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Sevgili Çocuklar Merhaba,
Karne sevincinin ardından büyük bir coşkuyla yaz mevsimine ulaşmanın
mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Dersler, ödevler derken yorucu bir okul
yılının ardından nihayet tatilde güzelce dinlenmenin ve eğlenmenin
kapılarını açtınız. Tüm sene boyunca çok çalıştınız ve güzel bir tatili hak
ettiniz. Tatilde gönlünüzce eğlenmenizi, iyi vakit geçirmenizi ve bol bol
oyun oynamanızı dilerim.
Bu sayıda sizler için yaza özel güzel bir sayı hazırlamaya gayret ettik. Sıcak
havalarda deneyebileceğiniz yeni oyun önerileri ve ziyaret edebileceğiniz
birbirinden ilginç mekânlar ile bu sayıda da dopdolu bir içerikle
karşınızdayız.
Sevgili Çocuklar,
Ülkemizin tek çocuk havacılık dergisi Minik Kanatlar, sizlere havacılık
hakkında önemli bilgiler sunmaya devam ediyor. Hem havacılıktaki
gelişmeleri hem de havacılık tarihine ilişkin bilgileri öğrendiğiniz derginizde
bol etkinlik ve güzel bir bulmaca sizleri bekliyor.
Minik Kanatlar,
Bu sayıda sizleri ünlü bilim insanı El-Cezerî ile tanıştırmanın büyük sevincini
yaşıyoruz. İlk robotu üreten bilim insanı olan El-Cezerî; bilgisayarın temelini
atmış, saatler, su makineleri, şifreli aletler, otomatik çocuk oyuncakları gibi
pek çok buluşu bizlere armağan etmiştir. Dergimizle birlikte hediye
ettiğimiz El-Cezerî kitabı sadece onu tanımaya bir başlangıç olacaktır.
Sizlerin çok daha güzel keşifler yapabileceğinize inancımız tamdır.
Kıymetli Çocuklar,
Tarihimizdeki büyük zaferlerin adı olan
30 Ağustos Zafer Bayramı’mızı da en
içten dileklerimle kutlar; sevgi, barış ve
kardeşlik dolu bir dünya dilerim.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere
sevgiyle kalın…

ALİ KEMAL TATLIBAL
GENEL BAŞKAN
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Minik Kanatlar dergisi, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası bünyesinde çıkartılan dört ay planlı, süreli yayın organıdır. Her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilerek “kısmi”
alıntı yapılabilir. Yazı, içerik ve görsellerin mesuliyeti yazar, içerik üretici ve yayıncıya aittir.
Büyüklere Not: Minik Kanatlar dergisi, pedagojik enformasyon olarak +4 (dört ve üstü) yaş grubu çocuklar için hazırlanmış olmasına rağmen ebeveyn
bünyesinde çocuğa sağlanacak basitleştirici görsel tanımlama ve içerik sunum teknikleriyle +2 yaş grubuna kadar hitap edebilir. Derginin çocuğa
sunulmasından önce ebeveynin dergiyi incelemesi, özel durumu olan çocuklar için zaruridir. Minik Kanatlar dergisi, yazı ve görsel değerleme açısından
çocukların kültürel ve pedagojik gelişimi, temel ihtiyaçları doğrultusunda yayına hazırlanmış, sivil havacılık konusunda mütemadi içerik sunan,
klasmanındaki tek süreli yayındır. Gönül rahatlığıyla çocuğunuza okuyabilir, okutabilirsiniz.
Minik Kanatlar dergisi, Hava-İş Sendikası’nın çocuklara hediyesidir.
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KANSERLİ ÇOCUKLAR İÇİN
ORGANİK OYUNCAK YAPIYORLAR
İzmir’de onkoloji kliniğinde tedavi gören çocukların organik iplerden örülmüş oyuncaklara ihtiyacı
olduğunu öğrenen 3 ev hanımı, çocukları mutlu
etmek için birbirinden renkli oyuncaklar yapıyor.
Kimi zaman evlerinde kimi zaman bir örgü atölyesinde buluşan kadınlar, her yaş grubunun seveceği
çizgi film karakterlerinden çeşitli hayvanlara, birbirinden renkli ve ilgi çekici oyuncaklar örüyor.
.........................................................................................

YAŞASIN
TATIL

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki
yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline
girdi. Tatil heyecanı tüm çocukları sevindirdi.

TÜRK VE SURİYELİ
ÇOCUKLAR GİYİLEBİLİR
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
TASARLADI
Giyilebilir teknolojinin öncülerinden modacı Ezra Çetin’in “360 Derece Dostluk” tasarım dersine katılan Türk ve Suriyeli çocuklar, meslek ideallerine
uygun giyilebilir teknoloji ürünleri tasarlayarak hayallerinin sınırı olmadığını gösterdi. Çetin’in verdiği tasarım dersinde hayallerini çizme fırsatı bulan
çocuklar, yalan söylenince rengi değişen cübbeden çocukları muayene ederken
müzik çalan ve çiçekler açan doktor önlüğüne kadar birçok kıyafet tasarladı.
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KONYA’DA ÇOCUKLAR
ŞİVLİLİK GELENEĞİ
İLE SEVİNİYOR

Rahmet ve bereket iklimi olan mübarek üç ayların başlangıcında Konya’da
asırlardır sürdürülen bir gelenek olarak şivlilik kültürü yaşatılıyor. Şivlilik, üç
ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede
Regaip Kandili sabahı, çocuklar tarafından yapılan kandil kutlama geleneğidir.
Bu günde kapı kapı gezen çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor.

MAHALLEDE HAYAT VAR
Sultanbeyli Belediyesi mahalle kültürünü, birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek amacıyla “Minderini al, gel” sloganıyla “Mahallede
Hayat Var” programı gerçekleştirdi. Kukla
eğlencesiyle renklendirilen ve mahalli saz sanatçıları Ali Bedir, Zakir Tekgül, Baki Çetin’in
müzik dinletisi sundu. Programda Türk bayrakları dağıtıldı, Osmanlı şerbeti, çay, pamuk
şekeri, patlamış mısır ve kahve ikram edildi.

..................................................

...............................................................................................................................................

MİDYAT’TA SURİYELİ VE
YEZİDİ ÇOCUKLAR İÇİN
ANA SINIFI AÇILDI
Mardin’in Midyat ilçesinde,
Suriyeli ve Yezidi çocukları
için ana sınıfı kuruldu. Gölcük
mahallesinde bulunan Mustafa
Kemal İlkokulu’nun bahçesinde
kurulun ana sınıfında 40 öğrenci
eğitim görecek.

..............................................................................................................................................

DÜNYA ÇOCUKLARI
SAMSUN’DA
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri için 40 ülkeden
800’e yakın yabancı öğrenci Samsun’a
geldi. 23 Nisan bu sene de çok renkli geçti. 3 gün boyunca dünya çocukları kendi
ülkelerine özgü kültürel sunumlar yaptı.
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UÇAKTAN INDIM SEHRE:
,

Her sayımızda bir şehir tanıtıyoruz; ama öncesinde bizi o şehirle buluşturan
havalimanı hakkında kısa bilgi edinmeyi de ihmal etmiyoruz. Bu kez Trabzon
Havalimanı pistine doğru kanatlarımızı havalandırıyoruz...

Trabzon Havalimanı ilk olarak
1957 yılında “hava meydanı” olarak hava trafiğine açılmıştır. 1995
tarihine kadar hava meydanı
olarak hizmet veren alan, daha
sonra havalimanı özelliğine
kavuşmuştur.

Karadeniz’in en sık
lanılan havalimanı kulTrabzon Havalimanolan
bölgesindeki pek çoı,
şehre hava ulaşımı k
imkânı sağlamakta
dır.
“Engelsiz Havalima
nı”
ve “Yeşil Kuruluş” se
tifikalarına sahiptir. r-
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TRABZON

Eğer Trabzon hakkında konuşuyorsak şehirle özdeşleşmiş spor
klübü olan bordo-mavi renklere
sahip Trabzonspor’u da
anmak gerekir. Başarılar
Trabzonspor!

Yoğun ziyare
nına uğrayantçi akımanının kap havaliartırılması daasitesinin
gündemde…
Şehir merkez
olan havalim ine yakın
başlayarak g anından
rebileceğimizezip göyer bulunuyo pek çok
hâlde vakit k r. O
den haydi Tr aybetmea
gezmeye baş bzon’u
layalım!
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TRABZON'DA
GEZİLECEK YERLER
Yeşille mavinin buluştuğu şehir Trabzon’un doğasına bayılacaksın. Bu
güzel doğa içerisinde yer alan kültürel ve tarihsel mekanlar da
oldukça ilgi çekicidir. Her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Trabzon
şehrimizi kısa da olsa tanımaya var mısın?

ÇAL
MAĞARASI

Dünya’nın bilinen en büyük ikinci mağarası olan Çal Mağarası, 8 kilometre
uzunluğundadır. Ancak günümüzde bu
harika güzellikteki mağaranın yalnızca
1 kilometresi ziyarete açıktır.

İçerisinde küçük küçük birçok şelalenin
aktığı mağaranın dışında da büyük bir
şelale akmaktadır. Mağaranın üstünde
tarihî bir kale de bulunuyor.
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SÜMELA MANASTIRI
Aslında Trabzon’da çok sayıda
manastır bulunuyor. Ama en
meşhuru Sümela Manastırı’dır.
Meryem Ana manastırı olarak da
bilinmektedir. Karadağ’ın
eteklerinde sarp kayalıklarda
kurulmuş manastır her yıl çok
sayıda insan tarafından ziyaret
ediliyor.

SERA GÖLÜ

Köftesiyle meşhur Akçaabat’da yer
alan Sera Gölü, Trabzon’un en çok
ziyaret edilen ikinci turistik bölgesidir. Uzun yıllar önce bir heyelan
sonucu oluşan gölde eğlenceli vakit
geçirmek ve göl etrafında keyifli
yürüyüşler yapmak mümkün.

YAYLALAR

Doğu Karadeniz şehri olan Trabzon’un tabiatıyla
meşhur olduğunu yazımızın başında
söylemiştik. Gerçekten de Trabzon yeşilin
gökyüzüyle buluştuğu çok güzel bir
şehrimizdir. Hıdırnebi, Sis Dağı, Karadağ,
Haçkaobası ve Kirazlı bu yaylalardan sadece
birkaçıdır. Yerden metrelerce yükseklikte bulunan yaylalara ulaşmak elbette epey zor.
Özellikle de şenlik ve festival zamanları yemyeşil
yaylalar rengârenk bir görüntüye kavuşur…
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UZUNGÖL

Trabzon’a gider gitmez ilk uğrayacağın yerlerin başında Uzungöl gelir. Soğanlı Dağları’nın eteğindeki bu gölü her yıl binlerce kişi
ziyaret eder. Uzungöl deyince aklına sadece
bir göl gelmesin, burası çok sayıda bitkiye
ve hayvana ev sahipliği yapan çok büyük bir
tabiat parkıdır aynı zamanda. Ladin ağaçlarıyla kaplı bölge tam bir doğa harikasıdır.
Muahakkak görmen gerekir burayı.

Maçka ilçesinde yer alan Sümela
Manastırı’nın da içinde bulunduğu bu vadi
günümüzde tabiat parkı konumundadır.
Manastır gezisinin ardından burada
kurulan tesislerde dinlenebilir, doğal
güzellikleri izleyebilirsin.

MÜZELER
12

ALTINDERE

VADİSİ

Doğal güzellikleriyle olduğu kadar tarihî ve
kültürel zenginliğiyle de büyük önem taşıyan
Trabzon’da ziyaret edebileceğin bazı
müzeler şöyle: Trabzon Müzesi, Ayasofya
Müzesi, Atatürk Köşkü ve Etnografya Müzesi…
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iki rESiM ARASıNDAKi 10 FARKı
BULMAYA NE DERSiN?

14

AYNı OLANLARı BUL,
AYNı RENGE BOYA.

Birbirinin aynısı olan hayvanları bul, keçeli kalemle aynı
renge boya! Aynı olan tüm hayvanları bulur, aynı renge
de boyarsan bir fotoğraf çekip bize de gönder. Unutma,
bu görev sana tam 30 puan kazandırabilir.

30
PUAN
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Günümüzde sürekli olarak uzay ve gökyüzüne uçuş
denemeleri yapılıyor, çok çeşitli araçlar icat ediliyor. Uzay
teknolojisinde sürekli ilerleme kaydediliyor. Peki, bugün
pek çok çocuğun yakından ilgilendiği uzay uçuş
denemelerinin ilkini Lagari Hasan Çelebi’nin İstanbul’da
gerçekleştirdiğini biliyor muydun?
Evliya Çelebi’nin meşhur eseri Seyahatname’de
anlatıldığına göre 17. yüzyılda roketle dikey uçuşu
başarıyla gerçekleştirmiş ilk insan Lagari Hasan Çelebi’dir.
4. Murat’ın kızının
doğduğu gece düzenlenen kutlamalarda
ilk uçuşunu gerçekleştiren Lagari Hasan
Çelebi, yaklaşık 300
metre kadar havalanıp
20 saniye boyunca da
havada kalmayı
başarmıştır.
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Lagari Hasan Çelebi en yüksek noktaya ulaştığı anda gösteriyi
büyük bir şaşkınlık ve dikkatle izleyen ahalinin nefesi kesilir.
Roketindeki fişeği biten Hasan Çelebi, yavaş yavaş denize
doğru süzülmeye başlar. Kollarına bağladığı kanatlar
sayesinde yavaş bir iniş yapmayı başarır. Başarısından dolayı
padişahtan ikramlar gören Lagari Hasan Çelebi tarihe, roketle
dikey uçuşu başaran ilk insan olarak ismini yazdırmış olur.
Ülkemizde uydu
teknolojileri alanında
yapılan bazı çalışmalarda
Lagari Hasan Çelebi’nin
ismi verilmiştir. Ankara
Gölbaşı’nda Lagari Hasan
Çelebi adında Uydu ve
Uzay Müzesi kurulmuştur. Bu müzeyi gezmeni
tavsiye ediyoruz.
Kim bilir belki hayal kurar, inanır
ve çok çalışırsan sen de Lagari
Hasan Çelebi gibi çok önemli bir
keşfe imza atarsın! Yeter ki
hayal kur ve hayallerinin peşinden
azimle git. İşte o zaman geleceğin
Minik Kanatları da seni
hayranlıkla okur, izler, takip eder…
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Birbirinden eğlenceli ve öğretici uçuş kitaplığımıza yeni kitaplar eklemeye
devam ediyoruz. Uçaklarla ve uçmakla ilgili kitaplar, uçmanın kendisi kadar
heyecan vericidir. İşte tanışmanızı istediğimiz birkaç kitap daha…

-

AYSEGÜL
UÇAGA BiNiYOR
,
Anne ve babalarımızın yakından tanıyıp çok sevdiği Ayşegül
karakterini senin de çok beğeneceğini düşünüyoruz. Birbirinden
farklı konular içeren Ayşegül serisinde elbette uçakları anlatan bir
kitap da bulunuyor. Ayşegül’ün ilk uçağa biniş heyecanını okumak
oldukça keyifli olacak.

FiKRi iLE FAHRi 3 - UÇAK UÇURMA KURSU
Nehir Aydın Gökduman’ın kaleme aldığı Fikri ile Fahri maceraları
bu kez bir uçak uçurma kursunda devam ediyor. Bakalım iki kafadar
uçakları yakından tanıyıp onları uçurmayı başarabilecek mi? Fikri
ile Fahri’nin birbirinden eğlenceli maceraları bu kitapta.

DOGA KAS, iFi JACK’iN MACERALARı: UÇMAK iSTiYORUM
-

Her ne kadar şehirde yaşasa da doğaya olan sevgi ve ilgisi
sönmeyen Jack’in doğa keşifleri her zaman büyük heyecan
demektir. Bu kez doğada kuşları gözlemleyen Jack, kuşlar gibi
uçabilmenin hayalini kuracaktır. Kuşların uçuşlarıyla ilgili teknik
detayları görebileceğiniz bu kitapta aynı zamanda Jack’in
maceralarına da ortak olacaksınız.
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SÖZCÜK AV ı

Sözcük avı bulmacasını çok sevdiğini duyduk. Biz de sana güzel bir sözcük avı
hazırladık. O zaman hemen başlamalısın. Yapman gereken şey, hakkında artık çok
fazla şey öğrendiğin baharatları yukarıdaki “harf havuzu” içinde bulman.
Bulduklarının üzerini renkli keçeli bir kalemle çizebilirsin. Sözcük avını tamamla ve
görevi bitirdiğine dair bize bir e-posta gönder, hediyeyi kap!
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Bulman gereken 10 baharat ismi: ZERDEÇAL - SAFRAN - SUSAM - SUMAK
MEYANKÖKÜ - KAKULE - TARÇIN - KARABİBER - KÖRİ - KİMYON
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BUNLARI
BİLİYOR MUYDUN

Bukelamunların dili,
kendi vücutlarından
iki kat daha
uzundur.

Bir deve kuşunun
gözü, beyninden daha
büyüktür.

Karıncalar
yuvalarını
çeneleriyle kazar.
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?

Yengeçler yavrularını altlarındaki
keselerde taşır.

Kertenkeleler su
içmeden yaşayabilir.

Şempanzeler
yüzme bilmez.

Dünyadaki en küçük
yumurta, sinek
kuşunun yumurtasıdır.

Sıcak su soğuk
sudan daha ağırdır.

Kelebekler
ayaklarıyla tat
alır.

Sinekkapan çiçeği
gibi bazı bitkiler etle
beslenir.

Bir timsahın gözlerinin
arasındaki mesafe,
ayaklarının büyüklüğüne
eşittir.

Yunus balıkları
bir gözleri açık
olarak uyur.
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G

önül Yeprem’in çocuklar için
hazırladığı kitapta ses, hareket, ritim
ve müzik ile ilgili öğretici ve eğlendirici
pek çok bilgi bulacaksınız. Çeşitli
etkinliklerin de yer aldığı bu özel
çalışmada bir adet de CD bulunuyor. Bu
CD ile birlikte kitaptaki bilgileri
pekiştirebilir, sesleri daha yakından
tanıyabilir ve müzik eğitiminde güzel
bir ilerleme kaydedebilirsin.
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Ç

ocuklar; kağıtlardan, plastiklerden,
renk renk kalemlerden ve doğada
bulunan pek çok şeyi kullanarak yeni
ürünler tasarlamaya ve üretmeye
bayılırlar. Bu kitapla birlikte bu kez
yapacağımız etkinliklere babaları da
davet ediyoruz. Onlarla birlikte harika
anılar biriktirebileceğimiz hem de kendi oyuncaklarımızı üretebileceğimiz
keyifli projeler seni bekliyor.

Ü

nlü ressam Wassily Kandinsky’in
çocukluğuna ve aynı zamanda
sanatının başlangıcına yolculuğa
çıkıyoruz. Wassily, normalin aksine
renklerden belirgin objeler ve çizimler
yapmak yerine onların sesini
duyduğunu iddia ediyor ve soyut
resimler çiziyordu. Resim sanatına
ilgi duyanlar bu kitaba bayılacak.

B

in yaşındaki bir zeytin
ağacıyla tanışıp dost olmak, zeytinin
ve Anadolu’nun son bin yılını bir de
ondan dinlemek ister misin? O hâlde
bu kitap tam sana göre. Bu zeytin
ağacının öyküsünü daha ilk sayfadan
seveceksin. Anıları, yaşanmışlıkları ile
bin yıllık zeytin ağacının tüm
çocuklara anlatacağı pek çok şey var.
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Tukanya
Yazar: ŞULE ATAÇ KIZILORMAN

BÖLÜM - 4

3. BöLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Tukanya halkı, ülkelerindeki felaketi fark ettikten sonra bir şeyler
yapmak için harekete geçmişti. Yeşil Tukanya ülkesini yıkmak isteyen
bir grup düşmana karşı birleşip ülkelerini kurtarmak isteyen tukanlar,
yaptıkları araştırma uçuşları ve toplantılar neticesinde bazı kararlar
almıştı...
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Tukanya’da her geçen gün endişe ve umutsuzluk artıyordu. Ne yapacaklarını bilmez bir hâldeydiler. Üstelik her kafadan bir ses çıktığı için bir türlü
ortak bir karar alamıyorlardı. Öte yandan da yıkımlar devam ediyor, ülke
yavaş yavaş yok ediliyordu.
Yeşil ve güzel ülke Tukanya’nın başına gelen ilk felaket değildi bu; ama ilk
kez birlikte hareket etmekte bu kadar çok zorlanıyorlardı. Herkesi memnun
edecek bir çare bulmak oldukça zordu. Ülkenin ileri gelen büyükleri
tecrübelerini paylaşıyor, çözüm önerileri sunuyordu sunmasına; ama bazı
genç tukanlar ve diğer ülke sakinleri aceleyle hareket ediyordu!
Zıpır, arkadaşı Gri’ye yazdığı mektubun cevabını bekliyordu. Beklemenin ve
çaresizliğin ne kadar zor olduğunu yeni öğreniyor gibiydi. Büyüdüğü
toprakların yok olmasına göz göre göre müsaade etmek istemiyordu; ama
ne yapmak gerektiği konusunda da hâlâ kesin bir fikri yoktu.
Neyse ki, iki gün içinde beklediği mektup gelmişti. Mektubu büyük bir
sabırsızlıkla açıp hemen okumaya başladı. Mektup, Gri’nin yaşadığı
şehirdeki direnişi hatırlatıyordu. Zıpır, o mücadele dolu günleri, şehri
nasıl yeşile dönüştürmeye çabaladıklarını ilk günkü heyecanıyla
hatırlamıştı. Arkadaşı Gri başta olmak üzere yaşadıkları şehri kurtarmaya
çalışan çok sayıda kuşun birlikte nasıl hareket edip, başardıklarını
hatırlamıştı. Zıpır, kendi derdine daldığı için unutmuştu bu başarıyı; ama
yaşadığı bu tecrübe, ülkesini kurtarmak için Zıpır’a büyük bir noktayı
hatırlatmıştı: “Bir olmadan asla kazanamazsın!”
Zıpır hemen Tukanya halkının toplanmasını istedi. Onlara geldiği şehirde
yaptıkları mücadeleyi bir kez daha anlattı. Bu kez sadece birer hatıra
olarak değil kendi kurtuluşları için bir çözüm olarak bahsetti
yaşadıklarından. Şehirdeki tecrübesinin kendisine çok şey öğrettiğini,
ülkesini kurtarmak isteyen her tukanın da bu mücadelede yer
alması gerektiğini söyledi. “Hep birlikte hareket etmezsek
kazanmamız mümkün değil.” diyerek sözlerini bitirdi.
Konuşmaya Zıpır’ın dedesi devam etti. “Şüphesiz her bir ağacın
tek başına taşıdığı çok büyük anlamlar vardır; ancak bir orman
tek bir ağaçtan meydana gelmez. Çok sayıda ağacın birlikte, yan
yana durduğu yerde orman olur. İşte o zaman, orman olmanın
tüm zenginlikleri ortaya çıkar. Tek başına bir ağacın doğadaki dönüştürücü
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gücü ile ormanın etkisi nasıl bir değilse mücadelemiz için de durum
böyledir arkadaşlar. Uçmak için kanatlarımızı çırptığımızda sadece bize
yetecek havayı hareket ettirdiğimizi sanırız; ancak diğerlerinin ihtiyacı olan
hava dalgalanmalarının hepsi bir diğerinin kanat hareketleriyle olur...”
Söz alan diğer tukanların da etkileyici konuşmalarıyla birlikte ülkede umut
ve heyecan yeniden hâkim olmuştu. Artık ne olursa olsun birlikte hareket
edecek bir Tukanya halkı vardı ve üstelik ülkedeki tüm canlılar bu mücadeleye katılıp ellerinden geleni yapacaktı. Kaçmaktan, başka ülkelere göç
etmekten ve korkaklıktan bahsedenlerin sesi kısılmıştı artık.
Bir görev dağılımı yapmak gerekiyordu. Bir “duyuru” ekibi kurulması kararı
alındı. Bu ekip Tukanya’nın durumu hakkında tüm dünyaya son
gelişmelerden bahseden yayınlar yapacak ve destek mesajları atacaktı.
Tukanya’da meydana gelecek yıkımın doğaya vereceği zararları anlatacak
bir de “davet” ekibi kurulacaktı. Bu ekip, düşmanların kalbinde vicdan ve
adalet duygularını harekete geçirmek için çalışacaktı. Böylece belki de
düşmanı, yaptığı kötülükten vazgeçirebilirlerdi. Bu işe yaramazsa “taarruz”
ekibi son çare olarak ülkeyi yıkmak isteyenlere taşlarla ve kurumuş dal
parçalarıyla saldıracaktı.
Duyuru ve davet ekibi çalışmalarına hızla başlamış ve kısa sürede büyük bir
etki uyandırmayı başarmıştı. Özellikle duyuru ekibinin ulaştığı yerlerden
gelen destek mesajları, Tukanya halkını daha da umutlandırıyordu. Davet
ekibi de yıkımların sona ermesi çağrısında bulunmuş; ancak pek bir sonuç
elde edememişlerdi.
Düşmanlara yapılan davet çağrıları sonuç vermiyordu. Öte yandan yıkımlar
ve salgın hastalıklar da devam ediyordu. Sonunda saldırıya geçme zamanı
gelmişti. Sadece taarruz ekibi değil tüm Tukanyalılar bu saldırıda
kanatlarından geleni yapacaktı. Ertesi gün güneşin ilk ışıklarıyla saldırının
başlamasına karar verilmişti!
O gece neredeyse hiçbir Tukanyalıyı uyku tutmamıştı. Yarın neler olacağıyla
ilgili büyük kaygılar duyuyorlardı; ancak günlerdir süren direnişe bakılırsa
Tukanya halkı kaybetmeye hiç niyetli değildi.
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Son bir haftadır her sabah güneşin ilk ışıklarıyla o korkunç, dev makinelerin
sesleri duyulurdu. O sabah da öyle oldu; ancak düşmanın bilmediği bir şey
vardı: O sabah her bir Tukanyalı onlardan önce uyanmıştı.
Herkes daha önceden belirlenen görev yerlerine kanat açmıştı. Görevler bir
kez daha tekrar edilmiş, dualar edilmiş ve son kontroller yapılmıştı. Artık
taarruz zamanı gelmişti. Tukanyalılar, belirlenen saldırı ötüşü ile harekete
geçtiler ve dört bir koldan ağaçları yıkan makinelere ve tüm düşmanlara
saldırmaya başladılar.
Başlangıçta saldırı sonuç veriyor gibiydi, düşman birlikleri beklemediği bu
saldırı karşısında şaşırmış ve ağır darbeler almaya başlamıştı. Makineler
tek tek bozuluyor, insanlar da sağa sola kaçışıyordu; ama birden her yeri
kurşun sesleri doldurmaya başlamıştı! Düşman birlikleri durmaksızın kuşları
hedef alarak ateş ediyordu. Mecburen herkes geri çekilmek zorunda
kalmıştı. Yaralıların durumu ise hiç iyi görünmüyordu…
Tukanyalılar ağır bir yenilgiye uğramak üzereydiler. Neredeyse
kaybettiklerini kabullenmeye başlayacaklardı. Herkes birbirine korku dolu
gözlerle bakıyordu. Gökyüzünde aniden beliren hareketlilik tüm
gagaları yukarı döndürmüştü. O da ne! Gökyüzünde devasa bir kuş
sürüsü hızla yaklaşıyordu.
Dünyanın farklı ülkelerindeki kuşlar büyük bir öfkeyle düşman birliklerine
saldırmaya başlamıştı. Neye uğradıklarını anlayamayan düşmanlar,
araçlarına binip kaçmaya başlamıştı. Makinelerin ise bozuluncaya kadar
üzerine taşlar atılmaya devam edilmişti. Bir süre sonra düşman
birliklerinden kimse kalmamıştı Tukanya’da. Tukanyalılar sevinç
çığlıkları atıyordu.
Dost diyarlardan gelen destekle düşmanlar şimdilik yenilmiş gözüküyordu.
Ancak Tukanya’daki tehlike tamamen geçmiş değildi. Tehlikenin tamamen
sona ermesi için yapılacak daha çok şey vardı.

Devamı gelecek sayıda...
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SULU SULU
YAZ OYUNLARı
GELDi
Değerli Arkadaşlar Merhaba,
Yaz mevsimiyle birlikte havalar da ısınmaya başlıyor. Bu sıcak havalarda
hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek istiyorsanız bu
oyunlar tam size göre! Ne de olsa yaza girdik ve siz de tüm sene
boyunca çalıştınız ve güzel bir yaz tatilini hak ediyorsunuz.
Hadi bakalım, başlayalım. En çok hangi su oyununu seveceksiniz
çok merak ediyoruz?
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SU
TAs, ıMA

Bu eğlenceli yaz oyunu için oyuncu sayısı kadar karton
yahut plastik bardak, oyuncu sayısı kadar küçük kova
ve her oyuncunun da suyu içinden alabileceği büyük bir
kova lazım. Her bir oyuncu kâğıt/plastik bardakla büyük
kovadan su çekip kendi kovasını doldurmalıdır. Kendi
kovasını ilk dolduran birinci olur. Oyunu biraz
zorlaştırmak için bardakların uç kısımlarını kullanarak
bardakları ağzınızla taşıyabilirsiniz. Oyuncuların
başlangıç çizgisi ile dolduracağı kovanın mesafesi çok
uzak olmamalıdır.

SUda geMi
yüzdürMe

Kağıttan yaptığınız gemileri veya evinizde bulunan
oyuncak gemilerinizi büyükçe bir leğende üfleyerek
ilerleterek tekli veya çiftli yarışabileceğiniz eğlenceli bir
yaz oyunudur! Bu oyunu oynarken nefesinizi iyi kontrol
etmelisiniz! Yorulduğunuzu hissettiğiniz anda ara vermek
en iyisidir. Ayrıca, gemilerinizi uzun bir zeminde
yüzdürürseniz daha çok keyif alacağınızı unutmayın.

SU
bAloNU

Tıpkı su tabancasında olduğu gibi su balonu oyunu da çok
eğlencelidir. Küçük balonları suyla doldurarak
belirlenen hedeflere atabilir, keyifli anların tadını
çıkarabilirsiniz. Ancak bu oyunda birbirinizin canını
yakmamaya dikkat etmelisiniz. Su balonuyla oynarken
baş kısma ve hassas noktalara nişan almak kesinlikle
yasaktır.

SU
tAbANcAsı

Bu oyunu oynamak için oyuncu sayısı kadar su
tabancasına ihtiyaç var. İster tekli ister takım oluşturarak
su tabancası oyunu ile harika vakit geçirebilirsin. Eğer
tekli oynayacaksınız herkesin kendi tabancasına farklı
renkte su doldurması güzel olur. Takım hâlinde
oynamak isterseniz de her takımın kendi rengini
tabancalara doldurmalısınız. Tabancalardaki suları
renklendirmek için varsa gıda boyası kullanabilirsiniz.
Eğer gıda boyası bulamazsanız başka bir şey
denememelisin. Renksiz de devam edebilirsin. Biliyorsun
asıl renk, oyunun içinde saklıdır. Su tabancasıyla
oynarken baş kısma ve hassas noktalara nişan almak
kesinlikle yasaktır.

bAlık
tutMA

Büyükçe bir kabı su ile doldurup içini renkli mandallar
veya varsa oyuncak balıklar ile doldurun. Suyun
içindekileri yakalamak için oyuncu sayısı kadar kepçe
veya süzgeci hazır edin. Bu oyunu farklı şekillerde de
oynayabilirsiniz. Mesela bir renk belirleyip o renkteki
balıkları ilk tutanın birinci olması veya dakika tutup
belirlenen süre içinde en çok balık yakalayanın birinci
olması gibi.
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AYNı OLANLARı BUL,
AYNı RENGE BOYA.

Birbirinin aynısı olan hayvanları bul, keçeli kalemle aynı
renge boya! Aynı olan tüm hayvanları bulur, aynı renge
de boyarsan bir fotoğraf çekip bize de gönder. Unutma,
bu görev sana tam 30 puan kazandırabilir.

30
PUAN
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R
A
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ı
N
A
T
Arkadaşlar Merhaba,
Bu sayımızda engelli arkadaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için
neler yapıldığına ve bizlerin neler yapabileceğine yakından
bakalım istedik. Paylaşacağımız bilgiler sayesinde engelli
arkadaşlarımızla çok daha doğru bir iletişim kurmanın mümkün
olacağını düşünüyoruz.
Doğuştan veya sonradan çeşitli nedenlerle bedensel, zihinsel ve
duygusal yeteneklerinde kayba uğramış, bu yüzden de sosyal
yaşama uyum sağlamada ve kendi ihtiyaçlarını karşılamada güçlük
yaşayan kişilere engelli denir. Çevremizde çok sayıda engelli insan
bulunmaktadır. Onların da en az bizim kadar sosyal hayatı
rahatça yaşayabilmeleri için dikkat etmemiz gereken bazı
kurallar ve öğrenmemiz gereken bilgiler vardır. Her sağlıklı
bireyin de potansiyel bir engelli olduğunu hiçbir zaman
unutmadan herkese saygı ve sevgiyle yaklaşmalıyız. Hayatta ciddi
zorluklar yaşayan; ama engel tanımadan hayata tututunan tüm
insanlar için biz de bir adım atmalıyız…
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ENGEL TANıMAYANLARı DAHA YAKıNDAN TANıMAK iÇiN…
Kolunda üç siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz
baston kullanan kişiler, görme engellidir. Beyaz bastonunda
kırımızı renk bulunanlar ise aynı zamanda işitme engellidir.
Trafik işaretlemeleri ve düzenlemeleri de büyük ölçüde
engelli vatandaşlarımız için düzenlenmektedir. Trafik ışıkları
sesli bildirim yaparak engellilere yardımcı olur.
Bilgi-yönlendirme işaret ve levhaları, engelliler kadar bizim
de bilmemiz gereken işaretlerdir.
Kaldırım ve merdiven kenarlarında bulunan rampalar
engelliler içindir ve kullanım önceliği de onlara aittir. Ayrıca
apartman girişlerinde de bulunabilen bu rampaların önünü
kapatamamaya özen göste memiz gerektiği gibi bu noktalara
özen göstermeyenleri de nazik bir şekilde uyarmalıyız.
Otoparklarda engellilere ayrılan park yerleri mevcuttur ve
bu alanlara diğer araç sürücüleri park etmemelidir. Sen de
bu konuda hasssasiyet göstermeli, bu yerlere hakkı olmadığı
hâlde park etmiş araç sahiplerini uyarmalısın.
Belediye otobüslerinde engelliler için ayrılan bölümler vardır.
Engelli, yaşlı, hamile ve gaziler için özel ayrılmış noktaların
kullanımına dikkat etmelisin. Gerektiğinde yer verilmesini
sağlamalısın.
Alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, metro ve metrobüs
duraklarında bulunan asansörlerin kullanım önceliği de onlara
aittir.
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NELER YAPABiLiRiZ?
Görme engelli bir kişiye karşıdan karşıya geçerken yardımcı
olmak istediğinde, kolunu tutmasına izin vermelisin. Bu durum
zaruridir, çekinmeye gerek yoktur; çünkü engelli kişi kolunu
tutarak hem güven içinde olduğunu hisseder hem de gideceği
noktayı çok daha rahat anlar.
Görme engelli kişinin fark edemediği bir tehlike varsa
mutlaka onu uyarmalısın.
Tekerlekli sandalyede bulunan insanlara yaslanmak doğru
değildir. Kendilerine sorulmadan asla tekerlekli sandalyenin
hareket ettirilmemesi gerekir.
Parklarda engelli çocuklar için ayrılan bölümler, onlara eşlik
etmek dışında kullanılmamalıdır. Engelli çocukların rahat ve
güven içinde oynamalarını sağlamak üzere elimizden geleni
yapmalıyız.
Günlük hayatımızda engelli insanlarla ilgili pek çok
bilgilendirme yapılmaktadır. Bu tür bilgilendirmelere
dikkat etmeliyiz.
Bazı kurumların hazırlamış olduğu trafik eğitim parklarına
katılarak buradaki eğitimlerden faydalanabilir ve bu konuda
çok daha fazla bilgi sahibi olabilirsin.
Genel olarak öncelik sırası engellilere ait olan yerleri
kullanmamaya özen göstermelisin. Gerektiğinde de hakkı olmadan kullananları uyarmalısın.

!
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Unutma, hayat herkes için özel ve güzeldir. Biz kendi haklarımızın
korunmasını ve haklarımıza saygı gösterilmesini istiyorsak diğer
insanların haklarına da saygı gösterermeliyiz. Karşılıklı saygı ve
sevginin çözemeyeceği hiçbir sorun yoktur.
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UÇAKLAR
Değerli Arkadaşlar Merhaba,
Uçaklar, insanlı ve insansız hava araçları, uzay ve genel olarak havacılık
hakkında bilgilerimizi artırmaya devam ediyoruz. “Uçakların Sırları”
yazımızda, uçaklar hakkında ilgini çekebileceğini düşündüğümüz bazı
konulara değinmek istiyoruz. Aşağıda okuyacağın bilgiler, tadımlık olup
detaylı araştırmayı sana bırakıyoruz. Bu bilgiler dışında merak ettiğin
yahut bildiğin ve bizimle paylaşmak istediğin her konuyu açığız. Bize yazıp
görüşlerini bildirmen hepimizi sevindirecektir. Hadi öğrenmeye ve
araştırmaya başlayalım.

UÇAKLARıN CAMLARı NEDEN OVALDiR?
Uçak camlarının köşeli değil de köşelerinin
yuvarlatılmış, oval bir şekilde yapıldığını görürsün.
Peki, bu neden böyledir? Basitçe anlatmak
gerekirse bu şekil, uçuş sırasında camları
parçalanmaktan korumaktadır. Pencereler
bükülmek (köşeleri yuvarlatılmak ve
ovalleştirilmek) suretiyle pencere üzerinde oluşan basınç ve direnç
azaltılmış olur. Ayrıca uçak üzerinde altta bulunan küçük delik de yine
basınç için hayati bir öneme sahiptir. Bu ve benzeri küçük; ama oldukça
önemli detaylar sayesinde uçağımız kilometrelerce yüksekte uçarken biz de
güven içinde camdan dışarıyı seyreder ve keyifli, güvenli bir seyahat
yapmış oluruz.
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UÇAK KANATLARı NEDEN KıVRıMLıDıR?
Uçak kanatlarındaki kıvrımlı yapı, uçakların yakıt
tasarrufu sağlamasına yarar. Daha iyi ve
konforlu bir uçuş sağlar. Ayrıca kıvrımlı kanat
yapısının, meydana gelen basınç farkını
düzenlemeye de faydası vardır.

UÇAKLAR GERi GiDEBiLiR Mi?
Tüm yolcular ve görevliler içeriye girdikten
sonra kapılar güvenli bir şekilde kapatılır. Bu
esnada “towcar” denilen araçlarla uçağın,
uçuşa başlama noktasına kadar itilmesi
sağlanır. Uçaklarda geri vites olmamasına
rağmen geri gitme özelliği vardır; ancak en
risksiz yöntem towcar araçlarının kullanımıdır.
Yapılan bu işleme de “push back” denir.

UÇAKLARDA Hijyen

Uçaklarda, hastanelerde kullanılan hava
filtreleme teknolojisine benzer yahut daha
üst bir teknoloji kullanıldığı için uçaklardaki
hava oldukça temizdir. Tabii ki bu, uçakların
içinde mikrop barınamayacağı anlamına
gelmez; ama yine de üst seviye bir hijyen
sağlanır. Ayrıca her uçuş sonrasında uçak içinin ve gerekli hâllerde dışının
temizlendiğini ve solüsyon koruma yapıldığını da bilmekte fayda vardır.

+1

Paylaştığın her yeni bilgi sana
maket uçak hediyesine
+1 çekiliş hakkı sağlayacak.
Hadi ne duruyorsun, araştır, öğren
ve bizimle paylaş!
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Hangi hayvan ayaklarıyla tat alır?
a.
b.
c.
d.

Kedi
Sincap
Kelebek
Kertenkele

Baharatlarıyla ünlü ülke hangisidir?
a.
b.
c.
d.

İspanya
Hindistan
Danimarka
Japonya

Görme engelli bir kişinin kullandığı baston ne renktir?
a.
b.
c.
d.

Mavi
Siyah
Kırmızı
Beyaz

Bu yıl düzenlenen 41. Uluslararası 23 Nisan Şenlikleri
hangi ilimizde gerçekleştirilmiştir?
a.
b.
c.
d.

Samsun
Rize
Adana
Bursa

Tarihte roket ile uçuş denemesi yapan ilk insan kimdir?
a.
b.
c.
d.

Evliya Çelebi
Lagari Hasan Çelebi
Hazerfan
Vecihi Hürkuş

Dili, kendi vücudundan iki kata kadar uzayan hayvan
hangisidir?
a.
b.
c.
d.
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Kedi
Kurbağa
Bukalemun
Köpek

Avrupa’nın en büyüğü olan tren müzesi hangi ilimizdedir?
a.
b.
c.
d.

Nevşehir
Bayburt
İzmir
Antalya

Hangisi Trabzon’da bulunan meşhur manastırdır?
a.
b.
c.
d.

Mor Gabriel Manastırı
Deyrulzafaran Manastırı
Sümela Manastırı
Alahan Manastırı

Hangisi baharat değildir?
a.
b.
c.
d.

Sumak
Kimyon
Salatalık
Zerdeçal

Hangi hayvan diğerlerinden daha hızlıdır?
a.
b.
c.
d.

Çita
Tazı
Zebra
Aslan
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Sevgili Çocuklar,
El-Cezerî yüzyıllar önce robotlar, hareket eden oyuncaklar, makineler icat eden bir
bilim insanıydı. İcatları topluma fayda sağlamış ve bilim dünyasına yol göstermişti.
Biz de yarınların aydınlığı olan siz Minik Kanatlar’ımıza, El-Cezerî’nin hayatını
anlamanız ve bilim ışığından faydalanmanız için bu güzel kitabı hediye ediyoruz.
İstiyoruz ki güzel ülkemizin güzel evlatları, yarınlarımızı aydınlatsın!
ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI
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