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Düşünüyorum Tematik Çalışma Kitabı
Günümüz dünyasında, çağın gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda bireyin ve toplumun 
beklentileri her geçen gün değişmektedir. Bu durum, öğrenme-öğretme sürecinin 
de yapılandırılması noktasında birtakım güncellemeler, yenilikler, ilaveler yapmayı 
gerekli kılmaktadır. Düşünüyorum Tematik Çalışma Kitabı, mevcut koşulların bir 
getirisi olarak kapsayıcı, çok yönlü, kültürel ve evrensel değerleri disiplinler arası bir 
yaklaşımla ele alan temalar aracılığıyla; büyüyen, değişen, gelişen ve aynı zamanda 
küreselleşen dünyada öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, bu sayede 
yaşama aktif olarak katılan bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kitapta geniş bir kullanım alanı oluşturabilmek için farklı konularda içeriklere yer 
verilmiştir. Kitapta yer alan etkinlikler ve uygulamalar, öğrencilerin ilgisini çekecek, 
birbirinden farklı özellikler içeren çalışmalar şeklinde sunulmuştur. Kitapta yer 
alan etkinliklerin bazıları bireysel, bazıları ise grup çalışmasına yöneliktir. Grup 
çalışması olan etkinlikler, rehber eşliğinde ve yönergelerle uygulama yapmak üzere 
hazırlanmıştır. Etkinlikler, öğrencilerin sınıf ortamı içerisinde daha çok eğlenerek 
öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri 
çok yönlü çalışmalar şeklinde tasarlanmıştır.
Düşünüyorum Tematik Çalışma Kitabı, insanın varoluşunun doğal ve en belirleyici 
özelliklerinden biri olan “düşünme”yi zihinsel bir faaliyet olarak sınırlandırmak 
yerine, o düşüncenin niteliklerini artırarak çeşitli becerilerle uyum içerisinde 
aktarmayı hedeflemektedir. Düşünmenin niteliklerinin artması, sergilenen becerilerin 
niteliklerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu doğrultuda hazırlanan etkinliklerle 
öğrenciler, hem kendi bilişsel yetilerini geliştirecek hem de öğrenme tarzları ve 
süreçleri hakkında daha üst düzey bir farkındalığa ulaşacaktır. Kitapta yer alan farklı 
temalara ait içerik, etkinlik ve uygulamalarla öğrencilerin yorumlama, çıkarımda 
bulunma, öğrendiklerini karşılaştığı problemlere yansıtabilme, karşılaştırma, ilişki 
kurabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme 
gibi üst düzey zihinsel becerileri kazanabilmesi ve tüm bu süreçleri etkili iletişim 
kurarak iş birliği içinde deneyimlemesi amaçlanmıştır. Bunların kazanılması ve 
içselleştirilmesinin temelini ise dil becerileri oluşturmaktadır. Okuma, dinleme, 
konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini kullanmaya; öğrencilerin dil 
yeterliliklerini geliştirmeye odaklanılmıştır. Öğrencilerin dili kullanarak düşünme ve 
yorumlama yeterliklerini ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanan bu kitaptan; yaşamı, 
dahası öğrenmeyi eşsiz bir yolculuk olarak gören ve kendilerini geliştirme yolunda 
ilerleyen tüm öğrencilerimizin faydalanması dileğiyle…
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KİTAPTA KULLANILAN 
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Rehbersiz

Eleştirel Düşünme Becerisi

İletişim Becerisi
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Bireysel Grup Çalışması
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

1 Güzel Ülkem Türkiye

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin "Şehzadeler Şehri" Amasya'dan hareketle kendi yaşadıkları şehri tanımaları; ya-
şadıkları şehrin tarihî, kültürel, coğrafi, beşerî vb. unsurlarını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri 
üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ait mekânsal değerlere sahip çıkma ve vatan bilincini geliştirebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Amasya’yı tanıtan broşür öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Broşürü incelemeleri için öğren-
cilere birkaç dakika süre verilir. Öğrencilerden ülkemizde gezip gördükleri ve coğrafi güzelliklerinden 
etkilendikleri bir şehrimizi arkadaşlarına anlatmaları ve sonrasında yaşadıkları şehri tanıtan bir broşür 
hazırlamaları istenir. Hazırlanan broşürler okul panosunda sergilenir.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	Amasya’yı	tanıtan	aşağıdaki	broşürü	inceleyiniz.	
Yönerge

AMASYA 
SENİ BEKLİYOR

Kültürlerin iç içe geçmiş harmanı, 
geçmişle geleceğin fermanı, uygarlığın mirası, 

evliyalar diyarı, Ferhat ile Şirin aşkının mekânı Amasya…

Ecdattan emanet camiileri, nazlı Yeşilırmak gibi uzun, 
Harşena Dağı gibi vakur mazisi, Anadolu’da kurulmuş tüm 
medeniyetlerin gözbebeği, Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve 

Cumhuriyet’in öncü neferi Amasya…

Asırlarca yetiştirdiği, tahta çıkardığı Sultan ve Şehzadelerin, 
Fatih’in, Yavuz’un, Kanuni’nin ve Millî Mücadele’nin ev 

sahibi Amasya…

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da “Milletin istiklalini yine 
milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyen Amasya…

amasya.ktb.gov.tr
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

1 Güzel Ülkem Türkiye

2.	 Yaşadığı	yerin	tarihî,	sosyal,	kültürel	ve	beşerî	unsurları	hakkında	bilgi	sahibi	olmak	insana	neler	ka-
zandırır?	Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	yazınız.

3.	 Gezip	 gördüğünüz	 ve	 sizi	 çok	 etkileyen	 bir	 şehri,	 neden	 etkilendiğinizin	 gerekçelerini	 de	 belirterek	
anlatınız.	

4.	 Siz	 de	 yaşadığınız	 yeri	 tanıtan	 bir	 broşür	 hazırlayınız,	 hazırladığınız	 broşürü	 okul	 panolarında	
sergileyiniz.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

2 Âşık Veysel'i Dinle, Yaz

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin şiir dinlerken amacına uygun dinleme tekniklerini kullanmaları, şiirin içinde geçen 
kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmeleri, dilimizin inceliklerini keşfetmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Halk şiirinin özelliklerini sezerek şiir türünde yazma çalışması yapabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Âşık Veysel’in kendi sesinden "Sazıma" şiiri açılarak şiirin tamamı öğrencilere dinletilir. Etkinlik yönerge-
lere uygun olarak tamamlanır.

1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	şiiri	dinleyiniz.	(Karekodu	okutmadan	önce	
EBA'ya	giriş	yapınız.)

2.	 Şiirde	geçen	aşağıdaki	kelimelerin	anlamlarını	tahmin	edip	boşluklara	yazınız.	Tahminlerinizin	doğru	
olup	olmadığını	TDK	Türkçe	Güncel	Sözlük'ten	kontrol	ediniz.	Kelimeleri	cümle	içinde	kullanınız.

3.	 Dinlediğiniz	“Sazıma”	şiirinde	yapılan	kişileştirme	ve	benzetmeleri	bulunuz.	Bu	sanatların	kullanılması-
nın	anlatıma	etkisiyle	ilgili	düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.

Yönerge

aşikâr: 

lal: 

yad: 

ah u zar: 
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

2 Âşık Veysel'i Dinle, Yaz

BENİM DÖRTLÜĞÜM   

4.	 3	ve	4.	dörtlükte	Âşık	Veysel,	sazına	soru	sormaktadır.	Cevap	gelmeyecek	olsa	da	anlatımlarda	bu	tarz	
soruların	sorulması	anlatıma	ne	gibi	özellikler	kazandırır?	Düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.	

5.	 Siz	de	"Benim	Dörtlüğüm"	bölümüne	benzetme	ve	kişileştirme	içeren	bir	dörtlük	yazınız	ve	arkadaşla-
rınızla	paylaşınız.

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

3 Bizim Yunus

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin dinleme sırasında amacına uygun dinleme tekniklerini kullanmaları, dilimizin zen-
ginliğini fark etmeleri, medya mesajlarından yola çıkarak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Yunus 
Emre’yi Türk ve dünya kültürü açısından daha yakından tanımaları ve bu anlamda içerikler oluşturmaları 
üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Yunus Emre'nin kültürümüzdeki yeri konulu videolardan hareketle şiir ve düz yazı türünde yazma çalışması 
yapabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada “Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası” ile ilgili olan video açılarak öğrencilere “Kül-
türümüzde Yunus Emre” bölümünü yapmaları için süre tanınır. Çalışmayı yaparken yazım kuralları ve 
noktalama işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği öğrencilere hatırlatılır. “Kültürümüzde Yunus Emre” bö-
lümü tamamlandıktan sonra  Yunus Emre’ye ait olan "İşitin Ey Yârenler" şiirinin seslendirildiği ses dosyası 
dinletilir. Etkinlik yönergelere uygun olarak tamamlanır.

1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoyu	izleyiniz.	(Karekodu	okutmadan	
önce	EBA'ya	giriş	yapınız.)

3.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	"İşitin	Ey	Yârenler"	şiirini	dinleyiniz.	(Kare-
kodu	okutmadan	önce	EBA'ya	giriş	yapınız.)

4.	 Şiirdeki	bazı	kelimelerin	anlamları	aşağıda	verilmiştir.	Bu	kelimeleri	 tespit	ederek	açıklaması	verilen		
kelimeyi	uygun	kutulara	yazınız.	

2.	 "Kültürümüzde	Yunus	Emre”	bölümündeki	noktalı	alanları	videoyu	izlerken	doldurunuz.	İzlediğiniz	vide-
odan	hareketle	Yunus	Emre’nin	kültürümüzdeki	yeri	ile	ilgili	çıkarımlarınızı	aşağıdaki	kutulara	yazınız.

Yönerge

KÖPRÜSÜ USTASI SES

KÜLTÜRÜMÜZDE YUNUS EMRE 

Dostların	oluşturduğu	topluluk.

Güçlü,	çetin.

Birçok.

Deyiş,	anlatım,	ifade.
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

3 Bizim Yunus

									Yukarıdaki	açıklamalardan	hareketle	Yunus	Emre’nin	dünya	kültüründe	daha	çok	yer	alması	için	neler	
yapılabilir?	Düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.

5. 

 "2021	yılı,	Türk	dili	ve	kültürünün	en	önemli	şahsiyetlerinden	biri	olan	Yunus	Emre’nin	vefatının	
700.	yıl	dönümü	olması	münasebetiyle	UNESCO	tarafından	anma	ve	kutlama	yıl	dönümleri	ara-
sına	alındı.	30	Ocak	2021	tarihli	Resmî	Gazete’de	yayımlanan	genelge	ile	2021	yılı	Cumhurbaş-
kanlığımız	tarafından	“Yunus	Emre	ve	Türkçe	Yılı”	olarak	ilan	edilmiştir."

6. 

					Siz	de	kendinizi	anlatan	sıfatlar	kullanarak	yukarıdaki	kutuya	bir	dörtlük	yazınız.

SEVGİNİN DİLİ YUNUS

		 Ben	gelmedim	dava	için,	benim	işim	
sevi	için.

	 “Adıyla	bütünleşen	Emre,	âşık	anlamına	
geliyor.	Birçok	şiirinde	kendinden	Yunus	
Emre	yani	Âşık	Yunus	diye	bahsetmek-
te.	Emre	dışında	Âşık,	Biçare,	Koca,	
Tapduklu,	Miskin,	Derviş	gibi	sıfatları	da	
şiirlerinde	adının	önüne	koymuştur.”

yunusemre.gov.tr

Hazırlayan: Bahar KAPLAN

tdk.gov.tr
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MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

4 Diyar Diyar Anadolu'm

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin haritadan belirledikleri şehrin tarihî, doğal, beşerî, kültürel unsurlarını yazılı ve 
görsel sunum yaparak anlatmaları ve bu sayede dil becerilerinin geliştirilmesi üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Sözlü anlatım kurallarına uyarak şehirlerimizin kültürel unsurları ile ilgili hazırlıklı konuşma yapabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Verilen Türkiye kültür haritası, öğrenciler tarafından incelenerek haritadan bir şehir belirlenir. Belirlenen 
şehre ait bilgi kartları hazırlanır. Belirlenen şehir; bilgi kartları, görsel ve yazılı materyaller kullanılarak 
aile bireylerine veya arkadaşlara tanıtılır. İsteyen öğrenci, hazırladığı sunum materyallerini sınıf ortamına 
taşıyarak edindiği bilgileri arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşabilir.

1.	 Bu	etkinliği	aile	bireylerinizle	veya	arkadaşlarınızla	uygulayınız.
Yönerge

2.	 Arka	sayfadaki	Türkiye	kültür	haritasını	inceleyiniz.

3. Türkiye	kültür	haritası	üzerinden	bir	şehir	belirleyerek	belirlediğiniz	şehri	tanıtmak	için	o	şehir	ile	ilgili	
ayrıntılı	bir	araştırma	yapınız.

4. Tanıtacağınız	şehrin	tarihî	eserleri,	doğal	güzellikleri,	yemekleri,	halk	oyunları	vb.	özelliklerinin	olduğu	
bir	bilgi	kartı	hazırlayınız.

6. Dinleyiciler	tanıtacağınız	şehri	doğru	tahmin	ettikten	sonra	hazırladığınız	yazılı	ve	görsel	materyalleri	
kullanarak	o	şehir	ile	ilgili	bütün	özellikleri	ayrıntılı	bir	biçimde	anlatınız.

7. Sunumunuz	esnasında	kelimeleri	doğru	telaffuz	etmeye,	açık	ve	anlaşılır	bir	Türkçe	kullanmaya,	ses	
tonunuzu	herkesin	duyabileceği	bir	şekilde	ayarlamaya,	jest	ve	mimiklerden	faydalanarak	bilgileri	man-
tıksal	 bir	 bütünlük	 içerisinde	anlatmaya	özen	gösteriniz.	Hazırladığınız	 sunum	materyallerini	 sınıfta	
arkadaşlarınız	ve	öğretmeniniz	ile	paylaşabilirsiniz.

5. Seçtiğiniz	şehri	tanıtmaya	başlamadan	önce	hazırladığınız	bilgi	kartının	üzerinde	yazanları	yüksek	ses-
le	okuyunuz.	Dinleyicilerden	bilgi	kartlarının	üzerine	yazdığınız	ipuçlarından	yararlanarak	tanıtacağınız	
şehri	tahmin	etmelerini	isteyiniz.	(Doğru	tahmin	gelmemesi	durumunda	ipuçlarını	çoğaltabilirsiniz.)

ÖRNEK BİLGİ KARTLARI

AYDIN

Zeus Mağarası
Altınkum Plajı

Milet Antik Kenti
Efes Antik Kenti
Zeybek Oyunu

İncir

EDİRNE

Meriç ve Tunca Nehirleri
Selimiye Cami

Rüstem Paşa Kervansarayı
Enez Kalesi

Zerde
Tava Ciğeri

KAYSERİ

Erciyes Dağı
Aladağlar Millî Parkı

Derebağ Şelalesi
Döner Kümbet

Pastırma
Mantı
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4 Diyar Diyar Anadolu'm

Görsel 1: Türkiye Kültür Haritası

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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5 Hayal Perdem

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin metinde kullanılan dili çözümleyerek dil becerilerini geliştirmek, günlük hayatta 
kullanılan kalıplaşmış ifadeleri anlamına uygun olarak kullanmalarını sağlamak ve metnin konusu ile ya-
şantıları arasında ilişkiler kurarak kişisel ve sosyal değerlerini geliştirmek üzerinedir. Öğrenci “İncelik” adlı 
oyunu gerekli malzemeleri (Karagöz ve Hacivat kuklaları, perde, ışık gücü vb.) temin ederek aile bireyleri 
veya arkadaşları ile canlandırır. İsteyen öğrenci bu etkinliği sınıf ortamında arkadaşları ile de sunabilir.

Etkinliğin Amacı Karagöz ve Hacivat diyaloglarından hareketle günlük yaşamda kullanılan kalıplaşmış ifadeleri anlamına 
uygun olarak kullanabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğrenci ile aile bireyleri veya arkadaşları tarafından canlandırılır. Metindeki kalıplaşmış ifadeler 
belirlenerek bu ifadelere benzer başka örnekler verilir. Kalıplaşmış ifadelerin Türkçenin söz varlığına kat-
kıları tartışılır.

1.	 Aşağıdaki	Karagöz	metnini	okuyunuz.	Oyunu	canlandırmak	için	aile	bireyleriniz	veya	arkadaşlarınızla	
uygun	ortamı	hazırlayınız.

Yönerge

İNCELİK

Hacivat: (Şiir söyleyerek gelir.) Açarız her akşam 
biz bu perdeyi / Neşeyle izleyin siz bu perdeyi / 
Sizin alkışınız can verir bize / Açık tutarız kış yaz 
bu perdeyi / Hem çalarız hem söyleriz şarkıyı / İn-
letti cümbüşle saz bu perdeyi / İzlemeye gelen hep 
mutlu olur / Açtı kim bilir kaç kez bu perdeyi. 
Hacivat: (Devam eder.) Yar bana bir eğlence... 
Aman bana bir eğlence... 
Karagöz: (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne 
bağırıyorsun? 
Hacivat: Vay benim iki gözüm, candan dostum, 
şekerden tatlım! Gel aşağıya da biraz konuşalım. 
Karagöz: (Hacivat’ın yanına gelir.) Sabah sabah 
beni uykudan uyandırdın? Ne konuşacaksın? 
Hacivat: Karagöz’üm insan önce bir selam verir, 
sende hiç incelik yok!.. 
Karagöz: Üzerimde gecelik var ya!.. 
Hacivat: Ne geceliği Karagöz’üm, incelik incelik... 
Karagöz: O nasıl şey? 
Hacivat: İnsanlar karşılaşınca birbirine selam 
verir. 
Karagöz: Biz karşılaşmadık ki, sen beni uyandır-
dın. 
Hacivat: Neyse efendim, günaydın! 
Karagöz: Sabah sabah seni görenin günü nasıl 
aydın olur? 
Hacivat: Efendim, öyle demezler. 
Karagöz: Ne derler?..
Hacivat: Hoş geldiniz, safa geldiniz, keyifler 
nasıl; derler. 

Karagöz: Peki öyle olsun. Nereden geliyorsun 
böyle? 
Hacivat: Efendim, başıma bir şapka almak için 
çarşıya gitmiştim. Dönerken yorgunluk çıkarmak 
üzere Karagöz’üme uğrayayım, dedim.
Karagöz: Ne yapayım şapka aldınsa? Paran 
varmış da almışsın. Olmayanlar ne yapsın? 
Hacivat: Canım Karagöz’üm, öyle mi derler? 
Karagöz: Ya nasıl derler? 
Hacivat: Güle güle kullan, başında paralansın, 
demek yok mu?
Karagöz: Güle güle kullan, başında paralansın! 
Hacivat: Hah aferin! İşte böyle demeli ya! Derken 
efendim, evde odun bitmiş, biraz al, dediler. Hazır 
elimde para varken doğru oduncuya gittim. Beş 
on çeki odun aldım. Oradan kömürcüye gittim. 
Beş on çuval da kömür aldım. Odunları odunluğa, 
kömürleri de kömürlüğe yerleştirdim. 
Karagöz: Güle güle kullan, başında paralansın! 
Hacivat: Aman Karagöz’üm, ben odun, kömür 
aldım. 
Karagöz: İyi ya, güle güle kullan, başında para-
lansın! 

Görsel 1
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Hacivat: Karagöz’üm öyle demezler... 
Karagöz: Ne bileyim ben, sen öyle öğretmedin 
mi?
Hacivat: O şapkaya göreydi. 
Karagöz: Oduna, kömüre ne derler? 
Hacivat: Güle güle yak, otur da külüne bak 
derler. 
Karagöz: Anladık, güle güle yak, otur da külüne 
bak! 
Hacivat: Eksik olma Karagöz’üm! Derken efen-
dim, geçen günkü doluda evin kiremitleri kırılmış, 
yağan yağmur evin içine akıyor. Kimi yerlerin de 
onarılması gerekiyor. Bir usta çağırdım. Evi bir 
güzel onardı. Görme Karagöz’üm, sanki yeni bir 
ev oldu. 
Karagöz: Güle güle yak, otur da külüne bak! 
Hacivat: Ben evi yeni yaptırdım, öyle denmez. 
Karagöz: Ya nasıl derler? 
Hacivat: Oh, oh! Çok sevindim! Güle güle oturu-
nuz, içinden hiç çıkmayınız, derler. 
Karagöz: Olur, oh, oh! Çok sevindim! Güle güle 
oturunuz, içinden hiç çıkmayınız! 
Hacivat: Eksik olma Karagöz’üm! Sonra efen-
dim, alışveriş yapmak için sokağa çıktım. Bir 
de baktım ki köşe başında iki kişi kavga ediyor. 
Ayırayım diye aralarına girdim. O sırada polisler 
gelmez mi? Beni de kavgacılardan sanıp karako-
la götürdüler. Oradan da doğru hapishaneye... 
Karagöz: Oh oh! Çok sevindim! Güle güle oturu-
nuz, içinden hiç çıkmayınız! 
Hacivat: Aman kardeş, sen ne diyorsun? Beni 
hapse attılar. 
Karagöz: İyi ya, oh, oh! Çok sevindim! Güle 
güle... 
Hacivat: Onu öyle demezler. 
Karagöz: Ya nasıl derler? Ne bileyim ben, sen 
öğrettin. 

Hacivat: Onu ev için öğretmiştim. Bu durumda, 
yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak 
etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar, denir. 
Karagöz: Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz 
merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar.
Hacivat: Neyse Karagöz’üm, sonunda benim su-
çum olmadığı anlaşıldı, bıraktılar. Ben o sevinçle 
eve gelirken fırından bir pide alayım dedim. 
Fırının önüne gittim. Bana şuradan iki tane pide 
verin, demeye kalmadı, fırıncının biri pide çıka-
rıyormuş, küreği çekince kaza ile küreğin sapı 
gözüme geldi. Az kaldı gözümü çıkarıyordu. 
Karagöz: Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz 
merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar! 
Hacivat: Karagöz’üm, gözüm çıkacaktı diyorum. 
Karagöz: İyi ya, yakında biri yardım eder de 
çıkarır siz merak etmeyin, inşallah ötekini de 
çıkarırlar! 
Hacivat: Canım öyle demezler. 
Karagöz: Ya nasıl derler? 
Hacivat: Dikkatsiz fırıncıya çıkışırlar; (...) gör-
müyor musunuz, utanmazlar, önünüze arkanıza 
baksanıza, derler.
Karagöz: (...) Görmüyor musunuz, utanmazlar, 
önünüze arkanıza baksanıza!
Hacivat: Derken efendim, pideleri aldım, eve 
geldim. Çoluk çocuk tüm aile sevinçle bana sarıl-
dılar. Öpmeye başladılar. 
Karagöz: (...) Görmüyor musunuz, utanmazlar, 
önünüze arkanıza baksanıza! 
Hacivat: Aman Karagöz’üm, bunlar benim ço-
cuklarım. 
Karagöz: Seni utanmaz. (Hacivat gider.) Seni 
palavracı!.. Yok şapka almış, yok odun almış, yok 
evini yaptırmış, bana ne bunlardan!.. Ben gider 
kahvaltımı yaparım. Kendi işime bakarım.(Gider.) 

Suat BATUR (Kısaltmıştır.)	

2.	 Türkçeyi	doğru	ve	etkili	bir	biçimde	kullanmaya,	ses	tonunuza,	telaffuza	ve	vurguya	dikkat	ederek	can-
landırmanızı	yapınız.

3.	 Canlandırmanız	bittikten	sonra	metinde	geçen	kalıplaşmış	ifadelerin	hangileri	olabileceğini	tartışınız.	
Ayrıca	metinde	geçen	ifadelerden	farklı	olarak	günlük	hayatta	kullanılan	kalıplaşmış	ifadeler	belirleyiniz.

4.	 Belirlediğiniz	kalıplaşmış	ifadelerin	Türkçenin	söz	varlığına	etkilerini	tartışınız.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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6 Mirasyedi miyiz?

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin somut olmayan kültürel miraslarımız hakkında farkındalık oluşturarak bir proble-
min çözümüne yönelik basit bir proje geliştirebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Somut olmayan kültürel miraslarımızla ilgili bir proje geliştirip bu projeyi yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

“Somut olmayan kültürel miraslarımız nelerdir?” sorusundan hareketle üç dakikalık bir beyin fırtınası 
yapılır. Somut olmayan kültürel miraslarımız ile ilgili video izletileceği duyurulur. Video izletilir. “Somut 
olmayan kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve onu gelecek kuşaklara da miras bırakabilmek için neler 
yapabiliriz?” sorusundan hareketle öğrencilerin okul çapında uygulanabilecek bir proje geliştirmeleri ve 
proje adı, amacı ve kapsamını ilgili bölümde detaylandırmaları istenir.

1.	 "Somut	olmayan	kültürel	miraslarımız	nelerdir?"	sorusundan	hareketle	yapılan	beyin	fırtınasına	katıla-
rak	bilgi	ve	görüşlerinizi	aşağıya	yazınız.

2. Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoyu	izleyiniz.

Yönerge
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Projenin Adı

Projenin Amacı

Projenin Kapsamı

Projenin İçeriği

3. Somut	olmayan	kültürel	mirasımıza	sahip	çıkmak,	onu	gelecek	kuşaklara	da	miras	bırakabilmek	için	okul	
çapında	uygulanabilecek	bir	proje	geliştiriniz.	Projenizi	geliştirirken	izlediğiniz	videodaki	somut	olmayan	
kültürel	miras	unsurlarından	birini	seçerek	projenizi	bu	unsur	üzerinde	tasarlayınız.	

Hazırlayan: Ferhat ER
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7 İmece Usulü Yazalım

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin verilen olay örgüsünden hareketle istasyon tekniği ile grup olarak hikâye yazma 
çalışması yapabilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı İmece usulü ile hikâye türünün yapı özelliklerine uygun bir metin oluşturarak olayların gelişiminde zaman 
ve mekânın işlevini belirleyebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Sınıf, öğretmen tarafından üç gruba ayrılır. Oturma düzeni, oluşturulan üç gruba göre tekrar düzenlenir. 
Görseller etkileşimli tahtada açılır. Gruplardan bir mekân ve zaman kartı seçmeleri istenir. Gruplara hikâ-
yelerini yazmaları için boş bir kâğıt verilir. Her dakika başı grup üyeleri arasındaki hikâye yazma sırasının 
değişmesine rehberlik edilir. Gerektiğinde öğrenciler zaman konusunda uyarılır.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	görselleri	inceleyiniz.
Yönerge

M
EK

ÂN
 K

AR
TL

AR
I

ZA
M

AN
 K

AR
TL

AR
I

Görsel 1: Sahil Kasabası

Görsel 5: Gün Doğuşu

Görsel 2: Büyükşehir

Görsel 6: Kış

Görsel 4: Köy

Görsel 8: Gece

Görsel 3: Şehir (Mardin)

Görsel 7: Yaz
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ESKİ BAYRAMLAR?
NEREDE O

KİŞİLER YER

ZAMAN

OLAY

Çocukluğundaki 
bayramlara özlem 

duyan bir üniversite 
öğrencisinin bir bayram 

günü yaşadıkları

Serdar
Anne-Baba
Büyükbaba

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

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

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

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

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

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

• Grupça zaman ve mekân kartlarından birini seçiniz.
• Seçtiğiniz zaman ve mekân kartlarını inceleyiniz.
• Hikâyenizi belirlediğiniz zaman ve mekân kartlarına göre yazınız.
• Hikâye yazma sırası bir dakikadan sonra gruptaki diğer arkadaşınıza geçecektir.
• Kâğıt değişimlerini üç grupta da aynı anda yapınız.
• Tamamladığınız hikâyeyi bir grup sözcüsü seçerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

3.	 Aşağıda	"Nerede	O	Eski	Bayramlar?”	isimli	hikâyeye	ait	hikâye	haritası	verilmiştir.	Bu	hikâye	haritasında	olay	
ve	kişiler	verilirken	yer	ve	zaman	ögelerinin	verilmediğine	dikkat	ediniz.		

4.	 Aşağıdaki	işlem	basamaklarını	takip	ederek	etkinliği	tamamlayınız.

Hazırlayan: Ferhat ER
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8 Aşure Geleneği

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin metin aracılığıyla kültürlerini tanıtmak için neler yapabileceklerini sorgulamaları, 
kendi çıkarımlarından hareketle duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak paylaşmaları, dil becerilerini 
geliştirmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Aşure geleneğine yönelik farkındalık geliştirerek çıkarımlarını yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerin metinden hareketle aşure geleneği ile ilgili bilgi ve dü-
şüncelerini sözlü ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde paylaşmaları sağlanır. Öğrencilere konuşma ve 
yazma esnasında Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaya dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. 

1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.
Yönerge

AŞURE GELENEĞİ

Aşure Nedir?
Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve 
yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiye-
ceğe “aşure”; bu yiyeceğin hicri takvime göre mu-
harrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında 
oluşan uygulamalara ise “aşure geleneği” adı veri-
lir. Aşure adı, dilimize Arapça "aşura" kelimesinden 
geçmiş olup, İbranice “onuncu” anlamındaki "asor " 
kelimesinden gelmektedir.
Aşure Ne İçin Yapılmaktadır?
Türkiye’de aşure ayı olarak bilinen muharrem ayın-
da gerçekleştiğine inanılan olaylara ilişkin birçok 
rivayet vardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinen-
ler; Hz. Nuh’un gemisinin karaya oturması, Hz. 
Âdem’in tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in 
ateşten kurtulmasıdır. Muharrem ayının 10. günün-
de aşure, yaygın olarak Hz. Muhammed’in torunu 
Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilişini anmak için 
yapılmaktadır.
Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne 
yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan 
malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik göster-
mektedir. Aşure, bu geleneği uygulayan topluluk-
lara göre çeşidi ve sayısı değişse de içine konan 
malzemenin çokluğu ile ün yapmış bir yiyecektir ve 
genel olarak kabuğu alınmış buğday ile, fasulye, 
nohut, kayısı, ceviz, üzüm, incir gibi bakliyat ve ye-
mişlerin uzun süre kaynatılmasıyla pişirilir.
Pişirilen aşurenin duası yapılır; şifalı olduğuna ina-
nıldığı için önce hasta ve çocuklara yedirilir, sonra 
yakın çevreden başlamak üzere birçok kişiye da-
ğıtılır. Aşurenin kabı yıkanmadan iade edilir. Aşu-
re artarsa meyve ağaçlarının dibine dökülür ve bu 
ağaçların daha çok meyve vereceğine inanılır.
Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer 
bulduğu gibi Musevilerde ve Hristiyanlarda da fark-
lı isimlerle bilinmektedir. Anadolu’nun hemen her 

yerinde bilinen ve hâlâ uygulanan aşure geleneği, 
günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli 
organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürül-
müştür.
Aşureye Hangi Malzemeler Konulur?
Anadolu Yemek Sanatı kitabımızdaki aşure tarifin-
de bulunan malzemeler
3 su bardağı aşurelik buğday
1 su bardağı fasulye
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru üzüm
6 adet incir
6 adet kayısı
6 su bardağı şeker
3 tek karanfil (cezvede bir taşım kaynatılıp suyu 
dökülmüş)
Tarçın
Ceviz içi
Aşure Nasıl Yapılır?
Aşurenin yapılışı ülkemizde yöreden yöreye de-
ğişmektedir. Biz size Anadolu Yemek Sanatı kita-
bımızdan bir tarif vermek istiyoruz. Bir gece önce-
sinden buğday, fasulye ve nohut ayrı ayrı ıslatılır. 
Buğday iyice piştikten sonra ayrı ayrı pişirilmiş no-
hut ve fasulye de katılarak bir süre daha kaynatılır. 
Şeker ve yıkanmış üzüm ilave edilir. Küçük doğran-
mış incir, kayısı eklenir. Beş dakika daha pişirdik-
ten sonra karanfil karışıma dâhil edilir. Pişen aşure 

Görsel 1
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sıcak sıcak kâselere alınır. Üzeri ceviz ve tarçın ile 
süslenir.
Türkiye’nin hemen her yöresinde yapılan aşurenin 
içindeki malzemeler de yöreden yöreye değişir. 

Buna göre bakla, börülce, mısır gibi malzemeler 
katıldığı gibi üstüne de nar ve susam da eklendiği 
görülür. Bazı yörelerde aşure pekmezle tatlandırılır.

kulturportali.gov.tr

2.	 Aşure	geleneğini	uluslararası	bir	kültür	gecesinde	tanıtmanız	istense	sunumunuzda	aşure	ile	ilgili	hangi	bil-
gileri	vereceğinizi	sözlü	anlatım	kurallarına	dikkat	ederek	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

3.	 "İlk	bakışta	birbiriyle	ilgili	olmayan	malzemelerin	bir	araya	gelmesiyle	ortaya	şaşırtıcı	lezzette	bir	tatlı	çıkmak-
tadır.	Buna	göre	toplumda	farklı	kültürlere	ve	dolayısıyla	farklı	özelliklere	sahip	bireylerin	bir	arada	olmasının	
topluma	kattıklarıyla	ilgili	düşünceleriniz	nelerdir?	Farklı	kültürlere	mensup	insanların	arasında	yaşamak	han-
gi	özelliklerimizi	geliştirir?"	konusuyla	ilgili	düşüncelerinizi	yazınız.

Hazırlayan: Filiz ŞEN
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9 Islık Dili

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin ülkemizin somut olmayan kültürel miraslarından biri olan ıslık dilinin farkına var-
maları, izledikleri ile ilgili sorulara cevap vermeleri ve izlediklerini yorumlamaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Ülkemizin somut olmayan kültürel miraslarından biri olan ıslık dilinin farkına vararak yaşadığı çevreye 
özgü kültürel miraslara örnek verebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodda verilen “Islık Dili” adlı video öğrencilere izletilir. Öğrencilerden videoyu izledikten sonra soruları 
cevaplamaları istenir. Öğrencilere cevaplarını oluştururken yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat 
etmeleri gerektiği hatırlatılır. 

Yönerge
1. Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoyu	izleyiniz.

2.	 Islık	dilinin	yaygın	olarak	kullanılma	sebebi	nedir?	Bölge	halkının	bu	dili	yaygın	olarak	kullanmasında	
coğrafi	yapının	etkisi	ne	olabilir?	Düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.

3.	 Islık	dili	insanlarla	iletişim	dışında	nerelerde	kullanılmaktadır?	Açıklayınız.

4.	 Islık	dili	günümüzde	yaygın	olarak	hangi	köylerde	ve	hangi	amaçlarla	kullanılmaktadır?	Dil	bilimciler	bu	
dili	nasıl	tanımlamaktadır?	Yazınız.
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9 Islık Dili

Hazırlayan: Filiz ŞEN

5.	 Bir	kültür	elçisi	olsanız	ıslık	dilini	tanıtmak	için	nasıl	bir	çalışma	yapardınız?	Yazınız.

6.	 Yaşadığınız	çevreye	özgü,	kültürel	miras	olarak	tanımlayabileceğiniz	kültürel	özelliklere	örnekler	yazınız.
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10 Ben Hangi Şehrim?

Kelimeler  Şehir: .............................................

Halfeti Antik Kenti

Balıklıgöl

Göbeklitepe

Sıra gecesi

Çiğ köfte

Bir tur şirketinin düzenlediği “Ben Hangi Şehrim?” adlı tura katılacağınızı varsayınız. Tur ile ilgili de-
taylar şunlardır:
• Tur kapsamında üç şehir gezilecektir fakat katılımcılar için gezecekleri şehirler sürpriz olacaktır. 
• Tur şirketi, geziye katılanların gidilecek şehirler hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu öğrenmek 

amacıyla onlara bir form doldurtacaktır. 
• Formda gezilecek her şehir ile ilgili ipucu niteliğinde kelimeler bulunmaktadır. Katılımcılar ipuçların-

dan hareketle gidecekleri şehirleri bularak bu şehirlerle ilgili araştırma yapacaktır. Verilen kelimeleri 
kullanarak bu şehirleri tanıtan kısa yazılar yazacaklardır.

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin şehirlerimizin kültürel değerlerini simgeleyen kelimeleri kullanarak o şehirleri 
tanıtan kısa yazılar yazmaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Ülkemizin kültürel zenginliğinin farkında olarak verilen bilgilerle, kültürel değerleri ifade eden yeni bir 
metin oluşturabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergeler takip edilerek tamamlanır.

1.	 Aşağıdaki	bilgiler	doğrultusunda	verilen	formu	düzenleyiniz.	Yazılarınızda	yazım	kurallarına	ve	nokta-
lama	işaretlerine	dikkat	ediniz.

Yönerge
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10 Ben Hangi Şehrim?

Kelimeler  Şehir: .............................................

Uludağ

Kestane şekeri

İznik çinisi

Osmanlı Devleti’nin ilk 
başkenti

Kelimeler Şehir: .............................................

Mevlâna Müzesi

Etli ekmek

Sille 

Çatalhöyük

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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11 Şükran ve Minnetle

Görsel 2: Fatih Sultan Mehmet

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin ülkemizde tarihe yön vermiş, bilim ve sanat alanında ün kazanmış, millî ve ma-
nevi değerlerimizi yüceltmiş, ülkemizi dünyaya tanıtmış şahsiyetlere duydukları minnet duygusunu yazılı 
olarak ifade edebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Türk tarihi, bilimi ve sanatında eserleriyle ölümsüz şahsiyetlere şükranlarını yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilere tarih, bilim ve sanat yönünden çok köklü bir ülke olduğumuz söylenir. Atatürk, Fatih Sultan 
Mehmet, Aziz Sancar, Mevlâna ve Neşet Ertaş’ın bu değerlerden bazıları olduğu; ismini sayamadığımız 
pek çok değerimizin bulunduğu belirtilir, öğrencilerden de bu isimlere benzer örnekler vermeleri istenir. 
Adını saydığımız ve sayamadığımız, ülkemizin gurur kaynağı olan bu şahsiyetlere hepimizin minnet borcu 
olduğu vurgulanır. Öğrencilere Neşet Ertaş'a ait bir türkü dinletilir. Öğrencilerden bu şahsiyetlere yazım 
kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat ederek bir teşekkür yazısı yazmaları istenir.

1.	 Sizi	bilim,	sanat,	edebiyat,	tarih	vb.	alanlarında	en	çok	etkileyen	şahsiyetleri	gerekçeleriyle	sözlü	olarak	
paylaşınız.

3.	 Aşağıda	fotoğrafları	verilen	şahsiyetlere	minnet	ve	saygınızı	belirten	bir	teşekkür	yazısı	yazınız.

2.	 Öğretmeninizin	yandaki	 karekodu	okutarak	açtığı	 "Bozkırın	Tezenesi"	usta	sanatçı	Neşet	
Ertaş'ın	 karekodda	verilen	 türküsünü	dinleyiniz.	 (Karekodu	okutmadan	önce	EBA'ya	giriş	
yapınız.)

Yönerge

Görsel 1: Mevlâna
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11 Şükran ve Minnetle

Görsel 5: Aziz Sancar

Görsel 4: Neşet Ertaş

Hazırlayan: Nermin HELVACI

Görsel 3: Mustafa Kemal Atatürk
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12 Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin Türk dünyasında ve edebiyatında önemli bir yere sahip olan şahsiyetlerin düşün-
celerini özümseme, yaşatma ve bu düşüncelere dil yoluyla katkı sağlama becerilerini geliştirme üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Kültürel değerlerini benimseme ve devam ettirebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergelere uygun olarak tamamlanır.

1.	 Hacı	Bektâş-ı	Veli	ve	Mevlâna'ya	ait	aşağıdaki	sözleri	okuyunuz.	Bu	sözlerin	karşısına	siz	de	benzer	
sözler	 yazınız.	Cümlelerinizde	birlik,	beraberlik,	 kardeşlik,	barış,	 sevgi	 konularında	olumlu	mesajlar	
vermeye	özen	gösteriniz.

Yönerge

Hacı Bektâş-ı Veli'nin Sözleri

"Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et."

"Küçümsemek, küçük insanların işidir çünkü. Hoş 
görmek ise büyüklüğün işaretidir."

"İnsanın gönlü toprağa benzer. Orayı temizleyip gü-
zelliğin ve iyiliğin tohumlarını saçabilirsek, insanlık 
hasadımız da bereketli olur."

"Akıllı insanın üç askeri vardır: sabır, utanmak ve 
kanaat."

Mevlâna'nın Sözleri

"Ayıp olan, daima her şeyde ayıbı görmektir."

"Cömertlik ve yardımda akar su gibi ol, 
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol, 
Kusurları örtmede gece gibi ol, 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol, 
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol, 
Hoşgörülülükte deniz gibi ol, 
Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol."
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12 Gel Ne Olursan Ol Yine Gel

2.	 Hacı	Bektâş-ı	Veli	ile	Mevlâna’nın	söz	ve	düşüncelerine	bakarak	onların	“insana	ve	insanlığa”	bakış	
açılarıyla	ilgili	tespitlerde	bulununuz.	Tespitlerinizi	aşağıya	yazınız.

Görsel 1: Hacı Bektâş-ı Veli

Görsel 2: Mevlâna

Hazırlayan: Nermin HELVACI



31

MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

13 Kültürel Miras

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin somut olmayan kültürel mirasımızın farkında olmaları ve bu değerlerimizin ulus-
lararası topluma tanıtılmasında sorumluluk almaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Somut olmayan kültürel miras ögelerimizi tanıtan bir metin hazırlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Sınıf, öğretmen rehberliğinde beş kişilik gruplara ayrılır. Etkileşimli tahtada açılan görseller üzerinden 
grupların “somut olmayan kültürel miras” kavramı ile ilgili tespit ve düşünceleri alınır. Daha sonra grupla-
ra UNESCO’nun listesinde yer alan kültürel miras ögelerimiz hakkında bilgi verilir. Son olarak her gruptan 
ilgili listenin dışında kalan ve somut olmayan farklı bir kültür ögemizi belirleyip yazılı olarak tanıtması 
istenir. Tanıtım esnasında gruplara yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygun hareket etmeleri ge-
rektiği hatırlatılır.

1.	 “UNESCO	Somut	Olmayan	Kültürel	Miras	Listesi”nde	yer	alan	ülkemize	ait	bazı	değerler	aşağıda	veril-
miştir.	Görsellerin	altına	ilgili	kültürel	değerin	adını,	onu	ifade	eden	birkaç	sözcük	kullanarak	örnekteki	
gibi	yazınız.

Yönerge

Görsel 1

Görsel 3

Görsel 5

Görsel 2

Görsel 4

Görsel 6

Sema ...........................................
İlahi aşk, zikir, kulluk vb. ...........................................

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

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

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

...........................................
...........................................
...........................................
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13 Kültürel Miras

2. Görsellerden	hareketle	“somut	olmayan	kültürel	miras”	kavramının	size	çağrıştırdıklarına	dair	anahtar	söz-
cükler	belirleyiniz.	Belirlediğiniz	sözcüklerden	yararlanarak	ilgili	kavramı	tanımlayınız.

3.	 “UNESCO	Somut	Olmayan	Kültürel	Miras	Listesi”nde	yer	alan	bazı	değerlerimiz;	 “âşıklık	geleneği,	
Karagöz,	nevruz,	geleneksel	sohbet	toplantıları,	mangala,	ıslık	dili,	çini,	Hıdırellez	ve	tören	keşkeği”dir.	
Siz	de	bu	listenin	dışında	yer	alan	ve	ilgili	listeye	aday	gösterebileceğiniz	somut	olmayan	kültürel	bir	
değerimizi	belirleyiniz.	Belirlediğiniz	değeri	“Bu	Miras	Hepimizin”	başlığı	altında	yazım	kurallarına	ve	
noktalama	işaretlerine	uyarak	yazınız.

Tanım: 

Anahtar Sözcükler:

BU MİRAS HEPİMİZİN

Hazırlayan: Kadir YILDIZ



33

MİLLÎ KÜLTÜRTEMA 1

14 Çanakkale: Zafere Giden Yol

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin vatan sevgisinin önemini kavramaları, bir konudan hareketle duygu ve düşünce-
lerini yazılı bir şekilde ifade etmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Bir milletin varlığını sürdürebilmesinde vatan sevgisinin önemini kavrayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılarak okunur. Öğrencilere tarihimizdeki başarılarımızda 
hangi millî ve manevi değerlerimizin etkili olduğu sorularak öğrencilerin düşüncelerini yazılı olarak ifade 
etmesi sağlanır. Öğrencilerden, Çanakkale’de şehit düşmüş askerlerimize olan minnetlerini ifade etmek 
ve teşekkürlerini sunmak üzere bir teşekkür mektubu yazmaları istenir.

1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.
Yönerge

ÇANAKKALE MAHŞERİ’NDEN
Müderris Rasih Efendi, torunu Hasan Şa-
kir’i dün kendi eliyle şubeye teslim etmişti. 
Oğlu Dömeke’de şehit olmuş, şimdi sıra 
torununa gelmişti. Aslında gönüllü gitme-
sini istememişti çünkü elde avuçta bir o 
kalmıştı. Ama arzuluydu; ona nasıl “Git-
me” derdi?... Torununa “Gitme” deseydi, 
öğrencilerine, “Gidin, vatanın imdadına 
yetişin” diyebilir miydi? Öğrencilerinin on-
dan farkı ne idi? Onlar da ana-baba kuzu-
ları değiller miydi?
Bastonuna dayandı; terlerini silmek ba-
hanesiyle yaşlarını kuruladı. Gene torunu 
gözlerinin önündeydi. Asker elbisesi na-
sıl da yakışmıştı!... Kışlaya sevk edilmek 
üzere arabaya bindiğinde arkadaşlarının 
arasından ona niçin öyle mahzun bakmıştı? Gönüllü yazıldığına pişman mı olmuştu?
Kendisini teskin etmenin yollarını arıyor ama duygusallığını yenemiyordu. Nasıl duygusal olmasındı; 
gelininden sonra hanımı da ölmüştü. Yalan dünyada bir tek torunu kalmıştı!... Bu halde derse gitmek is-
temiyordu; torununun arkadaşlarını görünce, hislerine nasıl hakim olacaktı?... Ne çare ki ders başlamak 
üzereydi; bastonuna dayanarak yürüdü.
Ayakta ders verecek gücü kendinde bulamadı; alışkın değildi; fakat kürsüdeki sandalyeye oturdu. “Bu-
gün ne anlatacaktım?” diye düşünürken torununun ayrılışı gözlerinin önündeydi; bakışı, duruşuyla ne 
kadar da masumdu... Nemli bakışlarını öğrencilerinde gezdiriyordu. Sık sık beraber gördüğü arkadaşları 
gözüne çarpıyordu. Birden ayağa kalktı.
–Hassasiyetimi bağışlayın evlatlarım. Dün torunumu şubeye teslim ettim. O zaten gönüllü yazılmıştı. 
Ona “Gitme” diyebilir miydim? Nasıl gitmezdi? Vatan en kara gününde çocuklarından vefa istiyor, fe-
dakârlık istiyor. İşgal altındaki milletimizin durumunu bir düşünün!... -Gözyaşlarını tutamıyordu- Haysi-
yetsiz yaşamaktansa, ölmek daha iyi değil mi?
Hasan Şakir’in en yakın arkadaşı Yusuf’un kitaplarını toplayıp sınıftan çıkması bir işaretti sanki. Nevzat, 
Sabri, diğerleri de onu takip ettiler. Konuşmasına devam eden Rasih Efendi’nin heyecanı doruk noktası-
na varmıştı; soluğu daralıyor, tir tir titriyordu.
–İçinde bulunduğumuz sıradan bir savaş değil. Çekileceğimiz yer kalmadı. Kaderimizin saati çalmıştır; 
ya yok olacağız yahut da şerefimizle yaşayacağız. Müttefikler en güçlü, en modern silâhlarıyla saldırı-
yorlar! Onlara ancak canımızla karşı koyacağız!...
Bir ara gözlerinin karardığını zannetti. Gözlerini oğuşturdu. Yanlış mı görüyordu? Sınıf bomboştu! Ne 
zaman boşalmıştı!...

 Mehmed Niyazi, Çanakkale Mahşeri
  (Metin aslına sadık kalınarak alınmıştır.)

Görsel 1
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3.	 Çanakkale	Savaşı’nda	şehit	düşmüş	ecdadımıza	minnetinizi	anlatan	bir	teşekkür	mektubu	yazınız.

14 Çanakkale: Zafere Giden Yol

Hazırlayan: Hilal ASLAN

2.	 Okuduğunuz	hikâyeden	hareketle	geçmişte	kazandığımız	zaferleri	hangi	millî	ve	manevi	değerlerimize	
borçlu	olduğumuzu	aşağıya	yazınız.
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1. Tarih ile kültür arasındaki bağlantıdan hareketle gelecek kuşaklara aktarılmasının gerekli olduğunu 
düşündüğünüz kültürel değerlerimiz nelerdir? Düşüncelerinizi gerekçeleri ile açıklayınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

2. Millî kültürel değerlerin korunması için neler yapılabileceği ile ilgili bir sunum hazırlayınız. Hazırladığınız 
sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
VE DOĞA
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1 Senin Çevre Projen Ne?

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin görsellerin içeriğine ilişkin ifadeleri doğru anlamlandırabilme ve yorumlayabil-
meleri, görsellerle bağlantılı olarak bir proje taslağı oluşturabilmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İklim değişikliği ve doğa ile ilgili çıkarımlarda bulunarak proje taslağı oluşturabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Görseller öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilere görselleri dikkatlice incelemeleri için 
birkaç dakika süre tanınır. Görsellerden yaptıkları çıkarımlar sonrasında üretecekleri projenin özgün fikir-
ler içerecek nitelikte olması gerektiği belirtilir. Projenin üretilme sürecinde planlamaya dikkat etmeleri, 
yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uymaları hatırlatılır ve on dakika süre verilir. Sürenin bitiminde 
öğrencilerden hazırladıkları projelerini sıra arkadaşlarıyla değiştirerek değerlendirmeleri sağlanır. 

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	görselleri	inceleyiniz.

Yönerge

Görsel 1 

Görsel 4

Görsel 2 

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6

Görsel 7
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1 Senin Çevre Projen Ne?

2.	 Görsellerden	hareketle	bir	proje	konusu	belirleyiniz,	konu	seçiminden	sonra	projenizi	tasarlayınız.

3.	 Proje	hazırlama	planına	uygun	bir	yol	izleyerek	projenizi	anlatınız.

4.	 Proje	yazım	sürecini	tamamladığınızda	arkadaşlarınızla	projelerinizi	değerlendiriniz.

PROJE PLANI

Projenin	Adı:

Projenin		Konusu:

Projenin	Amacı:

Projenin	Hedefleri:

Projenin	Tanıtımı:

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ Çok İyi:  15     Orta: 10      Düşük: 5

Projenin	adı	etkileyicidir.	

Projenin	konusu	gerçekleştirilmek	istenen	amaca	uygun	seçilmiştir.

Projenin	hedefleri	net	olarak	belirtilmiştir.

Projenin	tanıtımı	oldukça	açıklayıcı	ve	anlaşılırdır.

Yazım	kuralları	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat		edilmiştir.	

Proje	özgün	olarak	tasarlanmıştır.

Toplam

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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2 Hep Birlikte Dur Diyelim

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin verilen infografikteki bilgileri yorumlayarak biyolojik çeşitlilik kaybı ile ilgili dü-
şüncelerini ifade edebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Doğadaki biyolojik çeşitlilik kaybının olası etkilerine yönelik düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

İnfografik, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilere infografikteki bilgileri okumaları için 
birkaç dakika süre verilir. Öğrencilerden beşerli gruplara ayrılarak yönergedeki soruları cevaplamaları istenir. 

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	infografiği	inceleyiniz,	infografikteki	bilgileri	okuyunuz.	

Yönerge

Görsel 1
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2 Hep Birlikte Dur Diyelim

2.	 Sizce	doğadaki	biyolojik	çeşitlilik	kaybını	önlemeye	yönelik	hangi	 tedbirler	alınabilir?	Gerekçeleriyle	
aşağıya	yazınız.

3.	 Sizce	gelecek	on	yılda	dünyamızı	bekleyen	en	büyük	risk	nedir?	Bu	riski	önlemek	için	hangi	tedbirler	
alınabilir?	Gerekçeleriyle	aşağıya	yazınız.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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3 Dünya Bizim Evimiz

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin çevreye saygılı olmanın doğaya katkılarını anlayabilmeleri, yerel ve küresel bağ-
lamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunabilmeleri üzerinedir. Etkinlik öncesinde 
öğrencilere gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için doğal kaynakların korunmasının öne-
mi hakkında bilgi verilmelidir.

Etkinliğin Amacı Çevre kirliliğini önlemek için yerel ve küresel bağlamda alınabilecek tedbirleri sözlü ve yazılı anlatım 
kurallarına uyarak açıklayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden etkileşimli tahtada açılan görselleri incelemeleri istenir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir 
çevre bırakabilmek için yerel ve küresel bağlamda hangi tedbirlerin alınabileceği ve bu bağlamda hangi 
çalışmaların yapılabileceği ile ilgili öğrencilerin görüşleri alınır. Öğrencilere konuşmaları esnasında Türkçeyi 
doğru ve etkili bir biçimde kullanmaya dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Öğrencilerden güncel çevre so-
runlarının canlıların yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik alınması ge-
reken yerel ve küresel önlemleri yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazmaları istenir. 

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	görselleri	inceleyiniz.

2.	 Gelecek	nesillere	yaşanabilir	bir	çevre	bırakabilmek	için	yerel	ve	küresel	bağlamda	hangi	tedbirlerin	
alınabileceği	ve	bu	bağlamda	yapılabilecek	çalışmalar	 ile	 ilgili	görüşlerinizi	sözlü	anlatım	kurallarına	
dikkat	ederek	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

Yönerge

Görsel 1

Görsel 4

Görsel 2

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6
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3 Dünya Bizim Evimiz

3.	 Güncel	çevre	sorunlarının	canlıların	yaşamı	üzerindeki	olumsuz	etkilerini,	çevre	kirliliğinin	önlenme-
sine	yönelik	alınması	gereken	yerel	ve	küresel	önlemleri	“Dünya	Bizim	Evimiz”	başlığı	altında,	yazım	
kuralları	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	aşağıya	yazınız.	

DÜNYA BİZİM EVİMİZ

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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4 Biraz Sessiz Olabilir misiniz?

2. Metinde	bahsedilen	sorunlarla	ilgili	görüşlerinizi	yazınız.

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin okyanus ve denizlerdeki gürültü kirliliğini fark etmeleri, bu kirlilik  ile mücadelede 
yapılması gerekenlerle ilgili fikir yürütebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Çevre sorunlarıyla ilgili çözüm önerilerini Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden etkileşimli tahtada açılan metni okuyup metinden hareketle soruları cevaplamaları istenir. 
Sorular ve öğrencilerin cevapları çerçevesinde sınıfta tartışma ortamı oluşturulur. Öğrencilere konuşma-
ları esnasında konuşma kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılır.

1.			Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.
Yönerge

OKYANUSUN SESİNİ DUYMAK

Denizler ve okyanuslardaki gürültü kirliliği gün geçtikçe ar-
tıyor. Gemilerin kullandığı sonar cihazları, deniz altının ha-
ritalanmasını sağlayan cihazlar, gemi pervaneleri, deniz 
altında gaz ve petrol arama, çıkarma çalışmaları sırasın-
da kullanılan sismik dalgalar ve patlayıcılar vb. denizlerde 
gürültü kirliliğine sebep oluyor. Bu kirlilik, denizde yaşayan 
canlılarda telafisi güç zararlar doğuruyor.
Deniz canlıları sesi eş bulmak, avlanmak, düşmanlarından 
korunmak veya iletişim kurmak gibi amaçlarla kullanmak-
tadır. Denizlerin gün geçtikçe daha gürültülü hâle gelmesi 
deniz canlılarının birbirini duymasını engelleyebilmektedir. 
Araştırmalarda gürültü kirliliğinin deniz memelileri üzerin-
de önemli etkileri olduğu gösterilmiştir: akciğerler ve diğer 
organlarda kanamalar, yüksek ses nedeniyle karaya vur-
malar; sesten kaçmak için göç, beslenme ve üreme bölge-
lerini terk etme vb.
Sonarla iletişim kuran yunuslar ve balinalar gibi türler için okyanustaki gürültü düzeyi özellikle rahatsızlık 
vericidir. Bunu anlamak için ayrılamadığımız bir ortamda günler boyunca birinin sürekli gıcırtı çıkardığını 
düşünmemiz yeterlidir. Bununla beraber tamamen ümitsiz olduğumuzu söylemek doğru olmaz. Gemile-
rin belli bölgelerden geçerken yavaşlaması, gemi pervanelerinin daha sessiz çalışacak şekilde tasarlan-
ması gibi önlemlerle denizlerdeki gürültü seviyesini düşürmek mümkündür.

Görsel 1

Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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3. Okyanus	ve	denizlerdeki	gürültü	kirliliğinin	canlılara	verdiği	zarara	dikkat	çekmek	için	neler	yapılabile-
ceği	ile	ilgili	çözüm	önerilerinizi	aşağıya	yazınız.

  

4. Aşağıya okyanus	ve	denizlerdeki	gürültü	kirliliğinin	canlılara	verdiği	zararlar	ile	ilgili	bir	slogan	yazınız.

 

5. Okyanus	ve	denizlerdeki	yaşamın	devamı	için	siz	neler	yapabilirsiniz?	Konu	ile	ilgili	düşüncelerinizi	
aşağıya	yazınız.

4 Biraz Sessiz Olabilir misiniz?

Hazırlayan: Abdulhakim KILINÇ

7. Sorulara	verdiğiniz	cevaplar	neticesinde	gürültü	kirliliğinin	canlılar	üzerindeki	olumsuz	etkileriyle	ilgili	
düşüncelerinizi	sınıf	arkadaşlarınızla	tartışınız.
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5 Yemek Deyip Geçme!

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin karbon ve su ayak izi ile ilgili metinde yer alan sebep-sonuç ilişkilerini fark ederek 
iklim değişikliği ile mücadele konusunda kendi görüş ve önerilerini sunmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İklim değişikliği ile mücadeledeki rolünü Türkçeyi doğru kullanarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden etkileşimli tahtada açılan metni okumaları, tabloyu incelemeleri ve edindikleri bilgilerden 
hareketle soruları cevaplamaları istenir. Sorular ve öğrencilerin cevapları çerçevesinde sınıfta tartışma 
ortamı oluşturulur. Öğrencilere konuşmaları esnasında konuşma kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılır.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz,	tabloyu	inceleyiniz.
Yönerge

KARBON VE SU AYAK İZİ

Karbon ayak izi, yapılan bir faaliyetin veya elde edilen ürünün neden olduğu sera gazı salınımını kar-
bondioksit cinsinden hesaplama çalışmasıdır. Bir faaliyetin veya üretimin karbon ayak izinin yüksekliği 
çevreye verdiği zararı göstermektedir. Her ürün ve faaliyette olduğu gibi yiyeceklerimizin de çevreye bir 
maliyeti vardır. Bir yiyeceğin üretilme sürecinde tabiata verilen zarar, işlenmesi, tarım araçlarının kullanı-
mı, gübre üretimi, atıkların ortadan kaldırılması ve ürünün taşınması sırasında ortaya çıkan sera gazı o 
yiyeceğin karbon ayak izinin daha yüksek olmasına sebep olmaktadır. Bir ürünün taşınma şekli de onun 
karbon ayak izine etki etmektedir. Kamyonlarla taşınan bir malın karbon ayak izi, gemiyle taşınana göre 
daha yüksektir. Mevsimi dışında tüketilen ürünlerin karbon ayak izi de mevsiminde tüketilenlere oranla 
daha yüksek olmaktadır.
Su ayak izi bir ürünün üretilme sürecinde harcanan su miktarını belirtmektedir. Dünyanın üçte biri sularla 
kaplı olmasına rağmen bu suyun yüzde birinden azını tatlı su oluşturmaktadır. Tatlı su kaynaklarının 
zarar görmesi veya azalması gıda güvencesini, yaşamı ve insanlığın geleceğini riske atmaktadır. Bu 
nedenle su kaynaklarının doğru yönetilmesi, korunması ve aşırı kullanımdan sakınılması son derece 
önem taşımaktadır.

Tablo:	Mevsimlere	Göre	Yemek	Gruplarının	Karbon	ve	Su	Ayak	İzi	Tablosu

Beslenme ve Diyet Dergisi

Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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5 Yemek Deyip Geçme!

ÇEVRE DOSTU YEMEK LİSTESİ

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

2.	 Metinde	ve	tabloda	verilen	bilgileri	göz	önünde	bulundurarak	yaz	mevsiminde	sevdiğiniz	yemeklerden	
oluşan	beş	günlük	bir	yemek	listesi	hazırlayınız	ve	aşağıya	yazınız.	Yemek	listesini	hazırlarken	karbon	
ve	su	ayak	izinin	olabildiğince	düşük	olmasına	özen	gösteriniz.

3.	 Hazırladığınız	yemek	listesini	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız,	yemek	listenizi	karbon	ve	su	ayak	izi	
bakımından	arkadaşlarınızın	değerlendirmesini	isteyiniz.

4.	 Tablodaki	bazı	ürünlerin	karbon	ve	su	ayak	izinin	neden	daha	yüksek	olduğunu	sınıf	arkadaşlarınızla	
tartışınız.

5.	 Yiyecek	ve	içecekte	karbon	ve	su	ayak	izine	dikkat	etmenin	iklim	değişikliği	ile	mücadeleye	sağladığı	
katkıları	aşağıya	yazınız.

Hazırlayan: Abdulhakim KILINÇ



47

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE DOĞATEMA 2

6 HAYDİ

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin bir haber metninden hareketle doğa ve hayvanların korunması ile ilgili çıkarım 
yapabilmeleri üzerinedir. Aynı zamanda doğa ve hayvanlara karşı sergilenen olumsuz davranışlar ve bun-
lara karşı önlem alma konusunda farkındalık oluşturmayı kapsamaktadır. 

Etkinliğin Amacı Doğa ve hayvanları koruma konulu bir haber metninden hareketle yaptığı çıkarımları gerekçelendirerek 
yazabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodda verilen haber metni okunur. Okunan metinden hareketle sorular cevaplanır. Doğa ve hayvan-
ların korunmasına hizmet edecek bir telefon uygulaması tasarlanır. 

1.	 Yandaki	karekodu	okutarak	açtığınız	aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.

2.	 Sizce	“HAYDİ”	benzeri	uygulamalar	hayvanları	ve	doğayı	koruma	konusunda	ne	kadar	etkili	olabilir?	Gerek-
çeleriyle	aşağıya	yazınız.

Yönerge

HAYDİ UYGULAMASINI 17 GÜNDE 9 BİN 453 KİŞİ İNDİRDİ
Bakanlığımızca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyar-
lılığı artırmak amacıyla  hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hay-
vanseverlerden ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17  günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirirken uygulama 
üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti. 

Bakanlığımızca, 81 il emniyet müdürlüğü asayiş şube müdürlükleri bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvan-
ları Koruma Büro Amirliği kurulurken bu alanda görev alacak personelin eğitim çalışmalarına ise devam 
ediliyor. 
 
Ayrıca vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet 
Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca ortak 
yürütülen çalışma sonucu, HAYDİ mobil uygulaması da geçtiğimiz günlerde hizmete alındı.  
 
Vatandaşlar, … cep telefonlarına indirdikleri uygulamaya T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini 
yazarak giriş yapabiliyor. Giriş yaptıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesiyle 
uygulama etkin hâle getiriliyor. 
(...)

icisleri.gov.tr
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6 HAYDİ

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3

Görsel 4 Görsel 5 Görsel 6

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

3.	 Aşağıda	“HAYDİ”	uygulamasına	ait	görseller	verilmiştir.	Bu	görselleri,	uygulamanın	kullanım	basamaklarına	
göre	sıralayınız.
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4.	 “HAYDİ”	uygulamasını	 telefonunuza	 indiriniz.	Bir	hafta	boyunca	 ihbar	edilmesi	gereken	bir	olay	 ile	karşı-
laşmanız	durumunda	uygulamayı	kullanınız.	Yaptığınız	ihbarın	ekran	görüntüsünü	EBA’da	sınıf	grubunda	
paylaşınız.	(Uygulamayı	kullanmayı	gerektirecek	bir	olay	ile	karşılaşmazsanız	bu	çalışmayı	yapmayınız.)

5.	 Doğa	ve	hayvanların	korunmasına	hizmet	edecek	bir	telefon	uygulaması	da	siz	tasarlayınız.	Aşağıdaki	te-
lefon	görselinin	üzerine	tasarımınızın	ana	ekranını	çiziniz.	Oklar	çıkararak	uygulamanızın	kullanımını	görsel	
üzerinden	açıklayınız.

Görsel 7

6 HAYDİ
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Hazırlayan: Ferhat ER

6.	 Tasarladığınız	telefon	uygulamasını	tanıtan	bir	metin	yazınız.

6 HAYDİ
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7 Mesleklerin Çevre Bilinci

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin çevre okuryazarlığı hakkında bilgi sahibi olmaları, çeşitli meslek gruplarının çevre 
okuryazarlığı ile ilişkisini belirlemeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Kendisine sunulan meslek gruplarının çevre okuryazarlığıyla ilişkisini kurarak bu konudaki sorumlulukla-
rını belirleyebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Çevre okuryazarlığıyla ilgili olarak verilen bilgilendirici metin öğretmen tarafından okunur. Bu metinden 
hareketle meslek gruplarının çevre okuryazarlığı kapsamında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğrenciler 
tarafından konuşma balonlarına yazılır. Daha sonra öğrencilerden gelecekte seçmeyi hedefledikleri mes-
leğin çevre okuryazarlığı ile ilişkisini sorgulamaları ve düşüncelerini yazmaları istenir. Öğrencilere yazım 
kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır.

1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

2.	 Dinlediğiniz	metinden	hareketle	aşağıdaki	meslek	gruplarının	çevre	okuryazarlığı	bağlamında	hangi	
farkındalıklarla	hareket	etmeleri	gerektiğini	konuşma	balonlarına	yazınız.

Yönerge

ÇEVRE OKURYAZARLIĞI
Çevre okuryazarlığı, bireyin parçası olduğu ekosisteme dair farkındalığını artırmak böylece hem doğa 
hem de toplum ve gelecek kuşaklar için bireyin sorumlu tercihler yapabilecek bilgilere sahip olması ola-
rak tanımlanmaktadır. Çevre okuryazarı olan bireyler; doğayla uyumlu yaşamayı kendilerine ilke edinir, 
doğanın dengesini korur, insani ihtiyaçlarını karşılarken doğaya gereğinden fazla müdahale etmez. Önü-
müzdeki yıllarda canlıların yaşam kalitesi, bizim küçük yaşlardan itibaren çevre okuryazarı olmamıza ve 
buna uygun yaşamamıza bağlı olacaktır. Böylece doğayla çatışmadan uyum içinde yaşayarak gelecek 
kuşaklara temiz bir gezegen bırakmış olacağız.

Yazar tarafından hazırlanmıştır. 

Görsel 1: Balıkçı

Görsel 2: Öğretmen
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7 Mesleklerin Çevre Bilinci

Görsel 3: Manav

Görsel 4: Mühendis

3.	 Gelecekte	 seçmeyi	 hedeflediğiniz	meslek	 ile	 çevre	okuryazarlığı	 arasındaki	 ilişkiyi	 düşününüz.	Dü-
şüncelerinizi	 aşağıya	 yazınız.	 (Hedeflediğiniz	meslek,	 size	 sunulan	örneklerden	biri	 ise	bu	mesleği	
edinenlerin	çevre	okuryazarlığı	bağlamında	yapabileceklerini	daha	detaylı	yazınız.)

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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8 Tuz Gölü ve Misafirleri

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin doğa ile ilgili izledikleri bir videodan hareketle iklim değişikliği ve küresel ısınma 
konulu sloganlar ve fabl türünde bir metin yazmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu ile ilgili edindiği bilgilerden hareketle fabl türünde bir metin 
yazabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodda verilen video, öğretmen tarafından öğrencilere izletilir. Öğrencilerden izledikleri videodan 
hareketle iklim değişikliği ve küresel ısınmayı konu alan sloganlar ile bir fabl metni yazmaları istenir.

1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoyu	izleyiniz.	

2.	 İklim	değişikliği	ve	küresel	ısınma	sorununa	dikkat	çeken	sloganlar	yazınız. 

Yönerge

SLOGANLARIM

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3

Görsel 4
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8 Tuz Gölü ve Misafirleri

3.	 İzlediğiniz	videodan	hareketle	konusu	iklim	değişikliği	ve	küresel	ısınma	olan	bir	fabl	yazınız.	Metninizi	
yazarken	yazım	kurallarına	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	ediniz.

Görsel 5

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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9 Kutuplara Mesaj Gönder

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin bir belgesel aracılığıyla kutup araştırmalarının Türkiye için taşıdığı önemi fark 
etmesi, dinleme/izleme becerilerini geliştirmesi, kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik farkındalık 
kazanması üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Kutup araştırmalarının Türkiye için önemini fark ederek amaca uygun metin oluşturabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından öğrencilere “Kutup bölgelerine gitmek ister miydiniz? Türkiye’nin Antarktika’da 
yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ilgili neler biliyorsunuz?” gibi sorular yöneltilir. Karekodda verilen bağ-
lantıdan "Kutuplardan Mesajınız Var" adlı belgeselin 12.14-17.30 dakikaları arası izletilir. Belgeselle ilgili 
sorulara verilen cevaplar ve yazılan metinler öğretmen tarafından kontrol edilir. 

1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	"Kutuplardan	Mesajınız	Var"	adlı	belgeseli	
not	alarak	izleyiniz.

2.	 Türkiye’nin	kutup	araştırmalarına	yönelik	hedeflerini	aşağıya	yazınız.

3.	 Bilim	insanlarının	kutup	araştırmalarına	neden	önem	verdiğini	aşağıya	yazınız.

Yönerge
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9 Kutuplara Mesaj Gönder

4.	 Gelecekte	 genç	 bir	 bilim	 insanı	 olarak	 kutup	 araştırmalarına	 katılmak	 için	 ilgili	 bir	 kuruma	başvuru	
yaptığınızı	varsayarak	aşağıya	kişisel	özellikleriniz,	ilgi	alanlarınız	bakımından	bu	çalışmalara	uygun	
olduğunuzu	belirten	bir	metin	yazınız.

Hazırlayan: Gülümser KARABULUT
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10 Dilsiz Dostların Dili Olurum

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerde hayvan sevgisi, merhamet duygusu ve duyarlılık oluşturma üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Hayvan sevgisi ve merhamet konularında farkındalık geliştirerek bu konudaki duygu ve düşüncelerini 
yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından haber metni etkileşimli tahtada açılır. Haber metninin öğrenciler tarafından okun-
ması sağlanır. Öğrencilerden okudukları haber metni doğrultusunda bir metin yazmaları istenir.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.

Yönerge

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

Adana'nın Feke ilçesinde otomobil çarpması sonucu yaralanan ve 
bir polis memuru tarafından kucakta taşınarak yaklaşık 100 metre 
uzaktaki veterinere götürülen köpeğin klinikteki tedavisi tamamlandı.
Feke'de 29 Aralık'ta otomobil çarpması sonucu yaralı olarak polis 
memuru Muharrem Burak Sönmez tarafından veterinere götürülen 
köpek, klinikteki tedavisinin ardından Murat Armağan tarafından tes-
lim alındı. Evde bakımı ve tedavisi süren köpeğin tamamen iyileşme-
si bekleniyor.
Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Kaymakamlık güvenlik noktasında görev yapan memur 
Sönmez'in kazaya uğrayan köpeğe kayıtsız kalmayarak veterinere 

götürüp tedavisini yaptırdığını belirtti.
"Bugünlerde böyle sıcak haberlere çok ihtiyacımız var." diyen Kay-
makam Doğan, şunları söyledi: 
"Özellikle kış günlerinde sahipsiz sokak hayvanlarına iyi davranılma-
lı, onlara gerekli ilginin gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim 
emniyet personelimizin de böyle bir davranış sergileyerek böylesine 
güzel örnek bir davranış sergilemesi bizi ziyadesiyle memnun etti. 
Ben yine güvenlik personelimizi tebrik ediyorum.Ayrıca köpeğin te-
davisi bittikten sonra Kaymakamlık olarak köpeğimizi sahiplenmeyi 
düşünüyoruz."
Polis memuru Muharrem Burak Sönmez de yaralı köpeğe insani bir 
duyguyla hareket ederek yardımda bulunduğunu belirtti.
																																																																																																													Anadolu	Ajansı

Görsel 1

Görsel 2

31.12.2018

TEMATİK GAZETE

POLİSİN KUCAĞINDA TAŞIDIĞI YARALI KÖPEK İYİLEŞİYOR
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10 Dilsiz Dostların Dili Olurum

2.	 “Merhamet,	merhamete	gelmek,	merhamet	duymak”	kelime	ve	deyimlerinin	anlamlarını	arkadaşları-
nızla	tartışınız.

3.	 Okuduğunuz	haber	metninden	hareketle	merhamet	kavramının	sizde	uyandırdığı	duygu	ve	düşünce-
leri,	yazım	kuralları	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	yazınız.

Hazırlayan: Ethem KAHVECİ
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11 Afet Bilinci

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin afet ve afet türleri ile ilgili bilgi sahibi olmaları, bu konuda farkındalık oluşturarak 
çözüm önerileri sunmaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Afetler konusunda farkındalık geliştirerek oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla çözüm öneri-
leri sunabilme. 

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilere “afet” kavramının  çağrıştırdıkları sorularak anahtar sözcükler belirlenir. Öğrencilerden afet 
olayını tanımlamaları ve tabloda verilen afetlerin türlerini sınıflandırmaları istenir. Öğrencilerden yaşadık-
ları bölgede sık görülen bir afeti tespit etmeleri ve bu konuda çözüm önerileri yazmaları istenir. 

1.	 Afet	kavramının	size	çağrıştırdığı	sözcükleri	aşağıya	yazınız.	Bu	sözcükleri	kullanarak	belirtilen	noktalı	
alana	afet	kavramına	uygun	bir	tanım	yapınız.

2.	 Tabloda	verilen	afetlerin	türlerini	işaretleyerek	belirtiniz.

Yönerge

AFET TÜRLERİ

Afetler Klimatik Jeolojik Biyolojik Sosyal Teknolojik

Sel

Salgın

Savaş

Fırtına

Nükleer Kaza

Deprem

Çığ

Heyelan

Tanım:
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11 Afet Bilinci

3.	 Tabloda	verilen	afetlerle	ilgili	aşağıya	tek	cümlelik	uyarı	ifadeleri	yazınız.

4.	 Yaşadığınız	yerde	en	sık	görülen	afet	veya	afetleri	belirleyiniz.	Sorumlu	bir	vatandaş	olarak	yetkililere	
iletmek	üzere	bu	afetle	mücadelede	çözüm	önerilerinizden	oluşan	bir	metin	yazınız.

Hazırlayan: Kadir YILDIZ
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12 Çevre Bilinci

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek üzerinedir. Öğrencilerin ilgili konuya yö-
nelik görüş bildirmeleri ve çıkarım yapmalarını içermektedir.

Etkinliğin Amacı İklim değişikliği ile ilgili çıkarımlarda bulunarak görüşlerini yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Haber metni öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden metni okumaları ve metin 
hakkında yorum yapmaları istenir. Etkinlik yönergelere uygun olarak tamamlanır.

1.	 Aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.	Metinle	ilgili	düşüncelerinizi	ve	çıkarımlarınızı	arkadaşlarınızla	söz-
lü	olarak	paylaşınız.

Yönerge

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

Yaşamımızı ciddi manada etkilemeye başlayan iklim 
değişikliği karşısında uzmanlar, doğaya karşı duyar-
lı olmanın önemi hususuna özellikle vurgu yapıyor, 
bu konuda insanları uyarıyor. Küresel ısınma dünya-
mızı her geçen gün teslim alıyor, iklimler değişiyor, 
canlı türleri azalıyor. 

Rusya'nın Başkenti Moskova'da Sıcaklık Rekoru 
Kırıldı
İsveç ve Finlandiya’nın bazı bölgelerinde 1914 yılın-
dan bu yana en yüksek sıcaklık kayda geçti. Kuzey 
Amerika da sıcak havadan nasibini alan ülkeler ara-
sında. İklim değişikliği, küresel ortalama sıcaklıkların artmasına sebep oluyor. Sıcaklığın artma-
sına bağlı olarak buz kütleleri eriyor, deniz seviyesi de yükseliyor. Veriler, 1900'lü yılların başın-
dan bu yana deniz seviyesinde düzenli artış yaşandığını ortaya koyuyor. Ortalama sıcaklığın 
artması aynı zamanda kuraklığın ve aşırı yağış gibi hava olaylarının görülme sıklığını ve etkisini 
de artırıyor. Küresel ısınmanın tetiklediği iklim değişikliği, gıda ve besin kaynaklarında da dü-
zensizliğe neden oluyor. Aynı zamanda su kıtlığı, toprak erozyonu, bitki örtüsü kaybı ve orman 
yangınlarında artışa da yol açıyor. Bu durumda doğal afetler dünyamız için kaçınılmaz bir son 
hâline geliyor. İklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetlerin başında ise orman yangınları geliyor. 
Orman yangınlarının verdiği zararı azaltmak için çevreciler tarafından ağaç dikme çağrısı yapılı-
yor. Bilim insanlarına göre iklim değişikliği ile mücadele, küresel çapta ele alınması ve üzerinde 
önemle durulması gereken bir durum. Ancak bireylerin de kişisel çabaları ile bu sürece destek 
olmaları gerektiği belirtiliyor. Bu çabaların başında da doğaya karşı duyarlı olmak ve yenilenebi-
lir enerjiye yönelmek geliyor.

Görsel 1

23.05.2020

TEMATİK GAZETE
İKLİMİMİZ DEĞİŞİYOR

Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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12 Çevre Bilinci

2.  İklim	değişikliği	ile	mücadelede	alınabilecek	önlemlere	dair	görüşlerinizi	aşağıdaki	tabloya	yazınız.	

Bireysel Olarak Alınabilecek Önlemler

Yerel Yönetimlerin Alabileceği Önlemler

Devlet  Düzeyinde Alınabilecek Önlemler

Hazırlayan: Ahmet KARSLI
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1. İklim değişikliği ile mücadele ve doğayı koruma konusunda ülkemizde yürütülen faaliyetleri araştırarak 
araştırma sonuçlarınızı aşağıya yazınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

2. Bu temada yaptığınız uygulamalar ile sizde oluşan farkındalıklar nelerdir? Açıklayınız.
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64



65

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARITEMA 3

1 Hakların Tarihî Serüveni

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin tarihteki bazı önemli olayların sonucunun insan hakları kavramı üzerindeki etkisini 
yorumlayabilmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Tarihte yaşanmış bazı önemli gelişmelerin insan haklarına etkisini yorumlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Tarih şeridindeki olaylar öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden bu olayların insan 
haklarına etkileriyle ilgili sorulara cevap vermeleri istenir. 

1.	 Tarihte	küresel	etkilere	neden	olan	bazı	gelişmeler	aşağıda	açıklamalarıyla	verilmiştir.	Bu	gelişmele-
rin	insan	haklarına	etkilerinin	neler	olabileceğiyle	ilgili	düşüncelerinizi	yazınız.

Yönerge

TA
Rİ

H 
ŞE

Rİ
Dİ

Fransız İhtilali: Fransa’daki ağır sosyoekonomik koşulların etkileriyle mutlak monarşi yıkılıp cum-
huriyet kurulmuştur. Katolik Kilisesi ciddi reformlara gitmeye zorlanmıştır. Daha önce sadece belli 
bir kesim üniversiteye gidebiliyorken ihtilalle birlikte sıradan ailelerin çocukları da üniversiteye git-
meye başlamıştır. Bağımsız yayıncılar ortaya çıkmış ve bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. İhtilal sonra-
sında ağır ekonomik koşullar düzenlemelerle iyileştirilmiştir.

Sanayi Devrimi: Teknolojik gelişmeler yoluyla yapılan icatlar, üretimde makinelerin kullanımını 
artırmış ve işçi sınıfının önem kazanmasını sağlamıştır.

18
. y

y.
19

. y
y.
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1 Hakların Tarihî Serüveni

2.	 İnsan	hakları	gelişiminin	önündeki	engeller	sizce	neler	olabilir?	Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	
yazınız.

3.	 Sizce	insan	haklarının	sosyal	hayata	etkileri	nelerdir?	Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	yazınız.

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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2 Haklarımı Biliyorum

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, verilen bir metinden hareketle öğrencilerin insan hakları kavramlarını fark edebilmeleri 
üzerinedir.

Etkinliğin Amacı İnsan hakları kavramlarını fark edip ayırt edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılarak öğrencilere okunur. Öğrencilerden metindeki 
insan hakları kavramlarını bulup arkadaşlarıyla paylaşması istenir. 

1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

2.	 Hz.	Muhammed'in	(s.a.v.)	Veda	Haccı	esnasında	okuduğu	hutbede	insanlığa	miras	bıraktığı	mesajlar	
ile	günümüz	insan	hakları	arasındaki	benzerlikleri	bulup	aşağıya	yazınız.

Yönerge

HZ. MUHAMMED'İN VEDA HUTBESİ
(…)
Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Hepiniz Âdem’densiniz, Âdem de topraktandır. 
Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. 
Allah katında üstünlük ancak takva iledir. Biliniz ki bu (Zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu 
(Arefe) gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir, 
dokunulmazdır.
(…)
Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.
(…)
Ey insanlar! Sözlerimi iyi dinleyin ve öğrenin. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. Bir Müslüman’ın malı, 
rızası olmadıkça diğer bir Müslüman’a helâl olmaz. Sakın zulmetmeyin… Ödünç alınan şeyler sahibine 
geri verilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. 

diyanet.gov.tr
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2 Haklarımı Biliyorum

3.	 Bulmuş	olduğunuz	bu	benzerlikler,	günümüz	insan	haklarından	hangi	başlıkları	işaret	etmektedir?	
Yazınız.

Hazırlayan: Serkan DİCLE, Zeyzan AKYÜZ

4.	 Sizce	bir	kişi	veya	grubu	belli	haklardan	yoksun	bırakmanın	toplumsal	düzen	üzerinde	nasıl	bir	etkisi	
vardır?	Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	yazınız.
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3 Geçmişten Gelen İncelik

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, tarihimizdeki önemli şahsiyetlerin sözlerinden hareketle insan hak ve özgürlüklerinin önemi 
kavrama üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Tarihimize yön veren şahsiyetlerin insan hakları konusundaki düşüncelerini yorumlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergelere uygun biçimde tamamlanacaktır.

1.	 Aşağıda	verilen	sözleri	okuyunuz.	Bu	sözlerin	insan	hakları	kavramlarından	hangilerini	içerdiğini	düşü-
nüyorsunuz?	Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	aşağıya	yazınız.

Yönerge

Bosna ruhbanlarına Sultan Mehmed Han'ın verdiği ahidnâmenin suretidir.
“Ben ki Sultan Mehmed Hanım: 
İhsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki; 
Kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketimizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de 
halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a, Peygambere, Kur'âna ve kuşandığım 
kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır.”

Fatih	Sultan	Mehmet
devletarsivleri.gov.tr
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3 Geçmişten Gelen İncelik

Hazırlayan: Hilal ASLAN

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçtiği 
bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına 
hâkim olunamaz.”

M.	Kemal	Atatürk
ktb.gov.tr

"İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın en üst değeridir, güvencesi demokrasidir."
M.	Kemal	Atatürk

antalya.gov.tr
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4 Benim Seçimim

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin vatandaşlık ve insan hakları çerçevesinde kullanılan kelime ve kelime grupların-
dan hareketle çağrışımlarını yazarak bir ileti oluşturabilmeleri üzerinedir. Öğrencilerin söz konusu kav-
ramlarla ilgili örnekler vererek konu üzerine odaklanmaları istenmektedir. 

Etkinliğin Amacı Vatandaşlık ve insan hakları kavramlarının çağrıştırdıklarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden verilen kelime ve kelime gruplarının çağrıştırdıklarını kutulara yazmaları istenir. Öğrenci-
lere, çağrışımlarını yazarken verilen kavramlar ve düşünceler arasında anlamsal olarak bağlantı kurmaları 
gerektiği bilgisi verilir. Slogan ve örnekleri yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yazma-
ları gerektiği hatırlatılır. “Sloganlarım” bölümü tamamlandıktan sonra öğrencilerin sloganlardan en çok 
beğendiklerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

ÇOCUK HAKLARI DÜNYA BARIŞI

ÜLKE SEVGİSİ DEMOKRASİ

1.	 Aşağıdaki	kelime	ve	kelime	gruplarının	size	çağrıştırdıklarını	kutulara	yazınız.

Yönerge
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4 Benim Seçimim

SLOGANLARIM

ÖRNEKLERİM

Hazırlayan: Bahar KAPLAN

2.	 Çağrışımlarınızı	gözden	geçirerek	aynı	renkteki	“Sloganlarım”	başlıklı	kutuların	içine	çarpıcı	bir	cümle	
ile	düşüncelerinizi	ifade	ediniz.

4.	 Verilen	kavramlarla	 ilgili	günlük	yaşamda	karşılaştığınız	veya	gözlemlediğiniz	birer	örneği	yine	aynı	
renkteki	“Örneklerim”	başlıklı	bölüme	yazınız.

3.	 En	çok	beğendiğiniz	sloganı	arkadaşlarınızla	paylaşınız.
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5 Bilinçli Tüketici Olmak

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Tüketici hakem heyeti; satıcının, tüketiciye ayıplı mal ve hizmet sunması durumunda ya da ayıp olma-
makla beraber sunduğu mal ve hizmette bir eksiklik olması durumunda tüketicinin başvuru yapabileceği 
bir müessesedir.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre, ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildi-
rilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği 
faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren maldır.

a) Satın alınan malın ayıplı olması durumunda tüketici;
1.  Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
2.  Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
3.  Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz 

onarılmasını isteme,
4.  İmkân varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.
5.  Tüketici bu haklardan dilediğini kullanabilir. 

b) Satın alınan hizmetin ayıplı olması durumunda da tüketici;
1.  Hizmetin yeniden görülmesi,
2.  Hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarımı,
3.  Ayıp oranında bedelden indirim,
4.  Sözleşmeden dönme haklarına sahiptir.
5.  Tüketici bu haklardan dilediğini kullanabilir.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre
• Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik hakla-
rına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.
• Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini 
tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 
yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

tuketiciakademisi.gov.tr

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin istek ve şikâyetlerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmesi, özgün ve tanıtıcı bir 
metin yazması, tüketici hakları konusunda bilgi sahibi olması üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Tüketici olarak haklarının farkına varıp istek ve şikâyetlerini yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, etkileşimli tahtada açılarak öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden tüketici haklarından do-
ğan istek ve şikâyetlerini dilekçe yazarak ifade etmeleri istenir. Öğrencilerin görselden hareketle özgün 
bir reklam metni yazmalarına rehberlik edilir.

1.	 Etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	metni	okuyunuz.

Yönerge
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3.	 Aşağıdaki	görsellerden	birini	seçiniz.	Okuduğunuz	metindeki	kanun	maddelerini	de	göz	önünde	bu-
lundurarak	seçtiğiniz	görseldeki	ürünü	tanıtan	bir	reklam	metni	yazınız.

Reklam Metni

Dilekçe

5 Bilinçli Tüketici Olmak

2.	 Metinden	hareketle	ayıplı	bir	mal	satın	aldığınızı	varsayarak	tüketici	hakem	heyetine	bu	konuyla	ilgili	
şikâyetinizi	bildiren	bir	dilekçe	yazınız.	Dilekçenizi	yazarken	yazım	kurallarına	ve	noktalama	işaretleri-
ne	dikkat	ediniz.

Hazırlayan: Hilal ASLAN

Görsel 1: Elektrikli otomobil Görsel 2: Mobilya
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Fanzin: Finansal kaynağa ihtiyaç duymayan, ticari bir getirisi olmayan, genellikle fotokopi aracılığı ile ço- 
       ğaltılan, satış amacı güdülmeden dağıtılan amatör dergi çalışmalarıdır.

6 Fanzin Çalışması

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin insan olmanın niteliklerini fark edebilmeleri, insanın doğuştan gelen temel ve 
vazgeçilmez hakları olduğunu kavrayabilmeleri; hak, özgürlük ve farklılıklara saygı gösterebilmeleri üzeri-
nedir. Etkinlik öncesinde öğretmen tarafından öğrencilere A5 kâğıtları dağıtılmalıdır.

Etkinliğin Amacı Grup çalışmalarına etkili şekilde katılarak vatandaşlık ve insan hakları konulu bir fanzin hazırlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinliğe başlanmadan önce fanzin kapağı öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır ve öğrencilere A5 
kâğıtları dağıtılır. Öğrencilerden tahtada kapağı verilen fanzine içerik oluşturmaları istenir. A5 kâğıtlarına 
etkileşimli tahtaya yansıtılan kavram havuzundan seçilen bir kavram ile ilgili değişik türlerde metinler (öykü, 
deneme, şiir, fabl vb.) yazılır ve resimler yapılır. Yirmi dakikanın sonunda bütün A5 kâğıtları toplanıp, zımba-
lanarak sınıfa ait bir fanzin oluşturulur. Hazırlanan fanzin okul panosunda sergilenir.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	fanzin	kapağını	inceleyiniz.
Yönerge

TEMATİK 
FANZİN
Bu Dünya Hepimizin

Hazırlayanlar:
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6 Fanzin Çalışması

2.	 Sınıf	arkadaşlarınızla	birlikte	çalışarak	kapağı	verilen	fanzine	içerik	oluşturunuz.	Yeteneklerinize	ve	ilgi	
alanlarınıza	göre	öğretmeninizin	etkileşimli	tahtadan	açtığı	kavramlar	ile	ilgili	A5	kâğıtlarına	öykü,	şiir,	
deneme,	fabl	vb.	yazınız	veya	resim	yapınız.

KAVRAMLAR

İnsan Olmak Hak Özgürlük

Eşitlik Kurallar Sorumluluk

Adalet Birlikte Yaşamak Uzlaşı

Kardeşlik Barış Çocuk Hakları

Farklılıklara Saygı Saygı İnsan Hakları

Demokrasi Sevgi Vatandaşlık

3.	 20	dakikanın	sonunda	çalışmalarınızın	olduğu	A5	kâğıtlarını	bir	araya	getirip,	zımbalayarak	sınıfınıza	
ait	bir	fanzin	oluşturunuz	ve	oluşturduğunuz	fanzini	okul	panosunda	sergileyiniz.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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7 Hayata Değer Kat

Anadolu'nun bir köyüne ilk meyve ağacı 1960'larda dikilmiş, köy yüzlerce yıllık ama kimse uğraşıp 
didinip de bir meyve ağacı dikmemiş. 
Köyün adı Sivrialan, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı. Ağacı dikense Âşık Veysel! Binlerce adam ya-
şamış, göçmüş o köyden. İlk meyve ağacını dikenin gözleri görmüyor. Sizce kimin gözleri görmüyor? 
Eğer bulunduğunuz ülkeye, iş yerine, etrafınızdaki insanlara gram katkınız olmuyorsa "Acaba benim 
gözler görüyor mu?" diye sorun kendinize. O yüzden hepimiz gurur duyuyoruz Hayrettin Karaca'yla, 
milyonlarca palamut ağacı dikti ülkeye. (Doğrusu meşe ağacıdır ama onu palamut ağacı sanan ca-
nım gibi sevdiğim bir kankam vardı, başka varsa diye yazıyorum.) Ülkenin en iyi kazak fabrikasının 
sahibiydi, yıllardır yırtık pırtık aynı kazağı giyer, aklı ülkesine dikeceği yeni bir ağaçtadır. Ben size 
Hayrettin Karaca olun, demiyorum. Ondan bir tane var. Ama TEMA gönüllüsü olabilirsiniz, LÖSEV'e, 
Kızılay’a destek verebilirsiniz. Dokunduğunuz her yere değer katabilirsiniz.

Görsel 1 

A.	Şerif	İzgören,	Süpermen	Türk	Olsaydı	Pelerinini	Annesi	Bağlardı

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin vatan sevgisi ve vatana karşı duydukları sorumluluk duygularını pekiştirme üzeri-
nedir. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini  kendi çıkarımlarından hareketle sözlü ya da yazılı paylaşarak 
dil becerilerini geliştirmelerine fırsat verilecektir.

Etkinliğin Amacı Vatanı yüceltmek için insani yardım kuruluşlarına destek vermenin önemini kavrayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada açılan metin, öğrenciler tarafından okunur. Aynı vatanda yaşamanın getirdiği görev 
bilincinin birleştirici bir güce sahip olduğuna; ülkemizde pek çok insani yardım kuruluşu, vakıf ve dernek 
bulunduğuna dikkat çekilir. Öğrencilerden insanları bağış yapmaya, ağaç dikmeye teşvik edecek; onlara 
umut aşılayacak, güven verecek bir konuşma metni yazmaları istenir. Yazılan metinler okutulur. Okuma 
sırasında video çekimi yapılarak videolar Çevre Koruma Haftası'nda okulda yapılacak programda izleti-
lebilir.

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.	

Yönerge
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7 Hayata Değer Kat

2.	 İnsanları	bağış	yapmaya,	ağaç	dikmeye	 teşvik	edecek;	onlara	umut	aşılayacak,	güven	verecek	bir	
konuşma	metni	yazınız.

3.	 Yazdıklarınızı	vurgu,	tonlama,	jest	ve	mimiklere	dikkat	ederek	okuyunuz.
4.	 Okuma	sırasında	video	kaydı	yapınız.
5.	 Çekilen	videoları	Çevre	Koruma	Haftası'nda	okulunuzda	düzenlenen	programda	paylaşabilirsiniz.

Hazırlayan: Nermin HELVACI
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13 Çocuk Hakları8 Çocuk Hakları

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin çocuk haklarına dikkat çekmek için duygu ve düşüncelerini sevilen müzik türle-
rinden biri olan rap müzik ile anlatmaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Daha yaşanabilir bir dünya için çocuk haklarını savunabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrenciler beşer kişilik gruplara ayrılır. Etkileşimli tahtada açılan metin öğrenciler tarafından okunur.
Okuma sonunda gruplardan “çocuk hakları” konusunda rap müzik sözleri yazmaları istenir. Sözlerin ya-
zımı sırasında gruplara şiddet içeren ve argo sözcüklerden kaçınmaları gerektiği hatırlatılır. Yazma işlemi 
bitince gruplardan yazdıkları sözleri rap müziğin ritmine uygun olarak okumaları istenir. 

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.	
Yönerge

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin maddelerinden ba-
zıları şunlardır:
1. Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak ka-
bul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir. 
2. Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum 
yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. 
Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle 
hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz.
3. Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları 
oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek 
zorundadır. Devlet, çocukların koruma ve bakımı-
nı üstlenenlerin sorumluluklarını yerine getirmeleri 
için önlemleri alır ve onların sorumluluklarını yerine 
getirip getirmediklerine bakar.
4. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yazılı olan hak-
ların uygulanması için gereken her türlü çabanın 
gösterilmesi gerekir. Devlet çocukların bu haklar-
dan yararlanmasını sağlar.
5. Devlet, hakların uygulanması konusunda çaba gösterirken başta anne baba olmak üzere çocuktan 
sorumlu olan kişilerin haklarına karşı saygılı olur.
6. Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır.
7. Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğduğunda bu ismi 
kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.
8. Çocuklara verilen isim, vatandaşlık hakkı ve aile bağları korunmalıdır. Tüm bunlar zorla değiştirilemez ve 
alınamaz, değiştirilmek istenir ya da çocuğun elinden bu haklar alınırsa devlet bu duruma karşı çıkmalıdır.
9. Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba çocuğa bakamıyorsa, çocuk bu du-
rumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve 
babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır.
10. Anne babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların aileleriyle birlikte olabilmeleri için devletler kolaylık gösterir.
11. Anne ve babalarının izni olmadan hiçbir çocuk başka bir ülkeye götürülemez. Çocukları bu şekilde 
başka yerlere götüren kişilere karşı mücadele edilmesi gerekir.
12. Her çocuk, görüşlerini serbestçe ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda görüşlerinin dikkate 
alınmasını isteme hakkına sahiptir. Herkesin çocukları dinleme, onların fikirlerini öğrenme ve onlara 
saygı gösterme sorumluluğu vardır.
13. Her çocuğun duygu ve düşüncelerini istediği şekilde açıklama hakkı vardır. Çocukların da başka 
kişilerin zarar görmemesi için gerekeni yapmaları gerekir.

defne.gov.tr

Görsel 1 
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8 Çocuk Hakları

2.	 Grubunuzla	bir	 araya	gelerek	 “çocuk	hakları”	 konusunda	ölçü	 ve	ahenk	unsurlarına	uygun,	 olumlu	
mesaj	içeren	rap	şarkısı	olarak	düzenlenebilecek	sözler	yazınız.

3.	 Yazdığınız	sözleri	grubunuzla	çalışarak	ritim	eşliğinde	okuyunuz.

Hazırlayan: Nermin HELVACI
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139 Ben Özgürüm

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin temel hak ve özgürlüklerini fark ederek grup çalışması ile şarkı sözü, şiir ve pa-
ragraf yazma becerilerini geliştirme üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Temel hak ve özgürlüklerini yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından öğrenciler üç gruba ayrılır ve gruplardan birer sözcü seçmeleri istenir. Birinci grup 
şarkı sözü, ikinci grup şiir ve üçüncü grup da paragraf yazma masasına yerleştirilir. Görsel 1 öğretmen  
tarafından etkileşimli tahtada açılır. Görselden hareketle öğrencilerden bulundukları grubun etkinliğine 
katılmaları istenir. Yazılan etkinlikler grup sözcüsü tarafından okunur.

1.	 Etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	görseli	inceleyiniz.

2.	 Görselden	hareketle	temel	hak	ve	özgürlükler	ile	ilgili	altı	anahtar	kelime	belirleyerek	kutulara	yazınız.	

Yönerge

Görsel 1 

Anahtar Kelimeler

Şarkı Sözü Yazma Masası (türkü, rap …)
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Anahtar Kelimeler

Paragraf Yazma Masası

Anahtar Kelimeler

Şiir Yazma Masası

139 Ben Özgürüm

3.	 Belirlediğiniz	anahtar	kelimeleri	kullanarak	grubunuza	ait	etkinliğe	katılınız.	Oluşturduğunuz	metni	aşa-
ğıya	yazınız.

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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1. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirerek konu ile ilgili bir 
rapor hazırlayınız. Hazırladığınız raporu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

2. Toplumsal dayanışmanın ve farklılıklara saygının ülkemiz için önemi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıya yazınız.
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1 Türküden Gönüle

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin bir müzik  parçası dinlerken amacına uygun dinleme tekniklerini kullanmaları, şar-
kının içinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını öğrenmeleri, duygu ve düşüncelerini yazarak 
ifade etmeleri ve paylaşmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Türkülerimizden esinlenerek duygu ve düşüncelerini belli bir plan dâhilinde, yazım kuralları ve noktalama 
işaretlerine uygun olarak yazabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodda verilen “Kilim” türküsü etkileşimli tahtada açılarak “Türküdeki Karşılığını Bul” bölümünü yap-
maları için öğrenciler yönlendirilir. Bu bölüm tamamlandıktan sonra öğrencilerin çalışmalarını değişmeleri 
ve kontrol etmeleri sağlanır, türküden tespit edilemeyen kelimeler varsa açıklanır. Daha sonra türkü, 
öğretmen tarafından tekrar açılır ve bir taraftan türkü dinlenirken bir taraftan da  öğrenciler, “Gönlümün 
Sesi” bölümüne yazma çalışması yapmaları için yönlendirilir. Öğrencilere yazılarını hazırlarken düşünce-
lerini belli bir plan dâhilinde anlatmaları, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeleri gerek-
tiği hatırlatılır. Çalışmalar tamamlandığında isteyen öğrencilerin çalışmalarını arkadaşlarıyla paylaşmaları 
sağlanır.

Yönerge
1. Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	türküyü	dinleyiniz.

2.	 “Türküdeki	Karşılığını	Bul”	bölümündeki	kelimelerin	anlamlarını	parçayı	dinlerken	tespit	ederek	kelime-
lerin	yanındaki	boş	kutulara	yazınız.

3.	 Eşleştiğiniz	bir	arkadaşınızla	çalışmanızı	değişerek	kontrolünü	yapınız,	doğru	bulunan	kelime	sayısını	
belirleyiniz.

TÜRKÜDEKİ KARŞILIĞINI BUL

Giz His

Yürek Sevgi kaynağı

Lisan Bilim

Artık Ermiş

Yakınma Anlatım

El işi Özlem

Türkü sözü 
bestelemek Kapatmak
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1 Türküden Gönüle

4. Türküde	 belirtildiği	 gibi	 insanlar,	 duygularını	 kilim	 dokuyarak	 kilimin	 desenlerinde	 anlatmaya	 çalış-
mışlardır.	Siz	de	sözcüklerle	duygularınızı	dokumaya	çalışınız.	Türkünün	sizde	oluşturduğu	hislerden	
hareketle	sevgi	konulu,	yazılı	bir	anlatım	çalışması	yapınız.	Çalışmanızı	“Gönlümün	Sesi”	başlığı	al-
tında	 yazım	 kuralları	 ve	 noktalama	 işaretlerine	 dikkat	 ederek	 yazınız.	Çalışmanızı	 arkadaşlarınızla	
paylaşınız.

GÖNLÜMÜN SESİ

Görsel 1

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini ve geleneksel Türk sanatlarında kullanılan 
figürlerin sembolik anlamlarını açıklayabilme becerilerini geliştirmek üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Geleneksel Türk sanatlarının çeşitlerini ve bu sanatlarda kullanılan lale figürünün sembolik anlamını 
açıklayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından okunur. Görseller etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden görsellerin hangi 
sanat dallarına ait olduğunu belirleyerek sanat dallarında lale figürü kullanılması ile ilgili bildiklerini sözlü 
anlatım kurallarına uygun bir şekilde arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğrencilerin kendilerini bir sanatçı 
olarak hayal edip duygu ve düşüncelerini yazılı bir şekilde ifade etmelerine rehberlik edilir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

TÜRKLERİN DÜNYAYA HEDİYE ETTİĞİ HAZİNE: LALE 

Türkler tarafından asıl vatanı Orta Asya'nın Pamir Dağları'ndan Anadolu'ya getirilen ve buradan 
dünyaya yayılan lale, kentlerin simgesi ve baharın müjdecisi olarak adına festivaller düzenlenen 
nadir çiçeklerden biri. Soğanlı ve otsu bir bitki olan lale, Türkler tarafından Orta Asya'dan göçle 
Anadolu'ya getirildi. Anadolu'da 12. yüzyıldan itibaren el sanatlarında süsleme motifi olarak kul-
lanılmaya başlanan lale, bu dönemden sonra şiirde, resimde, hikâyede, romanda, minyatürde ve 
tasavvufta ana konu olarak işlenirken, cami süslemelerine, top dökümlerinin motiflerine, halı-kilim 
desenlerine, savaş miğferlerine, kaftanlara, yazmalara, mendillere, eteklere, çeyiz sandıklarına, 
paraların üstüne bile nakşedildi. Osmanlı'da 3. Ahmed zamanında bir devre de adını veren İstan-
bul'un ve Türkiye'nin simgesi olan lale, 15. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'ya götürüldü. 1500'lü 
yılların ikinci yarısında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun İstanbul Büyükelçisi olan bitki 
bilimci Ogier Ghislain de Busbecq'in gönderdiği lale soğanları, önce Avusturya'nın Viyana şehrine 
oradan da Hollanda’ya ulaştı. 
(…)
Lalenin Anadolu'ya gelişi Orta Asya'dan göçümüzle başlar. Lale Vakfı Araştırmaları Merkezi olarak 
bu konu üzerinde araştırmalarımız var. Birtakım tezler var. Bize en çok yakın olan soğan olarak 
taşındığı için obalar göç ederken kadınlar tarafından taşındığı ve endemik türlerden kök boya 
yaparken lalenin açmış renklerinde kök boya olarak katıldığı ve baskın renkler olarak kullanıldığı 
varsayımı var. Türk kadınları dokudukları kilimlerde kullandıkları endemik türlerle kök boyalar 
yapıyorlar.  
(…)
Osmanlı'da ise laleye düşkünlük, daha Kanuni Sultan Süleyman zamanında başladı. Bu küçük, 
yaprakları gayrı muntazam çiçekten, seçme ve melezleme yoluyla çiçeği badem, yaprakları han-
çer, uçları tığ şeklinde zarif bir çiçek yetiştirildi. Yüzlerce çeşidi üretildi. Lalezarlar (lale bahçeleri) 
popüler oldu. Laleyi tasvir eden şiirler, lalenamelerde toplandı. Lale ile uğraşmak üzere bir Encü-
men-i Daniş (akademi) bile kuruldu. İran'dan gelme 'duhteri' adlı lale soğanının tanesi bin altına 
satıldı. Lale fiyatları giderek arttı.
(…) 
Lalenin seyahati Anadolu'dan Hollanda'ya uzandı. Çok renkli laleler tutuldu. Amsterdam'da bir ev 
alabilecek paraya satıldı. İnsanların cemiyetteki yeri, bahçesindeki lalelere göre tayin edilir oldu. 
Lale borsası çöktüğünde, bir gecede zenginler fakir düştü. Avrupa'da 1634-1637 yılları arasında 
tam bir tulipmania (lale çılgınlığı) yaşandı. Alexandre Dumas’nın Siyah Lale romanı bu devri an-
latır.

Kenan Irtak,	Türklerin	Dünyaya	Hediye	Ettiği	Hazine:	Lale



88

SANATTEMA 4

2 Laleler

2. Verilen	görsellerin	altındaki	noktalı	alanlara	hangi	sanat	dallarına	ait	olduklarını	yazınız.

3. Sanat	dallarının	çoğunda	neden	lale	figürü	ön	plana	çıkmış	olabilir?	Bu	konu	ile	ilgili	bildiklerinizi	sınıf	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

4. Kendinizi	bir	sanatçı	olarak	hayal	ediniz.	Sanatın	hangi	dalını	 icra	etmek	istediğinizi	ve	icra	ettiğiniz	
sanat	dalında	hangi	figürü	ön	plana	çıkarmak	istediğinizi	gerekçeleri	ile	yazım	kurallarına	ve	noktalama	
işaretlerine	dikkat	ederek	yazınız.

Görsel 1 Görsel 2 Görsel 3 Görsel 4

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin verilen haber metinleri üzerinden sanat ve kültür arasındaki ilişkiyi fark ederek 
kendi çıkarımlarını ve varsayımlarını sunması, sanat dallarını genel olarak ayırt etmesi üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Sanat ve kültür arasında ilişki kurarak sanatın, bir toplumun kültürünün yansıması olduğunu ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, etkileşimli tahtada açılarak öğrenciler tarafından okunur. Yönergeler takip edilerek etkinlik 
tamamlanır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

Köln'de Türk-Alman dostluk sergilerinin dördün-
cüsü açıldı
Almanya'nın Köln kentinde Yunus Emre Enstitüsü 
(YEE) ile Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birli-
ğiyle hazırlanan Türk-Alman dostluk sergilerinin dör-
düncüsü açıldı.

Çağları aşan Yunus Emre'nin dizeleri Arjantin'de 
bestelendi
Arjantinli müzisyenler kendi müzik aletleriyle Türkçe 
şiirin öncüsü, tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin 
dizelerini besteleyerek İspanyolca ve Türkçe yorum-
ladı.

Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle, Kültürü Hisset" et-
kinliği düzenlendi
Tunus Yunus Emre Enstitüsü ve Tunus Belediyesi iş 
birliğiyle düzenlenen ve Tunus Belediyesi tiyatro sa-
lonunda gerçekleştirilen etkinlikte, piyano eşliğinde 
türkü söyleyen ve eserlerini anlatan polis başmüfetti-
şi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula'nın resim-
leri sergilendi.

22.02.2022

TEMATİK GAZETE

Anadolu Ajansı

Görsel 1:  Türk-Alman dostluk sergisi

Görsel 2: Arjantinli müzisyenler

Görsel 3: Tunus “Anadolu'yu Dinle, Kültürü Hisset” 
etkinliği
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2. Haber	metninde	bahsedilen	sanat	etkinliklerinin	düzenlenme	amacı	nedir?	Bu	tür	faaliyetlerin	ülkemize	
katkısı	ile	ilgili	düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.

3. Türk	kültürünü	yurt	dışında	tanıtmak	isteseniz	hangi	sanat	dalını	tercih	edersiniz?	Düşüncelerinizi	ne-
denleriyle	aşağıya	yazınız.

4. Bir	tatil	gününüzü	şehrinizdeki	sanatsal	faaliyetlere	katılarak	geçireceğinizi	varsayınız.	Katılmak	istedi-
ğiniz	etkinlikleri	düşünerek	bir	gezi	programı	hazırlayınız.	

Görsel 4: İnce Minare Müzesi

Görsel 5: Tiyatro oyunu

Görsel 6: Resim sergisi

GEZİ PROGRAMIM

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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4 Yaşayan İnsan Hazineleri

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları hatırlamaları ve konu ile ilgili çıka-
rımlarını ifade edebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Geleneksel sanatların önemini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Görseller etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden görsellerin hangi sanatlarına ait olduğunu tahmin ede-
rek yazmaları istenir. Etkileşimli tahta aracılığıyla UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ola-
rak kabul edilen geleneksel sanatlara ve sanatçılarına ait video izlenir. Ardından yazılan cevapların tekrar 
gözden geçirilmesi hatırlatılır. Video ile ilgili soruların sözlü olarak cevaplanması sağlanır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıda	görselleri	verilen	sanatların	isimleri	ile	ilgili	tahminle-

rinizi	yazınız.	

2.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	“Yaşayan	Kültür	Hazineleri”	adlı	videoyu	
izleyiniz.	Videoyu	izledikten	sonra	yazdığınız	cevapları	tekrar	gözden	geçiriniz.	Tahminleri-
nizin	kaç	tanesinin	doğru	olduğunu	belirtiniz.

Görsel 1 

Görsel 4

Görsel 2

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6
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3. İzlediğiniz	videodaki	geleneksel	sanatlardan	hangisinin	ustası	olup	bu	sanatı	günümüzde	de	devam	
ettirmek	isterdiniz?	Düşüncelerinizi	sözlü	olarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

4. Geleneksel	El	Sanatları	Derneğinin	 kurucu	üyesi	olarak	bir	 konuşma	hazırlayacağınızı	düşününüz.	
Günümüzde	birçok	sektörde	seri	üretime	geçilmesine	rağmen	el	yapımı	dekoratif	objeler,	takı,	sabun	
gibi	eski	yöntemlerle	yapılan	ürünlerin	toplumda	talep	görmesiyle	ilgili	yapacağınız	konuşmayı	yazım	
kurallarına	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	ilgili	bölüme	yazınız.

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin bir infografikten hareketle çıkarım ve varsayımlarını ifade etmeleri üzerinedir.  

Etkinliğin Amacı İnfografikte yer alan bilgilerden yola çıkarak sanat ile gerçek yaşam arasındaki ayrımı fark edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından öğrencilere Erol Taş’ı tanıyıp tanımadıkları, rol aldığı hangi filmleri izledikleri ve 
canlandırdığı kahramanların ortak özelliklerinin ne olduğu sorulur. Alınan dönütlerin ardından infografik 
etkileşimli tahtada açılır. İnfografikte yer alan bilgilerin öğrenciler tarafından okunması sağlanır. Bilgi-
lerden hareketle öğrencilerin çıkarımlarda bulunmaları ve medya içeriği ile ilgili soruları sözlü olarak 
cevaplamaları istenir.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	 tahtada	açtığı	 aşağıdaki	 infografiği	 inceleyerek	Erol	Taş'ın	hayatı	 ile	 ilgili	

çıkarımlarda	bulununuz.	

1926
*Hem oyunculuğu hem de 
boksörlüğüyle tanınan Erol Taş, 28 
Şubat 1926'da Erzurum'da dünyaya 
geldi.
*İlkokulu bitirdikten sonra boks 
sporuna ve sinemaya ilgi duyan Taş, 
babasının vefatı üzerine annesiyle 
birlikte İstanbul'a taşındı ve ailesine 
yardım etmek için çeşitli işlerde 
çalıştı.
1947
*Askerden sonra Cankurtaran'da 
bir iplik fabrikasında çalışmaya 
başlayan Taş, 1947 senesinde 
de boksta İstanbul ve Türkiye 
ikinciliğine layık görüldü.
*Mahallelerinde çekilen bir filme 
musallat olanları arkadaşlarıyla 
kovan Taş, bu olayın ardından bir 
film sahnesinde rol almak için teklif 
aldı.
1957
*Sinemaya figüranlık ve küçük 
rollerle adım atan ünlü oyuncunun 
ilk filmi Mümtaz Alpaslan'ın 1957 
yılında çektiği "Acı Günler" oldu.

1958
*Erol Taş, bir çobanı oynadığı Metin 
Erksan yönetmenliğinde 1958'de 
çekilen "Dokuz Dağın Efesi" filminin 
yanı sıra "Peçeli Efe", "Dikenli 
Yollar", "Şoför Nebahat", "Köyde 
Bir Kız Sevdim", "Dişi Kurt" ve 
"Gecelerin Ötesi" filmlerinde rol aldı.
1965-1975
*Antalya Altın Portakal Film 
Festivali'nde 1965, 1968 ve 1975 
yıllarında "Duvarların Ötesi", "İnce 
Cumali" ve "Diyet" filmleriyle "En 
İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü" 
alan Taş, "Susuz Yaz" ile de çeşitli 
festivallerde ödüle değer görüldü.
1998
*İstanbul'da geçirdiği kalp krizi 
sonucu Samatya SSK Hastanesi'ne 
kaldırılan Taş, 8 Kasım 1998'de 
vefat etti.

ROL ALDIĞI FİLMLERDEN 
BAZILARI
Sinema filmlerinin yanı sıra 
televizyon dizilerinde de seyircinin 
beğenisini kazanan usta oyuncunun 
rol aldığı yapımlardan bazıları şöyle:
"Hayat Kavgası", "Devlerin 
Kavgası'nda", "Seveceksen Yiğit 
Sev", "Aslanların Dönüşü", "Yedi 
Dağın Aslanı", "İnce Cumali", 
"Toprağın Teri", "Aslan Bey", 
"Öksüzler", "Belalılar", "Tatlı 
Nigar", "Çayda Çıra", "Susuz Yaz", 
"Duvarların Ötesi", "Acı Günler", 
"Dokuz Dağın Efesi", "Peçeli Efe", 
"Şoför Nebahat", "Gecelerin Ötesi", 
"Kızıl Maske", "Küçük Kovboy", 
"Hakanların Savaşı", "Mapushane 
Çeşmesi", "Kanlı Kale", "Konuşan 
Gözler", "Hudutların Kanunu", "Dertli 
Pınar", "Gecelerin Ötesi", "Ana", 
"Sürgün", "Diyet".
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2. Bir	filmde	oynamanız	 teklif	edilseydi	canlandıracağınız	kahramanın	kötü	ya	da	 iyi	olması	 tercihinizi	
nasıl	etkilerdi?	Açıklayınız.

3. Sizce	insanlar	bazı	filmlerden	neden	etkilenmektedir?	Açıklayınız.

4. Siz	de	etkilendiğiniz	bir	filmi	belirterek	bu	filmin	sizi	niçin	etkilediğini	aşağıya	yazınız.

Hazırlayan: Mustafa HACIOSMANOĞLU
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Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin geleneksel el sanatlarımızla ilgili farkındalık oluşturmaları, bu değerlerimizin ya-
şatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılabilecekler konusunda fikir üretmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için yapılabilecekler konusunda 
fikir üretebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden “el sanatı” kavramı ile ilgili çağrışımlarını belirtmeleri ve geleneksel el sanatlarımıza ör-
nekler vermeleri istenir. Metin, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılarak okunur. Metinden belirle-
nen anahtar kelimelerle ilgili bir şiir ve örnekteki gibi bilmeceler oluşturulur. Öğrencilerden geleneksel el 
sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için neler yapılabileceği ile ilgili fikir üretmeleri 
ve bu fikirlerini yazılı bir çalışma hâlinde sunmaları istenir. Bu çalışmayla ilgili verilen on dakikalık süre-
nin ardından gönüllü öğrencilerin örnek çalışmaları okunur. Kısa bir değerlendirmenin ardından etkinlik 
sonlandırılır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

2.	 Metindeki	anahtar	sözcükleri	belirleyerek	aşağıya	konuya	uygun	özgün	bir	şiir	yazınız.	

ÇORAPÇILIK
Tarih boyunca insanların giyinme, soğuktan korunma, kendini ifade etme amacıyla giydikleri çoraplar, 
Bursa’da ekonomik bir faaliyete dönüşerek nesiller boyu sürdürülen bir uğraş olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Malzemesi yün, pamuk veya naylon iplik olan çorapları  örerken “iğ” adı verilen beş küçük  şiş 
kullanılmaktadır. Çoraplar, ilmek sayılarına göre sınıflandırılmaktadır; 18 ilmek erkek çorabı, 15 veya 16 
ilmek kadın çorabı, 12 ilmek çocuk ya da bebek çorabı örülüyor. Ayrıca 15-16 ilmek ile bileğe kadar örü-
len çetik adı verilen patikler, genç kızların çeyizi ve günlük kullanım için örülmektedir. Satış amaçlı örü-
len çoraplarda sadece burun ve topuk kısmında kullanılan zenne deseni ile eğrelti, sardunya, badem içi, 
mantar, mısır, elma göbeği, papatya, küpeli, yonca, menekşe kazayağı, kelebek ile örmesi zor olduğu 
için kanser adı verilen motifler kullanılmaktadır. Genç, yaşlı, çocuk, gelin veya statüye göre renkleri ve 
motifleri değişen çoraplar, genç kızların çeyizi için çok renkli ve çok desenli örülmektedir. Aile büyükleri 
tarafından örülen  çorapların  manevi değeri vardır. Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç 
köyü kadın ve erkeklerin birlikte çorap örmesi nedeniyle çorapçı köy olarak bilinmektedir.

bursa.ktb.gov.tr
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4. Kültür	 Bakanlığından	 geleneksel	 el	 sanatlarımızı	 yaşatma	 ve	 gelecek	 nesillere	 ulaştırma	 konusunda	
gençleri	merkeze	alan	“Geleneğim	İçin	Elimden	Gelen”	başlıklı	bir	davet	aldığınızı	düşününüz.	Konuya	
dair	görüş	ve	düşüncelerinizi	yazım	kurallarına	ve	noktalama	işaretlerine	uygun	olarak	yazınız.

3. Aşağıdaki	örneği	göz	önünde	bulundurarak	siz	de	“çetik”	ve	“iğ”	kelimeleri	ile	ilgili	bilmeceler	oluşturunuz.

Örnek

Örülür yün, pamuk ve naylondan,                           
Giyersen korur seni soğuktan. (Çorap)

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

.................................................. (çetik)
..................................................                           
.................................................. (iğ)

Hazırlayan: Kadir YILDIZ
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2. Sanat ve doğa birbirinin içerisine gizlenmiş iki kavram olarak düşünülebilir. Sanatçılar tarih boyunca doğadan 
etkilenmişlerdir. Siz de bir sanatçı olduğunuzu düşünerek doğanın ilham verici özelliklerinden hangilerini 
sanatınıza yansıtırdınız? Açıklayınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşmak isteseydiniz bu hangisi olurdu? Gerekçeleriyle yazınız.



İLETİŞİM
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1 Neden Takip Ediyoruz?

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin örnek bir forum sayfası, görseller ve fikir taraması üzerinden sosyal ağ kullanımla-
rıyla ilgili farkındalık kazanması, eleştirel düşünme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmesi üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Konuyla ilgili çıkarımlar yaparak güvenli ve faydalı sosyal ağ kullanımına yönelik kılavuz hazırlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen rehberliğinde, sosyal ağlardaki fotoğraf paylaşımlarına yönelik kısa bir tartışma yapılır. Öğ-
rencilerin “Sosyal ağlarda tanımadığımız hesapları neden takip ediyoruz?” konusundaki düşüncelerini bir 
kâğıda yazmaları sağlanır. Yazılan kâğıtlar bir torbaya konarak karıştırılır. Ardından kâğıtlarda yazan ce-
vaplar öğretmen tarafından okunur ve bu cevaplar üçüncü yönergedeki maddeler etrafında öğrencilerle 
değerlendirilir. Bu tartışmalardan yola çıkarak öğrencilerin güvenli ve faydalı sosyal ağ kullanımı için beş 
maddelik bir kılavuz hazırlaması sağlanır.

FORUM SAYFASI
SOSYAL AĞLARDA NEDEN FOTOĞRAF PAYLAŞIYORUZ?

Kerem,	2020,	15.00
Genellikle	sıkıldığım	zamanlar	 fotoğraf	paylaşıyorum.	Gerçekten	komik	ya	da	 ilginç	bir	anın	 fotoğrafını	
paylaşmak	takipçilerimin	de	eğlenmesini	sağlıyor.

Rana,	2020,	15.15
Sadece	gezdiğim	yerlerin	fotoğraflarını	ya	da	okuduğum	kitaplarla	ilgili	fotoğrafları	paylaşıyorum.	Bunlar	
üzerine	takipçilerimle	konuşmayı	seviyorum.	Ayrıca	çok	sık	fotoğraf	paylaşılmasından	rahatsız	oluyorum.	

Ahmet,	2020,	15.30
Fotoğraf	paylaşmanın	nedeni	bence	basit.	Belki	birçok	 insan	bana	 itiraz	edecektir	ama	bence	hepimiz	
bunu	diğer	insanlara	ne	kadar	mutlu	olduğumuzu	göstermek	ya	da	dikkat	çekmek	için	yapıyoruz.

Aslı,	2020,	16.00
Fotoğraf	paylaşmak,	bir	süre	sonra	kimlerle	ne	yaptığınızı	göstermenin	ölçüsü	hâline	geliyor.	Eğer	biri	
sizi	 takip	 etmek	 isteyip	 de	 çok	 fazla	 fotoğraf	 paylaşmadığınızı	 görürse	 gerçek	 hayatta	 da	 pek	 bir	 şey	
yapmadığınızı	düşünebiliyor.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	görselleri	ve	forum	sayfasını	inceleyiniz.

Görsel 1 Görsel 2
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1 Neden Takip Ediyoruz?

SOSYAL AĞ KULLANMA KILAVUZU

Cem,	2020,	16.30
	Binlerce	fotoğraf	çekiyorum	ama	hiçbirini	sosyal	ağlarda	paylaşmıyorum.	Sadece	eski	fotoğraflara	bakıp	
“Vayy,	neler	yapmışım!”	diye	hatırlamayı	seviyorum.	Sosyal	ağlar	insanların	hayatını	ele	geçirmiş.

Şebnem,	2020,	16.30
Ben	de	Rana	gibi	yapıyorum.	Özel	hayatınızla	ilgili	fotoğrafları	paylaşmak	siber	zorbalığa	açılan	bir	kapı	
olabilir.	Özellikle	erişiminiz	herkese	açıksa.

2.	 Sosyal	ağlarda	fotoğraf	paylaşırken	nelere	dikkat	edilmesi	gerektiği	ile	ilgili	kısa	bir	tartışma	yapınız.

4.	 Sizce	sosyal	ağ	kullanımıyla	ilgili	hangi	hatalar	yapılmaktadır?	Sosyal	ağ	kullanımını	daha	güvenli	ve	
faydalı	hâle	getirmek	için	beş	maddelik	bir	kılavuz	hazırlayınız.

3.	 "Sosyal	 ağlarda	 tanımadığımız	hesapları	 neden	 takip	ediyoruz?"	 konusuyla	 ilgili	 düşüncelerinizi	 bir	
kâğıda	yazınız.	Kâğıdı	katlayıp	öğretmen	masasına	koyunuz.	Çalışmanızın	sonucunu	öğretmeninizle	
aşağıdaki	maddeler	etrafında	değerlendiriniz.

• Sosyal	ağlarda	insanların	tanımadıkları	hesapları	takip	etme	sebepleri	nelerdir?
• Sosyal	ağlarda	daha	çok	hangi	tür	hesaplar	takip	edilmektedir?

Hazırlayan: Gülümser KARABULUT
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2 Haberiniz Var mı?

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin verilen görsellerden hareketle iletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği 
değişimi fark edebilmeleri, konuyla ilgili varsayım ve çıkarımlarda bulunabilmeleri, düşüncelerini yazılı ve 
sözlü olarak ifade edebilme becerilerini geliştirebilmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İletişim araçlarının geçmişten günümüze geçirdiği değişim ile ilgili sözlü ve yazılı anlatım çalışmaları 
yapabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Görseller öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden görselleri incelemeleri, bu iletişim 
araçlarının günümüzdeki şekilleri ve kullanım alanları ile ilgili bildiklerini sözlü olarak ifade etmeleri iste-
nir. Öğrencilerin kendilerini haber sunucusu olarak hayal edip, yazım kurallarına uyarak bir haber metni 
yazmalarına rehberlik edilir.

Yönerge
1.	 Öğretmeniniz	tarafından	etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	iletişim	araçlarını	inceleyiniz.

Görsel 1 

Görsel 4

Görsel 7 

Görsel 2

Görsel 5

Görsel 8

Görsel 3

Görsel 6

Görsel 9
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2 Haberiniz Var mı?

2.	 Bu	araçlardan	hangilerini	tanıdınız?	Bu	araçların	görünüşlerinde	ve	işlevlerinde	geçmişten	günümüze	
ne	tür	değişiklikler	olduğu	ile	ilgili	bildiklerinizi	sözlü	olarak	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız.	

3.	 Kendinizi	bir	gazeteci	olarak	düşününüz.	İletişim	araçlarındaki	değişim	ve	gelişim	konusunda	bir	haber	
metni	oluşturunuz.	Oluşturduğunuz	haber	metnini	yazım	kurallarına	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	
ederek	yazınız.

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

23.08.2021

TEMATİK GAZETE

Görsel 10

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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3 Sorma Kişinin Aslını, Sohbetinden Bellidir

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin etkili iletişimin kurallarını ve toplumsal yaşamdaki önemini kavramaları üzerine-
dir. Etkinlik öncesinde ayraçların hazırlanmasında kullanılacak mukavva kartonlar ve renkli boya kalemleri 
hazır edilmelidir.

Etkinliğin Amacı Etkili iletişim kurmanın kurallarını ve etkili iletişimin toplumsal yaşamdaki önemini görsel materyaller 
tasarlayarak açıklayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin ve görsel öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilere tahtadaki metni okumaları ve 
çalışmalarında kendilerine örnek olacak ayracı incelemeleri için birkaç dakika süre verilir. Örnek olarak 
tasarlanmış ayracın üzerindeki atasözü ve etkili iletişim kurmanın toplumsal yaşamdaki önemi ile ilgili 
öğrencilerin görüşleri alınır. Öğrencilerden örnektekine benzer kitap ayraçları hazırlamaları, hazırladıkları 
ayraçların üzerine etkili iletişimin kurallarını veya iletişim ile ilgili özlü sözler, şiir dizeleri, atasözleri vb. yaz-
maları; resimler yapmaları istenir. Hazırlanan ayraçlar, öğrenciler tarafından diğer sınıflardaki arkadaşları-
na hediye edilerek öğrencilerin etkili iletişim sürecine hediyeleşme suretiyle fiilen dâhil olmaları sağlanır. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	metni	okuyunuz,	örnek	ayraç	görselini	inceleyiniz.				

İLETİŞİM
• İletişim; doğuştan gelen bir yetenek değil, sonradan kazanılan beceridir.
• İnsan yaşamı, kişiler arası ilişkiler üzerine kuruludur.
• İnsan, çevresindeki diğer insanlarla sürekli iletişim ve etkileşim içindedir.
• İletişim sürekli bir olgudur, iki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren başlar.

Bu, kişiler arası iletişimin en temel ilkesidir.
• Kişiler arası iletişim için konuşmak veya susmak, hareket etmek veya etmemek aynı derecede 

mesaj taşımaktadır.
• İletişim kısaca kişiler arasında bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir.

ETKİLİ İLETİŞİM
• Toplum içerisinde yüklenilen sorumluluklar, roller ve görevler insanlarla iletişim kurmak zorunlulu-

ğunu beraberinde getirmektedir.
• Etkili iletişim; iletmek istediğimiz mesajı kar-

şımızdaki kişiye amaçladığımız biçimde ile-
tebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen 
tepkiyi oluşturmaktır.

• Daha sade bir ifade ile "anlaşmak"tır.

ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
• İnsana değer ver.
• İlk saniyeye ve isme dikkat et.
• Gülümse.
• Sıkı tokalaş.
• İnsanları olduğu gibi kabul et.
• Farklılıkları hoş gör.
• Benzerlikleri ön plana çıkar.
• Eleştirme ve suçlama.
• Sakin ol.

Isparta	İl	Sağlık	Müdürlüğü	Evde	Sağlık	Hizmetleri	Koordinatörlüğü

Görsel 1
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3 Sorma Kişinin Aslını, Sohbetinden Bellidir
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ÖRNEK AYRAÇ TASARIMI

2.	 İncelediğiniz	kitap	ayracının	üzerinde	yazan	“Sorma	kişinin	aslını,	sohbetinden	bellidir.”	atasözünün	
ifade	ettiği	anlam	ve	etkili	iletişim	kurmanın	toplumsal	yaşamdaki	önemi	ile	ilgili	düşüncelerinizi	sözlü	
anlatım	kurallarına	uyarak	sınıf	arkadaşlarınız	ve	öğretmeninizle	paylaşınız.

3.	 Mukavva	 karton	 ve	 renkli	 kalemler	 kullanarak	 kitap	 ayraçları	 tasarlayınız.	Tasarladığınız	 ayraçların	
üzerine	etkili	 iletişim	kurmanın	kurallarını	veya	iletişim	ile	ilgili	özlü	sözler,	şiir	dizeleri,	atasözleri	vb.	
yazınız.	Dilerseniz	resim	de	yapabilirsiniz.

4.	 Hazırladığınız	ayraçları	diğer	sınıflardaki	arkadaşlarınıza	hediye	ediniz.	Hediyeleşmenin	etkili	iletişim	
kurmadaki	önemini	unutmayınız.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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4 Empati

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

Tüm Yönleriyle Empati: Empati Nedir, Neden Gereklidir, Geliştirilebilir mi?

Bir başkasının duygu ve düşüncelerini anlayabilmek ve hissedebilmek, olaylara ve durumlara başka 
birinin penceresinden bakabilmek doğuştan sahip olduğumuz empati becerisiyle mümkün. Empa-
ti; bilişsel empati, duygusal empati ve empatik ilgi olmak üzere üç şekilde sınıflandırılıyor. Bilişsel 
empati, bir kişinin nasıl düşündüğünü anlayabilme olarak tanımlanabilir. Örneğin bir arkadaşınızın, 
kardeşinin kendisine sormadan gardırobundan tişörtünü almasına neden kızdığını anlayabilirsiniz. 
Duygusal empati ise arkadaşınızın bu durum karşısında nasıl hissettiğini anlamanızı sağlar. Empatik 
ilgi bu hissi sadece anlamanın ötesinde, aynı hisleri deneyimleyebilmenizi ve arkadaşınızın yardım 
istemesi durumunda elinizden geleni yapmak için hazır olmanızı sağlar. Örneğin empati becerisi 
sayesinde, kantinde herkes bir şeyler yerken parası olmadığı veya cüzdanını evde unuttuğu için bir 
kenarda oturan arkadaşınızın yardım isteyememesi nedeniyle ne kadar kötü hissettiğini deneyimle-
yebilir ve yiyeceğinizi ya da paranızı onunla paylaşabilirsiniz.
(…)
Empati Becerisi Neden Gerekli?
Empati, sosyal bir varlık olan insan için hayli önemli ve birçok sosyal ihtiyacı gidermede faydalı bir 
beceri. Melbourne Çocuk ve Okul Psikolojisi Servisi empatinin sosyal destek sağladığını, sosyal 
problemlerin çözümünde etkin rol oynadığını, birçok probleme neden olabilen duygusal çatışmaları 
önleyebildiğini, daha iyi sosyal ilişkiler geliştirmemizi sağladığını, aile ve arkadaşlık ilişkilerini güç-
lendirdiğini belirtiyor.
Empati Geliştirilebilir mi?
Empati geliştirilebilir bir beceridir. Örneğin Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde yayımla-
nan bir araştırmada ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören on öğrenciye empati becerilerini geliştirmelerini 
sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler içeren bir program uygulandı. Eğitim programında öğrencilerin 
farklı duyguları tanıyabilme, ifade edebilme, aynı durum karşısında farklı kişilerin farklı duygular his-
sedebileceğini kavrayabilme, dinleme becerisi kazanma, bir duruma empati yaparak tepki verebilme 
gibi becerilerini geliştirmeye yönelik yöntemler uygulandı. Sonuçta eğitim alan öğrencilerin Çocuklar 
İçin Empati Ölçeği ile ölçülen empati becerilerinin eğitim almayan kontrol grubundaki öğrencilerin 
empati becerilerine göre artış gösterdiği bulundu.

Mine İmren, bilimgenc.tubitak.gov.tr.

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin empati becerisi konusunda bilgi sahibi olmaları ve bu beceriyi günlük yaşamla 
ilişkilendirebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Empati becerisini günlük yaşamla ilişkilendirerek geliştirebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılarak okunur. Metinden hareketle öğrencilerin empati 
konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanır. Öğrencilerden empati becerisine kendi yaşamları veya günlük 
yaşamdan örnek vermeleri istenir. Son olarak sınıf ikişerli gruplara ayrılır ve gruplardan empati becerisini 
geliştirmeleri ve insanları doğru anlayabilmeleri için belirtilen rollere uygun canlandırma yapmaları istenir. 
Gönüllü grupların sunumunun ardından kısa bir değerlendirme yapılır.
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4 Empati

Sen Olsan

• Hasta-doktor: Yakalandığı hastalık nedeniyle toplum sağlığı için tehdit oluşturan ve tedaviyi kabul 
etmeyen hasta ile görevini yapmaya çalışan doktorun durumu

• Kiracı-ev sahibi: İşten çıkarılan ve kirasını ödeyemeyen kiracı ile ev sahibinin durumu

• Müşteri-satıcı: Aldığı ürün hatalı çıkan müşteri ile bunu kabul etmeyen satıcının durumu

2.	 Metinde	belirtilen	empati	çeşitlerine	kendi	yaşamınızdan	veya	günlük	yaşamdan	örnekler	yazınız.

3.	 Empati	becerinizi	geliştirebilmek	için	"Sen	Olsan"	başlıklı	bölümden	seçtiğiniz	durumlara	uygun	can-
landırmalar	 yapınız.	Canlandırma	yaparken	 sözlü	anlatım	becerilerine	uygun	hareket	 etmeye	özen	
gösteriniz.

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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5 Resim Harf

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin günümüzde değişen iletişim şekilleri, sosyal medya üzerinden kurulan iletişimde 
kullanılan dilin ve emojilerin Türkçeye yaptığı etkiler hakkında çıkarımlar yapmaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Değişen iletişim şekilleri ve sosyal medyada kullanılan dilin özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada açılan metin öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden okudukları metin ile ilgili 
sorulara cevap vermeleri, emoji görsellerinin altına hangi duyguyu yansıttıklarını yazmaları ve yeni bir 
emoji tasarlayarak bu emojinin yansıttığı duyguyu belirtmeleri istenir.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.

2.	 Emojilerin	iletişimi	hızlandırdığı	ve	kolaylaştırdığı	görüşüne	katılıp	katılmadığınızı	gerekçeleriyle		aşa-
ğıya	yazınız.

TEKNOLOJİK İLETİŞİMİN YENİ “DİL”İ
1990’lı yıllarda Japonya’da kullanıma sokulan ve “resim harf” olarak yaşam alanı bulan ve bugün sanal 
göstergeler, renkli ikonlar olarak anılan “emojiler”in bu kadar popüler olacağını kimse o yıllarda tahmin 
edemezdi sanırım. Günümüzde bireylerin bir türlü kopamadıkları, ayrılamadıkları internet, sosyal ağlar 
ve dijital mecralar her geçen gün daha da baskın hâle gelerek, ihtiyacın da ötesinde insanları bağımlı 
kılan bir araç hâline dönüşmüştür. Bu bağımlılık sürecinde, kendine özgü bir kodlaması, kendine özgü 
bir dili olan “emojiler”, etkin ve yoğun bir biçimde kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla, yazılı iletişimle 
kimi zaman düşüncelerimizi, duygularımızı anlatmakta zorlanırken, bir başka deyişle “Hangi sözcükle, 
hangi tümceyle kendimizi nasıl daha doğru ifade ederiz?” düşüncesinin yerini alan emojiler, kurtarıcı bir 
güç olarak sığındığımız bir limana dönüşüverdi. Şimdilerde birçok sözcüğe eş değer olan tek bir resim, 
tek bir simge ya da tek bir ikon bu noktada duyguları, düşünceleri kimi zaman net, açık bir biçimde kimi 
zaman ise, alıcı konumunda bulunan kişinin algı düzeyi ve yüklediği yanlış anlam doğrultusunda dile 
getirmede etkin bir işlev üstlenmektedir hiç kuşkusuz.

acikerisim.iku.edu.tr
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5 Resim Harf

4.	 Aşağıya	“Olsa	da	kullansam.”	dediğiniz	üç	emoji	çizerek	bu	emojilerin	ifade	ettiği	duyguları	belirtiniz.

3.	 Aşağıda	verilen	emojilerin	hangi	duyguya	karşılık	geldiklerini	altlarına	yazınız.

5.	 Sosyal	medyada	kurulan	iletişimde	emojileri	kullanmanın	dilimiz	üzerindeki	etkileri	ile	ilgili	görüşlerinizi	
açıklayınız.

Hazırlayan: Ferhat ER
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6 Tarihten Geleceğe Mektup Var

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin medya mesajlarından yola çıkarak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan Gö-
beklitepe’yi Türk ve dünya kültürü açısından daha yakından tanımaları, kitle iletişim araçlarının dün ve 
bugün için önemini anlamaları, bu doğrultuda içerikler üretmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Medya mesajlarını doğru yorumlayarak kitle iletişim araçlarının önemi ile ilgili düşüncelerini yazılı ve sözlü 
olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodda verilen "Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi" ve "Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası"adlı videolar öğ-
rencilere izletilir. "İzlediklerimden Çıkardığım Medya Mesajları" bölümünün doldurulması için öğrencilere 
süre verilir. "Tarihten Geleceğe Mektup" bölümü için öğrenciler yönlendirilir. Uygulamaları yaparken 
akıcı bir dil kullanmaları, yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeleri  öğrencilere hatırlatılır. 
Mektuplar tamamlandıktan sonra öğrencilerin, medya mesajları ve mektup çalışmalarını sıra arkadaşları 
ile değiştirip incelemeleri sağlanır. 

Yönerge

2.	 İzlediğiniz	videoların	sizde	oluşturduğu	izlenimleri	"İzlediklerimden	Çıkardığım	Medya	Mesajları"	bö-
lümüne	yazınız.	Birinci	bölümde,	izlediğiniz	videodan	çıkardığınız	mesajlara	ve	kitle	iletişim	araçları-
nın	önemi	ile	ilgili	düşüncelerinize	yer	veriniz.	İkinci	bölümde,	izlediğiniz	tanıtım	videosunun	National	
Geographic	gibi	dünyaca	tanınmış	bir	bilim	ve	yayın	organı	ile	iş	birliği	içinde	oluşturulmasının	ülkemiz	
ve	kültürümüz	açısından	önemi	ile	ilgili	düşüncelerinize	yer	veriniz.

1.	 Öğretmeninizin	 yandaki	 karekodu	 okutarak	 açtığı	 "Göbeklitepe	 Ziyaretçi	 Merkezi"	 ve	
"Göbeklitepe	Tarihin	Sıfır	Noktası"	adlı	videoları	izleyiniz.

İzlediklerimden Çıkardığım Medya Mesajları

1. Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi

2. Göbeklitepe Tarihin Sıfır Noktası
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6 Tarihten Geleceğe Mektup Var

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN TAPINAK: ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE 
ÖRENYERİ TARİHİN SIFIR NOKTASI

Yerleşim yeri olarak kullanılmadığı bilinen ve tapınmaya hizmet eden Göbeklitepe, şaşırtıcı anıtsal 
mimarisiyle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi. Türkiye'de de “2019 Göbeklitepe Yılı” 
ilan edildi. Henüz küçük bir bölümü çıkarılan Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık 
tarihini değiştirdi. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma (kült) merkezi sayılan Göbeklitepe ile 
dinsel inanışın yerleşik yaşama geçişteki etkisi kanıtlandı.
Harran Ovası'na hâkim bu tarih öncesi yerleşimin sınırlı bir bölümü kazılsa da sıra dışı bulguları 
Neolitik Çağ'la ilgili pek çok bilgiyi altüst etti. Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarındaki Göbeklitepe 
kazılarını 1995'te Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt başlattı.(…) 
Göbeklitepe; avcı-toplayıcı yaşamı, tarım ve hayvancılığa geçişi, (…) mimarisi ve sanatın doğuşunu 
anlamamıza önemli katkılar sağladı. Varlığını MÖ 8 bin dolaylarına kadar sürdürdükten sonra terk 
edildi. Başka ya da benzer amaçlarla kullanılmadı. 

muze.gov.tr

3.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.	

4.	 Millî	ve	manevi	kültürümüz	içinde	yer	alan	her	şey	-tarihî	yapılar,	dile	ait	unsurlar,	kültürümüz	içindeki	
diğer	bütün	unsurlar-	anlamak	ve	görmek	isteyen	bizlerle	 iletişim	hâlindedir,	bizlere	bir	şeyler	anlat-
maktadır.	Siz	de	izlediklerinizden	ve	okuduğunuz	metinden	hareketle	Göbeklitepe’nin	ağzından,	ken-
dini	tanıtan,	gelecek	kuşaklara	söylenmek	istenen	mesajları	içeren	bir	mektup	yazınız.	Arkadaşınızla	
çalışmanızı	değiştirerek	inceleyiniz.

Hazırlayan: Bahar KAPLAN

Tarihten Geleceğe Mektup
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7 Aile İletişimini Geliştirmeye Bir Adım

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri yoluyla aile içi iletişi-
min artırılmasını sağlama üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Aile içi iletişimi artırmak amacıyla duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak akıcı bir dil ile ifade 
edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

"Aile İçi İletişim" soruları öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden tahtadaki cüm-
lelerin birini seçerek konuyla ilgili düşüncelerini duraksamadan anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri istenir. 
Öğrencilerin "Aile Bireylerime Sürpriz Kartlar" bölümünü yazmalarına rehberlik edilir. Bu bölüm uygula-
nırken yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği öğrencilere hatırlatılır. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	cümleleri	okuyunuz.

AİLE İÇİNDE İLETİŞİM KARTLARI

Ai̇le bi̇reyleri̇ni̇n bi̇rbi̇ri̇ni̇ di̇nlemesi̇ sizce neden önemli̇di̇r?

Ai̇le dendi̇ği̇nde paylaşmak i̇le i̇lgi̇li̇ akliniza neler geli̇r?

Ai̇lece zaman i̇yi̇ değerlendi̇rmek i̇çi̇n sizce neler yapilabi̇li̇r?

Ai̇lenizde size saygi duyulduğunu nasil anlarsiniz?

Herhangi̇ bi̇r sorunla karşi karşiya kaldiğinizda  bu sorunu ai̇lenizle paylaşmaniz neden önemli̇di̇r?

Yemek zamanlarinda ai̇lece beraber olmak, ai̇le i̇leti̇şi̇mi̇ i̇çi̇n neden önemli̇di̇r?

Ai̇lede anne, baba ve çocuklarin söz hakki konusunda neler söyleyebi̇li̇rsi̇niz?

Çocuklar, ai̇lede takdi̇r edi̇ldi̇ği̇nde sizce neler hi̇sseder ve bu durum çocuklarin davranişlarina nasil 
yansir?

Ai̇lede güven duygusunu hi̇ssetti̇recek sözler sizce neler olabi̇li̇r?

Ai̇le söz konusu olduğunda sorumluluk size neler düşündürür?

Ai̇lede mutluluk sizce nasil sağlanir?

Çocuklar ai̇leleri̇ tarafindan eleşti̇ri̇ldi̇ği̇nde neler düşünür ve hi̇sseder, sizce nasil bi̇r anlayiş geli̇şti̇rmek 
çözüm geti̇ri̇r?

Ai̇lede dayanişma dendi̇ği̇nde akliniza neler geli̇yor?

Ai̇le bi̇reyleri̇ne değerli̇ olduklari nasil hi̇ssetti̇ri̇lebi̇li̇r?

Ai̇lede sevgi̇ni̇n gösteri̇lebi̇leceği̇ durumlardan bi̇rkaç tanesi̇ni̇ sayabi̇li̇r mi̇si̇niz?
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7 Aile İletişimini Geliştirmeye Bir Adım

2.	 Etkileşimli	tahtadaki	cümlelerden	birini	seçiniz.	Konuyla	ilgili	düşüncelerinizi	sözlü	olarak	arkadaşları-
nızla	paylaşınız.

3.	 “Aile	 Bireylerime	 Sürpriz	 Kartlar”	 bölümünde	 aile	 bireylerinizle	 paylaşmak	 istediğiniz	 duygu	 ve	 dü-
şüncelerinizi	belli	bir	plan	dâhilinde,	yazım	kuralları	ve	noktalama	işaretlerine	dikkat	ederek	yazınız.	
Hazırladığınız	sürpriz	kartlar	aracılığı	ile	aile	bireylerinizdeki	iletişimi	geliştirme	adımınızı	izleyiniz.	

Aile Bireylerime Sürpriz Kartlar

Hazırlayan: Bahar KAPLAN

   CANIM .............................

  SEVGİLİ .............................

  DEĞERLİ .............................
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8 Tatlı Dille

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin sen dili ve ben dili hakkında bilgi edinmeleri, sen dili içeren cümleleri ben diline 
çevirerek farklı iletişim yolları bulmaları üzerinedir.

Etkinliğin Amacı İletişimde suçlayıcı dil kullanmamaya özen göstererek sen dili yerine ben dili kullanabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, etkileşimli tahtada açılarak öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerden etkileşimli tahtada açılan 
cümlelerdeki sen dili ifadelerini ben diline çevirmeleri istenir. Öğrencilerin bu cümleleri kullanarak bir 
doğaçlama yapmalarına rehberlik edilir.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

İLETİŞİMDE SEN DİLİ YERİNE BEN DİLİ

(…)
İletişimin, kişisel ve toplumsal huzurun sağlanmasında ne kadar mühim olduğu biliniyor. Burada kişilere 
düşen görev, iletişimin önemini kavrayıp becerilerini kazanmaktır. İletişim becerileri içinde kullanacağı-
mız dil, bu anlamda en geniş şekliyle üzerinde durmaya değerdir.
Konumumuz ne olursa olsun ister cumhurbaşkanı ister patron ister öğretmen ve ister öğrenci olalım, 
iletişimde kullanacağımız dil tercihine çok dikkat etmek zorundayız. Öyle ki konumu gereği büyük kitle-
lere hitap edenler için bu dil tercihi bir kat daha önem kazanıyor. Toplumsal barış ve kişisel huzur için, 
dil tercihini rastgele yapamayız ve duygularımızın seline bırakamayız.
İletişim becerileri doğuştan elde edilmiyor. İnsanlar bu becerileri zamanla kazanıyor veya kazanamıyor-
lar. Dolayısıyla iletişim becerilerindeki eksiklikler kişisel olarak bizi huzursuz ettiği gibi toplumsal barışı 
da zedeliyor. Bunun için eğitim almak ve kendinde farklılık yaratmak gerekiyor.
(…)
Sen dili kişiyi/kişiliği; ben dili davranışı/sorunu hedef alır. Bu hâliyle sen dili, kişiyi yıpratarak sindirme 
ve korkutmayla sorunu çöz(me)me yolundadır. Ben dili ise kişiyi çok önemseyerek kişiliği zedelemeden 
daha çok davranış ve soruna odaklanarak sorunu çözmek ister.
Ör.
Sen dili: Sen çok tembelsin ve sınıfını geçemeyeceksin.
Ben dili: Ben senin biraz daha çalışarak sınıfını geçebileceğine inanıyorum.
Sen dili suçlayıcıdır, ben dili empati yapar. Suçlayıcı ve itham edici bir söylem, daha işin başında iletişi-
mi koparır ve bütün çözüm yollarını tıkar. Suçlanan kişi savunmaya geçer ve diyalog sen-ben çatışma-
sına döner. Oysa ben dili empati yaparak kişiyi anlamaya çalışır ve diyaloğu sonuna kadar devam ettirir.
Ör.
Sen dili: Bütün bu olaylarda bir numaralı suçlu sensin.
Ben dili: Nasıl olup da bu olayların seni bulduğuna inanamıyorum.
(…)
Sonuç olarak iletişim kanallarını açık tutmak ve sağlıklı bir iletişim kurabilmek için iletişim becerilerimizi 
geliştirmek zorundayız.
(…)

                                                                                     Erdoğan Boz, İletişimde	Sen	Dili	Yerine	Ben	Dili
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8 Tatlı Dille

Bunlar hep senin başının altından çıkıyor. Bu saate kadar neredeydin?

Neden bu kadar acelecisin? Çok dikkatsizsin.

Odanı hiç toplamıyorsun, çok dağınıksın. Her zaman sözümü kesiyorsun. Çok kabasın!

Yemeğe yine geç kaldın. Beni hiç dinlemiyorsun.

Biraz sussana! Başımı şişirdin. Mesajlarıma neden hep geç cevap veriyorsun?

Neden hep beni bekletiyorsun? Söylediğimi anlamadın galiba.

Hiçbir işi zamanında yapmıyorsun. Nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun?

Herkesin önünde beni küçük düşürdün. Bana çok ters davranıyorsun.

Sürekli aynı hatayı yapıyorsun. Benimle böyle konuşamazsın.

Sınavlardan hep düşük not alıyorsun. Yine mi yanlış anladın?

Çeksene şu aracı! Nasıl geçeceğim buradan? Senin yüzünden yine geç kaldık.

Beni hiç anlamıyorsunuz. Bana bağırma!

2.	 Etkileşimli	tahtada	açılan	sen	dili	cümlelerini	ben	diline	çevirerek	ifade	ediniz.

3.	 Eşleştiğiniz	bir	arkadaşınızla	sen	dili	 cümlelerinden	birini	 kullanarak	bir	 canlandırma	yapınız.	Daha	
sonra	aynı	canlandırmayı	ben	dilini	kullanarak	yapınız	ve	aradaki	farkları	tartışınız.

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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2.  İletişimin önemini anlatan bir broşür hazırlayınız. Hazırladığınız broşürü okul panolarında sergileyiniz.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Etkili iletişim denildiğinde aklınıza neler geliyor? Etkili iletişimin günlük yaşama ne gibi katkıları olabileceğini 
yazınız.



BİLİM VE 
TEKNOLOJİ
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1 Teknolojisiz Bir Akşam

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri yoluyla teknolojik
aletlerin olumlu kullanımına dikkat çekme üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Teknolojinin yaşamımızdaki yeri ile ilgili çıkarımlarda bulunarak duygu ve düşüncelerini söz ve yazı ile 
ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Sınıf, beşer kişilik gruplara ayrılır. Görseller etkileşimli tahtada açılarak “Olmasaydı Ne Olurdu?” ve “Tek-
nolojik Aletlerin Olmadığı Bir Aile Akşamı” bölümleri için öğrenciler yönlendirilir. Çalışmalar yapılırken 
grup üyelerinin birbirini saygıyla dinlemesi, çalışmaların fikir birliği çerçevesinde yapılması, yazım kuralları 
ve noktalama işaretlerine dikkat edilmesi gerektiği öğrencilere hatırlatılır.

Yönerge
1.	 Aşağıda	verilen	görsellerdeki	teknolojik	aletleri	inceleyiniz.	Görsellerden	hareketle	çıkarımlarda	bulu-

narak	"Bu	teknolojik	aletler	olmasaydı	hayatımızda	neler	olurdu?"	konusu	ile	ilgili	düşüncelerinizi	grup	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.	Grup	olarak	düşüncelerinizi	ilgili	görselin	karşısına	yazınız.

Olmasaydı Ne Olurdu?

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3



118

BİLİM VE TEKNOLOJİTEMA 6

1 Teknolojisiz Bir Akşam

Teknolojik Aletlerin Olmadığı Bir Aile Akşamı

2.	 Teknolojik	aletlerin	(televizyon,	telefon,	bilgisayar,	tablet	vb.)	olmadığı,	ailece	geçirdiğiniz	bir	akşamı	
anlatan	kısa	bir	tiyatro	metni	yazınız.	Çalışma	tamamlandığında	görev	dağılımı	yaparak	çalışmanızı	
canlandırınız.	

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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HAYATIN ALGORİTMASI

2 Akşam Çayının Tatlısı Sizden

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, dinlediği metinden hareketle öğrencinin problem çözme ve yaratıcı düşünme becerisini ge-
liştirmek üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Oluşturduğu algoritmayı mantıksal bir bütünlük içinde yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

"Hayatın Algoritması” adlı metin öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerden metni not alarak dinleme-
leri ve metindeki soruların cevaplarını gerekçeleri ile yazmaları istenir. Dileyen öğrencilere söz hakkı veri-
lerek öğrencilerin cevaplarını sınıf arkadaşları ile paylaşmaları sağlanır. Daha sonra öğrencilerden akşam 
çayının yanına bir tatlı algoritması yazmaları istenir.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	“Hayatın	Algoritması”	adlı	aşağıdaki	metni	not	alarak	dinleyiniz.	

Son yıllarda sıkça duyduğumuz kavramlardan olan algoritma; bir sorunu çözmek ya da amaca ulaşmak 
için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin adım adım tasarlanması, sonuca hızlı bir şekilde ulaşılması işlemi 
olarak tanımlanabilir. Algoritma oluşturmak için sorunu önce detaylı bir şekilde incelemek, daha sonra da 
nasıl çözeceğimizi basitçe ve adım adım belirlemek gerekir. Algoritma, günlük hayatımızın pek çok alanın-
da bulunmakta ve günlük hayatta bizlere kolaylık sağlamaktadır. Akşam çayının yanına yaptığımız bir kek, 
algoritma örneğidir mesela. Çünkü kekimizi hazırlarken tarifte gösterilen adımları takip etmemiz gerekir. 
Hadi, kekimizi adım adım anlatan algoritma örneğini hep birlikte inceleyelim.

Algoritmaların yaşamımızın nerdeyse her alanında kullanıldığını söylemiştik. Yüz algılayan kamera sistem-
leri, ev işlerimize yardımcı olan robotlar, sınav sonuçlarına göre okula veya işe yerleştiren sistemler, inter-
nette arama yapmamızı sağlayan arama motorları vb. pek çok işlemin temelinde algoritma mantığı bulunur. 
Tatil için bilmediğimiz şehirlere yolculuk yapmak veya daha önce ziyaret etmediğimiz bir arkadaşımızın 
evine ziyarette bulunmak son yıllarda artık daha kolay değil mi? Bunun için navigasyon programı olan bir 
cihaza gideceğimiz adresi yazmamız veya söylememiz yeterli. Navigasyon programları, yol bulma algorit-
maları sayesinde çalışmaktadır. Yol bulma algoritmaları da bizi gitmek istediğimiz yere en kısa ve doğru 
yoldan götürmektedir. Bize sadece başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek kalmaktadır. Şimdi soruyorum 
size: Teknolojinin, bilimin ve yapay zekânın bu denli hızlı ilerleyişi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce bu 
hızlı ilerleyiş sebebiyle hayatımızdaki her şey yolunda mı yoksa bazı tedbirler alınmalı mı? 

Yazar	tarafından	hazırlanmıştır.

1. Kek yapmak için gerekli malzeme-
leri hazırla. 

2. Yumurtaları boş bir kaba kır. 
3. Aynı kaba, yumurtaların üzerine 

şeker koy. 
4. Yumurta ve şekeri çırp. 
5. Karışımın üzerine yağ koy. 
6. Tekrar çırp. 
7. Karışımın üzerine süt koy. 
8. Tekrar çırp. 
9. Karışımın üzerine un koy. 

10. Karışımı kıvama gelinceye kadar  
 tekrar çırp. 

11. Kıvamlı ise 12. adımla devam et,  
 değilse 9. adıma geri dön. 

12. Karışıma kabartma tozu ve vanilya 
ekle. 

13. Tekrar çırp. 
14. Karışımı kek kalıbına koy. 
15. Kek kalıbını yeteri kadar ısınmış 

fırına koy. 
16. Kek pişti mi diye kontrol et. 
17. Pişmişse 18. adımdan, pişmemiş-

se 16. adımdan devam et. 
18. Keki fırından çıkar. 
19. Fırını kapat. 
20. Kekin soğumasını bekle. 
21. Keki servis edebilirsin. 

Görsel 1
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2 Akşam Çayının Tatlısı Sizden

2.	 Metnin	sonunda	yöneltilen	soruların	cevaplarını	gerekçeleri	ile	yazınız.	

3.	 Dinlediğiniz	metinden	hareketle	akşam	çayının	yanına	bir	tatlı	algoritması	örneği	de	siz	oluşturunuz.	
TA

TL
I  
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R
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M

A
M

BAŞLA

BİTİR

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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3 Biyomimetik Bilimi

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin teknolojik icatların gelişme süreci ile ilgili bilgi kazanmaları, verilen örneklerden 
hareketle yeni bir ürün tasarlamaları üzerinedir. Etkinlik öncesinde öğrencilere renkli boya kalemleri ile 
derse gelmeleri hatırlatılmalıdır.

Etkinliğin Amacı Doğadan esinlenerek geliştirilen teknolojik ürünleri fark ederek taslak çizimler yapabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin ve görseller etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden metni okuduktan sonra görselleri inceleme-
leri, doğadan esinlenerek geliştirilen teknolojik ürünler ile ilgili bildiklerini paylaşmaları, bu ürünlere ör-
nekler vermeleri istenir. Öğrencilere konuşmaları esnasında Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaya dikkat 
etmeleri gerektiği hatırlatılır. Öğrencilerden doğadan ilham alarak bir teknolojik ürün tasarlamaları ve 
tasarladıkları ürünü çizmeleri istenir. Öğrencilerin tasarladıkları ürünleri yazım kurallarına ve noktalama 
işaretlerine dikkat ederek tanıtmalarına rehberlik edilir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz,	görselleri	inceleyiniz.

BİYOMİMETİK BİLİMİ 

Dünyamız gün geçtikçe yeni teknolojilerle kimya, fizik ve biyoloji alanlarında gelişmesine rağmen bu 
teknolojilerin getirdiği bazı olumsuzluklar yeni sorunlara neden olmaktadır. Her geçen gün gittikçe artan 
dünya nüfusu, insanlardan kaynaklanan atıkların çoğalması ve doğal kaynakların kısıtlı olması doğanın 
dengesini bozmaktadır. Günümüzde bilim adamları ve mühendisler mevcut sorunları çözümlemede 
yetersiz kalındığını açıkça vurgulamakta ve var olan çözüm yollarının doğaya zarar verdiğini söylemek-
tedirler. Teknolojinin de doğaya verdiği zarar düşünüldüğünde şu andaki çözümler yeterli olmamaktadır. 
“Doğaya zarar vermeyen doğayla uyumlu çözümler nasıl olabilir?” sorusuna yanıt 1997 yılında Janine 
Benyus’un “ Biomimicry: İnspired by Nature” adlı kitabı cevap vermektedir. Benyus dünyamızın 3,8 mil-
yardır yaşayan, deneme ve yanılma yoluyla kendini değiştiren ve geliştiren bir yapıya sahip olduğunu 
vurgulamaktadır. Janine Benyus kitabında çevremizi saran olağanüstü akıllı bir yaşam olduğunu ve bu 
yaşamı anlamanın yeni çözüm yolları bulmakta kullanılabileceğinden bahsetmektedir. İnsan yapısı, 
sistemler kimi zaman arızalanabiliyor; hatta ilgili sistemin topyekûn çöktüğü zamanlar oluyor. Teknik 
sorunlar bir yana; ekonominin krizlerini bu durumun en belirgin örnekleri arasında sayabiliriz. Hâlbuki 
Dünya’nın kendisi yaklaşık 3,8 milyar yıldır, (deyim yerindeyse) deneme ve yanılma yoluyla kendi canlı 
yaşamını ve süreçlerini iyileştirip geliştiriyor; Dünya küresi üzerinde var olan malzemeleri sürekliliği 
sağlayacak biçimde değiştiriyor. Dünyayı yakından ve derinlemesine incelediğimizde; ondan öğrenebi-
leceğimiz pek çok şey olduğunu görüyoruz. Bizim problem olarak gördüğümüz pek çok konuyu, doğa-
nın kendisinin çoktan çözmüş olduğunu fark ederek şaşırıyoruz (Banger, 2012). Biyomimetik kavramını 
literatürde biyomimesis, biyomimikri, biyonik gibi değişik isimlerle de görmek mümkündür. Biyomime-
sis kavramı Yunanca yaşam anlamına gelen “bios” ve taklit anlamına gelen “mimesis” kelimelerinden 
oluşmaktadır. Biyomimesis/ Biyomimetik kavramı doğadan esinlenerek problem çözümünde, yeni tek-
nolojiler geliştirilmesinde kullanılan alanı temsil etmektedir. “Biyomimetik Bilim” olarak adlandırılan bu 
yeni kavram doğada bulunan sistemlerden yararlanarak mevcut sorunlara yeni çözüm yolları aramaya 
çalışmaktadır. Biyomimetik doğadaki bir canlının renk, doku, işlev veya biçimsel olarak tam anlamıyla 
ya da kısmen taklit edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Kuday, 2009, s. 19). Meriem Webster sözlüğün-
de biyomimetik kavramını“…doğal olanların yapay mekanizmalarla sentezlenmesi amacıyla biyolojik 
olarak üretilmiş nesne ve malzemelerin oluşum, yapı ve fonksiyonlarının incelenmesi, biyolojik meka-
nizma ve süreçlerin incelenmesi bilimi olarak” tanımlamaktadır (Banger, 2012). “Reading Üniversitesi” 
biyomimikri ya da biyomimetik kavramlarının doğayı incelemenin ya da sorgulamanın bilimsel bir yolu 
olduğunu söylemektedir. Ayrıca doğadaki modellerin, sistemlerin, süreçlerin, elementlerin benzerlerini 
ya da daha iyisinin yapılmaya çalışılması ile insanların problemlerine doğadan esinlenerek çözüm yolu 
bulmak olduğunu da vurgulamaktadır. Doğa; tasarımcılara, mühendislere ve bilim adamlarına makro ve 
mikro düzeyde biyolojik olarak yeni teknolojiler için bir olanak sağlamaktadır. (…) 

                                                                                    Melda Genç,	Doğa,	Sanat	ve	Biyomimetik	Bilim

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz,	görselleri	inceleyiniz.
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3 Biyomimetik Bilimi

2.	 Türkçeyi	doğru	ve	etkili	kullanmaya	dikkat	ederek	doğa	ve	teknolojik	ürünler	arasındaki	etkileşim	ile	
ilgili	bildiklerinizi	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız,	bu	teknolojik	ürünlere	örnekler	veriniz.

3.	 Siz	de	doğadan	ilham	alarak	teknolojik	bir	ürün	tasarlayınız	ve	tasarladığınız	ürünü	çiziniz.	İlgili	ala-
na	yazım	kurallarına	ve	noktalama	 işaretlerine	dikkat	ederek	 tasarladığınız	ürünü	 tanıtan	bir	metin	
yazınız.	

Görsel 1: Yusufçuk

Görsel 3: Albatros

Görsel 5: Arctium lappa (Arktiyum lappa)

Görsel 2: Helikopter

Görsel 4: Hızlı tren

Görsel 6: Velcro (velkro) bandı

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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4 Uzaydaki Çöpler

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin dinledikleri metinden hareketle insan faaliyetlerinin doğal dengeye etkisi konu-
sunda çıkarımlarda bulunabilmesi ve doğal dengenin korunmasına yönelik çözüm önerileri sunabilmesi 
üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Teknolojik çalışmaların doğal dengeye etkisiyle ilgili çıkarımlarda bulunarak dinlediği metindeki kelime ve 
kelime gruplarının anlamlarını tespit edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin etkileşimli tahtada açılarak öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerden metinden hareketle insan 
faaliyetlerinin doğal dengeye etkisiyle ilgili çıkarımlarda bulunarak doğal dengenin korunmasına yönelik 
çözüm önerilerini sözlü anlatım kurallarına uygun şekilde sınıf arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Metinde 
geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit etmek amacıyla hazırlanan bulmaca öğrenciler tara-
fından çözülür.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

UZAYDAKİ ÇÖPLERİMİZİ TOPLAMA ZAMANI

İnsanlar, evreni keşfetme hayallerini hayata geçirmeye başladıklarından beri, Dünya’nın dışında da iz-
ler bırakıyor. Ruslar tarafından 1957 yılında fırlatılan ve dünyanın ilk yapay uydusu olan Sputnik 1’den 
sonra uzaya yaklaşık 6000 uydu gönderildi. Ancak bu uyduların sadece 1000’e yakını şu an hizmet 
vermeye devam ediyor. Bu, uzayda bol miktarda çöpümüz olduğu anlamına geliyor. Yani insan kay-
naklı atıklar yeryüzünde olduğu gibi uzayda da sorun oluşturuyor. Dünya’nın etrafında hareket eden 
parçacıkların büyük kısmı insan kaynaklı atıklar -ömrünü tamamlayan uydular, uzay araçlarını taşıyan 
roket kalıntıları, fırlatmadan sonra uzay aracından ayrılan bileşenler- sonucu ortaya çıkıyor. Bu neden-
le yörünge kalıntıları olarak da isimlendiriliyorlar. Yörünge kalıntılarının büyük kısmı tekrar Dünya’ya 
düşmesine (bazısı atmosferde yanarak yok olurken bazısı yerin yüzeyine ulaşıyor) rağmen bir kısmı
Dünya’nın etrafında hareket ediyor. Dünya’nın etrafında hareket eden farklı büyüklüklerde milyonlarca 
kalıntı olduğu tahmin ediliyor. Bu parçacıkların hızı saatte 30.000 km’ye ulaşabildiği için çok küçük 
parçacıklar bile uzay araçlarına büyük zararlar verebiliyor. Space Surveillance Network (SSN) ola-
rak isimlendirilen sistem, radar ve teleskoplar kullanarak Dünya'nın etrafında hareket eden kalıntıları 
tespit ediyor, listeliyor ve izliyor. Peki, Dünya’nın etrafı halihazırda görev yapan uzay araçları için en-
dişelenmemizi gerektirecek kadar kalabalık mı? NASA araştırmacılarına göre Dünya’nın etrafındaki 
uzay araçlarının birçoğunun hareket ettiği yörüngedeki (LEO) kalıntıların yoğunluğu, zincirleme çar-
pışmaları tetikleyecek seviyeye ulaştı bile. Kessler Sendromu olarak isimlendirilen bu durum uzaydaki 
insan kaynaklı kalıntılar arasındaki çarpışmaların çok sayıda yeni parçacık oluşmasına, dolayısıyla 
çarpışma riskinin katlanarak artmasına yol açması olarak açıklanabilir. (...) Bu zamana kadar yörünge 
kalıntıları arasında gerçekleşen çarpışmaların en önemlisi ABD’ye ait bir iletişim uydusu olan Iridium 
33 ile Rusya’ya ait eski bir iletişim uydusu olan Cosmos 2251 arasındaki çarpışmaydı. İki uydu 10 
Şubat 2009 tarihinde yaklaşık 790 km irtifada çarpıştı. Her iki uydunun da parçalanmasına neden olan 
bu olay sonrasında yörünge kalıntılarına farklı büyüklüklerde binlerce yeni parçacık eklendi. Bunun 
dışında uyduların kasıtlı olarak imha edildiği durumlar da söz konusu olabiliyor. Örneğin bazı ülkeler 
uydulara karşı geliştirdikleri silahların denemeleri sırasında ömrünü tamamlamış uyduları hedef alabi-
liyor. Uzaydaki bu tür kazaları engellemenin en etkili yolu ise uzaydaki çöplerimizi temizlemek. Uzay 
çöplerinin temizlenmesine yönelik araştırmalardan biri RemoveDebris isimli bir proje. 2017 yılında test 
edilmesi planlanan projede yörünge kalıntılarının imha edilmesi amacıyla farklı yöntemler kullanılıyor. 
Bunlardan ilkinde uzay çöplerinin balıkçı ağlarına benzeyen bir sistemle yakalanması, daha sonra ise 
uzay aracıyla birlikte hareket eden kalıntının uzay aracı Dünya’ya dönerken atmosferdeki sürtünme 
nedeniyle yanarak yok olması hedefleniyor. Test edilecek diğer yöntemlerde ise temel amaç yörünge 
kalıntılarının hareket doğrultularının atmosfere girmelerini sağlayacak şekilde değiştirilmesi. Japonya 
Uzay Ajansı (JAXA) ise yakın zamanda uzay çöplerini temizlemek amacıyla geliştirdiği bir sistemi test 
etmek üzere uzaya yolladı. KITE olarak isimlendirilen deneyde uzay aracından ucunda 20 kg’lık bir 
kütle bulunan 700 m uzunluğunda bir ip salınacak. Deney sırasında ipten geçen elektrik akımının ve
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Dünya’nın manyetik alanının etkisiyle çevredeki uzay çöplerinin yön değiştirmesi ve atmosfere gir-
meleri hedefleniyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da Dünya’nın yörüngesini güvenli ve temiz bir bölge 
hâline getirmek amacıyla Clean Space isimli bir program yürütüyor. Program kapsamında üzerinde 
çalışılan ve 2023’te hayata geçirilmesi planlanan e.Deorbit projesinde robot bir kol ya da bir ağ kulla-
nılarak yörünge kalıntılarının yakalanması düşünülüyor. Ancak uzaydaki izlerimizi temizleme çabala-
rında sadece uzay çöplerini “toplamaya” odaklanmak yeterli olmayabilir. Bu soruna kalıcı bir çözüm 
üretmenin temel yolu belki de uzay araştırmalarının her aşamasında (tasarım, üretim, fırlatma, işlet-
me ve imha etme) daha çevreci ve sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek.

Tuba Sarıgül, Uzaydaki Çöplerimizi Toplama Zamanı

2.	 Dinlediğiniz	metinden	hareketle	insan	faaliyetlerinin	doğal	dengeyi	nasıl	etkilediğine	dair	çıkarımları-
nızı	ve	doğal	dengenin	korunmasına	yönelik	çözüm	önerilerinizi	sözlü	anlatım	kurallarına	uyarak	sınıf	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

3.	 Dinlediğiniz	metindeki	bazı	sözcükler	aşağıdaki	sarmal	bulmacaya	yerleştirilmiştir.	Bulmacayı	çözü-
nüz.	(İçten	dışa	doğru	çözülecek	olan	bulmacada	yer	alan	sözcüklerin	anlamları	aşağıda	verilmiştir.	
Bulunan	kelimeler,	verilen	anlamların	başında	belirtilen	sayıların	aralıklarına	yazılacaktır.)

(1-5) Gök varlıklarının bütünü, kâinat, cihan, âlem, kozmos.
(6-9) Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk.
(10-22) Uzay çalışmalarının yapıldığı, içinde insanların yer çekimi olmayan ortamlarda çalışabildiği 
yapay uydu, uzay üssü.
(23-29) Bir gök cisminin hareketi süresince izlediği yol, mahrek.
(30-34) Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak 
ve gemilerde kullanılan cihaz.
(35-42) Sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü, içbükey bir aynadan yapılmış merceğinin 
odak düzleminde veren ve gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt, gözlemci, ırakgörür.
(43-46) Ortadan kaldırma, yok etme.
(47-54) Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan.
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Sarmal	bulmacadan	hareketle	anahtar	sözcüğü	bulunuz.

16 1 47 53 11 32 26 49 13 17 44

ANAHTAR SÖZCÜK

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin dinledikleri metinden hareketle 2000 yılından beri bilimsel olarak nelerin gelişti-
ğini ve bilim fotoğrafçılığının bu gelişmelere etkisini fark etmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Bilim fotoğrafçılığının bilimsel gelişmelere etkisini değerlendirerek gelecekteki muhtemel bilimsel geliş-
melerle ilgili tahminde bulunabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada açılan metin öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerin metinden hareketle 2000 yılın-
dan bu yana bilimsel olarak nelerin geliştiği ile ilgili çıkarımlarda bulunmaları ve bilim fotoğrafçılığının bu 
gelişmelere etkisini sözlü anlatım kurallarına uygun şekilde sınıf arkadaşları ile tartışmalarına rehberlik edilir. 
2000 yılından günümüze kadar olan gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda gelecekte nasıl gelişmele-
rin olabileceği ile ilgili tahminleri yazdırılır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

2.	 Dinlediğiniz	metinden	hareketle	2000	yılından	beri	bilimsel	olarak	nelerin	geliştiği	ile	ilgili	çıkarımlarda	
bulunarak	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

BİLİM FOTOĞRAFÇILIĞI

Fotoğraf tekniği 1839 yılında bulundu. Bu buluşla bilim dünyası, daha sonraki yıllarda bilimin pek çok 
alanında yararlar sağlayacak önemli bir araca kavuşmuştu. O yıllarda bilim insanları, mikroskopla 
ya da teleskopla gördüklerinin kalıcı görüntüsünü elde etmek istediklerinde kâğıt-kaleme başvurmak 
zorunda kalıyorlardı. Oysa geliştirilen fotoğraf tekniğiyle gözlemledikleri nesneleri, tıpkı göründükleri 
gibi, kalıcı görüntüler hâline dönüştürebileceklerdi. Böylece bilim fotoğrafçılığı başlamış; objektif, ka-
meranın yanılmaz gözü olmuştu. O yıllarda çekilen fotoğraflar arasında özellikle Eadweard Muybridge 
adındaki bir İngiliz’in çalışması ilgi çekmişti. Muybridge ilk kez, bir atın koşarken nasıl adım attığını 
tüm detaylarıyla görüntülemeyi başarmıştı. 19. yüzyılın sonunda bir Alman profesörü Wilhelm Conrad 
Röntgen’in keşfettiği X-ışınları, bilim fotoğrafçılığı alanında devrim yaratmıştı. Günümüzdeyse, tekno-
lojideki hızlı gelişmeler sayesinde, bilimin her alanı için değişik görüntüleme teknikleri geliştirilmiştir. 
Bilim insanları, ışık ışınlarından çok daha ince ışınlarla çalışan elektron mikroskoplarıyla, en küçük 
canlıların, tek tek hücrelerin ve atomik yapıların fotoğrafını çekebiliyor, ultrasonografi adlı görüntüleme 
tekniğiyle de anne karnındaki cenini görebiliyorlar. Bugün tıp alanında kullanılan tomografi (bilgisayarlı 
kesityazar) yöntemindeyse milimetrik incelikteki vücut kesitlerine ait bilgiler, bilgisayarda üç boyutlu 
görüntülere dönüştürülüyor. Bu teknik sayesinde araştırmacılar, örneğin beynimizin nasıl çalıştığını 
görebiliyorlar. 

Günümüzde bilim fotoğrafçılığı, küçük boyuttaki nesnelerin görüntülenmesinin yanı sıra çok büyük 
yapıların ve olguların görüntülenmesinde de yaygın olarak kullanılıyor. Nitekim gök bilimciler, uzaya 
fırlatılan dev teleskoplar yardımıyla, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bulutsuların, gök adaların ve yıl-
dızların fotoğraflarını çekebiliyorlar. Dünya’nın çevresinde dönen uyduların gönderdiği yeryüzü fotoğ-
rafları sayesinde meteoroloji uzmanları hava tahminleri yapabiliyor, okyanus bilimciler ve yerbilimciler, 
denizlerde ve karalardaki pek çok değişimi gözlemleyebiliyorlar. Bilim fotoğrafçılığına yeni bir boyut 
katan bilgisayar teknolojisiyse araştırmacılara bilimin değişik alanlarında pek çok kolaylık sağlıyor. 
Gözün göremediği kimi karmaşık süreçlerin ve olguların bilgisayarda yapılan benzetim modellerinde 
görselleşmesiyle bilim adamları, kimi sorunlara daha kolay çözüm bulabiliyorlar. Günümüz fotoğrafçılı-
ğının bilime tanıdığı olanaklar sınır tanımıyor; gün geçtikçe bilimin görüntülenmesine yeni boyutlar ka-
zandırılıyor. Bu olanaklar, bilim adamlarının düşlerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırıyor. Onlar, 2009 
yılında Şili’deki Atakama Çölü’ne dev bir teleskop yerleştirmeyi planlıyorlar. Altmış dört aynaya sahip 
olacak bu teleskopla, uzayın o güne kadar hiç göremedikleri derinliklerine bakabilecekler. Bu teleskop, 
belki de evrenin oluşumuna ilişkin bilgi edinmelerini sağlayacak.

Bilim	ve	Teknik
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3.	 Bilim	fotoğrafçılığının	bu	gelişmelere	etkisini	sözlü	anlatım	kurallarına	uygun	şekilde	sınıf	arkadaşları-
nızla	tartışınız.

4.	 2000	yılından	günümüze	kadar	olan	gelişmeleri	göz	önünde	bulundurduğunuzda	gelecekte	nasıl	geliş-
melerin	olabileceği	ile	ilgili	tahminlerinizi	aşağıya	yazınız.

Hazırlayan: Filiz ŞEN
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Babasının Türkiye Başkonsolosluğunda gö-
rev yaptığı İtalya'nın Bari kentinde doğdu.

Massachusetts (Masaçusets) Teknoloji 
Enstitüsünü birincilikle bitiren Sinanoğlu, 
Yüksek Kimya Mühendisi oldu. 

Japonya'nın Uluslararası Seçkin Bilim Ödü-
lü'nü kazandı ve aynı yıl özel kanunla ken-
disine "Türkiye Cumhuriyeti Profesörü" 
unvanı verildi.

ABD'de Kaliforniya Üniversitesinde Kimya 
Mühendisliği Bölümünü birincilikle bitirdi.

Berkeley'de (Börkli) "Kuramsal Kimya" 
üzerine doktora yapan Sinanoğlu, iki yılda 
tamamladığı doktorası süresince ABD Atom 
Enerjisi Merkezi'nde araştırmalarda bulun-
du.

Sinanoğlu ulusal ve uluslararası birçok unvana layık 
görülürken kuantum fiziği ve kimyası, moleküler 
biyoloji ve matematik alanlarında yüzlerce teorem 
geliştirerek dünya bilim literatürüne önemli katkılarda 
bulundu.

Nobel Kimya Ödülü'ne iki kez aday gösterilen Sina-
noğlu, canlılara biyolojik kimliğini veren DNA'ların şif-
resini çözerek bilinmeyen türden canlılar yaratmanın 
teorisini kurdu.

Bir söyleşisinde bütün Türk devletlerinde insana değer 
verildiğini, Batı’nın birkaç yüzyılda öğrendiği matema-
tik, bilim gibi alanlardaki gelişmelerin Türkler sayesin-
de olduğunu vurgulayan Sinanoğlu; her fırsatta millî 
kültürün inşası ve korunmasında Türkçenin önemine 
dikkati çekti.

Oktay Sinanoğlu 2015 yılında yaşama veda etti.

Oktay Sinanoğlu, bilimsel çalışmaların yanı sıra haya-
tı boyunca Türkçe ve millî kültürün korunması için de 
çaba sarf etti. Çok sayıda konferansa katılan Sinanoğ-
lu, buralarda Türkçe eğitimin önemine işaret ederek 
kültür sömürgeciliği tehlikesine vurgu yaptı.

26 yaşında “dünyanın en genç profesö-
rü” unvanını alan Sinanoğlu, “Türk Einste-
in’ı” (Aynştayn) olarak tanındı.

Oktay Sinanoğlu: Türkçe Âşığı, 
Millî Kültür Savunucusu
1935

1957

1975

1956

1959

 Bye Bye Türkçe  İlerisi İçin

 Hedef Türkiye    Ne Yapmalı?

Bazı Kitapları

Görsel 1: Oktay Sinanoğlu

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin verilen infografiklerden grup olarak çıkarım yapmaları, soru hazırlamaları ve ha-
zırladıkları soruları arkadaşlarına yöneltmeleri üzerinedir. İnfografiklerin çıktısı alınarak kâğıtlar etkinlikten 
önce hazırlanmalıdır.

Etkinliğin Amacı Bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk bilim insanlarını yakından tanıyabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik; çalışma, soru hazırlama ve soru sorma olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Öğrenciler öğret-
men tarafından dört gruba ayrılır. Çalışma bölümünde her gruba bir infografik verilir. Gruplar beş dakika 
boyunca infografikleri çalışırlar. Süre bittikten sonra soru hazırlama bölümüne geçilir. İnfografikler öğret-
men tarafından toplanıp bir sıra kaydırılarak gruplara tekrar dağıtılır. Gruplar beş dakika içinde bir önceki 
grubun infografiği ile ilgili beş soru hazırlar ve o gruba bu soruları yöneltir. Her grubun doğru cevap sayısı 
öğretmen tarafından belirlenir.

Yönerge
1.	 Grubunuzu	temsil	etmek	üzere	bir	grup	sözcüsü	belirleyiniz.
2.	 Öğretmeniniz	tarafından	verilen	infografiği	grubunuzla	görev	paylaşımı	yaparak	çalışınız.
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İstanbul'da dünyaya geldi.
Gürsey'in, İstanbul'un aydın çevreleriyle 
küçük yaşlarda tanışmaya başlaması, çok 
yönlü kişiliğinin ve sanata olan ilgisinin art-
masına yol açtı.

Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı sınavı ka-
zanarak İngiltere’ye gitti ve doktorasını bu-
rada tamamladı.

Yale (Yel) Üniversitesinde kürsü başkanı 
oldu.

Galatasaray Lisesindeki eğitimini tamam-
ladı ve aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümünden 
1944 yılında mezun oldu.

Yurda dönen Gürsey, fizik asistanı olarak 
İstanbul Üniversitesinde çalışmaya başladı.

Teorik fizik alanındaki çalışmalarına matematiği 
de katarak derinlik kazandıran Gürsey, çalışma-
larıyla Mach (Mah) Prensibi, atom altı parça-

cıkların tasnifi gibi konularda katkıda bulundu.

Grup teorisi hakkında yazdığı ders notları, Rus-
ya’da standart ders kitabı olarak kullanıldı.

Çalışmalarıyla hem Türkiye hem de dünya ça-
pında bilim dünyasında adından söz ettiren Gür-
sey birçok ödüle layık görüldü.

Bilime olduğu kadar sanata da ilgi duyan Gürsey, 
gençlik yıllarında şiirler yazdı. Resim sanatıyla 
ilgilenerek edebiyatla iç içe bir yaşam sürdü. Bi-
limin sanattan ayrı sayısal bir olgu olarak algılan-
masının çok yanlış bir yargı olduğunu savundu.

Nobel Fizik Ödülü'ne 2 kez aday gösterildi.

Gürsey, TÜBİTAK'ın kuruluş yasasının hazırlan-
masında da görev aldı.

Willard Gibbs (Vilırd Gibs) fizik profesö-
rü unvanını aldı ve 1990 yılına kadar çalış-
malarını burada devam ettirdi.

Yale Hastanesi’ndeki tüm çabalara rağmen 
hayata gözlerini yumdu.

F e z a  G ü r s e y
1921 

1950

1974

1977

1992

1940-1944

1951

Görsel 2: Feza Gürsey

6 Bilgini Konuştur
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Bitlis’te dünyaya geldi.

Arap dili ve edebiyatı üzerine çalışmaya 
başlayarak "Buhari'nin Kaynakları" adlı 
doktora tezini tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi-
ni bitirdi.

Frankfurt Üniversitesinde misafir doçent 
olarak ders vermeye başlayan Sezgin, Ca-
bir bin Hayyan üzerine hazırladığı tezle 
profesör oldu.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne 
kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser 
olarak gösterilen Arap-İslam Bilim Tari-
hi’nin ilk cildini tamamladı.

J. W. Goethe Üniversitesine bağlı Arap-İs-
lam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve bir yıl 
sonra da müzesini kurdu.

Eserinin 18. cildini yazarken tedavi gördüğü hastanede 
vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve 
öncülüğünde 2019 yılı, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan 
edilerek bu kapsamda birçok çalışma ve etkinlik ger-
çekleştirildi.

Arapça, Almanca, Latince, İbranice, Süryanicenin de 
dâhil olduğu birçok dili çok iyi derecede bilen Sezgin; 
uluslararası çok sayıda önemli ödül ve nişana da la-
yık görüldü.

Ömrünün son günlerine kadar ilmî faaliyetlerine devam 
eden Sezgin, bütün akademik hayatı boyunca bilimin 
ve teknolojinin ilk defa Doğu toplumlarında ortaya 
çıktığını ve İslam medeniyeti üzerinden dünyaya yayıl-
dığını kanıtlamaya çalıştı ve eserleriyle bunu başardı.

Eserinin 18. cildini yazarken tedavi gördüğü 
hastanede vefat etti.

Fuat Sezgin

1924 

1954 

1951 

1966 

1967

1982 

2018 

Görsel 3: Fuat Sezgin

B a z ı 
e s e r l e r i

Buhari'nin Kaynakları 

İslam'da Bilim ve Teknik 

İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya 
ve Denizcilik

Amerika Kıtasının Müslüman Denizciler 
Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri 
Reis 

6 Bilgini Konuştur
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6 Bilgini Konuştur

1946’da Mardin’in Savur kasabasında, çiftçi-
likle uğraşan orta gelirli bir ailenin yedinci ço-
cuğu olarak dünyaya geldi. 

TÜBİTAK bursuyla gittiği ABD’de birkaç yıl 
biyokimya eğitimi aldı fakat bazı sosyal uyum 
sorunları nedeniyle yurda döndü ve memleketi 
olan Savur’da bir süre hekimlik yaptı.

Gönlü hâlâ bilimsel çalışmalarda olduğu için 
tekrar ABD’ye giderek Dallas’taki Teksas Üni-
versitesinde moleküler biyoloji alanında 
doktoraya başladı.

Doktora sonrası araştırmalarına Yale (Yel) 
Üniversitesinde devam eden Aziz Sancar bu-
rada çok önemli buluşlar yaptı.

Başarılarından dolayı da ABD’deki Kuzey Ca-
rolina (Kerılayna) Üniversitesinden teklif aldı 
ve orada da yine önemli buluşlara imza attı. 

DNA onarım mekanizmaları konusunda yap-
tığı buluşlar nedeniyle 2015 Nobel Kimya 
Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden bi-
rincilikle mezun oldu.

İlk ve orta öğrenimini, Ankara’da okuduğu ilko-
kul ikinci sınıf hariç Savur’da tamamladı.

Liseyi Mardin’de okudu.

Maxicell (Maksisel) Yöntemini Geliştirmesi

Fotoliyaz Enzimi ile İlgili Keşifleri

Nükleotid Kesip Çıkarma Onarım Mekanizma-
sını Aydınlatması

Transkripsiyona Bağlı DNA Onarım Mekaniz-
masını Açıklaması

Protein-DNA Bağlanmasında Moleküler Ara-
bulucuyu Keşfetmesi

Kriptokrom ve Biyolojik Saat Konusundaki 
Keşifleri

Görsel 4: Aziz Sancar

Aziz Sancar’ın Bilime Önemli Altı Katkısı

AZİZ
SANCAR

N o b e l  Ö d ü l ü ’ n e  U z a n a n  B i r  A z i m  v e  K a r a r l ı l ı k  Ö y k ü s ü

3.	 Soru	hazırlama	bölümünde,	bir	önceki	grubun	infografiği	ile	ilgili	5	soru	hazırlayınız	ve	sözcünüzün	o	
gruba	soruları	yöneltmesi	için	gerekli	hazırlıkları	yapınız.

4.	 Soru	sorma	bölümünde	sıra	gelince	çalıştığınız	infografik	ile	ilgili	grubunuza	yöneltilen	soruları	cevap-
layınız.	Grubun	her	üyesi	cevap	için	söz	hakkı	alabilir.

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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7 Dijital Çağın Dijital Hastalıkları

Günlük hayatta 
karşılaşılan, ekran 
görüntüsü alınan veya 
üretilen içerikleri biriktirme 
ve silmeme hastalığıdır.

Videolarında sürekli ken-
dini öven ve çoğunlukla iyi 
yönlerini anlatmaya meyili 
olan insanların hastalığıdır.

Kişinin fazla sayıda 
özçekim yapması ve 
bunları sosyal medyada 
sürekli paylaşması 
hastalığıdır.

Bireylerin dijital 
ortamlardaki paylaşımlarını 
başkaları da görmeli 
fikriyle tarayıp çevrim içi 
ortamlarda yayınlama 
hastalığıdır.

VİDEO PAYLAŞIM 
NARSİZMİ SELFITIS BLOG 

İFŞACILIĞI
DİJİTAL 

İSTİFÇİLİK

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin dijital çağın hastalıklarını kavraması ve dijital teknoloji kullanımını yorumlaması
üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Dijital çağın dijital hastalıklarını kavrayarak dijital teknolojinin kullanımıyla ilgili fikirlerini ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Görsel etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden görseldeki dijital hastalıkları, tanımları ile eşleştirmeleri 
istenir. Dijital teknolojinin fazla kullanımının bağımlılık mı yoksa gereklilik mi olduğu ile ilgili fikirlerini 
yazmaları için öğrenciler yönlendirilir. Çalışmanın bitiminde sınıf genelinin dijital teknoloji kullanımıyla 
ilgili hangi görüşe ulaştığı belirlenir.

Yönerge
1.	 Aşağıda	bazı	dijital	hastalıkların	isimleri	ve	tanımları	verilmiştir.	Verilen	hastalıkları	tanımları	ile	eşleşti-

riniz.	Sizin	de	bildiğiniz	bir	dijital	hastalık	varsa	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

DİJİTAL HASTALIĞA MI YAKALANDINIZ?

Görsel 1



132

BİLİM VE TEKNOLOJİTEMA 6

7 Dijital Çağın Dijital Hastalıkları

2.	 Dijital	 teknolojinin	 fazla	kullanımının	bağımlılık	mı	yoksa	gereklilik	mi	olduğu	 ile	 ilgili	düşüncelerinizi	
aşağıya	yazınız.

3.	 Dijital	 teknolojinin	kullanımıyla	ilgili	sınıfınızda	hangi	fikrin	çoğunlukta	olduğunu	belirleyerek	aşağıya	
yazınız.

Dijital teknolojinin fazla kullanımı bağımlılıktır çünkü

Dijital teknolojinin fazla kullanımı gerekliliktir çünkü

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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8 Geleceğin Meslekleri, Geleceğinin Mesleği

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler ile meslek seçimi arasındaki bağlantıyı 
fark edebilmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Bilim ve teknolojideki gelişmelerin meslek seçimindeki etkisini fark edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada açılan "Geleceğin Meslekleri" adlı metin öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden 
soruları cevaplamaları istenir. 

Yönerge
1.	 Etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	metni	okuyunuz,	görselleri	inceleyiniz.

Görsel 1
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2.	 Metinde	tanıtılan	mesleklerden	hangisini	seçeceğiniz	ile	ilgili	cevabınızı	gerekçeleriyle	yazınız.

3.	 Geleceğin	meslekleri	listesine	bir	meslek	daha	eklemek	isteseniz	bu	mesleğin	hangisi	olacağı	ile	ilgili	
düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	anlatan	bir	yazı	yazınız.

4.	 Günümüzde	var	olan	ama	gelecekte	var	olmayacağını	düşündüğünüz	bir	meslek	belirleyiniz,	bu	mes-
leğin	gelecekte	niçin	var	olmayacağı	ile	ilgili	düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	yazınız.

Hazırlayan: Ferhat ER
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2.  Yapay zekâ alanında meydana gelen gelişmeleri araştırarak konuyla ilgili bir sunum hazırlayınız. 
Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Bir teknolojik alet geliştireceğinizi düşününüz. Nasıl bir teknolojik alet tasarlardınız? Gerekçeleriyle yazınız.



SAĞLIK, SPOR VE 
BESLENME

136
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1 Olumlu Düşünme Kitabı

OLUMLU DÜŞÜN

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeleri yoluyla olumlu düşün-
menin sağlıklı yaşama katkıları konusunda farkındalık oluşturma üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Olumlu düşünmenin sağlık açısından önemi ile ilgili duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade ed-
erken akıcı bir dil kullanabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Cümleler etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden cümleleri okumaları ve okunan cümlede belirtilen durum 
ile ilgili olumlu düşünceler üreterek arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir. Bu uygulamaya yeni cümleler ekle-
nerek etkinlik bir süre daha devam ettirilir. Öğrencilerden “Olumlu Düşünmek Ne Kazandırır?” sorusunu 
yazılı olarak cevaplamaları istenir. Öğrencilerin olumlu düşünme üzerine bir kitap yazdıklarını varsayarak 
bu kitabı tanıtmalarına rehberlik edilir. Uygulama tamamlandıktan sonra kitap tanıtımlarını arkadaşları ile 
paylaşmaları için öğrenciler yönlendirilir.

Yönerge

1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	cümleleri	okuyunuz.

2.	 Okuduğunuz	cümlelerdeki	durumlara	karşılık	olumlu	düşünceler	üreterek	söyleyiniz.

Çok sevdiğin bir filmi izlerken birden elektrikler kesildi. 

Tam dışarı çıkmak üzeresin, kapı çaldı, misafir geldi.

Okumayı çok istediğin kitabı almak için kitapçıya gittin ama kitap ellerinde kalmamış.

 Arkadaşlarınla dışarıda buluşmayı planlamıştınız ancak şiddetli bir fırtına çıktı.

Yalnız kalmayı sevmezsin ama herkesin bir işi var, evdesin ve yalnızsın.

Yakın bir arkadaşınla sinemaya gittiniz, tüm biletler satılmış, sinemaya giremediniz.

En sevdiğin yemeği pişirmek için mutfağa girdin, bir de baktın ki malzeme kalmamış.

 Spor yapmak için dışarı çıkacakken yağmur yağmaya başladı.

Sınav sonuçları açıklandı, sınav sonucunun beklediğinden düşük olduğunu öğrendin.

Sevdiğin bir arkadaşın seni kıracak şekilde beklemediğin bir davranışta bulundu.
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1 Olumlu Düşünme Kitabı

3.	 Kırılmak,	üzülmek,	hüzünlenmek	yerine	olumlu	düşünceler	üretmek	nasıl	hissetmenizi	sağladı?	Nasıl	
hissettiğinizle	ilgili	görüş	ve	düşüncelerinizi	aşağıdaki	bölüme	yazınız.

4.	 Olumlu	düşünmek	üzerine	bir	kitap	yazdığınızı	düşününüz.	Aşağıya		kitabınızı	anlatan	bir	tanıtım	yazısı	
yazınız.

Hazırlayan: Bahar KAPLAN

Görsel 1
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2 Salatama Ne Koysam?

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin sağlıklarını koruma konusunda istekli olmalarını sağlamak ve beslenmenin sağlıklı 
bir yaşam sürmedeki önemini öğrenciye kavratmak üzerinedir. Etkinlik öncesinde öğrencilere temel besin 
grupları hakkında bilgi verilmelidir.

Etkinliğin Amacı Sağlıklı bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden etkileşimli tahtada açılan metni sessiz okuma kurallarına uyarak okumaları istenir. Oku-
ma işlemi bittikten sonra sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için günlük olarak tüketilmesi gereken temel 
besin grupları hakkında öğrencilerin görüşleri alınır. Öğrencilere konuşmaları esnasında Türkçeyi doğru 
ve etkili kullanmaya dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Öğrencilerden okudukları metinden hareketle 
akşam yemeği için sağlıklı bir menü oluşturmaları istenir. Ayrıca öğrencilerin oluşturdukları menü ile gün 
boyu tükettikleri besinlerin karşılaştırmasını yaparak ilgili bölüme yazmalarına rehberlik edilir.

Yönerge
1.	 Etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	metni	sessiz	okuma	kurallarına	dikkat	ederek	okuyunuz.	

SAĞLIKLI YEMEK TABAĞI 
Günümüzde sıklıkla görülen şişmanlık ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar ile vitamin ve mine-
ral yetersizliklerinin önlenmesi, hem birey hem de toplum için önem taşımaktadır. Sağlıklı yaşam 
biçimi, sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşam için artırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalıdır. Be-
sin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için besinlerin renk çeşitliliğine, 
yapısal özelliklerine, bireyin sağlık ve hastalık durumuna, yaşına ve cinsiyetine, fiziksel aktivite 
ve fizyolojik durumunun özelliklerine dayalı, besinlerin posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri 
dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır. (…) günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması, 
günlük beslenmede zeytinyağının yer alması, aktif yaşamın desteklenmesi sağlıklı yaşam biçiminin 
tamamlayıcısı olarak önem taşımaktadır. 

TEMEL BESİN GRUPLARI 
Yeterli ve dengeli beslenme için aşağıdaki 5 temel besin grubunda yer alan besinlerden önerilen 
miktarda tüketilmelidir. 

SÜT GRUBU
Başta yetişkin kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarının bu grubu her gün 
tüketmesi gerekir. Bu grupta yer alan besinler: süt ve yerine geçen besinler; yoğurt, peynir ve süt 
tozu gibi sütten yapılan besinler... Kalsiyum açısından zengin olan bu grup kemiklerin ve dişlerin 
sağlıklı gelişiminde ve hücre çalışmasında önemli rol oynar. Her gün yetişkin bireylerin günlük 2 
porsiyon, çocukların, adölesan dönemi gençlerin, gebe ve emzikli kadınların 3-4 porsiyon süt ve 
yerine geçen besinleri tüketmeleri gerekir. Bir orta boy su bardağı (200 cc) süt veya yoğurt ile iki 
kibrit kutusu büyüklüğünde peynir bir porsiyondur.

ET, YUMURTA, KURU BAKLAGİL GRUBU
Et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler bulunur. Ceviz, fındık, fıstık 
gibi yağlı tohumlar da bu grupta yer alır. Hücre yenilenmesi, doku onarımı ve görme işlevinde 
görev alan besin ögelerini sağlarlar. Kan yapımında görevli en önemli besin ögeleri bu grup tara-
fından sağlanır. Sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığında görev alan besin ögeleri en çok bu grupta 
bulunur. Hastalıklara karşı direnç kazanılmasında rolü olan en önemli besin grubudur.

SEBZE VE MEYVE GRUPLARI
Bitkilerin her türlü yenebilen kısmı sebze ve meyve grubu altında toplanır. Büyüme ve gelişmeye 
yardım ederler. Hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlarlar. Deri ve göz sağlığı için temel 
ögeler içerirler. Farklı sebzeler, farklı besin ögeleri içerdikleri için gün içerisinde tüketilen sebze-
lerin çeşitlendirilmesi gerekir. Bir gün içerisinde, koyu sarı sebzeler (havuç, patates), koyu yeşil 
yapraklı sebzeler (ıspanak, marul, kıvırcık, pazı, semizotu, brokoli vb.), nişastalı sebzeler (pata-
tes, bezelye) ve diğer sebzeler (domates, soğan, taze fasulye) dengeli bir şekilde tüketilmelidir.
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2 Salatama Ne Koysam?

EKMEK VE TAHIL GRUBU
Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gev-
rek ve benzeri ürünler bu grup içinde yer alır. Tahıl ve tahıl ürünleri vitaminler, mineraller, karbonhid-
ratlar (nişasta, lif) ve diğer besin ögelerini içermeleri nedeniyle sağlık açısından önemli besinlerdir. 
Tahıllar, protein de içerir. Bu proteinin kalitesi düşük olmakla birlikte kuru baklagiller ya da et, süt, 
yumurta gibi besinlerle bir arada tüketildiklerinde protein kalitesi artırılabilir. Tahıllar, ayrıca bir miktar 
yağ da içerirler.

YAĞ GRUBU
Enerji içeriği en fazla olan besin grubudur. Tereyağı, margarinler gibi katı yağlar; zeytinyağı, ayçiçeği 
yağı, mısır özü yağı, soya yağı gibi sıvı yağlar; kaymak, krema, mayonez, salam, sucuk, pastırma 
gibi et ürünleri; ceviz, fındık, fıstık, kabak çekirdeği, ay çekirdeği gibi kabuklu yemişler yağ içeriği 
yüksek besinlerdir. Günlük beslenmede yağların fazla tüketilmesi, şişmanlık, kalp-damar hastalık-
ları ve bazı kanser çeşitleri için risk faktörüdür. Bu nedenle yağların dikkatli tüketilmesi önerilir. 
Beslenmede yağları azaltabilmek için, yemeklere eklenen ve kahvaltıda tüketilen görünen yağ ile 
et, süt, yoğurt, peynir, yumurta, zeytin, ceviz, fındık gibi besinlerin bileşiminde bulunan görünmeyen 
yağların sınırlandırılması gerekir.

hsgm.saglik.gov.tr, sagligim.gov.tr

2.	 Okuduklarınızdan	ve	önceki	bilgilerinizden	hareketle	sağlıklı	bir	yaşam	sürdürebilmek	için	günlük	alın-
ması	gereken	temel	besin	grupları	hakkında	bildiklerinizi	sözlü	anlatım	kurallarına	dikkat	ederek	arka-
daşlarınızla	paylaşınız.

3.	 Şimdi	sıra	sizde!	Salata	içeren	sağlıklı	bir	akşam	yemeği	menüsü	oluşturarak	aşağıya	yazınız.

4.	 Gün	boyu	tükettiğiniz	besinler	ile	oluşturduğunuz	menüyü	karşılaştırarak	aradaki	farkları	aşağıya	yazı-
nız	ve	yazdıklarınızı	sınıf	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

MENÜ

Hazırlayan: Serap ATAOĞLÜ

Görsel 1



141

SAĞLIK, SPOR VE BESLENMETEMA 7

3 Can Boğazdan Gelir

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin tablodan hareketle dengesiz beslenmenin sonuçlarını fark etmesi, dengeli bes-
lenme ile ilgili öneriler geliştirmesi üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Dengeli beslenmenin önemi ile ilgili çıkarımlarını Türkçeyi doğru kullanarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkileşimli tahtada açılan tablonun öğrenciler tarafından incelenmesi ve tablodan hareketle öğrencilerin 
soruları cevaplaması sağlanır. Öğrencilere Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili geri bildirimde bulunulur.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	tabloyu	inceleyiniz.

Tablo:Pekcan ve diğerleri, Türkiye Beslenme Rehberi
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ÖĞÜN SABAH ÖĞLE AKŞAM ÖĞÜN DIŞI 
YİYECEKLER

1. GÜN
YEDİĞİM GIDALAR

İÇERDİĞİ
VİTAMİNLER

2. GÜN
YEDİĞİM GIDALAR

İÇERDİĞİ
VİTAMİNLER

3 Can Boğazdan Gelir

2.	 Yorgunluk	ve	güçsüzlük	şikâyetleri	yaşayan	birine	hangi	besinleri	önereceğinizi	gerekçeleriyle	sözlü	
olarak	ifade	ediniz.

3.	 Hayvansal	 gıda	 tüketmeyen	 birine	 hangi	 besinleri	 önereceğinizi	 gerekçeleriyle	 sözlü	 olarak	 ifade	
ediniz.

4.	 Sebze	 ve	 yeşil	 yapraklı	 gıdalar	 tüketmeyen	 insanlarda	 ne	 gibi	 sağlık	 sorunlarının	 ortaya	 çıkması	
beklenir?	Görüşlerinizi	yazılı	olarak	ifade	ediniz.

5.	 Son	iki	gün	içinde	yediğiniz	gıdaları	ve	bu	gıdaların	hangi	vitaminleri	içerdiğini	aşağıdaki	tabloya	yazı-
nız.	Bu	tabloya	göre	ne	kadar	dengeli	beslendiğinizi	sözlü	olarak	ifade	ediniz.

Hazırlayan: Abdulhakim KILINÇ
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4 O Bir Şampiyon

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, bir infografikten hareketle öğrencinin yorum yapma ve kendini ifade etme becerilerini geliş-
tirme üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Sporun insan yaşamına yararlarını kavrayarak bir sporcunun başarılarından hareketle çalışmanın önemini 
fark edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Mete Gazoz ile ilgili infografik etkileşimli tahtada açılarak incelenir. Öğrencilerden inceledikleri infog-
rafikten hareketle yönergede belirtilen şekilde bir infografik hazırlamaları istenir. Mete Gazoz’un sosyal 
medya iletisine yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilerek bir cevap yazmalarına rehberlik edilir.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	infografiği	inceleyiniz.
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4 O Bir Şampiyon

Bugün yıllardır hayalini kurduğum, Rio’da gerçekleşen olimpiyatlardan 
sonra sizlere söz verdiğim olimpiyat madalyasına kavuşmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. Yıllardır verdiğim emeklerin karşılığını aldığım, 
en önemlisi bana inanan sizleri gururlandırdığım için çok mutluyum.

Mete Gazoz

Yanıtla

2.	 En	yetenekli	olduğunuzu	düşündüğünüz	spor	dalında	ulusal	veya	uluslararası	düzeyde	bir	başarı	elde	
ettiğinizi	varsayınız.	Verilen	infografikten	faydalanarak	siz	de	bu	başarınızı	anlatan	bir	infografik	hazır-
layınız.	Çalışmanızı	hazırlarken	kendi	fotoğraflarınızdan	faydalanınız.

3.	 Mete	Gazoz’un	başarısını	kutlamak,	bize	yaşattığı	gurur	için	ona	teşekkür	etmek	üzere	yazım	ve	nok-
talama	kurallarına	dikkat	ederek	kısa	bir	sosyal	medya	iletisi	yazınız.

O BİR 
ŞAMPİYON

Hazırlayan: Ferhat ER
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5 Yeni Sporlar Öğrenelim

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin Türkiye’de gelişmekte olan oryantiring sporunu görsel üzerinden yorumlaması ve 
amaca uygun dinleme tekniklerini kullanması üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Türkiye'de gelişmekte olan spor dalları ile ilgili görüşlerini yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Oryantiring sporuna ait görseller etkileşimli tahtada açılır. Bu sporun adı, amacı ve nasıl yapıldığına dair 
tahminlerini ve yorumlarını ilgili bölüme yazmaları için öğrencilere süre verilir. Ardından öğretmen tara-
fından oryantiring ile ilgili bilgi veren metin okunur. Öğrencilerden okunan metni not alarak dinlemeleri 
ve yazdıkları cevapları kontrol etmeleri istenir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	ve	bir	spor	dalına	ait	olan	aşağıdaki	görselleri	inceleyiniz.	

2. Bu	sporun	nasıl	ve	hangi	amaçla	yapıldığı	ile	ilgili	tahminlerinizi	aşağıya	yazınız.

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3
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5 Yeni Sporlar Öğrenelim

3.	 Bu	sporla	ilgili	“koşarken	satranç	oynama”	benzetmesi		yapılmaktadır.	Böyle	bir	benzetme	yapılması-
nın	nedeni	sizce	ne	olabilir?

4.	 Bu	spora	başka	bir	isim	vermeniz	istenseydi	ne	olurdu?	Yazınız.

5.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	not	alarak	dinleyiniz.	

6.	 Okunan	 metin	 ile	 önceki	 sorulara	 verdiğiniz	 cevapları	 karşılaştırarak	 cevaplarınızın	 doğruluğunu	
kontrol	ediniz.

Oryantiring
Oryantiring bir bölgenin haritası üzerinde belirtilmiş kontrol noktalarının sırası ile en kısa sürede bu-
lunmasına dayalı, fiziksel ve zihinsel beceri gerektiren bir doğa sporudur. Katılımcılar harita ve pusula 
yardımıyla yönünü bulup harita üzerinde belirtilen kontrol noktalarına ulaşıp en kısa zamanda bitiş çiz-
gisine ulaşmayı hedeflerler. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bay-
rağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Oryantiring 
heyecan verici ve rekabetçi olmasının yanı sıra kullanılan malzeme bakımından da pahalı olmayan bir 
spordur. Oryantiring sporunda hızlı koşmaktan daha önemlisi, hızlı düşünme ve bir noktadan diğerine 
izlenecek en iyi rotaya karar vermektir. Bu nedenle oryantiring, koşarken satranç oynamak olarak da 
bilinir. Oryantiring bütün aile bireyleri ile doğada iyi vakit geçirebilmek için yapılacak en iyi sporlardan 
biridir. Kişiye zor koşullar altında problemi analiz etme ve çözme yeteneği kazandırır. Oryantiring çev-
reci bir spordur çünkü doğada ayak izinden başka bir iz bırakmaz. Dünyada ve ülkemizde eğitim müf-
redatının bir parçası olan oryantiring yediden yetmişe herkesin yapabildiği bir spordur.

cdn.eba.gov.tr

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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6 Doktor Balıklar

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin alternatif sağlık hizmetleri ve sağlık turizminin ülke ekonomisine katkıları hakkın-
da bilgi sahibi olmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Alternatif sağlık hizmetlerinin ülke ekonomisine katkılarını fark edebilme. 

Etkinliğin 
Uygulanması

Haber metni öğrenciler tarafından okunur. Yönergeler takip edilerek etkinlik tamamlanır. 

Yönerge
1.	 Aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

Sağlık Turizminin Öncüleri “Doktor Balıklar”
Sivas il merkezine 90, Kangal ilçe merkezine 13 
kilometre uzaklıktaki Kangal Balıklı Kaplıcası, her 
yıl gerek yurt içinden gerekse yurt dışından başta 
sedef hastaları olmak üzere şifa arayan çok sayıda 
kişiyi ağırlıyor. Gelenler bol mineralli ve selenyumlu 
kaplıca suyunda yaşayan “doktor balıklar”ın küçük 
dokunuşları ile şifa buluyor.
Dünyada Eşi Benzeri Yok
Kaplıca suyu yaklaşık 37 derece sıcaklığında. Bu 
suda yaşayan binlerce küçük balık, şifa arayan 
hastaların vücutlarındaki yaraların kabuklarını yi-
yerek deriyle kaplıca suyunun temasını artırıyor. 
Deriyle teması artan şifalı ve mineralli kaplıca suyu, hastaların vücutlarındaki birçok hastalığı 
tedavi ediyor. Özellikle sedef hastalarına şifa olduğu bilinen kaplıcanın kırık, çıkık, sinir, deri, 
böbrek hastalıklarına da olumlu etkileri olduğu ifade ediliyor. Kaplıca, dünyanın dört bir yanın-
dan gelen cilt hastası turistlere ev sahipliği yapıyor. Kaplıcayı özellikle Alman ve Rus turistler 
ziyaret ediyor. Her yıl ağırladığı turist sayısı ile ekonomimize can katan Sivas’ın doktor balıkları, 
ülkemizin göz bebeklerinden. Ayrıca kaplıcada turistlerin uzun süreli konaklayabilmeleri için ko-
naklama tesisleri ve kamp alanları bulunuyor.
Sağlık Turizmi Köyü
Kangal ilçesinde bulunan Kalkım bölgesinin zemininden çıkan su, kaplıca suyu ile benzer özellik-
ler taşıdığı için “Kalkım Balıklı Köyü Projesi” hazırlanmıştır. Bu doğrultuda daha çok kişiye daha 
kaliteli hizmet vermek ve sağlık turizminden elde edilen geliri artırmak amaçlanıyor. Bu sebeple 
oluşturulması planlanan sağlık turizmi köyü için acele kamulaştırma kararı alındığı biliniyor.

30.06.2021

TEMATİK GAZETE

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 1
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6 Doktor Balıklar

2.	 Ülkemizde	alternatif	sağlık	hizmeti	sunan	ve	sağlık	turizmine	katkı	sağlayan	yerleri	araştırınız.	Araştır-
dığınız	yerlerden	en	çok	ilginizi	çekeni	tanıtan	bir	haber	metni	yazarak	arkadaşlarınızla	paylaşınız.

3.	 Sizce	sağlık	turizminin	teşvik	edilmesinin	ülkemiz	için	yararları	neler	olabilir?	Açıklayınız.

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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2.  Sağlık, spor ve beslenme üzerine bir dergi hazırlayacağınızı düşününüz. Bu derginin içeriğinde hangi 
başlıklara yer verirdiniz? Yazınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Sağlıklı bir yaşam için spor ve beslenme ile ilgili öneriler listesi hazırlayarak aşağıya yazınız.



GİRİŞİMCİLİK
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Hürkuş Göklerde1

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin girişimcide bulunması gereken becerileri fark etmeleri, bir fikri geliştirme ve 
projeye dönüştürme sürecini kavramaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Bir girişimcide bulunması gereken sosyal becerileri fark edebilme. 
Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından etkileşimli tahtada açılarak okunur. Öğrencilerden dinledikleri metinden ha-
reketle bir girişimcide bulunması gereken becerilerin neler olduğu ile ilgili görüşlerini söylemeleri istenir. 
Öğrenciler soruları cevaplamaları için yönlendirilir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapan ve 
bu uçakla ilk ve tek uçuşunu 28 Ocak 
1925'te gerçekleştiren Vecihi Hürkuş, 
Türk havacılık tarihine imza attığı gü-
nün hikâyesini o yıllarda yayımlanan 
bir dergiye verdiği yazısında anlatmış.
"Uzun müddet tereddüt devresi geçir-
dim. Nihayet arkadaşlarımın teşvikiy-
le bir tecrübe yapmaya karar verdim. 
Geceli gündüzlü çalışarak elimizde 
mevcut tayyarelerden tamamen fark-
lı, onlardan daha basit, fakat sürat ve 
mukavemet itibarıyla onlardan üstün 
yeni bir proje vücuda getirdim. Bu 
projeyi hayata geçirmek için Kuvayı 
Havaiye Müfettişliğinin tasvip etmesi lazımdı. Projemi müfettişliğe verdim ve müsaade ettikleri takdir-
de bu proje dahilinde yeni sistem bir Türk tayyaresi yapabileceğimi bildirdim. Müfettişlik, projemi, eski 
bir tayyareci olan fen memuruna tetkik ettirdi. Fen memurluğu projeyi onayladı. Tayyarenin inşasına 
müsaade edildi. Hayatımda o gün kadar mesut olduğumu hatırlamıyorum. Büsbütün yeni sistem bir 
tayyare yapacak, memleketime yeni bir şey hediye edecektim. İstikbalde tayyarenin oynayacağı mü-
him rolü herkesten iyi bildiğim için bu hediyenin ileride kıymet-i takdir edileceğine kani idim. İnşaata 
başlamak için icap eden malzemeyi verdiler, derhal faaliyete geçtim. Gövdeyi yaptık, ayakları taktık. 
Kuyruğunu bitirmek üzereydim. Muvaffak olmak ümidiyle gece sevincimden uyku uyuyamıyor, gündüz 
yorulmak bilmez bir faaliyetle çalışıyordum. Artık 5-10 güne kadar tayyare bitecek, eserim tamam ola-
caktı. Bu sırada fen memuru istifa ediyordu. Bunun üzerine tayyarenin inşası ertelendi. Bu karar beni 
ta kalpgahımdan vurdu. 
(…) Bir türlü karar verilmiyor, tecrübe yapmama müsaade edilmiyordu. Izdırabımdan çıldıracak hale 
gelmiştim. Ben tayyaremden emindim. Muvaffakiyetle uçacağımdan zerre kadar şüphem yoktu. Bunu 
Heyet-i Fenniye'ye fenni delillerle ispat etmiştim. O halde neden bu eserimin tecrübe edilmesine mü-
saade etmiyorlardı. Artık tahammülüm kalmamıştı. Bir gün gizlice tayyaremi meydana çıkardım, moto-
runa gaz doldurdum, üzerine atladım ve makineleri tahrik ederek havalandım. Yükseldikçe ruhum açı-
lıyor, muvaffakiyetimden ciğerlerim şişiyordu. Eminim ki ilk tayyareyle uçan mucitler bile bu kadar derin 
bir zevk duymamışlardır. İşte altımdaki makine aları şadman (sevinçli, şen) eden gürültülerle ilerliyor, 
semadan bütün cihana muvaffakiyetimi ilan ediyordu. Tayyarem yükselir yükselmez karargahta bulu-
nanlar hemen meydana koşmuşlar, ansızın havaya yükselen bu tayyarenin hangi tayyare olduğunu 
tetkike koyulmuşlar, nihayet benim uçtuğumu anlayınca merak içinde beni beklemeye başlamışlardı. 
Ben yere iner inmez arkadaşlarım etrafımı aldılar. Muvafakkiyetimi tebrik ettiler.”

Güç Gönel, Anadolu Ajansı

Görsel 1
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2.	 Hayatında	birçok	başarı	ve	başarısızlıklar	yaşayan	Vecihi	Hürkuş,	Türk	havacılık	tarihine	adını	altın	
harflerle	yazdırmıştır.	Dinlediğiniz	metinden	hareketle	Hürkuş’u	başarıya	götüren	özelliklerinin	neler	
olduğunu	aşağıya	yazınız.

3.	 Hayatınızda	karşınıza	çıkan	engeller	ve	zorluklar	karşısında	nasıl	bir	tutum	sergilersiniz?	Gerekçeleriyle	
açıklayınız.

Hürkuş Göklerde1

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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Özgün Girişimcilerin Yaşam Öyküsü2

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin kişilik özelliklerinin bilincine vararak yaşam içerisinde başarmaya dair kendilerine 
güven duygusu oluşturma üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Bir girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikleri akıcı bir dille ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrencilerden kendilerini başarılı bir girişimci olarak düşünmeleri ve bir girişimci olarak kendi özellik-
lerini yazmaları istenir. Öğrencilere uygulama esnasında yazım kuralları ve noktalama işaretlerine dikkat 
etmeleri gerektiği hatırlatılır. Uygulama tamamlandıktan sonra öğrencilerin çalışmalarını arkadaşları ile 
değiştirip incelemeleri sağlanır.

Yönerge
1.	 Hayallerini	 gerçekleştirmiş	 bir	 iş	 insanı	 olduğunuzu	 düşününüz.	Aşağıdaki	 ilgili	 alanlara	 başarılı	 bir	

girişimci	olarak	özelliklerinizi	yazınız.	

Görsel 1
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Özgün Girişimcilerin Yaşam Öyküsü2

Başarılı Girişimcinin Yaşam Öyküsü

2.	 Görseldeki	ifadeleri	de	kullanarak	başarılı	girişimcilik	yolundaki	yaşam	öykünüzü	“Başarılı	Girişimcinin	
Yaşam	Öyküsü”	bölümüne	yazınız.	Çalışmanızı	başarılı	bir	 iş	 insanı	olmak	 isteyenlere	güç	verecek	
etkileyici	bir	ifade	ile	bitiriniz.	Çalışmanız	tamamlandığında	arkadaşınızla	çalışmanızı	değiştirerek	in-
celeyiniz.

Sen işten korkma, iş senden korksun.

Er olan ekmeğini taştan çıkarır.

Akarsu çukurunu kendi kazar.
Emek olmadan yemek olmaz.

İşleyen demir ışıldar.

Görsel 2

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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Başarılı Girişimciler3

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin girişimcide bulunması gereken sosyal becerileri fark etmeleri, bir fikri geliştirme 
ve projeye dönüştürme sürecini kavramaları, kendi işini kurmanın avantaj ve dezavantajlarının farkında 
olmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Bir girişimcide bulunması gereken sosyal becerileri fark ederek kendi işini kurmanın avantaj ve dezavan-
tajlarını açıklayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin, öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerden bir girişimcide bulunması gereken sosyal becerileri sı-
ralamaları, bir iş fikri geliştirerek kendi işini kurmanın avantaj ve dezavantajlarını yazılı olarak ifade etmeleri 
istenir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	okuduğu	“Başarısız	Restoranlar”	adlı	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

2.	 Sizce	bir	girişimcide	bulunması	gereken	sosyal	beceriler	hangileridir?	Belirlediğiniz	becerileri	aşağıda	
verilen	kartların	üzerine	yazınız.

BAŞARISIZ RESTORANLAR

Ülkemizde her yıl binlerce restoran ve lokanta benzeri işletme açılıyor. Bunların büyük bir kısmı ne ya-
zık ki açıldıktan kısa bir süre sonra, çoğu ilk yılını dahi dolduramadan, başarısız oluyor ve kapatılıyor. 
Bu işletmelerin kuruluş maliyetleri dahi karşılanmadan faaliyetlerine son vermek durumunda olmaları 
iş sahibi girişimciler açısından da büyük bir hüsran oluyor ve girişimcilerin girişim enerjileri de ortadan 
kalkıyor. Öte yandan, aynı sektörde çok başarılı olan ve kısa sürede ulusal boyutta restoran zincirlerine 
dönüşen girişimler de var. Bu büyük fark nasıl ve neden ortaya çıkıyor? Başarısız olan işletmelerin ge-
nel yapıları incelendiğinde girişim felsefesi olarak fazlasıyla maliyet odaklı bakış açısıyla faaliyetlerini 
yürüttüklerini ve girişimin en önemli unsuru olan müşteriyi ve müşteri tercihlerini yeterince göz önüne 
almadan iş modellerini kurguladıklarını söylemek oldukça mümkün. Sonuç olarak hepsi birbirine ben-
zeyen, anlamlı farklılıklar içermeyen ve müşteriye değer yaratmaktansa mümkün olduğunca maliyetleri 
kısarak ayakta kalmaya çalışan bir girişim yapısı ortaya çıkıyor. Böyle olunca da başarısızlık kaçınıl-
maz oluyor. Bu sektörde, hangi segmente ait olursa olsun aslında bütün müşteri gruplarının başlıca 
satın alma kriteri olarak kullandığı en temel unsurlar; 1) rahat ve huzurlu bir yemek yeme deneyimi, 
2) lezzetli ve kaliteli yemekler yeme deneyimi olarak sıralanabilir. Bu olumlu deneyimler bir de uygun 
fiyatlarla sunuluyorsa tekrar eden müşteri talebi çoğu zaman kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tabii ki hedef 
alınan müşteri kitlesine göre “rahat ve huzurlu” yemek yeme deneyiminin tanımı ya da ne tür fiyatların 
“uygun” olacağı değişebiliyor. İşte bu konularda müşterilerini iyi analiz eden ve iş süreçlerini de müşteri 
tercihleri doğrultusunda kurgulayabilen işletmeler kısa sürede büyük başarılar elde edebiliyor. Müş-
teriyi odağa koymaktan kaçınan binlerce işletme ise ya zar zor ayakta durabiliyor ya da kısa sürede 
ortadan kalkıyor.

Cengiz Yılmaz,	KOSGEB	Girişimcilik	El	Kitabı
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Başarılı Girişimciler3

3.	 Bir	işletme	kurma	fikrine	sahip	olduğunuzu	düşününüz.	Kuracağınız	işletme	ile	hangi	alanda	hizmet	ve-
receğinizi,	işletmenizin	uzun	ömürlü	olmasını	sağlamak	için	hangi	önlemleri	alacağınızı,	hitap	edece-
ğiniz	müşterileri	işletmenize	nasıl	çekeceğinizi,	işletmenizi	kurabilmek	için	ne	kadar	paraya	ihtiyacınız	
olacağını	vb.	açıklayan	bir	metin	yazınız.

4.	 Arkadaşlarınızla	kendi	işini	kurmanın	avantaj	ve	dezavantajlarını	tartışınız.	Ulaştığınız	sonuçları	aşa-
ğıdaki	tabloya	yazınız.

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU
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Ben de Girişimci Olabilirim4

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; girişimciliğin önemi konusunda farkındalık oluşturma, öğrencilerin başarılı girişimciler hakkın-
da araştırma yapması üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Başarılı girişimcilerden esinlenerek kendine uygun, belirlediği iş imkânlarına yönelik yapılabileceklerini 
yazılı olarak ifade edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergelere uygun şekilde tamamlanır.

Yönerge
1.	 Türkiye’de	farklı	alanlarda	girişimde	bulunmuş,	başarılı	olmuş	kişiler	ve	bu	kişilerin	yaptığı	çalışmalar	

hakkında	bir	araştırma	yapınız.	
2.	 Araştırmanız	sonunda	yeteneklerinizi	göz	önünde	bulundurarak	hangi	iş	alanında	girişimcilik	faaliyetin-

de	bulunmak	istediğinizi	gerekçeleriyle	yazınız.
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Ben de Girişimci Olabilirim4

Görsel 1

Hazırlayan: Filiz ŞEN

3.	 Türkiye’de	girişimciliği	destekleyen	kurum	ve	kuruluşları	araştırarak	bu	kurum	ve	kuruluşlardan	hangi-
sinin	ya	da	hangilerinin	sizin	belirlediğiniz	iş	alanını	finanse	etme	konusunda	uygun	olduğunu	yazınız.

4.	 Ülkenin	ve	çevrenizin	ihtiyaçlarını	değerlendirerek	belirlediğiniz	iş	alanının	bu	çerçevede	ne	gibi	katkı-
lar	sunabileceğini	düşünüyorsunuz?	Bu	konuda	yapabileceklerinizi	aşağıya	yazınız.
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Sen de Tasarla5

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, ikili takımlar hâlinde çalışma esasına dayalı olup öğrencilerin görseller ve çizimler aracılığıyla 
inovasyon ve tasarım becerilerini geliştirmesi üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İnovasyon becerilerini geliştirebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen rehberliğinde ikili takımlar oluşturulur. Patent/faydalı model hakkında hazırlanan doküman, 
verilen karekod ile etkileşimli tahtada paylaşılarak örnekler üzerinden kısa bir bilgilendirme yapılır. Öğ-
rencilerden bir ürün tasarlamaları ve tasarladıkları ürünü tanıtmaları istenir.

Yönerge
1.	 Aşağıda	verilen	görselleri	incelediğinizde	bir	ürünün	zaman	içindeki	değişiminde	rol	oynayan	faktörlerle	

ilgili	neler	söyleyebilirsiniz?	Açıklayınız.

2.	 Yeniliklerin	hangi	ihtiyaçlar	doğrultusunda	değişim	gösterdiğini	sınıf	ortamında	tartışınız.
Görsel 1
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Sen de Tasarla5

3.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	dokümanı	inceleyiniz.	

4.	 İzlediğiniz	slayttan	hareketle	Türk	Patent	ve	Marka	Kurumuna	faydalı	model	başvurusu	yapacağınızı	
varsayıp,	kendi	deneyimlerinizden	ve	hayal	gücünüzden	yararlanarak	bir	ürün/ürün	parçası	tasarlayı-
nız.	Tasarlamadan	önce	mevcut	üründe	gördüğünüz	problemi	belirleyiniz	ve	bu	duruma	çözüm	sunan	
yeni	bir	fikir	geliştiriniz.

5.	 Yaptığınız	tasarımın	yeni	ve	ayırt	edici	özellikleri	nelerdir?	Örneklerle	açıklayınız.

Hazırlayan: Gülümser KARABULUT
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Harekete Geç!6

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin toplum yararına çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla ilgili farkındalık oluş-
turmaları, bu yapıların faaliyet alanlarına dair çıkarım yapmaları, kendilerinin de gayretleri ölçüsünde bu 
mekanizmalarda fayda üreten bireyler olabilmelerine imkân sağlamak üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Toplum yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilgili farkındalık oluşturabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Görseller etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden inceledikleri görsellerden hareketle toplum yararına 
gönüllü olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örnekler vermeleri; bu yapıların faaliyet alanları, 
etkileri ve devlet millet bütünleşmesindeki rolleri ile ilgili konuşma metni hazırlamaları istenir. Daha sonra 
sınıf, öğretmen rehberliğinde beşer kişilik gruplara ayrılır. Gruplardan kendilerini toplum yararına faaliyet 
gösteren bir kuruluşun üyesi olarak hayal etmeleri ve geçirdikleri bir günü yazım kurallarına uygun olarak 
anı türünde ifade etmeleri istenir. Gönüllü gruplara anıları okutulur ve kısa bir değerlendirmenin ardından 
topluma faydalı olabilme konusunda gayret ve sorumluluğun önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	görselleri	inceleyiniz.

2.	 Toplum	yararına	faaliyet	gösteren	kurum	ve	kuruluşlara	örnekler	vererek	aşağıya	yazınız.

Görsel 1

Görsel 3

Görsel 2

Görsel 4
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Harekete Geç!6

4.	 Beşer	kişilik	gruplara	ayrılınız.	Grubunuzu	toplum	yararına	faaliyet	gösteren	bir	kuruluşun	gönüllü	üye-
si	olarak	düşününüz.	Hiç	unutamadığınız	bir	 faaliyet	gününüzü	"İyiliğe	Dair"	başlığı	altında	aşağıya		
yazınız.	

Hazırlayan: Kadir YILDIZ

3.	 Toplum	yararına	 faaliyet	gösteren	kurum	ve	kuruluşlardan	birinin	ağzından	 faaliyet	alanıyla	 ilgili	 bir	
konuşma	metni	hazırlayınız.

İYİLİĞE DAİR
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Eğitim 4. 07

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin teknoloji dünyasındaki değişimlerin eğitime yansımaları hakkındaki görüşlerini 
ifade edebilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Dijital teknolojinin eğitimdeki rolünü fark edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergelere uygun olarak tamamlanır.

Yönerge
1.	 Aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.	Eğitim	4.0	ile	ilgili	araştırma	yapınız.

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU
21.01.2022

TEMATİK GAZETE

EĞİTİM 4.0
Teknolojinin gelişmesiyle yaşam biçimimizde 
de önemli değişiklikler oldu. Bu değişim eğitim 
sistemini de etkiledi ve Eğitim 4.0 ile tanıştık. 
Üretim ve inovasyonun ön plana çıktığı bu 
sistemin hangi temellere dayandığını biliyor 
musunuz?
Hayal gücünü ve tasarımı hayata geçirmeyi 
hedefleyen bu eğitim modülünde yer ve zaman 
kavramı ortadan kalkıyor. Sanal laboratuvar ve 
uygulama kavramları da hayatımıza  giriyor. 
Eğitim sürecinde her öğrenci eşit olmakla birlikte 
bireyselleştirilmiş bir müfredat uygulanıyor ve 
öğrenciler eğitim süreci boyunca kendilerini 
keşfetme fırsatı yakalıyor.
Eğitimciler "rehber" rolü üstleniyor
Eğitimciler Eğitim 4.0 ile öğreticiliğin yanı sıra rehber rolü de üstelenerek önemli bir görev 
yürütüyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler staj yaparak gerçek hayatta tecrübe sahibi de oluyor. 
Eğitim sistemindeki değişim işleyişin yanında eğitim ortamlarını da bir üst boyuta taşıyor. 
Geleceğin eğitimi için yenilikçi değişimler oldukça önemli ve Eğitim 4.0 eğitimin geleceğini 
şekillendirmeye şimdiden başladı bile.

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 1



164

GİRİŞİMCİLİKTEMA 8

Eğitim 4. 07

2.	 Eğitim	4.0’ın	sunduğu	imkânlardan	biri	de	eğitimde	yer	ve	zaman	kavramını	ortadan	kaldırmasıdır.	Bu	
imkânın	eğitim	faaliyetlerine	yansımaları	hakkında	ne	düşünüyorsunuz?	Görüşlerinizi		örneklerle	des-
tekleyerek	aşağıya	yazınız.

3.	 Eğitim	4.0’ın	getirdiği	yeniliklerin	ve	sunduğu	imkânların	eğitimde	fırsat	eşitliğini	sağlamaya	katkı	suna-
cağını	düşünüyor	musunuz?	Görüşlerinizi	gerekçeleriyle	aşağıya	yazınız.	

Hazırlayan: Ahmet KARSLI
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2.  Girişimcilik ve kültür arasındaki ilişkiyi araştırarak konuyla ilgili bir değerlendirme çalışması hazırlayınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Girişimcilik ifadesi, gelecek ile ilgili size neler düşündürüyor? Gerekçeleriyle yazınız.



SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YAŞAM
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5D ile Sürdürülebilir Bir Gezegen 1

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin yaşadığı dünyayı daha iyi algılamaları, ülkesini ve dünyayı korumak için kendileri-
ne düşen sorumlulukların bilincine varmaları, sürdürülebilir enerji kaynakları ve temiz bir çevre konusunda 
farkındalık oluşturmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Sınıf, beşer kişilik gruplara ayrılır. Görseller etkileşimli tahtada açılarak “Yenilenebilir Enerji Kaynakları”
bölümünü yapmaları için öğrencilere süre verilir. Süre sonunda grubun belirlediği bir üye tarafından
cevapların okunması için öğrenciler yönlendirilir. “Yenilenebilir Enerji Kaynakları” bölümü tamamlandık-
tan sonra karekod tıklanarak “Temiz Bir Dünya İçin Sıfır Atık” adlı video öğrencilere izletilir. Video izletil-
dikten sonra “Sürdürülebilir Bir Gezegen İçin 5D” bölümünü yapmaları için öğrencilere süre verilir. Grup 
çalışmaları tamamlandıktan sonra sunumların yapılması sağlanır.

Yönerge
1.	 Aşağıda	yenilenebilir	bazı	enerji	kaynaklarının	görselleri	verilmiştir.	Enerji	kaynaklarının	adlarını	gör-

sellerin	altına	yazınız.	Cevaplarınızı	okumak	için	bir	grup	sözcüsü	belirleyiniz.

Görsel 1

Görsel 4

Görsel 2

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
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5D ile Sürdürülebilir Bir Gezegen 1

2.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoyu	izleyiniz.	Videoyu	izlerken	“5D”	
maddelerini	tespit	ederek	“Sürdürülebilir	Bir	Gezegen	İçin	5D”	bölümüne	yazınız.	Grup	ar-
kadaşlarınızla	güncel	yaşamda	yapılabilecek	örnekler	üreterek	“5D”	maddelerine	yazınız.	
Çalışmanın	sunumunda	her	üye	bir	madde	okuyacak	şekilde	görev	paylaşımı	yapınız.	Ar-
kadaşlarınızın	çalışmalarını	dikkatlice	dinleyiniz.	

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GEZEGEN İÇİN 5D MADDELERİ

1

2

3

4

5

Hazırlayan: Bahar KAPLAN
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Sürdürülebilir Yaşam2

SÜRDÜRÜLEBİL İRL İK

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin sürdürülebilirlik kavramının çağrıştırdıkları ve çevresel sürdürülebilirlikle ilgili bir 
metinden hareketle çıkarımlarda bulunabilmeleri üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Çevresel sürdürülebilirliğin yaşam için önemini fark edebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

İnfografik etkileşimli tahtada açılır. Öğrencilerden sürdürülebilirlik kavramının çağrıştırdıklarını infografik 
üzerine yazmaları ve okudukları metinden hareketle soruları cevaplamaları istenir.

Yönerge
1.	 Sürdürülebilirlik	kavramının	size	çağrıştırdıklarını	verilen	görsellerden	de	hareketle	boşluklara	yazınız.

Görsel 1
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Sürdürülebilir Yaşam2

2.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	okuyunuz.

3.	 İnsanoğlunun	ekonomik	faaliyetlerinde	çevresel	sürdürülebilirliğe	ne	kadar	dikkat	etmesi	gerektiği	ile	
ilgili	düşüncelerinizi	aşağıya	yazınız.

4.	 “Dünya	bize	atalarımızdan	miras	kalmadı,	biz	onu	çocuklarımızdan	ödünç	aldık.”	sözünü	çevresel	sür-
dürülebilirlik	açısından	yorumlayıp	tartışınız.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Çevresel açıdan sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilen kaynakları ön planda tutmalı, yatırımlar kanalıyla 
yenilenemeyen kaynakları da tüketmeye çalışmamalıdır. Çevresel sürdürülebilirliğin olumlu sonuçlana-
bilmesi için doğal kaynak tüketiminde minimum düzeye inilmesi ve malzeme kullanımında yenilenebilir 
ürünler tercih edilmesi gerekmektedir (Akgül, 2010).  
Uygulanan yönetim stratejileri, üretimde kullanılan hammadde, doğal kaynak kullanımı işletmelerin  çev-
re  konusunda  sürdürülebilir  bir politika izleyip izlemediği konusunda belirlilik sağlamaktadır. Kurumsal 
sürdürülebilirlik açısından  işletmeler  faaliyetlerini  çevre bilinciyle  gerçekleştirmelidirler  (Sarmento  ve 
diğerleri, 2007).
Ekonomik boyut ile birlikte çevresel  boyutlarda kalitenin de arttırılması sürdürülebilir kalkınmanın  ay-
rılmaz  bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik  açısından çevresel boyut, yenilenebilir kaynakların ön planda  
tutulması,  yenilenemeyen kaynakların  ise tüketiminde dikkatli olunması ve yatırımlar kanalı ile yerine  
konulmaya  çalışılmasıdır (Özçağ ve Hotunluoğlu, 2015).
Çevresel sürdürülebilirlik; işletmelerin çevreye zarar vermeden ya da en az seviyede zarar verecek 
faaliyetlerde bulunmasını ve çevrenin gelecek nesiller göz önünde bulundurularak korunmasını ifade 
etmektedir (Gençoğlu ve Aytaç, 2016).

Bahar DURAN

Hazırlayan: Ferhat ER
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Sürdürülebilir mi? 3

Aynı anda hem toplumsal alanı hem ekonomik alanı veya aralarındaki ilişkileri 
ilgilendiren.

Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet.

Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen, global.

İzlem.

Yaklaşık yirmi beş otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, ne-
sil, batın, jenerasyon.

Dünya görüşü.

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; bir metin üzerinden sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olma, metnin bağlamından 
hareketle anlamları verilen kelimeleri metinden bulma, sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarına yönelik ra-
por oluşturma üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Sürdürülebilir kalkınmanın amaçlarına yönelik rapor hazırlayabilme. 

Etkinliğin 
Uygulanması

Metin etkileşimli tahtada açılarak öğrenciler tarafından okunur. Öğrencilerden anlamları verilen kelime-
leri metinden bularak yazmaları istenir. Cevaplar kontrol edilir. Daha sonra görseller etkileşimli tahtada 
açılır. Öğrencilerden tahtadaki görsellerin birini seçerek görsellerdeki amaç doğrultusunda rapor yazma-
ları istenir. Öğrencilere raporlarını yazarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat etmeleri 
hatırlatılır. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	metni	sessiz	okuma	yöntemiyle	okuyunuz.

2. Aşağıda	anlamları	verilen	kelimeleri	metinden	bularak	tabloya	yazınız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyaç-
larını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olan “sürdürülebilir kalkınma”, 20. yüzyıl sonlarına doğru dünya 
gündemine girmiş ve 1990’lı yıllarda imzalanan uluslararası antlaşmalarla küresel bir uygulama planı hâline 
gelmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma anlayışı, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişme hedeflerinde ortak paydayı “sürdürü-
lebilirlik” olarak belirlemektedir. Geleceği de sahiplenen bu ortak hedef, herkesin temel ihtiyaçları ile daha iyi 
bir hayata ilişkin beklentilerinin karşılanmasına imkân vermeye yöneliktir. Çevre ile sosyoekonomik gelişme 
arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmamış bir kalkınma stratejisinin uygulanması, şu anki ihtiyaçları karşılayabilir 
ancak insanların gelecekteki temel ihtiyaçlarının karşılanmasını tehlikeye sokabilir. Çünkü büyümenin hangi 
sınırdan sonra çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir ve çevresel bozulma çoğu zaman geri döndürü-
lemez niteliktedir. Bu nedenle, ekonomik ve sosyal yapı ile çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendi-
rilerek bugünkü ve gelecekteki nesillerin kalkınmanın getirdiği fırsatlardan hakkaniyetli bir şekilde yararlanma-
sının sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın temel felsefesini oluşturmaktadır. 
Geçmiş deneyimler bu yaklaşımın önemini daha iyi vurgulamaktadır.      

www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr
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Sürdürülebilir mi? 3

Herkes için 
erişilebilir su ve atık 
su hizmetlerini ve 
sürdürülebilir su 

yönetimini güvence 
altına almak

Kapsayıcı ve 
hakkaniyete dayanan 

nitelikli eğitimi sağlamak 
ve herkes için yaşam 

boyu öğrenim fırsatlarını 
teşvik etmek

İstikrarlı, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir 

ekonomik büyümeyi, 
tam ve üretken 

istihdamı ve herkes 
için insana yakışır işleri 

desteklemek

Dayanıklı altyapılar 
tesis etmek, kapsayıcı 

ve sürdürülebilir 
sanayileşmeyi 

desteklemek ve 
yenilikçiliği güçlendirmek

Herkes için 
karşılanabilir, güvenilir, 

sürdürülebilir ve 
modern enerjiye erişimi 

sağlamak

Yoksulluğun tüm
biçimlerini

her yerde sona 
erdirmek

Açlığı bitirmek, gıda 
güvenliğine ve iyi 

beslenmeye ulaşmak 
ve sürdürülebilir tarımı 

desteklemek

Sağlıklı ve kaliteli 
yaşamı her yaşta 

güvence altına almak

3. Etkileşimli	tahtada	açılan	aşağıdaki	görsellerden	birini	seçiniz.	Seçtiğiniz	görselden	hareketle	Birleşmiş	Mil-
letler	Sürdürülebilir	Kalkınma	Yüksek	Düzeyli	Siyasi	Forumunun	2025	yılında	yapılacak	olan	değerlendirme	
toplantısına	Türkiye	temsilcisi	olarak	katıldığınızı	düşününüz.	Seçtiğiniz	görseldeki	amaca	yönelik	Türkiye’de	
yapılacak	çalışmalar	hakkında	foruma	sunulmak	üzere	bir	rapor	hazırlayınız.

Ülkelerin içinde ve 
ülkeler arasındaki 

eşitsizlikleri azaltmak

Şehirleri ve insan 
yerleşimlerini 

kapsayıcı, güvenli, 
dayanıklı ve 

sürdürülebilir kılmak

Sürdürülebilir üretim 
ve tüketim kalıplarını 

sağlamak

İklim değişikliği ve 
etkileri ile mücadele 
için acilen eyleme 

geçmek

Sürdürülebilir kalkınma 
için okyanusları, 
denizleri ve deniz 

kaynaklarını korumak 
ve sürdürülebilir 

kullanmak

Karasal ekosistemleri 
korumak, iyileştirmek 

ve sürdürülebilir 
kullanımını desteklemek;  

sürdürülebilir orman 
yönetimini sağlamak 

Hazırlayan: Ferhat ER

Sürdürülebilir kalkınma 
için barışçıl ve 

kapsayıcı toplumlar 
tesis etmek, herkes 
için adalete erişimi 

sağlamak
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Ekosistem İçin Ne Yapabilirim?4

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; doğal dengenin korunması, bilinçli nesillerin yetiştirilmesi, gelecek nesillere bırakabileceği-
miz yaşanabilir bir dünya için çevre bilincinin kazandırılması üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Doğal dengeyi korumak amacıyla yapılan çalışmaları tanıyarak yaşanabilir bir dünya için öneriler 
sunabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından görseller etkileşimli tahtada açılır ve “Güncel Çevre Sorunlarının Sebepleri ve So-
nuçları” adlı metin okunur. Öğrencilerden  görselleri incelemeleri istenir. Görsellerden yaptıkları çıkarımlar 
sonrasında soruları cevaplamaları için öğrenciler yönlendirilir. Öğrencilerin yazdıkları cevapları arkadaşları 
ile paylaşmalarına rehberlik edilir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	etkileşimli	tahtada	açtığı	aşağıdaki	metni	sessiz	okuma	yöntemiyle	okuyunuz,	görselleri	

inceleyiniz.

Güncel Çevre Sorunlarının Sebepleri ve Sonuçları

Ekosistem, canlıların tamamı ile bunların yaşadığı cansız ortamların bütününe denir. Nüfusun hızlı 
artışı, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynakların aşırı kullanılmasından dolayı yaşam alan-
larının bozulması; yaşam alanlarına yabancı türlerin girmesi ve besin zincirinin bozulması biyolojik 
çeşitliliğin azalmasına neden olur. Tüm canlılar, ekosistemin işleyişine katkıda bulunur. Hangi dü-
zeyde olursa olsun canlı çeşitliliğinin azalması, ekosistemin işleyişini olumsuz etkiler. Ekosistemin 
işleyişinin bozulması, bazı canlıların neslinin tükenmesine yol açar. Bitki, hayvan, mantar gibi canlı 
çeşitlerinin azalması ekosistemlerdeki madde ve enerji akışının devamlılığını bozar. Ekosistem-
de her canlının üstlendiği bazı görevler vardır. Örneğin hiç işlevi bilinmeyen bir bitkinin gelecekte 
amansız bir hastalığı tedavi edecek ilacın yapımında kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 1

Görsel 2 Görsel 3
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2. Görsel	1’deki	çözüm	yolunun	hangi	sorun	üzerine	ortaya	çıktığını	yazınız.

3. Görsel	2’deki	güneş	panellerinin	kullanılmasının	hangi	çevre	sorununa	çözüm	olarak	ortaya	çıktığını	ve	ülke-
mizde	bu	çözüm	yolunun	hangi	bölgemizde	en	etkin	biçimde	kullanılabileceğini	sebepleri	ile	yazınız.

4.	 Ekosistemlerin	bölünmesi	yaşam	birliklerinin	arasında	önemli	bir	engel	olup	canlı	türleri	arasındaki	ileti-
şimi	koparır.	Bu	amaçla	yapılan	çalışmalardan	biri	de	Görsel	3’teki	ekosistem	köprüsüdür.	Canlı	türleri	
arasındaki	iletişimin	kopmaması	ve	ekosistemin	devamı	neden	önemlidir?	Konuyla	ilgili	düşüncelerinizi	
arkadaşlarınızla	paylaşınız.

5.	 Verilen	metin	 ve	 görsellerden	 faydalanarak	 biyoçeşitlilik	 ve	 sürdürülebilirlik	 üzerinde	 insanın	 sebep	
olduğu	olumsuzluklardan	etkilenen	canlıları	korumak	için	yapılabilecek	bir	çözüm	üretiniz.	Bu	amaçla	
aklınıza	ilk	gelen	çözümü	sınıfta	arkadaşlarınız	ile	paylaşınız.

Hazırlayan: Filiz ŞEN
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Dönüşümün Öyküsü5

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin atık türlerini kullanarak bir öykü yazmaları üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Kaynakların tükenmesini önlemek ve atık miktarını azaltmak konulu bir metin oluşturabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekoddaki videolar öğrencilere izletilir. Metin, öğretmen tarafından okunur. Öğrencilerden izledikleri 
ve dinlediklerinden hareketle şahıs kadrosunu atık türlerinin oluşturduğu bir öykü yazmaları istenir. İste-
yen öğrenciler öykülerini sınıf arkadaşlarına okuyabilir. 

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoları	izleyiniz.

2.	 Öğretmeninizin	okuduğu	aşağıdaki	metni	dinleyiniz.

Atık Pil
Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf 
edilmesi gereken, kullanılmış pil. Örneğin silindirik pil, düğme pil vb.
Bitkisel Atık Yağ
Yemeklik ve kızartmalık bitkisel yağların kullanımı sonucu oluşan atık yağlar.
Atık Kâğıt
Kullanım ömrünü tamamlamış yazışma kâğıtları, karton koliler, kâğıt havlu ve peçeteler, defterler atık 
kâğıda örnek olarak verilebilir.
Ahşap Atık
Kullanım ömrünü yitirmiş ve kullanılamayacak durumda olan kırık paletler, sunta, mdf, kontrplak, tahta 
gibi ürünler ahşap atıktır.
Plastik Atık
Pet şişeler, şişe kapakları, su damacanaları, ambalajlar, naylon poşetler, plastik kutular ve bardaklar, 
temizlik malzemesi ambalajları, kişisel bakım malzemeleri, oyuncaklar plastik atıklara örnek verilebilir.
Cam Atık
Cam ürünler kullanım ömrünü tamamladıktan sonra cam atık olarak nitelendirilir.
Kompozit Atık
Kâğıt ve plastik karışımı malzemeden üretilen kompozit ambalajlar meyve suyu ve süt ambalajı olarak 
yoğun bir şekilde kullanılmakta olup aynı yoğunlukta atık oluşmaktadır.
Metal Atık
Konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları, yağ ve salça tenekeleri metal atıklara örnektir.
Organik Atık
Meyve, sebze atıkları ile buğday, arpa, çavdar samanı organik atıktır.
Elektronik Atık
Çamaşır ve bulaşık makinesi, buzdolabı, elektrik süpürgesi, tost makinesi, bilgisayar, telefon, tablet gibi 
eşyalardan kullanım ömrünü tamamlayanlar elektronik atık kategorisindedir.

sifiratik.gov.tr 

(Yazar tarafından düzenlenmiştir.)
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3.	 İzlediğiniz	videoyu	ve	öğretmeninizin	okuduğu	metni	göz	önünde	bulundurarak	aşağıya	şahıs	kadro-
sunda	atık	türlerinin	olduğu,	geri	dönüşümü	anlatan	bir	öykü	yazınız.

Hazırlayan: Hilal ASLAN
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Nefes Alan Ev6

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin sürdürülebilir mimari için gerekli olan yenilenebilir enerji kaynaklarını ayırt etmesi 
ve ekolojik ev ile ilgili farkındalık kazanması üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Yenilenebilir enerji kaynaklarından yola çıkarak ekolojik ev ile ilgili broşür hazırlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğretmen tarafından karekoddaki animasyon izletilir. Animasyonda yenilenebilir enerji kaynaklarına dik-
kat edilmesi gerektiği vurgulanır ve öğrencilerin ilgili bölümleri doldurulmasına rehberlik edilir. Yenilene-
bilir enerji kaynaklarıyla oluşturulan ekolojik evlerin yaygınlaştırılması gerekliliğiyle ilgili öğrenci görüşleri 
alınır. Öğrencilerden ekolojik ev çeşidi olan küçük ev (tiny house) ile ilgili bir broşür hazırlamaları istenir.

Yönerge

1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	animasyonu	izleyiniz.

2.	 İzlediğiniz	animasyonda	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	hangilerine	yer	verilmiştir?	Yazınız.

3.	 Sizce	yenilenebilir	enerji	kaynaklarından	faydalanılmasının	ülke	ekonomisine	katkıları	neler	olabilir?	
Düşüncelerinizi	gerekçeleriyle	yazınız.
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BROŞÜR

Nefes Alan Ev6

4.	 Aşağıda	bir	ekolojik	ev	çeşidi	olan	küçük	ev	(tiny	house)	hakkında	bilgi	ile	bu	eve	ait	bir	görsel	verilmiş-
tir.	Küçük	ev	ile	ilgili	bir	tasarım	yapacağınızı	düşününüz.	Tasarladığınız	bu	ekolojik	evi	tanıtan	broşürü	
belirtilen	bölümde	hazırlayınız.

Küçük evler (tiny house) ekolojik bir 
ev çeşididir. Doğa dostu olan bu evler 
daha az atık, daha az karbon ayak izi  

ve daha az enerji kullanımı anlamına gelir. 
Ayrıca lityum pil enerji depolama, güneş paneli 
sistemi, kirli suyun sulama için dönüştürülmesi 

vb. özellikleriyle kendi kendine yetebilen, 
sürdürülebilir yaşama destek olan çevre 

dostu evlerdir.

Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Görsel 1

Hazırlayan: Z. Nida SERDAR ABANOZ
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Gıda İsrafı7

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik, öğrencilerin gıda israfı konulu bir haber metninden hareketle israfı önlemek için yapılabilecek 
çalışmaları fark edebilmeleri üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı İsrafı önlemek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla proje geliştirebilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Karekodları verilen videolar öğrencilere izletilerek konuya dikkat çekilir. Metin, öğrenciler tarafından oku-
nur. Öğrenciler ikili gruplara ayrılır. Öğrencilerin etkinlik boyunca takım arkadaşları ile etkileşim hâlinde 
olması sağlanır. Etkinlik yönergelere uygun şekilde tamamlanır.

Yönerge
1.	 Öğretmeninizin	yandaki	karekodu	okutarak	açtığı	videoları	izleyiniz.

2.	 Aşağıdaki	haber	metnini	okuyunuz.

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU
10.10.2021

TEMATİK GAZETE
Çöpümüzün Yarıya Yakını Gıda Ürünü
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkan Yardımcısı İsmet Aral, Türkiye’deki gıda israf oranları 
ile gelişmiş ülkelerdeki oranların benzediğini belirterek, "Afrika gibi gıdaya erişimi zor olan 
coğrafyalarda gıda israfı daha az ama dünyanın geri kalanının ülkemizdeki gibi olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani çöpümüzün neredeyse yarısı gıda ürünü, tabağımızın da üçte biri 
çöpe gidiyor." dedi.
(…)
Aral, dünyanın gıda ihtiyacının 2050 yılına kadar yüzde 50 artacağını anımsatarak, "Yani eğer biz 
gıda israfını bugün engelleyemezsek, gıdanın önemini yoklukla öğreneceğiz. Bu çok acı bir bedel 
olur. Tek amacımız bunu engellemek. Biz gıda israfının engellenebileceğine ve torunlarımıza 
bolluk ve bereket içinde bir dünya bırakacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
(…)
Projelerinde gıda israfını engelleme konusuna yoğunlaştıklarını belirten Aral, "Burada da 
kanalları gıda satıcısı işletmeler, ev dışı tüketim ve hane içi tüketim olarak ele alıyoruz. Her bir 
kademe için ayrı çözümler var. Örneğin gıda satıcısı olan işletmeler gıda israfını engellemek için 
envanter sistemi ve tedarik zincirlerini sağlıklı kurmalı, fazla stok gibi israfı arttıran mağaza içi 
uygulamalardan vazgeçmeli ve son olarak arz fazlası ürünlerin bağışlanmasının sağlanması için 
organizasyon kurulmalı." dedi.
"Gıda bankacılığı israfın engellenmesinde en iyi yollardan biri"
Gıda bankacılığını çoğunluğu israf edilecek olan gıda ürünlerini toplayan ve ihtiyaç sahiplerine 
ileten organizasyonlar olarak tanımlayan Aral, "Gıda toplanan yerler çiftlikler, üreticiler, 
distribütörler, perakende satış mağazaları ve tüketicilerdir. Bu gıdalar bir gıda bankacılığı ağı 
sistemi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Gıda bankacılığı yapanlar dernekler, vakıflar, yerel 
yönetim destekli kurumlar ve dezavantajlı kişiler için çalışan yardım kuruluşlarıdır." dedi.
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Projenin Adı

Projenin Hedefleri

Projenin Faaliyetleri

Projenin Tanıtımı

Proje Planı

Gıda İsrafı7

GÜNLÜK GAZETE
*DÜNYA     *YAŞAM     *SPOR      *SANAT     *MAGAZİN      *FİNANS    *SEYAHAT    *HAVA DURUMU

Aral, gıda bankasının temel rolünün israfa gidecek gıda, market ve tekstil ürünlerini toplayıp 
bunları dezavantajlı olan insanlara sunmak olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu, gıda bankasının yoksul insanlara atık ya da çöp dağıttığı şeklinde algılanmamalıdır. Aksine 
gıda bankaları yararlanıcılarına, marketlerde satın alma gücü yüksek olanların satın aldıklarıyla 
aynı ölçüde iyi olan ürünleri dağıtmaktadır. Bu ürünün 'atık' olarak kabul edilmesinin nedeni, 
kısa raf ömrü, etiketleme hatası, markanın piyasadan çekilmesi, ihtiyaç fazlası stok, tarifindeki 
küçük bir fark, hasarlı ambalaj gibi nedenlerle ticari değerini kaybetmiş olmasıdır. Bu bağışlama 
nedenlerinden hiç biri, ürüne ya da tüketen insanlara zarar vermez. Gıda bankası, herhangi bir 
üründe bu tür bir tehdidin mevcut olması hâlinde, bağışı reddeder. Özet olarak gıda bankacılığı 
gıda israfının engellenmesinin en iyi yollarından biridir."  

Anadolu Ajansı

3.	 İsrafı	önlemek,	ekonomiye	katkı	sağlamak	ve	toplumu	bilinçlendirmek	için	arkadaşınızla	bir	slogan	geliştire-
rek	aşağıya	yazınız.

4.	 Metne	göre	gıda	bankacılığı	israf	edilecek	olan	ürünleri	toplayan	ve	ihtiyaç	sahiplerine	ileten	organizasyon-
lardır.	Gıda	israfını	önlemek	ve	toplumu	bu	konuda	bilinçlendirmek	için	siz	de	arkadaşınızla	bir	proje	geliştir-
meye	çalışınız.	Projenizi	aşağıdaki	tabloda	tanıtınız.

Hazırlayan: Ahmet KARSLI
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Coğrafi İşaretli Hazinelerimiz8

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencilerin video, görseller ve infografik aracılığıyla Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerini 
tanıması, tanıtması ve sözcük dağarcığını geliştirmesi üzerinedir. 

Etkinliğin Amacı Çevrim içi kaynaklardan yararlanarak coğrafi işaretli ürünlerle ilgili infografik hazırlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Etkinlik yönergelere uygun olarak tamamlanır. Hazırlanan infografikler, genel ağ ve sınıf panosunda pay-
laşılır.

Yönerge
1.	 Yandaki	karekodu	okutarak	açtığınız	videoyu	izleyiniz.

2.	 Genel	ağdan	araştırma	yaparak	aşağıdaki	ürünlerin	adını	ve	ayırt	edici	özelliklerini	görsellerin	karşısı-
na	yazınız.	

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3

Görsel 4
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Coğrafi İşaretli Hazinelerimiz8

3.	 Türkiye’nin	coğrafi	işaretlerini	öğrenmek	üzere	Coğrafi	İşaretler	Portali’ne	(https://ci.turkpatent.gov.tr/)	
giriniz.	Ana	sayfadaki	harita	üzerinde	gezinerek	şehirlerin	coğrafi	işaretli	ürünlerini	inceleyiniz.	Bu	
ürünler	arasından	tanıtmak	istediğiniz	bir	ürün	seçerek	“Coğrafi	İşaret	Sicil	Belgesi”	dosyasından	
aşağıda	verilen	özelliklerle	ilgili	notlar	alınız.	 

4.	 	Aldığınız	notlardan	yola	çıkarak	bir	infografik	hazırlayınız.	İnfografiği	hazırlarken	gerekli	uygula-
malardan	ve	programlardan	faydalanınız.	Hazırladığınız	infografiği,	genel	ağda	ve	okul	panosunda	
paylaşınız.

Coğrafi	işaretin	adı: 
Tescil	tarihi: 
Coğrafi	işaretin	türü: 
Ürünün	ayırt	edici	özellikleri:

Hazırlayan: Gülümser KARABULUT
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Tüketimden Üretime9

Etkinlik Açıklaması Bu etkinlik; öğrencide geri dönüşümün önemi, atıkları ayrıştırma, bilinçli tüketici olma, yenilenebilir enerji 
kaynakları konusunda farkındalık oluşturma üzerinedir.

Etkinliğin Amacı Bilinçli tüketici olma ve üretime katkı sağlama becerilerini geliştirebilmek için atık malzemelerden yeni 
bir ürün tasarlayabilme.

Etkinliğin 
Uygulanması

Öğrenciler tarafından geri dönüşümün önemi, atıkları ayrıştırma, bilinçli tüketici olma, yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili araştırmalar yapılır. Atık malzemeler kullanılarak yeni bir ürün tasarlanır ve sivil toplum 
kuruluşlarından birinin çalışmalarına destek verilebilir.

Yönerge
1.	 Geri	dönüşümün	önemi,	atıkları	ayrıştırma,	bilinçli	tüketici	olma,	yenilenebilir	enerji	kaynakları	konu-

sunda	araştırmalar	yaparak	ulaştığınız	bilgileri	aşağıya	yazınız.
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2.	 Çevreyi	korumak	 için	çalışan	sivil	 toplum	kuruluşları	ve	derneklerin	 internet	sitelerini	ziyaret	ederek	
yaptıkları	çalışmalar	hakkında	bilgi	edininiz.	Aşağıya	bu	kuruluş	veya	derneklerden	birinin	faaliyetleriy-
le	ilgili	bilgilendirici	bir	metin	yazınız.

5.	 Yaptığınız	araştırmalar	sonucu	öğrendiklerinizi	ve	atık	malzemelerden	tasarladığınız	ürünü	aile	birey-
leriniz	ve	arkadaşlarınızla	sözlü	olarak	paylaşınız.

6.	 Amacı	çevreyi	korumak	ve	yaşanabilir	bir	dünya	oluşturmak	olan	sivil	toplum	kuruluşlarından	birinin	
çalışmalarına	gönüllü	olarak	katılabilirsiniz.

4.	 Şimdi	sıra	sizde!	Evinizdeki	atık	malzemeleri	kul-
lanarak	 yeni	 bir	 ürün	 ortaya	 çıkarınız.	 Kendiniz	
için	bir	kalemlik,	eviniz	için	dekoratif	bir	ürün,	ço-
cukların	keyifle	oynayacağı	bir	oyuncak,	 sevimli	
dostlarımızı	 soğuktan	 koruyacak	 kulübeler,	 kuş	
evleri,	bayat	ekmeklerden	akşam	yemeği	için	le-
ziz	bir	pizza	ve	daha	fazlası...	Fikir	bizden,	hayal	
edip	uygulaması	sizden...

3.	 Yandaki	 karekodu	okutarak	açtığınız	 “Sıfır	Atık,	Çevre	ve	Çocuk	Konulu	Tanıtım	Filmi”ni	
izleyiniz.

Görsel 1

Hazırlayan: Serap ATAOĞLU

Tüketimden Üretime9
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2.  Bu temadaki çalışmaların sizde oluşturduğu farkındalıkları listeleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşün

TEMA SONU DEĞERLENDİRME

1. Sürdürülebilir yaşamla ilgili düşüncelerinize yer verdiğiniz bir afiş tasarlayınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.
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        TEMA 3
• Etkinlik 1, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

• Etkinlik 2, https://diyanet.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/29733/cuma-hutbesi-veda-hutbesi-caglari-asan-nebevi-vasiyet (E.T.: 09.03.2022, 
E.S.: 10.30)

• Etkinlik 3, https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/gokkubbe_altinda_birlikte_ya-
samak.pdf (E.T.: 10.03.2022, E.S.: 11.00)

• Etkinlik 3, http://www.antalya.gov.tr/basin-bulteni---insan-haklari-gunu-mesaji#:~:text=Gazi%20Mustafa%20Kemal%20Atat%C3%BC-
rk%3B%20%E2%80%9C%C4%B0nsan,de%C4%9Ferler%20%C3%BCzerine%20cumhuriyetimizi%20in%C5%9Fa%20etmi%C5%9Ftir. 
(E.T.: 10.03.2022, E.S.: 11.00)

        TEMA 2
• Etkinlik 4, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

• Etkinlik 5, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

• Etkinlik 5, Madalı, B., Karabulut, Ö. F., Öztürk, E. E., Parlak, L., Erdinç, A. Ş., & Dikmen, D. (2021). Toplu Beslenme Hizmeti Veren Bir 
Kuruluşta Sunulan Menünün Sera Gazı Emisyon ve Su Ayak İzi Düzeylerinin Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet, 5-14. 
(E.T: 9.11.2021, E.S:13.40)

• Etkinlik 6, https://www.icisleri.gov.tr/haydi-uygulamasini-17-gunde-9-bin-453-kisi-indirdi (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.30)

• Etkinlik 7, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

• Etkinlik 10, https://www.aa.com.tr/tr/yasam/polisin-kucaginda-tasidigi-yarali-kopek-iyilesiyor/1352992 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.35)

• Etkinlik 12, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

Ses, Video ve Doküman Kaynakçaları

• Etkinlik 8, https://webdosya.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/flamingo_cenneti_tuzgolu_1.mp4 ( E.T.: 22.10.2021, E.S: 09.45)

• Etkinlik 9, https://kare.mam.tubitak.gov.tr/tr/yan-menu/belgesel ( E.T.: 22.10.2021, E.S: 10.45)

KAYNAKÇA
        TEMA 1
• Etkinlik 1, https://amasya.ktb.gov.tr/Eklenti/81187,amasyayikesfet.pdf?0 (E.T.:29.11.2021, E.S.: 18.36)

• Etkinlik 3, https://www.tdk.gov.tr/icerik/basindan/2021-yili-yunus-emre-ve-turkce-yili-olarak-ilan-edildi/ (E.T.:30.11.2021, E.S.: 13.21)

• Etkinlik 3, https://www.yunusemre.gov.tr/ (E.T.:30.11.2021, E.S.: 22.22)

• Etkinlik 5, Batur, S. (2010). Karagöz ile Hacivat-İncelik. İstanbul: Altın Kitaplar.

• Etkinlik 8, https://www.kulturportali.gov.tr/portal/asure (E.T.:29.12.2021, E.S.: 23.12)

• Etkinlik 12, Hacı Bektaş-ı Veli. (2020). Her Ne Arar İsen Kendinde Ara. Ankara: Gece Kitaplığı. 

• Etkinlik 12, Yağmur, S. (2021). Aşkın Son Ozanı (Neşet Ertaş). İstanbul: Kapı.

• Etkinlik 12, Işınsu, E. (2012). Hacı Bektaş-ı Veli. Ankara: Elips.

• Etkinlik 12, Mengüç, H. (2020). İstediğin Bir Şey Olursa Bir Hayır Olmazsa Bin Hayır Ara. İstanbul: Destek.

• Etkinlik 12, İbrahim, M. (2006). Mevlâna’nın Yedi Sırrı. İstanbul: İlgi Kültür Sanat.

• Etkinlik 14, Mehmed Niyazi, (2018). Çanakkale Mahşeri. Ötüken: İstanbul.

Ses, Video ve Doküman Kaynakçaları

• Etkinlik 2, https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.893/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=116c7ad-
6b5c591cb8a2420dcf8cbfb41&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true (E.T.: 10.10.2021 E.S.:09.35)

• Etkinlik 3, https://ders.eba.gov.tr/ders//redirectContent.jsp?resourceId=ab67390c16945316a4a368c6b58b266c&resourceType=1&resource-
Location=1 (E.T.: 01.11.2021 E.S.: 09.23)

• Etkinlik 3, https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.876/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=062ad6a-
4da22b1d67bb9ecb44d7e7977&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true (E.T.: 01.11.2021 E.S.: 09.35)

• Etkinlik 6, https://www.kulturportali.gov.tr/medya/video/videodetay/101 (E.T.: 04.10.2021 E.S.: 12.35)

• Etkinlik 9, https://webtvpanel.kultur.gov.tr/WebTV_Contents/Publish/23072018161020/islikidilii8dkitr-1080p.mp4 (E.T.: 05.11.2021  
E.S.: 12.32)

• Etkinlik 11, https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.893/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=e00a3d26164e-
081754bed36b1de864a5&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true (E.T.: 27.03.2022 E.S.: 22.45)
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        TEMA 4
• Etkinlik 2, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turklerin-dunyaya-hediye-ettigi-hazine-lale-/1109203 (E.T. :26.11.2021, E.S.: 01.30)

• Etkinlik 3, https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/caglari-asan-yunus-emrenin-dizeleri-arjantinde-bestelendi/2401710 (E.T.: 23.12.2021, 
E.S.: 09.31)

• Etkinlik 3, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kolnde-turk-alman-dostluk-sergilerinin-dorduncusu-acildi/2413945 (E.T.: 23.12.2021,  
E.S.: 09.35)

• Etkinlik 3, https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/tunusta-anadoluyu-dinle-kulturu-hisset-etkinligi-duzenlendi-/1686023 (E.T.: 23.12.2021, 
E.S.: 01.39)

• Etkinlik 6, https://bursa.ktb.gov.tr/TR-273236/bursa-geleneksel-el-sanatlari.html (E.T.: 14.12.2021,  E.S.: 18.00)

Ses, Video ve Doküman Kaynakçaları

• Etkinlik 1, http://ab.cdn.eba.gov.tr/ttk/kitap5/video/kk17.mp4 (E.T.: 21.10.2021, E.S.: 08.35)

• Etkinlik 4, https://aregem.ktb.gov.tr/TR-255249/yasayan-insan-hazineleri--living-human-treasures.html ( E.T.: 23.11.2021, E.S.: 19.23)

        TEMA 5
• Etkinlik 3, https://ispartaesh.saglik.gov.tr/Eklenti/61068/0/9-iletisimpdf.pdf (E.T.: 26.12.2021, E.S.:13.27)

• Etkinlik 4, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/tum-yonleriyle-empati-empati-nedir-neden-gereklidir-gelistirilebilir-mi (E.T.: 7.12.2021, 
E.S.: 11.00)

• Etkinlik 5, https://acikerisim.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/2522/D%C4%B0J%C4%B0TALDE%20DUYGU%20D%C4%B0L%-
C4%B0%20EMOJ%C4%B0LER%C4%B0N%20S%C4%B0H%C4%B0RL%C4%B0%20D%C3%9CNYASI.pdf?sequence=1&isAllowe-
d=y (E. T.: 03.12.2021, E.S: 14.55)

• Etkinlik 6, https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=SGT01&DistId=SGT  (E.T.: 04.12.2021, E.S.: 12.43)

• Etkinlik 8, https://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/07/20130720.pdf  (E.T.: 23.11.2021, E.S.: 14.44)

Ses, Video ve Doküman Kaynakçaları

• Etkinlik 6, https://www.kulturportali.gov.tr/medya/video/videodetay/7439 (E.T.: 23.11.2021, E.S.: 08.35)

• Etkinlik 6, https://www.kulturportali.gov.tr/medya/video/videodetay/7440 ( E.T.: 23.11.2021, E.S.: 08.43)

        TEMA 6
• Etkinlik 2, Yazar tarafından hazırlanmıştır.

• Etkinlik 3, http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2373/332ed637-da45-40ee-89c2-5c2ef92cc379.pdf?se-
quence=1 (E.T.: 01.12.2021, E.S.: 23.50) 

• Etkinlik 4, https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/uzaydaki-coplerimizi-toplama-zamani (E.T.: 01.11.2021, E.S.: 22.50)

• Etkinlik 4, Sarmal Bulmaca: https://sozluk.gov.tr (E.T.: 01.11.2021, E.S.: 22.57)

• Etkinlik 5, Bilim ve Teknik, Nisan 2000, Sayı 389, Sayfa:80

• Etkinlik 6, https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/14109 (E.T.: 03.12.2021, E.S.: 23.02) (Yazar tarafından düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/fizik-dunyasinin-evrensel-degeri-feza-gursey/1451232 (E.T.: 01.12.2021, E.S.: 23.05) 
(Yazar tarafından düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, https://www.aa.com.tr/tr/gundem/islam-medeniyetinin-altin-caginin-kasifi-fuat-sezgin/2289637 (E.T.: 01.12.2021, E.S.: 23.06) 
(Yazar tarafından düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/sites/default/files/posterler/prof.dr_.aziz_sancar_poster.pdf (E.T.: 01.12.2021, E.S.: 23.09) (Yazar 
tarafından düzenlenmiştir.)

• Etkinlik  7, Tekayak H.V. ,Akpınar E. (2017). Tıp Alanında Yeni Bir Dönem: Dijital Çağda Doğan Yeni Hastalıklar. Euras J Fam Med, 
6(3):93-100

• Etkinlik 3, https://www.ktb.gov.tr/TR-96457/demokrasi-ve-hurriyet.html#:~:text=ATAT%C3%9CRK%20D%C4%B0YOR%20K%C4%-
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dan%C4%B1na%20h%C3%A2kim%20olunamaz. (E.T.: 10.03.2022, E.S.: 11.00)

• Etkinlik 5, http://tuketiciakademisi.gov.tr/tr-tr/ogrenmek-istiyorum/ayipli-mal-ve-hizmetlerde-haklariniz#13deb180475b6e48976d0946ce-
9aa03d (E. T.: 09.12.2021, E.S.: 12:23)

• Etkinlik 7,  İzgören, A.Ş. (2011). Süpermen Türk Olsaydı Pelerinini Annesi Bağlardı. Ankara: Elma.
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        TEMA 7
• Etkinlik 2, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/beslenme/temel-besin-gruplari.html (E.T.: 29.11.2021, E.S.: 20.06)
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• Etkinlik 6, Yazar tarafından hazırlanmıştır. 
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• Etkinlik 3, https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Bagimsiz/GEK.pdf (E.T.: 07.02.2022, E.S.: 13.51)
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        TEMA 9
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• Etkinlik 5, https://sifiratik.gov.tr/sifir-atik/sifir-atik-sozlugu/bitkisel-atik-yag (E.T.: 24.11.2021, E.S.: 10.41)
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• Etkinlik 7, https://www.tarimtv.gov.tr/tr/video-detay/israf-kamu-spotu-10141 (E.T.: 12.12.2021, E.S. : 14.58 )
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• Etkinlik 9, https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/videolar#page-1 (E.T.: 17.11.2021, E.S.: 15.33)
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GÖRSEL KAYNAKÇASI

        TEMA 2
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/123033249 (E. T.: 18.11.2021, E.S.: 11.23)

• Etkinlik 1, Görsel 2: https://tr.123rf.com/123339013 (E. T.: 18.11.2021, E.S.: 11.24)
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• Etkinlik 1, Görsel 4: https://tr.123rf.com/122615089 (E. T.: 18.11.2021, E.S.: 11.25)
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• Etkinlik 1, Görsel 7: https://tr.123rf.com/122040478 (E. T.: 18.11.2021, E.S.: 11.28)
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01.04.2022, E.S.: 22.56)

• Etkinlik 3, Görsel 1: https://tr.123rf.com/73852425 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 13.47)

• Etkinlik 3, Görsel 2: https://tr.123rf.com/15407132 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 14.28)

• Etkinlik 3, Görsel 3: https://tr.123rf.com/140589961 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 14.30)

• Etkinlik 3, Görsel 4: https://tr.123rf.com/72394207 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 14.45)
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• Etkinlik 1, Görsel 1: https://www.dreamstime.com/62034133 (E. T.: 15.03.2022, E.S.: 12.50)

• Etkinlik 4, Görsel 1: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12641/turizm-haftasi.html (E. T.: 26.11.2021, E.S.: 12.30) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 5, Görsel 1: https://tr.123rf.com/15109002 (E. T.: 11.11.2021, E.S.: 19.24)

• Etkinlik 7, Görsel 1: https://tr.123rf.com/147043941 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.02)

• Etkinlik 7, Görsel 2: https://tr.123rf.com/130435792 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.03)

• Etkinlik 7, Görsel 3: https://tr.123rf.com/47850060 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.04)

• Etkinlik 7, Görsel 4: https://tr.123rf.com/136587541 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.05)

• Etkinlik 7, Görsel 5: https://tr.123rf.com/127117551 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.06)

• Etkinlik 7, Görsel 6: https://tr.123rf.com/120049887 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.07)

• Etkinlik 7, Görsel 7: https://tr.123rf.com/123169336 (E. T.: 21.02.2022, E.S.: 23.46)

• Etkinlik 7, Görsel 8: https://tr.123rf.com/121621487 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.09)

• Etkinlik 7, İnfografik: Görsel tasarım uzmanı tarafından tasarlanmıştır.

• Etkinlik 8, Görsel 1: https://shutterstock.com/tr/147043941 (E. T.: 14.12.2021, E.S.: 13.02)

• Etkinlik 11, Görsel 1: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/934/GR_10274_16_04_2018_23_33_33_607.jpg (E. T.: 
10.11.2021, E.S.: 17.20) 

• Etkinlik 11, Görsel 2: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1715/GR_14626_26_04_2018_10_58_05_602.jpg (E. T.: 
10.11.2021, E.S.: 16.40)

• Etkinlik 11, Görsel 3: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/2719/GR_12662_20_04_2018_2_46_18_1.jpg

• (E. T.: 10.11.2021, E.S.: 15.10)

• Etkinlik 11, Görsel 4: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1684/GR_1111_26_03_2018_11_51_11_677.jpg (E. T.: 
14.12.2021, E.S.: 17.40)

• Etkinlik 11, Görsel 5: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/2007/GR_15704_04_05_2018_10_55_46_58.jpg (E. T.: 
14.12.2021, E.S.: 17.35)

• Etkinlik 12, Görsel 1: Ömer Faruk ÖZDEMİR'den izin alınarak kullanılmıştır. (E. T.: 29.12.2021, E.S.: 15.10)

• Etkinlik 12, Görsel 2: Ömer Faruk ÖZDEMİR'den izin alınarak kullanılmıştır. (E. T.: 29.12.2021, E.S.: 15.20)

• Etkinlik 13, Görsel 1: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-202225/mevlevi-sema-toreni.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.10)

• Etkinlik 13, Görsel 2: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-268224/kirkpinar-yagli-gures-festivali.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.12)

• Etkinlik 13, Görsel 3: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-202375/ebru--turk-kagit-susleme-sanati.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.13)

• Etkinlik 13, Görsel 4: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-250184/geleneksel-turk-okculugu.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.15)

• Etkinlik 13, Görsel 5: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-279385/minyatur-sanati.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.17)

• Etkinlik 13, Görsel 6: https://aregem.ktb.gov.tr/TR-202374/turk-kahvesi-kulturu-ve-gelenegi.html (E. T.: 30.12.2021, E.S.: 16.19)

• Etkinlik 14, Görsel 1: https://catab.ktb.gov.tr/TR-176908/fotograflarla-canakkale-savaslari.html (E.T.: 20.03.2022, E.S.: 20.38)
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        TEMA 4
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/21281504 (E. T.: 24.02.2022, E.S.: 12.24)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/8698/zahriye-sayfasi (E. T.: 28.11.2021, E.S.: 13.32)

• Etkinlik 2, Görsel 2: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/1132/gecmise-saygi (E. T.: 28.11.2021, E.S.: 13.33)

• Etkinlik 2, Görsel 3: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodokuman/1154/bakara-suresi-1inci-ayet-elif-lam-mim                     
(E. T.: 28.11.2021, E.S.: 13.34)

• Etkinlik 2, Görsel 4: https://www.kulturportali.gov.tr/repoKulturPortali/Dokumanlar/UzunMunibeAlev_20160104145718458.jpg?           
format=jpg&quality=50 (E. T.: 28.11.2021, E.S.: 13.35)

• Etkinlik 3, Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kolnde-turk-alman-dostluk-sergilerinin-dorduncusu-acildi/2413945 (E. T.: 06.12.2021, 
E.S.: 14.50)

• Etkinlik 3, Görsel 2: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/caglari-asan-yunus-emrenin-dizeleri-arjantinde-bestelendi/2401710 (E. T.: 
06.12.2021, E.S.: 14.51)

• Etkinlik 3, Görsel 3: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/tunusta-anadoluyu-dinle-kulturu-hisset-etkinligi-duzenlendi-/1686023 (E. T.: 
06.12.2021, E.S.: 14.53)

• Etkinlik 3, Görsel 4: https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44116/konya-muze-mudurlugu.html (E. T.: 06.12.2021, E.S.: 14.54)

• Etkinlik 3, Görsel 6: https://tr.123rf.com/156885361 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 15.03)

• Etkinlik 4, Görsel 1: www.shutterstock.com/211846078 (E. T.: 30.11.2021, E.S.: 16.03)

• Etkinlik 5, Tablo: Madalı, B., Karabulut, Ö. F., Öztürk, E. E., Parlak, L., Erdinç, A. Ş., & Dikmen, D. (2021). Toplu Beslenme Hizmeti 
Veren Bir Kuruluşta Sunulan Menünün Sera Gazı Emisyon ve Su Ayakizi Düzeylerinin Mevsimlere Göre Değerlendirilmesi. Beslenme ve 
Diyet Dergisi, 49(1), 5-14. (E. T.: 29.12.2021, E.S.: 17.03)

• Etkinlik 6, Görsel 1, 2, 3, 4, 5, 6:  HAYDİ uygulaması ekran alıntısı

• Etkinlik 6, Görsel 7: https://tr.123rf.com/44230425 (E. T.: 18.02.2022, E.S.: 22.44)

• Etkinlik 7, Görsel 1: https://tr.123rf.com/95093332 (E. T.: 13.12.2021, E.S.: 10.42)

• Etkinlik 7, Görsel 2: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1384/GR_6844_09_04_2018_12_24_38_326.jpg (E. 
T.:13.12.2021, E.S.: 22.01)

• Etkinlik 7, Görsel 3: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanligi-sokaga-cikma-kisitlamasinda-temel-ihtiyac-malzemelerinin-te-
min-edilebildigini-hatirlatti/2127465 (E. T.: 13.12.2021, E.S.: 23.31)

• Etkinlik 7, Görsel 4: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1384/GR_6625_07_04_2018_16_21_20_387.jpg (E. T.: 
13.12.2021, E.S.: 21.54)

• Etkinlik 8, Görsel 1: https://tr.123rf.com/14349760 (E. T.: 18.02.2022, E.S.: 14.51)

• Etkinlik 8, Görsel 2: https://tr.123rf.com/82241635 (E. T.: 18.02.2022, E.S.: 14.52)

• Etkinlik 8, Görsel 3: https://tr.123rf.com/87671582(E. T.: 18.02.2022, E.S.: 14.53)

• Etkinlik 8, Görsel 4: https://tr.123rf.com/66210934 (E. T.: 18.02.2022, E.S.: 14.54)

• Etkinlik 8, Görsel 5: https://webdosya.csb.gov.tr/csb/ockb/haberler/haberler95921.jpg(E. T.: 15.11.2021, E.S.: 22.31)

• Etkinlik 10, Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/polisin-kucaginda-tasidigi-yarali-kopek-iyilesiyor/1352992# (E. T.: 13.11.2021,  
E.S.: 21.32)

• Etkinlik 10, Görsel 2: https://www.aa.com.tr/tr/yasam/polisin-kucaginda-tasidigi-yarali-kopek-iyilesiyor/1352992# (E. T.: 15.11.2021,  
E.S.: 21.32)

• Etkinlik 12, Görsel 1: https://tr.123rf.com/64695998 (E. T.: 17.02.2022, E.S.: 12.59)

        TEMA 3
• Etkinlik 5, Görsel 1: https-//cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2020/01/02/thumbs_b_c_cfeae1e2df7c43cd30e0fae6ec2680ac (E.T.: 

17.02.2022, E.S.: 12.28)

• Etkinlik 5, Görsel 2: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/2940/GR_22024_07_12_2020_18_06_00_256.jpg (E. T.:

• 09.12.2021, E.S.: 12.40)

• Etkinlik 6, Görsel 1: https://tr.123rf.com/31451423 (E. T.: 10.12.2021, E.S.: 12.43)

• Etkinlik 7, Görsel 1: https://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/934/GR_12124_19_04_2018_14_30_29_622.jpg, (E.T.: 30.12.2021, 
E.S.:14.20)

• Etkinlik 8, Görsel 1: https://tr.123rf.com/128593870 (E. T.: 09.10.2021, E.S.: 11.43)

• Etkinlik 9, Görsel 1: https://www.dreamstime.com/146675254 (E. T.: 10.10.2021, E.S.: 11.45)
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• Etkinlik 3, Görsel 5: http://www.devtiyatro.gov.tr/DevletTiyatro/tr/medya?IsBasinBulteni=true (E. T.: 06.12.2021, E.S.: 14.56)

• Etkinlik 3, Görsel 6: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/75-ulkeden-750-karikaturist-nasreddin-hocayi-cizdi/2295735 (E. T.: 06.12.2021, 
E.S.: 14.58)

• Etkinlik 4, Görsel 1: http://www.mardin.gov.tr/kurumlar/mardin.gov.tr/YENI/El-sanatlari/suryani_telkari_ustasi.JPG?mode=resize&wi-
dth=1200 (E. T.: 23.11.2021, E.S.: 14.33)

• Etkinlik 4, Görsel 2: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1354/GR_13838_24_04_2018_15_36_33_686.jpg (E. T.: 
23.11.2021, E.S.: 14.34)

• Etkinlik 4, Görsel 3: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1394/GR_7396_10_04_2018_10_30_05_525.jpg (E. T.: 
23.11.2021, E.S.: 14.36)

• Etkinlik 4, Görsel 4: http://www.damal.bel.tr/tema/Damal/uploads/ilce_sayfalar/bebek.jpg (E. T.: 23.11.2021, E.S.: 14.37)

• Etkinlik 4, Görsel 5: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/2207/GR_4697_04_04_2018_13_57_03_152.jpg (E. T.: 
23.11.2021, E.S.: 14.38)

• Etkinlik 4, Görsel 6: http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/gorsel/1394/GR_2458_30_03_2018_10_27_20_465.jpg (E. T.: 
23.11.2021, E.S.: 14.39)

• Etkinlik 5, Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/25600 (E. T.: 07.11.2021, E.S.: 19.33) (Düzenlenmiştir.)

        TEMA 5
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/118915097 (E. T.: 13.12.2021, E.S.: 20.00)

• Etkinlik 1, Görsel 2: https://tr.123rf.com/39574350 (E. T.: 13.12.2021, E.S.: 20.00)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/50568669 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.46)

• Etkinlik 2, Görsel 2: https://tr.123rf.com/125141459 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.48)

• Etkinlik 2, Görsel 3: https://tr.123rf.com/120591409 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.49)

• Etkinlik 2, Görsel 4: https://tr.123rf.com/144658154 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.50)

• Etkinlik 2, Görsel 5: https://tr.123rf.com/156231777 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.52)

• Etkinlik 2, Görsel 6: https://tr.123rf.com/163066748 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.54)

• Etkinlik 2, Görsel 7: https://tr.123rf.com/28806145 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.55)

• Etkinlik 2, Görsel 8: https://tr.123rf.com/133649631 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.56)

• Etkinlik 2, Görsel 9: https://tr.123rf.com/17757006 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.57)

• Etkinlik 2, Görsel 10: https://tr.123rf.com/141027440 (E. T.: 24.11.2021, E.S.: 12.58)

• Etkinlik 3, Görsel 1: https://tr.123rf.com/108856721 (E. T.: 26.12.2021, E.S.: 14.11)

• Etkinlik 3, Görsel 2: https://tr.123rf.com/537783 (E. T.: 26.12.2021, E.S.: 14.15)

• Etkinlik 5, Görseller etkinlik yazarı tarafından oluşturulmuştur.

• Etkinlik 7, Görsel 1: https://tr.123rf.com/122848565 (E. T.: 16.03.2022, E.S.: 20.34)

        TEMA 6
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/12369617 (E. T.: 16.12.2021, E.S.: 21.23)

• Etkinlik 1, Görsel 2: https://tr.123rf.com/9776161 (E. T.: 16.12.2021, E.S.: 21.24)

• Etkinlik 1, Görsel 3: https://tr.123rf.com/10534641 (E. T.: 16.12.2021, E.S.: 21.27)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/47381942 (E. T.: 26.02.2022, E.S.: 01.05)

• Etkinlik 2, Görsel 2: https://tr.123rf.com/71763468 (E. T.: 26.02.2022, E.S.: 01.25)

• Etkinlik 3, Görsel 1: https://tr.123rf.com/152515300 (E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.12)

• Etkinlik 3, Görsel 2: https://tr.123rf.com/126624765 (E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.13)

• Etkinlik 3, Görsel 3: https://tr.123rf.com/13880614(E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.15)

• Etkinlik 3, Görsel 4: https://tr.123rf.com/106613946 (E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.17)

• Etkinlik 3, Görsel 5: https://tr.123rf.com/31671879 (E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.18)

• Etkinlik 3, Görsel 6: https://tr.123rf.com/4407746 (E. T.: 01.12.2021, E.S.: 23.19)

• Etkinlik 4, Sarmal Bulmaca: https://tr.123rf.com/94438465(E. T.: 03.12.2021, E.S.: 22.19) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/-turkce-sevdalisi-kimya-profesoru-oktay-sinanoglu/557503  
(E. T.: 11.12.2021, E.S.: 23.20) (Düzenlenmiştir.)
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• Etkinlik 6, Görsel 2: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/fizik-dunyasinin-evrensel-degeri-feza-gursey/1451232 
(E. T.: 11.12.2021, E.S.: 23.30) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, Görsel 3: https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/fuat-sezginin-tek-gayesi-muslumanlarin-bilinclenmesiydi/1310421  
(E. T.: 11.12.2021, E.S.: 23.40) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 6, Görsel 4: https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/nobel-odullu-sancarin-adina-egitim-koyu-kurulacak/547558  
(E. T.: 11.12.2021, E.S.: 23.55) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 7, Görsel 1: https://shutterstock.com/tr/496650994 (E. T.: 27.02.2022, E.S.: 12.20)

• Etkinlik 8, Görsel 1: https://tr.123rf.com/57697137 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.35)

• Etkinlik 8, Görsel 2: https://tr.123rf.com/51986773  (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.38)

• Etkinlik 8, Görsel 3: https://tr.123rf.com/14605848 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.10)

• Etkinlik 8, Görsel 4: https://tr.123rf.com/95621768  (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.18)

• Etkinlik 8, Görsel 5: https://tr.123rf.com/12369617 E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.32)

• Etkinlik 8, Görsel 6: https://tr.123rf.com/113087905 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.40)

• Etkinlik 8, İnfografik: Görsel tasarım uzamanı tarafından tasarlanmıştır.

        TEMA 7
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/145164623 (E. T.: 27.02.2022, E.S.: 15.17)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/38747358 (E. T.: 27.02.2022, E.S.: 16.22)

• Etkinlik 4, https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/24310 (E. T.: 09.11.2021, E.S.: 19.41)

• Etkinlik 5, Görsel 1: https://tr.123rf.com/96685056 (E. T.: 15.12.2021, E.S.: 18.29)

• Etkinlik 5, Görsel 2: https://tr.123rf.com/96684226 (E. T.: 15.12.2021, E.S.: 18.31)

• Etkinlik 5, Görsel 3: https://tr.123rf.com/90460379 (E. T.: 15.12.2021, E.S.: 18.33)

• Etkinlik 6, Görsel 1: https://tr.123rf.com/47457066 (E. T.: 19.03.2022, E.S.: 19.23)

        TEMA 8
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/10801 (E. T.: 19.03.2022, E.S.: 14.31) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/27673684 (E. T.: 16.12.2021, E.S.: 19.33) (Düzenlenmiştir.)

• Etkinlik 2, Görsel 2: https://shutterstock.com/tr/339785810 (E. T.: 28.02.2022, E.S.: 01.35)

• Etkinlik 4, Görsel 1: https://tr.123rf.com/58971646 (E. T.: 05.01.2022, E.S.: 20.56) 

• Etkinlik 5, Görsel 1: https://tr.123rf.com/45041443 (E. T.: 07.12.2021, E.S.: 15.00)

• Etkinlik 6, Görsel 1: www.dreamstime.com/21821192 (E. T.: 29.11.2021, E.S.: 23.13)

• Etkinlik 6, Görsel 2: https://www.afad.gov.tr/tatbikat-egitim#gallery-52 (E. T.: 17.03.2022, E.S.: 16.21)

• Etkinlik 6, Görsel 3: www.dreamstime.com/9136379 (E. T.: 29.11.2021, E.S.: 23.18)

• Etkinlik 6, Görsel 4: www. shutterstock.com/638061991 (E.T.: 24.11.2021, E.S.: 16.00)

• Etkinlik 7, Görsel 1: www. shutterstock.com/47014736 (E.T.: 01.03.2022, E.S.: 23.38)

        TEMA 9
• Etkinlik 1, Görsel 1: https://tr.123rf.com/12237386 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.20)

• Etkinlik 1, Görsel 2: https://tr.123rf.com/116553829 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.23)

• Etkinlik 1, Görsel 3: https://tr.123rf.com/128944325 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.33)

• Etkinlik 1, Görsel 4: https://tr.123rf.com/101761856 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.35)

• Etkinlik 1, Görsel 5: https://tr.123rf.com/29227746 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.47)

• Etkinlik 1, Görsel 6: https://tr.123rf.com/46737704 (E.T.: 10.12.2021, E.S.: 20.58)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/57697137 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.35)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/51986773 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 14.38)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/14605848 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.10)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/95621768 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.18)

• Etkinlik 2, Görsel 1: https://tr.123rf.com/12527113 (E. T.: 25.11.2021, E.S.: 15.32)

• Etkinlik 2, İnfografik: Görsel tasarım uzamanı tarafından tasarlanmıştır.
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• Etkinlik 4, Görsel 1: https://tr.123rf.com/57306968 (E. T.: 28.12.2021, E.S.: 20.39) 

• Etkinlik 4, Görsel 2: https://tr.123rf.com/131577935 (E. T.: 28.12.2021, E.S.: 20.41) 

• Etkinlik 4, Görsel 3: https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/web_mersin-ekolojik-k%C3%B6pr%C3%BC-2.jpg (E. T.: 28.12.2021,  
E.S.: 20.45) 

• Etkinlik 6, Görsel 1: https://tr.123rf.com/139518468 (E. T.: 29.11.2021, E.S.: 21.39) 

• Etkinlik 16, Görsel 1: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/37933 (E. T.: 22.12.2021, E.S.: 15.00) 

• Etkinlik 16, Görsel 2: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38035 (E. T.: 22.12.2021, E.S.: 15.10) 

• Etkinlik 16, Görsel 3: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38039 (E. T.: 22.12.2021, E.S.: 15.22) 

• Etkinlik 16, Görsel 4: https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38126 (E. T.: 22.12.2021, E.S.: 15.29) 

• Etkinlik 17, https://tr.123rf.com/38297884 (E. T.: 18.03.2022, E.S.: 20.49)

GENEL GÖRSELLER
İkonlar

• Süre: https://shutterstock.com/tr/608876975 (E. T.: 11.12.2021, E.S.: 13.02)

• Bireysel: https://shutterstock.com/tr/253738516 (E. T.: 11.12.2021, E.S.: 14.02)

• Grup Çalışması: https://shutterstock.com/tr/253738516 (E. T.: 11.12.2021, E.S.: 14.02)

• Okul İçi: https://shutterstock.com/tr/253738516 (E. T.: 11.12.2021, E.S.: 14.02)

• Okul Dışı: https://tr.123rf.com/47780246 (E.T.: 18.12.2021, E.S.: 20.45) 

• Rehberli: https://tr.123rf.com/52042984 (E.T.: 18.12.2021, E.S.: 21.22) 

• Rehbersiz: https://tr.123rf.com/47780246 (E.T.: 18.12.2021, E.S.: 20.45)

• Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon Becerisi: https://tr.123rf.com/106890646 (E.T.: 18.12.2021, E.S.: 23.22) 

• Eleştirel Düşünme Becerisi: https://tr.123rf.com/17604827 (E.T.: 18.12.2021, E.S.: 23.22) 

• Problem Çözme Becerisi: https://tr.123rf.com/130224019 (E.T.: 19.12.2021, E.S.: 21.25) 

• İletişim Becerisi: https://tr.123rf.com/37919245 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 21.22) 

• İş Birliği Becerisi:https://tr.123rf.com/32425338 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 21.22) 

• Esneklik ve Uyum Becerisi: https://tr.123rf.com/98364057 (E.T.: 19.03.2022, E.S.: 23.22) 

• Öz Yönetim Becerisi: https://tr.123rf.com/69146428 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 21.23) 

• Kültürler Arası Uyum Becerisi: https://tr.123rf.com/55046739 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 21.15) 

• Saygı: https://tr.123rf.com/95728041(E.T.: 11.12.2021, E.S.: 16.37)

• Eşitlik Adalet: https://tr.123rf.com/144673880 (E.T.: 11.12.2021, E.S.: 16.24) 

• Barış: https://tr.123rf.com/152295702 (E.T.: 11.12.2021, E.S.: 16.45) 

• Yardımseverlik: https://tr.123rf.com/152295702 (E.T.: 11.12.2021, E.S.: 16.46) 

• Çalışkanlık: https://shutterstock.com/tr/1337290151 (E. T.: 11.12.2021, E.S.: 14.02)

• Vatanseverlik:https://tr.123rf.com/39075620 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 21.00) 

• Estetik: https://tr.123rf.com/31011732 (E.T.: 18.03.2022, E.S.: 20.48) 

• Düşün İkonu, https://tr.123rf.com/20240559 (E.T.: 17.02.2022, E.S.: 19.45) 

Diğer

• Tematik Gazete: https://shutterstock.com/tr/120702199 (E. T.: 25.01.2022, E.S.: 23.34)

• Yazma Alanı Görseli: https://tr.123rf.com/129790013 (E.T.: 17.02.2022, E.S.: 19.45) 

• Tema 9, Tema Sonu Değerlendirme: https://tr.123rf.com/165444925 (E.T.: 17.03.2022, E.S.: 21.54) 


