
Benim Türk Milletine, Türk 
cemiyetine, Türklüğün istikbaline 

ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları 
tamamlayacaksınız.
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TÜRK       
Kurtuluş Savaşı’nın en karanlık günlerindeydi; ana 
yurdun en verimli yerleri düşman çizmeleri altında 
inliyordu. Milletin tüm kuvvet kaynakları kurumuş; 
dışarıdan ve içeriden ihanetler birbirini kovalamıştı. 
Herkes “Türk öldü.” diyordu.

Onu bu
 düşü

ncey
e yö

nelte
n; Tü

rk m
illetin

in 

bağım
sızlığ

ı için,
 düşm

anın 
insaf

ına v
e ac

ıma 

duyg
uların

a sığ
ınam

ayac
ak ka

dar s
oylu 

oluşu
dur. 

O, Tür
k ulu

sund
aki b

u soy
luluğ

u, 

Trab
lusga

rp’ta
, Bal

kan S
avaş

ları’n
da, 

Çanak
kale’

de, F
ilistin

’de v
atan

ı için 
can v

eren
 

Mehmetçik
lerin 

şahsı
nda 

görm
üştür

.

 Atatürk böyle bir 

zamanda yer yer 

ayaklanan Türk halkına 

önder oldu; Ankara’da 

Büyük Millet Meclisi’ni 

kurdu. Cumhuriyeti 

ilan ederek egemenliği 

millete verdi. 

Türk vatanının düşman elinde kalmayacağı ve Türk milletinin  asla 

esir olmayacağı hakkındaki iman, Atatürk’ün ruhunda sonsuz bir 

kuvvet ve sönmez bir ateşti. Bu kuvvet ve ateşi, her fırsatta milletin 

her ferdine aşılamakta eşsiz bir ustalık gösterirdi. 
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Engelli, yaralanma ya da fiziksel veya zihinsel bir 
rahatsızlığı nedeniyle bazı hareketleri duyuları 
veya işlevleri kısıtlanan kişilere denir. 

Engeller doğuştan ya da sonradan, bazı hastalık 
veya kazalar sonucu meydana gelmiş olabilir. 
Engelliler kaybettikleri hareket ve duyulardan 
dolayı toplumsal alanda birçok zorlukla 
karşılaşabilirler. Bu nedenle, içinde yaşanılan 
fiziksel çevreyi o toplumun içinde yaşayan 
herkesi düşünerek tasarlamak gerekir. Yaşanılan 
konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım 
araçlarına kadar tüm çevresel elemanların 
engellilerin özellikleri ve ihtiyaçları da dikkate 
alınarak tasarlanması gerekmektedir.

Seyahat edebilmeleri, gezebilmeleri ve rahatça 
oynayabilmeleri için çevresel şartların 

onların da faydalanabileceği şekilde 
düzenlenmesine ihtiyaçları var.

Onlara karşı doğal olmamıza ihtiyaçları 
var. Sevgi, saygı, arkadaşlık, 

yardımlaşma ve dayanışma duygularıyla 
hareket etmemize ihtiyaçları var.

ENGELLİ 
ARKADAŞLARIMIZIN   

NELERE İHTİYACI   VAR?

ENGELLERI BIRLIKTE       ASALIM

.. .

.
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İki kapılı bir handa 
Gidiyorum gündüz gece...

AŞIK
 VEYSEL  

ŞATIROĞLU

Halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 
yılında Sivas’ta doğar. Yedi yaşında 

yakalandığı çiçek hastalığı sonucu sol gözü görme yetisini kaybeder. 
Daha sonra geçirdiği kaza neticesinde diğer gözünü de yitirir. Müziğe ve 
özellikle türkülere olan merakı babasının ona aldığı bağlama ile başlar. 
Zamanla türkü söylemek ve bağlama çalmak onda tutku haline gelir ve 
aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olur.

Çoğumuz onu “Dostlar Beni Hatırlasın'' adlı şiir kitabında da yer alan 
şu dizelerle tanırız:

Ayrıca “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsü birçok sanatçımız tarafından 
severek söylenmektedir. Onun engelleri aşarak dostluk ve sevgi üzerine 
yazdığı şiirler ve söylediği türküler bugün hala gönlümüzdedir.

Ben giderim adım kalır, 
Dostlar beni hatırlasın. 

Düğün olur bayram gelir, 
Dostlar beni hatırlasın

Engelleri Aşmış Halk Ozanımız
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ÇÖLLER
Dünyamızın yüzeyini yeterince 
tanıyor musunuz? Volkanların, 
çöllerin, dağların, okyanusların 
gizemli dünyasında bir yolculuğa 
var mısınız? Bu sayımızda çölleri 
tanıyoruz. 

Haydi başlayalım!

Metrekareye yıllık 250 milimetreden az yağış 
alan yerleri ifade eden çöller, yeryüzünün 
en kurak bölgeleridir. Yani neredeyse hiç 
yağmur yağmaz. Çöl oluşumunda yüksek 
basınç ve kuru havanın etkisi oldukça fazladır. 
Gece ve gündüz arasında büyük sıcaklık farkı 
vardır. Dünya üzerindeki çöllerin oluşumunun 
125 milyon yıl öncesine dayandığı tahmin 
edilmektedir. Çöllerin oluşumunda etkili olan 
faktörler arasında “Yağmur Gölgesi'' adı 
verilen bir doğa olayı da bulunur. Örneğin, 
Amerika’daki Mojave Çölü’nün oluşumu bu 
şekildedir.

Çöl şartlarında yetişen en ünlü bitki hurma ağacıdır. Hurma 
ağacı sadece besin değeri yüksek hurma meyvesi verdiği 
için değil, dallarından ip ve çatı yapıldığı için de önemlidir.

DÜNYAMIZI TANIYALIM



Jandarma Çocuk

5

Çöller arasında Antarktika diğerlerinden 
farklıdır. Kutup çölü olarak adlandırılan bu 
bölge dünyanın en soğuk yerlerinden biridir.

Dünyanın                                                                                                                                             
önemli çölleri                        

arasında                               
Sahra, Gobi,               

Atakama çölleri                
yer alır.

Çöllerdeki yer şekilleri 
çoğunlukla rüzgar etkisiyle 

oluşmuştur. Bunların 
başında gelen kumullar, 
kumların rüzgar etkisiyle 

bir engel önünde birikmesi 
sonucu meydana gelir.  
En sık görülen kumullar 
barkanlardır. Bu yer 
şekilleri hilal şeklindeki 

oluşumlardır.



TARIHIMIZI ÖGRENELIM

.. . .
.

) PIRI 
REIS

Osmanlı denizcisi Piri Reis 
kitapları ve haritasıyla 
denizcilik alanına değerli 
katkılar sağlamış bir 
kartograftır (Haritacı). 
Çizdiği ünlü harita tarihte çok 
önemli bir yer tutmaktadır.

Yaman bir 
denizci...

1485 yılında doğan Pîrî 

Reis, amcası Kemal Reis’in yanında 

denizcilikle tanışmıştır. Amcasıyla 

birlikte Osmanlı Devleti adına 

İspanya seferine katılmıştır. Zaman 

içinde Osmanlı donanmasında gemi 

komutanı olmuş, savaş kaptanlığı 

da yapmıştır. Yıllar sonra amcasını 

kaybedince Gelibolu’da yaşamayı, 

sefere çıkmak yerine haritalarla 

uğraşmayı ve kitap yazmayı tercih 

etmiştir.

Jandarma Çocuk
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PîRî REİS'İN 
HARİTASI

Pîrî Reis hem gözlemlerinden 
hem de daha önce çizdiği 

haritalardan yararlanarak o zamana 
kadarki en kapsamlı ve doğru Dünya 
haritalarından birini hazırlamıştır. 
Bu haritanın bir parçası günümüze 

kadar ulaşmayı başarmıştır. 
Diğer parçası ise 
bulunamamıştır.

Kitab-ı Bahriye, ünlü denizcinin hazırladığı bir kılavuz 
kitaptır. Pîrî Reis bu kitapta kendi denizcilik notlarını 
kullanmıştır. Eserde, Akdeniz kıyılarına ait çeşitli bilgiler 
bulmak mümkündür.

DENİZCİLİK TARİHİNİN ÖNEMLİ KİTABI KİTAB - I  BAHRİYE

Jandarma Çocuk
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Anlamı
‘‘Kim olduğu, 

nerede oturduğu 
bilinmeyen 
kimse.’’

ANLAMLARINI  

BILELIM. .

SARI ÇİZMELİ 
MEHMET AĞA

Zamanın birinde İzmir’de ünlü bir bey varmış. Bir gün yanına kahyasını çağırmış 
ve demiş ki: “Bugün Aydınlı Mehmet Ağa gelecek. Onu istasyonda karşıla ve 
yanıma getir.'' Kahya, “Hay hay beyim! Ancak Aydınlı Mehmet Ağa’yı nasıl 
tanıyacağım? Daha önce görmedim ki.'' demiş. Bunun üzerine bey, “Kendisi uzun 
boylu, orta yaşlı ve bıyıklıdır. Sarı çizmeleri vardır.'' karşılığını vermiş. 
Bunu duyan kahya faytona atladığı gibi soluğu istasyonda almış. Tren istasyona 
varınca ne görsün! İnenler arasında uzun boylu, orta yaşlı, bıyıklı ve sarı çizmeli 
birçok kişi varmış. O günlerde sarı çizme pek modaymış. Kahya bir 
türlü bulamamış Aydınlı Mehmet Ağa’yı. Bakmış zorlanacak, başlamış 
bağırmaya: “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa! Sarı Çizmeli Mehmet 
Ağa!'' Elbette yolcular garipsemiş bu durumu. Yolculardan biri 
diğerine “Bu adam kimi arıyor acaba?'' diye sormuş. Diğer yolcu 
da cevap vermiş: “Kimi olacak? Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı!''
Günümüzde bu deyimi, halen kim olduğunu veya nerede 
oturduğunu bilmediğimiz kişiler için kullanıyoruz.



SIFRELI BULMACA. .
.
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''SERT RÜZGARLARIN ZALİM BİR KAMÇI GİBİ'' deki harfleri aynı sayılı 
karelere aktarın ve diğer sözcükleri tahmin ederek metni oluşturun.
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JANDARMAMIZ 
180 YAŞINDA

Sevgili çocuklar, güzel 
yurdumuzun güvenliği emanet edilen 

Jandarma, kurulduğu 1839 yılından bu 
yana 180 yıldır saygın, güvenilir ve kaliteli 

hizmet sunan örnek ve vazgeçilmez bir kolluk 
kuvveti olarak halkımızın hizmetinde 

olmaya devam etmektedir.  

Jandarmamız, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları ve hemen 
ardından yaşanan Kurtuluş Savaşı yıllarında da Ulu Önder Mustafa 
Kemal ATATÜRK’ün başlatmış olduğu kurtuluş mücadelesinde çok büyük 
kahramanlıklar göstermiştir.
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BİZLERİ KORURKEN CANLARINI BİLE ORTAYA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN 

JANDARMAMIZIN TÜM PERSONELİNE MİNNETTARIZ.

Var olduğu sürec
e emniyet ve a

sayiş 

hizmetlerini en
 güzel şeklid

e yapan 

Jandarma, görevlerinde her zaman en son 

teknolojiyi kullanmakta ve sizler 
okullarınıza 

rahatça gidip gelesiniz, p
arkalarda özgürce 

oynayabilesiniz v
e geceleri güven içeri

sinde 

rahat rahat uyuyasınız diye özverili bir 
şekilde 

çalışmalarına devam etmektedir.  

Günlük yaşantınızda sizler de, okul ve 

çevrelerin
de, mahallede suçu en

gellemek 

için devriye gezen, yolculuk yaparken kaza 

olmasın diye trafik denetimi yapan, piknik ve 

gezi alanlarında çevreyi k
oruyan, yardıma 

muhtaç insanların yardımına koşan, sel ve 

deprem gibi doğal afetlerde arama kurtarma 

yapan Jandarmaları mutlaka görmüşsünüzdür. 



Miyop: Uzağın net görünmesini 
engelleyen göz kusuru.

Hipermetrop: Yakının net görünmesini 
engelleyen göz kusuru.

Astigmat: Korneanın şeklinin bozulması sonucu 
bulanık görüntü oluşmasına yol açan görme 
bozukluğu.

Şaşılık: Gözlerin aynı noktaya odaklanamaması, 
gözlerde kayma.

Katarakt: Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi 
sonucu oluşan görme engeli.

Göz tansiyonu: Göz içindeki basıncın çok 
sık yükselmesi sonucu görme sinirlerinin 
zarar görmesi.
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VÜCUDUMUZU TANIYALIM

GÖZ
En hassas organlarımızdan gözle ilgili ne kadar bilginiz var? Göz 
sağlığınıza yeterince dikkat ediyor musunuz? Bu önemli duyu 
organımızın yapısına bir “göz atmaya” ne dersiniz?

Haydi başlayalım...

Öncelİkle gözümüzün 
yapisini İnceleyelİm

Gözümüz üç ayrı 
tabakadan oluşur:

Sert Tabaka                  
Göz akı ve korneadan oluşan 

en üstteki tabaka beyaz ve sert 
yapıdadır. Öne doğru tümsekleşen bu 
bölümde yer alan korneanın, ışığı göz 
bebeğinde odaklamak ve gözümüzü 

dış etkilerden korumak gibi 
görevleri bulunmaktadır. Kornea 

saydam yapıdadır.

Damar Tabaka 
Işığın göze girdiği 

yer göz bebeği, bu ışığın 
miktarını ayarlayan ve göze 

rengini veren iris, ışığı kırıp ağ 
tabakaya ileten göz merceğinin 

bulunduğu bu tabaka; kan 
damarları bakımından 

zengindir. Sert tabakanın 
hemen altında bulunur.

   

Ağ Tabaka                
En içte yer alan bu 
tabaka retina adıyla 
da bilinir ve oldukça 

duyarlıdır.

Kornea 
(Saydam Tabaka)

Sert Tabaka

Göz Bebeği

Kan Damarları

Damar Tabaka

Göz Merceği

Görme Sinirleri

Ağ Tabaka
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zarar görmesi.
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Göz sağlığı oldukça önemlİ bİr konu. Belİrlİ aralıklarla göz 

muayenesİ yaptırmalıyız. Göz doktorumuz gözlük takmamızı 

söylerse, mutlaka kullanmalıyız. Sağlığımızı göz ardı etmemelİyİz.

Göz Sözlüğüm

GÖZLERİNİZİN İÇİ 

HEP GÜLSÜN...
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DENEYLE ÖGRENELIM
.

)

Denizde gemileri, tekneleri, botları izliyoruz. Hatta bazen biz de yolculuğa 
çıktığımızda bu ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Peki, acaba nasıl oluyor da bu 
kocaman araçlar batmıyor?

Haydi, bir deneyle öğrenelim.

GEMILER NEDEN BATMAZ?

Malzemeler
1adet büyük plastik    

çukur kap
Çeşme suyu

Aynı boyutta kesilmiş iki 
adet alüminum folyo

.
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Basit bir tekne veya 
bot şeklini verdiğimiz 

alüminyum folyo yüzer, çünkü 
hacmi büyük, yoğunluğu sudan azdır. 
Top haline getirdiğimiz alüminyum 
folyo ise batar, çünkü hacmi küçük, 
yoğunluğu sudan fazladır. Bir cismin 
yoğunluğu (kütlesinin hacmine oranı) 

suyun yoğunluğundan az ise o 
cisim yüzer.

Alüminyum folyolardan birine kenarlarını kıvırarak bir 
tekne veya bot şekli verelim.Diğer alüminyum folyoyu katlayarak top haline 
getirelim.
Plastik kabın yarısından fazlasını su ile dolduralım.Kaba alüminyum folyoları koyalım.

Deneyin Yapılışı

Deneyin sonucu

Kaynak: PTT-Çocuk Dergisi, 
Sayı 7, Mayıs 2018.
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BILINÇLI OLALIM.   .         .

Yardımseverlik 
çok kıymetli
Bir insana yardım etmek çok güzel bir 
davranış. Bu davranışta bulunduğunuz zaman 
mutluluk duyuyor ve seviniyorsanız yardımseversiniz 
demektir.

Neler yapabiliriz?
Yardımsever bir insan olarak 
yapabileceğimiz pek çok şey var. Örneğin, 
yaşlıları karşıdan karşıya geçirmek, onların 
çantalarını taşımalarına yardım etmek bunlar 
arasında sayılabilir.

Yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri 
kullanmadığımız kıyafet ve oyuncaklarımızı 
başkalarına bağışlamak olur. Oyuncaklarımızı 
arkadaşlarımızla paylaşmak da bizi mutlu 
edecektir. Ayrıca, ödevlerimizi yaparken 
zorlandığımız yerde birbirimize yardım 
edebiliriz.

Arkadaşlarımızla yardımlaşmamız ve 
dayanışmamız, aramızdaki sevgi ve saygı 
bağının kuvvetlenmesini sağlayacaktır.

►

►

►

Ailemizi bağış toplayan kurumlara yardım 
etmesi, örneğin Türk Kızılayı’na kan bağışı 

yapması için teşvik edebiliriz.
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Yardımseverliğin temelinde iyilik yapmak ve 
merhametli olmak yer alıyor. Bu bizim kültürümüzde 
de var. Örneğin, Osmanlı İmparatorluğu zamanında 
camilerin en kuytu köşelerinde sadaka taşları 
bulunurmuş. Zenginler buraya sadakalarını koyar, 
fakirler de ihtiyacı kadarını alırmış. Ne kadar güzel, 
değil mi?

Bağışlayacak eşyan, arkadaşın ihtiyaç duyduğunda 
ona ayıracak zamanın ve insanlara yardım  etmede 
kullanılabilecek bir yeteneğin varsa hiç durma. Sen 
de yardım et, mutlu ol!

Sadece insanlara değil, tüm canlılara merhamet ve 
iyilik göstermemiz gerekir. Örneğin, yaralı bir kuş 
gördüğümüzde onu bir veteriner hekime götürüp 
tedavi ettirmemiz ne kadar güzel olur, değil mi? 
Ya da sıcak yaz günlerinde hayvanlar için dışarı su 
kapları bırakmaya ne dersiniz?

İyilik yap, iyilik bu
l...

Haydi, sen de yardım
 et!

Tüm canlılara karşı            

merhamet ve iyilik!
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DIKKATLI OLALIM. .

ORMAN YANGINLARI

Ormanlar doğanın en önemli sığınakları. 
Unutmayalım ki ormanlar biterse hayat da 
biter. Ormanların önündeki en büyük tehlike ise 
yangınlar.
Bu konuda çoğu zaman dikkatsizliğimiz 
felaketimiz oluyor, çünkü orman yangınlarının 
yüzde 97’si insan eliyle çıkıyor. Oysa dünya 
yüzeyinin yüzde 6’sı çölleşmiş durumda ve 
yüzde 29’u da ne yazık ki çölleşme yolunda. 
O yüzden, ormanları korumak çok büyük önem 
taşıyor.

Ormanlarımız yanmasın,               
geleceğimiz kararmasın!
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Yangın söndürme ekipleri, ihbarı alır almaz yangın yerine ulaşıp 
arazi yapısı ve hava koşullarını da göz önünde bulundurarak 
yangına müdahale eder.
Ormanlar çoğunlukla geniş alanlar kapladığından yangın 
söndürme işlemi su ve köpük bırakan uçak ve helikopterlerle 
de desteklenir.

Yangın gözetleme kuleleri                   
hayat kurtarıyor!

Orman yangınını söndürmek zor iş...

Vatandaşlar olarak biz de bir 
orman yangını gördüğünüzde 

Alo 177 Orman Yangını İhbar 
Hattı’nı arayabiliriz.

ALO 177

Orman yangınlarına müdahalede zaman çok değerli. Ne 
kadar erken müdahale edilirse hasar gören alan da o 
kadar az oluyor ve yangın çok daha kolay söndürülüyor. 
Bunun için ormanlarda gözetleme kuleleri bulunuyor.
Buradaki gözetleyiciler en ufak bir duman veya 
ateş gördüklerinde hemen yangın kurtarma ekiplerini 
bilgilendiriyor.
Yangın çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu yaz 
aylarında ormanlar havadan helikopter ve uçaklarla da 
gözetleniyor.
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FARK BULMACA
İki resim arasındaki 7 farkı bulunuz.



Aşağıdaki şekiller belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Bu kurala göre 
soru işareti olan yere hangi şekil gelmelidir?

Evime gitmeme yardım eder misin? Sence hangi yoldan gitmeliyim?

BULMACA

1 2

3
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YURDUMUN BEKÇİSİ

Yüce dağların yılmaz bekçisi,
Çiçekli kırların biricik güvencesi,
Korudular yılmadan her daim bizi,

Vatan bekçisidir Jandarma.

Dört mevsim dosttur onlara,
Şafakla umutla düşer yollara,

Yenilmez hiç zorluklara,
Vatan bekçisidir Jandarma.

Bayrak dalgalandı seninle,
Türk’üz, doğruyuz, çalışkanız biz de,

Saygıyla eğiliriz önünde,
Vatan bekçisidir Jandarma.

Helin COŞAR
Amasya-Merzifon

 Vali Hüseyin POROY Ortaokulu
7/C Sınıfı Öğrencisi




