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Merhaba,
Havaların iyice soğumaya 

başladığı Ekim ayından hepinizi 
selamlıyoruz. “Mevsimler 

değişiyor”, “Eskiden kışlar daha 
soğuk olurdu” gibi sözler  

size de tanıdık geliyor mu?  
Peki, küresel ısınma ifadesini 
duymuş muydunuz? “Sevgili 
Günlük” sayfalarında Alp’in 

konuyla ilgili yazdıklarını merakla  
okuyacağınızı düşünüyoruz. 

Ayrıca, bu sayımızda Cumhuriyet 
Bayramı ve PTT’nin 178. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla PTT A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Sayın Kenan Bozgeyik’in 

kaleme aldığı yazıyı bulabilirsiniz. 

Bu ay işlediğimiz ve ilginizi 
çekeceğini umduğumuz diğer  
bir konu ise kaleydoskoplar.  

Bu eğlenceli dürbünlerden bir 
tane de siz yapmak isterseniz, 

Mucit PTT Çocuk’a kulak vermenizi 
öneririz. İnanın, kaleydoskop 
yaparken çok eğleneceksiniz.  

“Engelleri Aşalım” sayfalarında  
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma 

Günü’nü kutladık ve engelli can 
dostlarımızı anlattık. Engelli 

hayvanların hayatını kolaylaştıran 
ne kadar çok ürün varmış meğer! 

Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla 
kutluyor, hepinize sonbaharın 

güzellikleriyle dolu bir ay diliyoruz. 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim 
Şirketi bu ay 178 yaşına giriyor. 
1840 yılında Posta Nezareti’nin 
kuruluşuyla faaliyetlerine başlayan 
kurum, o tarihten bugüne 
büyük bir dönüşüm yaşadı.

PTT  
178. YAŞINI 
KUTLUYOR!

Başlangıçta sadece posta 
ve telgraf dağıtımı gibi 

hizmetler veren PTT, 
bugün birbirinden farklı 
alanlarda o kadar çok 

insana ulaşıyor ki...  

Peki, PTT günümüzde 
hangi alanlarda 

faaliyet gösteriyor? 

PTT’Yİ 
TANIYALIM

Posta: PTT, postalarımızı Türkiye’nin 
dört bir köşesine taşıyor. 

Kargo: PTT, “PTT Kargo” markasıyla her 
yere zamanında ulaşıyor, kargolarımızın en 
hızlı şekilde bize teslim edilmesini sağlıyor.  

Bankacılık: Bir bankada yapılan işlemlerin 
pek çoğu PTT’de gerçekleştirilebiliyor. 

Bu da büyüklerimiz için rahatlık sağlıyor.
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Bunlar  
PTT hizmetlerinin 
sadece bir kısmı... 

Kurum ileride daha 
nice hizmet ve ürün 
sunmayı planlıyor.  

O zaman 
İYİ Kİ DOĞDUN PTT!

E-ticaret: PTT, ePttAVM.com adlı sitesiyle 
müşterilerine internet üzerinden alışveriş 

yapma imkanı sunuyor. Mesela, istediğimiz 
kitapların bu siteden alınabilmesi ailemiz  

için ne büyük rahatlık!

Filateli: PTT kurulduğu 
dönemden bu yana filateli 

alanında çalışmalar yapıyor. 
Kurum ne kadar güzel pullar 

çıkarıyor, değil mi? Peki, 
isteğinize göre hazırlanacak 
“Kişisel Pul”unuzu bastırmaya 

ne dersiniz? Böyle bir pul 
arkadaşınıza güzel bir doğum 

günü hediyesi olabilir. 
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Sevgili çocuklar, 

Sizlere PTT Çocuk dergimiz aracılığıyla ulaşmak benim için çok büyük bir mutluluk. 
Her ay özenle hazırlanan dergimizi ilgiyle ve severek takip ettiğinizi umuyorum. 
Geleceğimizin teminatı siz kıymetli evlatlarımıza PTT’mizin çalışmalarını anlata-
bilmek, keyifli vakit geçirmenize katkıda bulunabilmek ve eğlenirken öğrenmeni-
zi sağlayabilmek bizim için çok önemli. 

PTT olarak, bugün sadece büyüklere değil, Türkiye’nin dört bir köşesindeki sizle-
re de hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimiz her geçen gün büyüyor, 
gelişiyor. Bizler, bütün faaliyet alanlarımızda atılımlar yaparak çocuklarımıza ve 
gençlerimize daha iyi, daha güzel bir gelecek hazırlayabilmek için canla başla 
çalışıyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki “Yürüdüğü yolda iz bırakmayan, o yoldan 
geçmiş sayılmaz.”

GENEL 
MÜDÜRÜMÜZDEN 
MEKTUP VAR…
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Sevgili çocuklar, 

Bu ay iki önemli konuda duyduğum sevinci sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce-
likle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Ne mutlu bizlere ki Cumhuri-
yetimiz 95 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu eşsiz 
toprakları bize vatan kılmış tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 

Ayrıca, bu ay PTT’mizin 178. yaşını kutluyoruz. Bu kadar köklü ve güçlü bir kurumu 
bugünlere taşımak, inanın çok müthiş bir gayret gerektiriyor. Şirketimizin yıllar 
içinde nereden nereye geldiğini gördükçe büyük bir heyecan duyduğumuzu ve 
PTT’mizi en iyi şekilde bizden sonraki nesillere bırakmak için azimle ve aşkla çalış-
tığımızı ifade etmek istiyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi yürekten kucaklıyor, derslerinizde başarılar 
diliyor, gözlerinizden öpüyorum. 

Sevgilerimle. 

Kenan Bozgeyik
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
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DOĞADAN 
BİZE
Mis kokulu papatya çiçeğini 
bilmeyeniniz yoktur. Bu güzel çiçeği 
yakından tanımak ister misiniz? 

PAPATYA 

Kazdağı

Yaprakları çok güzel... 
Papatyaya kırlarda sıkça rastlarız.  

Bu güzel kokulu kır çiçeğinin ortasında 
sarı yuvarlak bir kısım bulunur. 

Bu sarı bölge, beyaz yapraklarla 
çevrelenmiştir. Bir papatyanın boyu  
60 santimetreye ulaşabilir. Ilıman 

iklimleri seven papatyanın anavatanı 
kimi kaynaklarda Doğu Avrupa  
kimilerinde ise Türkiye olarak 

gösterilmektedir. 
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Arıların bal yapmak için tercih ettiği çiçekler arasında papatya da 
yer alır. Papatya ilkbaharda çiçek açar. Bu mevsimde parklardan 

bahçelere, tarlalardan yol kenarlarına birçok yerde bu güzel  
çiçeğe rastlamak mümkündür.

Arılar bu çiçeğe bayılıyor... 

Papatyadan 
çay da yapılıyor

Ülkemizde, beyaz ve 
yabani papatya gibi 

elli kadar papatya türü 
yetişmektedir. Bu çiçekten 

yapılan çay oldukça 
sağlıklı bir içecektir.

Bir büyüğünüzle 
birlikte saksıda veya 
bahçenizde bu güzel 
çiçeği yetiştirmeye 

ne dersiniz? 
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PTT, önemli çalışmalar gerçekleştirdiği filateli 
alanında her yıl çeşit çeşit pul çıkarmaktadır. 
Bu sayımızda spor temalı pulları ele aldık. 

PTT’nin pullarda işlediği konular arasında çeşitli 
yıllarda düzenlenen olimpiyat oyunları ve  
FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası spor etkinlikleri 
ön plana çıkmaktadır. Örneğin, 2018 FIFA Dünya 
Kupası ve EYOF 2017 Erzurum Avrupa Gençler 
Olimpik Kış Oyunları için özel pullar basılmıştır.  

Uluslararası şampiyonaları  
konu edinen pullar... 

KÜÇÜK 
FİLATELİST

SPOR 
TEMALI 
PULLAR
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PTT, sporun farklı branşlarında başarı elde etmiş 
sporcularımızı konu edinen pullar da çıkarmıştır. Şirket’in 

2004 Atina Olimpiyat Oyunları için bastığı pullardan 
birinde millî güreşçimiz Hamza Yerlikaya rakibini tuşa 
getirirken görülmektedir. Aynı seride bir başka pulda  

millî haltercimiz Halil Mutlu yer almaktadır. 

Bastığı pullarda sporun farklı dallarına  
yer veren PTT, geçtiğimiz yıllarda  
“50. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” 
ve “Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 650. Yılı” 
temalı anma bloklarını tedavüle çıkarmıştır. 

Millî sporcuların başarıları 
pulları süslüyor!

Sporun farklı dalları pullarda 
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GİZLENMİŞ 
SAYILAR
Bakalım, objelere karşılık gelen sayıları bulup işlemleri yapabilecek misiniz?

18

14

8
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YANARDAĞ GAZIANTEP PARK BROKOLI

OPERA BÖBREK SABIR KATAR

ALPAKA SEBZE IP  

KELİME BULMACA
Y I G A Z İ A N T E P I A H

J A H B O K S T Y Y F H B P

V L N B D J P D S I C O E U

D İ N A O I K H İ P F E D T

N T L G R P E E D D B M Z U

B D A O N D E V H S H N O I

M B L S K S A R Z T K R A P

R S P I P O V Ğ A V R V F B

Z B A C Y B R V Y R J N K C

V D K H L Z L B Z D D P Z G

K R A G U V C B K E R B Ö B

P J Z U G K A T A R M N S V

S A R L V R K S A B I R L T

U E G F T N R E Z B E S V Y

Bakalım, yukarıda verilen 
kelimeleri bulmacanın içinde 
bulabilecek misiniz?
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ALPAKA

HAYVANLARI
sevİyorum

• Evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpakaya 
uzaktan baktığınızda onu bir koyuna 
benzetebilirsiniz. Alpaka, Güney Amerika’daki 
And Dağları’nda uzun yıllardır yaşamaktadır.

• Alpakanın bacakları incedir ve küçücük bir 
kafası vardır. Bu sevimli hayvanın ağırlığı  
50 ile 80 kilogram arasında değişmekte,  
boyu ise 90 santimetreyi bulabilmektedir. 

Koyun deseniz koyun değil, 
lama deseniz lama değil... 
Acaba nedir bu alpakalar?  

Dünyadaki alpaka nüfusunun 
neredeyse yarıya yakını 

Peru’da yaşar. Bu türün doğal 
yaşam alanı genellikle yüksek 

dağlardır. Tıpkı koyunlarda 
olduğu gibi alpakaların da 

yününden faydalanılır.

Güney Amerika’dan  
sevimli dostlarımız... 

Alpakanın yününden 
yararlanılıyor
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Alpakalar oldukça sıcakkanlı, sevimli ve 
sosyal hayvanlardır. Ancak kimi zaman 

kavgacı da olabilirler. Böyle durumlarda 
birbirleriyle anlaşmak için kullandıkları  

özel bir vücut dilleri vardır. 

Alpakayla lama benzer özelliklere sahiptir. 
Bu yüzden insanlar bu iki türü sık sık karıştırır.  

Alpakalar lamalardan daha kısa boyludur.

Cana yakın... 

Lamayla karıştırmayalım! 
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Bu sayımızda lezzetli yemekleriyle 
meşhur bir ilimize misafir oluyoruz. 
Haydi, güzel bir Gaziantep gezisi  
için bizi takip edin. 

Bu şehrin “gazi” 
unvanı var...

Gaziantep Kalesi 

GAZİANTEP

Gaziantep şehrinin ismi Cumhuriyet 
dönemine kadar Arapça “parlak pınar” 
anlamına gelen “Ayıntab” olarak 
bilinmekteydi. Kurtuluş Savaşı’nda 
düşmana karşı gösterdiği üstün 
direniş nedeniyle “gazi” unvanını alan 
şehir, 1928 yılında ise bugünkü ismi 
Gaziantep’e kavuştu. 

Kalenin ne zaman yapıldığı 
bilinmemektedir. Ancak 

üzerinde bulunduğu 
höyüğün geçmişi 6 bin yıl 
önceye dayanmaktadır. 

Burada bir zamanlar 
“Theban” isimli küçük bir 

yerleşim yerinin olduğu ve 
kalenin ilk başta gözetleme 

kulesi olarak yapıldığı 
tahmin edilmektedir. 

ÜLKEMİ 
TANIYORUM

Höyük: Tarih boyunca türlü 
nedenlerle yıkılan yerleşim 

bölgelerinde, yıkıntıların 
üst üste birikmesiyle 

oluşan ve çoğu kez içinde 
yapı kalıntılarının gömülü 
bulunduğu yayvan tepe
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Gaziantep’in olmazsa olmazı: 
Antep fıstığı ve baklava 

Bakırcılar Çarşısı 
cıvıl cıvıl... 

Gaziantep, yemekleriyle meşhur 
bir ilimizdir. Bugün şehirde üretilen 

baklava ve Antep fıstığı sadece 
ülkemizde değil, yurt dışında da 

bilinmektedir. Ayrıca, Alinazik 
kebabı, şiveydiz, kahke ve mercimekli 

köfte de Gaziantep’te öne çıkan 
lezzetlerdendir. 

Gaziantep’te gezilmesi 
gereken önemli bir 
mekan Bakırcılar 

Çarşısı’dır. Bakırcılığın 
en güzel örneklerinin 

görülebileceği  
bu çarşıda farklı  

el sanatlarına 
ait ürünler de 

bulunmaktadır. 

Zeugma Mozaik Müzesi 
Gaziantep’te dünyanın en büyük mozaik 
müzesi bulunmaktadır. Zeugma Mozaik 
Müzesi’nde Zeugma Antik Kenti’nden 
çıkarılan mozaiklerin haricinde Roma 
Dönemi’ne ait heykeller, sütunlar ve 
çeşmeler yer alır. Müzede en dikkat çeken 
eser ise Çingene Kızı mozaiğidir. 
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29 EKİM 
CUMHURİYET 
BAYRAMI
Cumhuriyetimiz 95 yaşında!  
Her yıl olduğu gibi bu yıl da  
Cumhuriyet Bayramı’nı 
coşkuyla kutluyoruz.  
Çok mutlu ve gururluyuz. 

Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle çıkıldıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) ülkenin yönetim biçiminin 

belirlenmesi için çalışmalar yaptı ve cumhuriyet rejiminde 
karar kıldı. TBMM, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etti. 

29 Ekim 1923’te... 

• Cumhuriyet bir yönetim biçimidir. 

• Bu yönetim şeklinde, halk 
oy kullanarak kendini kimin 
yöneteceğine karar verir. 

Cumhuriyet ne demektir? 

16



29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Kutlu Olsun... 

Cumhuriyet’in 10. yıldönümü 
kutlamaları için yazılan ve 
sözlerini ezbere bildiğimiz 
10. Yıl Marşı, Cemal Reşit 

Rey tarafından bestelendi.

Biz her sene Cumhuriyet 
Bayramı’nı aynı gurur ve 

mutlulukla kutlar, başta 
Mustafa Kemal Atatürk  

olmak üzere Cumhuriyet’i bize 
armağan edenlere şükran ve 

minnetimizi sunarız. 

10. YIL MARŞI 
Çıktık açık alınla on yılda  

her savaştan 

On yılda on beş milyon genç 
yarattık her yaştan 

Başta bütün dünyanın saydığı 
başkumandan 

Demir ağlarla ördük anayurdu 
dört baştan

(…) 

Cumhuriyet Bayramı’nda 
okullarda törenler düzenlenir. 

Cumhuriyet’le ilgili şiirler 
okunur, marşlar ve şarkılar 

söylenir. Devlet büyüklerimiz 
Anıtkabir’i ziyaret edip 

Atamızın mozolesine çelenk 
koyar, düzenlenen gösteri ve 

törenlere katılır.  

Cumhuriyet 
Bayramı törenleri
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MERAKLI
PTT ÇOCUK
Dürbünle çok uzaktaki cisimleri 
gözlemleyebiliyoruz. Peki, çiçek 
dürbünüyle renkli desenlerin 
dünyasında dolaşmaya var mısınız? 

Yunanca güzel anlamına gelen “kalos”, 
biçim anlamına gelen “eidos” ve izlemek 
anlamına gelen “scopos” kelimelerinden 
türetilen kaleydoskop, bir tür dürbündür. 
Çiçek dürbünü olarak da isimlendirilen 

kaleydoskop, kullanması oldukça eğlenceli 
bir optik oyuncaktır. 

Sihirli dürbün

• Çiçek dürbününün temel özelliği 
içindeki desenlerin dürbünün  

hareketiyle değişmesidir. 

• Genellikle siyah ve koyu renkle 
boyanan kaleydoskopların içinde  

üç tane ayna bulunur.  

• Dürbünün çalışma sistemi aynalardan 
yansıyan görüntülerin tekrar etmesi 

üzerine kuruludur. 

Desenler  
göz kamaştırıyor

KALEYDOSKOP 
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Kaleydoskobun İskoç mucit 
ve bilim insanı David 

Brewster tarafından icat 
edildiği bilinmektedir. 
Brewster, 1814’te ışıkla 
ilgili deneyler yapmış, 

zaman içinde çalışmalarını 
genişleterek kaleydoskobun 

farklı türlerini bulmuştur. 

Mucidi kim 
derseniz...  

Çok eğlenceli!
Kaleydoskop arkadaşlarınızla da 
paylaşabileceğiniz ve keyifli vakit 

geçirebileceğiniz oldukça güzel bir 
oyuncak. Dürbündeki desenlerin 

değişiminin gözlerinizi  
kamaştıracağına eminiz.  

Siz de evde veya okulda kendi 
kaleydoskobunuzu yapabilirsiniz. 
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MUCİT 
PTT ÇOCUK

Bu sayımızda bir 
büyüğümüzle 
kaleydoskop 

yaparken eğlenmeye 
hazır mısınız?  

Önce ihtiyacımız olan 
malzemeleri görelim. 

HAYDI, 
KALEYDOSKOP 

YAPALIM

Malzemeler 
• 3 adet dikdörtgen biçimli ayna 

• Karton rulo

• Bant 

• Karton rulonun bir ucuna 
yerleştirmek için şeffaf bir parça, 

renkli boncuklar ve küçücük 
parçalara ayrılmış kağıtlar  

• Ruloyu kapatmak için buzlu cam 
veya şeffaf bir kapak 
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Bu sayımızda röntgen cihazına  
yer verdik. Bu önemli cihazın  
nasıl çalıştığını siz de merak  
ediyor musunuz? O zaman  
başlayalım. 

Röntgen cihazı hastanede doktorlar 
tarafından kullanılan bir alettir. 
Akciğer hastalıklarından ortopedik 
rahatsızlıklara birçok sağlık sorununu 
teşhis etmeye yarar. 

Nobel ödüllü fizikçi Wilhelm Conrad 
Röntgen, siyah kartonla kapladığı bir tüple 

gerçekleştirdiği deney sırasında 2 metre 
uzağa koyduğu kağıtta bir parlama görür. 
Röntgen bulduğu ışına “X ışını” ismini verir. 

Bu ışın, cihazın temelini oluşturur.

Gülümseyin, çekiyorum :)

Wilhelm Conrad 
Röntgen’e teşekkürler… 

RÖNTGEN 
CIHAZI 

BİLGİ KÜPÜ
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• Röntgen cihazı çalışırken ışınlar 
vücudumuzdan geçer ve bir röntgen filmi 

üzerine yansır. Böylece kemik ve organların 
yani içimizin görüntülenmesi sağlanır. 

 
• Röntgen çekimi sırasında hastanın 

üzerinde takı, gözlük gibi metal objelerin 
bulunmaması gerekir. Doktorlar röntgen 

filmini inceleyerek edindikleri bilgiyle 
hastalıkları teşhis ve tedavi eder. 

Cihaz nasıl çalışıyor?
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Doğa denince aklınıza ne geliyor?  
Sizce doğayı korumak için neler yapmalıyız?

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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Hazırlayan: Mustafa Başaran

ŞİFRELİ 
BULMACA

SHREK YEŞİL VE ÇİRKİN BİR 
CANAVARDIR’daki harfleri aynı sayılı 
karelere aktarın ve diğer sözcükleri 

tahmin ederek metni oluşturun.

Bu ifade 2001 yapımı “Shrek” filminin 
tanıtımından alınmıştır.
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Yanardağların nasıl faaliyete 
geçtiğini biliyor musunuz?  
Gelin, hep birlikte öğrenelim.

Yanardağlar, magmanın yer içinden 
yüzeye çıktığı, genellikle koni biçiminde 

olan ve tepesinde bir püskürme ağzı 
bulunan dağlardır. Yanardağlara 

“volkan” da denir. Faaliyete geçen bir 
yanardağ çevresine lav püskürtür. 

• Yanardağları araştıran volkanoloji adında bir  
bilim dalı vardır.  

• Aktif yanardağlar düzenli olarak püskürür. Sönmüş 
yanardağların bir daha püskürmesi beklenmez.  
Uyuyan yanardağlar ise her an püskürebilir. 

• Yanardağların aktif hale geldiği yerde depremler ve sıcak 
su kaynaklarının oluşumu görülebilmektedir. Depremler 
genellikle yanardağ püskürmesinden önce gözlemlenir. 

YANARDAĞLAR 

Nasıl oluşuyorlar? 

Bilimi de var... 

GİZEMLİ
YERYÜZÜ

Magma: Yerin içinde, sıvı veya 
hamur kıvamındaki  

eriyik madde
Lav: Yanardağların püskürme 

sırasında yeryüzüne 
çıkardıkları, dünyanın 

derinliklerinden gelen kızgın, 
erimiş maddeler, püskürtü
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Dünyanın en bilinen volkanları 
arasında aynı zamanda 
Japonya’nın en yüksek dağı olan 
Fuji, İtalya’da yüzyıllar önce 
lavlarıyla bütün bir şehri kaplayan 
Vezüv ve yine İtalya’da bulunan 
Avrupa’nın en yüksek aktif 
yanardağı Etna sayılabilir. 

Ülkemizde aktif olmayan birçok 
yanardağ bulunmaktadır. Bunlar 

arasında Hasan Dağı, Erciyes Dağı, 
Nemrut Dağı ve Süphan Dağı  

ön plana çıkmaktadır. 

Bu volkanlar çok ünlü... 

Ülkemizdeki yanardağlar

27



Haydi, biraz  
genel bilgi edinelim... 

Off... Bu ne sıcak!

KATAR
Bu sayımızda bir Arap Yarımadası 
ülkesine misafir oluyoruz.  
Hep birlikte Katar’dayız!

Katar’da yaz aylarında hava sıcaklığı  
50 derecelere kadar çıkabilmektedir. Bu 

yüzden insanlar özellikle güneşin etkisinin 
en yoğun olduğu öğle saatlerinde kapalı 

alanlarda bulunmayı tercih eder. 

DÜNYAYI 
DOLAŞIYORUM

• Katar oldukça küçük bir ülkedir.  
Başkenti Doha’dır. Doha kelimesi Arapça 
“büyük ağaç” anlamına gelir. 

• Suudi Arabistan’la komşudur. 

• Bu ülkenin nüfusu yaklaşık 2,6 milyondur.  
Yani burada başkentimiz Ankara’dakinin 
neredeyse yarısı kadar insan yaşar. 

• Katar’da Arapça konuşulur. İngilizce de 
konuşulan diller arasındadır.
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Doğalgaz 
zengini ülke

PTT’den  
“Türkiye-Katar Ortak Pulu” 

PTT, Türkiye-Katar dostluğunun  
filateli alanındaki simgesi olarak  
21 Şubat 2018’de “Türkiye-Katar  

Ortak Pulu” konulu bir  
anma pulu çıkarmıştır. 

• Katar’da bolca doğalgaz 
bulunur. Başka ülkeler buradan 
doğalgaz alır.

• Özellikle son yıllarda Katar’a 
birçok turist gitmektedir.

• Katar’da 2022 yılında  
FIFA Dünya Kupası 
düzenlenecektir. Birçok  
ülkenin futbol takımı  
burada mücadele edecektir.

Katar’ın önemli mekanlarından biri Katar 
İslam Eserleri Müzesi’dir. Seramiklerden 

tablolara, el yazmalarından tekstil 
ürünlerine birçok eser bulunan müze, 
ziyaretçilerine dünyanın sayılı İslam 

sanatı koleksiyonlarından birini görme 
imkanı tanımaktadır. 

Katar İslam Eserleri Müzesi 
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Biri sağda biri solda olmak üzere 
fasulye tanesine benzeyen iki 

böbreğimiz vardır. Bunlar karın 
bölgemizin arka kısmında bulunur. 

Böbrekler ne yapıyor? 

Fasulyeye ne kadar 
benziyor! 

Böbreklerimiz boşaltım 
sistemimizin önemli bir parçasını 

oluşturur. Kanımızda bulunan 
atıkların süzülmesini ve su ile 
birlikte vücudumuzdan idrar 

olarak atılmasını sağlar. Ayrıca 
kan basıncı ve hacmini düzenler. 

Böbrekler vücudumuzun en önemli 
organlarındandır. Onları yakından 
tanımaya ne dersiniz? 

VÜCUDUMUZU
TANIYALIM BÖBREK
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Böbrek sağlığı ve hastalıkları ile 
ilgilenen bilim dalına nefroloji denir.  
Bu kelime Yunanca böbrek anlamına 

gelen “nephros” ve bilim anlamına 
gelen “logos” sözcüklerinden 

türetilmiştir. Bu alanda uzmanlaşan 
hekimlere nefrolog denir. 

Böbrekleri inceleyen 
bilim: Nefroloji 

• Bol su içmek böbreklerimiz için çok büyük önem 
taşır. Eğer yeterince su içmezsek zaman içinde 

böbreklerimizle ilgili sorun yaşayabiliriz. 

• Bu organlarımızın sağlığı için dikkat etmemiz 
gereken bir diğer önemli husus ise tuzu az 

kullanmaktır. Eğer aşırı tuz tüketirsek böbreklerimizin 
tuzu atmak için daha fazla çalışması gerekir. 

• Ayrıca beslenmemizde taze meyve ve sebzelere yer 
vermeli, daha çok büyüklerimizin yaptığı  

ev yemeklerini tercih etmeliyiz. 

Böbreklerimizin sağlığı için... 
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Bu sayımızı oldukça faydalı bir besin olan 
brokoliye ayırdık ve lezzetli bir brokoli salatası 
hazırlayalım istedik. Haydi, başlayalım. 

Brokolinin faydaları 
Brokoli sindirim sistemimizin sağlıklı çalışmasına, 
vücudumuzun demir ve vitamin ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olur. Ayrıca, göz, kalp 
ve damar sağlığına iyi gelir. Brokoli, A ve E 
vitaminleri açısından da zengindir. 

BROKOLİ 
SALATASI 

BERABER
YEMEK YAPALIM

Brokolinin 
faydalarını 

inceledik. Artık 
salatamızı yapmaya 

ne dersiniz? Önce 
malzemeler gelsin... 

Salata zamanı... Malzemeler
Brokoli

2-3 diş sarımsak
Yeşil soğan

3-4 adet salatalık turşusu
Limon

Közlenmiş kırmızı biber
Zeytinyağı

Az miktarda tuz
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Afiyet 
olsun...

Yapılışı
1. Önce brokoliyi yıkayıp küçük parçalara ayırıyor ve haşlıyoruz.  
Bunu yaparken mutlaka bir büyüğümüzden yardım alıyoruz. 

2. Haşlanan brokoliyi bir kaba alıyoruz. 

3. Közlenmiş kırmızı biberi, salatalık turşusunu ve yeşil soğanı yine  
bir büyüğümüzün yardımıyla doğruyoruz. Doğranmış  
malzemeleri brokolinin bulunduğu kaba ekliyoruz. 

4. Sarımsağı soyuyor, rendeliyor ve karışıma katıyoruz. 

5. Limonu sıkıyoruz. Limon suyunu zeytinyağı ile  
birlikte salatanın üzerinde gezdiriyoruz. Son olarak 
salataya biraz da tuz serpiyoruz. 
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Birlikte Dünya’nın tek doğal 
uydusu Ay’a ayak basmaya 
hazır mısınız? Uzay aracımız 
bekliyor. Haydi uçalım. 

GÖKYÜZÜNÜN
BÜYÜLÜ
DÜNYASI

Biraz tarihçe
Ay’ın keşfinin gökbilimci Galileo Galilei’nin 
yaptığı gözlemlerle başladığı söylenebilir. 
Zaman içinde geliştirilen teleskoplarla detaylı 
incelemeler yapılır ve Ay’la ilgili birçok yeni 
bilgi edinilir. Ancak Ay’a ilişkin en önemli 
gelişme, 1969 yılında astronot  
Neil Armstrong’un Ay’a ayak basan  
ilk insan olmasıdır.

Ay’ın sert ve tozlu yüzeyi 
kraterlerle doludur. Bu 

kraterler gökcisimlerinin 
Ay’a çarpması sonucu 

oluşmuştur. 

Ay’ın yüzeyi delik deşik 

AY
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Ay, Dünya’nın etrafında dönerken 
gezegenimizin hangi yüzü Ay’a bakıyorsa 

orada sular yükselir. Ay’ın çekim gücü 
sebebiyle, özellikle ana denizlerde su 
seviyesinin alçalması ve kabarması  

olayına “gelgit” denir. 

Ay’ın çekim gücü adına... 

Ay’da yaşam imkansız!
• Ay’ın Dünya gibi bir atmosferi yoktur. Burada Dünya’daki 
gibi nefes almak mümkün değildir. Yerçekimi oldukça azdır. 

• Sıcaklık geceleri -173 dereceye kadar düşerken, gündüzleri 
127 dereceye çıkar. Atmosferinin olmaması ve gece ile 

gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkı Dünya’nın bu tek 
doğal uydusunda yaşamı imkansız kılan unsurlar arasındadır. 

35



Bakalım, resmin içine gizlenenleri bulabilecek misiniz?
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MILLÎ 
PARKLAR

Parklar hepimizin keyifle dolaştığı,  
içinde koşturduğu ve oyunlar oynadığı çok 
değerli alanlar. Peki, sizce millî park nedir?  
Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu mekanları 
beraber tanımaya ne dersiniz? 

PULLARLA
ÖĞRENELİM

Millî parklar önemli doğa 
parçalarıdır. Bu mekanlarda 

ender bulunan doğal ve  
kültürel kaynaklar, ayrıca 

koruma, dinlenme ve turizm  
alanları yer alır. 

• Her köşesi ayrı güzellikteki ülkemizin göz kamaştırıcı millî parkları çok 
sayıda ziyaretçi ağırlar. Bunlar arasında Balıkesir’deki Kuş Cenneti Millî 
Parkı, Bolu’daki Yedigöller Millî Parkı, Kırklareli’deki İğneada Longoz 
Ormanları Millî Parkı ve Muğla’daki Saklıkent Millî Parkı sayılabilir.  

• İç Anadolu Bölgesi’ndeki Yozgat Çamlığı Millî Parkı, ülkemizde millî park 
ilan edilen ilk alandır. 

Millî park nedir? 

Türkiye’deki
millî parklar... 
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PTT, bastığı pullarda ülkemizin birbirinden 
güzel ve kıymetli millî parklarına yer 

vermekte, bu mekanların tanıtılmasına 
katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede,  

“Doğa Koruma Alanları ve Millî Parklar” 
temalı anma blokları çıkaran kurum, Küre 
Dağları Millî Parkı, Kazdağı Millî Parkı ve 
Sarıkamış Allahuekber Dağları Millî Parkı  

görsellerini pullara taşımıştır.  

PTT’den “Millî Park” 
temalı pullar 
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Kriket adında bir spor dalı olduğunu 
biliyor muydunuz? Haydi gelin,  

bu keyifli sporu tanıyalım. 

SPORCU
PTT ÇOCUK

Kriket sporunun geçmişi  
16. yüzyıl İngiltere’sine uzanır. 

Günümüzde Avustralya’dan 
Karayip Adaları’na, 

Hindistan’dan Güney Afrika’ya 
birçok yerde kriket maçları 

yapılmaktadır.  

• Kriket dikdörtgen bir sahada oynanır. 
Sahada üç çubuktan oluşan ve “wicket”  
adı verilen kaleler vardır. 

• Bu oyunda 11’er kişilik 2 takım karşılaşır. 
Takımlardan biri atıcı biri vurucu olur. Vuruş 
yapan takımın tüm oyuncuları, atış yapan 
takımın iki oyuncusu sahada yer alır. 

• Maçlar 2 devreden oluşur. Birinci devre 
atıcı olan takım, ikinci devre vurucu olarak 
sahaya çıkar. 

Kriket nasıl bir spordur? 

KRIKET
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• Atıcı takımın amacı topu wicket’lara değdirmek ve onları devirmektir. 
Vurucu takımın sporcusu ise topu wicket’a değdirmemeye ve topa elindeki 

sopayla vurmaya çalışır. Vuruşun başarılı olması halinde iki vurucu  
karşı wicket’lara doğru koşmaya başlar. 

• Atıcı takım ya topu herhangi bir wicket’a değdirmeyi ya da vurucu takımın 
karşıladığı topu yere değmeden yakalamayı amaçlar.  

Eğer top oyun alanı dışına çıkmadan yakalanırsa vurucu takım  
bir puan kazanır. Buna “run” adı verilir. 

• Atıcı takım her altı atışta bir atıcısını değiştirir. 

Nasıl oynanır? 
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OYUNLARIMIZ

• İp

• Sayışma yapılır ve ipi tutacak iki kişi 
belirlenir. 
• Seçilen oyuncular ipi iki ucundan tutarak 
çevirmeye başlar.
• Diğer oyuncular sırayla ortaya geçerek 
takılmadan ipin üzerinden atlamaya çalışır. 
Bu arada ipi çevirenler gittikçe hızlanır. 
• Eğer bir oyuncu ipe takılırsa yanar, onun 
yerine başka bir oyuncu geçer. 

İp atlarken şu tekerlemeyi söylemeye  
ne dersiniz? 

Laleli Belkıs
İçeriye gir kız
İpten tut kız
Dışarıya çık kız

Malzemeler

Oynanışı

IP  
ATLAMA 

İp atlama, 
arkadaşlarınızla birlikte 

okulunuzun veya 
evinizin bahçesinde 
oynayabileceğiniz 

bir oyun. İp atlarken 
çok eğleneceğinizi 

düşünüyoruz. 
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SANATÇI
PTT ÇOCUK
Bu sayımızda önemli bir sahne 
sanatı olan operayı işledik. 
Köşemizi okuduktan sonra operayı  
çok seveceğinizi tahmin ediyoruz. 

• Hiç tiyatroya gittiniz mi? Opera bir 
tür müzikli tiyatrodur. Opera sanatçıları 

rollerini şarkı söyleyerek oynar.

• Bu sahne sanatı, konusunu çoğunlukla 
mitoloji, tarihî olaylar ve efsanelerden 
alır. Ancak güncel olayların işlendiği 

operalar da mevcuttur. 

• Georges Bizet’nin “Carmen”i ve Giuseppe 
Verdi’nin “La Traviata”sı opera denince akla ilk 
gelen eserler arasındadır. 

• Cumhuriyet tarihinin sahnelenen ilk operası 
Ahmed Adnan Saygun tarafından bestelenen ve 
konusu bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
belirlenen “Özsoy Operası”dır. 

• Opera sanatçısı Leyla Gencer, bu sanat dalında 
ülkemizi dünya çapında başarıyla temsil etmiş 
çok kıymetli bir sopranodur. 

Nedir bu opera dedikleri? 

Bunları bilelim… 

OPERA

Soprano: 
Kadın veya 

çocuklarda en 
ince ses
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Türkiye’de ilk çocuk operası olan 
“Sihirli Flüt-Tamino’nun Rüyası”, İstanbul 

Devlet Opera ve Balesi tarafından  
2017 yılında sahneye konulmuştur.  

Eser, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 
bestelediği “Sihirli Flüt” operasından 

yola çıkılarak hazırlanmıştır. 

Ülkemizdeki ilk çocuk operası... 

Arya: Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle 
kendi içinde bütünlüğü olan parça

Libretto: Bir operanın sözlerinin yazılı bulunduğu kitap

Uvertür: Operada, perde açılmadan önce orkestranın çaldığı parça

Adagio: Yavaş tempoda 

Allegro: Canlı, neşeli ve hızlı bir biçimde

Operet: Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesiz konuşmalar bulunan sahne eseri

Mini sözlüğüm 
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SEVGILI
GÜNLÜK
Bugün okuldan döndüğümde ağabeyim ve okuldan bir arkadaşını bilgisayar başında yoğun bir 

şekilde çalışırken buldum. Önümüzdeki haftaya yetiştirmeleri gereken bir ödevleri varmış. Konuyu 

ilk defa duydum: Küresel ısınma. O da ne ki? 

Ağabeyim bana konuyu biraz anlattı. Küresel ısınma, çeşitli yollarla atmosfere salınan gazların 

yol açtığı bir sorunmuş. Bu gazların yarattığı sera etkisi sonucu Dünya’da ortalama sıcaklıklar 

her sene artıyormuş. Tamam da, sera etkisi ne ki? Ağabeyim onu da açıkladı: Atmosfere salınan 

karbondioksit ve metan gibi bazı gazlar Dünya’dan uzaya giden ışınların tekrar Dünya’ya 

yansımasına, böylece  Dünyamızın her sene daha da ısınmasına yol açıyormuş.  

Off... Bu çok kötüymüş! 

Küresel ısınmanın neden olduğu o kadar çok problem varmış ki... Öncelikle mevsimler ve iklimler 

değişiyormuş. Örneğin, kışın sıcaklıklar artıyor, ilkbahar normalden daha erken geliyormuş.  
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Yeterli miktarda yağmur yağmıyormuş. Kutuplardaki buzulların erimesinde de bunların  

çok büyük etkisi varmış. Ayrıca, küresel ısınma kuraklığın ve sıcak hava dalgalarının  

en büyük nedenlerindenmiş. 

Ağabeyim küresel ısınmayı önlemek için hepimizin yapabileceği şeyler olduğunu da 

ekledi. Örneğin, büyüklerimizi arabayı daha az kullanmaları için uyarabiliriz, böylece 

bu araçların daha az yakıt yakmasını ve havaya daha az karbondioksit salmasını 

sağlayabiliriz. Ayrıca, doğayı kirletmemek, ağaç dikim çalışmalarına katılmak,  

suyu ve elektriği gereksiz yere kullanmamak ve geri dönüşüme  

katkıda bulunmak da küresel ısınmayı önlemek için yapabileceklerimiz arasındaymış. 

Yarın okula gittiğimde ben de arkadaşlarımla öğrendiklerimi paylaşmayı ve 

okulumuzun arka bahçesini ağaçlandırmak için yapabileceklerimizi 

öğretmenlerimle konuşmayı düşünüyorum. 
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Yeteri kadar sabırlı mısınız? 
Sizce sabretmek niye önemli? 

BİLİNÇLİ
PTT ÇOCUK

Peki, sabırlı insanlar 
ne yapar?

Sabrın tanımı 
sözlükte “olacak 

veya gelecek bir şeyi 
telaş göstermeden 
beklemek” olarak  

yer alır. 

Sabır nedir?

• Öğretmeninin, büyüklerinin, 
arkadaşlarının sözünü kesmez, 

onları sabırla dinler.

• Yaptığı işi sonuç alana kadar 
sürdürür ve tamamlar.   

• Sınıfa girerken, okul servisine 
binerken ve diğer gerekli 

durumlarda sırasının  
gelmesini bekler. 

• Zorluklar karşısında pes etmez. 
İşlerini aceleye getirmez. 

SABIR 
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Sabreden derviş, muradına ermiş: Beklemesini 
bilen kimse sonunda amacına ulaşır.

Sabrın sonu selamettir: Karşılaştığı güçlükleri 
sabırla yenmeye çalışan kimse, sonunda 
başarıya ulaşır.

Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas: 
Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen 
işlerde bile başarı kazanır.

Sabırla ilgili çok güzel 
atasözlerimiz var... 

Sabretmek amaca 
giden yolda kişiye 
umut ve güç verir.

Unutmayalım

49



ENGELLERİ
AŞALIM

ENGELLI
HAYVANLAR

Her sene 4 Ekim’i Dünya Hayvanları 
Koruma Günü olarak kutluyoruz. 
Bu özel gün onlara sevgimizi 
göstermemiz için bir fırsat aynı 
zamanda. Can dostlarımızın 
hepimizin hayatındaki yeri ayrı.  
Peki, ya engelli hayvanlar? 

• Günümüzde, özellikle gelişen teknoloji sayesinde engelli hayvanların  
daha rahat ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için çok pratik çözümler sağlanıyor,  
birçok yeni ürün tasarlanıyor.

• Bunların başında yürüteç ve protezler geliyor. Örneğin, ayaklarında engeli bulunan 
hayvanlar için hem iki hem dört tekerlekli yürüteçler mevcut.  
Protezler ise tıpkı fiziksel engeli bulunan insanların kullandıklarına benziyor. 

• Görme engelli hayvanların koşturup oynarken zarar görmemesini sağlayan  
koruma çemberi de yardımcı ürünler arasında yer alıyor. 

Her şey engelli dostlarımız için...

Engelli hayvan dostlarımız 
beslenme, koşma, oyun 

oynama gibi temel 
ihtiyaçlarını gidermede 
sıkıntı yaşıyorlar. Onlar, 

insanların desteğine 
ve sevgisine o kadar 

muhtaçlar ki... 

Onların desteğe 
ihtiyacı var! 
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Ülkemizde sadece sahipsiz hayvanlar için değil, engelli can dostlarımız 
için de barınak denilen bakımevleri yapılıyor. Bu barınaklarda yürüme 

ve görme engelli, felçli ve başka rahatsızlıkları bulunan hayvanların 
barınması ve korunması sağlanıyor.  

• Biz de çevremizde engelli 
bir hayvan görürsek onu en 

yakın veterinere götürüp 
tedavi edilmesini ve temel 
ihtiyaçlarının giderilmesini 

sağlayabiliriz. 

• Engelli hayvanların korunması 
ve bakımı için çalışan hayvan 
dostu derneklere yardımda 

bulunabiliriz. 

• Engelli dostlarımızın hayatını 
kolaylaştıracak her türlü 

faaliyete destek verebiliriz. 

Engelli hayvanlar için özel bakımevleri 

Neler yapabiliriz? 
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İNGİLİZCE
ÖĞRENİYORUM

How many 
pencils are there 

in the picture?

How many students 
are there in the 

classroom?

How many school 
bags are there on 

the shelves?

How many children 
are there in the 

garden? 
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SEBZE YEMEK İSTEMİYORUM!
Yazar: Silvia Sommariva
Resimleyen: Carla Manea 
Çeviren: Filiz özdem

Yazar: Karin Karakaşlı 
Resimleyen: Merve Atılgan 

Sebzeyi hepimiz seviyoruz, değil mi? Ancak Kamilla sebze 
yemeyi bir türlü sevemiyor. İstiyor ki her gün pasta, patates 
kızartması, köfte, mantı gibi yiyecekler tüketsin. Elbette 
annesi ve yuvada yemek pişiren aşçılar onunla aynı 
fikirde değil... Peki, Kamilla ne yapacak? Sizce sebzeleri 
sevebilecek mi? 

UÇAN KIZ VOLANTE

Volante resim yapmayı çok sever. Sıkıldığı anlarda 
uçtuğunu hayal etmeyi ya da resim yapmayı tercih eder. 
Küçük kız, annesinden, ablasından ve kardeşinden farklı 
olduğunu hissetmektedir. Bir gün havaalanındayken 
ailesinin onu sevmediğini düşündüğü bir anda aniden 
onların yanından uzaklaşır ve karşılaştığı yeni insanlarla 
birlikte düşleri de değişmeye başlar. 

OKUYAN
PTT ÇOCUK
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KIŞ ÇİÇEĞİ HOYA 
Yazar: Ayça Yaşıt
İllüstratör: Öykü Özer Terzioğlu

Yasemin, her hafta sonu kahvaltıdan sonra merakla pencereye koşar, çiçekle-
re bakardı. Annesinin her sabah özenle suladığı bitkileri inceler, yeni açan çiçek 
görürse heyecanla bahçeye çıkardı. Annesi bahçeyi sularken hep neşeyle bir 
şeyler anlatır, hatta bazen bitkilerle konuşurdu.

“Anne, çiçeklerin kulakları var mı?” diye sordu, Yasemin.

Annesi, “Hayır, ama onlarla sevgiyle konuşursan hızlıca büyür, çiçek açarlar.” 
dedi gülerek.

Yasemin bunu duyunca öyle heyecanlandı ki, bahçede koşturmadığı yer kalma-
dı. Çiçeklerden birine şarkı söylüyor, birine onu çok mutlu eden bir anısından 
bahsediyor, bir diğerineyse ne kadar güzel olduğunu anlatıyordu. Annesi haklıy-
dı. Zamanla bütün bitkiler canlanıvermiş, eskisinden daha çok çiçeklenmişler-
di. Yalnızca duvardaki kalın yapraklı kaba sarmaşık çiçek açmıyordu. Oysa en 
güzel şarkısını da onun için söylemişti.   
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Yaz biterken, çiçekler boyunlarını hafifçe bükmeye başlamıştı. Yasemin onları 
solgun gördükçe daha uzun şarkılar söylemeyi denedi. Yine de çiçekler solmaya 
ve kurumaya devam ettiler. Annesi Yasemin’e kurumak üzere olan bir bitkiyi kitap 
sayfalarının arasında kurutmayı öğretti. Böylece onu saklayabilir, gelecek bahar 
yenileri açana kadar sabırla bekleyebilirdi.

Yasemin, “Papatyalar buraya… Şu ıhlamur yaprakları da buraya… Bu ne güzel dal 
parçası, o da şuraya…”diyerek her birini farklı sayfalara yerleştiriyordu.

Çiçeklerin neredeyse hepsi solup, sadece pembe bir yıldız çiçeği kaldığında babası 
bahçedeki kozalakları toplamaya başladı. Sonra da Yasemin’le birlikte kozalak-
ların uçlarını pembe, mavi, kırmızı ve sarı renge boyadılar. Pembeler yıldız çiçeği, 
maviler mine, kırmızılar gelincik, sarılarsa papatya gibi görünüyordu. Tüm koza-
lakları farklı yerlere yerleştirip bahçeyi kış için süslediler.
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Artık bahçede hiç gerçek çiçek kalmadığında Yasemin’in aklına parlak 
bir fikir geldi. Birden kitaplara koştu. Annesinin öğrettiği şekilde kitapla-
rın arasında kuruttuğu tüm çiçekleri, yaprakları ve minik dal parçalarını 
çıkardı. Sonra bu kurumuş bitkileri kâğıdın üzerine yapıştırmaya başladı. 
Kuruttuğu ıhlamur yapraklarından dalgalı sarı saçlar, menekşelerden mavi 
gözler, gelincik yapraklarından dudaklar yaptı. İnce dalları da burun için 
yapıştırdı. Kuru papatyaları bir taç gibi başına dizdi ve ona bir isim verdi.

“Kardelen. Sen artık bizim bahçemizin koruyucu perisisin.” dedi ve onu 
bahçeye astı.

Havalar iyice soğumuştu ve Yasemin pencereye eskisi gibi neşeyle koşmu-
yordu. Babası bir pazar günü ona birlikte bir kaleydoskop yapmayı önerdi.

“Kaley… ne, ne?” diye sordu Yasemin.

“Kaleydoskop, yani çiçek dürbünü.” diye tekrarladı babası.

“Sadece çiçekleri gösteren bir dürbün mü yani?” diye sordu 
Yasemin.

“Daha çok, çiçeklere benzer şekiller yapmanı sağlayan bir 
dürbün.” dedi babası gülümseyerek.

Kaleydoskop bittiğinde, Yasemin daha net görebilmek için 
pencereye koştu. Dürbünün ucunu aydınlık bahçe-

ye tuttu ve diğer ucundan baktı. Baktığı an gördü-
ğü renkli desene bayıldı. Dürbünü indirip yeniden 
bakacaktı ki, bahçedeki kaba sarmaşığın tam orta-

sında bembeyaz bir top gördü. Biraz merak biraz da 
endişe ile kalın yapraklı sarmaşığa yaklaştı. O beyaz 
topun gerçekten çok güzel, sıra dışı bir çiçek oldu-
ğuna inanamamıştı. Annesi onun bu tatlı şaşkınlığını 
görünce yanına gitti. 
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“Bu bir mum çiçeği Yasemin. Cinsi hoya. Kış çiçekleri de en az yaz çiçekle-
ri kadar güzeldir. Belki de ona söylediğin şarkıları duymuş ve biraz daha 
yakına gelmeye karar vermiştir.” dedi annesi.

“Anne diğer çiçekler gibi ona da bir isim verebilir miyim?” diye sordu Yasemin.

“Elbette.” dedi annesi.

“İsmi de Hoya olsun. Mum çiçeği Hoya.”dedi Yasemin, biraz düşündükten 
sonra.

Annesi sevgiyle Yasemin’in omzuna dokundu. Birlikte, kış boyu görebilecek-
leri bu güzel çiçeği seyretmeye başladılar.
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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 

ORMANLARIMIZI KORUYALIM

Bir gün ben ve kardeşim kamp yapmaya karar verdik. Sabah erkenden kalkıp çantamıza 
pusula, düdük, harita, fener ve ateşimizi alıp yola çıktık. Ormana varınca çadırımızı 
kurup yemeğimizi yedik. Sonra ormanda piknik yapılan yerleri gözlemleyip yere atılan 
çöpleri toplayıp çöpe attık. Sonra piknik masalarına “ORMANIMIZI TEMİZ TUTALIM” 
notu bıraktık. Çadırımıza geri döndük. Geceyi çadırda geçirdik, cırcır böceklerinin 
sesiyle uyuduk. Sabah çok mutlu uyandık. Çadırımızı toplayıp eve geri döndük. 

Mustafa Fatih Ünaldı/İstanbul 
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CEVAP ANAHTARI

Sayfa 25

“Shrek, yeşil ve çirkin bir canavardır. 
Çok mutlu bir yaşam sürmektedir. 
Günlerden bir gün güzel prenses 
Fiona, bir ejderha tarafından 
kaçırılır. Duloc ülkesinin kralı Lord 
Farquaad, prensesi kurtarmak için 
Shrek’ten yardım ister.” 

Sayfa 10

Sayfa 36-37

18

14

8

12

0

Sayfa 52

How many 
pencils are there 
in the picture ? 8

How many students 
are there in the 
classroom?

How many school 
bags are there on 
the shelves?

How many children 
are there in the 
garden? 

7

3

5

Sayfa 11
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PULUNUZ 
PTT’DEN!

FOTOĞRAFINIZ 

SiZDEN

Özel anları, fotoğraflarınızı 
pula dönüştürerek 

ölümsüzleştirin.

Sevdiklerinize
Özel


