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GÜLEN GÖZLERINIZ GELECEĞIMIZIN AYNASIDIR

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının 
doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma 

azmi ile büyük ve parlak olacaktır.
K.Atatürk
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18 MART 
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
VE ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
104’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Çanakkale Zaferi şanlı tarihimizin dönüm noktalarından 
biri. Her yıl hem bu zaferi coşkuyla kutluyor,  hem 

de bu vatan uğruna hiç tereddüt etmeden canını veren 
şehitlerimizi minnetle anıyoruz. 

Bu zafer, “Çanakkale geçilmez” ifadesinin 
tarihe altın harflerle kazındığı destansı bir 
başarı. Bilindiği üzere 8 Mart 1915’te düşman 
gemileri Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’a 
ulaşmaya çalışıyordu. Ancak, Mustafa Kemal 
Atatürk liderliğindeki Türk ordusunun üstün 
gayretiyle bu amaçlarına ulaşamadılar.
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ; 
Batılılar tarafından “hasta adam” olarak 
nitelendirilen vatanı için ne tür mücadeleler 
sergileyebileceğinin de bir göstergesi aynı 
zamanda. Bu başarı sadece Türklerin değil, 
dünyanın tarihini değiştiren bir dönüm noktası.
Her yıl 18 Mart’ta günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar ve şiirlerle, okullarımızda 
düzenlenen müsamerelerle Çanakkale 
Zaferi’nin yıldönümünü kutluyoruz.



Çevre kirliliği denilince aklımıza 
sadece çevremizde gördüğümüz çöp 
yığınları geliyor. Ancak, çevre kirlili-
ği çok daha geniş bir konu. Hava, su, 
toprak, gürültü ve görüntü kirliliğini 

çevre kirliliğinin türleri arasında 
sayabiliriz.

ÇEVRE 
KIRLILIGI
. . . .)

Günümüzün en büyük 
sorunlarından biri çevre 
kirliliği. Bu konuda 
hepimize çok önemli 
görevler düşüyor. Bu 
sayımızda çevre kirliliğini 
ve bu sorunu önlemek için 
neler yapabileceğimizi 
anlattık. Haydi başlayalım.

ÇÖP

Öncelikle, çöplerimizi mutlaka çöp 
kutularına atmalıyız. Hatta eğer 
geri dönüşüm kutuları varsa onları 
kullanmalıyız. Yere çöp atanları 
uyarmalıyız.

Jandarma Çocuk
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Çevre kirliliğini önlemek için 
yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki...

DUYARLI OLALIM



Çevremizdeki 
bitkileri 

korumaya özen 
göstermeliyiz.

Kağıt israfının önüne geçmek 
çok önemli. Ağaçların kesilmesini 

önlemek için daha az kağıt 
kullanmaya çalışmalıyız.

Denizlere çöp atmamalıyız. 
Denizleri kirletmek canlılara zarar verir.

Plastiğin toprakta çözünmesi en az 500 yıl alır. Bu 

yüzden daha az plastik kullanmalıyız. 

Örneğin plastik poşet
kullanmamaya dikkat etmeliyiz.

Jandarma Çocuk
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Göl, karalar üzerinde 
çanakları doldurmuş tatlı 

ve tuzlu su kütlelerine verilen 
addır. Göller, karalarda küçük 

bir alan kaplarken yeryüzündeki 
tatlı yüzey sularının yüzde 87’sini 

oluşturur. Başlıca göl çeşitleri 
arasında Tektonik Göller, Karstik 

Göller, Sirk Gölleri (Buzul 
Gölleri) ve Krater Gölleri yer 

almaktadır.

Tektonik Göller

Yerkabuğunun hareketiyle ortaya çıkmış 
çanak ve çukurlarda su birikmesiyle oluşan 
göllere Tektonik Göller denir. Ülkemizin Van 
Gölü’nden sonra ikinci büyük gölü Tuz Gölü’dür 
ve Tektonik Göller arasında yer alır. Ülkemizin 
tuz ihtiyacının bir kısmı bu gölden sağlanır.

Karstik Göller

Eriyebilen kayaçların bulunduğu yerde oluşan göllere 
Karstik Göller denir. Bu göllerin suları genelde acıdır. 
Türkiye’deki karstik göller arasında Kestel Gölü, 
Çıralı Obruğu ve Suğla Gölü yer alır.

Jandarma Çocuk

4

GIZEMLI YERYÜZÜ
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Sirk Gölleri (Buzul Gölleri)

Sirk Gölü mü? Nasıl yani gölde cambazlar mı var?
Tabii ki hayır. Coğrafi bir terim olarak “sirk”, 
buzulların aşındırması ile oluşan önü açık çanak 
anlamına gelir. Bu tür göller yüksek dağ zirveleri 
yakınlarında oluşur. Ülkemizde Uludağ, Kaçkar 
ve Bolkar Dağları üzerinde muhtelif buzul gölleri 
bulunmaktadır.

Krater Göller

Krater Gölleri yanardağ kraterinde suların toplanması 
sonucu oluşur. Dünyanın en büyük krater gölü 
Kırgızistan’ın doğusunda yer alan Issık Göl’dür. İkinci 
büyük krater gölü ise Bitlis ili Tatvan ilçesi sınırları 
içinde bulunan Nemrut Krater Gölü’dür. Yaklaşık 13 
kilometrekarelik alanı kaplayan bu göle Büyük İskender 
tarafından keşfedildiği düşünüldüğünden “Büyük 
İskender’in Cenneti” de denilmektedir.

Dünya 
üzerindeki 
en ilginç 
göllerden biri 
Avustralya’da 
bulunan Hillier 

Gölü’dür. Pembe 
rengiyle dikkat 

çeken bu göl, özellikle 
uçakla seyahat edenlere 
muhteşem bir manzara 

sunar.

  
  
  
 İL

GİNÇ!

Krater: 
Yanardağ 

ağzı

Jandarma Çocuk
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Nene Hatun, tarihimize adını altın 
harflerle yazdırmış, Türk kadınının 
gücünün simgesi haline gelmiş kahraman 
bir annedir.

Nene Hatun 1857 yılında Erzurum’un 
Çeperli köyünde dünyaya gelir.
Doğduğu yıllarda Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en zor dönemi 
başlamıştır.

NENE HATUN

Jandarma Çocuk
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Nene Hatun, savaş sırasında 
çocuğundan ayrı kalmayı bile göze 
alarak düşmanla çarpışmak için cepheye 
koşmuştur. Tarihimizdeki kadın 
kahramanlar arasında ayrı bir yeri 
bulunmaktadır.
Kahraman Türk annesi 20 yaşına 
bastığında Osmanlılar Ruslarla savaşa 
girer. Onun 1877 yılında Erzurum 
Aziziye’nin işgal edilmesi sırasında türlü 
imkansızlıklara rağmen halkla beraber 
verdiği mücadele, bu bölgede düşmana 
karşı büyük bir başarı elde edilmesini 
sağlar. 

 

Nene Hatun, düşmanlar Aziziye’den 
kovuluncaya kadar mücadelesine devam 
eder. Yaralıların yardımına koşar, 
onlara hemşirelik yapar, yemek ve su 
temin eder.
Nene Hatun ve ailesi savaştan sonra 
Erzurum’da ikamet eder. 1955 yılında 
kendisine “Yılın Annesi” unvanı verilir. 
Biz de kendisini rahmet ve şükranla 
anıyoruz.
                         

30 Ağustos 1952 Zafer Bayramı kutlama 
etkinlikleri kapsamında Erzurumda Nene 
Hatunla çekilmiş fotoğraf

Jandarma Çocuk
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Üç aylık bebeğini son kez emzirip;
‘‘Seni bana allah verdi. Ben de seni O’na 
emanet ediyorum.’’ deyip, şehit olan 
ağabeyinin tüfeğini alarak sokağa fırlayan, 
‘‘Bebem anasız büyür de
VATANSIZ büyüyemez.’’ diyerek, cepheye 
koşan Nene Hatun’ u rahmetle minnetle 
anıyoruz.



Anlamı:
‘‘Karşılık 

beklemeden iyilik 
yap.’’

anlamında kullanılan 
bir söz

İYİLİK ET 
DENİZE AT, 

BALIK BİLMEZSE 
HÂLİK BİLİR.

Atasözünün hikayesi

Günün birinde yardımsever bir adam deniz kenarında oturmuş, yanındaki sepetten 
çıkardığı ekmeği ufalayıp balıklara atıyormuş. O esnada yanından geçmekte olan bir 
balıkçı yaklaşmış ve “Hayırdır, ne yapıyorsun sen?” diye sormuş. Adam, “Balıkları 
besliyorum. Bu derya kuzuları çok aç. Onlara iyilik olsun.” demiş. Balıkçı gülmüş, “Hiç 
güleceğim yoktu. Balıktır bu, senin iyiliğini nereden bilsin.” demiş. Bunun üzerine iyi 
kalpli adam, “İlla karşındaki bilecek diye iyilik yapılmaz. İyilik et denize at, balık 
bilmezse Hâlik bilir.” demiş ve ekmek atmaya devam etmiş.
Biz de çevremizdekilere yaptığımız iyiliklerde herhangi bir karşılık beklememeli ve 
elimizden geldiğince onlara yardımcı olmalıyız.

Hâlik bilir:
Allah bilir.
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ATASÖZLERIMIZ



ŞIFRELI BULMACA
‘‘KÜÇÜK KIZ İLGİNÇ GÖRÜNÜMLÜ FAKAT’’ taki harfleri aynı 
sayılı karelere aktarın ve diğer sözcükleri tahmin ederek oluşturun.
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15 25 9 19 9 15 19 11 19 16 14 9 18 2 9 21

14 16 4 9 4 1 19 24 13 19 15 12 19 21 19 23

14 24 7 14 11 21 14 24 7 4 22 6 7 17 15

21 19 9 6 14 11 1 14 18 14 24 4 9 14 26 19

11 24 19 21 6 9 12 2 12 1 2 9 17 7 18

25 27 25 17 7 14 27 14 9 2 16 15 2 23 6 11

18 2 9 21 14 21 4 14 9 7 14 15 4 11

K Ü Ç Ü K 

F A K A TÖ R Ü N Ü M L Ü

K I Z İ L G İ N Ç G
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JANDARMA 
HAVACILIK

Arkadaşlar, jandarmamız ülkemizin çok geniş bir 
alanında görev yapmaktadır. Yurdumuzun en ücra 
köşelerinde bile karakolları bulunmaktadır. Öyle 
ki bu yerlerin bazılarına araçla gitmek mümkün 
olmadığı gibi yürüyerek gitmek bile zordur.

İşte, jandarmamız 
buralarda yaşayan 

vatandaşlarımızın emniyet 
ve güvenliğini sağlamak, 

buralarda zorda kalan 
vatandaşlarımıza ulaşmak 

ve yardım etmek için 
1968 yılında Havacılık 

Birliklerini 
kurmuştur.
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En gelişmiş helikopter ve uçakları ile 50 
yıldır halkımızın hizmetinde olan Jandarma 
Havacılık Birlikleri;

Kötü niyetli kişilerin faaliyetlerine karşı 
ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla                                               
havadan keşif ve gözetleme yapıyor, 

Jandarma personelini, ulaşımı zor görev 
yerlerine kısa sürede ulaştırıyor,

Zorda kalmış vatandaşlarımıza 
yardım götürüyor,

Hasta ve kazazedeleri vakit 
kaybetmeden hastanelere 

yetiştiriyor,

Deprem ve sel gibi doğal afetlerde  
arama kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor,

Orman yangınlarında havadan söndürme faaliyetlerine katılıyor.

Bu helikopter ve uçakları uçuran pilot ve teknisyenleri de kendi 
okullarında özenle yetiştiriyor.

24 Kasım 1976 Van-Çaldıran-Muradiye 
Depremi Hasar Tespit, Kurtarma, 
Tahliye ve İlk Yardım Çalışmaları



Dilin
 kemiği yok:)
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Jandarma Çocuk

Dilimiz beş duyu 
organımızdan biridir ve oldukça 

hassastır. Bu organımız kaslardan 
oluşur.

Yediğimiz yiyeceklerin acı mı 
tatlı mı olduğunu dilimiz sayesinde 
gözümüz kapalıyken bile anlarız.

Dilimiz  besinleri çiğnememize  
yardımcı olduğu gibi 

konuşmamızı da sağlar.

Vücudumuzu 
Tanıyalım



Tat tomurcukları iş başında
Dilimizde tat tomurcukları vardır. 
Bunlar dilimizin farklı bölümlerinde 
bulunur. Besinlerin tükürüğümüzde 
çözülmesiyle birlikte tat tomurcukları 
uyarılır. Bu tomurcuklar daha sonra 
beyindeki tat alma merkezine sinyal 
gönderir. Böylece besinlerin tadını 
algılarız.

Ağzımızın tadı kaçmasın...
Dilimizin algıladığı 5 temel tat vardır: 
Tatlı, ekşi, tuzlu, acı ve umami. 
Örneğin, çok sevdiğimiz çikolata tatlı, 
limon ise ekşidir. Ancak limon kabuğu 
acı tatlara örnek verilir. Bazı biber 
çeşitleri de acıdır.
Umami ise lezzetli, hoşa giden diğer 
tatları tanımlamak için kullanılır. 
Örneğin, bazı domates ve mantar 
çeşitleri...
Dilimizin sağlığını koruyabilmek için ağız 
ve diş bakımına özen göstermemiz, aşırı 
sıcak ve soğuk yiyecek-içeceklerden 
kaçınmamız gerekir.

Dilin kemiği yok: 
“İnsan doğru veya 
yanlış her şeyi 

söyleyebilir.” anlamında 
kullanılan bir söz.

Ye
me
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sı

ra
sı

nd
a 

be
sin

ler
in 

tad
ını nasıl alıyoruz sizce?
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tatlı tuzlu ekşi acı umami



TRAFIKTE YAYA OLMAK

Bildiğiniz gibi trafikte yaya olarak uymamız gereken kurallar var. 
Sizler bu kurallara dikkat ediyor musunuz?

•Karşıdan 
karşıya geçerken 

dikkatimizi mutlaka 
yola ve araçlara 

vermeliyiz.

•Yaya 
olarak her 
zaman yaya 

kaldırımından 
yürümeliyiz.

•Kaldırımda 
yürürken 

diğer yayalara 
saygılı olmayı 

unutmamalıyız.

Aracın yavaşlamış olması bile tam olarak 
duracağının bir göstergesi değildir. Bu nedenle 
karşıya geçmek için mutlaka aracın durmasını 
beklemeliyiz.

Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra 
sağa, daha sonra tekrar sola bakmalı ve dikkatli 
bir şekilde yolu kontrol edip öyle yürümeliyiz.

Kavşakta trafik polisi bulunuyorsa onun 
direktiflerine uymalıyız. Varsa mutlaka yaya 
geçitlerini ve üst/alt geçitleri kullanmalıyız.

 DUR
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Uykuyu ne çok
 seviyorlar!

Koalalar çok uykucudur. Günlerinin 
büyük kısmını hareketsiz ve uyuyarak 

geçirirler.

 Zaten doğduktan sonra ilk 6-7 ay 
boyunca yaşamlarını annelerinin 

kesesi içinde sürdürürler.

Onu kim sevmez ki? Dünyanın en
sevimli hayvanlarından biridir... 
Haydi, bu güzel dostumuzu 
tanıyalım.

Koala-

HAYVANLAR ALEMI

Ağaca sarılır,
vücut ısısını 
dengeler.

Koalaları genelde ağaçta görürüz. 

Vücut ısılarını dengelemek ve 
özellikle yazın ferahlamak için bir 

ağaca sarılıp öylece dururlar.

.
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İyi yüzücü 
ve

dost canlısı 
koalalar...

Koala çok iyi bir yüzücüdür.
Bu türün Queensland, Yeni Güney 

Galler ve Victoria Koalası gibi 
alt türleri de bulunmaktadır.

Koala dost canlısıdır.

Avustralya’dır onun vatanı…
Koalanın doğal yaşam alanı Avustralya’nın doğu ve güney kıyılarıdır. Okaliptus ağacını çok sever ve çoğunlukla bu ağacın yapraklarıyla beslenir. Koala, bu yaprakları çoğu zaman anında tüketmez, saklar ve acıkınca 

yer.
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DENİZ 
FENERİ

Sizce deniz fenerleri neden 
inşa ediliyor? Bu sayımızda 
denizciler için çok önemli işlevi 
olan fenerleri ele alalım istedik. 
Siz de bu konuda aydınlanmak 
istemez misiniz?

Knidoslu Sostratus tarafından inşa edilen İskenderiye Feneri, 
dünyanın 7 harikasından biridir. Günümüze ulaşmayı başaramasa da 
bu fener, tam anlamıyla bir mimari şaheserdir. Pharos Adası’nda 
inşa edilen İskenderiye Feneri, bugüne kadar yapılan fenerlerin en 
yükseğidir. İnşa edildiği dönemde üç katlı olan yapının yüksekliği 
yaklaşık 140 metredir.

Jandarma Çocuk
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Dünyanın 7 
harikasından biri...

NE IŞE YARAR?
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Kıyıların tehlikeli yerlerine, 
bazı kaya ve adacıkların 

üzerine inşa edilir.

Gemicileri uyarır, limanlara 
güvenle girmelerini sağlar.

Geceleri deniz taşıtlarına 
yol gösterir.

Tepesinde güçlü bir ışık 
kaynağı taşır.

Türkiye’nin ilk deniz feneri 
kütüphanesi Çanakkale 
Sivrice’de kurulmuş

Sivrice Deniz Feneri 
Kütüphanesi’nde deniz 

fenerleri ile ilgili çeşitli 
dillerde yayımlanmış çok 

sayıda kitap bulmak 
mümkün. 

Bir deniz feneri inşa edilirken 
kullanılabilecek malzemeler 
oldukça çeşitli. Örneğin, eskiden 
daha çok taş kullanılıyormuş. 
Zamanla malzemeler çeşitlenmiş. 
18. yüzyılda Amerika’da ahşap 
kullanılarak deniz fenerleri 
yapılmaya başlamış. Tuğla, demir 
levhalar ve demir ile çimentodan 
yararlanılarak da birçok deniz 
feneri inşa edilmiş.

Jandarma Çocuk
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Fener yapımında farklı 
malzemeler kullanılabiliyor.
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Aşağıdaki bulmacayı çözmeme 
yardımcı olur musunuz ?
1. Atatürk nerede doğdu? 
2. Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği nedir?
3. Atatürk’ün yazdığı kitabın adı nedir?
4. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 da hangi ilimize gelerek milli mücadeleyi 

başlatmıştır?
5. Atatürk’ün ebedi istirahatgahı?
6. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yaptığımız savaşın adı nedir?
7. Atatürk’ün manevi kızının adı nedir?
8. Atatürk’ün 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesinde görev yaptığı yerin adı 

nedir? (Suriye’nin Başkenti)
9. Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için İstanbul’dan yola çıktığı vapurun 

adı nedir?
10. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde ilk                   

toplantısını hangi ilimizde yaptı?
11. İlk milli kongrenin yapıldığı ilimizin adı nedir?

BULMACA

1

3

4

5

7

6

2

10

11

9

8
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İki resim arasında kaç fark bulabileceksiniz?

FARK BULMACA



SAVAŞ VE BARIŞTA JANDARMA

Her gece ansızın gelirsin,
Karlı, tozlu yolları aşarsın,

Köprüsüz nehirleri geçersin,
Yorulmak nedir bilmezsin,
Sen cesur Türk askerisin.

Ağrı’nın zirvesinde ay yıldızsın,
Işıksız köylere ışıksın,

Türkiye’min uçsuz bucaksız ovalarında,
Güne “Merhaba” diyen ilk tohumsun.

Ulu bir çınarsın Anadolu’da,
Bir kökün Muğla Yılanlı’da,

Öbürü Adıyaman Nemrut’ta,
Dalların uzanır Konya’dan Sinop’a.

Her zaman nöbettesin,
Ata’mın kabri başında,

Türkünü söyler Türkler,
Savaşta ve barışta.

      Başak DOĞAN    Malatya Yatağan         Bozüyük İ.O.    3-A

www.jandarma.gov.tr


