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Nihayet okullar açılıyor. 
Sınıf arkadaşlarınıza ve 

öğretmenlerinize kavuşmanın 
heyecanı içindesiniz, değil mi? 

Biz de en az sizin kadar sevinçliyiz. 
Millî Eğitim Bakanımız 

Prof. Dr. Sayın Ziya Selçuk’un yeni 
eğitim-öğretim yılıyla ilgili güzel 
dileklerini ve nasihatlerini içeren 

mektubuna yer veriyoruz 
Eylül sayımızda.  

Dergimizin “Bilgi Küpü” köşesinde 
İbn-i Sina’yı tanıttık. 

Bu ünlü düşünür ve hekim tıp 
bilimine o kadar çok katkıda 

bulunmuş ki... Köşemizi 
sizin de severek ve merakla 
okuyacağınızı düşünüyoruz.

“Gökyüzünün Büyülü Dünyası” 
sayfalarında Satürn’ün muhteşem 

halkalarında dolaştık. Bilinçli 
PTT Çocuk okulların açıldığı 

şu günlerde bize çalışkanlığın 
öneminden bahsederken, Sanatçı 

PTT Çocuk sanat galerilerini tanıttı 
ve güzel bir gezi rehberi hazırladı. 

Bu ayki hikayemizde ise 
Mine’nin okula başlama macerası 

sizi bekliyor.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve 
başarılarla dolu bir 

 eğitim-öğretim yılı diliyoruz. 



PTT’Yİ 
TANIYALIM

Bu sayımızda size PTT’nin yeni 
hizmetlerinden birini anlatacağız: 
Kargomat 7/24. Posta ve kargo 
almayı kolaylaştıran bu teknolojiyle 
tanışmaya hazır mısınız? 

KARGOMAT 
7/24 

Posta ve kargolar artık güvenli, 
kolay erişilebilir, yağmur, kar, 

rüzgar gibi hava koşullarından 
etkilenmeyecek şekilde 

tasarlanmış bir cihazdan teslim 
alınabiliyor.

Kutulardan yapılmış 
teslimat cihazı
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• Diyelim ki bir PTT görevlisi teslimat için adresinize geliyor 
ama sizi evinizde bulamıyor. Görevli gönderiyi 
Kargomat 7/24’teki kutulardan birine bırakıyor.

• Büyüklerimize bilgilendirme mesajı gönderiliyor. 

• Bu mesajda gönderinin barkod numarası, hangi Kargomat 7/24’e bırakıldığı 
ve bir akıllı şifre yer alıyor. 

• Büyüklerimiz mesajda belirtilen Kargomat 7/24’e gidiyor. Ekrana gerekli 
bilgileri ve şifreyi girdiklerinde kutu kapağı açılıyor. 

• Böylece büyüklerimiz gönderisini kutudan teslim alabiliyor. 

Kargomat 7/24 
nasıl çalışıyor?  

Ülkemizde ilk kez PTT’nin hayata 
geçirdiği Kargomat 7/24 projesi 

şu anda yalnızca Ankara’da 
uygulanıyor. Cihazları kısa süre 

içinde tüm Türkiye’de görmek 
mümkün olacak. 

Kargomatları 
nerelerde göreceğiz?

- Üniversite kampüsleri 
- Öğrenci yurtları 

- Alışveriş merkezleri 
- Büyük marketler 

- Metro ve tren istasyonu 
- Güvenlikli büyük siteler

Barkod: Elektronik 
cihazların 

okuyabileceği 
şekilde 

düzenlenmiş etiket
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DOĞADAN 
BİZE
Siz hiç gövdesinde ve 
dallarının üzerinde meyve 
bulunan ağaç gördünüz mü? 
Gelin, jabuticabayı 
birlikte inceleyelim.  

Dünyanın ilginç 
ağaçlarından...

JABUTİCABA

• Latince adı Myrciaria cauliflora olan 
jabuticaba sulak alanlarda yetişiyor ve sıcak 
havayı seviyor. Boyu 10 metreye ulaşabilen 

bu ağacın ismi “tomurcuk meyvesi” 
anlamına geliyor. Jabuticabanın

yaprakları hiç dökülmüyor. 
• Bu ağaç türüne Güney Amerika 

ülkelerinden Brezilya, Paraguay ve 
Arjantin’de rastlanabiliyor. 

• Jabuticabanın bir diğer adı da Brezilya 
üzüm ağacı. Gövdesini saran meyveler sizce 

de üzüm tanelerine benzemiyor mu?
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• Jabuticaba yaklaşık 2 yılda bir meyve veriyor. 
Bundan önce ise çiçekleri açıyor.

• Meyveler olgunlaştıkça renkleri siyaha dönüşüyor. Siyah üzüme 
benzeyen meyveler çilek büyüklüğüne ulaşabiliyor. 

• Jabuticabanın sulu ve tatlı meyvelerinden reçel, meyve suyu, 
marmelat ve sirke yapılabiliyor. 

Meyvelerinden faydalanılıyor... 

Bahçeleri de
süslüyor 

Bu ağaç o kadar ilginç ve 
güzel görünüyor ki süs bitkisi 

olarak da kullanılabiliyor. 
Brezilya’da evlerin 

bahçelerinde jabuticaba 
ağacını görmek mümkün.   
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Basılan her pulun parasal bir değeri 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, “Ek değerli 
anma pulu” nedir? Haydi, birlikte inceleyelim. 

Ek değerli anma pulları taşıdıkları değere 
“+” işareti koyularak bir değer daha 
eklenen pullardır. Ek olarak ödediğimiz 
ücret Türk Kızılayı’na ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na yardım amacıyla gönderilir. 
Ek değerli anma pulları ülkemizde yılda 
iki kez çıkarılır. Bu pullar da diğerleri 
gibi zarfların üzerine posta ücretinin 
ödendiğini belirtmek için yapıştırılır.  

EK DEĞERLİ 
ANMA 
PULU

KÜÇÜK 
FİLATELİST

Pulda “+” değer...

PTT’nin bastığı ilk ek değerli 
anma pulunun konusu 
“Katip Çelebi Yılı”dır ve 

24 Eylül 1958’de tedavüle 
çıkarılmıştır. 

İlk ek değerli anma pulu
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PTT’nin çıkardığı ek değerli 
anma pullarının konularından 

bazıları şunlardır: 
• 1961’de Kandilli Rasathanesi’nin 50. Yılı 

• 1977’de Türkçe’nin Resmi Dil 
Oluşunun 700. Yılı 

• 1984’te Topkapı Müzesi 

• 1995’te TBMM’nin Açılışının 75. Yılı 

• 2016’da Tarihi Köprüler 

• 2017’de Taşıtlar

• 2018’de Tarihi Çarşılar
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Sayın 
Mİllî Eğİtİm 
Bakanımızdan… 

Sevgili çocuklar, 

Uzunca bir tatil sonrası, eğitim-öğretime başlamanın tatlı heyecanını yaşıyorsu-
nuz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu ümit ediyo-
rum. Biliyorum ki hepiniz enerji dolusunuz ve yeni şeyler öğrenmeye çok isteklisi-
niz. Bunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki başarınıza yansıyacağına eminim. 

Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı. Ne kadar heyecanlı ve sevinçli 
olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Okul yıllarımda ben de aynı duygularla başlar-
dım her yeni eğitim-öğretim dönemine. Yaz tatili sonrası arkadaşlarıma ve öğret-
menlerime kavuşmak için can atardım.

Yeni dönem için size sadece Millî Eğitim Bakanı değil, aynı zamanda bir öğret-
men olarak birkaç tavsiyem olacak. 

Öğrenme isteğinizi hiç kaybetmeyin ve derslerinizi iyi takip edin. Öğretmenleri-
nizin anlattığı konuları ne kadar severek dinlerseniz, öğrenmeniz o kadar kolay 
olacaktır. Dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götüre-
cektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.  

Prof. Dr. Ziya Selçuk
Millî Eğitim Bakanı 
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Çağımızın bilgi çağı olduğunu bilerek sizlerin hizmetine sunulmakta olan tüm 
teknolojik imkânlardan en üst düzeyde faydalanın. Ayrıca ilginizi çeken kitapları 
okumayı ihmal etmeyin. Sizler için yazılmış o kadar güzel kitaplar var ki... Çalış-
mak ve kitap okumanın yanı sıra arkadaşlarınızla sokakta ve ders aralarında oyun 
oynamak için de mutlaka zaman ayırın. Sadece dersler ve kitaplardan değil, arka-
daşlarından da çok şey öğrenir insan. 

Değerli çocuklar,

Bu yıl aranızda okula yeni başlayanlar var. Okuma yazmayı öğrenecek, güzel 
arkadaşlıklar kuracaklar. Hepinizin öğretmenlerinizin de desteğiyle çok güzel bir 
dönem geçireceğinize inanıyorum. 

Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Biliyorum ki ileride önemli işler başaracaksınız. 
Güçlü bir Türkiye sizlerin kaliteli eğitim ve öğretim görmeniz ile mümkündür. Ülke-
mizi daha ileriye taşıyacak ancak ve sadece sizlersiniz. Sizinle ülkemiz daha da 
büyüyecek. Eğitim-öğretim alanında yapılan her türlü fedakârlık, çaba ve yatırım 
sizler içindir. Sizlerin başarısıyla mutlu olup, geleceğimize daha güvenle bakaca-
ğız. İyi bir eğitim almanız ve yarınlara emin adımlarla ilerlemeniz için Millî Eğitim 
Bakanlığı olarak her zaman yanınızda olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başarılı, keyifli ve eğlenceli bir eğitim-öğretim 
yılı diliyor, gözlerinizden öpüyorum.  

Sevgilerimle...
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İLKÖĞRETİM
HAFTASI 

Yaşasın, okullar açılıyor! Bir kısmımız uzun yaz tatili sonrası 
arkadaşlarını ve öğretmenlerini tekrar görecek olmanın 
mutluluğu içinde. Bazılarımız da okula yeni başlamanın 
heyecanını yaşıyor. Kim bilir bu eğitim-öğretim yılında 

hep birlikte ne güzel şeyler öğreneceğiz.

Her sene okulların açıldığı eylül ayının üçüncü haftasını 
“İlköğretim Haftası” olarak kutlarız. Bu haftadaki kutlamalarda 

öğretmenlerimiz konuşmalar yapar, arkadaşlarımız güzel 
şiirler okur. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerde okulun 

hayatımızdaki yeri ve önemini daha iyi anlarız.  

İLKÖĞRETİM HAFTASI KUTLU OLSUN...

Şimdi okullu olduk / Sınıfları doldurduk 
Sevinçliyiz hepimiz / Yaşasın okulumuz
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OVA ANKARA KÖPRÜ SATÜRN

KAHVALTI SİMİT ODYOLOJİ  ÇALIŞKAN 

CEVİZ  PEKMEZ HELSİNKİ

KELİME BULMACA
Ç A L I Ş K A N Y T T R S A

C G Y L G U I J Y H K J A R

F Z C K F I Z B O E D J E A

S İ D Ö N T R Y U L P M H K

K V R P K L H O I S N E M N

T E D R E A D B E İ Z C H A

G C Z Ü R V Y İ F N N S D Y

O N E R V H P J C K R G A D

F V M H B A S O O İ Ü M H M

N G A J E K İ L O T T Z C T

O V E B E O M O L G A B S H

Ğ P C D P D İ Y Z F S L N A

T Z Z F S Z T D P E K M E Z

O J O F O M Z O G Z F K M Z

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?
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Bu sayımızı upuzun ömürlü deniz 
kaplumbağalarına ayırdık. 
Bu sevimli hayvanların özelliklerini 
merak ediyor musunuz? 

Dişi deniz kaplumbağası 
kumsala yuva yapar ve 

yumurtalarını gece bu yuvaya 
gömer. Yavrular yumurtadan 

çıkar çıkmaz denize koşar. 
Fakat gerek deniz kirliliği 

sonucu sahile vuran çöplerin 
engel teşkil etmesi gerekse 

diğer canlılara yem olmaları 
yüzünden çok az bir kısmı 

denize ulaşır. 

DENİZ 
KAPLUMBAĞALARI

Deniz kaplumbağası vücudunu sert 
bir kabukla korur. Dişleri yoktur 

ancak çenesi oldukça kuvvetlidir. 
Bu canlı çok uzun zamandır 
dünyamızda yaşamaktadır. 

Yaşamının büyük kısmını 
okyanuslarda yolculuk yaparak 

geçirir. Belki de dünyanın en eski 
denizcisi bir deniz kaplumbağasıdır. 

Ne dersiniz?

HAYVANLARI
sevİyorum

Evini sırtında 
taşıyor
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• Nesli hızla tükenmekte olan deniz 
kaplumbağasının günümüzde sadece yedi türü 

bulunmaktadır. Denizlerin kirlenmesi, iklim 
değişikliği ve balıkçı ağlarına takılması bu canlıya 

zarar veren en önemli etkenler arasındadır.
• Biz de eğer deniz kaplumbağası yuvası görürsek 

bozmamaya ve denizleri kirletmemeye 
özen göstermeliyiz.

Caretta caretta, Akdeniz’de görebileceğimiz 
deniz kaplumbağası türlerindendir. En önemli 

özelliği yuva yapmak için çoğunlukla 
doğduğu kumsala dönmesidir. 

Kumsala derinliği bir metreyi bulan, armut 
şeklinde bir yuva kazar. Ülkemizde Muğla’nın 

Dalyan ilçesinde bulunan İztuzu Plajı 
bu sevimli canlının en yoğun 

görülebileceği bölgelerdendir. 

Eyvah, nesli tükeniyor!

En bilinen deniz 
kaplumbağası: 

Caretta caretta 
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• Tarihte ilk olarak Yunanca “çapa” 
anlamına gelen Ankyra adıyla anılan 

Ankara, zaman içinde Engüriye, Angara 
ve Angora gibi isimler almıştır.

• Yapılan arkeolojik kazılar bu güzel 
şehirde Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların 

ve Galatların yaşadığını göstermektedir.

• Ankara, Türkiye’nin en kalabalık 
ikinci şehridir. 

• 13 Ekim 1923’te başkent ilan 
edilmiştir. 

Bu ay ülkemizin başkenti 
Ankara’da eğlenceli bir 
geziye çıkıyoruz. Bizimle 
dolaşmaya var mısınız?

Bunları bilelim... 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

ANKARA
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Ankara Kalesi
Tarihî Ankara Kalesi Altındağ’ın tepesinde 

yer alır ve ziyaret eden herkese eşsiz 
bir Ankara manzarası sunar. Ünlü 

gezgin Evliya Çelebi, 1640 yılındaki 
Ankara ziyaretine ilişkin notlarında 

Kale’den bahsetmektedir. Kale iç içe 
geçmiş üç surdan oluşmaktadır. Kale’nin 

yakınlarında ülkemizin en önemli 
müzelerinden Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi yer almaktadır. Müzede çeşitli 

dönemlere ait tarihî eserleri görmek ve 
önemli bilgiler edinmek mümkündür. 

Ankara denince akla ilk gelen 
mekanlardan biri Anıtkabir’dir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

mezarının bulunduğu bu mekan her 
yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlar. 

Anıtkabir’de ayrıca Atatürk ve 
Kurtuluş Savaşı Müzesi yer alır. 

Ankara simidi ve 
Beypazarı kurusu 

Anıtkabir 

Ankara’nın en meşhur 
lezzetlerinden biri simittir. 
İnsanlar sadece sabahları 

değil, günün her saatinde üzeri 
susamla kaplı taze simitleri 

tüketmeyi severler. Ankara’nın 
Beypazarı ilçesine özgü, odun 

fırınında pişen Beypazarı kurusu 
ise çok lezzetli bir atıştırmalıktır. 
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NABIZ 
ÖLÇEN 
CİHAZ 

MUCİT 
PTT ÇOCUK

Yapılışı
1. Elimize küçük bir parça oyun hamuru alalım. 

2. Kürdanı hamura batıralım. 

3. Elimizi sabit tutmaya çalışalım. Sağ elimizin işaret 
ve orta parmağını sol el bileğimizin iç kısmına 
bastırarak kalp atış hareketini hissedelim. 

4. Tam bu noktaya kürdanlı oyun hamurunu dik 
bir şekilde yapıştıralım ve kürdanın hareketini 
gözlemleyelim. 

5. Bir kronometre kullanarak kürdanın bir dakikada 
kaç kez hareket ettiğini sayalım.

Bu sayımızda nabız 
ölçebileceğimiz 

bir cihaz yapmayı 
öğreneceğiz. 
Haydi, hemen 
başlayalım.

Malzemeler 
Oyun hamuru 

Kürdan 
Kronometre
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Sonuç
Deney sırasında kürdanın düzenli ve 
hafif bir şekilde hareket ettiğini görürüz. 
Bu, nabızdan kaynaklanmaktadır. Kalbimiz 
kasılıp gevşemesi esnasında damarlarımıza kan 
pompaladığından bir basınç ortaya çıkar. 
Bu basıncın neden olduğu atım harekete nabız 
denir. Doktorlar hastalarını muayene ederken 
kalp atışlarının hızlı mı, normal mi, yavaş mı 
olduğunu tespit etmek için nabız sayarlar. 
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EŞLEŞTİRME 
OYUNU Haydi, resim 

parçalarını 
eşleştirelim!
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Hazırlayan: Mustafa Başaran

ŞİFRELİ 
BULMACA

MOANA ANTİK POLİNEZYA’DA YAŞAYAN’daki 
harfleri aynı sayılı karelere aktarın ve diğer 
sözcükleri tahmin ederek metni oluşturun.

Bu ifade 2016 yapımı “Moana” filminin 
tanıtımından alınmıştır.
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Bu sayımızda köşemizi çok büyük bir 
bilim insanına, İbn-i Sina’ya ayırdık. 
Tıp dünyasının bu önemli ismini 
tanımaya ne dersiniz? 

İbn-i Sina önemli bir düşünür, 
hekim ve bilim insanıdır. 
980 yılında Buhara’da 

dünyaya gelir. Tıp eğitimi alır 
ve daha 20 yaşına gelmeden 
bir tıp uzmanı olur. Sadece tıp 
değil, fizik, felsefe, astronomi 

ve müzik alanlarında da 
sayısız eseri vardır. 

• İbn-i Sina düzenli uyku, iyi ve doğru 
beslenme, egzersiz ve vücut temizliği 

başta olmak üzere, günümüzde 
hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek 

için yararlandığımız prensip ve 
uygulamaları ortaya koyan 

ilk bilim insanıdır. 

• Hastalıkların teşhisinde nabzın 
önemine ilk dikkat çeken kişi 

İbn-i Sina’dır.

• Kanın yapısı ve besin taşıma işleviyle 
ilgili öncü çalışmalar yapmıştır. 

İbn-i Sina kimdir? 

Niçin önemlidir? 

İBN-İ SİNA
BİLGİ KÜPÜ
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İbn-i Sina’nın yazdığı Kitâbü’l-Kânun 
fî’t-Tıbb (Tıbbın Kanunu), çok önemli 

bir tıp ansiklopedisidir. 
Beş kitaptan oluşan bu eser, 
tıp alanında en çok okunmuş 

çalışmalardan biridir. Değerli hekim, 
eserinde birçoğu bitkilerden yapılan 

ilaçlardan bahsetmiş, hastalık 
çeşitlerini anlatmış, zehirlenmelere, 

yaralanmalara ve bunların tedavi 
yöntemlerine yer vermiştir. 

Tıbbın Kanunu’nu 
yazmış...

PTT, 1980 yılında 
çıkardığı “İbni Sina’nın 

Doğumunun 
1000. Yılı” konulu 
pullarla bu ünlü 

bilim insanının önemine 
vurgu yapmıştır. 

PTT’den pullar... 
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Yerşekilleri arasında önemli bir yer 
kaplayan ovaları taşıdık bu sayımıza. 
Birlikte göz atmaya ne dersiniz? 

Ovalar, çevrelerine göre çukurda kalmış geniş 
veya dar düzlüklerdir. Çoğunlukla alüvyonla 
örtülüdürler. Ovalarda eğim azdır. 

OVALAR

Ovalar: Dümdüz yerşekilleri

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

• Delta ovaları, akarsuların taşıdığı alüvyonların 
birikmesi sonucu oluşur. Karadeniz’deki 
Kızılırmak ile Çarşamba ovaları bu şekilde 
meydana gelmiştir.   

• Yerkabuğu hareketleri sonucu ortaya çıkan 
çöküntü alanların oluşturduğu ovalar tektonik 
ovalardır. Bunlara örnek olarak Konya, Muş, 
Nazilli ve Harran ovaları gösterilebilir. 

Alüvyon: Akarsuların 
taşıdığı balçık, kil  

gibi çok ince taneli 
şeylerin kum ve çakılla 

karışmasıyla 
oluşan yığın

Nasıl oluşuyor? 
Ovalar farklı 

yollarla 
oluşabilmektedir. 
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• Ülkemizde birçok ova bulunmaktadır. Kapladığı 
alan açısından en büyük ovamız Konya Ovası’dır. 

Burada tahıl ekilir. Bu tahıllar tüm Türkiye’ye 
dağıtılır ve ekmek yapımında kullanılır. 

Konya Ovası’nda koyun ve koç gibi küçükbaş 
hayvanlar da yetiştirilir. 

• Türkiye’nin en büyük delta ovası Çukurova’dır. 
Çukurova sadece ülkemizin değil, dünyanın da 

tarıma en elverişli bölgelerindendir. Burada 
çiftçiler tarım yapar, biz de onların yetiştirdiği 

meyve ve sebzeleri afiyetle tüketiriz. 

• Şanlıurfa’da bulunan Harran Ovası’nda 
çoğunlukla pamuk yetiştirilir. Bu ova ülkemizin 

pamuk ihtiyacının büyük kısmını karşılar. 

Türkiye’nin ovalarında 
dolaşalım...

• Kireçtaşının yoğun 
olduğu Akdeniz Bölgesi 
gibi yerlerde karstik ovalar 
görülür. Bunların örnekleri 
arasında Acıpayam, Kestel 
ve Muğla ovaları yer alır. 

• Ovaların birçoğunda 
tarım yapılabilirken 
bazılarının arazisi buna 
elverişli değildir.
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Ovalarla 
kaplı ülke

Helsinki çok güzel

FİNLANDİYADÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM
Bu ay soğuk bir Kuzey Avrupa ülkesine, 
“göller diyarı” Finlandiya’ya uçuyoruz. 
Takın kemerlerinizi, takip edin bizi... 

Topraklarının önemli bir kısmı 
ovalardan oluşan Finlandiya, 
Norveç, İsveç ve Rusya’ya 
komşudur. Avrupa’da en az 
nüfusa sahip ülkelerdendir. 
Fince ve İsveççe konuşulan 
Finlandiya genellikle soğuk 
ve karlıdır. 

Finlandiya’nın başkenti 
olan ve “Adalar Şehri” 

diye adlandırılan 
Helsinki, muhteşem 
güzellikteki 300’ü 

aşkın adası ve 
yemyeşil parklarıyla 

ünlüdür. Şehirde, kışın 
ortalama -5 derece 

olan hava sıcaklığı yaz 
aylarında 19-22 derece 

civarındadır. 
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Kuzey Işıkları’nı 
izlemek çok zevkli 

Buzdan oteller ve iglolar...
Finlandiya’da konaklamak için normal 
oteller dışında buzdan yapılmış oteller 
ve iglolar da var. Buralarda kalmak 
oldukça eğlenceli olmalı!  

Finlandiya’nın önemli 
şehirlerinden Lapland’da 
geyik veya Haski cinsi 
köpeklerin çektiği kızaklarla 
seyahat etmek ve Kuzey 
Işıkları’nı izlemek oldukça 
zevklidir. Ancak bu bölgenin 
yılın büyük kısmında çok 
soğuk olduğunu ve dışarı 
çıkarken sıkı giyinmek  
gerektiğini hatırlatalım. 

Finlandiya, Ren geyiklerine sıkça 
rastlayabileceğiniz ülkelerin başında gelir. 

Burada birçok yerde “Dikkat geyik çıkabilir!” 
uyarısıyla karşılaşabilirsiniz. 

Ren geyikleri çok hızlı koşabilen oldukça 
sevimli hayvanlardır. 

Ren geyiği çıkabilir... 

Kuzey Işıkları: Güneş’te oluşan 
parçacıkların Dünya’nın 

çevresindeki manyetik alana 
ulaşması ve kutuplara doğru 
yoğunlaşması sonucu ortaya 

çıkan doğa olayıdır. Genellikle 
yeşil renktedir. 
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Sizce yaz tatili sonrasında okula 
başlamak nasıl bir duygu? 
Hislerinizi bizimle paylaşır mısınız? 

1. Yazını yaz. 
2. Sayfayı kes veya fotokopisini çek.
3. Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası ve adresinle birlikte PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve 
Medya İlişkileri 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.

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

HAYAL ET, 
YAZ
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LABİRENT BULMACA
Öğrenci servisinin okula ulaşmasına yardımcı olur musunuz?

OKUL
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Midemizin komşusu
Karnımızın sağ tarafında bulunan 
karaciğerimiz hayati öneme sahip 
organlarımız arasındadır. Yetişkin 

bir insanın karaciğeri yaklaşık 
1,5-2 kilogram ağırlığındadır. 

Yumuşak bir yapısı olan 
karaciğerimizin kahverengi 

veya pembemsi bir rengi vardır. 
Karaciğer 4 lobdan 
(bölmeden) oluşur. 

Karaciğerin işlevleri 
• Kandaki besinleri moleküllere, 

yani en küçük parçalara ayırır ve 
vücudumuz tarafından kullanılabilir 

hale getirir. Bu moleküllerden 
faydalı olmayanları ise böbreklere 

göndererek vücuttan 
atılmasını sağlar. 

• Demir, bakır, kalsiyum 
minerallerini, protein ve yağları, 

ayrıca A, D, E, K ve B12 vitaminlerini 
depo eder. Vücudumuz bunları 

ihtiyacı olduğunda kullanır. 

• Vücudumuzun yağ, protein ve şeker 
dengesini düzenler ve ısısını ayarlar.  

Bu sayımızda 
en büyük 

iç organımız 
karaciğere 
yer verdik. 

Bu organımızın 
ne kadar önemli 

işlevleri olduğunu 
öğrenince siz de 
şaşıracaksınız. 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM KARACİĞER 
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Karaciğerimizin çok yoğun çalışan 
bir işyeri veya fabrika olduğunu farz 

edin. İşleyişindeki herhangi bir aksama 
probleme yol açabilir. Dolayısıyla 

bu organımızın sağlıklı çalışması çok 
önemlidir. Karaciğer sağlığımızı korumak 

için düzenli egzersiz yapmalı ve iyi 
beslenmeliyiz. Yağlı yiyeceklerden ve 

hazır gıdalardan kaçınmalıyız. Mümkün 
olduğunca yeşil yapraklı sebzeler ve 

C vitamini yüksek besinler tüketmeliyiz. 
Ayrıca yoğurt yemeyi de ihmal 

etmemeliyiz. 

Karaciğerimiz vücuda 
giren maddeleri zararlı 
içeriklerden arındırır. 

Bu organımızı bir filtre 
gibi düşünebiliriz. 

Filtre gibi...

Karaciğeri nasıl 
korumalı? 
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Hepimiz biliyoruz ki kahvaltı günün en önemli öğünü. 
Sabahları okula gitmeden önce edeceğimiz güzel bir kahvaltı 
hem bizi güçlendirir hem de dersleri daha iyi anlamamızı 
sağlar. Biz de bu sayımızda beraber yemek yapmak yerine 
güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayalım istedik.  

Kahvaltı soframızda neler olabilir? 
SÜT 

Süt çocuklar için çok faydalıdır. Günde 1 su bardağı süt 
içersek kemiklerimizin büyümesi ve güçlenmesi hızlanır. 

YUMURTA

Yumurta çok önemli bir protein kaynağıdır. Her gün tüketeceğimiz bir yumurta  
protein ihtiyacımızı karşılamamıza yardımcı olur ve bizi tok tutar. Yumurtayı 
haşlayarak tüketebileceğimiz gibi tavada pişirerek de yiyebiliriz. 

PEYNİR 

Peynir hem enerji değeri yüksek hem de kalsiyum açısından zengin bir besindir. 
O kadar çok peynir çeşidi var ki... Damak tadımıza en uygun olanları seçebiliriz. 

SABAH OKULA 
GİTMEDEN 
GÜZEL BİR 
KAHVALTI

BERABER
YEMEK YAPALIM
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ZEYTİN 

Zeytinin besleyici özelliği vardır. Ayrıca sindirim sistemimiz için de oldukça faydalıdır. 

BAL-PEKMEZ  

Sabahları tüketeceğimiz bir kaşık bal veya pekmez bize enerji verir ve 
gün boyu zinde kalmamızı sağlar. 

CEVİZ

Cevizin içinde bulunan Omega-3 adlı yağ asidi beynimiz için çok faydalıdır.

1 DİLİM EKMEK

Kahvaltıda yiyeceğimiz bir dilim ekmek vücudumuzun ihtiyacı olan vitamini 
karşılar ve bizi tok tutar. 

DOMATES, SALATALIK  VE MAYDANOZ 

Taze sebze tüketmeyi de ihmal etmeyelim. Çok faydalı bu üç besinle öğünümüzü 
zenginleştirmeye ne dersiniz? 

Afiyet 
olsun...

Sevdiklerinizle 
güzel kahvaltılar 

etmenizi ve 
derslerinizde çok 
başarılı olmanızı 

diliyoruz. 
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Bu sayımızda halkalarıyla 
meşhur bir gezegene, Satürn’e 
doğru yolculuğa çıkıyoruz. 
Bize eşlik etmeye ne dersiniz? 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Güneş’e yakınlıkta 
6. gezegen

Satürn; Merkür, Venüs, Dünya, Mars 
ve Jüpiter’den sonra Güneş’e 

en yakın altıncı gezegendir. Hidrojen 
ve helyumdan oluşan gaz kütlesi 
olarak tanımlayabileceğimiz bu 

gezegenin Güneş’e uzaklığı Dünya’yla 
Güneş arasındaki mesafeden 

on kat daha fazladır. 

SATÜRN

Satürn’de bir yıl yaklaşık 
29 Dünya yılına denk gelir. 
Bu gezegen Dünya’ya göre 

Güneş’e daha uzak olduğu için 
Güneş’in çevresinde dönmesi 

daha uzun zaman alır. 
Bu yüzden biz Dünya’da 29 yıl 

geçirirken, Satürn’de ancak 
1 yıl yaşanır. 

Bu gezegende yıllar 
geçmek bilmiyor...
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Satürn’ün en önemli özelliği 
muhteşem halkalarıdır. Bu 

gezegenin, keşfedilme sıralarına 
göre harflerle ifade edilen 

7 halkası vardır ancak bunlar 
binlerce küçük halkadan oluşur. 
Halkaların yüzde 90 oranında 

buzdan meydana geldiği 
tahmin edilmektedir. 

Halkaları
göz kamaştırıyor... 

Birçok 
uydusu var 

Satürn’ün keşfedilmiş 
53 adet uydusu vardır. 
9 adet uydunun keşfi 

ise henüz onaylanmayı 
beklemektedir. 

Teşekkürler 
Cassini... 

Satürn’le ilgili keşif yapmak üzere 
1997 yılında Cassini adı verilen 
uzay aracı uzaya fırlatılmıştır. 

Cassini, 2004 yılında Satürn’ün 
yörüngesinde dolaşmaya 

başlamış, uyduların keşfi de dahil 
bu güzel gezegenle ilgili birçok 
bilgiye ulaşılmasını sağlamıştır. 

Cassini, görevini geçen sene 
tamamlamıştır.
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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TARİHÎ 
KÖPRÜLER 

Köprüler bir yerden başka bir yere ulaşmamızı 
sağlayan yapılardır. Su ve çukur gibi herhangi 
bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlar. 
Biz de bu sayımızı ülkemizin güzellikleriyle 
göz kamaştıran tarihî köprülerine ayırdık.

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Birçok türküye konu olmuş 
köprüler, tarih boyunca 
insanların sevdiklerine 
ulaşmasını ve taşımacılık 
yapabilmesini mümkün kılmıştır. 

Çoğunlukla nehir ve vadilerin 
iki yakasını birbirine bağlayan 
köprüler trafik yoğunluğunu 
rahatlatır. 

Köprülerin inşasında ahşaptan demir-çeliğe, taştan 
betonarmeye birçok malzeme kullanılabilmektedir. 

Bu yapıların kemer köprü, hareketli köprü, asma 
köprü gibi farklı  türleri mevcuttur. Eski zamanlarda 
inşa edilen kemer köprülerde mimarların sanatkâr 
yönlerini büyük bir incelikle sergilediği görülebilir. 

Bu köprüler hem çok güzel hem de dayanıklıdır. 

Ulaşımı kolaylaştırıyor

Yapımında çeşit çeşit malzeme 
kullanılıyor
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PTT, 2014 yılında Clandıras Köprüsü 
ile Kesik Köprü’nün, 2015’te Malabadi 
Köprüsü ile 10 Gözlü Köprü’nün, 
2016’da ise Varda ve Irgandi köprülerinin 
görsellerini pullara taşıyarak bu yapıların 
güzelliğine dikkat çekmiştir. 

PTT, bu sene “En İyi Avrupa Pulu” 
yarışmasında ülkemizi Uzunköprü 

görselli pulla temsil ediyor. Edirne’nin 
Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehri 

üzerinde yer alan ve 1392 metre 
uzunluğunda inşa edilen tarihî yapı, 
dünyanın günümüze ulaşan en uzun 

taş köprüsü olma özelliği taşıyor. 
Uzunköprü, UNESCO Dünya Miras 

Geçici Listesi’nde yer alıyor. 

PTT’den “Tarihi Köprüler” 
temalı pullar... 

PTT’nin Uzunköprü 
görselli pulu yarışmada... 
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MASA TENİSİ 

Bu köşemizde 
çoğu zaman 

okullarda da keyifle 
oynanan masa 

tenisini anlattık. 
Bu eğlenceli sporu 

sizin de seveceğinizi 
düşünüyoruz.  

SPORCU
PTT ÇOCUK

• En basit tanımıyla, 2 veya 4 
oyuncunun, ortasında ağ gerili bir 

masanın iki ucunda birbirlerine raketle 
top attıkları bir spordur.

• Masa tenisini her yaştan insan 
oynayabilir. 

• Pinpon olarak da bilinen masa tenisi 
ilk olarak Hindistan ve Güney Afrika’da 
oynanmıştır. Zaman içinde bu sporun 
İngilizler tarafından çeşitli türleri 
geliştirilmiştir. 

• Ülkemizde 1966 yılında kurulan 
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 
bu sporla ilgili yurt içinde ve dışında 
önemli faaliyetler gerçekleştirmektedir.  

Masa tenisi nedir? 
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• Kurayla oyuna başlayacak sporcu seçilir.

• Oyun servis atışı ile başlar. Oyuncu topu 
kendi alanında bir kere sektirerek fileye 
değdirmeden karşı tarafın alanına atar. 

Rakibi bu servisi karşılar. 

• Oyuncular kendi alanında seken topa 
vurarak onu rakibin alanına gönderir. 

Bir oyuncu topu doğru karşılayamazsa 
ya da doğru atamazsa puan kaybeder.

• Masa tenisinde setler 3 ve 5 gibi 
tek sayılardan oluşur. 

• 10 metre uzunluk ve 7 metre 
genişliğinde bir oyun alanı

• Belirli ölçülere sahip ve 
ortasından enlemesine beyaz çizgi 
çekilmiş bir masa

• Masanın ortasına kurulacak ve 
çubuklarla desteklenen bir ağ 

• Raket ve toplar 

Nasıl oynanıyor?

Masa tenisi oynayabilmek 
için neler gerekli? 
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OYUNLARIMIZ

Oyuncu sayısı kadar 
kağıt ve kalem. 

• Oyun iki veya daha fazla oyuncu ile 
oynanır. 
• Her oyuncu kağıdına “İsim”, “Şehir”, 
“Hayvan”, “Bitki”, “Eşya”, “Şehir” gibi  
başlıklar atar ve bunları sütunlara ayırır.  
• Bir harf seçilir. 
• Her oyuncu ilgili sütuna o harfle başlayan 
bir kelime yazar. Örneğin, “t” harfi 
seçildiyse şehir sütununa “Tokat” yazılabilir. 
Bu şekilde tüm sütun başlıkları doldurulur. 
• Çizelgesini ilk bitiren oyuncu “Bitti” der. 
O andan itibaren önceden belirlenen süre 
tutulur. Bu sürenin sonunda tüm oyuncular 
kağıdı kalemi bırakır. 
•  Yanlış ve geçersiz kelimeler sıfır puan 
alır. Diğer her bir kelimeye on puan verilir.  
Aynı kelimenin iki oyuncu tarafından 
kullanılması halinde ilgili puan oyuncular 
arasında paylaşılır. 
•  En çok puan alan oyuncu, oyunu kazanır. 

Malzemeler

Oynanışı

İSİM
ŞEHİR

HAYVAN 
Bu sayımızda 

yine çok eğlenceli 
bir oyunla 

karşınızdayız. 
Kağıdınız, 

kaleminiz hazırsa 
haydi başlayalım... 
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SANATÇI
PTT ÇOCUK
Hiç sanat galerisi gezme fırsatınız oldu mu? 
Şehrinizdeki sanat galerilerinin yerini 
biliyor musunuz? Gelin, bu önemli 
mekanları birlikte dolaşalım. 

Sanat galerileri, diğer adıyla sanat 
müzeleri her türlü sanat sergisinin 

gerçekleştirildiği mekanlar ve 
binalardır. Bu galerilerde başta resim 

olmak üzere heykelden fotoğrafa, 
kostümden basılı yayınlara birçok 
alanda üretilen eserler sergilenir. 

Sanat galerilerinde 
neler var? 

SANAT 
GALERİLERİ
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• Sanat galerileri, sanat eserlerinin tanıtımına katkıda bulunur. 
Sanatseverler buralarda beğendikleri eserleri satın alabilirler.

• Bu galeriler sayesinde sadece usta ve meşhur değil, 
genç sanatçıların da eserlerini tanıyabiliriz.

• Sanat galerilerinde sadece sanat eserlerinin tanıtımı ve satışı 
yapılmaz; söyleşiler, kurslar ve seminerler de düzenlenir. 

Böylece insanlara sanatsal ve kültürel olarak 
kendilerini geliştirme imkanı sağlanır. 

• Sanat galerilerinde çocuklar için de sergiler düzenlenir. 

Neden önemliler? 

• İspanya’daki Guggenheim Müzesi, 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki  

Smithsonian Enstitüsü ve Metropolitan 
Sanat Müzesi dünya çapında kıymetli 

eserlerin sergilendiği önemli 
sanat galerilerindendir. 

• Ülkemizde İstanbul Modern ve 
CerModern gibi galerilerde çok değerli 

sanat eserleri sergilenmektedir. Bu sanat 
galerileri her yıl binlerce sanatsever 

tarafından ziyaret edilmektedir. 

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk, 

“Sanatsız kalan bir milletin 
hayat damarlarından biri 
kopmuş demektir” sözüyle 

sanata ne kadar önem 
verdiğini belirtmiştir. Sanat 

galerileri sanatsız kalmamak 
adına faydalanabileceğimiz 

önemli mekanlardır.  

Dünyaca ünlü sanat 
galerileri... 
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün okulun ilk günüydü. Arkadaşım Ali okula gelmeyince merak ettim. Akşam okuldan eve 

dönünce babama arkadaşımın okula gelmediğini söyledim. Babamla Ali’yi aradık ve evde kardeşiyle 

oynarken düştüğünü öğrendik. Çok şükür, önemli bir şey yokmuş. Bir-iki gün içinde 

 okula başlayacakmış. 

Telefon konuşmamız bittikten sonra babam bana ev kazalarına karşı dikkatli olmamız gerektiğini 

anlattı. Ev kazaları birçok şekilde gerçekleşebilirmiş. Örneğin, düşmeler ve çarpmalar, 

zehirlenmeler, kesikler, yanıklar, elektrik çarpmaları, boğulmalar bunların sadece birkaçıymış.  
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Bizim herhangi bir ev kazasına maruz kalmamamız için çok dikkatli olmamız gerekiyormuş. 

Örneğin, makas ve bıçak gibi kesici aletleri kullanırken özen göstermeli, mümkünse 

büyüklerimizden yardım istemeliymişiz, aksi halde bir yerimizi kesebilirmişiz. 

Evde bulunan ilaçlara dokunmamalıymışız. Evimizdeki ocak ve fırının düğmeleriyle 

oynamamalıymışız. Ocak üzerinde kaynayan tencere ve çaydanlığı hiçbir şekilde 

ellemememiz gerekiyormuş. Ayrıca evimizdeki prizleri ve elektrikli aletleri kullanırken 

çok dikkatli olmamız şartmış.

Evin içinde kardeşimle ve arkadaşımla koştururken düşüp bir yerimi incitmemeye 

çalışmalıymışım. Aslında ben daha çok arkadaşlarımla apartmanımızın bahçesinde 

oynamayı tercih ediyorum. 

Babama bütün anlattıklarıyla ilgili çok dikkatli olacağıma dair söz verdim. 

Kendisiyle birlikte yarın Ali’ye geçmiş olsun ziyaretine gitmeye karar verdik.  
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ÇALIŞKANLIK

Çalışmayı seviyor musunuz? 
Çalışırken herkes gibi 

zorlandığınız oluyor mu? 
Bu sayımızda önemli 

değerlerimizden çalışkanlığa 
yer verdik. 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

Çalışkan insanlar 
olarak neler 
yapabiliriz? 

Çalışkan sözcüğü gayretli, 
çalışmayı seven, faal 

anlamına gelmektedir. 
Çalışkanlık ise çalışkan 

olma durumunu 
ifade eder. 

Çalışkanlık denince 
ne anlamalıyız? 

• Odamızı toplayabiliriz.

• Annemize sofra kurarken yardım edebiliriz.

• Evcil hayvanımız varsa onun bakımıyla ilgilenebiliriz.
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• Çalışma saatlerimizi belirleyebiliriz. 
O saatleri en verimli şekilde kullanarak 
ödevlerimizi tamamlayabilir, 
derslerimizi tekrarlayabiliriz. Zamanı 
iyi değerlendirerek çalışmak bize 
arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle 
daha fazla vakit geçirme imkanı sağlar.

• “İşleyen demir ışıldar” sözü atalarımızın çalışkanlığa 
verdiği öneme vurgu yapmaktadır. 

• Hayvanlar âleminin önemli üyeleri karıncalar 
çalışkanlıklarıyla ünlüdür. Karıncalar gibi çok 

çalışırsak belirlediğimiz hedeflere ulaşabiliriz. 

• Nasıl çiftçiler toprağı ekmeden, biçmeden 
ve işlemeden ürün elde edemezlerse bizim de 

çalışmadan başarıya erişmemiz mümkün değildir. 

Çalışkanlık önemli... 
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Engelli arkadaşlarımızın dostu 
tekerlekli sandalyenin özelliklerini 
biliyor musunuz? Öğrenmek 
için bizi takip edin. 

• Tekerlekli sandalyeler engellilerin 
bir yerden bir yere gidebilmek 

için kullandıkları, tekerlekleri olan 
oturma araçlarıdır. 

• Tekerlekli sandalye, çeşitli 
rahatsızlıkları ve engelleri 

nedeniyle yürüyemeyen kişilerin 
rahat hareket etmesini sağlar. 

Her aracın farklı boyutta 
tekerlekleri olabilmektedir.  

• Bazı tekerlekli sandalyelerin 
tekerlekleri elle hareket 

ettirilebilmekte, bazıları ise aküyle 
çalışabilmektedir. 

ENGELLERİ
AŞALIM

TEKERLEKLİ 
SANDALYE 

Bu araçlar engelli bireylerin hayatlarını 
kolaylıkla sürdürebilmesi için çok 
önemlidir. Farklı derecelerde engeli 
bulunan kişilerin ihtiyacına göre birçok 
model üretilebilmektedir.

Bu sandalyeler 
hareket ediyor... 

Tekerlekli sandalyeler 
hayatı kolaylaştırıyor... 
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• Tekerlekli sandalye sayesinde 
engelli bireyler basketbol, tenis 

ve okçuluk gibi birçok sporu 
yapabilmektedir. 

• Türkiye Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Erkek Millî Takımı dünya 
çapında bilinmektedir. Millî Takım, 
2017 yılında düzenlenen 23. Avrupa 

Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Şampiyonası’nı kazanarak 

büyük bir başarı 
elde etmiştir. 

Sporda tekerlekli 
sandalye
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MERAKLI
PTT ÇOCUK ODYOLOJİ

Sesleri duymakta sıkıntı 
çekenler, yani işitme problemi 

yaşayanlar veya denge 
bozukluğu sorunu olanlar 

kulak-burun-boğaz doktoruna 
gider. Uzman doktor uygun 

görürse sorunun daha ayrıntılı 
araştırılması için kişiyi odyoloji 

bölümüne yönlendirir. 

Sesler hayatımızda ne kadar önemli bir yer 
tutuyor, değil mi? Peki, işitmeyi inceleyen bir 
bilim dalı olduğunu biliyor muydunuz?

Odyoloji, işitme 
ve denge 

bozukluklarıyla 
ilgilenen bilim 
dalına verilen 

addır. 

İşitme ve denge 
bozukluklarıyla ilgili 
testlerin yapılması, 

bunların yorumlanması, 
tanı konulması ve 

yaşanan sorunların 
giderilmesiyle uğraşan 
uzmana odyolog denir.
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Odyologlar, kulak-burun-
boğaz uzmanlarıyla birlikte 

çalışırlar. Onlara işitme 
bozukluklarının tedavisi 
konusunda danışmanlık 

yaparlar. Bunun 
yanı sıra işitme engellilerin 
öğretmenleri ve özel eğitim  

uzmanlarıyla da ortak 
çalışmalar gerçekleştirirler.   

Odyologlar, hastalarında işitme 
kaybının olup olmadığını, varsa 

sebebini ve kulakların işitme 
kaybından ne kadar etkilendiğini 

tespit etmek amacıyla çeşitli 
testler gerçekleştirir. Bunlara 

odyolojik testler denir. Ayrıca, bu 
uzmanlar işitme kaybı yaşayanlar 

için en uygun işitme cihazının 
seçilmesine ve onların bu cihazları 

rahatça kullanabilmesine 
yardımcı olurlar.  
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Resimlere bakarak soruları 
cevaplar mısınız?

Find the answers by looking at the pictures.

İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

What is he doing?

What is she doing?

What is she carrying? 

1. He is opening the window.

2. He is sitting at his desk. 

3. He is leaving the classroom.

1. She is taking notes. 

2. She is opening his school bag. 

3. She is using a ruler. 

1. An eraser 

2. A pencil sharpener 

3. A school bag and a book 
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MİA VE BAZI ŞEKERLİ ŞEYLER 
Yazar: Birsen Ekim Özen  
Resimleyen: Dilek Altıntaş Birben
Şekerello Kralı IV. Başpancar ve Buğdayhan insanları şekerli 
ve unlu gıdalara alıştırmaya, böylece onların sağlıklarını 
bozmaya ve dünyayı ele geçirmeye çalışmaktadır. 
Ancak Işıklıçukur Okulu’na geldiklerinde Mia’yı 
karşılarında bulurlar. Mia ve Berke’nin sıcak dostluğuna 
şahit olacağınız bu hikayede, acaba Başpancar ve 
Buğdayhan’ın kötü planları bozulabilecek midir? 
En iyisi okuyup görmek, değil mi? 

EFSUNLU EŞYA MASALLARI 
Yazar: Italo Calvino 
Resimleyen: Irene Rinaldi
Çevirmen: Meryem Mine Çilingiroğlu  
Sihirli yüzüklerden konuşan hayvanlara, dilekleri yerine 
getiren kutulardan birdenbire değişen hayatlara türlü 
ilginçlikle karşılaşacağınız İtalyan masallarını okumaya 
ne dersiniz? Italo Calvino tarafından derlenen bu kitapta 
“İncirden Hiç Bıkmayan Kral Kızı” (Romagna masalı), 
“Çoban Sarayda” (Toscana masalı), “Sihirli Yüzük” 
(Trentino masalı) ve “Kuzey Rüzgârı’nın Hediyesi” 
(Toscana masalı) adlı masalları bulabilirsiniz. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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MİNİ MİNE 
BİRLER
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu

Mine, rengarenk kitaplarının arasından yine en sevdiğini seçmişti. Annesi, bir kez daha aynı kita-
bı görünce gülümsedi. Bu kitabı o kadar çok okumuşlardı ki, sayfalardan bazıları yıpranmıştı. 
Ormanda yaşayan hayvanların birçoğunun arkadaş olduğu bir kitaptı. Ara sıra bir araya gelip 
ormanla ilgili bildikleri şeyleri paylaşıyorlardı. Annesi buranın okula çok benzediğini, Mine’nin 
de yaşı bir elinin parmaklarını geçince okula gidebileceğini söylüyordu. Mine bunu her duydu-
ğunda tek tek parmaklarını saymaya başlıyordu. Biiiir, ikiiiii, üüüüüç…
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Annesi gülümsedi. Kitaptaki öğretmen Zürafa’yı gösterip, kaldıkları yerden okumaya devam etti. 
Mine, artık sadece sayfadaki resimlere değil, annesinin okuduğu şekillere de bakıyordu ama 
hiçbir şey anlamıyordu. Annesi bazen bir önceki okuyuşunda “Zürafa” dediği şekle şimdi “Aslan” 
diyordu. Mine bunu fark ettiğinde hızlıca annesine dönüyor ve bazen onu başka bir yere bakar-
ken yakalıyordu. Aynı kitabı okumaktan çok sıkıldığını anlamıştı. 

- Ama anne, ben beş, bir de buçuk yaşındayım. Okula gidemez miyim artık?

Annesi Mine’nin başını öptü. Artık güzel kızının yaşı bir elinin parmaklarını geçiyordu demek. Ne 
çabuk da büyümüştü. Daha dün, içinde sadece bir kelebek, bir kedi, bir köpek ve bir civciv resmi 
olan kitaba bakıyorlardı hâlbuki. Annesi parmaklarını bir tersten bir düzden saymaya çalışan 
Mine’ye iyi geceler diledi. Her saydığında beş bir de buçuk kadar çok oluyordu. Mine’nin baba-
sı, eşinin salona geldiğini görünce televizyonun sesini kıstı. Yüzündeki duygulu ifadeyi görün-
ce eşinin ellerini tuttu ve ne olduğunu sordu. Bir süre sessizce sohbet ettiler. Baba gülümsedi.

- Kızımız ne zaman okula gidecek kadar büyüdü?

- Madem küçük kızımız bu kadar çabuk büyüdü, yarın okula kayıt yaptırayım öyleyse. 

Ertesi sabah kahvaltıdan sonra annesi Mine’yi çarşıya götürdü. Birlikte bir sürü renkli çanta-
nın tavandan sarktığı bir dükkâna girdiler. Çantaların üzerinde Mine’nin çizgi f i lmlerde 
gördüğü kahramanlar vardı. İçlerinden bir tanesine bakakaldı Mine. Derken o çantaya ucu 
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kanca biçimli bir çubuk uzandı ve kancanın ucunda aşağı iniverdi çanta. Annesi, baykuşa benze-
yen çantayı Mine’nin omuzlarından geçirince, onu aldıklarını anlayıp çok sevinmişti Mine. Çanta-
yı görmek için habire sırtına bakmaya çalışıyordu ama o koştukça çanta da peşinden gidiyordu. 
Sonunda bir ayna gördü ve omzunun üstünden sırtında duran baykuş çantaya baktı. Yan ceple-
ri kanat gibi açılabiliyor, fermuarın tutma yeriyse gagaya benziyordu. Aynı orman hayvanlarının 
sürekli gidip akıl danıştığı Bilge Baykuş gibiydi. Gözleri biraz uykulu, sevecen ve her zaman bilgili... 

Oradan kırtasiyeye gittiler. Üzerinde çiçeklerin olduğu küçük etiketler, renkli parlak kitap-defter 
kapları, bez kalem kutusu, renkli renkli kalemler, silgi, kalemtıraş… Ooof ne çok şey vardı böyle, 
hepsini baykuş çanta mı taşıyacaktı şimdi?

Mine gittikçe ağırlaşan çantası yüzünden endişelenmeye başlamıştı. Bütün bu eşyaları her gün 
sırtında okula mı götürecekti yani?

- Ne kadar da ağır oldu, off, puff. 

- Belki Bilge Baykuş sana yardım eder.

Annesi belli etmemeye çalışarak hafifçe çantanın altından tuttu, kaldırdı. Mine birden Bilge 
Baykuş’un ona yardım ettiğini düşündü. Sonra hızlanıverince annesi çantayı tutamamış, Mine 
birden ağırlaşan çanta yüzünden olduğu yere oturuvermişti. Mine annesinin ona hiç de komik 
olmayan bir şaka yaptığını anlayınca çantasını çıkarıverdi. Annesi, Mine’nin sinirle çattığı kaşla-
rını öptü ve her gün bu kadar eşyayı taşımayacağını, o günün derslerine göre gereken eşyala-
rı alacağını söyledi. Sonra o ağır çantayı kolayca omzuna alıp kızına elini uzattı. Mine düşündü 
ki, belki de Bilge Baykuş aslında annesiydi.
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Günler geceler birbirini kovalamış, tüm kitaplar kaplanmış, güzelce etiketler yapıştırılmış-
tı. Okulun ilk günü için Mine, annesinin sesini duyar duymaz yataktan fırladı. Sevinçle yüzü-
nü yıkayıp dişlerini fırçaladı. Annesi saçlarını tarayıp, küçük bir kurdeleyle bağladı. Bu sabah 
sütünü bile keyifle, heyecanla içti. Acaba okulu nasıldı, hangi sınıftaydı? Hemencecik bitseydi 
kahvaltı, çabucak gitselerdi. Kahvaltı bitince içinde sadece bir defter ve kalem kutusu koyduk-
ları çantayı kolayca aldı Mine. Sonra yeni aldıkları bağcıklı ayakkabının önünde duruverdi.

- Bak kızım, önce bir ipi kulak gibi kıvıracaksın, sonra öbürünü de onun üstünden atacaksın… 
veeee bitti.

- Nasıl hemencecik oldu ki? Göremedim bile.

Okula gelip sınıfını bulmaya çalışırken bile Mine hâlâ bağcıklarına bakıyordu. Sınıfların önün-
den geçmeye başladılar. Mine bütün sınıfları birbirine benzetti. Bütün sıraları ve öğretmen 
masalarını da birbirine benzetti. Öyleyse kendi sınıfını nasıl bulabilirdi? Doğru sınıfın önüne 
geldiklerinde, annesi ve babası Mine’ye kapının üzerindeki işareti gösterdi. Bu şekli unutma-
ması gerektiğini tembihlediler.

“1-D” yazan kapının önünde durup içeriye baktılar. Neredeyse tüm sıralar Mine gibi şaşkınlık-
la bakan öğrencilerle dolmuştu. Boş sıralardan birine oturdular.
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Mine, babasının da işe gideceğini bildiği için ona el salladı. Annesiyle birlikte etrafa bakma-
ya başlamışlardı. Birden sınıf öğretmeni içeri girince bütün öğrenciler ve ebeveynler sustu. 
Çok neşeli ve hızlı hareket eden bir öğretmendi. Adını tahtaya yazmış, yazarken de “Yıldırım” 
demişti. Mine gülümsedi. Yıldırım öğretmen, ilk dersi tanışmaya ayıracağını söyleyip ilk sıra-
da oturan öğrenciye adını sordu.

İlk sırada oturan öğrenci ayağa kalktı ve adının Atacan olduğunu söyledi. Elinde “ciuv, ciuuv” 
diye ses çıkaran bir oyuncak vardı. Oyuncaktan gözünü ayırmadan konuşuyordu. Mine yüzü-
nü görememişti ama söylediklerini duyuyordu.

- Babam beni birinci sıraya oturttu. Çünkü oyun oynamayı çok seviyorum. Okulda oyuncakla-
ra izin verilmiyormuş, bu yüzden okul başlamadan önce bu oyunu bitireceğim.

- Memnun olduk Atacan. Okulda elbette oyun oynayacağız. Fakat yalnızca bir kişinin oyna-
yabildiği değil, hepimizin katılabileceği oyunlar oynayacağız.
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Atacan, elindeki oyuncağı bırakınca öğretmen gülümsedi ve ikinci sıradaki öğrenciye döndü. 
“Okulda yalnız kalacağını düşününce korkudan ağlıyor.” dedi annesi. Yıldırım öğretmen kendi 
masasına oturdu. Kendisinin de yalnız oturduğunu söyleyince, öğrenci başını kaldırdı ve gülüm-
sedi. Sonra, yüzünde minik çiller olan, sevimli bir öğrenci ayağa kalktı. İsmi Selen’di ve bir baca-
ğı demirden yapılmıştı. Çok güzel resim çizebildiği için tahtaya bir kelebek çizmişti. Murat da 
ince uzun boylu bir çocuktu, Boncuk adında bir kedisi vardı. Tuna şakacı biriydi, öyle ki o konu-
şurken, okuldan korkan arkadaşlarının bile yüzü gülmeye başlamıştı.

Zil çaldığında tüm anne babalar çıkmış, sınıfta sadece öğrenciler kalmıştı. Öğretmenleri, yıl 
boyunca neler öğreneceklerini anlatmaya başladı. Sayıları öğreneceklerini söyledi. Mine beş, 
bir de buçuğa kadar sayabiliyordu. Harfleri öğreneceklerini söylediğinde ise Tuna “a” harfini 
yazmayı bildiğini söyledi. Öğretmen onu tahtaya çıkarır çıkarmaz Tuna tahtaya “a” yazdı. 

- Peki, büyük “a” yazmayı biliyor musun?

Tuna tahtaya sadece ebat olarak daha büyük bir küçük “a” harfi yazdı.

- Tuna, bu küçük “a” harfi, bize büyük “a” harfi yazabilir misin?

- Tabii öğretmenim. 

Tuna tahtaya bu sefer daha da büyük bir küçük “a” harfi yazdı.

Mine yemek saati geldiğinde annesinin sabah hazırlayıp çantasına koyduğu beslenme çanta-
sını açtı. İçinde küçük ve kırmızı bir elma, bir kutu süt, bir dilim tahıllı ekmeğin üzerinde peynir, 
domates, marul, biraz da fındık vardı. Selen’in çantasında da kuru dut vardı. İkisi de fındık ve 
kuru dutları ikiye bölüp birbirleri ile paylaşmışlardı.
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Zaman geçiyor, Mine okulunu ve arkadaşlarını gittikçe daha çok seviyordu. Artık Selen’in çizdiği 
kelebekler daha ayrıntılıydı. Tuna ise tüm harfleri büyük ve küçük şekilde yazabiliyordu. Atacan, 
teneffüs zilini duyar duymaz dışarı fırlıyordu. Sonraki zil çalınca da koştura koştura bahçeden 
geliyordu. Murat da sınıfın panosuna besledikleri hayvanların fotoğraflarını koymaları için bir 
köşe yapıyordu.

Mine eve döndüğünde hemen ödevlerinin başına oturuyordu. Artık sınıfların üstünde yazan 
rakam ve sayıları kendi başına okuyabiliyor, kitaplarını kendi seçip çantasına koyabiliyordu. 
Ayakkabılarını tek başına bağlamayı çoktan öğrenmişti. Artık sorduklarında “Beş bir de buçuk 
yaşındayım.”demiyordu.

- Altı yaşındayım. En yakın arkadaşım Selen. Kitap okumayı çok seviyorum.
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Ödevler bittikten sonra kendi başına kalan Mine, öğretici oyunlar oynuyordu. Babası da geldi-
ğinde akşam yemeğine oturuyorlardı. Mine gün boyunca yaşadıklarını, derste olanları bir çırpı-
da anlatıveriyordu.

- Bugün “İsim, Şehir, Hayvan” diye bir oyun oynadık. Yıldırım öğretmenimiz bana ismimin baş 
harfini verdi. Ben de “Mine, Manisa, Mirket” yazdım. Kimse böyle bir hayvanı bilmiyordu. Murat, 
kitabından Mirket hayvanını gösterince herkes çok şaşırdı.

Akşam olduğunda Mine yatağına giriyor, annesi de yatağın yanına ilişiyordu. Mine’nin yeni yeni 
bir sürü öykü kitabı vardı ama uzun zamandır okumadığı ormanda geçen kitabı istedi. Annesi ilk 
sayfayı açıp, o güzel, şefkatli sesiyle okumaya başladı. İkinci sayfaya geçtiklerinde bir kelimeyi 
yanlış söyleyince Mine düzeltti. Düzeltti ve kitabı kendi kucağına alıp okumaya başladı. Annesi 
Mine’ye sevgiyle sarıldı. Mine kitabı bitirdiğinde, annesinin uyuyup kaldığını görünce gülüver-
di. Bilge Baykuş aslında kendisi de olabilirdi.
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MANDALA
BOYUYORUM
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PTT Çocuk’a neler yazmak istersiniz? 
Mektuplarınızı bekliyoruz. 
Arkadaşlar, mektuplarınızı  PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Tanıtım ve 
Medya İlişkileri Daire Başkanlığı,  Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi 
No:2 06050 Ulus/ANKARA adresine posta yoluyla gönderebilirsiniz. 

MEKTUP KÖŞESİ 

Bu ay mektup köşemizde annesine sevgisini anlatan Barbaros Yetkin’in ve 
kamp anılarını yazan Ezgi Doğan’ın mektuplarına yer verdik. 

ANNEM

Benim annem Melek; benim annem anne. Benim annem bana değer veren, bağrı-
na basan, sevendir. Anne sıcaklığı ve şefkati ile saçımı okşayandır. Seni çok seviyo-
rum annecim. İyi ki benim annemsin, iyi ki senin oğlunum.

Barbaros Yetkin/İzmir 

GEZİDEYİZ

Ben ve arkadaşlarım kamp gezisindeyiz. Çantamıza aldığımız malzemeler: Pusu-
la, kalem, kalın ip, ince ip, kağıt... Deniz, Çisem, Nisa yola çıktık. Uzun uzun ağaç-
lar vardı. Herkes kendi çadırını kurdu, ateşi yaktık. Çisem ve Nisa meyve toplama-
ya çıktılar. Deniz ve ben yorganları kurduk. Sonra korunaklar yaptık. Nisa ve Çisem 
geldi, uyuduk. 

Ezgi Doğan/Ankara 
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 19

Moana Antik Polinezya’da yaşayan 
bir kabile şefinin cesur kızıdır. 
Korkusuz Moana doğanın içinde 
büyür. Ancak olağanüstü güçleri olan 
Maui tarafından yapılan korkunç 
bir lanet onun adasına ulaşır ve 
Moana’nın macerası başlar.

Sayfa 18Sayfa 11

Sayfa 27

OKUL

Sayfa 34-35
Sayfa 52

What is he doing ?

What is she doing ?

What is she carrying? 

1. He is opening the window.

2. He is sitting at his desk. 

3. He is leaving the classroom.

1. She is taking notes. 

2. She is opening his school bag. 

3. She is using a ruler. 

1. An eraser 

2. A pencil sharpener 

3. A school bag and a book 
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


