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Sevgili Çocuklar Merhaba,
2019’u acı, tatlı pek çok hatırayla birlikte uğurladık ve yeni bir yıla girdik.
Bu yeni yılın hepimize güzellikler ve başarılar getirmesini dilerim.
Değerli Minik Kanatlar,
Derginiz Minik Kanatlar yeni yılda da sizinle ve yılın ilk sayısı ile yine
dopdolu bir içerikle karşınızda. Havacılık tarihinin önemli isimlerini,
Ülkemizin güzel şehirlerini, Türk ve dünya mutfağını ve daha pek çok
konuda özenle hazırlanan yazıları bu sayımızda da okuyabileceksiniz...
Bu sayıda sizleri Amasya şehrimize davet ediyoruz. Tarihimizin ve
kültürümüzün önemli şehirlerinden Amasya’yı yakından tanımak için
dergimizin sayfalarını çevirmeye başlayabilirsiniz. “Dünya Çocukları Ne
Yer?” köşemizde bu sayıda sizlere Osmanlı mutfağından ilginç tatları
anlattık. Ayrıca dergimizin sayfaları arasında yer alan etkinlikler de
güzel vakit geçirmeniz için sizleri bekliyor.
2019’un sonuna doğru haberi gelen millî teknoloji, yerli araba
konusunu da dergimize taşıyarak Ülkemizin sevincini birlikte
paylaşmak istedik. Bu güzel gelişme bizlere yeni ufaklar açacaktır
inşAllah. Temennimiz, her konuda en iyisini üreten bir toplum olmaktır...
İstiyoruz ki havada, denizde, karada kazanan hep Milletimiz olsun,
azim olsun, dostluk olsun. Bunun için de çok çalışmamız gerekir. Belki
bir gün siz de çok çalışır, azmeder ve Ülkemize faydalı bir çalışmada
güzel bir paydaş olursunuz. Neden olmasın? Yeter ki sonuna kadar
kendinize inanın ve elinizden geldiği kadar çalışın.
Millî teknoloji ve yerli araba konusunda
projenin mimarı ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan Beyefendi şahsında çalışan
tüm emekçilere, yöneticilere ve
paydaş kuruluşlara Millet olarak
teşekkür ediyoruz.
Yolumuz açık olsun…
Gökyüzü sevdamızın, havacılık
merakımızın hiç bitmeyeceği bir yıl
diler, sonraki sayılarda görüşmek
üzere hepinize esenlikler dilerim.
Sevgiyle kalın…

ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI
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Minik Kanatlar dergisi, Türkiye Sivil Havacılık Sendikası bünyesinde çıkartılan üç 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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GÖNÜLLÜLER OKUL OKUL GEZİP ÇOCUKLARA
GELENEKSEL OYUNLARI ÖĞRETİYOR
Amasya’da gönüllüler, “Gönüllülükle Geçen 2019 Saat Projesi”
ile öğrencilere geleneksel oyunları öğretiyor. 3 ayda 2 bin
öğrenciye ulaşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik
merkezi gönüllüleri; çocuklarla matrak, bezirgân başı, yağ
satarım bal satarım, körebe, mendil kapmaca, halat çekme ve
çuval yarışı gibi geleneksel oyunlar oynuyor.

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

4 AYDA 1053 KİTAP
OKUYAN 8 YAŞINDAKİ
ÇOCUK GUİNNESS
REKORLAR KİTABI’NDA
Afyonkarahisar’ın Emirdağ
ilçesinde yaşayan, 4 ayda 1053
kitap okuyarak Guinness
Rekorlar Kitabı’na giren 8
yaşındaki Mahir Atabey Türk
için “En Çok Kitap Okuma”
rekoru sertifika töreni
düzenlendi.
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Türkiye’nin çocuk odaklı tek medya konferansı
TRT 8. ULUSLARARASI
bu yıl “Çocuk Medyasının Dönüşümü” temaÇOCUK MEDYASI
sıyla 11-12 Aralık’ta İstanbul’da yapıldı. KonKONFERANSI
ferans kapsamında “Dönüşüm”, “Çocuk MedDÜZENLENDİ
yası ve İçeriğin Dönüşümü”, “Çocuk Medyası
ve Mecranın Dönüşümü”, “Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon”, “Ürünün Dönüşümü”
ve “Hikâye Anlatıcılığının Dönüşümü” başlıklı
oturumların yanı sıra özel oturumlar ve atölye
çalışmaları da gerçekleştirildi.
.............................................................................................................................................

ADAPAZARI’NDA Adapazarı Belediyesi, çocuklarda farkındalık uyan‘ÇOCUK HAKLARI dırmak ve onların oyun haklarını daha da görünür
kılmak için Barış Manço Parkı’nda “Çocuk Hakları
SOKAĞI’ AÇILDI
Sokağı” kurdu. 3320 metrekare büyüklüğünde olan
sokağın içinde bisiklet yolu, basket ve futbol alanı,
oyun tabelaları, banklar ve birçok alan yer alıyor.

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

LİSELİ ANIL İÇİN “ENGELSİZ LABORATUVAR”
10. sınıf öğrencisi Anıl Şişman’ın, bedensel engeli nedeniyle ikinci
kattaki bilgisayar laboratuvarına çıkamaması üzerine öğretmenler ve
okul idarecileri Anıl için laboratuvarı zemin kata taşıdı. Böylece Anıl
hiçbir engele takılmadan derslerine devam edebilecek.

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

Kastamonu Sada köyünde
ÖĞRENCİLER ÜŞÜMESİN DİYE HER
yaşayan Halil Demir’in
SABAH DURAĞI SOBAYLA ISITIYOR
çocukları Cemile ve Yasin
Demir’in yanı sıra aynı
mahalleden Neslihan ve Seçil
Bostancı, hafta içi her gün
servis aracıyla ilçe
merkezindeki okula gidiyor.
Çocukların soğuk havalarda
ıslanıp üşümelerini istemeyen
baba Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri
yerde, geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.
Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah
erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.
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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 Amasya’ya
doğru kanatlarımızı havalandırıyoruz...

Amasya Merzifon’da bizi şirin bir
havalimanı karşılıyor. Binlerce yıllık
geçmişi, birçok kültüre ev sahipliği
yapmış şehzadeler şehri Amasya’da
bakalım bizi neler bekliyor!
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daha son iyle 2008’de sivil
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AMASYA

Sivil Havacılık
Müdürlüğü t Genel
başlatılan “E arafından
n
Havaalanı Pr gelsiz
o
kapsamında jesi”
havaalanı ku engelsiz
sertifikası ve ruluşu
r
Ayrıca “Yeşil ilmiştir.
Projesi” gere Havaalanı
karşıladığı içinkliliklerini
havaalanı un de yeşil
vanına
sahiptir.

Zamanla artan talep nedeniyle
haftanın her günü sefer
düzenlenmektedir.
İlk yurt dışı seferi 2009 yılında
Arabistan, Cidde’ye düzenlenmiştir.
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AMASYA'DA
GEZİLECEK YERLER
Sevgili Minik Kanatlar Amasya Turuna Başlıyoruz,
Merzifon’da havalimanından indikten sonra Amasya turumuza başlıyoruz.
Havalimanı, şehrin merkezine epey bir uzakta olduğundan öncelikle şehir
merkezine giden araçlara binmeliyiz. Yaklaşık bir saatlik yolun ardından tarihimizin
ve kültürümüzün önemli şehirlerinden olan Amasya tüm güzelliği ile bizi karşılıyor…
Yeşilırmak Vadisi Harşena Dağı eteklerine kurulan Amasya, yedi bin yıllık bir
şehirdir. Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu güzel şehrimiz,
Osmanlı döneminde şehzadelerin eğitim gördüğü yer olması nedeniyle
“şehzadeler şehri” olarak da bilinmektedir.

KRALKAYA
MEZARLARI
Amasya’nın en meşhur yerlerinden biri olan Kralkaya Mezarları şehrin
hemen merkezinde, Harşena Dağı eteklerinde yer alır. Hatuniye
Mahallesindeki sokaklardan geçerek ulaşabileceğiniz mezarlık yolu
boyunca kayalara oyulmuş yollar görebilirsin. Mezarların sayısı tam
olarak bilinmese de 21 tane belirgin mezar olduğu tespit edilmiştir.
Yeşilırmak Vadisi boyunca uzanan Kralkaya Mezarları her yıl binlerce
kişinin ziyaretine uğruyor.
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AMASYA
KALESİ

Harşena Dağı üzerinde bulunan Amasya Kalesi,
Harşena Kalesi olarak da bilinir. Yüzyıllar boyunca
çeşitli saldırılara uğramış kalenin günümüzde kalan
kısmı bile görülmeye değerdir. Amasya’ya geniş bir
bakış sağlayan kaleye çıkmak ise Kralkaya
Mezarları’nda olduğu gibi biraz sabır istiyor.

SULTAN
II. BAYEZİD
KÜLLİYESİ

Yeşilırmak’ın kıyısında yer alan II. Bayezid
Külliyesi; cami, medrese, şadırvan, imaret
ve türbeden oluşan bir yapıdır. Tarihî ve
mimari açıdan büyük bir önemi olan
Külliye, bugün de büyük ilgi görüyor.
Ayrıca bilmen gerekir ki Amasya bir
camiler şehridir ve şehirde çok sayıda
mimari ve tarihî açıdan kıymetli cami
bulunmaktadır. Hepsi görülmeye
değerdir. Burmalı Minare Cami,
Gökmedrese Cami, Yörgüç Paşa Cami
bunlardan sadece birkaçıdır.
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SABUNCUOĞLU
TIP VE
CERRAHİ
TARİHİ
MÜZESİ

Sabuncuoğlu Tıp Ve Cerrahi Tarihi
Müzesi‘nin binası 14. yüzyılda
hastaların tedavi edildiği bir hastane
olarak açılmış ve Amasya
Darüşşifası olarak uzun yıllar hizmet
vermiştir. Anadolu’nun su sesi ve
müzikle tedavi yapılan ilk hastanesi ve
akıl hastalarının müzik ve su ile
iyileştirildiği ilk yer olduğu
bilinmektedir. Müzede, zamanında
müzik ile tedavi yöntemleri de icra
edildiği için müzik aletlerini de
görüyoruz sergide…

FERHAT İLE
^
ŞİRİN AŞIKLAR
MÜZESİ

Dünyanın ilk ve tek Âşıklar Müzesi
unvanına sahip Ferhat ile Şirin Âşıklar
Müzesi, Amasya -Tokat karayolunun
3. kilometresinde Ferhat su kanallarının
bulunduğu mevkidedir.

Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun,
Kerem ile Aslı, Romeo ve Jüliet,
Mimar Sinan ve Mihrimah
Sultan’ın aşk hikâyelerine dair
anlatı ve görsel sunumların yer
aldığı bu güzel ve manidar
müzeyi de muhakkak görmen
gerekir.

BORABAY

GÖLÜ

Tarihî yapıları, müzeleri ve ören
yerleri kadar doğal güzellikleri de olan
bir şehirdir Amasya. Doğal güzellikler
içerisinde ilk akla gelen yerlerden
Borabay Gölü’nü zikredip kalan
yerleri de biraz senin keşfetmeni
istiyoruz.

Bir doğa harikası olan Borabay
Gölü Taşova ilçesinde yer alır.
Etrafında kayın, sarıçam, sedir,
kestane ağaçların bulunduğu
göl, beslendiği suların taşıdığı
alüvyonlar ve habitat
zenginliğinden ötürü yeşilimsi
bir renk görünümündedir.
Görülmesi gereken doğal
güzelliklerdendir…
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iSTANBUL HAVALiMANı
İstanbul Havalimanı’nda ödünç kitap alabileceğini,
ister uçağın kalkışını beklerken ister uçak yolculuğu
boyunca okuyabileceğin bir kütüphane hizmetinin
olduğunu biliyor muydun?

Dünyada ilk kez
ülkemizde uygulanan
bu sistem ile
sevdiğimiz kitaplar
gökyüzünde de
bizimle oluyor!
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kÜTÜPHANESi

Havalimanının İç Hatlar Gidiş katında yer alan bu
kütüphanede iki binden fazla kitap bulunuyor. Dilersen
uçağın kalkışını beklerken keyifli vakit geçirmek için bu
kütüphanedeki kitaplara göz atabilirsin. İstersen de
seçtiğin kitabı yanında götürüp bulunduğun ilin
kütüphanesine teslim edebilirsin. Böylece yolculuk
süresince sevdiğin kitap da hep yanında olmuş olur.
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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…

K ı RM ı Z ı KARTAL

Hayal kurmayı çok seven küçük kız Evşen’in yaşadığı çiftliğin
yakınına havaalanı kurulur. Bu havaalanında tarım uçakları uçuşa
başlar. Bu uçaklar sayesinde Evşen’in artık yeni bir hayali vardır:
Tarım uçaklarından biri olan Kırmızı Kartal ile uçabilmek! Evşen’in
hayalini amcası gerçekleştirecektir; ancak bu çok da kolay
olmayacaktır. Miyase Sertbarut’tan dolu dolu bir çocukluk anlatısı…

KUSLAR
, GiBi UÇMAK

Kerem’in dayısı Erzurum’da askerliğini yaparken o sıra meydana gelen
deprem haberinin ardından Kerem ve ailesi büyük bir telaşa kapılır. Neyse
ki günümüzde iletişim imkânları bir hayli gelişmiştir ve dayıya ulaşmayı
başarırlar. Kitapta hem haberleşme teknolojisindeki gelişmelerden
bahsediliyor hem de Kerem ve dayısının daha önce ziyaret ettikleri
havacılık müzesinden yola çıkarak havacılıktaki gelişmeler anlatılıyor.
Gülsüm Cengiz’in eğlenceli kaleminden…

ÇANAKKALE UÇAK MUHAREBELERi
Birinci Dünya Savaşı, uçakların artık görünür olduğu, uçak teknolojisinin geliştiği bir dönemdir. Ülkemiz de hava cephesinde güçlü olmak
için uçak teknolojisine adım atmaya ve kahraman pilotlar yetiştirmeye
başlamıştır. İşte bu kitap o efsane pilotların Çanakkale Cephesi’ndeki
kahramanlıklarını okuyabileceğin bir Sara Gürbüz çizgi romanıdır…
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Nijerya asıllı bir Türk olan Ahmet Ali
Efendi’nin ailesi 19.yy’da Afrika’dan
Osmanlı’ya göç eder. 1883’te
İzmir’de dünyaya gelen Ahmet Ali,
büyüdüğünde Osmanlı Hava
Kuvvetleri’ne katılacak ve dünyanın
ilk siyahi pilotu olacaktır.

Ahmet Ali Efendi

Ahmet Ali Efendi aslında denizlere
tutkundu ve denizci olmak istiyordu.
Uçakların dünyada hızlı bir şekilde
yaygınlaşmasıyla Osmanlı da eğitimli
mahir gençlerden bazılarını pilotluğa
(tayyareciliğe) yönlendirdi. Ahmet
Ali Efendi de bunlardan biriydi…

İlk uçuş denemelerini İstanbul Yeşilköy’de kurulan askeri hava
üssünde (şu anki adıyla bildiğimiz Atatürk Havalimanı bölgesi)
gerçekleştiren Ahmet Ali Efendi, edindiği başarıların ardından
1916 yılında dünyanın ilk siyahi pilotu oldu.
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Millî mücadele döneminde aktif
görev alarak vatan savunmasında
önemli vazifelerde bulundu.
İzmir Güzelyalı’da kurulan tayyare
(uçak) bölüğüne atanarak Türk
pilotların yetişmesine katkı sağladı.

Üstün gayretlerinden
ötürü Bahri Tayyare
Madalyası’yla
ödüllendirildi.

Ailesinden de çok sayıda kişinin pilot
olmasına öncülük eden Ahmet Ali Efendi,
Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli insanlardandır.
Tüm dünyaya rengin, ırkın ve dilin olumsuz bir
fark unsuru olmadığını; önemli olanın cesaret
ve azmin olduğunu gösteren Ahmet Ali
Efendi’yi yeni nesil havacılık tutkunu
Minik Kanatlar olarak rahmet ve
saygıyla anıyoruz…
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Bu oyunumuzda harfleri karışık verilen
nesnelerin isimlerini doğru yazmanı istiyoruz.
Bakalım yapabilecek misin? Harf sıraları karışık
verilmiş tüm nesnelerin isimlerini doğru bilirsen
20 puan kazanabilirsin!

1. NAYA - - - - - - - - - - 2. SMAA - - - - - - - - - - 3. TELCVE - - - - - - - - - - 4. BATKA - - - - - - - - - - 5. ÇTAAL - - - - - - - - - - 6. BAARA - - - - - - - - - - 7. KAIBÇ - - - - - - - - - - 8. AVDLU - - - - - - - - - - 9. İLBSAYGİAR - - - - - - 10. TAROLİBMN - - - - - - -

20

AYNA

20 PUAN

Harfleri doğru sırala,
20 puanı kap!

11. PIAK - - - - - - - - - - 12. TFDREE - - - - - - - - - 13. POHLÖRAR - - - - - - 14. MALEK - - - - - - - - - - 15. ŞIKKA - - - - - - - - - - 16. RAİTZE - - - - - - - - - 17. EMGİ - - - - - - - - - - 18. ÜTRÖ - - - - - - - - - - 19. LEFTENO - - - - - - - - 20. EMRAKA - - - - - - - - -
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Değerli Minik Kanatlar,
Millet olarak cesur, merhametli, çalışkan, vatansever bir toplumuz.
Yenilikçiyizdir. Çağlara damga vuran bir tarihe sahibiz; fakat bir yıl nasıl ki
birbirinden farklı dört mevsime sahipse milletler, devletler de farklı zamanlar
yaşayabilir. İşte, çağlara damga vuran bir millet olarak bizlerin de maddi ve
manevi olarak kış yaşadığımız bir dönem gördük. Artık baharın habercisi olan
kuş cıvıltıları, ağaçların çiçek açması bize müjdeyi veriyor. Sen de duyuyorsun
öyle değil mi?

Evet, zor zamanla
Bu esnada diğer rdan geçtik ve büyük badireler
hayli yol aldı. Biz toplumlar fen, bilim ve teknolo atlattık.
gibi yüksek değe lerin de insanlık tarihine eskideji olarak bir
hem maddi hem rler katmamızın vakti geldi. Bunn olduğu
gerektiğinde bu gmanevi gelişmelere dâhil olma un da yolu
k,
elişmelere önder
olmaktan geçme
ktedir…
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Bir dönem büyük bir heyecan ve özlemle yapımına başlanan bir araba serüvenimiz vardı. İsmine “Devrim” denmişti. Mühendislerimiz, ustalarımız
büyük bir özveriyle ellerindeki imkânları sonuna kadar kullanarak çok kısa
zamanda büyük bir iş başararak bir araba modeli ortaya koymuşlardı. Bu ilk
arabamız prototip olarak hâlâ lastikleri üzerinde! Ama “Devrim” arabamız
büyük bir talihsizlik eseri yaşanan bir sorundan ötürü yapımına devam edilmemişti. O dönem; verilen emeğe, özleme, o büyük azme değer verilmemiş,
sahip çıkılmamıştı. Uzun yıllar sonra Ülkemizde yeni bir millî araba projesi
hazırlandı ve yakın zamanda da görücüye çıktı.
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Yerli otomobilimizin yapımı için Türkiye’nin önde gelen kuruluşları birleşerek
2018 yılında Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nu (TOGG) kurdu. 2019
bitmeden ilk çalışmalar meyve verdi ve ilk örnekler sunuldu. 2022 yılında
yollarda görmeyi umduğumuz yerli ve millî arabamızın bahtı açık olsun!
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Evet Sevgili Minik Kanatlar,
Havada, denizde, karada kazanan hep Milletimiz olsun, azim olsun, dostluk
olsun. Belki bir gün sen de çok çalışır, azmeder ve Ülkene faydalı bir
çalışmada güzel bir paydaş olursun. Yeter ki sonuna kadar inan ve elinden
geldiği kadar çalış.
Millî teknoloji ve yerli araba konusunda projenin mimarı ve liderimiz,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi şahsında çalışan
tüm emekçilere, yöneticilere ve paydaş kuruluşlara Millet olarak teşekkür
ediyoruz.
Yolumuz açık olsun…
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HAYVANLARıN BAS, HARFLERiNi YAZ
YENi HAYVANı BUL
Aşağıda yer alan hayvanların baş harflerini hemen altlarındaki kutulara
yaz. Sonra da çıkan hayvan isimleriyle görselleri karşılaştır, puanları kap!
KANGURU

ÖRDEK

PENGUEN

EŞEK

KEDİ

TAVŞAN

İNEK

MAYMUN

SİNCAP

ARI

AT

SALYANGOZ

LAMA

AYI

NOTİLUS

KÖPEK

UĞUR
BÖCEĞİ

K

BALIK

AKREP

TARANTULA AHTAPOT
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YENGEÇ

VAŞAK

USKUMRU KERTENKELE

HOROZ

ŞEMPANZE

GÖRSEL ES, LEST
, iRME YAP

Bu oyunu sonuna kadar bitirip görsel eşleşmelerini sağlarsan

40 puan kazanabilirsin.
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L
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B
Kıştan kaçmaz, yaprağı uçmaz?
(Çam Ağacı)

Kolları var başı yok,
gözleri var kaşı yok?
(Gözlük)

Fini fini fincan,
içi dolu mercan?
(Nar)

Üstü çayı biçilir,
altı çayır içilir?
(Koyun)

Çıt çıt yenir,
adına eğlence denir?
(Çekirdik)

Yerim yerim bitmez,
karnıma gitmez?
(Sakız)
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Hinidi minidi
bu gece gelen kim idi?
(Uyku)

Altında dört teker,
üstünde yük çeker?
(Araba)

Üstü tavan altı tavan,
içinde kırmızı oğlan?
(Dil)

Benim adım iki hece,
çalışırım gündüz gece?
(Saat)

Gündüzleri söner,
geceleri fener?
(Yıldız)

Karşıdan baktım al,
ağzıma attım bal?
(Kiraz)

Gökte gördüm bir köprü,
rengi yedi türlü?
(Gökkuşağı)
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ÇELEBi KALKAN:

CEK OLAN
E
R
İ
T
Ş
İ
Ğ
E
D
I
Y
A
Y
N
“DÜ
ÇOCUK BENİM
R…”
SINIFIMDA OKUYO
Düşüncelerin görünür, hayallerin gerçek ve
öğrenmenin eğlenceli hâle gelmesi için
Türkiye’nin ilk uzay temalı 1. sınıfını,
Kayseri/Melikgazi - Hasan Polatkan İlkokulunda
kuran, Scientix STEM elçisi ve “Çocuklar için
Masallarla STEM+A” kitabı yazarı, sınıf
öğretmeni Çelebi Kalkan ile söyleştik.

ÇELEBİ KALKAN KİMDİR?
1984 yılında Sivas’ın Şarkışla
ilçesinde doğan Çelebi Kalkan;
ilk, orta ve liseyi Kayseri’de bitirdikten
sonra, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi
sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirerek 2006
yılında öğretmenliğe başlamıştır. Ulusal ve
uluslararası birçok kongrede çocuklar için STEM
ve girişimcilik konularında sunumlar yapan Çelebi
Kalkan, 2010 yılından beri Kayseri’de sınıf
öğretmenliği yapmaktadır.
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Uzay Temalı bir sınıf tasarlamak fikri nereden çıktı
ve neden uzay temalı bir sınıf?

21. yüzyılda sınıf kavramı; çocukların gereksinimlerine göre
dinamik, estetik ve organize olunması gereken mekânlar olarak
tanımlanmaktadır. Ve yine Ay’ın kolonileştirilmesi, uzay turizminin
düzenli hâle getirilmesi ve maddi açıdan çok ciddi değere sahip
asteroid madenciliği alanlarına yatırımların sağlanması gibi “uzay
ekonomisi” kavramı, 21. yüzyılda ekonominin süper gücü ülkeler
arasındaki rekabet olacaktır. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren
çocuklarımıza STEM becerilerini kazandırmalıyız. Birleşmiş
Milletler tarafından 2019 Dünya Uzay Haftası ilan edilmesi ve
yukarıda söylemiş olduğum gerekçeler nedeniyle, katma değer
üretecek Hezarfen Ahmet Çelebiler çıkarmak için bu sınıfı
oluşturduk.
Oluşturduk dediniz, bu değişimi gerçekleştirirken sınıfı
oluştururken nereden başladınız, kimlerden destek aldınız?
Değişimden korkmadınız mı?

İçinde bulunduğumuz yüzyıl, değişmekten değil geç kalmaktan
korkmanın zamanı. Okulumuz, ortaokuldan dönüşen bir ilkokul
olduğu için, sınıflarımızın biraz bakıma ihtiyacı vardı. Özellikle 1. sınıf
okutuyorsanız eğer dersliğinizin albenisi oldukça yüksek olmalıdır.
Düşüncelerin görünür, hayallerin gerçek ve öğrenmenin eğlenceli
hâle gelmesi için Türkiye’nin ilk uzay temalı 1. sınıfını kurmam
gerektiğine önce kendim inandım sonra velilerimi gerekçeleriyle
ikna ettim, biraz da bilimsever sponsorların desteği ile işçiliği
bizden olmak koşulu ile sınıfımızı hayata geçirdik.
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Millî Eğitim Bakanlığı Scientix Projesi kapsamında STEM elçisi olduğunuzu ve
sınıfınızda da STEM eğitimi yoluyla derslerinizi işlediğinizi biliyoruz, kısaca
STEM eğitimi nedir, neden önemlidir?

Scientix Projesi, Avrupa’da STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) öğretiminde sorgulama temelli eğitimi Scientix Portalı aracılığıyla yaygınlaştırmayı amaçlayan,
öğretmenlere, akademisyenlere, yöneticilere, ailelere ve fen-matematik eğitimi ile ilgilenen
tüm kişilere açık bir projedir. STEM eğitimi, üst düzey düşünmeyi geliştirmenin bir yolu ve
öğrencilere gerçek yaşam problemlerini çözebilmenin yollarını sunduğu için Ülkemiz ve
dünya için lüks değil mecburiyet projesidir.

Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu ve özellikle Tasarım Beceri Atölyeleri
konusunda düşünceleriniz nedir ve bu doğrultuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

2023 Eğitim Vizyonu, içerik uygulama kapsamında ortaya konan hedeflerden biri de
çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama
düzeyinde kazandırılabilmesi için okullarda “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulması hedefidir.
Her türlü öğrenme içeriğinin; ilgili, ilişkili, geçirgen, analitik ve birbirini tamamlayıcı olarak
tasarlanması ve hayata geçirilmesi açısından kurulması planlanan Tasarım-Beceri
Atölyelerinde; soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından, üretimi, yapmayı,
etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışı içinde bilim, sanat, spor ve kültür
odaklı etkinlikler yapılması planlanmaktadır.
Tasarım Beceri Atölyeleri; yeniçağın gerektirdiği problem çözme, eleştirel düşünme,
üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerinin kazandırılması için somut
mekânlar olarak düzenlenecektir. Bilmekten çok tasarlamanın, yapmanın, üretmenin ön
plana çıkacağı bu atölyeler çocuğun kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı
olacaktır denilmektedir. Ben vizyon belgemizi çok önemsiyor ve atanmış değil adanmış
öğretmenlere ile bu vizyonun gerçekleşeceği kanaatindeyim.
Bu doğrultuda sınıfımıza özellikle belirli gün ve haftalarda, “Hayal Bilgisi” dersi adını
verdiğimiz dersimizde, akademisyenleri, STK’ları, kurum müdürlerini, kaymakamları ve
milletvekillerini misafir ederek, vizyon belgemizde özellikle tasarım beceri atölyelerinin
amacı olan çocukların kendisini, meslekleri, çevresini tanımasına yardımcı oluyoruz…
Hava-İş ailesi ve Minik Kanatlar ekibi olarak başarılarınızın devamını diliyoruz.
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“İsim
Şehir”
oyununu
dahadaha
önceönce
duymuş
olmalısın.
Şimdi birlikte
oynamaya
ne dersin?
“İsim
Şehir”
oyununu
duymuş
olmalısın.
Şimdi birlikte
oynamaya
Hadine
başlayalım!
Öncelikle
oyunun
nasıl
oynandığına
birlikte
bakalım:
Alfabeden
dersin? Hadi başlayalım! Öncelikle oyunun nasıl oynandığına birlikte bir
harf seçilir
ve belirlenen
kategorilerin
bu harfle
başlanması
istenir. Oldukça
basit öyle
bakalım:
Alfabeden
bir harf seçilir
ve belirlenen
kategorilerin
bu harfle
değil mi? İşte
başlamak
için birkaç
harf.değil
Oyuncu
ne kadar artarsa
o kadar
başlanması
istenir.
Oldukça
basit öyle
mi?sayısı
İşte başlamak
için birkaç
harf.
eğlenceli
olacağını
da
unutma…
Oyuncu sayısı ne kadar artarsa o kadar eğlenceli olacağını da unutma…

NOT: Oyunu biraz daha eğlenceli hâle getirmek için “ÜLKE, TARİHÎ KİŞİLİK,
SPORCU, MUCİT…” gibi yeni kategoriler uygulayabilirsin. Oyuna başlamadan önce her harf için istenilen kategorilerin toplamda kaç dakikada
bitirilmesi gerektiğini belirlemelisin. Kimin kazandığını bulmak için de
oyuncuların her harfte kaç puan aldığını yazmayı unutmayın!
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Değerli Minik Kanatlar Merhaba,
Bu sayıdan itibaren güzel
Türkçemize dair keyifli ve
bilgilendirici paylaşımlarda
bulunalım istedik. İlk olarak da
deyimlerden ve mecaz anlamlı
kelime gruplarından
başlayalım dedik.

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük’e
göre deyim, şu demektir: “Genellikle gerçek
anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam
taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir.”
Mecaz ise “Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek
anlamından başka anlamda kullanılan söz.”
anlamına gelir.
Bu sayımızda deyim ve mecaz anlamlı kelimelere
yer verirken belli bir konu başlığı dâhilinde yol
alalım istedik. Türkçe’de organlarımızla ilgili bazı
deyimlerin kullanıldığını biliyorsundur diye
tahmin ediyoruz; ama bu kadar çok deyim ve
mecaz olduğuna şaşıracağına eminiz. Bakalım bu
kelimelerden kaçını biliyorsun?
Hadi, kendini test et bakalım.
Deyim ve mecaz anlamlı kelimelerin karşılığını
açıklamaya çalışırken tanımlamaların bir
kısmını TDK’nın Atasözleri ve Deyimler
Sözlüğü’nden aldığımızı belirtmekte fayda var.
Senin de aklına takılan bir kelime, deyim, terim
yahut atasözü olursa TDK’nın internet
sayfasında yer alan sözlüklerden yararlanabilirsin.
Hem burada aradığın kelimelerin bazılarında
örnek kullanımlı cümleler de var. Böylece
kelimenin cümle içindeki kullanımını da görerek
anlamı da pekiştirebilirsin.
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Bir de son tavsiyemiz, bazı de
mecazi kelimeleri anlamak zayim ve
alabilir, sabırlı olman gerekir; man
anlamı tarih boyunca belki yü çünkü
içerisinde oturan, değer kazazlerce yıl
kelimeyi bir çırpıda anlamak nan bir
her zaman
mümkün olmayabilir.

Lafı uzatmadan deyimlere,
güzel Türkçemizin mecazi
zenginliklerine birlikte yol
alalım…

Ağzı kulaklarına varmak: Bu deyim çok sevinmek anlamına gelir.
Çok sevinen insanların durumunu anlatmak için kullanılır.
Ağız dalaşı: Yüksek sesle tartışan ve kavga ediyormuş gibi duran
insanların durumunu ifade eder.
Ağzı var dili yok: Sessiz, çok fazla konuşmayan insanları tanımlar.
Ağzından bal akmak: Güzel ve övücü ifadelerle konuşan insanlar
için kullanılır.
Ağzını bıçak açmamak: Üzüntüsünden söz söyleyecek hâlde
olmamak.

Ayak basmak: Bir yere varmak, ulaşmak.
Ayak bağı: Bir yere veya işe gidilmesini
engel olan kimse veya nesne.
Ayağına kara su inmek: Uzun süre
ayakta kalarak yorulmak, dermansız
kalmak.
Ayak sürümek: Üstüne aldığı bir işten
kaçınma çareleri aramak, verilen bir işi
ağırdan almak.

Baş başa vermek: Birkaç kişi, bir işi aralarında
konuşmak üzere toplanmak, dayanışmak.
Başı göğe ermek: Umulmayan bir mutluluğa ermek.
Baştan savma: Üstünkörü.
Başına bir hâl gelmek: Pek çok güçlüklerle
karşılaşmak, kötü bir duruma uğramak.
Başına iş açmak: Uğraştırıcı ve üzücü bir işin
çıkmasına yol açmak.
Baştan başa: Tamamen, bütünüyle.

Burun kıvırmak: Önem vermeyip alay etmek.
Burun bükmek: Beğenmemek, önem vermemek.
Burnunun direği sızlamak: Maddi veya manevi
çok acı duymak, çok üzülmek.
Burnunun direği kırılmak: Pis bir koku duyarak
tedirgin olmak.
Burnunu sokmak: Gerekmediği hâlde bir işe
karışmak.
Burnunun dikine gitmek: Öğüt dinlemeyerek
kendi bildiği gibi davranmak.
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Diş bilemek: Öç almak için elverişli durum kollamak.
Diş geçirmek: Zorla veya inatla istediğini yaptırmak.
Dişine göre: Gücünün yeteceği, altından kalkabileceği bir durumda.
Diş kirası: Sarayda, zengin konaklarında iftardan sonra konuklara
verilen armağan veya para.
Dişini tırnağına takmak: Çok büyük güçlüklere, sıkıntılara katlanmak.
Dişten tırnaktan artırmak: Giderleri kısarak tutum sağlamak.

El kadar: Çok küçük, küçücük.
Eli açık: Cömert
Eli sıkı: Çok tutumlu.
Ele avuca sığmamak: Söz dinlememek, baskı
altına alınmamak.
Eli darda: Geçimini sağlayacak parası olmayan.
Elini çabuk tutmak: Çabuk davranmak.
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Göz atmak: Kısaca bakıvermek.
Göz boyamak: Gösterişle aldatmak.
Göz önüne getirmek: Zihinde canlandırmak, tasarlamak.
Göz hakkı: Görülüp de imrenilebilecek ufak şeylerden
görenlere çıkarılan pay.
Gözden düşmek: Bir kişi veya şeyin değerini yitirmesi,
rağbet görmemek.

Kulak asmamak: Önem vermemek.
Kulak kabartmak: Belli etmemeye çalışarak dinlemek.
Kulak kesilmek: Büyük bir dikkatle dinlemek.
Kulağına küpe olmak: Başa gelen bir hâlden alınan dersi
hiç unutmamak.
Kulaktan dolma: Başkalarından işitilerek edinilen bilgi.
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Dergimizi okuduysan aşağıdaki test
sorularını cevaplayabilir,
puanları toplayarak hediyeler kazanabilirsin.
Hangisi Osmanlı döneminde ahaliye dağıtılan besleyici
bir tatlı ismidir?
a.
b.
c.
d.

Kazandibi
Şekerpare
Keşkül-ü Fukara
Trileçe

Hangisi Amasya’da bulunmaz?
a.
b.
c.
d.

Kralkaya Mezarları
II. Bayezid Külliyesi
Sabuncuoğlu Tıp Müzesi
Selimiye Cami

Hangisi geleneksel yemeklerimizden değildir?
a.
b.
c.
d.

Kavun dolması
Vişneli sarma
Ballı mahmudiye
Pizza

Hangi deyim yanlış yazılmıştır?
a.
b.
c.
d.

Ağzı gözüne varmak.
Başına iş açmak.
Burnunun dikine gitmek.
Kulak asmamak.

Türkiye’nin ilk uzay temalı sınıfı hangi ilimizde kuruldu?
a.
b.
c.
d.
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Kayseri
Malatya
İstanbul
Ankara

Aşağıdaki göllerden hangisi Amasya’dadır?
a.
b.
c.
d.

Tuz Gölü
Borabay Gölü
Yedigöller
Çıldır Gölü

Aşağıdaki deyimlerden hangisi yanlış yazılmıştır?
a.
b.
c.
d.

Eli açık.
Göz boyamak.
Kulaktan lahana.
Diş geçirmek.

Dünyanın ilk siyahi pilotu olan Ahmet Ali Efendi aslen nerelidir?
a.
b.
c.
d.

Kamerun
Mısır
Nijerya
Cezayir

Dünyanın ilk havalimanı halk kütüphanesi Ülkemizde hangi ilimizdedir?
a.
b.
c.
d.

Ankara
İstanbul
İzmir
Trabzon

Amasya’daki havalimanı hangi ilçede yer alır?
a.
b.
c.
d.

Suluova
Taşova
Merzifon
Hamamözü
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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, istenilen
kelimeleri aşağıdaki “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 kelime: AĞIZ - BURUN - DİL - KULAK - BAŞ - EL
AYAK - GÖZ - OMUZ - DİŞ - KOL
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minikkanatlar@havais.org.tr

Sevgili Minik Kanatlar,
Minik Kanatlar dergimizle birlikte hediye ettiğimiz çantayı güzel
günlerde kullanmanı temenni ederim. 2020 yılı takvimini de odanın en
güzel yerine asacağına eminim. 2020 yılında güzellikler, başarılar hep
seninle olsun...
ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI
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