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Bu sayımızla birlikte birinci yaşımızı 
kutluyoruz. Bir yıldır PTT Çocuk 
dergisine gösterdiğiniz ilgi için  

çok teşekkür ediyoruz.  
Büyük bir heyecan ve mutlulukla 

yepyeni sayılar hazırlamaya  
devam edeceğiz. 

Dergimizin birinci yaşına özel 
dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

Bu ay neler mi var?  
13. sayımızın temasını “sonbahar” 

olarak belirledik. Meraklı  
PTT Çocuk, bu güzel mevsimde 

çevremizde gözlemlediğimiz 
değişiklikleri anlattı. “Engelleri 

Aşalım” sayfalarında millî 
paralimpik sporcumuz Gizem 

Girişmen’in hayatını hayranlıkla 
okuyacağınızı düşünüyoruz. 

“Küçük Filatelist” köşesinde PTT’nin 
Atatürk temalı pullarının yer aldığı 

bu sayımızda, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ü vefatının  
80. yıldönümünde saygı ve  

minnetle anıyoruz.  

Hepimize çok değerli bilgiler 
öğreten, her birimizin iyi bireyler 

olması için sevgiyle çabalayan 
bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım 

Öğretmenler Günü’nü kutluyor,  
siz kıymetli okurlarımıza mutlu, 

sağlıklı, neşe dolu bir ay diliyoruz. 
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Bu ay PTT’nin yepyeni bir ürününü 
tanıtıyoruz: PTT Kargo Drone. 
Haydi, drone’ların son derece ilginç 
dünyasına merhaba diyelim. 

PTT  
KARGO 
DRONE

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Drone, bir tür uzaktan kumandalı uçaktır.
Pilotsuz çalışan bu uçakla eşya taşınabilir, 

üzerine yerleştirilen kamerayla çekim 
yapılabilir. Son teknoloji ürünü drone’lar 

günümüzde pek çok alanda  
kullanılmaktadır. Örneğin, bu cihazlarla 

şunlar yapılabilir:
1. Doğal yaşam gözlemi yapma ve  

belgesel çekme
2. Deprem, sel gibi doğal afetler 
sonrasında hasar tespiti yapma 
3. Havadan yangın söndürme

4. Bir nesneyi bir yerden başka  
bir yere taşıma

Drone nedir? 
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• -20 ile 50 santigrat derece arasında, 
yani çok soğuk ve çok sıcak 

 havalarda çalışabiliyor. 

• Teslimat sürecinin her aşamasında 
hareketleri adım adım takip 

edilebiliyor. 

• 2 kilograma kadar yük taşıyabiliyor 
ve 20 dakika havada kalabiliyor. 

• Cihazda bulunan harita programı 
sayesinde istenilen yere teslimat 

yapılabiliyor. 

• Paket tutup bırakabiliyor,  
yönetildiği merkezle iletişimin 

kesilmesi durumunda kalkış noktasına 
dönebiliyor, acil iniş yapabiliyor ve 

askıda kalabiliyor.

PTT Kargo Drone’un özellikleri 
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DOĞADAN 
BİZE
İnek, sığır, koyun gibi hayvanların 
yemeyi en çok sevdiği bitkilerden 

biri yoncadır. Onu tanımaya  
ne dersiniz?

YONCA

Doğum yeri: Orta Doğu
Latince adı Medicago sativa 
olan yoncanın anavatanının 
Orta Doğu olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu bitkinin boyu  
50 ile 80 santimetre, ömrü ise  

4 ile 8 yıl arasında değişmektedir. 
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Önemli bir yem bitkisi 
Yonca dünyanın en çok yetiştirilen 

yem bitkisidir. Besleyici değeri yüksek 
olduğu için yonca yiyen hayvanlardan 

daha fazla süt elde edilir. 

Yonca, yeterince kireç içeren, az kumlu 
ve nemli toprakları sever. İlkbahar ve 
sonbaharda toplanır.

Dünyada “alfalfa”, halk arasında “şark 
yoncası” olarak bilinen bu bitkinin çok 
uzun kökleri vardır. Böylece topraktan iyi 
beslenebilir. Yonca yaklaşık  
10 vitamin içermektedir. 

Yonca hakkında... 
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ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ 
10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9’u 5 geçe Dolmabahçe Sarayı’nda 
hayata gözlerini yuman Cumhuriyetimizin kurucusu ve  
ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının  
80. yıldönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. 

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş 
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. 
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda, 
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, 
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
(...) 

Ümit Yaşar Oğuzcan

MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM

10 KASIM 

8



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çocukları çok sever 
ve onlarla yakından ilgilenirdi. Peki siz, Atamıza sevginizi 
ifade eden bir mektup yazmaya ne dersiniz?

1. Mektubunu 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 mektup dergimizde yayımlanacak ve yazarı ödüllendirilecektir.

Ad-Soyad:
Doğum Tarihi:

Telefon:
Adres:

HAYAL ET, 
YAZ
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Kurtuluş Savaşımızın lideri,  
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına  
PTT tarafından farklı yıllarda  
pullar çıkarılmıştır. Bu sayımızda,  
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla  
Atatürk temalı pulları inceledik. 

PTT, 1939 yılında “Atatürk’ün Ölümünün  
1. Yıldönümü” temalı pullar basmıştır. 

Sonraki yıllarda, “Atatürk’ün Ölümünün 
50. Yılı Hatıra Bloku” ve “Atatürk’ün 

Doğumunun 130. Yılı Anma Bloku” gibi 
filatelik ürünler de çıkarılmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelişi  
Kurtuluş Savaşı’nın gidişatını değiştiren bir dönüm noktasıdır. Atatürk,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920’ye kadar çalışmalarını  
buradan yönetir. PTT, 27 Aralık 1969’da “Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 50. Yılı”  
konulu iki parçalık anma pulu çıkararak bu önemli güne vurgu yapmıştır. 

PTT’den Atatürk pulları 

Atatürk’ün Ankara’ya gelişi pullarda 

KÜÇÜK 
FİLATELİST

ATATÜRK 
TEMALI 
PULLAR 
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“Atatürk Evleri” olarak anılan tarihî binalar arasında Atatürk’ün Selanik’te doğduğu 
ev ile Trabzon, Bursa, Erzurum ve Ankara’da kullandığı evler göze çarpar.  

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mütevazı tarzını ve alışkanlıklarını yansıtan bu 
evlere yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi göstermektedir.  

Atatürk Evleri’nin bir kısmına ait görseller PTT tarafından 2003 yılında çıkarılan  
“Kültür Varlıklarımız” konulu pul serisinde yer almıştır.  

PTT, Atatürk’ün annesi  
Zübeyde Hanım’ı da pullara 
konu etmiştir. 1956 yılında 
çıkarılan “Anneler Günü” temalı 
pullarda Zübeyde Hanım’ın 
fotoğrafına yer verilmiştir. 

Atatürk Evleri 

Zübeyde Hanım anısına...
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PEÇELİ 
BAYKUŞ 

HAYVANLARI
sevİyorum

• Uzun bacak ve kanatlara sahip 
peçeli baykuşların rengi genellikle 

açık kahverengidir.  
Kalp şeklinde yüzleri vardır. 

• Ağaç kovuklarına tünemeyi severler. 
Ortalama ömürleri 1-2 yıldır. 

• Afrika’dan Avrupa’ya dünyanın farklı 
bölgelerinde görülebilirler. 

Peçeli baykuşlar, kuşlar âleminin ilginç 
sakinleri. Haydi, bu sevimli canlıların 

dünyasına birlikte adım atalım.

• Peçeli baykuşların boyu  
33 ile 39 santimetre arasında 

değişmektedir. Gözleri  
oldukça iridir. 

• Kısacık kuyrukları, açıldığında 
çok genişleyen uzun  

kanatları vardır.
• Yaşam alanı olarak genellikle 

kurak iklimin görüldüğü  
geniş arazileri tercih ederler. 

Yüzleri tıpkı kalp gibi...  

Kuyruğu kısa, 
kanatları uzun 
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Anadolu’nun bazı yerlerinde az sayıda da 
olsa peçeli baykuş görülür. 

Türkiye’de de var

Şaşırtıcı 
kulaklar

Peçeli baykuşların perdeli 
kulakları vardır. Bu özellikleri 

sayesinde kulaklarını istedikleri 
zaman, örneğin hızlı uçarken 

kapatabilirler. 
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Bu ay Ege Bölgesi’nde bulunan 
Denizli’yi geziyoruz. Denizli 
horozuna merhaba deyin!

Ü ürü üüüüü!

Bir doğa harikası: 
Pamukkale 

DENİZLİ

Bu güzel şehrimizin simgesi 
Denizli horozudur. Denizli’ye 
özgü bu horoz türü siyah ve 
sürmeli gözlere sahiptir. Uzun 
ve ahenkli ötüşüyle dikkat çeker. 

UNESCO Dünya Miras 
Listesi’nde yer alan 

Pamukkale, şehrin en 
popüler bölgesidir.  

Yer altından çıkan sıcak 
suların oluşturduğu 

travertenleri görmek için 
her yıl birçok insan  

buraya gelir. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Traverten: Birtakım 
kaynak sularının 
dibinde biriken 

tortu, pamuk taşı
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Eski mi eski bir kent... 
• Pamukkale’nin bulunduğu bölgede 
Hierapolis adında bir antik kent yer 
almaktadır. Buradaki kalıntılar, eski 
çağlarda insanların nasıl yaşadıklarını 
anlamamıza yardımcı olur. 

• Hierapolis Antik Kenti’nde bulunan 
Roma Hamamı günümüzde Hierapolis 
Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmaktadır.

• Bu müzede, Hierapolis kazılarından 
çıkan heykeller, mezar taşları ve  
mimari sütunlar sergilenmektedir. 

PTT pullarında Denizli 
PTT, “UNESCO Dünya Miras 

Listesindeki Eserlerimiz (Denizli)” 
konulu anma puluyla bu güzel 

ilimizin tanıtılmasına katkı 
sağlamıştır.  
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Sonbaharda çevremizde ne gibi 
değişiklikler olduğunu sizin için 
araştırdık. Haydi, yaprak hışırtıları 
eşliğinde bir yürüyüşe çıkalım.

• Geceler uzar, gündüzler kısalır. 

• Güneş, ülkemizi daha az ısıtmaya, 
 yani havalar soğumaya başlar.

• Ağaçların yaprakları sararır ve dökülür.

• Uzun kollu kıyafetler ve yağmurluk giymeye başlarız.

• Otlar ve çimenler kuruyup sararır. 

• Bazı kuşlar sıcak bölgelere göç eder. 

• Yediğimiz sebze ve meyveler değişir. 

• Dünyanın birçok bölgesinde ve ülkemizde diğer 
mevsimlere kıyasla daha fazla yağmur yağar. 

Sonbahar gözlemleri 

SONBAHAR 

MERAKLI
PTT ÇOCUK
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İlkbahar ve yaz aylarında 
güneşten bolca faydalanan 
ağaçların yaprakları, güneş 
ışığının azaldığı sonbaharla 

birlikte sararmaya ve zayıflamaya 
başlar. Yapraklar, yerçekimi ve 

rüzgar gibi faktörlerle ağaçların 
dallarından kopar ve yere düşer. 

Sonbahar, göçmen kuşlar için 
yolculuk zamanıdır. Bu kuşlar, 

soğuk havalardan kaçarak daha 
sıcak olan güney bölgelerine göç 

eder. Ülkemiz pek çok kuşun  
yolculukları sırasında dinlendiği 

önemli bir geçiş noktasıdır. 

Ağaçların yaprakları 
neden sararıp dökülür? 

Kuşlar göçer... 

Sonbaharda neler 
yiyebiliriz?

Mevsime uygun sebze 
ve meyveler tüketmemiz 

vücudumuz için daha yararlıdır. 
Sonbaharda pırasa, lahana, 
karnabahar gibi sebzelerle 

armut, üzüm, kivi gibi  
meyveleri yiyebiliriz. 
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Bu sayımızda buz 
ve tuzu bir arada 
kullanacağımız 

keyifli bir deneye 
yer verdik. Haydi 

başlayalım!

Malzemeler 
Bir bardak su 

Buz 

Tuz 

İp

BUZ VE TUZ 
DENEYİ

MUCİT 
PTT ÇOCUK
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Yapılışı

Sonuç 

1. Bir parça buzu su dolu bardağa atıyoruz. 

2. Buzun üzerine ip koyuyoruz. 

3. İpin üzerine tuz döküyoruz. 

4. Birkaç dakika bekledikten sonra ipi kaldırmaya çalışıyoruz. 

Deneyin sonucunda buzun ipe yapıştığını 
gözlemleriz. Bunun sebebi tuzun buz 

üzerinde temas ettiği yeri hızlıca eritmesi, 
sonra bu bölgenin tekrar donması 

sonucunda ipin buzun içinde kalmasıdır. 
İpi kaldırmayı denediğimizde iple birlikte 

buz da gelecektir. 
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LABİRENT BULMACA
Arkadaşımızın rengarenk ağaçlar arasında yolunu bulmasına yardımcı olur musunuz?

20



DENİZLİ ÇİN VADİ BARAJ

TENİS KUŞ MİMAR KİREMİT

BEYİN ASLAN PEYNİR

KELİME BULMACA
Y O I S G V U F Z E L E D S

T G L H G M O V U H I N I D

Ç İ N N O P A J Z E R P S F

A V N A L S A Z F R V V İ T

J V T F M İ M A R N Z R N K

Y A R I S L Z K K V F T E G

N D İ H B İ Z F İ P F D T S

C İ N U S E L A U R V L T J

Y J Y C O B Y Z K J E E H F

R O E B S C Z İ İ M A M H U

U P P D C D Y M N N C R İ J

V Ş R H J B D S G C E P A T

O U F H V U I E A F C D R B

D K A L K Y J S Y T F V S S

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?
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Yaylı, üflemeli ve vurmalı 
çalgıların bir arada kullanıldığı 
büyük müzik topluluklarına 
orkestra diyoruz. Orkestralarda 
sanatçılar belirli bir uyum 
içinde çeşitli türlerde müzik 
yaparlar. Ülkemizdeki en 
önemli orkestralardan biri 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’dır. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası  
iki yüzyıla yaklaşan bir geçmişe sahiptir. Kısaca CSO 

olarak bilinen orkestra, çok sesli müziğin ülkemizde 
yaygınlaşması ve daha fazla insan tarafından 
dinlenmesi için çalışıyor, Türkiye’yi uluslararası 

alanda temsil ediyor. CSO, dünyanın önde gelen 
sanatçılarıyla birlikte konserler veriyor.

CSO’yu tanıyalım 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SENFONİ 

ORKESTRASI 

BİLGİ KÜPÜ
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PTT, 1977 yılında çıkardığı 
“Cumhurbaşkanlığı Senfoni  

Orkestrası’nın 150. Yılı" temalı pulla  
bu müzik topluluğunun önemine  

vurgu yapmıştır. 

• Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası zaman zaman 
çocuklara yönelik etkinlikler de düzenliyor. Orkestranın 
açıklamalı eğitim konserlerinde çocuklara çalınan eserlerle 
ilgili bilgi veriliyor ve onlar da orkestraya dahil ediliyor. 

• CSO, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kapsamında 1500 çocukla birlikte çok büyük bir 
konser verdi. Böylece, orkestra tarihinde ilk defa bu kadar 
yüksek sayıda çocukla bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu.  

PTT’den CSO pulu 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
çocuklarla bir başka güzel...
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Bu sayımızda sizi içinden 
akarsuların aktığı yeryüzü 

şekillerinden vadilere 
götürüyoruz. 

GİZEMLİ
YERYÜZÜ VADİLER

• İki dağ arasındaki çukur arazi 
veya geçitlere vadi denir. 

• Bu yeryüzü şekilleri, 
çoğunlukla akarsuların 

dağların arasından akmasıyla 
uzun zaman içinde oluşur.
Birçok vadi çeşidi vardır. 

Vadileri 
tanıyalım 
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Fırtına Vadisi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi’nin  
oluşturduğu bu vadi ülkemizin en kıymetli doğal  
güzelliklerindendir. Vadi ve derenin bulunduğu bölge  
rafting gibi akarsu sporları için idealdir. 

Ihlara Vadisi

Aksaray’da bulunan Ihlara Vadisi dünyanın en büyük vadilerinden  
biridir. İçinden Melendiz Çayı’nın geçtiği bu vadide çokça yeşillik  
alan bulunur. 

Kelebekler Vadisi 

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi, doğal yaşamın korunduğu bölgeler 
arasındadır. Burada çeşit çeşit kelebek görmek mümkündür. Vadide kekikten defneye 
pek çok bitki türü de yetişmektedir. 

Çoruh Vadisi 

Bayburt, Erzurum ve Artvin illerinden geçen Çoruh Nehri’nin oluşturduğu Çoruh Vadisi, 
kuşların göçerken kullandığı önemli bir yoldur. Burada bitki çeşitliliği son derece fazladır. 

Dünyada o kadar güzel 
vadiler var ki... İsviçre’deki 

Lauterbrunnen, Endonezya’daki 
Harau ve Çin’deki Kaplan 

Sıçrayışı vadileri bunlardan 
sadece birkaçı. Bazı vadilerde 
bölge halkı yaşamaya devam 

ediyor. Turistler, gezginler 
ve doğaseverler bu doğal 

güzellikleri ziyaret ediyor ve  
buralarda çeşitli sporlar yapıyor.  

Dünyadan örnekler 

Ülkemizde çok sayıda doğa harikası vadi 
bulunuyor. Birkaçını tanıyalım:  

Eşsiz vadilerimizde gezelim...

Ihlara Vadisi

Kelebekler 
Vadisi
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Dünyanın en kalabalık 
ülkesine hoş geldiniz... 

ÇİN

Bir Asya ülkesi olan Çin’e uçuyoruz. 
Hazırsanız, kemerlerinizi bağlayın 
ve yolculuğumuz başlasın. 

Çin Seddi, Çinlilerin çok uzun yıllar 
önce topraklarını korumak amacıyla 
inşa ettikleri yüksek ve uzun savunma 

duvarıdır. Bugüne kadar insanlar 
tarafından dikilen en büyük yapılardan 
biridir. Çin Seddi, 1987 yılında UNESCO 

Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır 
ve günümüzde Dünyanın Yeni Yedi 

Harikası’ndan biri olarak kabul 
edilmektedir. 

Çin Seddi’ni aşmak zor!

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

• Çin’in nüfusu neredeyse 1,5 milyardır. Yani 
dünya üzerindeki yaklaşık her altı insandan 
biri burada yaşar. Çin, kapladığı topraklar 
bakımından dünyanın en büyük dört 
ülkesinden biridir. 

• Burada insanlar Çince konuşur.  
Ülkenin başkenti Pekin’dir. 
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Mutfağının  
tadına doyulmuyor
• Çin, yemekleriyle ünlü bir 
ülkedir. Çinlilerin sebze ağırlıklı 
bir beslenme düzeni vardır ancak 
pirinci de sıklıkla tüketirler. Bu halkla 
ilgili ilginç bir özellik de yemeklerini 
çoğu zaman çatal kaşıkla değil, 
çubuklarla yemeleridir. 

• Kung Pao usulü tavuk, Çin böreği 
ve Pekin ördeği bu ülkenin öne çıkan 
lezzetli yemeklerindendir.  

Bugün dünya üzerindeki pandaların 
neredeyse tamamı Çin’de yaşıyor.  

Çevre kirliliği ve doğal yaşam 
alanlarının azalması nedeniyle 

maalesef nesli tükenmekte olan bu 
canlılar sadece Çin’de değil, tüm 

dünyada çok seviliyor ve korunuyor.

Pandalar öyle şirin ki...
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Beynimiz kafatasımızın içinde yer alır.  
Her biri farklı işlevlere sahip beş 
ana bölümden oluşur. Yetişkin bir 
insan beyni ortalama 1,5 kilogram 

ağırlığındadır.  

Beynimizin işlevi çok... 

Cevize ne kadar benziyor... 

• Tüm vücut hareketlerimizi yönetir. 

• Konuşmamızı, yazmamızı ve 
öğretmenimizin derste anlattıklarını 
kavramamızı sağlar. 

• Duyularımızın merkezidir. Örneğin, 
beynimiz sayesinde yediğimiz yemeklerin 
tadını alabilir, okurken harfleri görebiliriz.  

• Kan basıncımızı ve vücut ısımızı ayarlar. 

• Bir tehlike anında çok çabuk tepki verir. 
Mesela sıcak bir yere dokunduğumuzda 
hemen elimizi çekmemizi sağlar. Böylece 
kendimizi koruyabiliriz. 

Bu sayımızda, bütün vücudumuzun 
kontrolünü sağlayan beynimizi 
inceliyoruz. Sizce bu muhteşem 
organımız nasıl çalışıyor? 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM BEYİN 
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Beynimizin sağlıklı bir şekilde 
çalışması için, soluduğumuz 
havadaki oksijenin sürekli 

olarak bu önemli organımıza 
taşınması gerekir.  

Oksijen şart!

• Bolca balık yemeliyiz. 

• Spor yapmalıyız. Fiziksel aktiviteler 
beynimizin güçlenmesine yardımcı olur. 

• Uyku düzenimize dikkat etmeliyiz.

• Temiz havada arkadaşlarımızla 
sevdiğimiz oyunları oynayabiliriz. 

• Okul dışında da etkinliklere katılabilir, 
yeni şeyler deneyip öğrenebiliriz. 

Örneğin, satrançta kendimizi  
geliştirebilir veya hoşumuza giden  

bir spora başlayabiliriz.

Sağlıklı çalışması için  
neler yapabiliriz? 
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FARK BULMACA
Bakalım, iki resim arasındaki yedi farkı bulabilecek misiniz?
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VAHŞİ AFRİKA’DA HENÜZ DÜNYAYA GELEN’deki 
harfleri aynı sayılı karelere aktarın ve diğer 
sözcükleri tahmin ederek metni oluşturun.

Bu ifade 1994 yapımı “Aslan Kral” filminin 
tanıtımından alınmıştır.

ŞİFRELİ 
BULMACA
Hazırlayan: Mustafa Başaran
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BERABER
YEMEK YAPALIM

Malzemeler
Domates

Beyaz peynir
Yeşil biber 

Roka
Maydanoz 
Salatalık 

Sandviç ekmeği 
Dilimlenmiş zeytin 

Gün içinde okulda 
yediklerimize gösterdiğimiz 

özen, sağlığımız açısından çok 
önemli. Biz de bu sayımızda 

beslenme çantamızda 
bulundurabileceğimiz hem 
besleyici hem de lezzetli bir 

sandviç tarifi verdik. 

Beslenme çantamızda 
sağlıklı bir sandviç

BEYAZ 
PEYNİRLİ 
SANDVİÇ 
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Afiyet 
olsun...

Yapılışı
1. Domates, yeşil biber, roka ve maydanozu  

güzelce yıkıyoruz. 

2. Bir büyüğümüzün yardımıyla yeşil biber ve domatesi 
doğruyoruz. Salatalığı soyuyor ve dilimliyoruz. 

3. Biraz beyaz peynir kesiyor ve dilimlenmiş zeytinlerle 
birlikte sandviç ekmeğinin içine yerleştiriyoruz. 

4. Peynir dilimlerinin üstüne birkaç dilim salatalık ve 
domates, biraz yeşil biber, biraz da roka ve maydanoz 

koyarak sandviçimizi tamamlıyoruz. 
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Güneş Sistemi’nin 
büyüleyici gezegeni 

Venüs’ü birlikte 
tanımaya ne dersiniz? 

Haydi, roketimize 
atlayalım ve bu harika 

komşumuza doğru 
uzun bir yolculuğa 

çıkalım. 

Güneş Sistemi’nin  
en sıcak gezegeni 

Venüs, Güneş’e en yakın 
ikinci, aynı zamanda en sıcak 
gezegendir. Dünyamızda yaz 

aylarında termometreler  
30 derece ve üstünü gösterdiğinde 

“Havalar da ne kadar ısındı!” 
diyoruz, değil mi? Venüs’te 
ise sıcaklıklar 4500 derece 

civarındadır. 

VENÜS 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI
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• Venüs, Güneş Sistemi’ndeki en parlak 
gök cisimlerindendir. Ancak etrafını saran 

bulutlardan dolayı Dünya’dan Venüs’ü 
gözlemlememiz her zaman mümkün değildir. 

• Yüksek hava sıcaklığı ve atmosferinde bulunan 
aşırı miktarda karbondioksit bu gezegende 

yaşamı imkansız kılar. 

• Venüs kendi etrafında Dünya’ya göre çok daha yavaş 
döner. O yüzden, biz 243 gün yaşadığımızda,  

Venüs’te sadece 1 gün geçmiş olur. 

• Venüs’ün dönüş yönü birçok gezegeninkinin  
tam tersidir. Örneğin, Dünya’dakinin aksine burada  

güneş batıdan doğar, doğudan batar. 

Ne güzel parlıyor! 

Yönü ters, hızı yavaş

Venüs’ün 
uydusu yok...

Bu göz kamaştırıcı gezegenle 
ilgili bir diğer önemli bilgi, doğal 
bir uydusunun bulunmamasıdır. 
Fakat bilim insanları milyonlarca 

yıl önce bu gezegenin de 
diğerleri gibi bir uydusunun 
olduğunu düşünmektedir. 
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Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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BARAJLARIMIZ 

Suyun akışını enerjiye çevirerek elektrik 
elde etmek mümkün. Bunun en güzel 
yollarından biri ise barajlar... 

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Barajlar akarsular üzerine inşa edilen bentler, 
yani setlerdir. Bu yapılar sayesinde suların bir 
yerde birikmesi sağlanır. 

• Barajlarda biriken sular içme suyu elde etme,  
tarımsal sulama ve enerji üretmede kullanılır. 

• Suların taşıp çevredeki alanlara zarar  
vermesini önlemeye yardımcı olurlar. 

Baraj denince ne anlamalıyız? 

Ne işe yarar? 
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Barajlarda biriken sular doğal 
olmayan bir göl oluşmasına yol 
açar. Buna baraj gölü denir.

• PTT, 1966 yılında Keban Barajı’nı konu 
edinen pullar basmıştır. 

• 1999 yılında çıkarılan “Barajlarımız” 
temalı pullarla bu yapıların önemine dikkat 
çekilmiştir. Pullarda Çubuk Barajı ve  
Atatürk Barajı’nın görselleri yer almaktadır. 

Atatürk, Keban, Karakaya ve Hirfanlı ülkemizin 
önemli barajlarındandır. Adıyaman ve 

Şanlıurfa arasında bulunan Atatürk Barajı, 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük barajıdır. 

Baraj gölü de ne! 

PTT’den “Barajlarımız” konulu pullar 

Ülkemizin barajları... 
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Tenis en çok sevilen ve 
izlenen spor dallarından biri. 
Raketleriniz ve tenis toplarınız 
hazırsa, gelin tenisi tanıyalım.  

• Kimi insanlara göre bu sporun adı, Fransızca “yakala, 
tut” anlamına gelen “tenez” kelimesinden türetilmiştir. 

• Tenis, kort adı verilen dikdörtgen bir sahada  
iki kişi ya da iki takım arasında oynanır.  

Takımlar ikişer kişiden oluşur. 

• Tenis kortlarının zemini toprak, çim, halı,  
suni çim veya başka materyallerden olabilir. 

• Tenis olimpik bir spordur. Ayrıca, her yıl farklı  
ülkelerde düzenlenen tenis turnuvalarında  

sporcular birbiriyle mücadele eder. 

Genel bilgiler... 

TENİS
SPORCU
PTT ÇOCUK
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• Oyun, tenisçilerden birinin servis vuruşuyla başlar. Sporcu elindeki tenis 
topunu havaya atar ve topa raketle vurarak onu karşı sahaya gönderir. 
Diğer oyuncu topu karşılayarak file üzerinden geri göndermeye çalışır. 

• Tenis maçları üç veya beş setten oluşur. Üç setin ikisini ya da beş setin 
üçünü kazanan oyuncu maçı alır. 

Tenis, turnuvalarıyla meşhur bir 
spor dalıdır. Tenis meraklıları her yıl 
düzenlenen Wimbledon, Avustralya 

Açık, Fransa Açık ve Amerika Açık tenis 
turnuvalarını ilgiyle takip eder. 

Nasıl oynanır? 

Turnuvalarla tenis 

Bu spor dalında servis, 
forehand, backhand, 
vole ve yarı vole gibi 

temel vuruş teknikleri 
vardır.

Vuruş teknikleri
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• Yedi adet kiremit parçası veya yassı taş 
• Plastik top

• Oyuncular iki gruba ayrılır. 
• Yere küçük bir daire çizilir ve kiremitler üst üste dizilerek dairenin 

ortasına yerleştirilir. 
• 1. grup kiremitlerin yanında kalır. 
• 2. grup biraz uzaklaşır ve kiremitleri topla devirmeye çalışır. 
• Eğer kiremitler devrilmezse gruplar yer değiştirir. Devrilmeleri 

halinde ise 1. grup 2. grubu plastik topla vurmak için uğraşır. 
• Bu sırada, 2. grup vurulmadan tüm kiremitleri dizebilirse  

oyunu kazanır. 

Malzemeler

Oynanışı

YEDİ 
KİREMİT 

OYUNLARIMIZ
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SANATÇI
PTT ÇOCUK
Çevremizde ne kadar güzel 
binalar var. Peki, sizce bu 
yapılar inşa edilmeden önce 
kim tarafından tasarlanıyor? 

Mimarlık, belirli ölçü ve kurallara 
göre bina yapma sanatıdır. Mimarlar 
okuduğumuz okulların, yaşadığımız 
evlerin hangi boyut ve şekillerde 
olacağına karar verirler. Bu mekanların 
en kullanışlı olacak biçimde inşa 
edilmesi için çizimler yaparlar. Siz bir ev 
tasarlasaydınız, görünüşü nasıl olurdu?

Mimarlar büyük bir titizlikle 
tasarımını yaptıkları binaların 
güzel görünmesi ve insanların 

buralarda rahat yaşayabilmesi 
için emek sarf ederler. 

Ülkemizdeki Sultanahmet Camii, 
İspanya’daki La Sagrada Familia 

ve Hindistan’daki Tac Mahal  
gibi yapılar mimarisiyle dikkat 

çeken şaheserlerdir. 

Mimarlık nedir? 

Adeta bir sanat...

MİMARLIK 
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Mimar Sinan, tarihimizdeki 
en önemli mimarlardandır. 

350’den fazla çalışması bulunan 
Mimar Sinan’ın etkileyici 

eserleri arasında İstanbul’daki 
Süleymaniye Camii ve Edirne’deki 

Selimiye Camii sayılabilir. 

Peyzaj mimarları binaların çevresini 
düzenleyerek bu alanları insanların 

mutlu ve huzurlu vakit geçireceği 
yerler haline getirirler. Örneğin, 

çocukların oyun alanlarını, insanların 
yürüyüş yaptığı ve dinlendiği park ve 
bahçeleri peyzaj mimarları tasarlar. 

Mimaride bir deha: 
Mimar Sinan 

Peyzaj mimarları 
ne yapıyor? 

Bir binanın inşası bittikten 
sonra iç mimarlar çalışmaya 
başlar. Bu meslek sahipleri 

yapıların içini, örneğin 
uyuyacağımız odayı veya 
yemek yiyeceğimiz salonu 

istek ve ihtiyaçlarımıza  
göre tasarlar. 

Binaların içini 
güzelleştiren 
mimarlar
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BİRLİKTE 
ÇİZELİM

Kağıt ve kalemleriniz hazır mı?  
Hep birlikte peçeli baykuş 
çizeceğiz. Temel şekillerle 

başlayacak, en son aşamada ise 
baykuşumuzu renklendireceğiz. 

Adım adım bizi takip ettiğinizde bu 
güzel kuş türünü çizmenin ne kadar 

kolay, aynı zamanda eğlenceli  
olduğunu göreceksiniz.  

PEÇELİ 
BAYKUŞ 
ÇİZİMİ

1 2 3
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4 5 6

7

8
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü’ydü. Sınıfça bu önemli günü kutladık. Hep birlikte 

öğretmenimize güzel bir şarkı söyledik: “Öğretmenim, canım benim. Seni ben pek çok severim.  

Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun artık bana...” Sonra ona çiçekler verdik. Çok mutlu oldu. 
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Öğretmenler bizim için çok önemli insanlar. Onlar sayesinde okuma yazmayı öğreniyoruz.  

Birçok konuda faydalı bilgiler ediniyoruz. Geçen sene okula ilk başladığımda yazmayı öğrenirken 

biraz zorlanmıştım ve öğretmenim bana çok yardımcı olmuştu. Yine bir gün okulda oynarken 

düşmüştüm ve bacağım kanamıştı, öğretmenim beni hemen okul revirine götürüp  

tedavi ettirmişti. 

Öğretmenim sadece benim değil, tüm sınıf arkadaşlarımın her zaman yanında ve bize sadece 

okuma yazmayı öğretmiyor. Mesela okulda, serviste arkadaşlarımıza karşı nasıl davranmamız 

gerektiğini, onlarla birlikte ne gibi güzel şeyler yapabileceğimizi anlatıyor. 

Öğretmenimiz, 24 Kasım 1928’de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 

"Başöğretmen" unvanı verildiğini söyledi. Atamızı da sevgi ve minnetle andık.  

Ona ve öğretmenlerimize bize sağladıkları her şey için çok teşekkür ediyoruz. 

Canım öğretmenimi çok seviyorum.
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Sizce alçakgönüllü bir insan 
neler yapar? Bu kelime size 

ne ifade ediyor?

Alçakgönüllü kelimesi, sözlükte 
“başkalarını küçük görmeyen, 
büyüklenmeyen (kimse), mütevazı” 
olarak tanımlanmaktadır.  
Kelime, kibir ve kendini 
beğenmişlikle karşıt anlamlıdır.

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

Alçakgönüllü = Mütevazı 

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
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• Bir hata yaptığında hatasını kabul eder, bir daha 
tekrarlamamak için çaba gösterir. 

• Her konuda iyi olamayacağının farkındadır.

• Kendini başkalarıyla kıyaslamaz. 

• Diğer insanları asla küçük görmez, kendini öne çıkarmaz.

• Başkalarına yardımcı olur. 

• Sınırlarını bilir. 

• Kendini övmekten kaçınır.

Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar: 
Yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış 
kimse alçakgönüllü olur. 

Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar:  
Alçakgönüllü kimse toplum içinde saygı görür ve yücelir, 
kendisini herkesten üstün gören ise sevilmez  
ve toplumda iyi bir yer edinemez.

 Alçakgönüllü insan

Ne güzel 
atasözlerimiz var! 
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ENGELLERİ
AŞALIM

GİZEM  
GİRİŞMEN

Olimpiyat şampiyonu 
Gizem Girişmen  

çok kıymetli bir sporcumuz.  
Ona peri kızı da diyorlar.  

Engelleri aşan Gizem 
Girişmen’i yakından 

tanımaya ne dersiniz? 

Gizem Girişmen Ankara’da doğdu. İlkokulu bitirdiği yaz 
bir trafik kazası geçirdi ve omurilik felçlisi oldu. Yani 
bir daha yürüyemedi ve tekerlekli sandalye kullanması 
gerekti. 2004’te Bilkent Üniversitesi’ni şeref derecesiyle 
bitirdi. Aynı yıl okçuluğa başladı. Azimle çalışarak 2005’te 
Paralimpik Okçuluk Millî Takımı’na girdi. Ardından bu spor 
dalında çok büyük başarılar elde etti. 

Gizem Girişmen kimdir? 
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• Gizem Girişmen, Türkiye tarihinde 
paralimpik oyunlarda madalya 
alan ilk kadın sporcudur. 2008 
Pekin Paralimpik Oyunları’nda 
altın madalya kazandı ve ülkemize 
büyük bir gurur yaşattı.  

• 2009 yılında Çek Cumhuriyeti’nde 
düzenlenen 7. Paralimpik Okçuluk  
Dünya Şampiyonası’nda birinciliği 
elde etti.  

• Gizem Girişmen, 2012 Londra 
Paralimpik Oyunları açılış töreninde 
bayrağımızı taşıyarak ülkemizi  
temsil etti. 

“Paralimpik okçulukta 
görme engellilerin 

yarıştığı bir kategori bile 
var. Yani görme engelli 
sporcular da okçuluk 
yapıyor. Günümüzde, 

engelli sporcular azim 
ve kararlılıkla engelleri 
aşmaya devam ediyor. 

İstenirse başarılamayacak 
hiçbir şey yok.”

Başarılarıyla hepimize 
örnek oluyor... 

Millî sporcumuzun 
mesajı

Paralimpik oyunlar:  
Engelli sporcuların katıldığı 

ve birçok spor dalında 
yarıştığı etkinlikler 
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

1. I visit my 
grandmother 
and grandfather.

3. I play in the 
playground with 
my friends.

2. I watch 
television with 
my sister.

4. I listen to 
music in my 
room. 

What do you do in your free time?  
Please match the pictures with the answers. 
Resimlerle cümleleri eşleştirir misiniz? 
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GÜNIŞIĞI DOKUYUCUSU
Yazar: Vassiliki Nevrokopli
Resimleyen: Emilia Konteu
Çeviren: Fulya Koçak

Yazar: Niran Elçi
Resimleyen: Gözde Bitir 

Günışığı yeryüzündeki hayat için umut, iyilik, cesaret ve sağlık 
demektir. Yeryüzündeki canlılara günışığını ulaştıranlar 
ise Günışığı Dokuyucusu tarafından görevlendirilen Güneş 
Postacıları’dır. Her bin yılda bir, Güneş Postacıları arasından 
yeni bir Günışığı Dokuyucusu seçilir. Acaba bu sefer Günışığı 
Dokuyucusu görevi hangi Güneş Postacısı’na devredilecektir?  

KARABÖCÜ İLE TATİL MACERALARI 

Kedisi Karaböcü’yle birlikte dedesi ve anneannesinin 
yazlığına giden Nisan, kumsalda yeni bir arkadaş 
edinir: İlayda. Onun da Pembe Öcü adında bir kedisi 
vardır. Nisan, Karaböcü, İlayda ve Pembe Öcü dopdolu 
ve eğlenceli bir yaz tatili geçireceklerdir. Lunaparkta, 
kumsalda ve denizde onları kim bilir nasıl maceralar 
beklemektedir? 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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CİHAN’IN UÇAN 
ARABASI
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu
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Torunu altı yaşına girer girmez hediyesini vermişti anneannesi. Tüm çocukların elinde gördü-
ğü için ne olduğunu bilmeden bir tablet alıvermişti biricik torununa. Fakat Cihan elinden 
düşürmez olmuştu yeni oyuncağını. Dedesi gözlüğünün üstünden şöyle bir bakıyor ve toru-
nunu keyifle koştururken göremiyordu artık. Cihan, oldukça oyuncu bir çocuktu aslında. 
Fakat tableti olduğundan beri yemeğini yer yemez hemen odasına çekiliyordu. Ne vardı o 
küçücük kutu gibi şeyde, bir türlü anlayamıyordu anneannesi.

Ertesi gün, Cihan öğle yemeğini bitirdiğinde onu durdurdular odasına koşarken.

“Yeni oyuncağını al da gel, Cihan.” dedi dedesi.

“Beraber oynayalım.” dedi anneannesi.

“Tabii anneanne. Dedeme yeni arabamı da gösteririm.” diye seviniverdi Cihan.

Odasına koştu. Eskiden odasında hep yarış arabaları ve yarış arabaları için yaptığı çok zor 
geçilen yarış pisti olurdu. Şimdi bütün yarış arabaları kutularda duruyor, yatağının altında 
öylece bekliyordu. Derli toplu halının üstünden kolayca geçiverdi Cihan. Masasının üzerin-
de duran tabletle birlikte hızlıca salona koştu. Anneannesinin yastığı çekerek hazırladığı 
boşluğa kolayca yerleşiverdi.

“Bak anneanne, bunlar süper güçlü arabalar. Buradaki de harita, çok hızlı gidersen teker-
leklerin kayar ve duvara çarpabilirsin. Eğer çarparsan araban eskir ve tamir etmek için 
para harcaman gerekir, dede.” diye hızlıca ve heyecanla anlatmaya başladı Cihan.

“Para harcarken baban ve annene haber veriyorsun değil mi?” diye soruverdi dedesi.

“Gerçek para değil ki, dede. Arabalar da gerçek değil.” diyerek gülmeye başladı Cihan.

“Ama gerçek arabaların var senin, onlarla artık oynamıyor musun?” dedi anneannesi.
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Cihan, artık yatağının altında öylece duran arabalarını düşününce, onları özlediğini fark etti. 
Özellikle kırmızı kapılı siyah araba için babasına ne kadar çok “Lütfen!” demişti öyle. Ancak 
şimdi tablette çok daha fazla arabası vardı, üstelik babasından yenisini almasını istemesi-
ne gerek bile yoktu. Çarpınca bozulan, boyası çizilen arabaları kolayca tamir ettirebiliyor, 
isterse renklerini bile değiştirebiliyordu.

Bir süre dikkatle izledi anneannesi. Yönetilebilen bir televizyon görüntüsü gibiydi bu oyuncak. 
Yine de bir an eskiden oynadıkları oyuncakları düşünmeden edemedi. Ne güzeldi çocuklu-
ğunun oyuncakları. Hem Cihan’ın annesi ve dayısı da çok güzel oyuncaklarla oynamışlar-
dı çocukken. Galiba bazılarını kutulara koyup saklamıştı. Yavaşça kalktı Cihan’ın yanından. 
Cihan kaputu yamulmuş bir arabayı yokuştan çıkarmaya çalışıyordu o sırada.

Cihan koltukta oyun oynamaya devam ederken, anneannesi kiler olarak kullandıkları odanın 
kapısını açtı ve kutuyu orada bulmayı umdu. Yoksa kızı eski oyuncakların artık oynanma-
yacağını düşünüp çatıya mı çıkarmıştı? O kapıda düşünürken Cihan’ın annesi onu gördü.

“Anneciğim, bir şeye ihtiyacın mı oldu? Bana seslenseydin.” diye koluna girdi anneannenin.

“Yok kızım, sizin oyuncaklarınızı sakladığım bir kutu vardı, onu nereye koyduk diye düşünü-
yordum.” diye yanıtladı anneanne.

Sıcacık gülümsedi kızı annesine. Kilerden katlanabilir bir sandalye çıkarıp annesini oturt-
tu. Büyükçe bir kutunun arkasında duran orta boylu, üstü tozlu bir kutuyu çıkardı. Heyecan-
la ve dikkatle salona gittiler. Anneanne ve kızı bu eski kutunun başına çöktüler. Cihan şöyle 
bir kafasını kaldırmış ama hemencecik oyununa geri dönüvermişti. Anneannesi bir oyun-
cağı dikkatle çıkardı kutudan.
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“Bununla ne çok oynamıştınız küçükken. Tahtadan oymuştunuz bu yoyoyu.” diye gururla baktı.

“Evet anne. Dışını değişik renklere boyardık, döndükçe bütün renkler birbirine karışırdı.” dedi 
Cihan’ın annesi. Dedesi de eski oyuncaklara şöyle bir dokundu.

Cihan o tuhaf, iki kapaktan oluşmuş gibi görünen basit oyuncağa baktı bir an. Nasıl döndü-
rülüyordu acaba, bütün renkleri karışınca hangi renk oluyordu? Merak ettiklerini sesli sorma-
sa da tabletini kenara bırakıp yavaşça anneannesinin yanına süzüldü. Annesi, Cihan’ın da 
görebilmesi için bir deneme yapmaya karar verdi. İlkinde erken davrandığı için ip dola-
nıverdi. Cihan burun kıvırdı ama annesi ikinci seferinde öyle güzel 
çevirmişti ki, oyuncak, bir ipin üzerinde düşüp yere 
değmeden yükseliyor gibi görünmüştü. Nasıl 
yaptığını anlayamadı, bir daha yapmasını 
istedi, sonra bir daha…

“Topaçları da boyardık, değil mi anne? 
Onu da sakladın mı?” diye sordu Cihan’ın 
annesi hevesle. Sanki yeniden çocuk 
olmuştu. Cihan, annesindeki bu tatlı 
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heyecanı görünce gülümsedi. Bu basit oyuncaklar ne kadar eğlenceli olabilirdi ki? Hem bu 
topaç dedikleri de ipe sarılıp fırlatılıyordu ama yoyo gibi geri dönmüyordu. Annesi ipi sarıp 
Cihan’a nasıl atılacağını öğretti. İlk birkaç denemede topaç dönmedi, yere devrildi ama 
sonuncusu gerçekten uzun uzun döndü. Topaç devrilene kadar da herkes mutlulukla izledi.

Akşam olup Cihan’ın babası işten dönünce, herkesi salonda buldu. Herkes bir kutunun başı-
na eğilmiş bakınıyordu. Hemencecik ona da gösterdiler bu oyuncakları. Cihan’ın dedesi 
büyükçe çıtalar, siyah ve kırmızı kâğıtlar ve saçaklı bir kuyruk bulmuştu. Sakince parçaları 
yerleştirdi ve “Hadi bakalım, parka gidiyoruz.” dedi.

Babası ve annesi Cihan’ı keyifle hazırladılar. Hep birlikte aşağı sokaktaki parka gittiler. Cihan’ın 
dedesi çıtalarla tutturduğu kuyruklu kâğıt oyuncağı Cihan’ın babasına uzattı, sonra baba-
sı bir o yana bir bu yana koşmaya başladı. Derken havalanıverdi oyuncak. Cihan hayran-
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lıkla babasının yanına koştu. Uçurtma havalanınca dedesi ipi alıp torununa verdi ve elin-
den kaymaması için iki eliyle tutmasını önerdi.

“Bak Cihan, bu süper güçlü bir uçurtma. Bu da gökyüzü. Eğer uçurtma çok kuvvetli uçarsa 
onu bir taşa bağlayabilirsin. Düşerse, kuyruğu koparsa veya çıtası kırılırsa çok ucuza tamir 
ettirebilirsin. Eğer istersen kâğıtlarının rengini ve hatta şeklini de değiştirebilirsin. Üstelik 
gerçek.” dedi.
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Cihan büyülenmişti. Elinden onu gökyüzüne çekiştiren, havada taklalar atan muhteşem bir 
oyuncaktı. Uçurtma birden boynunu büktü ve yere düşüverdi.

“Rüzgâr yeniden çıkana kadar onu istediğin bir şekle dönüştürebiliriz.” dedi babası. 

“Nasıl yani? Mesela, arabaya dönüşebilir mi?” diye sordu Cihan.

“Elbette.” dedi dedesi.

Sonra siyah-kırmızı kâğıtların bazı yerlerini kestiler ve naylon poşetlerle kestikleri yerleri 
yamadılar. Rüzgâr çıkar çıkmaz, Cihan koşturmaya başladı. Uçurtma havalandığında, tablet-
teki arabaları çoktan unutmuştu. Onun artık bir uçan arabası vardı. Üstelik siyah-kırmızıydı.
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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 

OKULA BAŞLADIK

Bir yıl daha geçti ve yeni bir yıla daha başlıyoruz. Benim için çok heyecanlı bir 
başlangıç olacaktı. Sınıfımızdaki yeni arkadaşlar ile tanışacaktık. Ve tanıştık. Yeni gelen 
arkadaşlarımız sınıfımıza neşe katmışlardı. Derken... Zaman su gibi akıp geçmişti. 
Ve böylece bir yıl daha bitirip bir yaş daha büyümüştük. 

Hicran Akdoğan/Ankara 

Okulların kapanması ile güzel bir tatil başlangıcı yaptım. Kiraz bahçemizde kiraz 
topladım. Sonrasında tatile gittik. Çok eğlenceli günler geçirdim. Bol bol denize girdim. 

Tatil bitince okullar açıldı. Ve ben çok mutlu oldum. Artık 2. sınıf öğrencisi oldum. 
Arkadaşlarımı ve canım öğretmenimi çok özlemiştim. Okulu da seviyorum, tatili de 
çok seviyorum. İyi ki büyümüşüm ve okula başlamışım. 

Hanzade Cesur/Konya
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 28

Sayfa 18

Sayfa 34-35

Sayfa 29

Sayfa 52

Sayfa 19

“Vahşi Afrika’da henüz dünyaya 
gelen bir aslan, doğaya egemen 
düzenin tümden sarsılacağı bir 
döneme tanıklık etmek üzeredir. 
Tabiatın kralı olan babasının 
tacının varisi olan Simba, kötü 
hayvanlarla dolu ormanlarda 
hayatta kalmayı öğrenecektir.”

1. I visit my 
grandmother 
and 
grandfather.

3. I play in the 
playground with 
my friends.

2. I watch 
television with 
my sister.

4. I listen to 
music in my 
room. 

3

2

4

1
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


