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Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

“Aslı Hikâye Serisi”nin her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığı 
“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 

(PIKTES)”ne aittir. Kitabın metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa 
hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

Genel Yayın Numarası  ................................................................................................................................ : 7705
Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizi Numarası  ............................................................................................ : 1714

Millî Eğitim Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.11.2021 gün ve E-76198665-825.01-
35894 156 sayılı yazısı ile dizi-yayın numaraları verilmiştir.

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla “Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES)” sorumluluğu altındadır ve Avrupa 

Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

BU KİTAP PIKTES TARAFINDAN 
ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
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Teneffüs zili çaldı. Öğrenciler bahçeye çıktılar. Roya bahçeye 
çıkmadı çünkü o biraz üzgündü. Aslı, Roya’ nın yanına gitti ve 
ona sordu: 
Aslı:
– Merhaba Roya. Bir sorun mu var? Üzgün görünüyorsun.   
Roya:
– Merhaba Aslı. Evet, biraz üzgünüm. 
Aslı:
– Neden üzgünsün?
Roya:
– Benim için değerli olan bir arkadaşım var. Biz Türkiye ’ ye 
birlikte geldik ama onlar İstanbul’ a taşındı. Biz ise Ankara’ ya 
taşındık. Bu yüzden uzun zamandır onu görmüyorum. Onu 
çok özledim ve iki gün sonra onun doğum günü.  
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Aslı, Roya’yı dinledi ve bu duruma üzüldü. Okuldan sonra 
Aslı ve Roya beraber evlerine döndüler. Aslı, yolda arkadaşına 
yardım etmeye karar verdi. O, eve girdi. Önce ellerini 
yıkadı. Annesi ile sohbet etti. Sonra derslerini tekrar etti. 
Babası akşam lokantadan eve geldi. Aslı, Roya’nın durumunu 
babasına anlattı. 
Baba: 
– Aslıcığım, Roya çok haklı. Arkadaşlar birbirini sever, özler 
ve birbirine yardım eder. Sen Roya’nın arkadaşısın. Sen de 
ona yardım edebilirsin. 
Aslı:
– Sence ne yapabilirim babacığım?
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Baba:
– Sen ve abin birlikte Roya’nın arkadaşı için bir hediye 
hazırlayın. Annen ve ben de onun doğum günü için bir 
pasta yapalım. Yarın pastayı okula getirelim. Hep birlikte 
Roya’nın arkadaşını arayalım ve onun doğum gününü 
kutlayalım. Ne dersin?
Aslı:
– Çok iyi fikir babacığım. Buldum! Ona “Uzaya Yolculuk” 
kitabını hediye edeceğim. Ben bu kitabı çok sevdim. Bence o 
da çok sevecek.
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Aslı ve Roya sabah okula gittiler. Onlar yolda Roya’nın 
arkadaşı hakkında konuştular. Aslı, bunu sınıfta anlatmak için 
Roya’dan izin aldı. 
Sınıfta, Roya ile konuşmalarını ve babasının planını anlattı.  
Öğretmen, Aslı ’ya “Çok güzel bir fikir. Sen ve baban ne 
kadar düşüncelisiniz.” dedi. Sonra sınıfın dolabından kartonlar 
çıkardı. Her öğrenciye bir karton verdi. 

Öğretmen:

– Çocuklar, bugün Roya’nın arkadaşı için hediye kartları 
hazırlayacağız. Yarın Roya’nın arkadaşının doğum günü. 
Kartlara iyi dileklerinizi yazın. İsterseniz resim de yapın.
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Öğrenciler: 

– Çok güzel bir fikir öğretmenim. 

Roya:

– Arkadaşlar, çok mutlu oldum. Bence arkadaşım Sidra da 
çok mutlu olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. 

Öğrenciler: 

– Biz de sana teşekkür ederiz. Hepimiz için güzel bir gün 
olacak.



Öğrenciler kartonları kestiler. Tebrik kartlarını hazırladılar. 
Kutlama mesajlarını bu kartlara yazdılar. Bazı öğrenciler 
kartların üzerine resim de yaptı. 
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Aslı ’ nın babası o gün lokantadan eve erken döndü. Çünkü 
Aslı ’ nın annesine pasta yapımında yardım etti. Mete ve Aslı da 
pastayı süslediler. Ertesi sabah annesi ve babası birlikte pastayı 
okula götürdüler. Sınıfa girmek için önce okul müdüründen izin 
istediler. Sonra ellerinde pasta ile sınıfa girdiler. Okul müdürü 
de onlarla geldi. Roya onları gördü ve çok sevindi. Herkese 
tekrar teşekkür etti.
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Öğretmen, sınıfa cep telefonunu getirdi. Roya’dan, Sidra’nın 
annesinin telefon numarasını istedi. Roya, not defterini çıkardı. 
Numarayı öğretmenine okudu. Öğretmen numarayı görüntülü 
aradı. Sidra’nın annesi telefonu açtı ve Roya’yı karşısında 
gördü. Kızına heyecanla seslendi: “Kızım, hemen buraya gel! 
Bak, seni kim arıyor?”
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Sidra telefonu eline aldı ve şaşkınlıkla, “Roya, bu ne güzel bir 
sürpriz!” dedi. Roya ve arkadaşları hep birlikte,

“Haydi, şimdi mumları üfle.

Mutluluk diliyor sana 3/B.

Pastanı biz keseriz.

Sana sağlık dileriz.” dediler. 

Pastanın mumlarını onun yerine üflediler. Sidra çok mutlu 
oldu. Hem Roya’ya hem de orada olan herkese teşekkür etti. 
Birbirlerine el salladılar ve telefonu kapattılar. 
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Aslı’ nın annesi pastayı kesti. Okul müdürüne, öğretmene 
ve öğrencilere ikram etti. Birlikte pasta yediler. Daha sonra 
sınıfı temizlediler. Öğretmen hazırlanan tebrik kartlarını ve 
hediyeyi kutuya koydu. Okuldan sonra öğrenciler evlerine 
gitti. Öğretmen ise postaneye gitti. 
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Bir hafta sonra öğretmen sınıfa elinde bir zarfla geldi.

Öğretmen:

– Çocuklar, size bir sürprizim var! 

Öğrenciler:

– Çok merak ettik öğretmenim. Lütfen, hemen söyleyin!

Öğretmen:

– Sidra bu mektubu size göndermiş.
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Öğretmen, zarfı Roya’ ya uzattı ve şöyle dedi:

– Roya, mektubu sen okumak ister misin?

Roya: 

– Çok isterim öğretmenim.

Roya, zarfı açtı ve mektubu okumaya başladı. 
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Aslı ve Roya okuldan döndüler. Roya yolda bu güzel sürpriz 
için Aslı ’ ya tekrar teşekkür etti. Aslı eve geldi. Yeni haberi 
ailesine anlattı:

– Anne, biliyor musun? Roya’nın arkadaşı bize mektup 
gönderdi. Mektupta sana ve babama da teşekkür ediyor. 
Buraya gelmeyi de çok istiyor. Onu misafir edelim mi? Belki 
birlikte tiyatroya da gideriz. 

Anne:

– Aslı, bu çok güzel bir haber. Sidra’nın buraya gelmesini 
çok isterim. Tabii ki tiyatroya da gidebilirsiniz.
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Aslı:
– Anne, ben de Sidra’ya mektup yazmak istiyorum. Bence 
onunla mektup arkadaşı olabiliriz. 
Anne:
– Çok güzel bir fikir. Mektup arkadaşın hayırlı olsun.
Mete:
– Aslı, sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi ki benim kardeşimsin. 
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Aslı odasına gitti ve her zamanki gibi yatmadan önce 
günlüğünü açtı. Yüzünde bir gülümseme ile günlüğünü 
yazmaya başladı. 

Sevgili Günlük,

Hatırlıyor musun? Geçen hafta Sidra’nın doğum günü vardı. 
Biz ona sürpriz yaptık. Hediye ve kartlar gönderdik.

Bugün öğretmenimiz sınıfa elinde bir zarfla geldi. 

Sonra ne mi oldu? Anlatıyorum…
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OKUMA ÖNCESİOKUMA ÖNCESİ

1. Pastayı süsle ve boya. 
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OKUMA SIRASIOKUMA SIRASI

2. Tahmin et ve yaz. 

Sence öğretmen, öğrencilere neden karton verdi?
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OKUMA SONRASIOKUMA SONRASI

3. Oku ve tamamla.

Bugün neler yaptın? Haydi, sen de yaz.

Sevgili Günlük,
Hatırlıyor musun? Geçen 
hafta Sidra’nın doğum 
günü vardı. Biz ona sürp-
riz yaptık. Hediye ve kart-
lar gönderdik. Bugün öğ-
retmenimiz sınıfa elinde 

bir zarfla geldi.  
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4. Hazırla ve süsle.

Bugün Sidra’nın doğum günü. Ben 
bu tebrik kartını hazırladım. Sen de 

bir arkadaşın için tebrik kartı hazırla.

Doğum günün kutlu olsun. 
İyi ki doğdun Sidra.

Aslı
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5. Seç ve tamamla.

Dayım ve yengem bizim için çilekli ................................ 

yapmışlar. 

Bu ………….........…..yi arkadaşım için annemle birlikte 

seçtik. 

Arkadaşım Ahmet, Hatay’da yaşıyor. Ben ona ................. 

yazıyorum.

Öğrenciler, tiyatro gösterisi için davet …….......…...ı ha-

zırladılar.

Bugün kardeşimin ………………............………., hep birlikte 

kutlama yapacağız.

hediye pasta
doğum 
günü

mektup kart
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