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Jandarma Çocuk

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, Kocaman, 
Mavicek bebelerin, ak kızların, 
Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, kocaman, 
Bir 10 Kasım gecesi, 
Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza: 
-Ey Türk gençliği... 
Ben Mustafa Kemal, doyamadım haykırmaya, 
Şimdi destan ellerimle yazıyorum, 
Yeşiline suyun, 
Kuşun, 
Yelin, 
Yaprağın: 
“Ne Mutlu Türküm Diyene.” 
Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin köy, 
Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim. 
Bayraklarım değerken evren bayraklarına şimdi, 
Elimde tebeşir, 
Yazıyorum kara gecenin üstüne. 
Yazıyorum armağanımı: 
“Övün, Çalış, Güven.”

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

Kurtuluş 
savaşımızın lideri, 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu ve ilk 

Cumhurbaşkanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 

vefatının yıldönümünde 
şükran ve rahmetle 

anıyoruz.

MUSTAFA KEMAL'İN
 GÖK YAZILARI

Jandarma Çocuk

1



ENGELLE
RI 

ASALIM

Görme engelli arkadaşlarımız kitap okumak için 
nasıl bir yöntem kullanıyor, hiç düşündünüz mü? 
Bu sayımızda köşemizi Braille alfabesine ayırdık. 

Öğrenmek için bizi takip edin.

Braille alfabesi Louis Braille tarafından 
1821 yılında icat edilir. 6 yaşında 

görme yetisini tamamen yitiren Braille, bu 
engeline rağmen yılmaz ve Fransa’daki 
Genç Körler Kraliyet Enstitüsü’nden burs 

kazanır. İlerleyen yıllarda ise görme 
engellilerin hayatını değiştirecek bu 

alfabeye imza atar.

Braille alfabesi sayesinde görme engelli insanlar kitap okuyabiliyor. Bu alfabede 
dikdörtgen bir düzen mevcuttur. Burada iki kolon ve altı kabartılmış nokta bulunur. 
Her kolona üç nokta düşmektedir. Noktalar 64 farklı kombinasyon oluşturacak 

şekilde dizilir.

Jandarma Çocuk
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SE

SLİ KİTAPLAR

Jandarma Çocuk
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Günümüzde Braille alfabesi kullanılarak üretilen kitaplar kütüphanelerde yer 
alıyor. Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok kütüphanelerde Braille 

alfabesiyle yazılmış kitap mevcut.

Braille alfabesinin kullanıldığı kitapların yanı sıra sesli 
kitaplar da görme engellilerin bilgiye daha rahat 
ulaşması açısından çok büyük avantaj. Bugün sesli 

kitaplar sayesinde pek çok görme engelli merak ettiği 
kitapları dinleme imkanı buluyor.



TÜRK 

BÜYÜKLERIMIZ

Sevgili çocuklar, bu sayımızda sizlere 
siyaset, bilim, felsefe ve sanat alanlarında 
tarihe geçmiş Türk büyüklerinin bazılarını 

sizlere tanıtmak istiyoruz.

Osman Gazİ (1258-1326) 
Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman 

Gazi, Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Gazi olarak 
anılmasının nedeni babası gibi onun da 

temel görevi Bizans’a karşı gaza (savaş) 
olan bir uçbeyi konumunda bulunmasıdır. 

Babasının 1281’de ölmesinden sonra yöredeki 
Türkmen aşiretlerinin başkanlığına seçildi. 

Anadolu Selçuklu Sultanı III.Alaeddin 
Keykubad 1299’da İlhanlılar’a karşı başlattığı 
ayaklanmada başarısızlığa uğrayıp kaçmak 

zorunda kalınca Anadolu Selçukluları bir süre 
hükümdarsız kaldı. Bunun üzerine Osman Gazi 

bağımsızlığını ilan etti. 1324’te oğlu Orhan’ı 
resmen bey ilan etti. 1326'da Yenişehir'de 

öldü. Cenazesi önce Söğüt’te babası Ertuğrul 
Gazi’nin yanına gömüldü. Sonra Bursa’da 

yaptırılan Gümüşlü Kümbet’e taşındı.

Harezmİ    

Harezmi, IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında 
ilk defa eser yazan Türk bilginidir. Bağdat’taki 
bilimler akademisi Dar-ül Hikme’de görev alan 
Harezmi, ilk defa birinci ve ikinci dereceden 
denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli 

denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla 
çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Harezmî 

matematik, astronomi ve coğrafya alanında 
çok sayıda eser verdi. Yeryüzünün çapına ait 
hesaplarını Kitâbu Sûreti’l-Arz adlı kitabında 
topladı. Bu eserde Nil Nehri’nin kaynağını 

açıklayan Harezmî, Batlamyus’un astronomik 
cetvellerini de düzeltti. Güneş ve ay tutulmasına 
dair incelemelerini topladığı Zîcü’l-Harezmi adlı 
eserinde ise astronomi için gerekli trigonometri 

bilgi ve cetvellerine de yer verdi. 
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YUNUS EMRE (1238-1320) 

Anadolu’da tasavvuf edebiyatının ilk büyük 
şairi ve Türkçe şiirinin öncüsüdür. Yunus 
Emre’nin gerçek yaşamına ilişkin bilgiler 

sınırlıdır. Babasının adı İsmail’dir Medrese 
eğitimi görerek İslam bilimlerinin yanı sıra 
Arapça ve Farsça öğrendiği, tasavvuf 

tarihi üzerinde çalıştığı sanılır. Yunus Emre, 
Sinan Ata’nın halifelerinden Taptuk Emre’nin 
tekkesinde hizmet etmiş. Onun düşüncelerini 
yaymak için Anadolu’yu dolaşmış, sonunda 
kendisi de şeyh olmuştur. Yunus Emre’nin 
iki yapıtı vardır: Risaletü’n Nushiye aruz 
ölçüsüyle yazılmış bir mesnevidir. Divan, 
günümüze kadar tazeliğini ve çekiciliğini 

koruyan şiir, ilahi, nutuk ve nefeslerini içerir.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. 
Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Ali Kuşçu

Ali Kuşcu,  XV. yüzyılda yaşamış olan önemli bir 
astronomi ve matematik bilginidir. Semerkand 

Rasathanesi’nin müdürü olan Kadızâde-i Rumî’nin 
ölümü üzerine buranın başına geçmiş ve pratik 

astronomi, yer merkezli evren sistemine göre gök 
cisimlerinin görünen hareketi ve astroloji konularını 

kapsayan Uluğ Bey Zici’nin tamamlanmasına 
yardımcı oldu. Fatih Sultan Mehmet tarafından 
çalışmaları takdir edildi ve İstanbul’a Ayasofya 

müderrisi olarak davet edildi. Burada Fatih 
Külliyesi’nin programlarını hazırladı, astronomi ve 
matematik dersleri verdi. Ayrıca İstanbul’un enlem 

ve boylamını ölçtü ve çeşitli Güneş saatleri de 
yaptı. Büyük bir bilim adamı olup, sayılarca bilgin 
yetiştirmesinin yanı sıra Osmanlı ile Akkoyunlu 
devleti arasında barış elçiliği de yaparak siyasi 

başarılar da gösterdi. Din, astronomi, matematik, 
mekanik, dil ve belagat alanlarında, bilinen 30 

civarında eseri mevcuttur.
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SPORCU ÇOCUK

Hopla, atla, zıpla, dans et...
Bu spor dalında düzenli fiziksel hareketlerle 
beden güçlendirilir. Artistik Jimnastikten Ritmik 

Jimnastiğe birçok jimnastik dalı vardır.

• Jimnastik, sporcuların olimpiyat oyunlarında da yarıştığı bir spor dalıdır. Bu alandaki 
müsabakalar Artistik, Ritmik, Trambolin gibi çeşitli ana branşlarda düzenlenir.

• Artistik jimnastikte erkek sporcular Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Paralel, 
Barfiks kategorilerinde yarışır. Kadın sporcular ise Atlama Masası, Kız Paraleli, Denge ve 
Yer olmak üzere dört kategoride mücadele eder.

• Jimnastikte sporcular hem bireysel olarak hem de grup halinde yarışabilirler.

Olimpiyatlarda Jimnastik

Jimnastik mi Cimnastik mi?
Türk Dil Kurumu  “jimnastik” yazımını, 
Dil Derneği ise “cimnastik” yazımını 

doğru bulmaktadır. Basılı yayımlarda 
her iki yazım da kullanılmaktadır. 

Federasyonun adı Türkiye Cimnastik 
Federasyonu”dur.

Esneklik, 
güç, çeviklik ve 

azim... Jimnastik, birçok 
arkadaşımızın küçük yaşta 
başladığı önemli bir spor 
dalı. Gelin, jimnastikle 
uğraşan sporcuların 
dünyasına beraber 

adım atalım.

Jandarma Çocuk
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Ritmik Jimnastikte Sadece Kadınlar Yarışıyor
Bu kategoride kadın sporcular çember, top, lobut, kurdele ve ip kullanarak 

müsabakalara katılır. Sporculara müzik eşlik eder.

O Piti Piti Karamela Sepeti 
Terazi Lastik Jimnastik...
Tekerlemelerimizde de ismi geçen 

jimnastik sporu faaliyetleri ülkemizde 
Türkiye Cimnastik Federasyonu bünyesinde 

gerçekleştirilmektedir.

Aerobik Jimnastikçi olan Ayşe Begüm Onbaşı, 3 yaşında 
jimnastiğe başladı. 7 yaşına girdiğinde profesyonel sporcu oldu. 

11 yaşında ise ilk defa milli oldu. 

Dünya çapındaki ilk başarısını 12-14 yaş kategorisinde dünya 
üçüncüsü olarak kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, 2016 yılında 
15 yaşındayken Güney Kore’de düzenlenen 14’üncü Dünya 
Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde 

altın madalya kazandı.

2019 yılında Portekiz’in Cantanhe şehrinde düzenlenen Aerobik 
Jimnastik Dünya Kupası’nda ‘Büyükler Tek Kadın Kategorisi’nde 
ilk kez yarışan Ayşe Begüm Onbaşı burada da altın madalya 

kazandı.

2020 yılında düzenlenecek Olimpiyatlar için şimdiden 
hazırlıklara başlayan ve iddiasını ortaya koyan genç sporcu, 
“Durmak yok, çalışmaya devam. Olimpiyatı kazanana kadar” 

hedefini dile getirdi.

Ayşe Begüm ONBAŞI Kimdir? 

Jandarma Çocuk



Zamanın birinde üç arkadaş (kurt, tilki ve eşek) ormanda gezintiye çıkmış. Ancak 
hava birden bozunca bir ine sığınmak durumunda kalmışlar. Bir de ne görsünler, 

içeride bir aslan uyuyormuş. Tam geri döne ceklerken aslan uyanmış ve üç 
kafadarı içeri davet etmiş. Kurt, tilki ve eşek içeri girince berbat bir manzara ve 

koku ile karşılaşmışlar. 

Aslan sormuş: “Evimi nasıl buldunuz?” Tilki kurnazlık ederek burnunu tıkamış hemen. 
Ancak eşek tüm saflığıyla “Bu ne pis koku?” diye atlamış. Kurt da onaylamış onu. 
Aslan sinirlenmiş ve “Ben sizi misafir ettim, sizin yaptığınız şu terbiyesizliğe bak!” 
demiş. Ardından ikisini pençesiyle devirmiş. Tilkiye dönüp “Sen ne dersin?” diye 
sorunca tilki hemen fikrini söylemiş: “Aslan yattığı yerden belli olur efendim!”

ATASÖZLERIMIZ

8

ASLAN YATTIĞI 
YERDEN BELLİ OLUR

Anlamı
Bir kimsenin oturduğu 
yerin durumu, onun 
kişiliğini belli eder. 

Jandarma Çocuk



BULMACA Aşağıdaki şekiller Belli bir kurala göre 
yerleştirilmiştir. Bu kurala göre soru 

işareti olan yere hangi şekil gelmelidir?

Bulmacanın cevapları 21'inci sayfada...
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TARIHTE 

YOLCULUK

Söz 

uçar, 

yazI 

kalIr!

Yazı yazmayı öğrenmek birçoğumuz için çok da kolay olmamıştır. Ancak 
öğrendikten sonra da ne kadar çok alanda kullanılabildiğine şaşırırız. 

Arkadaşımıza mektup ve kartpostal yazmak, çalışırken not tutmak 
bunlardan bazıları.

Çivi yazisi 

gibi yaziniz mi 

var?

10
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Yazıyı MÖ 3200 yılında Sümerlerin icat ettiği biliniyor. Sümerler şekiller 
üzerine kurulu çivi yazısının temelini atmıştır. Daha sonraki yıllarda 

Asurlular ve Babiller bu uygarlığın icat ettiği yazıyı geliştirmiş ve kendi yazı 
dillerini oluşturmuştur. Bu dönemle ilgili ilginç bilgilerden biri de Asurlu 

çömlekçilerin kitap pişirmesidir. Bu şekilde kitapların dayanıklı olması 
sağlanmıştır.

Günümüzde kullanılan Latin Alfabesi ise Fenikelilerin 
Çivi Yazısını temel almaktadır. Bu alfabe, MÖ 1’inci 
Yüzyılda 21 karakterli haliyle son şeklini almıştır.

Resimle de yazılır... 

Hiyeroglif

Mısırlıların 
geliştirdiği bu 

yazı türü uzun yıllar 
boyunca kullanılmıştır. 

Resim ve şemalardan oluşan 
hiyeroglifler, papirüs 
bitkisinden yapılan 

kağıtlar üzerine 
yazılmıştır.
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KRIMINAL
JANDARMA
KRİMİNAL 
LABORATUVARLARI

Sevgili çocuklar, Jandarmamızın en 
önemli birimlerinden olan Kriminal 

Laboratuvarlarımızı size tanıtmak istiyoruz.
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Jandarma Kriminal 
Laboratuvarlarımızda; iz incelemesi 

(parmak izi, ayak, lastik vb.), 
ses ve görüntü analizi, patlayıcı 

madde, silah ve uyuşturucu 
madde incelemesi ile bilişim, kimya 

ve biyoloji konularında analizler 
yapılıyor. 

Jandarma Kriminal Daire 
Başkanlığına bağlı bu 

laboratuvarlarımız aynı zamanda 
Avrupa Kriminal Laboratuvarlar 

Organizasyonu’na da üyedir. 

BU LABORATUVARLARDA 
NELER Mİ YAPILIYOR? 

Arkadaşlar, bazı olayların 
aydınlatılmasında ve suçluların 
yakalanmasında çok ayrıntılı, 

bilimsel araştırma ve incelemeler 
yapmak gerekebiliyor.

Bir suç işlendiğinde, olay 
yerinde bulunan deliller titizlikle 

toplanıp bu laboratuvarlara 
gönderiliyor. Buraya gelen deliller, 

en son teknoloji ile donatılmış 
laboratuvarlarda, konularının 
uzmanı jandarma personeli 
tarafından titizlikle incelenip, 

olayların aydınlatılmasına katkı 
sağlanıyor. 
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KISISEL G
ELIS

IM

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA 
VE PLANLI OLMA

Günlük yaşamınızda dağınık mısınız? Derslerinizi çalışırken 
ve sorumluluklarınızı yerine getirirken plan yapar mısınız? 
Eğer bu tür durumlarda sorun yaşıyorsanız, bu bölümümüz 

size yol gösterici olabilir.

Verimli ders çalışmak başarılı olabilmemiz için çok önemli. Ancak elbette 
kolay değil. Bunu sağlamanın belirli yolları var. Öncelikle, ders çalışmaya 
başlamadan önce hedeflerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. 

Hangi dersten kaç ünite ve ne kadar süre çalışacağız, kaç soru çözeceğiz?

Dersim Var, Derdim Yok...

Jandarma Çocuk

14



Hayatın Her 
Alanında Planlı 
Olmak Önemli...

Günümüzün büyük kısmını okulda 
geçiriyoruz. Çoğunlukla da diğer 

faaliyetlere zaman kalmamasından 
yakınıyoruz. Oysa plan yaparak bu 

durumun önüne geçebiliriz. Haftalık 
veya günlük bir planda arkadaşlarımıza, 
ailemize, oyuna, televizyona, bilgisayara 
ve uykuya ayıracağımız vakti belirleyip 

yapmak istediklerimizi sırasıyla 
gerçekleştirebilir, zamanımızı her 

açıdan dolu dolu geçirebiliriz. Planlı bir 
yaşam başarının da anahtarı. Düzensiz 

ve plansız olmamız yaşantımızda 
sorunlarla karşılaşma olasılığını artırır.

önemlİ;

Bir de yazarak çalışmak, hem daha 
rahat öğrenmemizi sağlar hem de 
ders çalışmayı verimli kılar.

Ayrıca her gün okulda öğrendiğimiz 
konuları tekrar etmemiz de önemli.

Düzenli ve günlük tekrar yapmak 
öğrenmemizi kolaylaştırır.

Jandarma Çocuk
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HAYVANLARI 

TANIYA
LIM

Okapi adında bir hayvan duydunuz mu? Eğer 
duymadıysanız nesli tükenmekte olan bu güzel 

dostumuzun dünyasına gelin beraber adım atalım!

Atı andıran ancak zebranın çizgisel özelliklerine de sahip olan okapiler, Zürafagiller 
familyasının çift toynaklı bir türüdür. Okapiler geviş getirir; bazı mantar türleri, meyve 

ve otla beslenir. Bu tür, Afrika’nın Kongo Bölgesi’nde görülür. Postunun bir kısmı çikolata 
rengindedir ve kadifeye benzer.

Jandarma Çocuk
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Çoğunlukla Ituri Yağmur 
Ormanı’nda yaşayan 
okapiler ortalama 1,60 
metre boyundadır.

Yaklaşık 230 kilogram ağırlığında olan 
okapilerin kuyrukları 40 santimetre 

uzunluğunda, dilleri koyu mavi renktedir.

Okapi türünün erkeklerinin iki kısa boynuzu vardır, dişilerinin boynuzu 
yoktur. Bu türün ömrü yaklaşık 25 yıldır. Gündüz aktif olan okapiler 
gece fazla dolaşmaz.

Jandarma Çocuk
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VÜCUDUMUZU 

TANIYALIM

VİRÜS, 
MİKROP 
VE BAKTERİ

Virüs, mikrop ve bakteri... Bu üç kelimeyi günlük hayatımızda 
kullanırken çoğu zaman birbirine karıştırıyoruz. Peki, aralarındaki 

farkı biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu köşemizi takip edin...

NASIL BİR MİKROPSUN ARKADAŞ?

Mikroplar, mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara 
yol açan tek hücreli canlılardır. Bakteri ve virüsler insan vücudunda ve diğer 

canlılarda rastladığımız mikroplar arasında yer alır.

Jandarma Çocuk
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Bakteri
Bakteriler tek hücreli mikroorganizmalardır. Toprak, su ve hava 
gibi ortamların yanı sıra insan vücudunda rahatlıkla üreyebilirler. 
Bakterilerin iki önemli özelliği bulunmaktadır: Bunlardan biri çok 
hızlı üreme yetisine sahip olmalarıdır. İkincisi bazılarının uygun 

olmayan ortamlarda, çevrelerinde bir kalkan (spor) örerek hayatta 
kalabilmeleridir. İnsan vücudunda üremeleri halinde koleradan 
zatürreye kadar birçok hastalığa yol açabilirler. Bakterilerden 
kaynaklanan hastalıkların tedavisi için doktorumuzun yazdığı 

ilaçları kullanmamız gerekir.

Virüsler bulaşıcı hastalıklara yol açan mikroplardır. Kendi 
başlarına üreme yeteneği olmayan virüsler bulundukları 
doğada hem canlı hem de cansız özellik gösterirler. 

Antibiyotiklerin virüsler üzerinde herhangi bir etkisi bulunmaz.

Bilgisayara Bulaşanlarla Karıştırmayalım!

Hİjyenİk el yıkama önemlİ!
Bunlardan bahsetmişken hijyenin önemini de hatırlayalım. Hijyen, sağlığa 
zarar verecek ortamlardan korunmamız için yapacağımız uygulamalar 

ve alınan temizlik önlemlerinin tümünü ifade eder. Mikroplardan arınmak 
içinse kişisel temizliğimize ve özellikle de ellerimizi yıkamaya özen 

göstermemiz gerekir.
Yemeğe oturmadan önce ve sonra, okuldan eve gelince, tuvaleti 

kullandıktan, öksürüp hapşırdıktan ve hayvanları sevdikten sonra mutlaka 
ellerimizi iyice yıkayalım ki mikroplardan arınalım.

VİRÜS

Jandarma Çocuk



EMNİYET
KEMERİKURALLARA 

UYALIM

Değerli arkadaşlar arabayla seyahat ederken veya servisle okula 
gidip gelirken emniyet kemeri takmanın önemini hepimizin iyi 

kavraması gerekiyor. Neden mi? Çünkü, pek çok kişinin yaşamını 
kaybetmesine neden olan trafik kazalarında çoğunlukla emniyet 

kemeri kurtarıcı oluyor.

Emniyet kemerini kullanmayan kişiler 
ise hayatını kaybedebiliyor veya 

ciddi hasarlar alabiliyor. Türkiye’de 
yaşanan trafik kazaları ve nedenleri 
ile ilgili bir araştırma yaptığınızda, 

ne kadar haklı olduğumuzu 
göreceğinizden eminiz.

Emniyet kemeri kullanılmadığında kişiler 
çarpmanın etkisiyle birlikte savrulup zarar 

görebilecekleri gibi araç dışına da savrulabilir. 
Bu durumda zarar gören sadece sürücüler 
olmayabilir, seyir halinde sürücünün yanında 

bulunan kişiler de ağır bir şekilde yaralanabilir. 
Bu konuda en çok mağdur olanların da 
maalesef çocuklar olduğunu unutmayınız.
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Peki, emniyet kemerini kullanmak 
neden bu kadar önemli ve bize ne 

faydası var?
•	 Çarpmanın neden olduğu sarsıntıların azalmasını  
 sağlar.

•	 Çarpma etkisi vücudumuzdaki tek noktaya değil de  
 bütün noktalara yayılır. Dolayısıyla vücudumuzdaki  
 tek bir bölgenin şiddetli darbe görmesi engellenmiş  
 olur.

•	 Emniyet kemeri kullanmayan kişilerin kaza 
esnasında araçtan fırlamaları sıklıkla 
yaşanan bir durumdur. Emniyet kemeri, 
kişilerin araçtan fırlamasına engel olur.

•	 Göğüs, baş, omurilik gibi vücudun hassas 
bölgelerinin bir yere çarpmasının önüne 
geçer.

•	 Ufak çaplı kazalarda ciddi yaralanmaların 
önüne geçilmesini sağlar.

Kısacası emniyet kemeri hayatımızı kurtarır.
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Tarihi Jandarma kadar köklü bir kurumu, Türk Kızılay’ını 
birlikte tanımaya ne dersiniz?

Türk Kızılay’ı, savaş alanlarında yaralanan ya da 
hastalanan tüm askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin 
yardım etmek amacıyla 1868 yılında kurulmuştur. 
Zaman içinde farklı isimler alan bu büyük kuruluşa 
daha sonra Atatürk tarafından “Kızılay” adı 
verilmiştir.

KURUMLARIMIZI 

TANIYALIM

Jandarma Çocuk
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• Türk Kızılay’ı, Ulusal Kan Temini Projesi kapsamında 
Kan Bağış Merkezleri ve Mobil Kan Bağış Araçları 
ile kan bağışı yapmak isteyen gönüllülere ulaşıyor. 
Bağışlanan kanlar hastalıkların tedavisinde kullanılıyor, 
böylece insanların hayatı kurtuluyor.

• Kurum, yurt içinde meydana gelen doğal afetler 
sonrasında afete maruz kalmış kişilere, örneğin 
depremzedelere acil beslenme ve çadır hizmeti 
veriyor. Türk Kızılay’ının mobil mutfak ve ikram 
araçları ile çadırları bulunuyor. İnsanlar afet 
sonrasında bu çadırlarda kalabiliyor, mobil mutfaklar 
sayesinde yemek yiyebiliyor.

• Türk Kızılay’ı yurt dışında da bir afet olduğunda 
ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor. Kurum bugüne 
kadar Sudan’dan Endonezya’ya, Kosova’dan Somali’ye 
dünyanın pek çok yerinde insani yardım faaliyetlerinde 
bulunmuştur.

• Türk Kızılay’ı ilk yardımla ilgili 
eğitimler de düzenliyor. Böylece 
insanların ihtiyaç durumunda, 
doğru bilgi ve beceriyle ilk yardım 
müdahalesi yapabilmesi hedefleniyor.

Başarı ve Gurur Dolu 
151 YIL

Jandarma Çocuk
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Sayfa 7'deki bulmacanın cevapları:
 1)D - 2)D - 3)A - 4)B

Aşağıdaki kelimeleri tabloda bularak 
işaretleyiniz.

İki resim arasındaki 8 farkı bulunuz.

Yarışmacılarımızı kupalarına ulaştırınız.

M Ö F E A V U K A T M

V E Ğ U K A S A P P B

Ş A M R T S U C U O A

A A L U E B İ E K L N

Ş L İ İ R T O Ş İ İ K

Ç T E R Z İ M L Ç S A

I H O S T E S E C İ C

H E M Ş İ R E L N U I

İ T E K N İ S Y E N K

ÖĞRETMEN
TEKNİSYEN

BANKACI
MEMUR

KASAP
FUTBOLCU

HOSTES
HEMŞİRE

TERZİ
POLİS

AVUKAT
SUCU

VALİ
ŞAİR
İŞÇİ
AŞÇI

Aşağıdaki kelimeleri tabloda bularak işaretleyiniz.

ÖĞRETMEN
TEKNİSYEN
BANKACI
MEMUR
KASAP

FUTBOLCU
HOSTES
HEMŞİRE

TERZİ
POLİS

AVUKAT
SUCU
VALİ
ŞAİR
İŞÇİ
AŞÇI



Jandarma Çocuk

26www.jandarma.gov.tr


