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Sevgili Çocuklar Merhaba,
Kocaman bir yaz mevsimini geride bıraktık. Güzelce eğlendiğinizi, dinlen-

diğinizi umuyorum. Uzun bir tatil döneminden sonra tekrar okulla, bilgiyle 
buluşmuş olduğunuz için mutlu olmalısınız. Okuldaki öğretmenlerinizi, 

arkadaşlarınızı tekrar görmüş olmanın ne büyük bir mutluluk olduğunu biz-
ler de bir vakitler yaşamıştık. O günleri özlemle hatırlayan bir büyüğünüz 
olarak okulunuzun kıymetini bilmenizi isterim. 2018-2019 eğitim ve öğre-
tim yılının güzelliklerle dolu olmasını, hepinizin çok mutlu ve çok başarılı 

olmasını dilerim.

Değerli Minik Kanatlarımız,

Bizler, sizlerin geleceği ve Ülkemizin güzel günleri için çabalıyoruz. Bizler, 
işlerimizde emek mücadelesi verirken sizlerden beklediğimiz tek şey mut-
lu ve huzurlu bir Ülke için, kendiniz için, toplum için faydalı bir insan olma 
yolunda çalışmanızdır. Bu da derslerine çalışan, aile içi görevlerini bilen, 

büyüklerine saygılı olan, çok düşünen, çok okuyan, sevmeyi bilen, doğaya 
ve canlılara merhametli olan bir nesille mümkündür. Ben, şahsım ve bizleri 
birbirine bağlayan Hava-İş ailesi adına bunu başaracağınıza, geleceğimizin 

güzelliği olacağınıza eminim…

Sizler okurken, çok çalışırken biz de size mutluluk yaşatabilecek, değer 
katabilecek bir dergi hazırlamayı kendimize bir borç biliyoruz. Elinizdeki Mi-
nik Kanatlar dergisi işte böyle bir amaç için hazırlanıyor. Dergimizin içinde 

sevgi, bilgi, hayret ve keşif var. Bir de güzel hediyeler var elbet. 
Bu sayımızda da yine sizler için birbirinden ilginç ve eğlenceli yazılar, ülkeler 
hakkında şaşırtıcı bilgiler, ilgi çekici meyve isimleri ve havacılık haberleri ile 

dopdolu bir dergi sunuyoruz.

Bu sayımızda sizleri güzel bir oyuna da davet ediyoruz. Minik Kanatlar’ın 
sayfalarında gizlenmiş puanları, verilen görevleri tamamlayarak toplarsanız 
sürpriz hediyeler kazanabilirsiniz. Bu güzel oyunla umuyorum ki dergimizi 

okumak daha eğlenceli olacaktır…

Bizlere Cumhuriyeti armağan eden Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’yı, vefatının sene 

dönümü münasebetiyle rahmetle
anıyoruz. Vatanımızı koruyan tüm kah-
ramanlarımızı hayırla ve şükranla anı-
yoruz. Bu güzel günler, bu güzel Vatan 

onların aziz hatırasıdır. Kahramanlarımı-
zın aziz hatırası olan Cumhuriyetimizin 

95. yılı kutlu olsun!

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere
sevgiyle kalın…

ALİ KEMAL TATLIBAL
GENEL BAŞKAN
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Bremen
Mızıkacıları

Kitaplık
Kösesi,

Bunları
Biliyor Muydun?

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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İçerisinde yer alan interaktif aktiviteleri ve 
sürekli yenilenecek olan alanlarıyla 42 Mas-
lak’ta  kapılarını açan İmagineer Kids, eğitici 
ve eğlenceli bir dünyanın yeni adresi olacak 
gibi görünüyor. Türkiyeli çocuklarla ilk defa 
buluşacak olan “Cartoon Network Bilinme-
yenler Dünyası” sergisi ile çocuklar her zaman 
karşılaştığımız fakat sebebini bilmediğimiz 
ilginç bilgileri Cartoon Network’ün karakter-
leriyle birlikte öğrenecek.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki Lok Virsa Ulusal Halk ve Geleneksel 
Miras Enstitüsünde açılan yaz okulunda, kamyon boyama ustası ve ressamlar 
gözetiminde 25 çocuk eğitim alıyor. Kamyon boyama sanatı Pakistan’da popü-
ler bir sanat ve çocuklar sadece kamyonları değil çeşitli ev eşyalarını, hediye-
likleri ve oyuncakları boyamayı da öğreniyor.

İLK DENEYİMSEL ÇOCUK
EĞLENCE VE KÜLTÜR MERKEZİ
‘IMAGINEER KİDS’ AÇILDI

PAKİSTANLI
ÇOCUKLAR

KAMYON
BOYAMA
SANATINI

ÖĞRENİYOR
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Kartal Yakacık’ta Mevhibe İnönü Çocuk Geli-
şim Merkezi adıyla hizmete açılan Türkiye’nin 
ilk alerjik çocuk kreşi büyük ilgi gördü. Alerji 
hastası çocukların normal kreşlere devam ede-
memesine çare olarak düşünülen kreşte hava-
landırma filtrelerinden sınıfların iç döşemesine, 
mutfakta pişirilen özel yemeklerden bitki terci-
hine kadar her şey alerjik çocukların sağlıkları-
nı güvence altına alacak şekilde tasarlandı.

Birbirinden eğlenceli etkinlik-
lerin yer aldığı ve 3 gün süren 
şenlik, 120 binden fazla çocuğa 
ve ailesine unutulmaz anlar ya-
şattı. Festivalde ayrıca pek çok 
çocuk dergisi, çocuklara ücretsiz 
dağıtıldı.

Başiskele Belediyesinin açılışını
gerçekleştirdiği Kocaeli’nde ilk, 
Türkiye’de ikinci olan Çocuk 
Üniversitesi Bilim, Teknoloji, Deney ve 
Eğitim Merkezi yaz okulu ile kapılarını 
açtı. Yaz okulu, 3 Temmuz 2017 günü 
170 kişiyle eğitime başladı.

Geçtiğimiz yıl Çukurambar Çankaya Park içinde açılan Çocuk Teknoloji Evi 
büyük ilgi görüyor. Teknoloji evinde yazın da kurslar devam etti. Çocuklar 
burada robot mekaniği, tasarım, akış diyagramları, temel görev yürütme, 
algılayıcılar, servo motor kontrolü üzerine çeşitli eğitimler alıyor.
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İLK ALERJİK ÇOCUK KREŞİ

TÜRKİYE’NİN 2. ÇOCUK 
ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ’NDE

KONYA ÇOCUK FİLM FESTİVALİ’NE

120 BİN ZİYARETÇİ

ANKARA’DA
ÇOCUK
TEKNOLOJİ EVİ
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Amsterdam Schiphol Havalimanı’nın hemen yanında bulunan Av-
rupa’nın en büyük havacılık marketi Aviation Megastore âdeta bir 
havacılık müzesini andırıyor.

Maketler, giysiler, posterler, kitaplar, uçuş simülatör araçları, hari-
talar, çantalar, bavullar, hediyelik eşyalar ve daha neler neler… Ma-
ğazada yer alan hem eskiye ait hem de modern uçak maketleri ile 
havacılık tarihine görsel bir yolculuk yapmak mümkün. Üstelik pek 
çok havacılık kitabı barındıran mağaza, bir arşiv özelliğine de sahip.

Havacılık tutkunlarının mutlaka görmesi gereken bir yer olarak biz 
notumuzu aldık! Kısmet. Belki bir gün ailenle senin de yolun düşer-
se burayı gezersin. Eğer olurda bir gün bu mağazaya uğrarsan bü-
yük uçak maketleriyle bir özçekim yapıp bizimle paylaşmayı unut-
mazsın, değil mi?

AVRUPANıN EN BÜYÜK HAVACıLıK MARKETi

AVıATıON MEGASTORE
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Bir varmış, bir yokmuş… Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok eski za-
manlarda güzel bir kasaba varmış. Bu güzel kasabada yaşayan bir de yaşlı bir eşek 
varmış. Eşek yaşlandığı için ne iş yapabiliyormuş ne de sahibini taşıyabiliyormuş. 
Sahibi de bu durumdan sürekli şikâyetçiymiş. Zamanla kendisini değersiz hisseden 
yaşlı eşek, bir gün evden kaçıp Bremen şehrinde şarkıcı olmaya karar vermiş. Bir 

gece sessizce çıkmış ahırdan ve bir daha geri dönmemek 
üzere Bremen’e doğru yola koyulmuş.
Eşek az biraz gittikten sonra bir de bakmış ki yolun 
kenarında ağlayan bir köpek var. Köpeğin yanına
yaklaşmış:

Eşek: “Köpek kardeş, neden ağlıyorsun?” demiş.
Köpek: “Sorma eşek kardeş. Artık çok 
yaşlandım. Sahibime avlanmakta yararlı 
olamıyorum. Benim yerime başka bir köpek 
bakmaya başladı bile.” demiş.

Eşek, yaşlı köpeğe isterse kendisiyle
birlikte Bremen’e gelebileceğini söylemiş. Zaten bir 
işe yaramadığını düşünen köpek de bu teklifi kabul 
etmiş.

Köpek ve eşek az gitmiş, uz gitmiş, gece-gündüz yol 
gitmiş. Derken bir evin çatısında hüzünlü bir şekilde 
miyavlayan bir kedi görmüşler. Kediye neden üzgün 
olduğunu sormuşlar:

Kedi: “Sormayın arkadaşlar, artık çok yaşlan-
dım. Fareler bile benimle dalga geçmeye baş-
ladı.” demiş.

Eşek ve köpek de kediye, kendilerinin de aynı 
durumda olduğunu, bu sebeple isterse kendisi-
nin de yanlarına katılabileceğini söylemiş. Kedi 
büyük bir sevinçle onlara katılmış. Eşek, köpek 
ve kedi hep beraber yola koyulmuşlar. 
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Eşek, köpek ve kedi bir müddet daha gittikten sonra bir kasabanın giri-
şinde büyük bir horoz görmüşler. Horoz acı bir şekilde ötüyormuş. Eşek 
hemen sormuş horoza:

Eşek: “Hayrola horoz kardeş, senin derdin ne?” demiş.
Horoz: “Arkadaşlar, yaşlandığım için sahiplerim beni kesip yiyecekti.
Ben de evden kaçtım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum.” demiş.

Üç hayvan hemen horozu da çağırmış yanlarına. Böylece şarkıcı olmak 
için yola çıkan eşek, yanına üç tane daha arkadaş bulmuş. 

Dördü de Bremen şehrine doğru yürümeye devam ederken, yolun 
kenarında ışığı yanan bir ev dikkatlerini çekmiş. Karınları çok acıktığın-
dan dolayı eve girip bir şeyler yemek istemişler. Bir de ne görsünler, 
evin içinde haydutlar var! Haydutları evden kaçırıp güzel bir yemek ve 
uyku için bir plan düşünmüşler. Hepsi sırayla üst üste çıkıp şarkı söyle-
yerek haydutları korkutup kaçıracaklarını düşünmüşler.

En altta eşek, üzerinde köpek, köpeğin üzerinde kedi ve en
üste de horoz çıkmış. Her biri kendi lisanınca şarkı söylemeye
başlamış: Eşek anırmış, köpek havlamış, kedi miyavlamış ve
horoz da ötmüş. Hep birden bağıran hayvanların sesi haydutları
korkutmuş. Haydutlar, neler olup bittiğini anlamak için cama
bakınca camdaki hayvanları canavara benzetmişler.
Korkudan kaçan haydutlardan boşalan eve bizim Bremen
Mızıkacıları girmiş. Bir güzel karınlarını doyurup güzel de
bir uyku çekmişler...

Bremen Mızıkacıları, Jacob ve Wilhelm Grimm’in 
(Grimm Kardeşler) eski Alman şiir, efsane ve halk 
anlatılarını modern bir üslupla derleyerek hazırla-
dıkları “Çocuk ve Yuva Masalları” kitabı içerisinde 
yer alan fabl türünde bir masaldır. Burada
okumanız için verdiğimiz Bremen Mızıkacıları
masalı, uyarlanmış ve sadeleştirilmiştir.



UÇAKTAN INDIM SEHRE:
. .

,

Minik Kanatlar’ın her sayısında kanatlarımızı havalandırmaya devam ediyoruz. 
Önceki sayıda Ankara’yı ziyaret etmiştik. Bu sayıda rotamız Gaziantep. Lezzetli
yemekleri, tarihî eserleri ve müzeleriyle meşhur Gaziantep, güzel Ülkemizin
Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Gazi unvanını 1921 yılında Türki-
ye Büyük Millet Meclisi tarafından alan Antep şehri, hava yoluyla gelen misafirle-
rine güzel bir havalimanıyla merhaba diyor. Hadi birlikte bu güzel şehirdeki ilk du-
rağımız olan havalimanını biraz tanıyalım. Sonrasında gezilecek yerlere göz atarız.

Gaziantep Havalimanı, 

1976 yılında hizmete 

açılmış, dış hatlar uçuşla-

rına ise 1993 yılında baş-

lamıştır. Havalimanı’nın 

uluslararası üçlü kodu 

GZT’dir. 

2006 yılında hizmete açı-
lan yeni iç-dış hat termi-
nal binasıyla havalimanı 
yıllık yaklaşık 4 milyon yolcuyu gökyüzüylebuluşturmaktadır.
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.
GAZIANTEP

Engelsiz Hava Kuruluşu un-vanı bulunan havalimanı, “engel tanımayan” insa-nımıza sağladığı kolaylıkla alkışı hak etmektedir

Bu arada Gaziantep Hava-limanı’nda hemen hemen herkesin elinde bir baklava kutusu görebilirsin. Ne de olsa fıstığı ve baklavalarıyla meşhur bir ilimiz.

Ekolojik yapısı ve hassasi-

yeti sebebiyle de havalima-

nına Yeşil Havaalanı Kuru-

luşu Sertifikası verilmiştir.
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Minik Kanatlarımız İstanbul’dan havalandı ve Gaziantep’e doğru süzüldük.
Gaziantep Havalimanı’na indik ve burayı tanıdık. Şimdi de Minik Kanatlar’ın
gezi defterindeki yerlere yol alıyoruz. Birbirinden güzel yemekleriyle, tarihî
dokusuyla meşhur Gaziantep şehrini gezmeye başlayabiliriz. Müzeler,
kütüphaneler ve özel bahçeler seni bekliyor…

Türkiye’de yalnızca beş ilde oyuncak müzesi olduğunu biliyor muy-
dun? O illerden biri de Gaziantep’tir. Buradaki oyuncak müzesinin 
içerisinde bir mağara galerisi bulunuyor ve dünya çocuklarının 
tanıtıldığı tek oyun ve oyuncak müzesi de burası. Müzeyi gezerek 
eski zamanlardaki çocukların neler oynadığını öğrenecek, ilginç 
oyuncaklar karşısında şaşıracaksın!

Bu kütüphane farklı! İçerisinde sadece kitaplar değil
sanat, bilim ve drama atölyelerinin de yer aldığı,
dinlenme ve renkli okuma alanlarının bulunduğu bu
kütüphaneyi gezmek için acele etmelisin. Çocuk dostu
ve engelsiz kütüphane olma özelliğine sahip
kütüphanenin ana temasını ağaç oluşturuyor. Bir
kütüphaneden çok fazlası. Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te.



...............................................................................................................................
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Türkiye ve dünyada bulunan çok değerli çiçek türle-
rinin yer aldığı bu rengârenk bahçeyi gezerken bitki-
lerin büyülü dünyasına kapılacağına eminim. Üstelik 
sadece bir değil tam dokuz bahçe birden gezmiş ola-
caksın! Renk ve koku bahçesi, zen bahçesi, Osmanlı 
bahçesi gibi isimlere ayrılan bu botanik bahçede 
çeşitli eğitimler de veriliyor.

Türkiye ve dünyada bulunan çok değerli çiçek türlerinin
yer aldığı bu rengârenk bahçeyi gezerken bitkilerin
büyülü dünyasına kapılacağına eminim. Üstelik sadece
bir değil tam dokuz bahçe birden gezmiş olacaksın! Renk
ve koku bahçesi, zen bahçesi, Osmanlı bahçesi gibi isimlere
ayrılan bu botanik bahçede çeşitli eğitimler de veriliyor.

Gaziantep’in yemekleri kadar meşhur müzesi Zeugma
“köprü” anlamına geliyor. Müzenin içinde eski

uygarlıklar döneminde bulunan çeşitli
mozaikler ve heykeller sergileniyor.
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Türkiye’nin en geniş alanına sahip Gaziantep
Hayvanat Bahçesi’ni görmeden bu şehri gezdim
diyemezsin! İçerisinde yer alan Safari Park’ta
gezerek safari hayvanlarına yakından bakma
imkânın olacak. Hayvan dostlarımızı tek tek
ziyaret ettikten sonra Doğa Müzesi’ne
uğramayı da unutma.

Bu arada henüz açılmadı; ama bilmeni isterim dünyanın
ilk ve tek Fıstık Müzesi çok yakında Gaziantep’te!
Fıstığın çeşitleri, fıstık hakkında bilgiler, fıstıktan elde
edilen ürünler, üretimden tüketime kadar fıstıkla ilgili
her şey bu müzede yer alacak. Bal mumundan yapılan
hareketli heykellerle doğal fıstık toplama ortamının oluşturulduğu müze, çok yakında
ziyarete açılacak! Belki sen gittiğinde açılmış bile olabilir.



LABIRENT OYUNU
.
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ÇÖP ADAMLAR SPOR YAPıYOR,
SEN DE KALEMiNLE ONLARA KATıLABiLiRSiN

Arkadaşlar Merhaba,
Bu etkinliğimizde çöp adamların yaptıkları spor-
ların neler olduklarını senin bilip bilmediğini öğ-
renmek istiyoruz. Ayrıca her sporcu çöp adamın 
yan kısmında bir boşluk bıraktık. Bu boşluklara 
çöp adamların aynısını sen de çizebilir misin? 

Bildiğin her spor türü için 1 puan, aynısını 
çizdiğin her çöp adam için de 2 puan kazanabi-
lirsin. Çizimlerini renkli keçeli kalemlerle yapa-
bilirsin. Toplam 60 puan seni bekliyor. Bul, çiz, 
sonucunun fotoğrafını çek, sonucu bize gönder 
ve görevi başarıyla tamamla. Hadi başlayalım!
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Bremen Mızıkacıları’nın hikâyesini 
Minik Kanatlar’ın bu sayısında oku-
dun. Okudun değil mi? İşte orada 
bulunan dört kafadar vardı ya, işte 
onların bu resimde nerede olduğu-
nu bulabilir misin? Senden bu dört 
kafadarın resimlerini bu görselde 
bulmanı, bulduğunda güzel, renkli 
bir keçeli kalemle işaretlemeni isti-
yoruz. Eğer bulur, işaretler ve bize 
görevi başardığını ispatlarsan sana 
güzel bir hediyemiz var. Hadi, başla 
hemen!

Bu arada, eğer Bremen Mızıkacıla-
rı’nı, bu dört kafadarın hangi
hayvanlar olduğunu unuttuysan, 
önceki sayfalara göz atmanı tavsiye 
ederiz. 
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Değerli arkadaşlar, her güzel işin ardında ciddi bir emek vardır.
Günümüz dünyasında işlerimizi kolaylaştıran her buluşun her başarı

öyküsünün ardında yılmadan çalışmış kahramanlar, mucitler, yazarlar,
düşünürler ve gönül erleri vardır. Onları tanımak, onların azimlerine

tanık olmak hem bir gönül borcumuzdur hem de bizlere yol göstermesi
açısından oldukça önemlidir. Dergimiz Minik Kanatlar’ın her sayısında
başta Ülkemizin değerli önderleri olmak üzere dünyaya değer katmış

çeşitli milletlerden “kahraman” şahsiyetlere yer vereceğiz. Bu sayımızda
ise Türk havacılık tarihine damga vurmuş Vecihi Hürkuş’a değineceğiz.

Buradaki bilgiler tadımlık olacak, derinlemesine araştırmayı sana bir görev
olarak sunuyoruz. Var mısın?

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden biri olan
Vecihi Hürkuş, bir pilot ve aynı zamanda bir mühendistir.
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Küçüklüğünden beri uçaklara meraklı olan Vecihi Hürkuş,
Tayyare Makinist Mektebi’nden mezun olmuş, zamanla
çabalayarak pilot diplomasını da almayı başarmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda Kafkas Cephesi’nde üstün gayretle
mücadele etmiş, Türk havacılık tarihine ilkin buradaki
başarılarıyla katkı sağlamıştır. 

Uçak kullanmanın yanı sıra uçak
tekniğinde de bilgi ve tecrübe
sahibi olmuş Vecihi Hürkuş,
savaşın ardından uçuş
eğitmenliğine başlamış, yeni
pilotlar yetiştirmiştir.

İlk sivil Türk uçağını (Vecihi XIV)
imal etmiştir. Bunun anısına
Kadıköy’de heykeli dikilmiştir.

İlk sivil havacılık okulunu kuran, ilk sivil
havayolu şirketini kuran da kendisidir.

Vecihi Hürkuş’u yakından tanımak istersen “Göklerdeki
Kahraman: Hürkuş” sinema filmini ailenin gözetiminde
izleyebilir, hakkında yazılmış kitapları okuyabilir ve
kendisinin adını taşıyan sivil toplum faaliyetlerini
internet ortamından da takip edebilirsin.  
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Merhaba,  
Fark ettin mi? Marketlerde alışveriş yaparken ürünlerin fiyat ve

detaylarını gösteren etiketlerde bir yenilik yapıldı, bundan haberin var

mıydı? Üretimi Türkiye’de yapılan ürünlerin etiketlerinde kullanılması

zorunla hâle gelen “Yerli Üretim” logosu aşağıda olduğu gibidir. Senin

de bundan haberin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konu hakkında

birkaç şey daha öğrenmek ister misin?
 
“Yerli Üretim” demek, ürünün Türkiye’de üretildiğini gösterir. Ürünün

Türkiye’de üretilmesi demek, burada yetiştirildiğini, hazırlandığını,

üretildiğini; ürünün hazır bir şekilde yurt dışından getirilmediğini

(ithal edilmediğini) ifade eder.
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Her sene 12-18 Aralık tarihlerinde özellikle
okullarda kutladığımız Tutum, Yatırım ve
Türk Malları Haftası yani hepimizin kısaca
söylediği Yerli Malı Haftası bu sene biraz
daha renkli ve bilinçli geçecek gibi gözüküyor,
sence de öyle değil mi? 
Eh, bu kadar bilgiden sonra artık bu konularda çok daha dikkatli 
olursun diye düşünüyoruz. Mesela, marketten bir ürün alırken önce-
likle Yerli Üretim logosunun olup olmadığını kontrol edersin, aynısı 
varken yerlisini tercih edersin, her zaman olduğu gibi Ülkemiz emek-
çisinin yanında olmaya devem edersin diye düşünüyoruz. 
Unutma, güzel Ülkemizde her şeyin en iyisini en güzelini üretmek
mümkün. Bu da yerli üretime inanmak, güvenmek ve destek
olmaktan geçer.

YERLi ÜRETiMi

DESTEKLiYORUM



Uçuş Kitaplığımızın her sayısında senin için uçuşla ilgili bazı kitaplardan bahse-
deceğimizi söylemiştik. Önceki sayımızdaki uçuş temalı kitapları okudun mu me-
rak ediyoruz? Okumadıysan bu ve önceki sayımızda tanıttığımız kitapları hemen 
okumaya başlamalısın; çünkü oldukça güzel ve önemli bilgiler var bu kitaplarda. 
Bu kitapları okuduğunda uçaklar hakkında daha çok bilgi sahibi olabilir ve uçağa 
bindiğinde dikkat etmen kuralları öğrenebilirsin. Gökyüzü, uçmak ve uçaklar hak-

kında rengârenk ve eğlenceli kitaplara hemen şimdi göz atmaya ne dersin?

Ali ve Gül, anne babasıyla birlikte ilk kez uçak yolcuğu
yapacaktır. Hazırlıklara hemen başlarlar. İlk iş bavul

hazırlamaktır. Ardından havalimanında yapılması gerekenleri
öğrenmeye başlarlar. Öğrendikleri önemli şeylerin başında da
uçağın içinde uyulması gereken kurallar vardır. Sen de uçakla

yolculuğa çıktığında bu kitabı yanından ayırma!

uçAktA

EFE iLE ECE BÜYÜYOR 
ÖGRENiYOR / UÇAKTA

Efe ve Ece kardeşler ilk kez uçak yolculuğuna hazırlanıyor. Uçak 
yolculuğu için neler gerekiyor, neler yapılmalıdır gibi pek çok soru-
nun cevabını bulabileceğin eğlenceli bir kitap bu. Uçmaya ve kuşlara 
hayran Efe ile Ece, babalarının kendilerine uçak bileti sürprizi yapma-
sıyla uçma heyecanını tatmış olacaklar. Onların hikâyesini okuyarak 
heyecanlarına ortak olmak ister misin?
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Kanada’da 
300 milyonun 

üzerinde
göl bulunuyor.     

Dünyanın
en büyük çölü
Büyük Sahra 

Çölü’dür.
Dünyanın

en uzun nehri
Nil’dir.

Dünyanın
en yüksek dağı
Everest’tir.

İlk yelkenli
tekneler Mısır’da

yapılmıştır.

Afrika’da yaşayan
Gri Papağan 
200’den fazla

kelime konuşabiliyor.

BUNLARI
BİLİYOR MUYDUN ?
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Papua Yeni Gine’de 
800’ün üzerinde dil

konuşuluyor.

Devekuşlarının
gözleri beyinlerinden

büyüktür.     

Dünyanın
en uzun caddesi

Kanada Toronto’daki
Yonge caddesidir.

Haiti dünyanın en
ağaçsız ülkesi

olarak
belirlenmiştir.

Dünyanın
en büyük canlısı
mavi balinadır.          

Dünyanın en
rüzgârlı bölgesi
Avustralya’daki
Perth şehridir.



Yasemin, ilkbahar güneşinin doğuşunu 
büyük bir heyecanla bekler ve annesine 

güneşin doğup doğmadığını sürekli sorar. 
Bu soru Yasemin için mühimdir; çünkü 
o gözleri görmeyen bir çocuktur. Güneş 
doğduğunda her yerin aydınlık olacağını 
ve işte o zaman her yeri görebileceğini 
zanneder. Yasemin’in beklediği ilkbahar 

güneşi bir gün doğar; ancak Yasemin yine 
de hiçbir şey göremez. Bir gün konuşan bir 
ayçiçeğine rastlayan Yasemin, ayçiçeğinin 

öğütleriyle gerçek görmenin kalpte gerçek-
leştiğini anlar ve karanlık dünyasında yeni 

bir pencere açılır.

Bir gün bir çiftlikte yaşayan tüm hay-
vanların yavruları aynı anda kaybolur. 

Kısrak, ördek, eşek, keçi, inek ve köpek 
telaş içerisinde yavrularını aramaya ko-
yulurlar. Tepeleri aştıklarında karşılarına 
bir insan çıkar, o da bebeğini aramakta-
dır. Aştıkları tepede bulunan evin arka 
tarafına geçince hepsini gülümseten o 

manzara görülür: Tay, civciv, sıpa, oğlak, 
buzağı, enik ve bir bebek hep beraber 

oyun oynamaktadır...
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Rengârenk ağaçlarla dolu ormanda bir 
fil, bir yılan ve bir papağan yaşamaktadır. 
İlk sayfalarda hayvanları ağaçların arasın-
da bulmak oldukça zor iken gün gittikçe 
azalan ağaçlarla hayvanlar, sayfalarda 

daha görünür olmaya başlar. Sebebi ise 
kesilen ağaçlar ve betonlaşan şehirle 
birlikte hayvanların yaşam alanlarının 

daralmasıdır. Ve sonunda da tüm yeşillik 
yok olurken fil, yılan ve papağan tamamen 
betona dönen şehirden kaçarak kendileri-

ne yeni bir ev aramak üzere yola çıkar.

İz Sürelim, Maceraya Atılalım, Kâşif Ola-
lım ve Kendimizi Koruyalım kitaplarından 
oluşan Doğada Yaşam Serisi, insan-doğa 

ilişkisine dair uygulamalı bir okuma imkânı 
sunuyor. Bu kitaplarla birlikte doğaya 

çıkarak hayvanların ayak izlerini sürebilir, 
barınaklar araştırabilir, çeşitli maceralara 
atılabilir ve küçük bir doğa kâşifi olabilir-

sin. Üstelik doğada kâşif olmak için ille de 
safariye katılmak gerekmiyor. Yakın çev-
remizi keşfetmek bile harika bir deneyim 

sağlayabilir. 
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Küçük Prens, dünyada en çok dile çevrilen
kitaplardan biridir. Şimdiye dek 300 farklı
dil ve lehçede yayımlanmıştır.

Kitap şu anki kısa hâline gelmeden önce 
yaklaşık bin sayfa idi. Yazar Antoine de 
Saint-Exupéry, metinde mükemmelliği 
yakalamak için kitabı ciddi derecede
sadeleştirdiğini söylemiştir.

Antoine de Saint-Exupéry bir pilot
olarak görev yaptığı 2. Dünya Savaşı
sırasında bir hız rekoru denemesinde
Sahra Çölü’nün ortasına düştü.
Saint-Exupéry burada Andre Prevot
adındaki teknisyeniyle dört gün kaldı
ve bir Bedevi tarafından kurtarıldı.
Yaşadıklarından ilhamla Küçük Prens’i
yazarak edebiyat tarihine geçti.

Kitap 1943 yılında ABD’de İngilizce ve Fransızca olarak
basıldı; ancak Antoine de Saint-Exupéry, ana vatanı
Fransa’da kitabının basıldığını göremedi.

Yazar Antoine de Saint-Exupéry
aslında bir pilottur.
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Fransa, para birimi olarak Euro’ya geçmeden önce 50 Frank’ın
üzerinde Saint-Exupéry ve Küçük Prens’in resimleri bulunuyordu.

Her yıl bir milyon civarında
Küçük Prens kitabı satılıyor.
Küçük Prens 75 yaşındadır!

Kitapta yer alan çizimler de yazara
aittir. Sulu boya ile yapılmıştır.
Günümüzde modern yorumlarla yeni
çizimler de yapılmıştır.

Güney Kore’nin “Gyeonggi- do”
adlı kentinde Küçük Prens
temalı bir köy vardır.

Küçük Prens kitabını şu ana kadar küçük-büyük milyonlarca
kişi okudu. Okuyanların çoğu bu kitabı beğendi. Peki, bu
güzel kitabı sen okumuş muydun?

Bu arada bir sürprizimiz var. Bu sayıda Küçük Prens kitabı 
bizden sana hediye! Eğer Küçük Prens’i şu ana kadar
okumadıysan hemen okumalısın; çünkü bu kitap çok güzel.
Eğer sen de Küçük Prens kitabını okuyup kendince bir
Küçük Prens karakteri çizer ve boyarsan bize göndermeyi
unutma lütfen. Çünkü o zaman tam 15 puan kazanabilirsin.



Tukanya
Yazar: ŞULE ATAÇ KIZILORMAN BÖLÜM - 2

1. BöLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Geçen Bölümün Özeti: Huzurlu ve mutlu ormanında ailesi ve arkadaşlarıyla 
yaşayan Zıpır, yaşadığı ormanın dışındaki hayatları çok merak eden bir tukan-
dır. Dedesinden dinlediği hikâyelerdeki kuş dostlarıyla tanışmak isteyen, farklı 
diyarları görme arzusuyla yanan, yaşam dolu bir tukandır bizim Zıpır. Bir gün 
babasının tavsiyesi üzerine posta ağacında gördüğü Gri isimli bir şehir güverci-
nine mektup yollar. Zıpır, kendisine gelen cevap mektubunda pek de iyi şeylerle 
karşılaşmaz. Mektup arkadaşı Gri’nin yaşadığı şehir, büyük bir çevre felaketiyle 
karşı karşıyadır. Kuşlar bu felakete karşı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Zıpır 
da bu çalışmalara katılmak için arkadaşı Gri’nin yaşadığı şehre doğru yol alır…
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Uzun bir yolculuğun ardından sözleştiğimiz gibi nihayet Gri’nin yaşadığı şehre 
ulaştım. Burası gerçekten de Gri’nin anlattığı kadar varmış. Her yer toz du-
man, neredeyse hiç ağaç ve çiçek yok. İnsanlar sürekli bir yerlere yetişmeye 
çalışıyor. Ve insanların araba dedikleri araçlar, sanki bizim oraların patika 
yollarındaki karıncalar gibi çok; ama onlar gibi sessiz değiller! Çok gürültülü-
ler. Yaşadığım yerde araba olmadığı için ilk kez gördüğüm bu araçlardan da 
çok korktum. Şehirdeki ilk süzülüşümde onlara çarpmamak için büyük gayret 
göstermek zorundaydım. Benim yaşadığım ormanda insan da çok fazla yok-
tur, hayatımda ilk kez bu kadar çok insanı bir arada görmek de beni olduk-
ça şaşırtmıştı. Neredeyse bir kuş olarak benim bile ulaşamayacağım kadar 
yüksek evler var burada. Yaşadığım yerdeki en yüksek ağaçtan daha yüksek 
binalara çıkmak ise benim için neredeyse imkânsız gibi bir şey. Arkadaşım 
Gri’nin daha önce mektubunda bahsettiği gibi bazı binalara kuşlar konmasın 
diye engeller koymuşlar.

Hep merak ettiğim şehre davet mektubunu okuduğumda çok heyecanlanmış-
tım
oysaki. Şimdi bu heyecanım, yerini derin bir endişeye bırakmıştı. Birkaç gün 
sonra
tekrar o güzel ormanıma geri döneceğim için yine de umutluydum; ancak 
tüm ömrü burada geçen kuş arkadaşlarım için çok üzüldüm.

Bu düşünceler eşliğinde, yavaş ve bitkin bir şekilde uçarak nihayet Gri ile 
sözleştiğimiz yere geldim. Yanında birkaç arkadaşı ile gelen Gri, bir hoş geldin 
sofrası hazırlamıştı benim için. Bunun adı “kardeşlik sofrası” imiş. Öyle mutlu 
oldum ki! Bir anda tüm yorgunluğum gitti. Biraz sohbet ettikten sonra uyu-
mak için izin istedim. Yorgunluktan hemen uyuyakalmışım…

Ertesi gün Gri, bana şehirdeki dostlarını tanıttı. Hepsi, şehirdeki bu zor ha-
yata alışmış görünüyordu. Tanıştığım kuşlar içinde Çelebi isminde bir karga 
vardı. Diğer kuşlardan biraz farklıydı. Çok sessiz, bilge ve sevimli bir duruşu 
vardı. Çok sayıda ülke gezdiği için ona Çelebi diyorlarmış.

Tanışma faslından sonra Gri’nin mektubunda bahsettiği israfı önleme ve do-
ğanın özüne dönüş konulu çalışmalar için toplanmaya başladık. Bu çalışmaya 
gönüllü olan tüm kuşlar gelmişti. Gri, toplantıya katılan tüm kuşlara benden 
bahsetti. Ben de kısaca kendimi ve yaşadığım ormanı anlattım.  Hepsi

35



şaşkınlıkla beni dinliyordu. Bu gri şehrin daha yeşil olabilmesi için bu toplan-
tıya katılmaya çok uzaklardan geldiğimi öğrenince hepsi teşekkür etti. Ben de 
onları, yaşadıkları yeri güzelleştirme çabalarından ötürü tebrik ettim.

Toplantıda aldığımız karara göre önce tüm kuşların katılabileceği bir toplantı 
düzenleyip burada ben ve Karga Çelebi birer konuşma yapacağız. Ben yaşa-
dığım Tukanya’yı anlatacağım; Çelebi de gördüğü ülkelerdeki kuşların hayat-
larından bahsedecek. Böylece kuş kardeşlerimizi farklı bir hayatın mümkün 
olduğuna inandıracağız. Ardından da gökyüzünde bir kuş gösterisi sergileye-
ceğiz. Bu gösteri sayesinde şehirde insanlar dışında biz kuşların ve diğer can-
lıların da yaşadığını insanlara hatırlatmış olacağız. Gösteri çalışmasını, sanatı 
ve dansı çok seven Serçe Vals hazırlayacak!

Kararlaştırdığımız gün için herkes büyük bir heyecanla çalışmaya başladı. Ben 
de tıpkı bu şehirde yaşayan bir kuş gibi arkadaşlarımın çalışmalarına katılıyor, 
elimden geleni yapıyordum. Sonuçta burada yaşamasam da bu şehir de dün-
yanın bir parçası öyle değil mi? Şehirdeki tüm kuşlara ulaşarak planladığımız 
organizasyonu haber verdik. Bir yandan da yerde gördüğümüz tüm tohum, 
meyve çekirdeği ve fidan parçalarını toprakla buluşturmaya başladık. Gaga-
larımızla gökten yere tohumları bırakıyorduk binbir umutla, büyüyünce ulu 
ağaçlara dönüşmesi hayaliyle. Böylece birkaç yıl sonra belki de bu şehre biraz 
renk gelmiş olacaktı. Aldığımız diğer bir karar da her kuşun bir evi olacaktı 
ve bu evin penceresine   uğrayıp kendini mutlaka evde yaşayan insanlara 
gösterecekti. Pencere kenarı, varsa bir bahçe köşesi yahut bir araba camında 
bekleyen kuşlar insanları  selamlayacaktı. Yani insanlar “mecburen” kuşları 
görmüş olacaklardı. Diğer yandan da Vals ve ekibi de yoğun bir çalışma ile 
gösteri çalışmalarını sürdürecekti.

Şehirdeki hareketlilik epey heyecan vericiydi. Bu kentin artık değişmeyece-
ğini düşünen kuşlara bir umut bir sevinç gelmişti ve herkes az-çok demeden 
bir şeyler yapıyordu. Bu hareketlilik insanların da ilgisini çekmeye başlamış, 
artık gökyüzüne ve etraflarına daha çok bakar olmuşlardı. Bu, bizi fark ettik-
leri anlamına geliyordu. İnsanlar pencere önlerinde bekleyen kuşlara ekmek 
kırıntısı atmaya başlamış, bir kuş gördüklerinde gülümsemeyi öğrenmişlerdi. 
Birbirleriyle kuşlar hakkında konuşmaya başlamıştı. Yaşlı insanlar ise bunun 
bir göç hareketliliği olabileceğini söylüyordu. Evet, bu bir göç hareketiydi; 
ama mevsimsel bir göç değil, karamsarlıktan umuda, iyiliğe göç idi.
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Nihayet beklenen gün gelmişti. Katılım beklediğimizden çok daha fazla ol-
muştu. Oldukça heyecanlı ve sevinçli idik. Çalışmalarımızın işe yarayacağı-
nı, artık yeryüzünde israf olmayacağını ve yeryüzünün daha yeşil olacağını 
umuyorduk! Bizim için her şeyden önemlisi de insanları etkilemekti; çünkü 
gerçek ve kalıcı bir çözüm, onların farkında olmalarıyla mümkündür. Bakalım 
başarabilecek miyiz?

Planladığımız gibi ben ve Karga Çelebi, birer konuşma yaptık. Konuşmala-
rımız epey etkileyici olmuş olmalı ki katılımcılardan büyük alkış aldık. Her-
kes coşku içerisinde ışıldayan gözlerle kanatlarını çırpıyordu. Son olarak da 
Vals’in hazırladığı gösteri başladı. Hepimiz nefesimizi tutmuş gösteriyi izle-
meye başlamıştık. Ve tabi insanlar da… Gökyüzündeki bu kuş dansını izle-
yen insan sayısı gittikçe artıyordu. Vals ve ekibinin hazırladıkları koreografi, 
kuşların diliyle insanlara israfın kötülüğünü ve tabiatın güzelliğini anlatıyor-
du. Gösteri bittiğinde elindeki akıllı telefon çekimlerini bırakan insanlardan 
büyük bir alkış koptu.

Çabamızın bu kadar etkili bir sonuç vermesini ummazdım. Hemen ertesi gün 
insanların bahçelerini temizlemesi, çöpleri dikkatli bir şekilde çöp kutusu-
na atması, çevredeki hayvanları besleyenlerin artması ve bahçeli 
evlerin önlerine insanların bir şeyler ekmeye çalışması beni ve tüm 
arkadaşlarımı oldukça sevindirmişti. Bu durum günlerce sürdü ve 
insanlar eskisinden daha az çöp çıkarıyordu artık. Bunu, çöp takibin-
den sorumlu tuttuğumuz Martı Hijyen söylemişti.

Mutluluk içerisinde görevimi yapmaktan duyduğum gururla etrafa 
öylece bakınırken Karga Çelebi yanıma geldi ve kulağıma eğilerek 
“Asıl görevin şimdi başlıyor?” dedi. Acaba Çelebi ne demek istemişti?
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Devamı gelecek
sayıda…



AYAKLARı YERE BASMAYAN

ILK FESTIVAL
TEKNOFEST

Arkadaşlar Merhaba,
Türkiye’nin ayakları yere basmayan ilk festivali Teknofest’e, Minik kanatlar ola-
rak biz de gözlemci olarak katıldık. Yoksa sen de mi oradaydın? Bu muhteşem 

festivali kaçırmamış olmanı ümit ediyoruz; çünkü çok eğlenceli ve bilim dolu bir 
festivaldi. Eğer katıldıysan sen de bize hak veriyorsundur. Festivale katılama-
yan arkadaşlarımıza bu festival hakkında gözlemlerimizi aktarmak istiyoruz. 

Katılanlardan da ne gördüklerini, hangi etkinliklere katıldıklarını bize yazmasını 
istiyoruz. Çekilen fotoğraflar, özçekimler, yaşanılanlar bizler için kıymetli.

Evet, katılamamış arkadaşlar için birazcık detay verelim: Teknofest, 20-23 Eylül 
2018 tarihinde yeni açılacak havalimanımızda yapıldı. Festivali, Türkiye Teknolo-
ji Takımı Vakfı organize etti. Dünyanın birçok yerinden havacılık ve uzay tutkun-

ları Ülkemize gelerek takımlarıyla maharetlerini sergiledi. Her yerde roketler, 
uçaklar, insansız hava araçları vardı. 12 kategoride yaptıkları akıllı cihazları 

sergileyip kazanmak için çalışan takımların yaptıkları muhteşemdi. Yarışmacıla-
rın heyecanları ise görülmeye değerdi... 

Millî ve yerli teknolojinin geliştirilmesi için büyük öneme sahip bu festival, Ülke-
miz için çok önemliydi. Umarız çok daha güzelleri de yapılır. Teknofest’in deva-

mını da sabırsızlıkla bekliyoruz.
Kim bilir belki bir gün sen de böyle güzel bir festivalde yarışmacı olarak yerini 
alırsın. Biz sana güveniyoruz, sen de kendine güvenmelisin. Belki de gelecekte 
bir gün Ülkemizi, dünyayı daha güzel hâle getirebilecek bir keşfe imza atarsın, 
kim bilir? Mucitlerin akıllarında bir fikir, cesaret, inanç, azim vardır. Eminiz ki 

istersen, çok çalışırsan sen de çok güzel şeyler yapabilirsin.
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istANbul HAvAcılık, UzAy ve 

TEkNoloji FEstivAli:

TEkNofEsT’tEN KArElEr
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Sevgili Çocuklar, 
Dergimiz Minik Kanatlar’ın
bu sayısında sizlere hediye
eğimiz Küçük Prens kitabını
keyifle okuyacağınızı tahmin ediyorum.  
Küçük Prens’le dünya kültür mirasının önemli
bir parçasına tanık olmanız, milyonlarca insanın
çıkğı kozmik yolculuğa sizlerin de adım atmanız
beni ziyadesiyle memnun edecekr. Bir gün sizlerin de
bu kültür mirasına katkı sağlayacak nitelikte insanlar
olmanızı çok isterim…  
Unutmayın, “okumak gibisi yoktur”.

ALİ KEMAL TATLIBAL
GENEL BAŞKAN
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