




ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Sevgili Çocuklar Merhaba,Sevgili Çocuklar Merhaba,

Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar buluşmanın sevinci içindeyiz. Bir seneden beri Uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar buluşmanın sevinci içindeyiz. Bir seneden beri 
koronavirüsten ötürü çok zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdilerde koronavirüsün koronavirüsten ötürü çok zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdilerde koronavirüsün 
etkisi zayıflıyor olsa da sağlıklı günlere ulaşmak için yapmamız gereken daha çok etkisi zayıflıyor olsa da sağlıklı günlere ulaşmak için yapmamız gereken daha çok 
şey var. Büyüklerimizin şey var. Büyüklerimizin tavsiyelerine olabildiğince önem göstermemiz gerekiyor.  olabildiğince önem göstermemiz gerekiyor. 

Özellikle hijyen ve sağlıklı beslenme konuları oldukça önemli.Özellikle hijyen ve sağlıklı beslenme konuları oldukça önemli.

Değerli Minik Kanatlarımız, Değerli Minik Kanatlarımız, 

Okullarınızdan, arkadaşlarınızdan, sokaklardan, parklardan bir müddettir uzakta Okullarınızdan, arkadaşlarınızdan, sokaklardan, parklardan bir müddettir uzakta 
kaldınız. Biz büyükler de çalışma arkadaşlarımıza hasret kaldık. Ama biliyorsunuz ki kaldınız. Biz büyükler de çalışma arkadaşlarımıza hasret kaldık. Ama biliyorsunuz ki 
sabrın sonu selamettir. Yakında çok daha güzel günlerde birlikte olacağız inşAllah. sabrın sonu selamettir. Yakında çok daha güzel günlerde birlikte olacağız inşAllah. 

Yeter ki sabredelim ve elimizden geleni yapıp Allah’tan hayırlısını isteyelim…Yeter ki sabredelim ve elimizden geleni yapıp Allah’tan hayırlısını isteyelim…
  

Evet, gönlü temiz güzel yavrucaklarımız, sizlere bu sayımızda güzel etkinliklerle Evet, gönlü temiz güzel yavrucaklarımız, sizlere bu sayımızda güzel etkinliklerle 
eğlenceli bir dergi sunmak için elimizden geleni yaptık. Seyahat köşemizin bu eğlenceli bir dergi sunmak için elimizden geleni yaptık. Seyahat köşemizin bu 

sayısında Van şehrimize konuk olduk. Güzel Anadolumuzun her şehrinde olduğu sayısında Van şehrimize konuk olduk. Güzel Anadolumuzun her şehrinde olduğu 
gibi Van’da da anlatılmaya, görülmeye değer onlarca tarihî yer, doğal güzellikler, gibi Van’da da anlatılmaya, görülmeye değer onlarca tarihî yer, doğal güzellikler, 

enfes tatlar var. Bildiğin gibi, biz sadece bir kapı aralayıp tadımlık bilgiler veriyoruz enfes tatlar var. Bildiğin gibi, biz sadece bir kapı aralayıp tadımlık bilgiler veriyoruz 
burada. Sen ailenle, sevdiklerinle buradaki tüm güzellikleri keşfetmelisin. Görmeli, burada. Sen ailenle, sevdiklerinle buradaki tüm güzellikleri keşfetmelisin. Görmeli, 

bilmeli, tarihe ve doğaya şahit olmalısın. Çünkü bu güzellikler; senin, bizim, bilmeli, tarihe ve doğaya şahit olmalısın. Çünkü bu güzellikler; senin, bizim, 
hepimizin. Bu güzel ülke bizim…hepimizin. Bu güzel ülke bizim…

Bilmeceler, bulmacalar, kelime oyunları da dergimizin diğer güzelliklerinden. Bilmeceler, bulmacalar, kelime oyunları da dergimizin diğer güzelliklerinden. 
Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 
hakkındaki özel haberimizi de beğeneceğine eminiz. Ayrıca sağlık köşemizde hakkındaki özel haberimizi de beğeneceğine eminiz. Ayrıca sağlık köşemizde 

hepimizi ilgilendiren sağlık terimleri var, bunları bilmek kendimizi daha iyi tanımayı hepimizi ilgilendiren sağlık terimleri var, bunları bilmek kendimizi daha iyi tanımayı 
sağlayacaktır. Bir de her yıl Minik Kanatlar olarak takip ettiğimiz dünyanın en sağlayacaktır. Bir de her yıl Minik Kanatlar olarak takip ettiğimiz dünyanın en 

büyük uzay, havacılık ve teknoloji fuarı olan Teknofest yarışma başvuruları başladı. büyük uzay, havacılık ve teknoloji fuarı olan Teknofest yarışma başvuruları başladı. 
Bu konuda detaylı bilgiyi ve geçmiş festivallerden görsel şölen keyfini dergimizde Bu konuda detaylı bilgiyi ve geçmiş festivallerden görsel şölen keyfini dergimizde 

bulabilirsin.bulabilirsin.

Minik Kanatlar dergimizle birlikte hediye ettiğimiz güzel Minik Kanatlar dergimizle birlikte hediye ettiğimiz güzel 
çantayı alışverişlerde yanında götürmeyi unutma. 2021 çantayı alışverişlerde yanında götürmeyi unutma. 2021 

takvimini de odanın en güzel köşesine asacağını tahmin takvimini de odanın en güzel köşesine asacağını tahmin 
ediyoruz. Çünkü akıllı Minik Kanatlar, zamanın farkında ediyoruz. Çünkü akıllı Minik Kanatlar, zamanın farkında 

olarak yaşamaya önem verirler.olarak yaşamaya önem verirler.

Daha nice güzel eserlerde buluşmak üzere başarılar Daha nice güzel eserlerde buluşmak üzere başarılar 
dilerim. Bir sonraki sayıda tekrar görüşmek üzere dilerim. Bir sonraki sayıda tekrar görüşmek üzere 

sevgiyle kalın… sevgiyle kalın… 
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HeceHece
OyunuOyunu

“Orda Bir Köy“Orda Bir Köy
Var Uzakta”Var Uzakta”

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.

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası
Hava-İş Sendikası Adına İmtiyaz Sahibi

Ali Kemal TATLIBAL

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve 
Genel Yayın Yönetmeni

Celalettin MERİÇLİ

Yayın Danışmanı
Ayşe Nur NARBOĞA

Yayın Kurulu
Muhammed Salih UĞUR

Muhammed Safa ARIKAN
Sefer KACAGAN
Aslıcan ORHAN

Yönetim Yeri
Hava-İş Genel Merkezi

İncirli Caddesi Volkan Apt. No: 68/1-2
Bakırköy - İstanbul / 444 7 962

Dijital İletisim
minikkanatlar@havais.org.tr

www.havais.org.tr

İçerik Üretim
Atölye Çocuk Şehri

Yapım ve Organizasyon
Felah Yayıncılık ve Yapım

Yenimahalle Mah. Şefaatli Çıkmazı No: 2/1
Beykoz - İstanbul 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sertifika No: 49485

30

26

33

SağlıkSağlık
SözlüğümSözlüğüm
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Değerli Minik Kanatlar,
Haber bültenimizin bu sayısında tek bir haberle merhaba diyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’ni tanıtmak istiyoruz. Çünkü Minik Kanatlar’ın rüzgârı 
bilgidir ve bu rüzgârın ülkemizde en güzel estiği yer de ülkemizin 
en büyük kütüphanesi olan Millet Kütüphanesidir. Adı üstünde 
milletin kütüphanesi olan bu yerin bir öyküsü var. O öykü bizce, bu 
kütüphaneyi bize armağan eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Beyefendi’nin şu sözlerinde saklı:

Bu bizim hikâyemiz. Çocukluğumun ilk hayali. Almak için 
haftalarca çalıştığım o sekiz ciltlik kitabın hikâyesi bu. Ne zaman 
o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlarım. 

Şimdiki kütüphanemde o kitaplar hâlâ başköşede durur. Sayfalarını 
açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Derim ki kendi kendime; 

insan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız 
ve bu ülke için hayalleriniz olsun.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
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Bir çocukluk hayali tüm dünyada 
anlam bulmuş ve ayrıca milletine en 
güzel hediye olan kitaplar armağan 
etmiş. Sen de hayal edip çok daha 
ötelere gidebilir, hayallerinle tüm 
dünyaya umut olabilirsin.

Evet, biraz da Millet Kütüphanesi 
hakkında detay bilgi verelim: 2015 
yılında yapıma başlanmış. 125 bin 
metre kare alanda 5500 kişilik 
oturma kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kütüphanesi özelliğinde.

Pandemi öncesinde 7/24 kullanılan alanları olan kütüphane şu aralar 
kısıtlı sürelerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Normal zamanlarda kitapseverlere 
ücretsiz çay, kek ve su ikramı vardı.

Kütüphane kurulurken ülkemizden 
binlerce kitap bağışı yapıldı. Yazma 
eserler, dergiler ve nadide kitaplar 
bağışlayan hayırseverler oldu.

Şimdilerde kütüphane envanterinde 
2 milyonun üzerinde kitap ve dergi 
mevcut. Ayrıca elektronik kitap, dergi ve 
tez arşivi açısından da yine ülkemizin en 
iyi kütüphanesidir diyebiliriz.

Gittiğinde Nasreddin Hoca 
Çocuk Kütüphanesi’ne uğramayı 
da sakın unutma.

Orada beğenip okuduğun ve bize 
tavsiye etmek istediğin kitaplar olursa 
da haber etmeyi unutma. Biliyorsun 
ki dertler paylaşıldıkça azalır, bilgi ise 
paylaşıldıkça artar.

Kitaplar içinde güzel bir hayat temennisiyle, esen kal… 

Detaylı bilgi için www.mk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsin.
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Dergimizin uçuş kitaplığı köşesinde bu sayıda hem eğlenceli vakit geçirebileceğin Dergimizin uçuş kitaplığı köşesinde bu sayıda hem eğlenceli vakit geçirebileceğin 
hem de uçakları daha yakından tanıyabileceğin üç kitabımız var.hem de uçakları daha yakından tanıyabileceğin üç kitabımız var.

Uçaklara hayran olduğumuz kadar onlara resimlerimizde yer vermeyi de Uçaklara hayran olduğumuz kadar onlara resimlerimizde yer vermeyi de 
çok isteriz. Ancak gerçekçi bir uçak çizmekte kimi zaman zorlanabiliriz. çok isteriz. Ancak gerçekçi bir uçak çizmekte kimi zaman zorlanabiliriz. 
Bize uçakları detaylarıyla anlatan ve nasıl çizeceğimizi gösteren bir resim Bize uçakları detaylarıyla anlatan ve nasıl çizeceğimizi gösteren bir resim 
kitabına ihtiyaç duyabiliriz. Hayal gücümüze biraz da teknik katarak kitabına ihtiyaç duyabiliriz. Hayal gücümüze biraz da teknik katarak 
harika uçaklar çizmek için bu kitap tam bize göre.harika uçaklar çizmek için bu kitap tam bize göre.

Çizme ve boyama etkinlikleriyle dolu bir diğer kitabımızda dokuz başlık Çizme ve boyama etkinlikleriyle dolu bir diğer kitabımızda dokuz başlık 
altında hava taşıtlarını ve havacılığın tarihini görüyoruz. Tarihteki ilk altında hava taşıtlarını ve havacılığın tarihini görüyoruz. Tarihteki ilk 
uçuş denemeleri, balonlar, ilk uçaklar, zeplin, yolcu uçakları, helikopter, uçuş denemeleri, balonlar, ilk uçaklar, zeplin, yolcu uçakları, helikopter, 
planör, jetler ve daha neler neler… Boya kalemlerini hazırla!planör, jetler ve daha neler neler… Boya kalemlerini hazırla!

Hava araçlarına dair ilginç bilgilerin yer aldığı bu kitapta uçakların Hava araçlarına dair ilginç bilgilerin yer aldığı bu kitapta uçakların 
nasıl havada düşmeden uçabildiği anlatılıyor. Hava araçlarını yakından nasıl havada düşmeden uçabildiği anlatılıyor. Hava araçlarını yakından 
incelemek ve uçmakla ilgili daha fazla şey öğrenmek için sayfaları incelemek ve uçmakla ilgili daha fazla şey öğrenmek için sayfaları 
çevirmeye başlamalısın.çevirmeye başlamalısın.

ÇÇiiZMEYZMEYii ÖGRENEL ÖGRENELiiM - UÇAKLARM - UÇAKLAR
--

UÇUSUÇUS,,
KK II TAP LTAP L ıı GG ıı MM--

BAZBAZıı UÇAKLAR HAVADA AS UÇAKLAR HAVADA ASııLLıı KALAB KALABiiLLiiR R 
BUNU BBUNU BiiLMLMiiYORDUM SERYORDUM SERiiSSii

iiLK KLK KiiTABTABııNNıı KEND KENDiiN BOYA - UÇAKLARN BOYA - UÇAKLAR

6



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!

Bulman gereken 10 kelime: GÖL - KALE - SPOR - KÜMBET - KEDİ 
VAN - MURADİYE - AKDAMAR - PEYNİR - HOŞAP

SÖZCÜK AVSÖZCÜK AVıı

minikkanatlar@havais.org.tr
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.. ..

,,UÇAKTAN INDIM SEHRE:UÇAKTAN INDIM SEHRE:

Sevgili Minik Kanatlarımız,

Güzel Anadolu’yu gezmeye, görmeye ve tanımaya devam ediyoruz. 
Bu kez de kanatlarımız İstanbul’dan havalandı ve Van’a doğru süzüldü…

1943 yılında hizmete açılan Van Ferit 
Melen Havalimanı, ülkemizin ilk 
havalimanlarından biridir. İsmini eski 
başbakanlarımızdan Ferit Melen’den 
almıştır.

Van Ferit Melen 

Havalimanı, Türkiye’nin 

en büyük gölü olan Van 

Gölü sahilindedir. Yakın 

tarihlere kadar Türkiye’nin 

doğusundaki illere hava 

yolu ile ulaşım Van 

üzerinden sağlanırdı. Artık 

neredeyse her ilimizde bir 

havalimanı olduğundan bu 

yoğunluk azalsa da bölge 

ulaşımı açısından önemini 

korumaktadır.
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VANVAN

Bu havalimanımızda 
“Karbonsuz Havalimanı” projesi 
dâhilinde küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine karşı ekolojik 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Havalimanının şehirden uzaklığı yaklaşık 8 km olup ulaşım, şahsi araçlar ve toplu taşımayla sağlanmaktadır. Toplam 16500 metre kare kapalı alana sahip havalimanında iç ve dış hat uçuşları bulunmaktadır. 
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Doğu Anadolu bölgemizin nadide şehirlerinden Van’a süzüldük. Ferit 
Melen Havalimanı içerisinde güzel bir tur attık ve kısa notlarla havalimanını 
tanıdık. Şimdi de güzel şehrimiz Van’ı gezmeye başlayalım.

Havalimanı, Van Gölü sahilinde kuruluydu ilkin göl hakkında birkaç not 
paylaşıp turumuza öyle devam edelim:

VAN'DA
GEZİLECEK YERLER

Van Gölü, Türkiye’nin en büyük 
gölüdür. Ayrıca dünyanın da en 
büyük sodalı gölüdür. Yüz ölçümü 
yaklaşık 3713 kilometre karedir. 
Suyu, tuzlu ve sodalıdır. İçinde adalar 
barındırmaktadır. Volkanik bir göldür. 
Soda ve tuz etkisinden ötürü biyolojik 
çeşitlilik azdır. Meşhur inci kefali balığı 
burada yaşar. 

Gölde çeşitli su sporları ve 
su taşımacılığı yapılır. Harita 
üzerinde Van Gölü’nü bulmak 
istersen biraz sağa doğru göz 
atman durumunda hemen 
fark edersin.

VAN
GÖLÜ
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Van Gölü’ne ve Havalimanı’na yakın Van Kalesi, şehrin tarihî 
sembollerinden biridir. Milattan önce Urartular döneminde inşa edilmiş 
kale, sarp bir kayalığın üzerinde yer almaktadır. Bazı kale duvarları, 
kayaların oyulmasıyla yapılmıştır. Osmanlı ve Pers medeniyetlerine dair 
izler barındıran kale, kimi dönemlerde askerî bir yerleşim yeri olarak da 
kullanılmıştır.

Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa 
tarafından 1567 yılında yaptırılmıştır. 
Mimar Sinan’ın eserleri arasında 
sayılmaktadır. Kesme taş işçiliğinin 
güzel örneklerindendir. Çeşitli 
dönemlerde restorasyon geçiren 
külliye; cami medrese, türbe ve 
imaretten oluşmaktadır. 

Ecdadımızın yadigârı olan bu ve 
benzeri eserleri görmek, tanımak, 
tarihimize sahip çıkmak çok 
önemlidir. Tarihini bilen ve ona 
değer veren Minik Kanatlar olarak 
Hüsrev Paşa Cami ve Külliyesi’ni 
görmenizi önemle tavsiye ederiz.

VAN
KALESİ

HÜSREV 
PAŞA CAMİ 

ve
KÜLLİYESİ
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AKDAMAR 
ADASI ve 
KİLİSESİ

Van Gölü içindeki Akdamar Adası’nda yer 
alan kilise, günümüzde anıt müze olarak 
ziyaretçi kabul etmektedir. 10. yüzyılda 
yapılmıştır. Günümüze kadar yapılan 
ekleme ve restorasyonlarla hâlâ mimari 
güzelliğini korumaktadır.

Bir şelale için çok yüksek akım sağlamasa da yayvan ve gür akan nehir suyu 
ile Muradiye Şelalesi görülesi bir doğal güzelliktedir. Adını, Bağdat seferine 
çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat’tan almıştır. Bahar aylarında gür akan 
şelale kışın sert soğuklarda donar.

MURADİYE 
ŞELALESİ
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Kalenin tarihi, Urartulara kadar gitmektedir. 
Fakat günümüzde ayakta duran yapı 1643 
yılında inşa edilmiştir. Etrafı sağlam duvarlarla 
çevrilidir. Bir gözetleme kulesi de olan 
kalede, cami ve evlere dair bazı kalıntılar 
bulunmaktadır.

Gevaş ilçesinde yer alan kümbet, Melik İzzeddin tarafından kızı Halime 
Hatun için yaptırılmıştır. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan 
kümbetler (damı koni veya piramit biçiminde olan yuvarlık veya köşeli yapı) 
kimi zaman burada da görüldüğü üzere vefat eden kişilerin kabri olarak 
inşa edilir. Van gezinizde vakit bulursanız görmenizi tavsiye ederiz.

Bu hâliyle de ihtişamını 
koruyan Hoşap Kalesi, 
Van ziyaretinde görülmesi 
gereken tarihî yerlerin 
başında gelir.

HOŞAP
KALESİ

HALİME 
HATUN 

KÜMBETİ

13



Değerli Minik Kanatlar, yemek kültüründen de muhakkak bahsetmemiz 
gerekir. Çünkü Van deyince onlarca güzel yemek ve çok derin bir 
kültür akla gelir. Van otlu peyniri, tandır balığı, Van çöreği, kavut, bal, 
kaymak ve daha nice nice güzel tatları barındırır Van sofraları. İpek Yolu 
üzerinde yeşermiş bir kültürün enfes tatlarını kelimelerle anlatmak zor 
olur, muhakkak senin de tatman gerekir.

Arkadaşlar bir de Van’daki değerli abla ve teyzelerimizin kıymetli 
ellerinden çıkmış nadide kilimler, ustaların göz nuru gümüş işlemeler, 
ahşap sandıklar, takılar, türküler, maniler, efsaneler ve tarihte iz 
bırakmış nice güzellikleri biz burada ne kadar istesek de hakkıyla 
anlatmaya imkân bulamayız…

Evet Minik Kanatlar, Van hakkında sadece birkaç not paylaşabildik 
sadece. Güzel Anadolumuzun her şehrinde olduğu gibi Van’da da 
anlatılmaya, görülmeye değer onlarca tarihî yer, doğal güzellikler, enfes 
tatlar var. Bildiğin gibi, biz sadece bir kapı aralayıp tadımlık bilgiler 
veriyoruz burada. Sen ailenle, sevdiklerinle buradaki tüm güzellikleri 
keşfetmelisin. Görmeli, bilmeli, tarihe ve doğaya şahit olmalısın. Çünkü 
bu güzellikler; senin, bizim hepimizin. Bu güzel ülke bizim.

Bir başka şehrin anlatısında buluşmak dileğiyle esen kalın…

Van şehrimizi daha yakından tanımamızda, teknik veri ve görsel 
temininde faydalandığımız Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi,
Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurumlarına, kurumların sayın 

başkan, yönetici ve memurlarına ve hassaten tüm Van halkına 
canıgönülden teşekkür ederiz. 

TEŞEKKÜRLER
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VAN'DAN
KARELER
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SEHiRLERi ALFABETiK SıRALAMAYA

NE DERSiN?
,

BOLU

KAYSERİ
ANKARA

UŞAK
OSMANİYE
BALIKESİR
KIRŞEHİR
MUĞLA
ARTVİN

BİNGÖL
ISPARTA

KONYA

YOZGAT
AKSARAY

BATMAN

KARABÜK

ÇANKIRI

İSTANBUL

KARAMAN

BARTIN

MALATYA

IĞDIR
AĞRI
KARS

BURSA

KAHRAMANMARAŞ
ADIYAMAN

Aşağıda karışık olarak verilmiş şehir isimlerini alfabetik sıraya 
göre dizebilir misin? Şehirleri alfabetik sıralarken gitmiş olduğun 
şehirlere tik koymayı unutma. 
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1_______________

2_______________

3_______________

4_______________

5_______________

6_______________

7_______________

8_______________

9_______________

10______________

11______________

12______________

13______________

14______________

15______________

16______________

17______________

18______________

19______________

20______________

21______________

22______________

23______________

24______________

25______________

26______________

27______________

SEHiRLER,
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TEKNOLOJTEKNOLOJii ÜRETEN GENÇL ÜRETEN GENÇLiiggiiNN
HEYECANLA BEKLEDHEYECANLA BEKLEDiiggii AN GELD AN GELDii!!

--

TEKNOFEST 2021 TEKNOLOJI YARIŞMALARI BAŞVURULARI BAŞLADITEKNOFEST 2021 TEKNOLOJI YARIŞMALARI BAŞVURULARI BAŞLADI

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında 
gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her gerçekleştirilen “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başladı. Toplumun her 

kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST kesiminden binlerce gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST 
Teknoloji Yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 Teknoloji Yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 

bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği bin genç başvuruda bulundu. Başvurular arasından 5000 finalistin belirlendiği 
yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarda gençler kıyasıya mücadele etti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji 

yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve 
mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz hayallerini gerçekleştirmek için 
birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. 

Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.Son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

KENDINE GÜVENEN GENÇLER, 34 FARKLI KATEGORIKENDINE GÜVENEN GENÇLER, 34 FARKLI KATEGORI
SIZLERI BEKLIYOR!SIZLERI BEKLIYOR!

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye 
tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji 

Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020’den farklı 
olarak Karma Sürü Simülasyon, Iletişim Teknolojileri, Savaşan IHA, Yapay Zekâ, olarak Karma Sürü Simülasyon, Iletişim Teknolojileri, Savaşan IHA, Yapay Zekâ, 

Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal 
Insansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor.Insansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

--
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BAŞVURUBAŞVURU

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen 
teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle 

düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden Istanbul’da gerçekleşecek düzenleniyor. 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden Istanbul’da gerçekleşecek 
olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in bir parçası olmak ve 

başvurularınızı gerçekleştirmek için www.teknofest.org/yarismalar.html adresini başvurularınızı gerçekleştirmek için www.teknofest.org/yarismalar.html adresini 
ziyaret etmeniz yeterli olacak.ziyaret etmeniz yeterli olacak.

HAYDI!HAYDI!

2021 Teknofest’in en az 2018, 2019 ve 2020 festivalleri kadar güzel olmasını diliyor 2021 Teknofest’in en az 2018, 2019 ve 2020 festivalleri kadar güzel olmasını diliyor 
ve o günlerden karelerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu arada Minik Kanatlar ve o günlerden karelerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bu arada Minik Kanatlar 

olarak tekrar Teknofest’te görüşmek üzere esen kalın. Senin de orijinal bir fikrin, olarak tekrar Teknofest’te görüşmek üzere esen kalın. Senin de orijinal bir fikrin, 
havacılığa dair bir hayalin varsa bu fırsatı değerlendirmelisin. Unutma başvuru havacılığa dair bir hayalin varsa bu fırsatı değerlendirmelisin. Unutma başvuru 
için son tarih 28 Şubat 2021. Detaylar, yarışmalara katılım ve güncel takip için için son tarih 28 Şubat 2021. Detaylar, yarışmalara katılım ve güncel takip için 

www.teknofest.org sitesini ziyaret etmeyi unutma.www.teknofest.org sitesini ziyaret etmeyi unutma.

www.teknofest.org
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Bu oyunumuzda harfleri karışık verilen Bu oyunumuzda harfleri karışık verilen 
nesnelerin isimlerini doğru yazmanı istiyoruz. nesnelerin isimlerini doğru yazmanı istiyoruz. 

Bakalım yapabilecek misin? Harf sıraları Bakalım yapabilecek misin? Harf sıraları 
karışık verilmiş tüm nesnelerin isimlerini karışık verilmiş tüm nesnelerin isimlerini 
doğru bilirsen 20 puan kazanabilirsin!doğru bilirsen 20 puan kazanabilirsin!

KK EE LL İİ MM EE

  1. IŞK
  2. ĞUKSO
  3. RAK
  4. AĞYRUM
  5. AĞSKIL
  6. İJYEHN
  7. NESAHTA
  8. OKORDT
  9. REMEHİŞ
 10. LOY

--------------
-----------

-------------
----------

-----------
-----------

---------
----------

     ---------
 -------------

KIŞ

24



YY AA PP MM AA CC AA

Harfleri doğru sırala,Harfleri doğru sırala,
20 puanı kap!20 puanı kap!

20 PUAN20 PUAN

-----------
 -----------

     ------------
----------

-----------
 -----------

---------
-------------
  -----------

  -------------

 11. AFTRKİ
 12. BAARA
 13. KARP
 14. ZEGATE
 15. ARZAY
 16. ERÇİZ
 17. RKİTKELE
 18. UYD
 19. BALAM
 20. IKIŞ
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P O R T A _ _ _
_ _ _ F A
_ _ S Ü L Y E
Y E _ _ _
M E K T E P
_ _ _ K İ
_ _B A R
B A R_ _ _

ELMA
     MASA
             SAKAL
                   KALFA
                            FAKİR
                                  KİRPİK
                                         PİKNİK
                                                NİKSAR

Hecelerle aran nasıldır? Onları bir görüşte tanıyıp kelimeleri bulma konusunda yetenekli Hecelerle aran nasıldır? Onları bir görüşte tanıyıp kelimeleri bulma konusunda yetenekli 
isen tam sana göre bir oyun hazırladık. Bakalım zorlanacak mısın?isen tam sana göre bir oyun hazırladık. Bakalım zorlanacak mısın?

 * Her bir satırda bir kelime var. İlk kelimenin ikinci hecesi ile yeni kelimenin ilk hecesi  * Her bir satırda bir kelime var. İlk kelimenin ikinci hecesi ile yeni kelimenin ilk hecesi 
oluşuyor.oluşuyor.

* Süre tutarak oyunu daha da heyecanlı hâle getirebilirsin.  * Süre tutarak oyunu daha da heyecanlı hâle getirebilirsin.  

* Sana yardımcı olması için çözümü olan bir örnek veriyoruz. Bu oyunu beğenirsen evde, * Sana yardımcı olması için çözümü olan bir örnek veriyoruz. Bu oyunu beğenirsen evde, 
yolda, arkadaşlarınla, ailenle kısacası herkesle güzelce oynayabilirsin. Hadi bakalım, yolda, arkadaşlarınla, ailenle kısacası herkesle güzelce oynayabilirsin. Hadi bakalım, 
önce örneği incele sonra ilk oyuna başla.önce örneği incele sonra ilk oyuna başla.

_ _ MA
_ _ _ _
_ _ KAL
_ _ FA
_ _ _ _ _
KİR _ _ _
_ _ _ NİK
_ _ _ _ _ _

HECE OYUNUHECE OYUNU

ÖRNEKÖRNEK ÇÖZÜMÇÖZÜM

SENi BEKLEYEN SORUSENi BEKLEYEN SORU
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A K T E M R i S YA K T E M R i S Y

T A O Ç P Z I R sT A O Ç P Z I R s,

Harflerle ve sözcüklerle 
ilgiliysen tam sana göre bir 
oyunumuz var. 3’ü sesli 6’sı 
sessiz olmak üzere toplam 
9 harf veriyoruz sana. 
Bakalım bu harflerle ne 
kadar uzun bir sözcük 
yazabileceksin?

* Oyunu tek başına süre tutarak kendin oynayabileceğin gibi iki ya da   
daha fazla kişiyle de oynayabilirsin.
* Unutma her harfi yalnız bir kere kullanma hakkın var.
* Oyunda kullanılan harfleri dilediğin gibi değiştirerek oyuna heyecan 
katabilirsin.

* Süre tutarak harf sayısına bakılmaksızın en çok kelime yazanın 
kazandığı bir oyun da oynayabilirsin.
* Bu harflerle kelime kurmayı başardıktan sonra senin seçeceğin 
kelimelerle yeni bir kelime oyununu arkadaşlarına sen hazırlayabilirsin.
İyi eğlenceler…

EN UZUN
KELiMEYi SEN

YAZABiLiRSiN
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33

Orda bir köy var, uzakta
O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da
O köy bizim köyümüzdür.

Orda bir ev var, uzakta
O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da
O ev bizim evimizdir.

Orda bir ses var, uzakta
O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da
O ses bizim sesimizdir.

Orda bir dağ var, uzakta
O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.

Orda bir yol var, uzakta
O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da
O yol bizim yolumuzdur.

Orda Bir Köy Var Uzakta
Ahmet Kutsi Tecer
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BILMECELERBILMECELER

Yer altında sakallı dede?
(Pırasa)

(Beş altın)

(Kitap kurdu)

(Ateş)

(Arı)

On altının yarısı kaç yapar?

En akıllı kurt hangisidir?

Her şeyi yer
ama hiç doymaz?

Ben giderim o gider,
arkamdan vız vız eder?

(Tonton)
Bir ton bir ton daha ne yapar?
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(Dokuz)

(Soba)

(Ayak izi)

(Kırkayak)

(Orman)

(Dünya)

(Radyo)

Kışın yatar, yazın kalkar?

Ayakkabıcıların en sevdiği
hayvan hangisidir?

Toprağın altında taş var,
onun altında ne var?

İçi ateş, dışı taş,
yarı kuru, yarı yaş?

Bir küçücük kutudur,
dünya yurdudur?

Ben giderim o kalır?

Hayvanların yuvası,
ağaç doludur orası?
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“İsim Şehir” oyununu daha önce duymuş olmalısın. Şimdi birlikte oynamaya ne dersin? 
Hadi başlayalım! Öncelikle oyunun nasıl oynandığına birlikte bakalım: Alfabeden bir 

harf seçilir ve belirlenen kategorilerin bu harfle başlanması istenir. Oldukça basit öyle 
değil mi? İşte başlamak için birkaç harf. 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! 36





Kahvaltısıyla meşhur olan ilimiz hangisidir?
 
a. Van
b. Kayseri
c. İzmir
d. Balıkesir

Hangisi gökyüzünde ip yardımıyla uçurulan, bir gövde ve 
kuyruktan oluşan oyuncaktır?
 
a. Topaç
b. Uçurtma
c. Bilye
d. Drone

Aşağıdakilerden hangisi yeme içme eşyalarından biri değildir?
 
a. Kaşık
b. Çatal
c. Merdane
d. Bıçak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali 
hangisidir?
 
a. Teknofest
b. Bilfest
c. Uzayfest
d. Canfest

Hangisi Van kahvaltı sofrasının meşhur yiyeceklerinden 
değildir?

a. Otlu peynir
b. Kavut
c. Kuruvasan
d. Çörek

Dergimizi okuduysan aşağıdaki test
sorularını cevaplayabilir,

puanları toplayarak hediyeler kazanabilirsin.
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Kaza durumunda yapılan ilk müdahaleye ne denir?
 
a. Aşı
b. Antibiyotik
c. Tansiyon
d. İlk yardım

Van Havalimanına ismi verilen kişi kimdir?
 
a. Zeki Müren
b. Barış Manço
c. Cem Karaca
d. Ferit Melen

Hangisi Van’da bulunur?
 
a. Kınık Şelalesi
b. Sümela Manastırı
c. Balıklı Göl
d. Muradiye Şelalesi

Göğsümüzün her iki tarafında bulunan ve ihtiyacımız olan oksijeni almamızı 
sağlayan organımız?
 
a. Kalp
b. Böbrek
c. Akciğer
d. Karaciğer
 
Hangi şehrimiz Marmara bölgesindedir?
 
a. Kahramanmaraş
b. Konya
c. Malatya
d. Bursa
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BOYABOYA
CEKCEK

GONDERGONDER
HEDIYEYI KAPHEDIYEYI KAP

BOYABOYA
CEKCEK

GONDERGONDER
HEDIYEYI KAPHEDIYEYI KAP
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minikkanatlar@havais.org.tr40



ALİ KEMAL TATLIBAL
HAVA-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI

Sevgili Minik Kanatlar,

Minik Kanatlar dergimizle birlikte hediye ettiğimiz çantayı güzel 
günlerde kullanmanı temenni ederim. 2021 yılı takvimini de odanın en 
güzel yerine asacağına eminim. 2021 yılında güzellikler, başarılar hep 

seninle olsun...




