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Megalodonlar 

 

Merhaba ben sizlere ‘Megaladonlar’ hakkında bilgi vermek istiyorum. 

Megalodonların 10 fil büyüklüğünde ağızları vardır. Megalodonlar; 

deniz aslanları, balinalar, yunuslar, deniz inekleri, kaplumbağalar ve 

büyük balıkları yiyerek beslenirler.  

Kocaman ağızlarının içerisinde 300 adet diş bulunur. 15-17 Metre 

uzunluğundaki ve 45 bin kg ağırlığındaki bu canlının soyunun 

tükendiğini biliyoruz.  

 

Adrian Bjelland 

Kaynak: http://megateeth.com/ 

 

                                                                       

http://megateeth.com/
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Axolotl 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Golden Retriver Cinsi Köpekler 

Merhaba ben Duru, size Golden Retriver  

cinsi köpeklerin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 

 Golden Retriver dünyadaki çoğu ülke tarafından  

çok sevilen bir köpek cinsidir. 

 Bu ırkın tam 1800 yıldan beri yaşadığı tahmin ediliyor. 

 Golden Retriver köpekleri insanları mutlu etmek için elinden 

geleni yapan bir cinstir. 

Benim de Golden Retriver cinsi çok sevdiğim bir köpeğim var. 

Köpeğim ses çıkaran oyuncaklara bayılır. 

Duru Öztürk 

                     Kaynak: https://listelist.com/golden-retriever-hakkinda/ 

Axoltl’lar su semenderi olarak da 

isimlendirilirler. Axoltl’ların bilimsel ismi 

‘Ambystoma Mexsicanum’ dur. 

Asıl yurtları Meksika’dır. İyi bakıldıklarında 

15 yıla kadar yaşadıkları gözlenmiştir. 

Boyutları 45 cm’ e kadar çıkabilir. 

En ilginç özellikleri tüm organlarını 

yenileyebiliyor olmalıdır. Buna beyin 

parçaları bile dahil! 

Can ALTINOVA 

 Kaynak: http://www.axolotl.org/ 

 

https://listelist.com/golden-retriever-hakkinda/
http://www.axolotl.org/
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Arya Birol  

       Kaynak: https://www.elityavru.com/tr/kopek-irklari/maltese-terrier/16 

 

Küçük Ama Tehlikeli! 
 

Kurbağaların çok farklı çeşitleri vardır. Zehirli ok kurbağası 

zehrinin 1 gramı ile 100.000 insan öldürebilir. Zehirli olanların 

değişik renkleri vardır. Cam kurbağasının derisi çok şeffaftır. 

Uzaktan bakarsanız kalbini bile görebilirsiniz. 

Adrian Bjelland 

 

Kaynak: Meraklı minik dergisi 

http://cbilgiler.com/?Syf=26&Syz=55405 

Maltese Köpekleri 

Maltese cinsi köpekler çok tatlılar. Bu köpeklerin 

bakımı da hiç zor değil. Onlar çok sevimlidir ve 

insanlara karşı çok naziklerdir. Çok az büyürler ve 

bu yüzden de küçük kalırlar. Her köpek birbirinden 

tatlıdır! Sizin de bir köpeğiniz var mı? 

 

 

https://www.elityavru.com/tr/kopek-irklari/maltese-terrier/16
http://cbilgiler.com/?Syf=26&Syz=55405
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Eşini Bul! 

Kurbağalarla ilgili bir oyun oynamaya ne dersiniz? Aşağıdaki 

kurbağaları eşleştirin. Eşi olmayan 2 kurbağayı bulabilir misiniz? 
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UZAY 
Uzayı mercek altına aldık ve sizler için araştırdık. Gezegenlerin 

ve güneş sisteminin ilginç yönlerine göz atmaya ne dersiniz?  

Uzay Kokar mı? 

Belki de hiç aklınıza gelmemiş bir soruyla uzay konusuna 

başlangıç yapmak istedik “Uzay kokar mı?” 

Uzay boşluğuyla ilgili çok şey yazıldı ama uzayın kokusu var mı 

sorusu pas geçildi. Uluslararası istasyonda çalışmış Rus kozmonot 

Maksim Surayev nihayetinde bu konuya bir açıklık getirdi. Kendi 

twitter hesabından “İstasyona geri dönüşümüz esnasında dış ve iç 

bölüm arasında kapakların açılmasını beklerken, dıştan içeri 

getirdiğimizde kokuyu hissetme fırsatı buluyoruz. Uzay boşluğu 

yerine göre farklı kokular veriyor. Bu koku mangalda yeni 

pişirilmiş bifteğin lezzetli kokusunu andırabiliyor. Çoğu zaman da 

bu koku bildiğimiz ahududuyu hatırlatıyor. İnsanın burnuna 

tatlımsı meyve kokusu geliyor” açıklamasını yaptı. 

Leyla Tatlıcan 

Kaynak; http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kozmonot-uzayin-nasil-koktugunu-anlatti-21065815 
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Uzay Denen Boşluk  

Uzayda lazer ışınları görünmez (üzgünüz, ‘Yıldız Savaşları’ 

hayranları) çünkü Dünya’da havadaki toz, lazer ışınının ışığını 

gözün içine saçar. 

Dünya, bir bowling topundan bile 

daha pürüzsüzdür. Bowling 

topunun üzerindeki, hissedilemeyen 

pürüzlerin aksine, en yüksek dağ 

ile en derin okyanus bile Dünya 

yüzeyinin kalınlığının sadece 

5.000'de 1'ini oluşturur. 

Dünya'ya düşen en büyük meteor, 

krater oluşturmamıştır. Meteor, yapısı 

itibariyle köşeli ve kenarları düz olduğu 

için, muhtemelen bir taşın suda sekmesi 

gibi yüzeyde sekmiş ve durmuştur. 

1977 yılında, 

72 saniye süren ve uzayın 

derinliklerinden gelen esrarengiz 

sinyalin kaynağı ve nasıl geldiği 

bilinmemektedir. 

Uluslararası Uzay İstasyonu şimdiye 

kadar inşa edilen en pahalı yapıdır. 

Maliyeti ise tam 150 milyar dolar. 

Ahmet Ediz Akar 

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/Uzay-hakkinda-ilginc-bilgiler-molatik-2403/?Sayfa=3 

https://onedio.com/haber/uzay-hakkinda-bilinmeyenler-348067 

https://onedio.com/haber/uzay-hakkinda-bilinmeyenler-348067
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Gezegenler 
                 

 

 

 

 

Eğer siz 24 saatin az olduğunu düşünüyorsanız o zaman 

Jupiter’e hiç gitmeyin çünkü Jupiter’de bir gün yaklaşık 10 

saattir.  

Uranüs yan yatıktır bu yüzden bir mevsim yaklaşık 21 yıl sürer 

ayrıca bir yılın bir yarısı karanlık diğer yarısı ise hep gündüz 

geçer.  

Dünya üzerinde keşfedilmiş en dayanıklı canlı olan Tardigrad, 

uzayda 10 gün hayatta kalabilir.  

Güneş sisteminin en yüksek dağı komşumuz Mars’ta bulunur. 

‘Olympus Mons’ isimli bu volkanik dağ 21 km yüksekliğindedir.  

Bütün yıldızların birbirlerinden farklı olduğunu biliyor 

muydunuz?  

Hepsi ve daha fazlası için okumaya devam edin. Gezegenleri 

sizler için bu dosyada inceledik. 

 

Arya Birolc 

Kaynak: https://www.teknolojioku.com/guncel/gezegenler-hakkinda-sasirtici-gercekler-

5a2903a518e54078fb160864?p= 
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       Mars+ 

 

 Mars'ta insan kolonisi kurmak için 2022 yılında planlanan 

yolculuğa 100.000'den fazla insan başvuru yaptı. 

 

 Mars gezegeninde gün batımı mavi renkte görünmektedir. 

 

 Mars'ta bulunan Olimpos Dağı, 22 kilometrelik yüksekliği 

ile Güneş Sistemi'nin bilinen en yüksek dağıdır. 

 

 Bugün Mars gezegeninde yalnızca 7 adet robot 

yaşamaktadır. 

 

 Mars'ın kırmızı renkte olmasının sebebi pas, ya da diğer 

adıyla demir oksittir. 

 

 NASA'nın "Curiosity" isimli uzay aracı, Mars'ta 

bulunuşunun birinci yıl dönümünde kendisine "Mutlu Yıllar" 

şarkısını söylemiştir. 

 

 1997 yılında üç Yemenli adam, Mars görevleri düzenlediği 

için NASA'ya dava açtı. Savundukları şey ise, Mars 

gezegeninin kendilerine 3.000 yıl önce atalarından miras 

kaldığı iddiasıydı. 

Ediz Akar 

Kaynak: https://onedio.com/haber/sirlarina-vakif-olmaya-calistigimiz-mars-gezegeni-hakkinda-hic-duymadiginiz-20-ilginc-bilgi-                                                
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Uranüs 

 

Adından çok sık söz edilmeyen bu gezegen aslında 3. Büyük 

gezegendir. Büyüklüğünü anlatmak için size içerisine 67 tane 

dünya sığdırabileceğimizi söyleyebilirim.  

Uranüs teleskop ile keşfedilen ilk gezegendir.  

Uranüs’ü diğer gezegenlerden farklı kılan bir diğer özelliği de 

güneş çevresinde 98 derecelik eğik bir açıyla bir tekerlek gibi 

dönmesidir. 

Ayrıca aynı sebepten gezegenin kutupları yaklaşık 42 yıl boyunca 

aralıksız gündüz, diğer 42 yıl da aralıksız karanlık kalmaktadır. 

Buna gezegenin oluşumu sırasında yaşanan büyük bir 

çarpışmanın sebep olmuş olabileceği düşünülmektedir. 

Adrian Bjelland 

Kaynak: 1) https://www.kozmikanafor.com/uranus-ve-uydulari/ 

2) https://www.tomsguide.fr/actualite/deux-nouvelles-lunes-uranus,53850.html 

https://www.kozmikanafor.com/uranus-ve-uydulari/
https://www.tomsguide.fr/actualite/deux-nouvelles-lunes-uranus,53850.html
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Venüs 

Venüs’te bir gün bir yıldan daha 

uzun sürer. 

Venüs’teki atmosfer basıncı 
Dünya’daki basınçtan neredeyse 
90 kat daha fazladır. 
 
Venüs’ün doğal bir uydusu 
bulunmamaktadır. 

Atmosferi karbondioksitten oluşur. 

 

Dünya'dan görünen en parlak gezegen Venüs'tür. 

 

Dünya ile aynı büyüklükte ve yakın olduğundan kardeşi olarak 

adlandırılır. 

 

462 ° C ile güneş sisteminin en sıcak gezegenidir. 

 

Kendi etrafından 1 yılı 243 Dünya günü, Güneş etrafında ise 

225 Dünya gününde döner. 

 

İsmini aşk ve güzellik tanrısı Venüs'ten almıştır. 

Mayra Su Koşarsoy 

Kaynak: 1) http://www.hurriyet.com.tr/ilginc-ozellikleri-ile-gezegenlerimiz-40092668 

2) https://ilgincvebilginc.blogspot.com/2015/05/venus-hakknda-14-ilginc-bilgi.html 

 

http://www.hurriyet.com.tr/ilginc-ozellikleri-ile-gezegenlerimiz-40092668
https://ilgincvebilginc.blogspot.com/2015/05/venus-hakknda-14-ilginc-bilgi.html
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Satürn 

Satürn halkalara sahip olmasından ötürü oldukça dikkat çeken 

bir gezegendir. Satürn’ün bilinen ve kesinleşmiş 5 uydusu 

olduğunu bilinmektedir. 

Halkalarından dolayı Satürn 

gezegenler içinde en çok 

tanınan gezegendir. 1849 

yılında Fransız 

matematikçisi ve gökbilimcisi 

Edouard Albert Roche 

tarafından, bu halkların 

Satürn’e zamanla çok 

yaklaşan gezegenin yer çekimi etkisiyle parçalanan bir uydunun 

kalıntıları olduğu teorisi öne sürmüştür. 

 

Neptün 
 

Neptün, Güneş Sistemi'nin 

sekizinci ve Güneş'e en uzak 

gezegenidir.  

Adını Roma deniz tanrısı 

Neptunus'ten alır. 

Çapına göre en büyük dördüncü, kütlesine göre ise en büyük 

üçüncü gezegendir. 

Asmin Karaosmanoğlu 

Kaynak: 1) https://www.hangibilgi.com/saturn-gezegeni-ozellikleri.html 

2) https://www.guncelicerik.com/2018/03/neptun-gezegeni-hakkinda-ilginc-bilgiler.html 
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Merkür 

Merkür, Güneş 
Sistemi’nin en küçük 
gezegenidir. Aynı 
zamanda güneşe de en 
yakın gezegen olarak 
bilinir. 

Güneşe yakınlığı 
nedeniyle Merkür 
hakkındaki bilgiler 
sınırlıdır çünkü bu 
gezegene gitmek ve 

onu incelemek sıcaklık nedeniyle çok zordur. Merkür 
gezegenine yalnızca 1 kez Mariner10 isimli uzay 
aracı gidebilmiştir, ama yine de Merkür hakkında bilgi 
edinilememiştir. 

Merkür gezegeninin bilinen bir uydusu bulunmamaktadır. 

Gezegenler sınıflandırılmıştır, ama Merkür hakkındaki bilgilerin 
kısıtlılığı nedeniyle Merkür gezegeninin kaya sınıfına mı, yoksa 
yer benzeri sınıfına mı girdiği bilinmemektedir. 

Merkür çıplak gözle izlenebilen sayılı gezegenlerden bir 
tanesidir. Çıplak gözle izlenebilen toplam 5 gezegen 
bulunmaktadır. Bu gezegenlere güneş sisteminin en küçük 
gezegeni olan Merkür de dâhildir. 

Güneşe en yakın gezegen olan Merkür’ün yeryüzünden 
izlenmesi çok güç ve nadir bir durumdur. 

Leyla Tatlıcan 

Kaynak: https://bilgihanem.com/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi/ 

 

https://bilgihanem.com/merkur-gezegeni-hakkinda-bilgi/
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Jüpiter 

İhtişamlı bir gezegenden 

bahsediyoruz! Öyle ki 

eni 11 dünya kadar 

diyebiliriz. 

Jüpiter, 67 doğal 

uydusuyla en fazla 

uyduya sahip gezegen 

olma ünvanı taşır. 

Dönüşleri çok hızlıdır. Bu nedenle diğer gezegenlere göre daha 

küresel bir şekli vardır. 

Jüpiter; Güneş, Ay ve Venüs'ten sonra Güneş Sistemi'ndeki 
dördüncü en parlak cisimdir.  

O artık bir gezegen değil! Plüton 

Plüton cüce gezegen olarak bilinir. 

1930 ve 2006 yılları arasında 

9.gezegen olarak bilinirdi ama şimdi 

gezegen olarak kabul edilmemektedir. 

Dünyanın en soğuk gezegeni ünvanını 

2006 yılına kadar elinde tutmuştur. 

Geride buz gibi sular kaldı ve 8 

gezegen. 

                                           
Mehmet Özyiğitoğlu                                       

Kaynak: 1) https://onedio.com/haber/gezegenlerin-en-ihtisamlisi-jupiter-hakkinda-o-diyarlara-

gitme-istegi-uyandiran-23-bilgi-740984  

2) https://tr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCton 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCton
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Uzay Mini Sözlük 

Atmosfer: Yeri veya herhangi bir gök cismini 

saran gaz tabakası. 

 

Eksen: Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi. 

 

Gezegen: Güneş çevresinde dolanan, ondan 

aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı. 

Gök ada: Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, 

bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu 

gibi bağımsız uzay adası, galaksi. 
Meteor: Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, 

rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen 

genel ad 

           Planetaryum: Gökevi. 

 

Teleskop: Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek 

görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış 

merceğinin odak düzleminde veren ve gök bilimiyle 

ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt. 
Uydu: Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun 

çevresinde dolanan daha küçük gezegen. 
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UZAYLI BULMACA 

A O S O L T N O O B P 

T U O J N O S D A L R 

M U Z K Q N A Ü A A Ü 

O R Q A C O S N P V K 

S A E Q Y R E Ü Ö Z R 

F N W X Z T A R N X E 

E Ü Y P A S L O A E M 

R S S R Ö A E M Y M V 

K B Y J T S V X I N U 

T U E Ü A G B Ö L R Z 

M I K P Y Ö N Ç D Ü A 

L C S İ N K A Q I T Y 

S T E T Ü A S U Z A L 

Ğ K N E D D A H  S I 

Z İ M R L A H U D Y U 

 

Bu kelimeleri bulun 

YILDIZ            NASA                   DÜNYA 

UZAY             PLANETARYUM         EKSEN 

ASTRONOT       ATMOSFER             GÖKADA 

MARS             METEOR                 MERKÜR 

VENÜS            SATÜRN                 UYDU 

JÜPİTER           ALEV                    UZAYLI 
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Gezegenimiz Dünya                                 

Merhaba ben Duru, size 

dünya ilgili ilginç bilgiler 

vereceğim.  

Yerkürenin %71’i suyla kaplıdır 

ancak bu suyun sadece %1’i 

içilebilir.  

 

Dünyanın en uzun demir yolu hattı            

Sibirya demir yoludur.                                  

 

 

 

 

En çok aktif volkan Endonezya’dadır.  

Tam 130 aktif volkan vardır. 

 

 

 

Yeni Zelanda’da insanların 

yedi katı kadar koyun yaşar. 
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Victoria Şelale’lerinden 

dünyanın en geniş su bloğu 

akar. 

 

Dünyanın en uzun yapısı 

Çin Seddidir. (Toplam 

uzunluk: 21.196 km) 

 

Dünyanın en büyük sıcak 

çölü Büyük Sahradır.(Toplam 

yüzölçümü: 9.400.000 km) 

 

 

Dünyanın en uzun nehri 

Nil nehridir. 

 

 

 Gize’deki büyük piramit yaklaşık 4500 yıl önce yapıldı. 

        

Duru Öztürk 

Kaynak: Frith, Alex. Kolay bilim bilgi ağacı. 
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                          Yapabilirim!  

Yazar: Jennifer Moore Mallinos 

Tekerlekli sandalyesi olan bir çocuğun 

neler yapabildiğini anlatıyor bu kitap. 

Size bu kitabı önermemin nedeni; 

hayatında ne olursa olsun istediğimizi 

yapabileceğimizi anlatması. 

Duru Öztürk 

Karamel kokulu masallar 

Bu kitabın içinde farklı farklı masallar var. Bu 

kitabın sayfaları gerçekten karamel kokuyor. 

Okumanızı öneriyorum!  

Mayra Su Koşarsoy 

 

 

 

 

 

 

Ne 

okumalı ? 
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TEKNOLOJİ 
 

Biliyorsunuz ki her geçen gün teknoloji daha, daha ve daha 

ilerliyor. Şimdi sizlere bir takım yeniliklerden bahsetmek istiyoruz.  

Arya Birol 

3D yazıcı 
3D yazıcı denince herkesin 

aklına kocaman bir şey geliyor 

belki ama size gerçeğini 

anlatacağım.  

Dünyanın ilk yazıcısı Stereolithography’de yaratıldı.  

Bazılarının silah olduğunu 

biliyor muydunuz? Bu 

yazıcılar inanılmaz şeyler 

yapıyor. Mesela Lego, Nerf, heykel burgerler ve 

daha çılgınca şeyler.  

Örneğin aşağıdaki şekilleri bu yazıcılarla yapılabilirsiniz: 

  
 

 

 

Kaynak: www.maker.robotistan.com/3d-yazici-printer/r.com 

 

Kerem Kaya 

http://www.maker.robotistan.com/3d-yazici-printer/r.com
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İpad pro 

Yeni Ipad Pro’nun çıktığını biliyor muydunuz? 

 
Bazıları buna büyük Iphone X diyor. Apple’ın yeni başkanı bunu 

yaptı. Aynı iphone X’i yaptığı gibi. Ipad pro su geçirmiyor. Iphone 

X’in pad hali diyebiliriz aslında. 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: www.apple.com 

Kerem Kaya 

http://www.apple.com/
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Youtube videolarını seviyoruz, izliyoruz, 

peki nasıl yükleniyor? 
 

Öncelikle bir youtube hesabı oluşturuyoruz. Oluşturmak 

için 1. Resime basın. 

 

Ardından kayıt oluyoruz (: 

                                                                        

Sonra yine 1. Butona basıyoruz. 

 

Ardından’’ benim kanalım kısmına gidip 2. Resime basıyoruz. 

 

Orada çektiğiniz videolar olacak. Oradan istediğimizi seçiyoruz. 

 

Sonra çektiğimiz video yükleniyor. 

 

Ahmet Ediz Akar                                                                                            
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Eğlenceli Animasyonlar 

Google’da araştırma yaparken aşağıdaki konuları 

aratırsanız 

Sayfanızda eğlenceli animasyonlar belirdiğini 

göreceksiniz 

1) zerg rush 

2) pack man 

3) atari breakout 

4) do a barrel roll 

5) sonic (Sayfanın sağındaki Sonic’e tıklayın.) 

 

WEBSİTELER 

http://chrismckenzie.com/ 

http://www.crossdivisions.com/ 

http://www.trashloop.com/ 

http://www.koalastothemax.com/ 

 

Ediz Akar 

http://chrismckenzie.com/
http://www.crossdivisions.com/
http://www.trashloop.com/
http://www.koalastothemax.com/
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Scratch nasıl bir 

uygulama? 
Scratch aslın da bir kodlama sitesi tıpkı bitsbox sitesi gibi. 

Scratch’i dünya’da nerdeyse 2000 kişi kullanıyor. 

İnsanlar Scratch uygulamasında çok eğlenceli videolar,oyunlar ve 

fotoğraf tasarlıyor. 

Scratch, ABD’de bulunan MIT’nin geliştirdiği, 8-16 yaş arası 

çocukların kullanımına göre tasarlanmış oldukça basit bir ara 

yüze sahip programlama ortamıdır.  

Aşağıda benim yaptığım bir çalışmanın görselini bulabilirsiniz. Bu 

bir kedi – araba oyunudur. Oyunun amacı kedi yoldayken araba 

gelirse kediyi yok etme. 

 

Bitbox kaynak;                        

https://bitsbox.com/code.html#signin 

Scratch kaynak; 

https://bitsbox.com/code.html#signin             

Leyla Tatlıcan 

https://bitsbox.com/code.html#signin
https://bitsbox.com/code.html#signin
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Bir karikatür dergisi: Süper   

penguen     

        
Süper penguen benim en sevdiğim 

dergidir!  Başkarakteri ise yukarıdaki 

penguendir. İçerisinde Robotika, Pengu, 

Acı gerçekler gibi pek çok bölüm bulunur. 

Ayrıca 7-13 yaş için hazırlanan ilk mizah 

dergisidir! Aylık olarak çıkan bu dergiyi 

takip etmenizi öneririm.      
Leyla Tatlıcan 

Ne 

okumalı ? 
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E. Murat Yığcı ile Söyleşi 

Caretta kitap genel yayın 

yönetmeni E. Murat Yığcı 

ile keyifli bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Murat 

Bey’in dergicilik geçmişi de 

olduğu için soracak pek 

çok sorumuz oldu. 1 saat 

nasıl geçti anlamadık. 

Umarız okurken sizler de 

yazımızdan aynı keyfi 

alırsınız. 

Merhaba Murat Bey mesleğe ne zaman başladınız? Bu zamana 

kadar neler yaptınız? 

1988 yılında başladım. Yani 30 yıl önceydi. Önce gazeteciliğe 

merak saldım. Gazetecilik yaptım. Muhabirlik yaptım. Yazı işleri 

bölümlerinde çalıştım. İnternet basımında çalıştım. TV 

programlarına konuk oldum. Şimdi bir kitapevinin genel yayın 

yönetmenliğini yapıyor bir yandan da kitap yazıyorum. 

İşinizi severek mi yapıyorsunuz? 

Kesinlikle evet. Başka türlüsü çok mümkün değil. 

Haftada kaç gün işe gidiyorsunuz? 

Hiç gitmiyorum artık yayıncılıkta çalışıyorum. Düzenli olarak 

gittiğim bir iş yerim yok ama sürekli çalışıyorum. Evde oturup 

kitap yazıyorum. Örneğin şimdi buradan gidip, sizinle ilgili 

öğrendiklerimi yeni yazacağım öykülere ekleyeceğim. 
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Bu işe nasıl başladınız? Bir hikayesi var mı? 

Bir gün İtalya’da bir futbol maçına gittim. Inter Milan-Beşiktaş 

maçıydı. Pek çok muhabirin olduğu bir otobüste yolculuk etmek 

durumunda kaldım ve orada muhabir arkadaşlarım oldu. Bu 

arkadaşlık beni bu iş dünyasının içine çekti. 

Siz hangi takımı tutuyorsunuz?  

Barcelona. 

Pek çok yazınız var. İyi yazı yazmak için nelere dikkat etmek 

gerekir? 

- İyi fikir 

- Konu bütünlüğü 

- Anlamlı cümleler 

- Hayal gücü 

İyi bir fikriniz olmalı dediniz. Yazı yazarken konu seçiminin önemi 

hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

Biz bir konu için bazen 2 gün bile düşünüyoruz. Gidiyoruz 

geliyoruz olmuyor. Bulana kadar sadece konu üzerine 

düşünebiliyoruz. . Konu seçimi yazınızla ulaşmak istediğiniz kişilere 

ulaşabilmeniz için çok önemlidir.  

Konu aslında her yerdedir! Yeter ki dikkatli bakmayı bilin. 

İlgi alanlarınızı belirleyin ve o alanda yürüyün. İlgi alanlarınızda 

yazı yazmanız çok önemli. Herkes kendi ilgi alanında iyi yazı 

yazabilir. 

Yapacağınız tek şey çok yazmak, çok hata yapmak. 

Hata yapmaktan korkmayın ama aynı hatayı defalarca 

yapmaktan korkun. 
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Peki ya okuyucularımızın dikkatlerini nasıl çekeceğiz? 

Spot ve başlık çok önemli. 

 İyi başlık at. 

 İyi bir spot yaz. (spot yazının özetidir.) 

 İyi resim koy 

Spot nedir?  

Spot ışıklarına benzer. Spot yazının en önemli yerini alır ve 

başlığa ışık tutar. 

Eski günlerde teknoloji yoktu dergiler nasıl çıkarıldı? 

3 kişi bir daktilo paylaşırdık. Yazdığını bilgisayara benzer bir 

aletin başına oturan kişiye verirsin. O kişi tekrar yazar ve sana 

istediğin ölçüde sana verir. 

Daha öncekiler harfleri dizgi yaparlarmış. Avrupa’ya baskı 

makinesini getiren kişi ilk kitabının çıkması 5 yıl sürmüş. 

Neden bu kadar uzun sürmüş? 

Çünkü neye basacağını bilememiş. Kağıt yokmuş. 

Son olarak çocukluğunuzda size ilham veren yayınlar oldu mu? 

Bizim çocukluğumuzda milliyet çocuk dergisi vardı. Klasik kitapları 

tanımamı ve okumamı sağlamıştır. 

 

Bu keyifli söyleşi için Murat Bey’e teşekkür ederiz. 

 

Renkli Açı Dergi Ekibi 
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Bir önceki sayfada söyleşisini 
okuduğunuz; Murat Yığcı’nın, 
macera dolu, fantastik kitabını 
da okuduk ve çok beğendik. 
Sizlere önermek istedik. 

Kitabın adı: En iyi arkadaşım bir 

uzaylı. 

Bu kitapta sizleri; Defne ve 
Burak’ın uzay gemisiyle çıktıkları 
yolculukta yaşadıkları maceralar 
bekliyor!  

 

Caretta çocuk yayınevinden bir kitap önerisi daha! 

 

 

Efe ile Bulut 
 

 “Sardunya Mahallesi’nde yeni bir 
gün başladı. Efe ve sevimli tüylü 
dostu Bulut, neşe içinde oynuyor. 
Derken Osman Bey’in sesi 
duyuluyor: Yeter! Hayvanat 
bahçesine çevirdiniz burayı!” 

 Sezen Aksu’dan sıcacık bir dostluk hikâyesi okumak isteyenler 
mutlaka bu kitabı okumalı! 

Ne 

okumalı ? 
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OYUNLAR 

 

 

 

Roblox 

Roblox, dünyada birçok kullanıcılar tarafından oynanılan bir 

oyundur. Roblox’ ta karakterinizi tasarlayabilirsiniz. Roblox ta bir 

para değeri var, ROBUX robux ile karakterinizi tasarlıyabilir, 

ROBUX’LU oyunlara girebilirsiniz. Bu da bir Roblox karakteridir. 

Roblox 2OO4 de açılan bir oyundur. Roblox ’ta arkadaş olup 

Chat’e tıklayıp birbiriniz ile konuşabilirsiniz. Roblox’ un okul 

oyunları da  çok eğlenceli ve sizin bilgi edinmenizi sağlar. Roblox 

her zaman başarılı olmuş bir oyundur. 

Roblox çocuk ve gençler içindir ama biraz zararlıdır çünkü 

bağımlılık yapar ve çevrimiçi olduğu içindir haberlerde bir çocuğu 

hipnotize eden adam ona ‘’Camdan atla ‘’demiş ve çocuk yapmış 

O yüzden lütfen ama lütfen okul veya gerçek arkadaşlarınız 

haricinde oyunda kimse ile konuşmayın!  

  

Alya Sucu 
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Minecraft         

 
Minecraft bir video oyunudur. 
Minecraft’ın üç tane şekil 
vardır. Biri hayatta kalmalıdır. 
Hayata kalmada oyunda her 
oyuncu  kendi veya 
arkadaşıyla oynayabilir. İkinci 
mod yaratıcıdır. Yaratıcıda 

uçabilirsin ve istediğin kadar yapı yapabilirsin. Ayrıca istediğin kadar 
blok alabilirsin.                            

 
 

Kerem Kaya 

Kaynak: https://mojang.com/. 

https://mojang.com/
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HIZLI BARDAKLAR        
 
Merhaba arkadaşlar; 

Şimdi sizlere hızlı bardaklar oyununu anlatacağım. İlk önce hızlı 

bardaklar oyunu bir kutu oyunu ve bizim kütüphanemizde var. 

Hızlı bardaklar oyunu çok güzel bir dikkat oyunu. Hatta özellikle 

sizlere tavsiye ettiğim bir oyun. Dikkat oyunlarının en eğlencelisi 

diyebilirim.  Öncelikle hızlı bardaklar oyunu çok dikkat ve hız 

isteyen bir oyundur. Şimdi sizlere bu oyunun nasıl oynandığını 

kurallarıyla birlikte anlatacağım. 

Kural 1: İlk olarak bardaklardan 5 tane dağıtılır. 

Kural 2: Bardakların renkleri; sarı, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah 

olmalıdır. 

Kural 3: Ortada bir miktar kadar kartlar olur ve çıkan karta 

göre bardaklar dizilir. Bitirdiğinizde ortada duran zile 

basmalısınız. Zile basan ilk kişi o kartı alır. En çok kartı alan 

kazanır!  

 

Arya Birol 
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THE BFG 

 

Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, James and 

the Giant Peach ya da Fantastic Mr Fox’un yazarı Roald 

Dahl’dan filmi de çekilen harika bir kitap! 
 

Bir kız düşünün uykuyu hiç sevmiyor! Sonra bir dev 

onun kötü rüyalarına giriyor, alıp götürüyor.  

Bu kız (Sophie) ilk etapta çok korksa da aslında devin 

iyi kalpli olduğunu anlar. Böylece tuhaf ama güzel 

bir arkadaşlık başlar aralarında. 

Okurken çok eğleneceksiniz! 

Adrian Bjelland 

Ne 

okumalı ? 
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Ortaokul Kütüphane Öğretmeni Kadriye Ayaz ile 

Röportaj 

Soru 1: Kaç yıldır burada kütüphane 

öğretmenliği yapıyorsunuz? 

Cevap: Ortaokulda 6 yıl ama toplamda 10 

yıldır kütüphane öğretmenliği yapıyorum. 

Soru 2: Bu mesleği neden seçtiniz? 

Cevap: Aslında Türkçe öğretmeni olmak 

istiyordum. Bu sebeple iki bölüm okudum. 

Biri kütüphanecilik, diğeri Türkçe 

öğretmenliğiydi. 

Okuduktan sonra kütüphaneciliği seçmeye karar verdim. 

Soru 3: Ortaokulda da kitap kulübü ve açı dergi var mı? 

Cevap: Kitap kulübü gönüllü bir kulüp olarak çalışmalarına 

ortaokulda devam ediyor. Açı Dergi de var. 

Soru4: Kütüphaneden en 

fazla kaç kitap alabiliyoruz? 

Cevap: Tam altı kitap. İki 

tanesi zorunlu kitap oluyor. 

Soru5: İlkokulda farklı hangi 

etkinlikler ve dersler var?  

Cevap: Haftanın sorusu aktivitesi araştırma dersi için tabletler 

var. ORT ve Okuma ağacı yok. Kütüphanenin kendi sosyal 

sorumluluk projeleri var.    

Asmin Karaosmanoğlu                         
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Kar Tanelerinin Sırrı 

Kar yağdığında bazı garip şeyler yaşanabiliyor. 

 

Özellikle kafalarda bir soru işareti oluşabiliyor. Kar taneleri 

nasıl çok değişik bir şekil alıyor?  

İşte şimdi size bu sorunun cevabını açıklayacağım. 

 

Şimdi olay şu. Kar minicik yağar. Sonra bir hızla yere düşer. 

Ama aslında yere düşmeden önce döne döne bir şekil alır. 

Sonra bir birlerine çarpıp yan şekillerini ve detaylarını alır. 

Ayrıca o detaylarda yere düşüp bozulmaz çünkü, kar o kadar 

yumuşak ki yere düşse bile bozulmaz. Bu da kar tanelerinin 

sırrıdır. 

Leyla Tatlıcan 

Kaynak;https://www.google.com.tr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fdusuneninsanlaricin.com%2Fwp

-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fkartaneleri-

6.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fdusuneninsanlaricin.com%2Fbirbirinden-guzel-10-farkli-kar-

tanesi%2F&docid=uNu2LqZnmPkxaM&tbnid=sCnUg5ZzEvzhJM%3A&vet=10ahUKEwiAmenDpprfA

hUGjywKHch1Cm0QMwiWAShLMEs..i&w=700&h=525&bih=892&biw=1280&q=kar%20tanelerinin%

20gizemi&ved=0ahUKEwiAmenDpprfAhUGjywKHch1Cm0QMwiWAShLMEs&iact=mrc&uact=8  
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Açı Okulları Akran Dayanışması Projesi (ADP)

 

Akran Dayanışması Projesi AÇI Okullarında yapılan bir rehberlik 

projesi olma unvanını sürdürüyor. Bu projede bizler 

arkadaşlarımızın sorunlarını dinliyor ve çözüm bulmaya 

çalışıyoruz Ben 4 yıllık proje görevlisiyim. Bu 4 yıl çabuk geçti 

ve şuan bu yazıyı 4 yıl ADP olan ben yazıyorum. ADP kura 

çekimi ile öğrencilerini belirler. Bu kuralar sonrası kuralardan 

çıkan isimler not alınır. Sonunda geldik seçimlere: Rehber 

öğretmen ADP öğrencilerini açıklar. Seçilen öğrenciler defter ve 

kolye alırlar. Sonra aşağı inerler hatta eski öğretmenleri ile 

karşılaşabilirsiniz. Herkes bir arada fotoğraf çekilir. Sonra herkes 

derslerine gider ve okul normale döner. Birkaç gün sonra pasta 

kesilir. 

ADP öğrencisi olman dileğimle…  

Mehmet Özyiğitoğlu 
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ADP öğrencileri bu projeyi çok seviyor! 

3C İpek Eker: 

Ben ADP olmayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma yardım etmek 

beni çok mutlu ediyor. Ben ADP oldum çünkü başkalarına 

yardım etmek, destek olmak beni mutlu ediyor. İlk ADP 

olduğumda çok heyecanlıydım. Bacaklarım ve kollarım titriyordu. 

İyi ve sorunsuz bir sene dilerim. 

3D Lorin Filik 

ADP olmak güzel bir şeydir çünkü okulda sorunlar çıkabilir ve 

ADP öğrencileri ve öğretmenleri sorunu çözer. ADP öğrencisi 

olmak güzel bir şeydir. Öğrencilere de yardım etmek ve arkadaş 

edinmek de var. Ama ADP öğrencisisin diye hep sorun çözmek 

zorunda da değiliz yani arada arkadaşlarımla da oynuyorum. 

Bence ADP öğrencisi olmak çok eğlenceli. 
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3B Derin Akar: 

Merhaba  Ben 3-B’den Derin Akar. Bugün neden ADP 

olduğumu sizlere açıklayacağım. İnsanların sorunlarını çözmek ve 

insanlar zor durumda kaldıklarında onlara yardım etmek için 

ADP oldum. Ben insanlara gerçekten yardım etmek istiyorum. 

Mesela bir arkadaş kavgasında yardımcı olabilirim. Konuşarak 

anlaşmalıyız, konuşarak sorunlarımızı çözüp barışmalıyız. Bunun 

için birbirimize saygı ve sevgi ile yaklaşmalıyız. Böylece tüm 

sorunların üstesinden gelebiliriz hep birlikte. Ben sevgili 

öğretmenim Yasemin Ersoy’a teşekkür ediyorum. 

3D Mayra Su Koşarsoy 

Ben ADP öğrencisi olmak istiyordum çünkü kişilere yardımcı 

olmayı seviyorum. Beni seçtikleri için çok şaşırmıştım. Beni ADP 

seçtiğiniz için çok teşekkürler. Ben ilk önce biraz korkmuştum 

ama hiç korkulacak bir şey yokmuş. 

 

 

3A Duru Sayman: 

Ben ADP olmak istedim çünkü yardım etmek iyidir. İnsanların 

mutlu olmasını severim. Sorun çözmek iyidir. Herkes mutlu olsun 

diye oldum. Herkes mutlu olmalı diye düşündüm. ADP oldum 

çünkü iyi bir insan olmak önemli. 
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Fantastik Bir Dünya:  

Harry Potter 

                 
 

 

 

 

 

 

Fantastik şeyleri seviyorsanız bu kitap 

serisini seveceğinizi düşünüyorum 

Kitabın konusu Harry potter’ın sihirli maceraları 

  

 

 

 

 

    

Yazarı: J. K. Rowling 

 

Ediz Akar 

Ne 

okumalı ? 
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                    DENEYLER 

 

 

 

 

1. Bir su bardağı sütü bir kâseye 

dökün. İsteğe bağlı olarak sim 

ekleyebilirsiniz. Bulaşık deterjanı,  

gıda boyası ekleyin ve son olarak 

peçeteyi gazoz kapağına sarın ve 

deterjan dökün. Bu deneyi yapmış 

oldunuz! 

 

2.Gökküşağı sevenler bu deneyi 

mutlaka okusun!  

Bu deney için bal, yağ, gökkuşağı 

renkleri, çubuklar ve şırınga 

lazım. Bu deney için denek 

küpüne önce bal dökün sonra 

yağı dökün. Suyu dökün ve içine 

maddeler atın. Nasıl, harika 

görünüyor öyle değil mi? 

 

Sevinç, Alya Sucu 
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                  İÇİMDEKİ MÜZİK                                    
         

Yayınevi: Timaş  

Yazar: Sharon M. Draper   

11 yaşındaki Melodi’nin fotoğraf hafızası vardır.  

Melodi kafasının içindeki sesi keşfeder. 

Bu kitabı öneriyorum çünkü ilginizi çekecek şarkılar olduğunu 

söyleyebilirim. Ben okurken çok keyif alarak okudum. 

Sevinç, Alya Sucu 

Resimli Atasözü Kartları 

İçlerinde Atasözleri ve anlamlarını bulabilirsiniz. Çizimleri göz 

yormayan fakat atasözünü iyi açıklayan şekilde. 

Yazarın adı: Zeynep coşkun. 

Yayınevi: Pötikare 

 

 

 

 

 

 

Asmin Karaosmanoğlu 

 

Ne 

okumalı ? 
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Alexander Graham Bell                            

Alexander Graham bell İskoçyada 1847 

de doğumuş, 1922 de ölmüştür. 

Bell bir mühendis ve bir bilim insanıdır. 

Sadece telefonu üretmiş değil aynı 

zamanda AT&A’yı üretmiştir.  

AT&A:Amerikan telefon ve telegraf 

markası. 

Bell ilk telefonu 1876 da üretmiştir. 4 

çocuğu vardır. Bell’in eski hayatı çoğu 

bilim insanını etkilemiştir. Bell İskoçya’daki Royal High School’da 

okumuştur. 15 yaşında okuldaki eğitimini tamamlamıştır. 

 

Can Altınova 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Be 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Be
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Monet 1840 paris’de doğdu. 5 

yaşındayken ailesi Normandiya ‘ya 

taşınmış. Küçük yaşındayken karikatür, 

resim ve çizmeye başlamış. Ünlü ressam 

Boudin genç Monet’e resim dersleri 

vermiştir. Birlikte açık havada saatlerce 

resim yaptılar. Monet resimlerini aşağıda 

görebilirsiniz.  

Adrian Bjelland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Monet 
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Kedi 

 

Lego  Ters yüz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedilere bakış 

açınızı 

değiştirecek bir 

film 

Lego filmi bir 

lego adamın 

maceralarını 

anlatıyor. 
 

Beyninizdeki 

duygularla 

yüzleşmeye hazır 

mısnız? O halde 

bu film tam size 

göre! 
 

İyi Seyirler!                                          

Ediz Akar                                                        
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TAILWIND AIRLINES 

Tailwind Airlines bir charter şirketidir. Charter şirket bir 

yolcunun kiralama yolu ile sefer yapmasıdır. Tailwind havayolları 

Türkiye’de genellikle Antalya’dan sefer yapmaktadır. Filodaki en 

tanıdık uçak Boeing 737-400. Zaten biz sadece 737-400 

görüyoruz bu havayolundan. Birkaç yıl önce filoda Boeing 737-

800 vardı. Winglet olarak adlandırılan kanat ucu kıvrımında 

kuyruktaki logo yer alıyordu. Uçakların tescili hep TC-TL ile 

başlıyordu. Bundan Sonra da alfabeden herhangi bir harf 

geliyordu.  

Tailwind Airlines ‘ın filosu da Anadolu Jet gibi eski zamanlarda 

büyük olan sonra filosu küçülen havayollarından biridir.  

THY ile Tailwind Türkiye’nin T ile başlayan 2 havayolu şirketidir. 

Fotoğrafta 2 T ile başlayan havayolları bir arada.  

TC-TLA tescilli uçağı ise Türkiye’nin en eski yolcu uçağıdır.  

Mehmet Özyiğitoğlu                                   
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Saftirik kitabını birçoğumuz bilir. Henüz bu seriyle 

tanışmadıysanız sizlere anlatacağım.                                                                                                                                               

Saftirik serisinin tam tamına 13 kitabı 

vardır. 13. Kitabının adı; ‘Saftrik: Eridik 

bittik!’ Bu kitabında; alt Sürrey cadesi 

ile üst Sürrey cadesi kartopu savaşına 

giriyor. Sonra güvenlik kolu 

adında okulda 

zorbaları 

engelleyen bir 

grup kız 

geliyor. 

Günlerden Pazar olduğu için 

izindeler. Sürrey caddesi ile 

güvenlik kolu kartopu savaşına 

giriyor.  

Kerem Kaya 

 

Ne 

okumalı ? 
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İtalya 

Merhaba, ben İtalya ile ilgili sizler için bir araştırma yaptım. 

Şeklinden dolayı çizmeye benzetilen ve 51 UNESCO DÜNYA 

Mirası alanına sahip olan ülke. Dünyada bu anlamdaki rekoru 

elinde tutmaktadır. 

İTALYA ile ilgili ilginç bilgiler:  

Venedik’te tüm gondollar siyaha boyanmalıdır. 

 

2008 yılında ülkede düzenlenen Üzüm Festivali’nde yapılan bir 

yanlışlıktan dolayı bütün musluklardan kısa bir süreliğine şarap 

akmış. 

 

İtalyan nüfusunun 3’te biri hiç internet kullanmamıştır. 
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Çatal kullanımı İtalya’da başlamıştır. 

 

Günümüzde İtalya’da 3000’in üzerinde müze var.  

 

 

Mayra Su Koşarsoy 

Kaynak:  https://onedio.com/haber/tasi-topragi-romantizm-kokan-italya-hakkinda-15-ilginc-bilgi-

805328 

 

 

 

https://onedio.com/haber/tasi-topragi-romantizm-kokan-italya-hakkinda-15-ilginc-bilgi-805328
https://onedio.com/haber/tasi-topragi-romantizm-kokan-italya-hakkinda-15-ilginc-bilgi-805328
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Bu kitabı okudun 

mu? 
Bu kitap bir balığın suyun dışında ne olduğu 

merak edip yaşadığı macerayı anlatıyor. 

 

Çeviren; İLKNUR ÖZDEMİR 

Resimleyen; SERAP DELİORMAN 

Yayın Evi; CAN ÇOCUK 

Bu kitabı neden mi  önerdim? Önerdim çünkü; 

bu kitabı daha önce okudum ve çok sevdim. Hem 

sizin okumanızı istedim hem de macera seven bir 

balık kimin hoşuna gitmez ki diye düşündüm. 

  

Leyla Tatlıcan 

 

Ne 

okumalı ? 
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Merhaba Yarışçı! 

Yarış pilotu mu olmak istiyorsun?  

GÜVENLİK ZAMANI!  

Ekipman ile birlikte 75 kilo olmanız ve ehliyet almanız gerekiyor. 

1.80 metreden kısa olmak iyi seçenek böylece araba boyutunda 

sorun yaşamazsınız. YARIŞ BAŞLADI! 

 
 OKU VE HIZLAN! O ARABA SONUNCU OLACAK! 

BY: MEHMET ÖZYİĞİTOĞLU 

Kaynak: www.motorsport.com 
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Binicilik 
Biniciliği diğer spor 

dallarından ayıran en 

büyük özellik, insanın 

başka bir canlıya 

ortaklaşa bir spor 

yapıyor olmasıdır. 

Binicilik aynı  

zamanda kadın ve erkeklerin bir arada 

yarıştığı tek olimpik spordur.  

Unutmayın binicilik bir ekip işi! 

Binicilik ata binme bilgisi ve sanatının birleşmiş halidir. 

   
 

Asmin Karaosmanoğlu 

 Kaynak:  http://www.nkfu.com/binicilik-hakkinda-bilgi/ 

 

 

http://www.nkfu.com/binicilik-hakkinda-bilgi/
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Sushi 

sever misin? 
 O zaman doğru sayfadasın. Sushi tarifi 

burada! 
1. 1 adet nori (yosun yaprağı) 

2. 1 kâse sushi pilavı 

3. 1 ince dilim füme somon ya da ton balığı 

4. 2 ince dilim salatalık. 

5. 1 kâse pirinç sirkesi. 

6. 1 tatlı kaşığı wasabi. 

1 tutam susam.  

7. Serviste kullanmak için soya sosu. 

8. Hepsini üst üste koy. 

9. İşte hazır!  

 

Size de yemek kalıyor. 
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Aranızda futbol oynayan var mı?  

Futbol ile ilgileniyorsanız Tom ve 

Matt Oldfield’dan  ‘Benim Adım 

Kane’ ve ‘Benim Adım 

İbrahimovic’ kitaplarını 

okumanızı öneririm. 

Önerme nedenim; futbolcuları 

tanıtıyor olması.  
BİR ŞUT VE TOP AĞLARDA 

GOOOOL!  

 

Mehmet Özyiğitoğlu 

Ne 

okumalı ? 
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LABİRENT 

 

 
Kaynak: https://www.pinterest.es/pin/191614159123407239/ 

Bu sincabın karnı çok aç! Sincabı o fındıklara  

ulaştırmaya ne dersin? 

https://www.pinterest.es/pin/191614159123407239/
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Yazarlarımızı Tanıyalım 

 

Adrian Bjelland 

Fortnite oynamayı ve Saftrik kitaplarını 

okumayı çok seviyor.  

Duru Öztürk  

Karamel isimli golden cinsi bir köpeği var. 

Onunla vakit geçirmeye bayılıyor. 

 

Mayra Su Koşarsoy 

En çok Lol bebeklerini seviyor. 

 

Can Altınova   

Batari onun için çok önemli! 

 

Kerem Kaya 

Ailesini çok seviyor. Erdem adında 3 yaşında 

bir kardeşi var. Fortnite ve Minecraft 

oynamaktan keyif alıyor. 

 

Asmin Karaosmanoğlu  

Muhabbet kuşu Deya’yı çok seviyor. 

Onunla her gün konuşuyor.  
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Mehmet Özyiğitoğlu 

Uçaklar onun için çok özel! Teknolojiyi çok 

sever. Her zaman herkesin yardımına koşar. 

 

Arya Birol 

Minnoş adında çok tatlı siyah beyaz bir kedisi 

var. Tam bir kedi delisi! Dergide olmaktan çok 

mutlu! 

Leyla Tatlıcan 

Sushi yemeyi, okulunu, Roblox oynamayı, 

kedileri Şarbon ve Behlül’ü, piyano çalmayı, 

araştırma yapmayı, dergide olmayı ve lol 

bebeklerini çok seviyor. 

  

Sevinç Alya Sucu 

Köpeği Olaf’ı çok seviyor. Roblox oynuyor. 

 

Ahmet Ediz Akar 

İnterneti çok seviyor. Hiç kesilmesin istiyor.  

 

 

 

RENKLİ AÇI’YI OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ  
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