarın ve diğer sözcükleri tahmin ederek oluşturun.

Hazırlayan: Mustafa Başaran

Bu ifade 2015 yılında vizyona giren “Küçük Prens” filminin tanıtımından alınmıştır.

ŞİFRELİ BULMACA
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Buharlı makineler, ısı enerjisi kullanarak 
mekanik enerji elde etmeye yarayan 
motorlardır. Buhar enerjisi tarih boyunca 
lokomotiflerden traktörlere, gemilerden 
pompalara birçok yerde kullanılmıştır. 
Buhar basıncından yararlanılması fikri 
17. yüzyılda doğmuştur. 1681 yılında Fransız 
fizikçi Denis Papin buhar gücü kullanan 
ilk uygulamayı ortaya çıkarmış ve 
düdüklü tencereyi icat etmiştir.

Düdüklü tencere 
kaynıyor... Tıssssss... 

BUHARLI 
MAKİNELERİN 

İCADI

Basınçlı buhardan termal 
enerji üretmeye yarayan buhar 

türbinlerinden elektrik santralleri de 
dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 
faydalanılmaktadır. Türbinler, farklı 

miktarda enerji üretimine imkan 
tanır. Buhar türbini 19. yüzyılda 

İngiliz mühendis Charles Parsons 
tarafından geliştirilmiştir. 

Buhar türbinleri

TARİHTE
YOLCULUK
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İlk olarak su pompaları ve tekstil makinelerinde 
kullanılan buharlı motorları, 1787 yılında 
Amerikalı mucit John Fitch tarafından ilk 

buharlı vapurun denize indirilmesi ve 1804 
yılında Richard Trevithick tarafından icat 

edilen buharlı lokomotif takip eder. Uzun yıllar 
insanoğlu buharlı makinelerden yararlanır. 
Günümüzde ise buharla çalışan makinelerin 

yerini çoğunlukla elektrikle, dizelle veya farklı 
yakıtlarla çalışanlar almıştır. Bunun istisnası 
sayılabilecek buhar türbinlerinin kullanımı ve 

teknolojik gelişimi ise devam etmektedir. 

Çuf... Çuf... Çuf... 
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Geri dönüşüm nedir? 
Atıkların ikincil hammaddeye dönüştürülerek 
tekrar üretim sürecinde kullanılmasına geri 
dönüşüm diyoruz. Çağımızda geri dönüşüm 
oldukça önemli çünkü her geçen gün doğal 
kaynaklarımızı çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. 
Doğal kaynaklarımızı korumanın yollarından 
biri de atıkların ayrıştırılması ve yeniden 
kullanımının sağlanmasıdır. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK GERİ 

DÖNÜŞÜM  

Geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasının 
yanı sıra enerji tasarrufu sağlaması, atık 

miktarını azaltması ve ekonomiye katkı sunması 
gibi yararları da bulunmaktadır.

Geleceğime katkı 
sağlıyorum... 

Hangi maddeler geri dönüştürülebilir? 
Cam, alüminyum, kağıt, plastik ve 

pil en önemli geri dönüştürülebilen 
maddelerdir. 
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Plastiklerin doğada yok olması uzun yıllar sürer. Plastik ürünler suya 
ve toprağa zarar vermelerinin yanı sıra canlıların ölümüne neden olur.  

Plastiğin geri dönüştürülmesi sonucu sera örtüsünden yağmur suyu ve atık 
su borularına birçok malzeme elde edilmektedir. 

Geri dönüşümün temel aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:  

1. İlk safhada geri dönüşümde değerlendirilebilecek çöpler 
kaynakta ayrıştırılır, biriktirilir ve belediyeler tarafından toplanır. 

2. Toplanan malzemeler ayırma tesislerinde cinslerine göre ayrılır. 

3. Geri dönüştürülecek ürünler hammadde olarak kullanılacağı 
yerde işlemden geçer. Her malzeme için farklı işlem uygulanır. 

4. Geri dönüştürülen ürünler yeniden kullanıma sunulur.  

Çok yararlı...

Adım adım geri dönüşüm... 
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Geleceğin mesleklerine adım adım... 
Bu ay sizler için geleceğin mesleklerini araştırdım. İleride severek yapılabilecek ne 
çok meslek varmış meğer...  
Haydi başlayalım! 

Dikey Çiftçilik
Şehirleşmeyle birlikte tarım için ayrılan alanlar da 

azalıyor. Bu yüzden bilim adamları alternatif çözümler 
arıyor. Bulunan çözümlerden biri dikey çiftçilik. Bu 

yöntem, şehirlerde gökdelen uzunluğundaki binalarda 
tarımsal üretim yapılmasına imkan tanıyor. Bu sayede 

kırsal bölgelerden şehirlere meyve-sebze taşıma 
maliyeti düşerken kuraklık, sel gibi olumsuz şartların 
etkisi oldukça azaltılıyor. 2050 yılı geldiğinde dünya 

nüfusunun yüzde 80’inin şehirlerde oturacağı tahmin 
ediliyor. Dolayısıyla dikey çiftçilik geleceğin önemli 

mesleklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 

Robotik Sorunlar Avukatlığı 
Robotlar her geçen gün daha çok hayatımıza giriyor. 
Bir zamanlar sadece mutfaklarda ev aleti olarak 
gördüğümüz robotların yerini çok daha karmaşık 
işleri yapabilen ve pek çok alanda insan hayatını 
kolaylaştıran robotlar alıyor. Robotların üretiminden 
satışına, kullanımından hurdaya ayrılmasına kadar 
pek çok konuda sorunların ortaya çıkmaya başladığı 
düşünüldüğünde bu sorunları hukuki alanda çözmek 
üzere uzmanlaşmış avukatlara daha çok ihtiyaç 
duyulacağı tahmin ediliyor. 

MERAKLI
PTT ÇOCUK

Hiç gökdelenden çiftlik olur mu? 

Robotun mu var derdin var arkadaş... 
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Mekatronik Mühendisliği
Bu mühendislik dalını, makine 

mühendislerinin, bilgisayar 
mühendislerinin ve elektrik-elektronik 

mühendislerinin kullandığı teknolojileri 
ve programları bir makine veya üründe 

toplayıp bütünleştiren bir alan olarak 
tanımlayabiliriz. Araçlarda kullanılan 

hava yastığı güvenlik sistemleri, 
MR cihazları, barkodlu sistemler hep 
mekatronik mühendislerinin çalışma 

alanına giriyor.

Veri Analisti
Sözlükte “gözleme ve deneye dayalı araştırmanın 
sonuçları” ve “bilgi” olarak karşılığını 
bulabileceğiniz “veri”, günümüzde önemi daha 
da artan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. 
Hele sınırsız bilgi arasından toplanan verileri 
kısa zamanda analiz etmek yani çözümlemek ve 
yorumlamak bütün meslek dallarında kaçınılmaz 
hale geldi. O yüzden bilgiyi sınıflandıracak, 
inceleyip uygun şekilde sunacak veri analistlerine 
ihtiyaç her geçen gün artıyor. 

Alışveriş yaparken barkodları 
okutuyoruz ama...

Sınırsız bilgiyi sınırlı zamanda incelemek zor...
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ANLAMI

Deyimin ortaya çıkışı 

Bir işin en 
ince, hassas ve 
önemli noktası

Bir zamanlar çanak çömlek imalatıyla ünlü bir kasaba varmış. O kasabada uzun yıllar 
çanak çömlekçilik yapan çıraklardan biri usta olup dükkan açmayı çok istiyormuş. Her 

seferinde ustası ona bunu düşünmek için henüz erken olduğunu, daha fazla emek vermesi 
ve işin püf noktasını öğrenmesi gerektiğini söylermiş. En sonunda bu nasihatlerden 

bunalan çırak kendi başına dükkanını açmış. Burada hepsi birbirinden güzel testiler, 
küpler, vazolar ve sürahiler yapmış. Ne var ki bunların hepsi zaman içinde yer yer 

çatlamaya ve yarılmaya başlamış.

Çırak bir çare bulamayınca ustasının yanına gitmiş. Usta, “Ben sana söylemiştim. Sen 
henüz bu işin püf noktasını öğrenmedin. Haydi, tezgahın başına geç de sana püf noktasını 

göstereyim” demiş. Çırak tezgahtaki çamura şekil vermeye başladığında usta önünde 
dönmekte olan çanağa “Püf!” diye üfleyerek küçük hava kabarcıklarını patlatmış. Meğer 

hava kabarcıkları üretilen malzemenin bir süre sonra çatlamasına neden olurmuş. 

Günümüzde “püf noktası” deyimi bir işin incelik gerektiren tarafını anlatmak 
amacıyla sıkça kullanılmaktadır. 

ATASÖZLERİMİZ 
DEYİMLERİMİZ PÜF 

NOKTASI
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BAY KUŞYUVASI VE KOMŞU EV 
Yazar: Julia Donaldson 
Resimleyen: Hannah Shaw 
Babaları, Elmo ile ablasına nineleriyle birlikte 
yaşayacaklarını ve daha geniş bir eve taşınmaları 
gerektiğini söyler. Çocukların anne ve babası bir ev beğenir. 
Onların gönlünde ise ormana benzettikleri komşu ev vardır. 
O evin bahçesinde oynamaktan çok mutludurlar. 
Ancak orman evi satılıktır ve bir süre sonra esrarengiz 
Bay Kuşyuvası buraya taşınır. Acaba Elmo ve ablasını 
nasıl bir macera bekliyordur? 

BATI ÇAYIRI DEDEKTİFLERİ 
ABUR CUBUR HIRSIZI VAKASI 

Yazar: Liam O’Donnell  
Resimleyen: Aurélie Grand

Myron yeni taşındıkları eve ve 
okuluna alışmaya çalışıyordur. Okula 
başladıktan sonra bir sabah okul 
mutfağından sabah atıştırmalıkları 
çalınır. Sezgileri kuvvetli olan Myron 
hemen olayı araştırmaya başlar. Bu 
arada yeni sınıfında Hajrah adında 

bir arkadaş edinir. Hajrah da 
soruşturmaya katılır. Ancak iki 
kafadar hızlı olmalıdır çünkü 
yeni bir soygun gerçekleştirilir. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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FORSA
Ömer Seyfettİn’den 

İllüstrasyon: Öykü Terzioğlu Özer

Memiş, 50 yaşını devirince, Malta korsanları daha fazla kürek 
çekemeyeceğini bildiklerinden onu bir adada satmışlardı.

Kaptan Memiş uzun yıllar Malta korsanlarının gemisinde esir tutulmuş, 
köle olarak çalışmış, kürek çekmek zorunda kalmıştı. 
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Zavallı ihtiyar çok uzun zamandır Osmanlı gemilerinin gelip kendisini 
kurtarmasını bekliyordu. 

Bir gün karaya çıkan askerleri görünce gözlerine inanamadı. “Acaba rüyada mıyım?” 
diye sordu kendine… Ancak çok geçmeden rüyada olmadığını anladı ve kıyıya koştu.
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Karaya çıkan askerler, ak sakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce:

Ben Türk’üm 
oğullar, ben 

Türk’üm!
Dur!

Nerelisin?

Kaç yıldır 
tutsaksın?

Kırk!

Edremitli…
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Birden askerleri bir telaş aldı. 

Adın ne?

Kaptan mıydın?

Bey’e haber verin! 
Bey’e haber verin!

Kara Memiş.

Evet...
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Nihayet Bey’in karşısına çıkardılar Kaptan Memiş’i… 

Hızır 
Aleyhisselam’ın 

geçtiği yerlerden 
geçen sen misin?

Ben senin 
oğlunum!

Aç bakayım 
sağ kolunu.

Evet...

Benim...

“Turgut musun?”

İhtiyarın pazısında zamanında karısını kaçırırken aldığı bir yara vardı. 
Yarayı gören Bey haykırdı:
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Ben karaya cenk 
için çıkıyorum. Sen 
gemide rahat kal.

İhtiyar tutsak sevincinden bayıldı. 

Kendine geldiğinde oğlu başındaydı.
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Ben de 
sizinle cenge 

çıkacağım.

Ama yüreğim 
güçlüdür.

Kırk senedir 
dövüşe 

hasretim.

Çok yaşlısın 
baba!

Rahat et! 
Bizi seyret!

Esir kahraman kabul etmedi:

60



Şehit olursam bunu 
üzerime örtün! Vatan al 
bayrağın dalgalandığı 

yer değil midir?

Oğlu, babasının ellerine varıp; vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar 
kaybetmeyelim baba diye yalvararak, öptü.

İhtiyar kafasını kaldırdı ve...
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MANDALA BOYUYORUM

62



PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz? Mektuplarınızı bekliyoruz. 

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

Sayfa 10

PTT ÇOCUK
MEKTUPLARINIZI OKUYOR

CEVAP ANAHTARI

Sayfa 11

GREENGROCERGAS STATION  BANK WINDMILL

TOWERHOSPITAL

Sayfa 30-31

Sayfa 44-45

Küçük kız ilginç görünümlü fakat son derece iyi kalpli bir pilot ile tanışır. Küçük kız zamanla bu yaşlı 

pilotun enteresan dünyasını keşfetmeye başlar. Yaşlı pilot yeni arkadaşına her şeyin mümkün olduğu 

olağanüstü bir dünyayı anlatır.

Sayfa 21
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AILE DOSTU 
HIZMET
PTT’DEN 
AILE 
BIREYLERINE 

Ayrıntılı bilgi PTT 
işyerlerinde

%10  INDIRIM



AILE DOSTU 
HIZMET
PTT’DEN 
AILE 
BIREYLERINE 

Ayrıntılı bilgi PTT 
işyerlerinde

%10  INDIRIM



PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


