ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
SOSYAL BİLGİLER ALANI
YARDIMCI DERS MATERYALİ

ANKARA, 2022

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
YAYIN KOORDİNATÖRÜ
M. Ramazan BARIN
YAYIN ETİĞİ KOMİSYONU
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Doç. Dr. Ömer Can SATIR
Dr. Özkan APAYDIN
PROJE KOORDİNATÖRÜ
Dr. Derya YÜREĞİLLİ GÖKSU
EDİTÖR
Doç. Dr. Hüseyin MERTOL
YAZARLAR
Dr. Berrin BAYBURT
Ahmet ARITÜRK
Fatma İLENGİZ
Hakan ÖNCÜL
Halil BOLAT
Nurdan KARAMAN
PROGRAM GELİŞTİRME UZMANLARI
Doç. Dr. Serdar ARCAGÖK
ÖLÇME DEĞERLENDİRME UZMANI
Dr. Öğr. Üyesi Görkem CEYHAN
DİL UZMANI
Nejla ŞANAL
GÖRSEL TASARIM
SUDE AJANS REKLAM ORG. TAN. LTD. ŞTİ.
ISBN
978-975-11-5822-2

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk
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GENEL MÜDÜRDEN ÖN SÖZ
Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır.
Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir.
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış
programlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak
üzere beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.
Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve
akademisyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı tarafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyaller ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyenlerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…
Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürü
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GİRİŞ
Özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda ülkemizde her geçen gün yeni çalışmalar yapılmasının yanında, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin ilgili bölümlerindeki araştırma ve projelerle de bu alan her
geçen gün gelişmektedir. Yeni çabalardan elde edilen girdilerin öğretmenlere ulaşmasında ve bu alanda nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesinde ise hâlen çeşitli eksiklikler yaşanmaktadır. Bu eksikliklerden bir tanesi
ise öğretmen yetiştirme ve geliştirme programlarında genellikle özel öğrencilerin niteliklerine değinirken bu
öğrencilerin eğitimi esnasında hangi ders bağlamında, hangi yöntem ve tekniklerin hangi biçimde uygulanabileceğine dönük yeterli bilgi ve deneyim paylaşımının yer almaması sayılabilir.
Eğitim, toplumsallaşmanın önemli bir boyutudur. Bu bağlamda sosyal bilgiler, öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde ve insanlığın sosyo-kültürel tarihini tanıyıp anlamlandırmalarında önemli rol oynamaktadır.
Özel yetenekli birçok öğrenci sosyal bilgiler dersinde kendi ilgi ve ihtiyaçlarına uygun ortamlarla karşılaşmadığından, bu derslerden uzaklaşmaktadır. Bu durum öğrencilerin toplumda yer edinmesini, kariyer planlarını
olumsuz etkilemekte ve toplumun gelişiminde lokomotif görevi görebilecek birçok öğrenci üniversitede temel bilimlerden uzaklaşmaktadır. Öğrencilerin bu alanlardan uzaklaşması birçok yeniliğin sekteye uğraması
anlamına gelmektedir. Bu nedenle özel gereksinimleri olan öğrencilerin bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda
eğitilmeleri ve geleceğin önemli alanlarına yönlendirilmeleri önem arz etmektedir.
Bilginin ömrünün bir kelebeğinki kadar kısa ve bilgiye ulaşmanın çok hızlı olduğu günümüzde bu kitap,
BİLSEM sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve sosyal bilgiler öğretiminin tüm ihtiyaçlarını karşılama iddiasında
değildir. Bu kitap, öğretmene rehber kitap olarak öğrencilerde çok yönlü beceriler ve değerler kazandırmayı
amaçlamıştır. Bunu gerçekleştirmek için öğrenci merkezli etkinliğe dayalı yaklaşımlar benimsenmiş; etkinlikler modern araç-gereç, teknoloji ve yöntemlerle desteklenmiştir. Etkinliklerin uygulanması aşamasında kolaylık sağlamak için basit bir dil ve yapı ile kazanımları destekleyici etkinlik çalışma sayfaları hazırlanmıştır.
Yardımcı ders materyali niteliğinde olan sosyal bilgiler etkinlik kitabının, özel yetenekli öğrencilere sosyal
bilgiler derslerindeki uygulamaları esnasında çok yönlü bakış açısı oluşturmalarına katkıda bulunması beklenmektedir.
Bu yardımcı ders materyalinde bulunan etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman sosyal bilgiler öğretmenleri ve akademisyenlerden oluşan bir komisyonun yoğun emekleri sonucunda
ortaya çıkmıştır. Ele alınan konuların ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli
olması hedeflenmiştir.
Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve sosyal bilgiler eğitimine katkı sağlaması ve çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe kavuşturması temenni ederiz.
Faydalı olması dileği ile…
Sosyal Bilgiler Kitap Yazım Komisyonu
Mart, 2022

S osyal B ilgiler ve B ilim

DESTEK EĞİTİM
PROGRAMI
ETKİNLİKLERİ
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Bilim mi Değil mi?

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Soru Cevap
Materyal/Araç Gereç:

Çalışma Kâğıtları, Akıllı Tahta, Kil Hamuru ya da
Oyun Hamuru

Disiplinler arası Boyut:

Fen Bilimleri, Matematik, Coğrafya

Kazandırılacak Kavramlar:

Bilim, Yöntem, Bilimsel Bilgi

Kazanım ve Açıklamaları
Bilimin tarihsel süreç içerindeki gelişimini örnek
vererek açıklar (Bilimsel bilginin gelişiminde önemli
rol oynayan temel noktalara değinilir. Bilimsel bilginin ayırt edici özelliklerine vurgu yapılır.).

lime bulutu hazırlanır (Sınıfta teknolojik imkânlar
sınırlı ise tahtada kelime bulutu oluşturulur.).

Bilimin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini anlatan tarih şeridi hazırlar.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen kelime bulutu oluşturma ile ilgili web
2.0 araçları hakkında bilgi edinir. “Bilim Lokantası
Menüsü”, “Bilimin Serüveni” ve “Bilimsel Bilgi Etkinliği” çalışma kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Derste bilim ve bilimin tarihsel süreçteki
gelişimi ile ilgili etkinlik yapılacağı belirtilir ve ders
sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları
hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
“Bilim nedir?” sorusu tüm sınıfa yöneltilir. Alınan cevaplardan hareketle dijital bir program ile ke-

Örnek Kelime Bulutu

2. Aşama: Aşağıdaki kavramlar hakkında bilgilendirme yapılır. Bu amaçla dersten önce öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Bilim Lokantası Menüsü” (EK
1) öğrencilere dağıtılır.
3. Aşama: Öğrencilere bilimsel bilginin ayırıcı
özellikleri ile ilgili bilgi verilir.
a. Bilimsel bilgi, neden ve sonucu tespit edilerek
elde edilen bilgidir.
b. Bilimsel bilgi aksi ispatlanıncaya kadar doğrudur.
c. Bilimsel bilgiye ulaşmak için yöntem ve teknikler kullanılır.

S osyal B ilgiler ve B ilim

d. Aksi ispatlanıncaya kadar her bilimsel bilgi her
yerde geçerlidir.

Görsel Kaynakça
�

¹ EK 1https://www.canva.com/design/DAEd4-OsPJI/LFcpE0ZQovk8-NXqjdRoTg/edit
[Erişim Tarihi: 15.06.2021]

�

² EK 2 https://www.canva.com/design/DAEWarhOlwM/Cu-jlI7pYwoo7iQ-D1Md2w/edit [Erişim
Tarihi: 15.06.2021]

�

³ EK 3 https://www.canva.com/design/DAEd42l6kGs/XvfnjYEcZPdsdVNwo-v-zw/edit [Erişim
Tarihi: 15.06.2021]

4. Aşama
Öğrencilere bilimin tanımı ve tarihsel süreçteki
gelişimi ile ilgili aşağıda yer alan bilgi notları (EK 2)
dağıtılır ve okumaları istenir. Ardından öğrencilerle birlikte yorumlanır. Öğrencilere aşağıdaki sorular
yöneltilir ve cevaplamaları istenir:
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a. Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir?
b. İlk bilimsel çalışmalar hangi uygarlıklarda ortaya çıkmıştır?
c. Orta Çağ’da bilimsel gelişmeler hakkında bilgi
verir misiniz?
d. Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform hareketleri
ve Aydınlanma Çağı’nda bilim nasıl bir gelişme
göstermiştir?
e. Günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmeler meydana gelmiştir?

Notlar:

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

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

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

5. Aşama
Her öğrenciye kil hamuru/oyun hamuru verilerek bayram mesajı yazmaları istenir. Bu etkinliğe
tüm sınıf aynı anda başlatılarak sayaç ile mesaj hazırlamada geçen süre belirlenmeye çalışılır. Öğrencilerin telefon ile mesaj gönderme ve kil tablet ile
mesaj gönderme süreleri ve yapılan işlemleri karşılaştırmaları istenir. Ardından “Telefon olmasaydı
ne olurdu?” sorusu sınıfa yöneltilerek öğrencilerin
cevapları alınır. Verilen cevaplardan hareketle bilimin gelişimi ile insan hayatına getirdiği kolaylıklar
yönünde çıkarımlarda bulunulur.
6. Aşama
EK 3’te yer alan “Bilimsel Bilgi Etkinliği” çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin etkinlikte verilen cümlelerin bilimsel olup olmadığını belirleyerek kâğıda not almaları istenir.

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

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

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

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

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

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

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

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

.....................................................................
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EK 1: Bilim Lokantası Menüsü

BİLİM LOKANTASI
NEDEN MENÜSÜ
Bir olayın ortaya
çıkmasını sağlayan
etmenlerdir.

SONUÇ MENÜSÜ
Meydana gelen her
olayın nedenlerine bağlı
olarak sonuçları vardır.

YÖNTEM MENÜSÜ

GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK
MENÜSÜ
Bilimsel bir bilgi aksi
ispatlanıncaya kadar
doğrudur. Bilimsel bir
bilgi her zaman ve her
yerde aynı sonuçları
verir.

Bilgi elde edebilmek
için izlenen yoldur.

S osyal B ilgiler ve B ilim

EK 2: Bilimin Serüveni

BİLİMİN SERÜVENİ

Her bilgi bilimsel
olmayabilir. Bir
bilginin bilimsel
olması için
neden-sonuç
ilişkisine dayalı
olarak elde
edilmiş olması
gerekmektedir.
TAKVİM

PUSULA

Bilimsel çalışmalar,
Çin ve Hint
uygarlıklarında
başlamış, Mısır
ve Mezopotamya
uygarlıkları ile
gelişmeye devam
etmiştir.

Bilimsel bilgi,
deney, gözlem
ve araştırmaya
dayalı bilgidir.
Bilimsel birikim
insanlığın ortak
çalışmalarının
sonucunda
oluşmuştur.

Bu uygarlıklardan
alınan bilgilerin
de katkısıyla
bilimsel birikim
Antik Yunan
döneminde de
ilerlemeye devam
etmiştir.
YAZI

KÂĞIT
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SKOLASTİK
DÜŞÜNCE

REFORM

Orta Çağ’da Avrupa’da V.
ve X. yüzyıllar arasında
bilimsel çalışmalar
kilisenin etkisiyle durma
noktasına gelmiştir.
Ancak bu dönemde İslam
bilginleri matematik,
astronomi, tıp gibi bilim
dallarına önemli katkılar
sunmuştur.

Bu dönemde bilimsel
düşünce önem kazanmış
ve bilimin önünde engel
olarak görülen kiliseye
karşı Reform hareketleri
ortaya çıkmıştır. Böylece
bilimin gelişmesinin
önünde engelleyici bir
faktör kalmamıştır.

COĞRAFİ
KEŞİFLER

AYDINLANMA
ÇAĞI

SANAYİ
DEVRİMİ

20. yüzyıl ile
birlikte insanoğlu
uzaya çıkmayı
başarmış ve
bilgisayar
teknolojisi hayatın
her alanında
kullanılmaya
başlamıştır.

Günümüzde de bu yöndeki
çalışmalar büyük bir hızla
devam etmektedir. Eminin
sen de büyüyünce çok önemli
gelişmelere imza atacak bir
bilim insanı olacaksın dostum.
Görüşmek üzere.

XV. ve XVI.
yüzyıllar ile birlikte
başlayan Coğrafi
Keşiflerin ardından
yaşanan Rönesans
hareketi ile
bilimsel çalışmalar
Avrupa’da yeniden
gelişme göstermeye
başlamıştır.

XVII. yüzyılda
Aydınlanma Çağı ve
ardından gelen Sanayi
Devrimi ile bilimsel bilgi
ve teknoloji büyük bir
gelişme göstermiştir.
Devam eden yıllarda
telefon, televizyon, radyo
başta olmak üzere önemli
buluşlar insan hayatında
yerini almaya başlamıştır.

Bilgisayar
teknolojisindeki
gelişmelerin
devamında
yapay zekâ, robot
teknolojisi, yazılım,
genetik alanlarında
büyük başarılar
sağlanmıştır.
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EK 3: Bilimsel Bilgi Etkinliği

İsim:ve Soyadı:
Adı

Tarih:

Aşağıda yer alan bazı bilgiler, bilimsel bilgi olduğunu iddia ediyor. Onları bularak
bilimsel bilgi olmadıklarını çünkü ispatlanamayacaklarını söyler misiniz?

Paris dünyanın
başkentidir.

AZİZ SANCAR
Nobel ödülü
almıştır.

Türkiye’de deprem
yaşanmasının
nedeni fay
hatlarının
olmasıdır.

2020 yılında
Türkiye’de genç
nüfus yaşlı
nüfustan faz1adır.

Pazar günü en
güzel gündür.

Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurucusu
Mustafa Kemal
ATATÜRK’tür.

1 metre 100
cm’dir.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Birlikte Güçlüyüz

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Soru Cevap, Beyin Fırtınası
Materyal/Araç Gereç:

“Resimlere Küsen Mehmet” hikâyesi, “Kavram Haritası”, “Bil Bakalım” ve “Bilimler Keşfi” çalışma kâğıtları

Disiplinler Arası Bağlantı:

Fen Bilimleri, Psikoloji, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Kazanım ve Açıklamaları
Sosyal bilgiler ile sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi tartışır (Sosyal bilgilerin sosyal bilim dallarından yararlanılarak oluşturulan disiplinler arası bir
alan olduğuna değinilir.).
Sosyal bilimler ile Fen bilimleri arasındaki ilişkileri sorgular (Sosyal bilimler ve fen bilimleri arasında
yöntem ve konu bakımından farklılıklara değinilir).
Sosyal bilimlerin ve Fen bilimlerinin hayatımızdaki
yeri ve önemine ilişkin kanıtlar sunar.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Resimlere Küsen Mehmet” hikâyesi, “Kavram
Haritası”, “Bil Bakalım” ve “Bilimler Keşfi” çalışma
kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Derste yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında
bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci

nirken sosyal bilimlerde deney ve gözlem yapmanın neden mümkün olmadığı hakkında bilgi verilir.
Sosyal bilimlerin alanına giren konularda deney ve
gözlem yapılamadığından kesin sonuçlara ve genellemelere ulaşmak zordur. İnsanların ve toplumların
farklı kişilik özellikleri göstermesi bu bilim dallarında her zaman ve her yerde geçerli genel bilgilere
ulaşmayı zorlaştırmaktadır.
2. Aşama
Sosyal ve fen bilimleri alanlarına giren bilim
dallarının tanımlamaları yapılır.¹
a. Fen Bilimleri:
Kimya: Maddelerin yapılarını ve madde yapılarında meydana gelen değişimleri inceler.
Fizik: Maddenin kimyasal yapısı dışında kalan
özelliklerini inceler.
Biyoloji: Canlı yaşamını ve yapısını inceler.
Botanik: Bitkileri ve özelliklerini inceler.
Zooloji: Hayvanları ve özelliklerini inceler.

1. Aşama

Genetik: Genleri ve kalıtımla ilgili özellikleri inceler.

Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan kavram haritası
(EK 1) öğrencilere dağıtılır. Kavram haritası incele-

Farmakoloji: İlaçları ve etkilerini inceler.

S osyal B ilgiler ve B ilim

Tıp: Hastalıkları tespit etmek, iyileştirmek için yapılan incelemelerin tümüdür.
b. Sosyal Bilimler:
Tarih: Geçmişte yaşayan toplulukları, olayları neden
ve sonuç ilişkisine göre yer ve zaman göstererek inceler.
Sosyoloji: Toplum yaşamını, toplumsal kuralları,
toplumların özelliklerini inceler.
Psikoloji: İnsan davranışlarını ve davranışları etkileyen faktörleri inceler.
Hukuk: Anayasa, kanunlar ve kuralları inceler.
Siyaset Bilimi: Devlet yönetimi alanına giren konuları inceler.
Antropoloji: Irkları ve özelliklerini inceler.
Etnografya: Kültürlerin oluşumunu ve dağılımını inceler.
Heraldik: Armaları ve mühürleri inceler.
Nümismatik: Paraların tarihini ve özelliklerini
inceler.
Paleografya: Eski toplumların kullandıkları yazıları inceler.
Filoloji: Dilleri ve dil ailelerini inceler.
Ekonomi: Ekonomik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin dağılımını inceler.
Demografi: Nüfusta meydana gelen değişimleri
ve nüfusun dağılımını inceler.
3. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Resimlere Küsen Mehmet” hikâyesi (EK 2) öğrencilere dağıtılır ve
öğrencilerin okumaları istenir. Ardından öğrencilere şu sorular yöneltilerek çıkarımlarda bulunmaları
sağlanır.
Soru 1: İç hastalıkları doktoru kesin bilgilere ulaşmak için neler yapmış olabilir?
Soru 2: Hikâyedeki psikolojik danışman neden kesin bilgiler verememektedir?
Soru 3: Hikâyede fen bilimleri alanına giren tıp bilimi
ve sosyal bilimler alanına giren psikoloji bilimi uzmanlarının değerlendirmeler yapmaları sizce Mehmet’in
sorununun tespitinde ne gibi faydalar sağlamış olabilir?
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4. Aşama
Sınıf mevcuduna göre öğrenciler eşit sayıda
gruplara ayrılır. Değerlendirme kartlarında (EK 3)
yer alan bölümler kesilerek her bir gruba bir tane verilir. Grupların kendilerine verilen iki bilim dalından
da yararlanabilecekleri araştırma konuları belirlemeleri istenir. Süreyi öğretmen belirler. Süre bitiminde
her grup seçtiği konu ve kendilerine verilen iki bilim dalının bu konunun araştırılmasına nasıl katkı
sunacağını açıklamaları istenir. Örneğin (Tıp/Nüfus
Bilimi:) tıp bilimindeki gelişmelerin insan ömrünü
uzatması ve böylece nüfusun artması örneklendirilebilir. (Farmakoloji/Hukuk): İnsanlar üzerinde deneylerin yapılmasının hukuken mümkün olmaması
ve insan yaşamına müdahale edilmesi.
5. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Bil Bakalım” (EK
4) isimli çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin verilen tanımlardan yola çıkarak fen ve sosyal bilim dallarının isimlerini boşluklara yazmaları istenir.
6. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Bilimler Keşfi” (EK
5) isimli çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Hikâyede
yer alan boşluklara tabloda yer alan bilim dallarından
uygun olanlarının numaralarını yazmaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

¹https://sozluk.gov.tr/[Erişim Tarihi: 14.07.2021]

Görsel Kaynak
�
�
�
�

¹ EK 1 https://www.canva.com/design/DAEd5JIFk38/Co9lRaDOgl2bPqifD-0Z_g/edit [Erişim
Tarihi: 15.06.2021]
² EK 2 https://www.canva.com/design/DAEd5aBi_kc/q_bPTGu_EjlnW-fZWlRUDw/edit [Erişim
Tarihi: 15.06.2021]
³ EK 3 https://www.canva.com/design/DAEd5pOptLo/zs1WdiWohXIl0VAOObe_ww/edit
[Erişim Tarihi: 15.06.2021]
⁴EK4https://www.canva.com/design/DAEcVMqzSp0/3dsSHj4B5dNxe8CGiVmQGg/
view?utm_content=DAEcVMqzSp0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_
source=publishsharelink [Erişim Tarihi: 15.06.2021]
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EK 1: Kavram Haritası

DENEY GÖZLEM
EVET

HAYIR

FEN BİLİMLERİ

SOSYAL BİLİMLER

Biyoloji

Tarih

Kimya

Sosyoloji

Fizik

Psikoloji

Astronomi

Hukuk

Botanik

Siyaset Bilimi

Zooloji
Genetik
Farmakoloji
Tıp

Antropoloji
Etnografya
Heraldik
Nümismatik
Paleogafya
Filoloji
Ekonomi
Demografi

S osyal B ilgiler ve B ilim

23

EK 2: Resimlere Küsen Mehmet

RESİMLERE
KÜSEN
MEHMET

Merhaba arkadaşlar! Sizinle Resimlere Küsen Mehmet’in hikâyesini paylaşmak istiyorum.
Mehmet Berlin’de yaşamaktadır. On iki yaşındaki arkadaşımız altı ay önce babasının işleri nedeni ile ailesiyle birlikte İzmir’den Berlin’e taşınmıştır. Resim yapmayı çok seven Mehmet, Berlin’e geldikten sonra artık hiç resim yapmamaya ve odasından çıkmamaya başlamıştır. Mehmet’in
mutsuzluğu ailesinin dikkatini çekecek duruma gelince ailesi bunun nedenini Mehmet’e sormuş
ve Mehmet "enerjisinin olmadığını" söylemiştir. Annesi hemen Mehmet’i doktora götürmüştür. İç
hastalıklar doktoru, gerekli tahlilleri yaparak Mehmet’in bir rahatsızlığı olmadığını belirtmiştir. Annesi ise doktora pek inanmak istemeyince, doktor "Hanımefendi laboratuvarımızda tüm incelemeleri yaptık, kesin olarak oğlunuzun bir rahatsızlığı olmadığını söylüyorum." diye cevap vermiş ve
Mehmet’i bir psikolojik danışmana yönlendirmiştir. Mehmet’in psikolojik danışmanla görüşmesi
olumlu geçmiş ve biraz rahatlamıştır. Oysaki Mehmet, İzmir’deki gibi güzel manzaraları artık resmedemeyeceği için resim yapmayı bıraktığını ve Berlin’de henüz hiç arkadaşı olmadığı için mutsuz
olduğunu söylemiştir. Psikolojik danışman ise Mehmet’e "Bunlar çok normal şeylerdir. Bazı insanlar
gittikleri yere hemen uyum sağlayabilirken bazı insanlar uyum sağlayamayabilirler. Kişilik olarak
herkes birbirinden farklıdır. Bu nedenle bir genelleme yapmamız imkânsız olur. İnsanlar bizden kesin açıklamalar yapmamızı isterler. Ancak bizim deney ve gözlem olanaklarımız yok denecek kadar
az olduğu için biz diğer tıp alanlarında olduğu gibi kesin değerlendirmeler yapamıyoruz Mehmet.
Ama Berlin’de farklı konularda resimler yapmayı deneyerek uyum sağlamanı daha kolay hâle getirmeni sana önerebilirim." demiştir. Mehmet bir süre sonra psikolojik danışmanın önerilerini dikkate
alarak farklı temalarda resimler yapmaya başlamış ve bu da ailesini ve Mehmet’i çok mutlu etmiştir.
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EK 3: Değerlendirme Kartları

S osyal B ilgiler ve B ilim
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EK 4: Bil Bakalım Kâğıdı

BİL BAKALIM
İlgili tanımlardan yola çıkarak soru işareti olan yerleri fen bilim dallarıyla doldurabilirsiniz.

Madde ile enerji
arasındaki etkileşimi
inceleyen ve doğada
gerçekleşen olaylarla
ilgili mantıklı ve
matematiksel
açıklamalar yapan
uygulamalı bilim
dalıdır.

Gök bilimidir
ve yıldızların,
gezegenlerin,
galaksilerin doğrudan
incelenmesine
odaklanan bilim
dalıdır.

Canlılar ve yaşmı
inceleyen bilim
dalıdır.

Hayvan bilimidir ve
biyolojinin hayvanları
çeşitli yönleriyle
inceleyen bir alt
dalıdır.

Birçok alt bilim
dalından meydana
gelen sağlık bilimidir

Doğada mevcut olan
bütün maddelerin
yapısını, bileşimini,
maddeler arasındaki
dönüşümü inceleyen
bilim dalıdır.

Aritmetik, cebir,
geometri gibi sayı
ve ölçü temeline
dayanarak niceliklerin
özelliklerini inceleyen
bilimlerin ortak adıdır.

Astronomi
Fizik
Zooloji

Tıp
Biyoloji
Kimya
Matematik

26

SOSYAL BİLGİLER

BİL BAKALIM
İlgili tanımlardan yola çıkarak soru işareti olan yerleri sosyal bilim dallarıyla doldurabilirsiniz.

İnsanın kökenini,
biyolojik özelliklerini,
evrimini, toplumsal
ve kültürel ilişkilerini
inceleyen bilim
dalıdır.

Yer bilimlerinde
geçmişten
günümüze fosilleri
inceleyen bilim
dalıdır.

Bütün çeşitlilikleriyle
yeryüzüne bağlı
olayları inceleyen,
bunları açıklayan
bilim dalıdır.

Toplum ve insanın
etkileşimi üzerinde
çalışan, insan grupları
ile toplumların
bilimsel bir
incelemesini yapan
bilim dalıdır.

Geçmişte yaşanmış
olay ve olguları yer,
zaman belirterek
çeşitli belge ve
kanıtlar çerçevesinde
inceleyen bilim
dalıdır.

Metal paraları
inceleyen, sikke ve
madalyaların tarihi
ve tanımıyla uğraşan
bilim dalıdır.

Temel olarak kazı
yöntemiyle ortaya
çıkarılmış kültürleri,
sosyoloji, coğrafya,
tarih, etnoloji gibi
birçok bilim dalından
yararlanarak araştıran
ve inceleyen bilim
dalıdır.

Antropoloji
Paleontoloji
Sosyoloji
Nümismatik

Tarih
Coğrafya
Arkeoloji

S osyal B ilgiler ve B ilim
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EK 5: Bilimler Keşfi

BİLİMLER KEŞFİ
Gün çoktan ağarmıştı Toprak için, saatlerdir yatağın içinde dönüp duruyordu. Odanın içine kadar giren güneş ışığına bakamadı, ılık bir iklime uyandı( ), kalkmalıydı. Bugün babası
ve kardeşi Rüzgâr’la evlerinin yakınındaki arkeoloji müzesine
gideceklerdi, Fırtına Tanrısı Teşup’u anlatmıştı geçende babası, yeni yapılan bir kazıda bulunmuştu( ), çok ilgisini çekmişti
ikisinin de. Babasının söz verdiği gezi için sabırsızlanıyorlardı.
Babası, alanında iyi, birçok çalışması olan, insan ve toplumun
etkileşimleri üzerine çalışmalar yapan bir bilim adamıydı( ).
Geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini, savaş ve barışı, geçmiş yaşantıları sık sık araştırıp notlar alırdı( ). Hızlıca doğruldu yatağından, kardeşini kaldırmak
için odasına girdi. Masasının üstündeki mikroskoba yeniden baktı bir
değişiklik var mı diye, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyutlu
canlılarla ilgili öğretmeni bir araştırma ve gözlem ödevi vermişti ( ). Rüzgâr odada yoktu, evin içinde
kardeşini aramaya başladı, alt kata indi, orda da yarım bırakılmış bir süt bardağından başka bir şey göremedi, dikkatli baktığında ortalığa saçılmış bir sürü eski para gördü, aldı eline inceledi. Gördüğü paralara
benzemiyordu( ). Sarıydı, kocaman bir aslan başı vardı paralardan birinin üzerinde, telaşlandı. Bahçeye
çıktı koşar adım. Gördükleri karşısında küçük dilini yutacaktı, bahçelerinde uzay aracına benzer bir araç
vardı ve çalışıyordu. Aracın üstünde pi sayısı( ) H2O vb. bir sürü formül olduğunu gördü( ). Aracın
küçük camından içeri baktı, kardeşi içerdeydi, hızlıca attı kendini içeriye. Kardeşinin kolunun kanadığını gördü, annesi acil tıp teknikeriydi, hastalık ve yaralanmalardan korumaya yönelik çalışmalar yapıyordu her gün, Rüzgâr’ın kolunu da çabucak iyi eder diye düşündü Toprak( ). Rüzgâr’a sarıldı, -“Hadi
çıkalım kardeşim artık buradan”, demesiyle çıkmaya çalışırken araç hareketlenmeye başladı, ne olduğunu anlamaya çalışırken çok yukarılara çıktıklarını gördü. Çaresiz beklemeye başladılar. Dünyadan iyice uzaklaşmaya
başladıklarını gördükçe heyecanları daha da artmaya başlamıştı. Abisinin korkmaya başladığını gören Rüzgâr, cebinden iki eski taş çıkarıp
abisine gösterdi, “Bak abi bu sabah bahçede buldum bunları.” Toprak
okulda gördüğü fosilleşmiş taşlara benzetti incelediğinde. Muhtemelen
çok eski zamanlardan kalma bir canlıya ait taşlaşmış bir fosildi( ).
Saatlerdir yolculuk yapıyormuş gibi hissetti ikisi de, karınları çok
acıkmıştı. O anda aracın içinde bir sıcaklık oluştu, o kadar parlak
bir ışık kendilerine yaklaşıyordu ki dışarıya bakamıyorlardı. Nazım Öğretmen anlatmıştı geçen gün,
“Yeryüzünden incelendiğinde en parlak gözüken, yüzey
sıcaklığı en yüksek
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gezegendir, Venüs” demişti. Gözlerine inanamıyordu, Venüs’ü görüyordu ikisi de( ). Kardeşinin tişörtüne gözü takıldı bir anda, Albert Einstein kuantum fiziğini anlatıyordu tişörtte, gülümsedi Toprak, son
dönemde evreni anlama çabalarıyla ilgili çok sayıda kitap okuduğu aklına geldi ( ). Araç yavaşladı, durdu, kapısı açıldı, güneşten dışarıya bakamıyordu ikisi de, araçtan indiler ve şaşkınlıktan küçük dillerini
yutacak gibi oldular. Anlamadığı bir dilde konuşuyordu insanlar, piramitleri gördüklerinde şaşkınlıkları
bir kat daha arttı. Hemen önlerindeki tünelde buldular kendilerini, muhtemelen piramitlere giden bir yer
altı tüneliydi. Yollarını kaybetmişlerdi, bir anda metrelerce aşağıya bir çukura düştüler. Çok korkuyorlardı, çok büyük bir odada buldular kendilerini. Bir belgeselde izlemişti, Mısır’da krallar yerin çok altına
gömülürdü, diğer dünyaya geçişin kolay gerçekleşmesini istedikleri için. Yıllardır arkeologların arayıp
bulamadıkları Mısır’ın en önemli krallarından Tutankhamun’un defnedildiği yere ulaştıklarını anladılar( ).
Geçmiş ve günümüz topluluklarında yaşayan insanların yaşamlarını araştırdığı dönemde okumuştu, burayla ilgili hikâyeleri. Taşların üzerinde hayvan
resimleri gördüler, mumyalanmış kedi ve çöl faresi resimleri. Muhtemelen burada vardır diye düşündüler. Develer de çarpmıştı gözüne Toprakla Rüzgâr’ın tünele girerken, çöldeki hayvan yaşamlarını düşündürttü bu
resimler( ). Ailesini çok özlemişti iki kardeş de, araçlarına binip bir an
önce evlerine dönmek istiyorlardı. Çıkışı buldular ve dışarıya bakmalarıyla büyük bir şok yaşadılar. Geldikleri araç yerinde yoktu, Toprak ne
yapacağını bilemedi, “Hayır... hayır... hayır...” diye ağlamaya başladı ve
o anda bir şey oldu. Kardeşi üstünde, “Abi hadi kalk geç kalıyoruz, babam bizi bekliyor, müzeye gidecektik, unutma!” dedi. Yaşadıklarımın
bir rüya olması beni çok mutlu etmişti.

Bilimler Keşfi etkinliğinde yer alan sosyal bilimler ve fen bilimlerine ait bilim dallarını bulup parantezlerin içine yerleştirelim.
SOSYAL BİLİMLER
1.

Antropoloji

FEN BİLİMLERİ
8. Biyoloji

2. Paleontoloji

9. Matematik

3. Coğrafya

10. Tıp

4. Tarih

11. Kimya

5. Nümismatik

12. Zooloji

6. Arkeoloji

13. Astronomi

7. Sosyoloji

14. Fizik

S osyal B ilgiler ve B ilim
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Bir Tuşla Her şey

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş yoluyla Öğretim, Soru Cevap, Beyin Fırtınası,
Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

“Tartışma Sorusu” çalışma kâğıdı, bant, “Ne Var Ne
Yok?” çalışma kâğıdı, “Bulmaca” ve “Araştır Bakalım” çalışma kâğıdı

Disiplinler Arası Bağlantı:

Bilişim Teknolojileri, Sosyoloji, Psikoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Bulut Uzmanlığı, Aktüerya, Epidemiyoloji, Büyük
Veri, Dijital Kütüphane

Teknolojik gelişmelerin sosyal bilimlerin alt dallarına etkisine örnekler verir (Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni araştırma ve uzmanlık alanlarına değinilir.).

kâğıtlarını sınıf panosuna (ya da duvarına) yapıştırmalarını ister. Öğrencilere beş dakika süre verilerek
birbirlerinin görüşlerini okumaları için fırsat sağlanır. Süre bitiminde öğrencilerden duvardaki yazıları
okuduktan sonra fikrini değiştirip değiştirmediklerini nedeniyle birlikte açıklamaları istenir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık

2. Aşama

Kazanım ve Açıklamaları

“Tartışma Sorusu”, “Ne Var Ne Yok?”, “Bulmaca” çalışma kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Derste yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve
ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
EK 1’de yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan
tartışma sorusu öğrencilere dağıtılır ve cevaplarını
sayfanın altına açıklama yapmaları için beş dakika
süre verilir. Süre bitiminde öğretmen öğrencilerden

EK 2’de yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Ne Var Ne Yok?” isimli çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin metinleri okuyarak farklı
dönemlere ait ifadelerden yola çıkarak bu dönemlerde araştırma sürecinde karşılaşılan artı ve eksileri
(zaman, mekân, masraflar, sosyal ilişkiler vb. bakımından) ifadelerin altına yazmaları ve öğrencilerin
bu kişilerin hangi yıllarda yaşadıklarına yönelik tahminde bulunmaları istenir. Öğrencilerin verdikleri
cevapları sözlü olarak da ifade etmeleri istenerek
tahtaya tablo hâlinde iki dönemin karşılaştırmasına
ilişkin çıkarımlar öğretmen tarafından yazılır. Öğretmen, öğrencilerin çıkarımlarına ek olarak “Geçmişte bilgiye ulaşmak daha zor olduğu için bilgiye
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daha çok değer verilirdi. Bilgili insanlar toplum gözünde de değerli ve saygıdeğer görülürdü.” şeklinde
değerlendirmede bulunur.
3. Aşama
Aşağıda yer alan bilgi notu öğrencilerle paylaşılır.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatımızda olduğu gibi bilimsel alanda da önemli
değişimler yaşanmıştır. Artık internet ve bilgisayarlarımız ile istediğimiz bilgiye istediğimiz zaman
ulaşabiliyoruz. Örneğin uzaya gönderilen araçlar
elde ettikleri bilgileri kısa süre içinde uzay üsleri ile
paylaşarak dünyaya ulaştırabiliyorlar. Sosyal bilimler
alanlarında da teknolojik gelişmeler ile önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyanın farklı
bölgelerinde yaşayan insanlar ile ilgili bilgilere, araştırma kaynaklarına, kütüphanelere, arşivlere istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Bu gelişmeler ile hayatımıza bazı yeni kavramlar girmeye başladı. Şimdi size
bu kavramlar hakkında bilgi vermek istiyorum¹:
Dijital Kütüphane: Kitap, dergi, makale gibi tüm
materyallerin dijital bir ortama aktarıldığı sanal kütüphanedir.
Bulut Uzmanlığı: Depolama, veri tabanı, yazılım
gibi bilgi işlem hizmetlerini internet üzerinde sağlayan uzmanlık alanıdır.
Aktüerya: Parasal konularda sorunları değerlendirme, sorunlara çözümler üretme ve çözümler ile
ilgili geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı amaçlayan uzmanlık alanıdır.
Epidemiyoloji: Toplumlarda sağlıkla ilgili verilerin dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen nedenleri inceleyen tıp bilimi dalıdır.
Büyük Veri: Dijital ortamlarda yer alan bilgileri
işleyerek anlamlı hâle getirmeyi amaçlayan işlemleri
tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne ve “Dereceleme Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

¹ http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/duyurular/basin/brsr_2009.pdf [Erişim Tarihi:
13.07.2021]

�

¹ Özel, N. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
etkisiyle değişen bilgi kaynakları, hizmetleri ve
öğrenme ortamları, Millî Eğitim, 209, 270-294.

�

¹ Atan, S. (2020). Bulut bilişim ve geleneksel alternatiflerinin karşılaştırılması: işletmeler için
avantajlar, riskler ve geçiş önerileri, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (3),
747-759.

�

¹https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.
php/149103/mod_resource/content/0/Epidemiyoloji%20Giri%C5%9F.pdf [Erişim Tarihi:
13.07.2021]

�

¹Ergen, Y. (2018). Büyük veri, sosyal medya ve
etik: facebook örneğinde bir değerlendirme,
Yeni Düşünceler, 10, 53-64.

Görsel Kaynakça
�

¹EK 1 https://www.canva.com/design/DAEei5EkJfU/oZI8wtvDKOPrw202AM4B6g/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]

�

²EK 2 https://www.canva.com/design/DAEejLJuNmc/YIcCwv54LR9d4OUx3Hs_yg/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]
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³EK 4 https://www.canva.com/design/DAEeiim0noY/9XtzfNaSYtocb1f7Eibuvg/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]

Notlar:

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

4. Aşama
EK 3’te yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan bulmaca öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden tanımları verilen kavramları cevaplayarak bulmacada
işaretlemeleri istenir.

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

.....................................................................
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EK 1: Tartışma Sorusu

Şanghay’da, 29 Ağustos 2019’da düzenlenen Dünya Yapay
Zekâ Konferansı’nda Jack Ma ve Elon Musk arasında şöyle bir
sohbet gelişmiştir. Jack Ma, bilgisayarların insanlardan daha
zeki olmadığını ve insanların duyguları olduğuna vurgu yaparken, yapay zekâdan korkmamıza gerek olmadığını ifade etmiştir.
Elon Musk ise bir çok bilgisayarın insandan daha zeki olabileceğine dikkat çekmiştir.

Peki sence insanlar
robotları üretebiliyorken,
robotlar insan üretebilir
mi? Ne dersin?
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EK 2: Ne Var Ne Yok?
Bizim gençliğimizde ülkemizin en büyük kütüphanesi İstanbul’da olduğu için araştırma yapmak amacıyla oraya seyahat ederdim. İstanbul’da ülkemizin çok önemli bilim insanları yaşıyordu. Gitmişken
onlara aklıma takılan soruları sorup cevapları not ederdim. İstediğim bir eğitimi almak için İstanbul’da
en az bir ay kalmam gerekirdi. Bu nedenle kendime kalacak bir yer bulmak zorunda kalırdım. İstanbul Beyazıt’taki kütüphanede bulunan gazeteleri incelerken çok heyecanlanırdım. Bazen elektrikler
kesilince gaz lambası ışığında ders çalışırdım. Ama gitmişken çok sevdiğim arkadaşlarımı da ziyaret
ederdim. Beraber sohbet eder, eski günlerimizi anardık. Evet araştırma yapmak yorucu oluyordu ama dostlarımı görünce yorgunluk falan kalmıyordu.

NE VAR?:
NE YOK?:

Araştırma yapmak için laboratuvarımdan dışarı çıkmama pek gerek kalmıyor. Bilgisayarda çevrim içi hizmet veren kütüphaneleri ziyaret ediyorum. Yurt dışındaki ve yurt
içindeki üniversitelerin yayınlarını sitelerinden takip edebiliyorum. Kütüphaneler dışında dijital arşivlerden geçmiş tarihlerde yayınlanan gazete haberlerini ve bilimsel yayınları inceleyebiliyorum. Çözemediğim bir sorunum olursa öğretmenime, arkadaşlarıma mail atarak yardım isteyebiliyorum. Bir toplantıya katılmam gerekiyorsa çevrim
içi programlar aracılığı ile bunu gerçekleştirebiliyorum. İhtiyacım olan kurslara çevrim içi katılabiliyorum. Sıkıldığım zamanlarda film izliyorum ve müzik dinliyorum.
Ama arkadaşlarımla sinemaya gitmenin daha keyifli olduğunu itiraf etmeliyim.

NE VAR?:
NE YOK?:

S osyal B ilgiler ve B ilim
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EK 3: Bulmaca

1

4

2

5

3

SORULAR
1. Tüm materyallerin (kitap, dergi vb.) dijital bir formatta yer aldığı; metin, ses, video vb. formatlarda kullanıcılara sunulduğu sanal kütüphanedir.
2. Sunucu, depolama, veri tabanı, ağ, yazılım gibi bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden sağlanmasını
amaçlayan uzmanlık alanıdır.
3. Finansal konularda riskleri değerlendirme, çözümler üretme ve önerme ve önerilen çözümler ile ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunmayı amaçlayan uzmanlık alanıdır.
4. Toplumlarda hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili verilerin, dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen
nedenleri inceleyen bir tıp bilimi dalıdır.
5. Sosyal medya araçları, arama motorları, bilgi ve belge arşivleri, makine verileri gibi farklı kaynaklarda yer
alan bilgileri işleyerek anlamlı verilere dönüştürmek amacıyla yazılım şirketlerinin geliştirdiği bir kavramdır.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Örneklerin İzinde

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Soru Cevap, Keşfederek Öğrenme, Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

“Mektup”, “Kelime Üçlüsü”, “Bir Sorum Olacak”

Disiplinler arası Boyut:

Tarih, Coğrafya, Dil ve Edebiyat

Kazandırılacak Kavramlar:

Bilim İnsanı, Sosyal Bilimler

Kazanım ve Açıklamaları
Atatürk’ün sosyal bilimlere yaptığı katkıların
günümüze etkilerini değerlendirir (Atatürk’ün Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan
çalışmaları vurgulanır.).
Sosyal Bilimler alanında çalışan bilim insanlarına ilgi duyar (Sosyal bilim alanlarında önemli çalışmalara imza atmış Türk bilim insanlarına değinilir.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Mektup” ve “Bir Sorum Olacak” çalışma kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. “Kelime Üçlüsü”
bir adet (Sınıf mevcudu dikkate alınarak iki adet de
olabilir.) çoğaltılır. Derste yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve ders sonunda öğrencilerin neleri
öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Bir önceki derste öğrencilere verilen “Araştır Bakalım” çalışma kâğıdı ile öğrencilerin Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Dil, Tarih ve Coğrafya

Fakültesi ile ilgili yaptıkları çalışmalarda elde ettikleri
bilgileri sırasıyla arkadaşları ile paylaşmaları istenir.
2. Aşama
Öğrencilerin verdiği bilgiler toparlanarak aşağıdaki bilgi notu öğrencilerle paylaşılır.

BİLGİ NOTU
Mustafa Kemal ATATÜRK, tüm bilim dallarında olduğu gibi ülkemizin kalkınması için
sosyal bilimlerin de ne kadar önemli olduğunu bilen bir liderdi. Bu nedenle ülkemizde tarih, coğrafya, edebiyat başta olmak üzere birçok sosyal bilim dalının gelişmesi ve bu bilim
dallarında araştırmalar yapacak bilim insanlarının yetişmesi için önemli kurumların temellerinin atılmasına öncülük etmiştir. Bu kurumların önde gelenleri şunlardır:
Türk Tarih Kurumu: 15 Nisan 1931’de Atatürk’ün liderliğinde kurulmuştur. Yabancı ders
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kitaplarında Türkler ile ilgili olumsuz nitelendirmelere karşı, Türklerin dünya tarihine ve
uygarlığına sağladığı katkıları araştırmak, tarih
alanında araştırma ve yayınlar yapmak ve tarihçiler yetiştirmek için açılan kurum günümüzde
de çalışmalarına devam etmektedir.¹
Türk Dil Kurumu: Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932’de Atatürk’ün liderliğinde kurulmuştur. Kurum, Türkçe ile ilgili
araştırmalar yapmak, Türkçenin sorunlarına
çözümler üretmek ve bu amaçları gerçekleştirerek Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçe dil ögelerini derlemeyi hedefleyen
araştırmalar yapmak amacıyla çalışmalarına
günümüzde de devam etmektedir.²
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi: 14 Haziran
1935’te kurulan fakültenin şu anki binası Alman mimar Bruno J.F. TAUT tarafından yapılmıştır. Tarih, coğrafya ve dil alanları ile ilgili
modern eğitim vermek ve bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulan fakülte günümüzde de
bu alanlarda öğretim vermeye devam etmektedir.³

3. Aşama
EK 1’de yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Mektup” kâğıtları öğretmen tarafından katlanarak öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin aynı anda
mektuplarını açarak sessizce okumaları istenir. Öğrenciler mektup kâğıdının altında yer alan kısma cevaplarını (nedenleri ile birlikte) yazarak kâğıdı katlarlar. Ardından her bir öğrencinin mektuba yazdığı
cevabı sırayla sınıfa okuması istenir.
4. Aşama
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri
dönmelisiniz!” sözü öğretmen tarafından sınıfa
okunarak bu söz ile Atatürk’ün yurt dışına gönderilen öğrencilere yönelik beklentilerine ilişkin çıkarımlarda bulunmaları istenir. Öğrenciler fikirlerini
söz alarak ifade ederler. Ardından EK 2’deki kelime
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üçlüsü kesilerek her öğrenciye bir kelime grubu gelecek şekilde rastgele dağıtılır. Öğrencilerin yurt dışına gönderilen öğrencilere söylenmek üzere içinde
bu kelimelerin geçtiği özlü sözler üretmeleri istenir.
Öğrenciler ürettikleri bu sözleri sırasıyla sınıfa okuyarak paylaşırlar.
5. Aşama
Aşağıda yer alan Türkiye’de sosyal bilim alanlarında yetişmiş bilim insanları ile ilgili bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
Afet İNAN: Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı
olan değerli bilim insanımız Prof. Dr. Afet İNAN,
Türkiye’de sosyoloji ve tarih bilimlerinin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.
Muazzez İlmiye ÇIĞ: Sümer tarihi ile ilgili çalışmalar ve yayınlar yapmıştır. Türkiye’de Sümer tarihi ve uygarlığına ilişkin çalışmaların gelişmesine
önemli katkılarda bulunmuştur.
Halet ÇAMBEL: Arkeoloji alanında önemli çalışmalara imza atan değerli bilim insanı, Hititler’in
başkenti Hattuşaş’ın bulunduğu Boğazköy’deki kazılarda yer almıştır.⁴
Fuat SEZGİN: Bilim tarihi ve İslam tarihi alanlarında çalışmalar yapmıştır. İstanbul İslam, Bilim
ve Teknoloji Müzesi’nin açılmasına önemli katkılar
yapmıştır.
Şerif MARDİN: Türkiye’de kültürün sosyal ve siyasal hayattaki rolünü ele alan araştırmalar yapmış
bir sosyal bilimcidir.⁵
Şevket PAMUK: Osmanlı Devleti ve Türkiye iktisat tarihi üzerine farklı dillerde yayınlanmış makale
ve kitapları vardır.
Halil İNALCIK: Osmanlı tarihi ve Türk tarihi ile
ilgili siyasi ve ekonomik konularda yayınlar yapmıştır. Prof. Dr. Halil İNALCIK, Tarihçilerin Kutbu olarak anılmaktadır.
İlber ORTAYLI: Osmanlı tarihine ilişkin yaptığı çalışmalarıyla Türkiye’ye tarih bilimini sevdiren
önemli bir bilim insanımızdır. Çok sayıda yayınlanmış makalesi ve kitapları bulunmaktadır.
Doğan CÜCELOĞLU: Psikoloji alanında önem-
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li çalışmalara imza atmıştır. Yayınlanmış çok sayıda makale ve kitabı ile Türkiye’de psikoloji biliminin
gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur.
6. Aşama
EK 3’te yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Bir Sorum Olacak” isimli çalışma kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerden çalışma kâğıdında
yer alan bilim insanının uzmanlık alanını göz önünde bulundurarak birer soru üretmeleri ve yazmaları istenir. Ardından öğrenciler sorularını yazdıkları
kâğıtlarını istedikleri bir arkadaşı ile değiş tokuş yaparlar. Her öğrenciye bir kâğıt gelmelidir. Öğrenciler kendilerine verilen kâğıtlarda yer alan soruların
cevaplarını evde araştırmak ve kâğıda yazmakla görevlendirilir. Öğrencilerden bu çalışma kâğıtlarını
bir sonraki hafta yanlarında getirerek soruları yazan
arkadaşına vermeleri istenir.

•

² EK 2 https://www.canva.com/design/DAEejoN9eZE/JZVsYANUNfXxXQsiXVMlUA/edit [Erişim
Tarihi: 16.06.2021]

•

³ EK 3 https://www.canva.com/design/DAEejyKqcJk/nm-cPjTlwXvGNzMZAVn2NQ/edit [Erişim Tarihi: 16.06.2021]

Notlar:

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

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

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

Ölçme ve Değerlendirme

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

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

Kaynakça

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

•

¹https://www.ttk.gov.tr/tarihce/[Erişim Tarihi:
16.06.2021]

•

²https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/tarihce-2/
[Erişim Tarihi: 16.06.2021]

•

³http://www.dtcf.ankara.edu.tr/kurumsal/fakulte-hakkinda/[Erişim Tarihi: 16.06.2021]

•

⁴ Karpınar, T. (2019). Bir cumhuriyet kadını; Prof.
Dr. Halet Çambel, Asia Minor Studies, 7 (2), 259265.

•

⁵https://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/turkiyede-sosyal-bilimleri-uluslararasi-duzeye-yukseltmis-olan-hocamiz-serif-mardini-yitirdik [Erişim
Tarihi: 14.07.2021]

Görsel Kaynakça
•

•

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

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

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

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

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

¹ EK 1 https://www.canva.com/design/DAEejbQ9k3U/W04JJEbb32-Ux4UQIFS9gw/edit [Erişim
Tarihi: 16.06.2021]

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

¹ Ünver, M. S. (2019). Milletlerarası Kadın Kongresi Atatürk’ün Himayesinde İstanbul’da, TRT
Vizyon Dergisi, 355, 22-25.

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

S osyal B ilgiler ve B ilim
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EK 1: Mektup

KIYMETLİ EVLADIM,
Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için çok çalışmamız gerektiğini sen de biliyorsun. Cumhuriyeti kurmak için çok çaba gösterdik ve fedakârlıklarda bulunduk.
Ülkemizin çağdaşlaşması için bilime ve eğitime önem vermemiz gerekiyor. Bu nedenle senin gibi çalışkan ve azimli öğrencilerimizi yurt dışına eğitim almak için
gönderiyoruz. Yakın bir zaman önce Ekrem Akurgal arkeoloji eğitimi, Sadi Irmak
tıp eğitimi, Vildan Aşir Savaşır spor ve atletizim, İdil Biret ve Suna Kan müzik üzerine eğitimlerini tamamladılar ve yurda döndüler. Eğer kabul edersen seni de yurt
dışına istediğin bir alanda eğitim görmek üzere göndermek istiyoruz.
Unutmayın ki “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri
dönmelisiniz.”*
Sevgiler
Mustafa Kemal Atatürk
“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”
CEVAP
SEVGİLİ ATAM

*

Ünver, M. S. (2019). Milletlerarası Kadın Kongresi Atatürk’ün himayesinde İstanbul’da, TRT Vizyon Dergisi,
355, 22-25.

**

Mektup etkinlik yazarı tarafından geliştirilmiştir.

38

SOSYAL BİLGİLER

EK 2: Kelime Üçlüsü

UMUT
EĞİTİM
ÜLKE

CUMHURİYET
BAŞARI
GELECEK

GENÇLİK
EĞİTİM
ÇAĞDAŞLIK

DEVLET
BAŞARI
GELECEK

GELECEK
ÇAĞDAŞLIK
AMAÇ

TARİH
GENÇLİK
UMUT

BİLİM
GELİŞME
ÜLKE

CUMHURİYET
BİLİM
IŞIK

ÇALIŞMAK
BAŞARI
BİLİM

UMUT
BİLİM
BAŞARI

S osyal B ilgiler ve B ilim
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EK 3: Bir Sorum Olacak

İsim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SORUM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

İLBER ORTAYLI/TARİH
CEVAP:

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

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

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

SORUM:

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

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

CEVAP:

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

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

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

DOĞAN CÜCELOĞLU/PSİKOLOJİ
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Basamak Basamak

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Soru Cevap, Örnek Olay
Materyal/Araç Gereç:

“Fatma’nın Aklındaki Soru” ve “Görüşme Sorularımız” ve “Teknoloji Kullanımı Anket Formu”, “Doğrusunu Yaz Bakalım” çalışma kâğıtları

Disiplinler Arası Boyut:

Kütüphanecilik, Bilişim Teknolojileri

Kazandırılacak Kavramlar:

Dijital Kütüphane, Dijital Arşiv, Literatür Tarama, Yöntem

Kazanım ve Açıklamaları
Sosyal bilimler alanında kullanılan veri toplama
tekniklerini ve yararlanabileceği bilgi kaynaklarını
fark eder (Sosyal bilimlerde anket, görüşme ve kaynak tarama yöntem ve tekniklerine değinilir.).
Bilimsel araştırmalarda etik kuralların önemini fark
eder (Bilimsel çalışmalarda dürüstlük, kaynak gösterme, doğruluk ve güvenir olmanın önemi vurgulanır.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Fatma’nın Aklındaki Soru” (EK 1), “Görüşme Sorularımız” (EK 2), “Teknoloji Kullanımı Anket Formu” (EK 3), “Doğrusunu Yaz Bakalım” (EK
4) çalışma kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
Derste yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve
ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere EK 1’de yer alan “Fatma’nın Aklındaki Soru” isimli çalışma kâğıdı dağıtılır ve öğren-

cilere okumaları için yeterli süre (4 dk.) tanınır. Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir:
a. Fatma’nın cevaplamak istediği soru nedir?
b. Fatma bu soruyu cevaplamak için neler yapmıştır?
c. Fatma ailesinin Girit’ten göç ettiğini hangi bilgilerle ispatlamıştır?
2. Aşama
Öğrenciler yukarıda yer alan soruları cevapladıktan sonra, öğretmen tarafından aşağıda yer alan
bilgi notu paylaşılır.

BİLGİ NOTU¹
Bilgiyi elde etmek için izlediğimiz yola yöntem
denir. Mesela; okuldan eve gitmek için otobüsle,
yürüyerek ya da ailemize ait arabayla gitmek gibi
seçeneklerimiz olabilir. Bunlardan bize en uygun
olanı tercih ederek evimize gidebiliriz. Sonuç
olarak amacımıza ulaşmamıza katkı sağlayan
tüm bu seçenekler bizim yöntemimizi oluşturur.

S osyal B ilgiler ve B ilim

Sosyal bilimlerin alanına giren konularda araştırma yaparken de birtakım veri toplama tekniklerinden
yararlanılır. Kaynak tarama, görüşme, anket bu yöntem ve bilgi toplama araçlarının başında gelmektedir.
Literatür tarama, bir konuda araştırma yaparken
o konu üzerine yazılmış makale, kitap, haber gibi
metinlerin incelenmesidir.
Görüşme, araştırma yaptığımız konu ile ilgili bilgisi olan kişilerle yapılan konuşmalar sonucunda bilgilerin not alınmasına ya da kaydedilmesine dayanır.
Anket, araştırma yapılan konu ile ilgili olarak
bireylere cevaplamaları için hazırlanan sorulardan
oluşan formdur.
Araştırmada kaynak taraması yaparken bazı bilgi
kaynaklarından yararlanırız. Bunların arasında daha
önce de belirttiğimiz gibi kitaplar, makaleler, gazete haberleri, belgeler yer almaktadır. Bu kaynaklar
kütüphanelerde yer almakla birlikte özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijital arşiv
ve dijital kütüphaneler yardımıyla kütüphaneye gitmeden de bu kaynaklara kolaylıkla ulaşabilmekteyiz.
Dijital Kütüphane: Kaynakların (makale, kitap,
gazete vb.) yazılı ya da görsel olarak bilgisayar ortamına aktarılması ve internet üzerinde kullanıcıların
erişimine açık olduğu bir sistemdir.
Dijital Arşiv: Dosyaların ya da belgelerin taranarak bilgisayar ortamına aktarılmasına dayalı veri
tabanıdır.
Bilimsel Etik Kuralları: Bir araştırma yaparken
tarafsız olmamız, dürüst olmamız, görüşlerimizin
etkisinde kalmamamız, yararlandığımız kaynakların kime ait olduğuna ilişkin verileri kaynaklar kısmında paylaşmamız, elde ettiğimiz bilgileri kendi
görüşlerimize göre değiştirmeden olduğu gibi vermemiz anlamına gelir.
3. Aşama
Sınıf mevcuduna göre öğrenciler gruplara ayrılır. Her bir gruba EK 2 ve EK 3’teki çalışma kâğıtları
dağıtılır. EK 2’de öğrencilerin teknoloji bağımlılığı
ile ilgili yapılacak araştırmada yararlanmak üzere bir uzmanla yapılması planlanan görüşme için
sorular hazırlamaları istenir. EK 3’te ise teknoloji
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kullanımı ile ilgili katılımcılara uygulanacak anket
formunda sorulmak üzere temel düzeyde sorular
hazırlamaları istenir. Bu ankette cevaplar hazır olarak verilmiş olup öğrencilerin bu cevaplara uygun
sorular hazırlamaları istenmelidir. Gruplara bu etkinlikleri tamamlamaları için yeterli süre verilir.
4. Aşama
“Doğrusunu Yaz Bakalım” (EK 4) çalışma kâğıdı tüm öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin burada yer
alan ifadelerin doğruluğunu sorgulayarak eğer doğru değiller ise doğrusunu yazmaları istenir. Öğrenciler çalışma kâğıtlarındaki etkinliği tamamladıktan
sonra öğrencilere söz hakkı verilerek cevaplar alınır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
•

¹ Özel, N. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
etkisiyle değişen bilgi kaynakları, hizmetleri ve
öğrenme ortamları, Millî Eğitim, 209, 270-294.

•

¹ Öney, C. (2020). Kişisel dijital arşivin oluşturulmasında Zotero’nun rolü, Anemon Muş Alparslan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 265–276.

•

¹ https://sozluk.gov.tr/[Erişim Tarihi: 14.07.2021]

•

¹ Gülmez, S. B. (2020). Sosyal bilimlerde makale
yazımı üzerine, Pamukkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 169-180.

•

¹ Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket Geliştirme, Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-151.

•

¹ Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir
Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24 (24), 543-559.

Görsel Kaynakça
•

¹ EK 1 https://www.canva.com/design/DAEhWUIvjwE/un9LsROpF0wohYaiiXKUaA/edit
[Erişim Tarihi: 14.06.2021]

•

² EK 2 https://www.canva.com/design/DAEhb7uo7Rk/OfJBv45uMmOQah-bTC7eUA/edit
[Erişim Tarihi: 14.06.2021]

•

³ EK 3 https://www.canva.com/design/DAEhcINyTHI/wRSL6TCdcxRLlvxKkUAF6w/edit [Erişim Tarihi: 14.06.2021]

•

⁴ EK 4https://www.canva.com/design/DAEhcFxPyfU/cGyivWgf5fmThVSb8yihSQ/edit [Erişim Tarihi: 14.06.2021]
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EK 1: Fatma’nın Aklındaki Soru

Fatma'nın Aklındaki Sorular
Fatma çocukluğunda aile büyüklerinin 1900'lü yıllarda Girit'ten Anadolu'ya göç ettiğini duymuştu. Büyük annesi sürekli Girit'teki yaşantılarından
ve anılarından ve en önemlisi Girit'te kalan kardeşi Nazife’den söz ederdi.
Şu an üniversitede tarih bölümünde öğrenim gören Fatma ailesiyle ilgili bu
bilgileri sınıf arkadaşıyla paylaştığında, arkadaşı bu bilgilerin gerçek olduğuna inanmaması gerektiğini ve büyüklerin böyle hikâyeler anlatmayı çok
sevebileceğini belirtmişti. Bunun üzerine aklı karışan Fatma, ailesiyle ilgili
bu bilginin doğruluğunu araştırmaya karar vermiştir.
Fatma'nın aklındaki soru:
Benim ailem Girit'ten mi Anadolu'ya göç etti?

Girit

S osyal B ilgiler ve B ilim
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Peki Fatma aklındaki sorunun
cevabını nasıl buldu?

Sorusu ile ilgili
bilgi kaynaklarını araştırdı.

Büyükannesiyle
bu konu ile ilgili
görüşme yaptı.

Topladığı bilgilerin akimdaki soruyu cevaplayıp
cevaplamadıklarını kontrol etti.

Büyükannesi
1905 yılında Girit'ten İzmir'e
geldiklerini
anne, babası ve
kardeşinin orada kaldıklarını
anlattı.

Elde ettiği bilgileri yazılı olarak
bir metin hâline
getirdi.

Öncelikle araştırmasının amacından söz etti.

Nüfus Müdürlüğüne giderek
aile büyüklerinin doğum yerlerine baktı.

Kütüphaneye giderek büyükannesinin anlattığı
göçler hakkında
bilgiler topladı.

Nüfus kayıtlarında büyük annesinin 1889'da
Girit doğumlu
olduğunu tespit
etti.

Kitapları ve internetteki gazete arşivlerini,
konu ile ilgili
makaleleri inceleyerek büyükannesinin
bahsettiği dönemlerde Girit'ten göçler
yapıldığını tespit etti.

Konu ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan elde
ettiğinden bahsetti.

Girit'ten yapılan
göçler hakkında genel bir bilgi verdi. Nüfus
Müdürlüğü ve
büyükannesinden edindikleri
bilgilerden hareketle ailesinin
Girit'ten göç ettiğini ispatladı.
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EK 2: Görüşme Sorularımız

GÖRÜŞME SORULARIMIZ

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili olarak
uzmanlarla görüşme yapmayı
planlıyoruz. Bu görüşmede neler
soralım?

1.

2.

3.

4.

S osyal B ilgiler ve B ilim

EKTeknoloji
3: Teknoloji
Kullanımı
Anket
Formu
EK 3:
Kullanımı
Anket
Formu
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EK 4: Doğrusunu Yaz Bakalım

Doğrusunu Yaz Bakalım

AYŞE: Bir araştırmada yararlandığım kitapları ve
makaleleri araştırmamın kaynaklar kısmında göstermeme gerek yoktur.
PEKİ YA SENCE:
...........................................................................

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

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

AYLİN: Araştırma sonucu istediğim gibi olmazsa,
sonuçları kendime göre değiştirebilirim.
PEKİ YA SENCE:
...........................................................................

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

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

HANDAN: Araştırma ile ilgili olarak hazırladığım anketi sadece sevdiğim arkadaşlarımın doldurmasını isterim.

HAKAN: Araştırma ile ilgili olarak hazırladığım
anketin sonuçlarını kendi görüşlerime göre değiştiririm.

PEKİ YA SENCE:

PEKİ YA SENCE:

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

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

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

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

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

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

B irey ve T oplum
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Birey ve Toplum

Etkinlik Adı:

Tanıyorum Öyleyse Varım

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Soru Cevap, Eğitsel Oyunlar
Materyal/Araç Gereç:

“Yaz Kursları Başvuru Formu”, “Benim Kariyer Yolculuğum”, “Tombala”, “Kurs Listesi”.

Disiplinler Arası Boyut:

Sosyoloji, Psikoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Kariyer, Kişisel Gelişim, Kariyer Planı.

Kazanım ve Açıklamaları

2. Aşama

İlgi ve yeteneğine uygun katılacağı sosyal gruplara karar verir (Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olmanın önemi vurgulanır.).

Öğrencilerin her birine “Yaz Kursları Başvuru Formu” (EK 1) dağıtılır. Öğrencilerin sayfadaki kursları inceleyerek kendilerine uygun bir kursa
başvuru yapmaları için başvuru formunu doldurmaları istenir. Başvuru formunu tamamlamaları
için yeterli süre verildikten sonra, öğrencilerin her
birine söz hakkı verilerek doldurdukları başvuru
formundaki sorulara verdikleri cevapları arkadaşları ile paylaşmaları istenir. Öğretmen, öğrenciler
cevaplarını belirtirken seçtikleri kurslara göre her
bir kurs için “Kurs Listesi”ne (EK 2) öğrenci adlarını yazarak kurs listeleri oluşturur. Oluşturulan listeye göre öğrenciler gruplara ayrılır. Bu gruplara göre
yerlerine otururlar.

İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kişisel gelişim
ve kariyer planlaması yapar (Kendisine bir hedef belirleyerek bu doğrultuda plan yapmanın önemine
değinilir.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Yaz Kursları Başvuru Formu”, “Benim Kariyer
Yolculuğum” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. “Kurs
Listesi” bir adet çıkarılır. “Tombala” kartları sınıf
mevcuduna göre grup sayısı dikkate alınarak çoğaltılabilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Derste yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir
ve ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

3. Aşama
Aşağıda yer alan bilgiler öğrenciler ile paylaşılır.
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Ölçme ve Değerlendirme
BİLGİ NOTU¹
Kariyer: Bir meslekte çalışma, eğitim vb. ile
elde edilen gelişmeyi ifade eder.
Kişisel Gelişim: Bireyin becerilerini, bilgilerini arttırmak amacıyla etkinlikler, eğitimler vb.
aracılığıyla gerçekleştirdiği değişimdir.
Kariyer Planı: Bireyin yeteneklerini ve ilgilerini
dikkate alarak mesleki hedeflerini belirlemesi, bu mesleki hedeflere ulaşmak için gereken
eğitim vb. yönelik olarak süreci planlamasıdır.
Kariyer planı yaparken, bireylerin ilgi, yetenek,
akademik başarı gibi kişisel özelliklerini iyi tanımaları büyük önem taşımaktadır.

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
•

¹ Tüz, M. V. (2003/1), Kariyer planlamasında yeni
yaklaşımlar, U. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (4), 169-176.

•

¹ Şengül, S., Acar, O. K. (2021). Türkiye’de kişisel
gelişim alanının tarihçesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23 (1), 219-235.

Görsel Kaynak
•

¹EK 1–EK 2 https://www.canva.com/design/DAEhc-R5CaY/nIBSeRihSKFhJz2YLwTbwA/edit
[Erişim Tarihi: 16.06.2021]

•

² EK 3 https://www.canva.com/design/DAEhiEWey84/88_UoHyAG8NnoCMfJOsqCg/edit
[Erişim Tarihi: 16.06.2021]

•

³ EK 4 https://www.canva.com/design/DAEfGoq6ipE/BmDOjBNMnhi_BMZDndG_6Q/edit
[Erişim Tarihi: 16.06.2021]

4. Aşama
Ek 3’te yer alan “Tombala” kartları kesilerek her
bir gruba bir adet gelecek şekilde dağıtılır. Öğretmen öğrenci kartlarında yer alan kelimelerin bulunduğu kelime tablosunu kare kare keserek bir poşet
vb. içine koyar. Ardından tek tek bu kelimeleri poşetten çekerek kartında olan gruba verir ve öğrenciler çıkan bu kelimenin üzerine öğretmenden aldıkları bu kâğıt ile kapatırlar. Tombala kartındaki tüm
kelimeleri tamamlayan gruplar, kartlarında yer alan
kelimelerden hareketle tombala kartındaki mesleğin
ne olduğuna karar vererek karta yazarlar.
5. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Benim Kariyer
Yolculuğum” isimli çalışma kâğıdı her öğrenciye birer tane olmak suretiyle dağıtılır. Öğrenciler ilk olarak şu anki yaşını ve okulunu “Bulunduğum Yer”
kısmına, olmak istedikleri mesleği ve bu mesleğe sahip olmayı planladıkları yaşı “Olmak İstediğim Yer”
kısmına yazarlar. Ardından öğrencilere bu hedeflerine ulaşmak için en az üç tane yapmaları gereken
eğitim, deneyim vb. belirleyerek sırayla 1/2/3 olarak
numaralandırılmış yerlere yazmaları istenir. Öğrencilere yeterli süre tanındıktan sonra isteyen öğrencilere söz hakkı verilerek bu kariyer planlarını arkadaşları ile paylaşmalarına fırsat tanınır.

Notlar:

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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EK 1: Yaz Kursları Başvuru Formu

YAZ KURSLARIMIZ
FUTBOL

DA Ğ CILIK
AT B İ N İ C İ L İĞİ
İ ZC İ L İ K VE KAMP

A Ş ÇILIK

EVC İ L HAYVAN BAKIMI

B İ TK İ YET İŞ T İ R İ C İ L İĞİ

PASTACILIK

UZUN ATLAMA

Kurs Başvuru Formu

Kurs Başvuru Formu
Adı Soyadı:

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

Kurs Adı:

Kurs Adı:

Bu kurs ile hangi

yeteneğinizi
geliştirmek
Bu
kurs ile hangi
yeteneğinizi
istiyorsunuz?

geliştirmek istiyorsunuz?
..............................
...................................................

Bu kursa katılmak

istemenizin
nedenlerini
Bu
kursa katılmak
istekısaca yazar mısınız?
menizin nedenlerini kısaca yazar mısını?

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

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

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

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

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

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

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

50

SOSYAL BİLGİLER

EK 2: “Kurs Listesi”

Kurs Listeleri

İZCİLİK VE KAMP

PASTACILIK

BİTKİ
YETİŞTİRİCİLİĞİ

AT BİNİCİLİĞİ

AŞÇILIK

UZUN ATLAMA

DAĞCILIK

FUTBOL

EVCİL HAYVAN
BAKIMI

B irey ve T oplum

EK 3: Tombala

Bu Meslek .........................................................................................

HAR EK ET

E N E R Jİ

K OŞ U

S AĞLIK

DİS İP LİN

BES LENME

ZIP LAM A

TOP

Y AR IŞ

R EK AB ET
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Bu Meslek .........................................................................................

P İY ANO

NOTA

K EMAN

S AHNE

Ş AR K I

SES

BESTE

K ONS ER VATUVAR

K OR O

GİT AR

B irey ve T oplum
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Bu Meslek .........................................................................................

ALIŞ

İH R ACAT

GİR İŞ İM Cİ

İT H ALAT

ÜR E T İM

F AB R İK A

S AT IŞ

Y AT IR IM

R EK LAM

PAZAR LAMA
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Öğretmen bu kısımda yer alan kelimeleri keserek poşete atar. Poşetten seçerek tombala kartında olan öğrenci grubuna verir.

HAR EK ET

E N E R Jİ

S AĞLIK

K OŞ U

DİS İP LİN

BES LENME

ZIP LAM A

TOP

R EK AB ET

Y AR IŞ

P İY ANO

NOTA

K EMAN

SES

S AHNE

Ş AR K I

BESTE

K ONS ER VATUVAR

K OR O

GİT AR

ALIŞ

İH R ACAT

GİR İŞ İM Cİ

İT H ALAT

ÜR E T İM

B irey ve T oplum
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Öğretmen bu kısımda yer alan kelimeleri keserek poşete atar. Poşetten seçerek tombala kartında olan öğrenci grubuna verir.

HAR EK ET

E N E R Jİ

S AĞLIK

K OŞ U

DİS İP LİN
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Ek 4: Benim Kariyer Yolculuğum

Benim Kariyer Yolculuğum

Bulunduğum Yer
(Okulum-Yaşım):

1.

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

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

2.

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

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

Olmak İstediğim Yer (Mesleğim-Yaşım):
...................................................

3.

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

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

B irey ve T oplum
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Birey ve Toplum

Etkinlik Adı:

Demokratik Olmayan Ülkenin Öyküsü

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler Soru- Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

Okuma Parçası

Disiplinler Arası Bağlantı:

Hukuk, Siyaset, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Demokrasi, Seçme Seçilme,Seçim, Eşit Oy, Genel Oy

Kazanım ve Açıklamaları

Öğrenme Öğretme Süreci

Demokraside özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengeyi sorgular.

1. Aşama

a) Demokrasi ile özgürlük ve sorumluluk kavramlarını açıklanmasını sağlar.
Demokratik olan ve olmayan süreçleri değerlendirir.
b) Demokrasi ile özgürlük, sorumluluk arasında
sorgularken eleştirel düşünmeyi becerisini geliştirir.
a) Demokratik süreçlerin özelliklerini açıklar.
b) Demokratik süreçlerinin özelliklerini bilerek,
demokratik olmayan durumlar hakkında bilgi
sahibi olur.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere demokrasi kavramının neler çağrıştırdığı, yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıkları beyin fırtınası tekniği belirlenir. Bu konudaki
öğrenme eksikliği giderilir.

EK 1 "Demokratik Olmayan Bir Ülkede" adlı öyküden yola çıkarak öykünün öğrenciler tarafından
okunması için dağıtılır.
2. Aşama
Yukarıdaki parçaya göre demokratik olmayan uygulamaların hangileri olduğunu belirtiniz? Demokratik olmayan uygulamaları değiştirerek özgün bir
metin tasarlayınız.
3. Aşama
Tasarladığınız bu metni sırasıyla öğrencilere okutunuz.
4. Aşama
Öğrenciler tarafından sunulan özgün metin tartışılarak işbirliğine dayalı olarak tekrar düzenlenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1

DEMOKRATİK OLMAYAN BİR ÜLKEDE
Demokrasi ile yönetilmeyen bir krallıkta bireyler kendisini yönetecek kişileri şöyle seçmektedir. 3 yılda bir bağı, bahçesi ve tarlaya sahip işçi çalıştıran 18 yaşını geçmiş erkek bireyler kralın
sarayına oy kullanmak için çağrılırlar. Bu bireylerden 25 ve üzeri işçi çalıştıranlar 3 oy hakkına
sahiptirler. Kraliyet sarayında kraldan sonra en yetkili yönetici için kralın belirli ölçütlere göre
dikkate aldığı 5 aday, kral tarafından görevlendirilip aday gösterilir.
Krallığa bağlı vatandaşlar, bu beş kişiden kimin krala yardım edeceğini sorumlulara söyler ve
sorumlu bu beş kişiden vatandaşlardan her birinin seçtiği kişiyi kapalı zarfa koyarak mühürler.
Ardından mühürlenmiş zarfı daha önceden belirlenmiş sandığa atar. Oy kullanma süreci bittikten sonra sandık sorumlular tarafından krala teslim edilir.
Kral kendisine yakın hissettiği, güvendiği ve yetkilendirdiği görevlilerle birlikte önceden belirlenmiş bir mekânda sandığı açarak oy sayım işlemine başlar. Bu işlem tamamlandıktan bir ay
sonra seçim sonuçlarını halka ilan eder.

B irey ve T oplum
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Birey ve Toplum

Etkinlik Adı:

Bir Vakıf Kuralım

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğrenme, Araştırma İnceleme Yoluyla Öğretim, Soru-Cevap
Materyal/Araç Gereç:

Fon Karton (grup sayısına göre) veya grup sayısı
kadar internet bağlantısı olan bilgisayar

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Vakıf, Vakfiye, İmece

Kazanım ve Açıklamaları
Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere
katılır.
Günümüzdeki sosyal yardımlaşma problemlerine tarihsel örnekleri deneyimleyerek tasarlayacağı vakıflarla çözüm üretir. (Geçmişteki sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olan kuruluşlara ve
olaylara değinilir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma
anlamında ön bilgilerini ortaya çıkarmak amacıyla
tahtaya “vakıf, vakfiye, imece, sosyal yardımlaşma”
kavramları yazılır. Her bir kavram için “Neler biliyorsunuz?” sorusu yöneltilir. Alınan cevaplar, anahtar kelimeler hâlinde kavramların etrafına yazılır
ve gerekli açıklamalar yapılır. Çalışmanın sonunda
tüm kavramların bir bütün olduğunu gösteren kavram haritası ve kelime bulutu oluşturulur.
Geçmişteki sosyal yardımlaşma ve dayanışma
faaliyetleri kapsamında kurulan vakıflardan örnek-

ler sunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün hazırladığı
“Tarihte İlginç Vakıflar” isimli kitapçık ders öncesinde “https://cdn.vgm.gov.tr/yayin/dergi/muhtelif/
tarihteilgincvakiflar.pdf ” adresinden indirilir.
Etkinliğin üçüncü aşamasında sınıf, öğrenci sayısına göre iki ya da üç gruba ayrılır.
Etkinliğin üçüncü aşaması sınıfın teknolojik donanımına göre, dijital programlar kullanılarak afiş
tasarımı, iş birlikçi ortak panolar şeklinde yaptırılabilir. Teknolojik donanımı yeterli olmayan sınıflarda
grup sayısına göre afiş için fon karton verilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Anadolu kültüründeki toplumsal dayanışmanın
çok eskilere dayandığı aşağıda yer alan açıklamalar
ışığında belirtilir (Ahilik Teşkilatına değinilir.).
“Osmanlı dönemi, devletin ekonomik gücünü çok
fazla kullanmadan sosyal sorunlarla başa çıkabilmenin iyi bir örneğidir. O dönemde sosyal sorunlara karşı
vakıflar ve benzeri kuruluşlar en büyük katkıyı sağlasa
da aile ve akrabalık ilişkileri, cemaat tipi ve dinî daya-
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nışmaların katkısını da unutmamak gerekir. Osmanlı
toplumunda hemen hemen her tabakadan anne-babalar, akrabalar çocuklarına örnek olup en küçük yaşlardan itibaren onları hayır işlerine alıştırırlardı. Osmanlı döneminde zengin-fakir herkese vakıflar tarafından
hizmet verildiğini göstermektedir. Vakıflar yapmış olduğu bu hizmetlerle aynı zamanda, toplumda herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün zümrelere hizmetleri
aynı ölçüde yapmasından dolayı, sosyal adaletin sağlanmasına ve toplumdaki farklılıkların kaldırılmasına
da önemli katkı yapmışlardır.” (Taşkesen, 2017).

•

“Osmanlı medeniyeti, “vakıf medeniyeti” olarak nitelendirilmiştir. Evliya Çelebi, XVII. yüzyıldaki Osmanlı
vakıf eserler hakkında, “..ben elli yılda 18 padişahlık ve
krallık yere seyahat ettim, hiçbir yerde bu kadar hayrat
görmedim” diye yazmıştır .”(https://www.vgm.gov.tr).

Öğrenci sayısına göre sınıf iki ya da üç gruba ayrılır. Her grubun belirleyeceği bir probleme yönelik
vakıf kurmaları, bu vakfın amacını, yönetim kurulunu, sembolünü gösteren bir afiş ya da sunum hazırlamaları istenir.

“Vakıf medeniyeti olarak bilinen Osmanlı’da, pek
çok kişinin aklına bile gelmeyen, gayeleri, “güzel yazı
öğretmek”, “kızlara çeyiz hazırlamak”, “duvar yazılarını silmek”, “soğuk su dağıtmak”, “doktorların güzel
huylu olmasını sağlamaya çalışmak”, “insanlara boğazda temiz hava aldırmak” olan ilginç vakıflar bulunuyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün “Tarihteki
ilginç vakıflar” araştırmasına göre, Anadolu topraklarında tarihte hiçbir karşılık beklemeden toplum yararına çalışan ancak hizmet alanlarıyla da dikkat çeken
yüzlerce vakıf yer almaktadır. Osmanlı medeniyeti
aynı zamanda “vakıf medeniyeti” olarak tarihteki yerini alıyor. Osmanlı’daki sivil toplum, insan haysiyetinin ve hayatının korunması, güzelleştirilmesi, sosyal
düzenin her türlü tehlike ve sarsıntılardan korunması
amacıyla vakıf yolu ile camiler, medreseler, dergahlar,
aşevleri, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, bedestenler ve köprüler yaptırmıştır.” (https://www.gzt.com)

4. Aşama

lemlerinin dışında özel sorunlara yönelik de
vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Osmanlı’da,
pek çok kişinin aklına bile gelmeyen sorunlara
dahi çözüm üretici vakıfların kurulmasını nasıl
değerlendirirsiniz?
Osmanlı’da görülen toplumsal yardımlaşma
kültürü ve buna yönelik çalışmaların yapıldığı
kuruluşlara günümüzden hangi kurum ve kuruluşları örnek verebilirsiniz?

3. Aşama

Grupların hazırladıkları vakıfları sunmaları sağlanır.
Ardından öğrencilere TEMA, LÖSEV, ÇEKÜL
gibi vakıflardan herhangi birinin çalışmalarından
birine katılıp katılmadıkları sorulur. Tüm sınıfla
birlikte TEMA’ nın internet sitesinde yer alan ağaç
sahiplenme faaliyetine katılım sağlanır. Etkinlik
sonunda öğrencilerin bir sonraki derse kadar aileleriyle birlikte seçecekleri bir vakfın çalışmasına
katılmaları ve neler hissettiklerini anlatan bir yazı
yazmaları istenir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı
Formu” ve “Akran Değerlendirme Formun”a etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

2. Aşama

Kaynakça

Geçmişteki sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
örnek olan “Tarihte İlginç Vakıflar” kitapçığı sınıf
tahtasına yansıtılır ve öğrencilerle birlikte incelenir.

•

Yapılan incelemelerin ardından aşağıdaki sorular sorulur.
•

Tarihteki ilginç vakıflar toplumdaki hangi ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkmıştır?

•

Toplumdaki genel sosyal yardımlaşma prob-

Taşkesen, Ö. (2017). Osmanlı Döneminde Sosyal
Refah Sistemi Olarak Vakıflar. İş ve Hayat , 3 (5) ,
57-66 .https://dergipark.org.tr/tr/pub/isvehayat/
issue/52096/680389 [Erişim Tarihi: 21.04.2021]

İnternet Kaynakları
•
•

https://www.gzt.com/jurnalist/vakiflar-genel-mudurlugunden-tarihte-bazi-ilginc-vakiflar-3567603. [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar. [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

B irey ve T oplum

61

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Birey ve Toplum

Etkinlik Adı:

Halkın Sesi, Halkın Mücadelesi

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Örnek Olay
Materyal/Araç Gereç:

Akıllı Tahta veya Projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji, Görsel Sanatlar

Kazandırılacak Kavramlar:

Vatanseverlik

Kazanım ve Açıklamaları
Vatan savunmasına ve toplumsal olaylara yönelik ortak tepki oluşturmada istekli olur. (Vatanseverlik kavramı üzerinden Kurtuluş Savaşı’na yer verilir.
Topyekûn mücadele ve kadın erkek eşitliğine yönelik kadın kahramanlara yer verilir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için “Millî Mücadele hakkında neler biliyorsunuz, Türk halkının mücadeleye yaptığı katkılar
denilince aklınıza neler geliyor?” soruları yöneltilir.
Ardından döneme yönelik kısa bilgi ve açıklamalar
yapılır.
EK 1 “Millî Mücadele’de Türk Milletinin Görselleri” sınıf tahtasına yansıtılır.
EK 2 “Türk Kadını ve Halka Sesleniş” çalışma
kâğıdı öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Millî Mücadele sürecinde Türk halkının fe-

dakârlığını yansıtan EK 1 “Millî Mücadele’de Türk
Milleti” tablo ve fotoğrafları sırasıyla sınıf tahtasına
yansıtılır. Her bir görsel için aşağıdakileri soruları
sorulur.
a) Görsel size ne anlatıyor?
c) Bu görsel bir video olsaydı hangi sesler gelirdi?
d) Görselden seçtiğiniz bir karakter olsaydınız ne
düşünürsünüz?
e) Görselde seçtiğiniz bir karakter olsaydınız neler
hissederdiniz?
Alınan yanıtlardan sonra her bir görsele yönelik
açıklamalar yapılır.
Ek 1 Görsel 1: Tekâlif-i Millîye Emirleri
Bu tabloda, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
tarafından halkın topyekûn savaşa katılmasını sağlamak amacıyla yayımlanan Tekalif-i Millîye emirleri doğrultusunda bir
Orta Anadolu kasabasında Türk milletinin
ordusu için yaptığı yardımları ve fedakârlıkları anlatılmaktadır (http://web2.bilkent.
edu.tr/bilkentpost/2018/10/29/anitkabir-gezisi-kurtulus-savasinin-anitkabirdeki-izleri/9).
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Ek 1 Görsel 2: Millî Mücadele’de Türk Kadınının
Fedakârlıkları
Erkekler, cephede düşmanla çarpışırken
Türk kadını da sırtında veya kucağında çocuğu olduğu hâlde yaşlı anne ve babasıyla
birlikte orduya destek olmak için mermi
yapıp kağnılarla cepheye taşımıştır. Bu tabloda, Türk kadınının Millî Mücadele ve vatanın kurtarılması yolunda yaptığı fedakârlıklar anlatılmaktadır (http://web2.bilkent.
edu.tr/bilkentpost/2018/10/29/anitkabir-gezisi-kurtulus-savasinin-anitkabirdeki-izleri/).
Ek 1 Görsel 3: Başkomutan Gazi Mustafa Kemal
Paşa’nın Halk ile Görüşmesi
Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesinde sık sık gezilere çıkarak halkın genel durumunu öğrenmeye
ve desteğini sağlamaya çalışmıştır. Bu tabloda, Başkomutan’ ın halkın çeşitli kesimlerinden kişilerle görüşmesi, Türk halkının
Başkomutanın etrafında nasıl kenetlendiği
canlandırılmaktadır. Mustafa Kemal Paşanın etrafında toplananların büyük bir bölümü, daha önceki savaşlara katılmış olan
muharip gazilerdir (http://web2.bilkent.
edu.tr/bilkentpost/2018/10/29/anitkabir-gezisi-kurtulus-savasinin-anitkabirdeki-izleri/).
2. Aşama
Millî Mücadele Türk kadının önemine vurgu
yapmak amacıyla Atatürk’ ün Konya’ da yaptığı konuşma metni öğrencilerle paylaşılır.
“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi
kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu
kadını kadar emek verdim, diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat
kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift
süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki
yavrusu ile yağmur demeyip, kış demeyip
cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar,

hep o yüce, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı,
şükranla ve minnetle sonsuza kadar aziz ve
kutsal bilelim.” (Sarıçoban, 2017, s. 1332).
3. Aşama
EK 2 “Türk Kadını ve Halka Sesleniş” çalışma
kâğıdı öğrencilere dağıtılır. EK’te yer alan görseller
incelenir. Aşağıdaki sorular sorulur:
•

Görseldeki insanlar neler yapıyor?

•

Görseller nerede çekilmiş olabilir?

•

Görseldeki insanlar neden bir araya gelmiş olabilir?

Ardından aşağıdaki bilgiler ışığında açıklamalar
yapılır.
Anadolu kadınının Millî Mücadeleye verdiği destek farklı şekillerde olmuştur. Bir
kısmı mitingler yoluyla, Millî Mücadele ruhunu Anadolu’ya yaymaya çalışırken, bir
kısmı da cemiyetler kurarak örgütlenmiştir.
Bazı kadınlar cephedeki askere, cephane,
yiyecek, içecek temini, yaralı askerlerin bakımı gibi konularda destek olurken, bazıları
da bizzat savaşa dâhil olarak vatanı için savaşmıştır. İşgalleri protesto etme amaçlı yapılan mitingler, Millî Mücadele’ye hazırlık
günlerinde, bütün milletçe, kadın-erkek bir
araya gelip duygu ve düşüncelerini çok heyecanlı ve samimi bir şekilde dile getirmek
için düzenlenmiştir.Açık havada yapılan ilk
büyük miting olma özelliği taşıyan Fatih
mitingi, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün
olan 19 Mayıs 1919 günü yaklaşık 50.000 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Halide Edip ve
Meliha Hanım’lar bu mitingdeki konuşmalarında; “ülkenin içine düştüğü durumdan
bahsetmiş, kurtulmak için mücadele etme
gereği” üzerinde durarak halkı mücadeleye çağırmışlardı. İzmir’in işgali ve yapılan
zulümlerden duyulan elemi dile getiren konuşmacılar millî bilincin uyandırılmasına
gayret göstermişlerdi. Halide Edip, “Müslümanlar ve Türkler; Türk ve Müslüman bu-
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gün en kara gününü yaşıyor. Gece karanlık
bir gece, fakat insanın hayatında sabahı olmayan bir gece yoktur. Yarın bu korkunç
geceyi yırtıp mutlu bir sabah yaratacağız.”
demiştir (Sarıçoban, 2017, s.1342-1344).
Hilal-i Ahmer Cemiyetinin Millî Mücadele’de
kadınlara çağrısını içeren aşağıdaki metin öğrencilerle paylaşılır. Çağrı metni sınıf tahtasına yansıtılarak yüksek sesle bir öğrenciye okutulabilir.
“Hilâl-i Ahmer Hanımlar Merkezinden: Bu
ânda hayırperver hiçbir insân, hiçbir Türk
ve Müslümân kadını yoktur ki yaralılarımızı, hastalarımızı, dağ başlarında bu kış
kıyâmette vatanımızın bağrında memleketimizi, nâmûsumuzu müdâfa’a eden babalarımızı, kardaşlarımızı, erlerimizi düşünmesin. Bu vatan evlâtlarını, bu kahramân erleri
düşünürken Anadolu kadınlarını unutmamalıyız. Bugün babaları, kardaşları, erleri düşman ile çarpışırken Anadolu kadınları cephe gerilerindeki orduyu teşkîl ile
vezâ’if-i vataniyelerini îfâ ediyorlar. Kadın
cephe gerisinde erkeğin sulh hengâmında
tekmîl işini görüyor, çapalıyor, ekiyor, araba güdüyor. Arkasında yük ve lüzûmunda
cephâne taşıyor. Hattâ düşman ile çarpışıyor. İşte bu azîm, mühim hidemât arasında
Anadolu kadınlarımız erkeklerine, yaralılarına, hastalarına lâzım olduğu kadar çamaşır yetiştiremiyor. Hanımlar!.. Çamaşır dikiniz!... Yapınız!... Diktiriniz!... Yaptırınız
hemen veriniz. Veriniz, veriniz ki Cenâb-ı
Hakk sizden hoşnûd, vatan da memnûn olsun.” (Kiremitçi, 2019, s. 23).
4. Aşama
Öğrencilerden “Millî Mücadele Döneminde Ben
Olsaydım” adlı kendi duygu ve düşüncelerini yansıtacak, vatan savunmasına halkı davet edecek bir konuşma hazırlamaları istenir.
Ardından gönüllü öğrencilerden seçilenler sırayla serbest kürsüye/sınıfta herkesin görebileceği
bir yere çıkar ve konuşmasını yapar.
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Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Dereceli Puanlama Anahtarı Formu”
na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
•

Kiremitçi, M. (Ed.) (2019). Türk basınında Millî
Mücadele döneminde Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
Seçil Ofset.s.23. İstanbul.

•

Sarıçoban, G. (2017). Millî Mücadele’de Anadolu
kadını. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(4), s. 1331-1346.

Görsel Kaynakça
EK 1
•

1,2,3 numaralı görseller: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi https://www.anitkabir.tsk.tr/09_sanal_tur/tablolar/Project5/_auto/html5/index.
html [Erişim Tarihi: 15.05.2021]

EK 2
•

1, 2, 3 numaralı görseller: Ankara Üniversitesinin arşivlerinden derlenen “Millî Mücadele’de
Kadınlar” adlı sergiden (Ankara Üniversitesi - Anadolu Ajansı). https://www.aa.com.tr/tr/
dunya-kadinlar-gunu/millî-mucadelede-kadinlar-fotograf-sergisi-acildi/1083138 [Erişim Tarihi:
15.05.2021]

•

4, 5 , 6 numaralı görseller: TRT Arşiv/Geçmişin
Penceresi: Sultan Ahmet Mitingi. [Erişim Tarihi:
15.05.2021]

Notlar:

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

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

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

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

.....................................................................
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EK 1: Millî Mücadele’de Türk Milletinin Görselleri

Görsel Kaynakça: 1, 2, 3 numaralı görseller: Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi

B irey ve T oplum
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EK 2: Türk Kadını ve Halka Sesleniş

Görsel Kaynakça:
1, 2 ve 3 numaralı görseller: Ankara Üniversitesinin arşivlerinden derlenen "Millî Mücadele’de Kadınlar" adlı sergiden ( Ankara Üniversitesi - Anadolu Ajansı ).
4, 5 , 6 numaralı görseller: TRT Arşiv/Geçmişin Penceresi: Sultan Ahmet Mitingi.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Değişim

Etkinlik Adı:

Değişmeyen Değişim

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, Soru-Cevap, Tartışma,
Materyal/Araç Gereç:

Akıllı Tahta veya Projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji, Bilişim Teknolojileri

Kazandırılacak Kavramlar:

Değişim, Süreklilik

Kazanım ve Açıklamaları
Değişim ve sürekliliğin zaman içindeki etkilerini değerlendirir.
Görsel örneklerden hareketle değişim geçiren varlıkları kronolojik olarak sıralar. (Değişimin
olumlu ve olumsuz etkileri üzerinde durulur.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.”
cümlesinde ne anlatılmak istendiği öğrencilere sorulur. Ardından öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak amacıyla aşağıdaki sorular sorulur.
•

Değişim sözcüğü size ne ifade ediyor?

•

Bir şeyin değişmesinin olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir mi?

•

Doğumunuzdan itibaren ne gibi değişimler geçirdiniz?

“Değişim ve Süreklilik” kavramlarına yönelik
açıklamalar yapılır. Öğrencilerin yakın çevrelerinden
somut örnekler (yaşadıkları mekânlardaki değişimler, okul/kurumlarındaki değişimler…gibi) verilir.
“Değişim: Nesnelerin ve öznelerin yapıları ge-

reği ortaya koydukları farklılaşmalarına denir. Her
farklılaşma süreç içinde gerçekleşir." (Özen ve Sağlam, 2010).
"Süreklilik: Kesintisiz devam eden eylemler,
olaylar ve hareketleri ifade etmek için kullanılır”
(Özen ve Sağlam, 2010).
EK 1 “Görsellerle Değişimi Yorumla” çalışma
sayfası akıllı tahtaya yansıtılır.
EK 2 “Değişim Görsellerini Gruplandır” çalışma
sayfası akıllı tahtaya yansıtılır.
EK 3 “Nasıl Değişti?” çalışma sayfası öğrenci ya
da grup sayısı kadar çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1 Aşama
EK 1 “Görsellerle Değişimi Yorumla” çalışma
sayfası akıllı tahtaya yansıtılır. Sırasıyla görseller incelenir ve sayfadaki ilgili sorular sınıfa yöneltilir.
2. Aşama
Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. EK 2 “Değişim Görsellerini Gruplandır” çalışma sayfası akıllı

D eğişim

tahtaya yansıtılır. EK 3 “Nasıl Değişti?” çalışma sayfası gruplara dağıtılır. Öğrencilerin EK 2’de yer alan
görselleri inceledikten sonra EK 3 çalışma sayfasındaki bölümlere görsellerin ortak özelliklerine göre
toplamda üç temaya (Ahşabın işlevi/yapılar, Oyuncaklar, Yazı) ayırması beklenir. Örneğin 7, 11, 14, 15
numaralı görseller yazı teması altında gruplandırılıp
kronolojik olarak sıralanmalıdır.
Çalışmalarını tamamlayan gruplar karşılıklı olarak çalışma sayfalarını değiştirerek kontrol ederler.
Ortaya çıkan değişim temalarının olumlu ve olumsuz etkileri sınıf olarak tartışılır.

67

Notlar:

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

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

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

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

3. Aşama
Öğrencilerden değişimin süreç içinde nasıl gerçekleştiğini ve anlatan örnekler vermeleri istenir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı ve
Akran Değerlendirme Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
•

Özen, R. ve Sağlam, H. İ. (2010). İlköğretim
öğrencilerinin değişim ve sürekliliği algılayışı.
Akademik Bakış Dergisi.,22, 1-15.

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

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

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

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

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

Görsel kaynakça
Ek 1
•

•

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

Görsel 1: https://www.shutterstock.com/tr/image-vector/indian-smoke-message-594479057
[Erişim Tarihi: 07.07.2021]

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

Görsel2: https://www.shutterstock.com/tr/
image-photo/historical-clock-tower-izmit-turkey-1405227992 (Erişim Tarihi: 07.07.2021)

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

•

Görsel 3: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/yazdir?7ABD5CA82F0863F52EBC471E9F379E64
[Erişim Tarihi: 07.07.2021]

•

Görsel 4: https://www.peramuzesi.org.tr/Images/pdf/ogretmen-kitapcik/anadolu-agirlik-ve-olculeri.pdf [Erişim Tarihi: 07.07.2021]

•

EK 2 ’deki tüm görseller: https://www.
canva.com/design/DAEjFpO2mH8/
ge89qHfbS-EIyZ0jz2FzoQ/edit [Erişim Tarihi:
07.07.2021]

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

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

.....................................................................
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EK 1

GÖRSELLERLE DEĞİŞİMİ YORUMLA

•

Bu görsel size ne anlatmaktadır?

•

Görsel, geçmişten günümüze kadar nasıl, değişimler
geçirmiştir?

•

Gelecekte hangi değişimlere uğrayabilir?

•

Görseldeki yapı hangi amaçla yapılmıştır?

•

Günümüzde bu yapının işlevini neler karşılamaktadır?

•

Gelecekte hangi değişimlere uğrayabilir?

•

Görseldeki nesne hangi nedenlerden dolayı icat edilmiştir?

•

Geçmişten günümüzde hangi değişimleri geçirmiştir?

•

Gelecekte hangi değişimlere uğrayabilir?

•

Görseldeki alet hangi amaçla kullanıllmıştır?

•

Günümüzde bu alete benzer veya onun işlevini yerine
getiren hangi aletler kullanılmaktadır?

•

Gelecekte hangi değişimlere uğrayabilir?

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 3

Görsel 4

D eğişim
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EK 2
DEĞİŞİM GÖRSELLERİNİ GRUPLANDIR
Aşağıdaki görselleri zaman içinde geçirdiği değişim ve dönüşüme göre üç farklı grupta ve kronolojik olarak sıralamanız gerekmektedir.
1

2

4

5

6

7

8

9

10

13

3

11

14

12

15
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EK 3
NASIL DEĞİŞTİ?
"Değişim Görsellerini Gruplandır" da belirlediğiniz temaları ve bu temaların zaman içinde geçirdiği değişimi aşağıdaki alanlara yazınız. Değişim sıralaması yaparken görsellerin numaralarını kullanmaya dikkat ediniz. Her bir değişim teması için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Değişime etki eden nedenler neler olabilir?
2. Değişimin günümüzdeki durumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
3. Gelecekte bu değişim nasıl olabilir?

Değişimin Adı:
............................................

Değişimin sıralaması

Gelecekteki Hâli

Değişimin Adı:
............................................

Değişimin sıralaması

Gelecekteki Hâli

Değişimin Adı:
............................................

Değişimin sıralaması

Gelecekteki Hâli

D eğişim
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Değişim

Etkinlik Adı:

Ulaşım ve İletişimle Dönüşüm

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğretim, Eğitsel oyunlar, Gösterip
Yaptırma

Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta, bilgisayar-projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Coğrafya, Fen Bilgisi, Fizik

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

İletişim Tarihi, Ulaşım Araçlarının Tarihi

Kazanım ve Açıklamaları
İletişim araçlarının tarihsel gelişimini analiz
eder. (İletişim araçları örneklerine yer verilir.)
Teknolojik gelişmelerin ulaşım ve iletişim araçları üzerindeki etkisini tartışır.
Teknolojideki değişimi dikkate alarak özgün bir
ulaşım ve iletişim aracı tasarlar (Özgün araç tasarım
çalışmalarına yer verilecektir.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1, EK 2, EK 3 ve EK 4 öğrenci sayısı kadar
çoğaltılıp dağıtılacaktır. Öğrencilerden EK 1’de, bulunan eski yazı stillerine uygun olarak mağara resmi yapmaları istenecektir, ayrıca kendi yazı stillerini
oluşturmaları ve mors alfabesiyle cümleler oluşturmaları beklenecektir.
Güvercinle çok küçük kâğıtlara çok fazla şey yazabilmek için ortaya çıkan küçük yazabilme sanatı
“mikro yazı yazma sanatından” bahsedilecek, Kuşadası Mikro Minyatür Müzesi internet üzerinden
araştırılarak bu sanatla ilgili bilgi sahibi olunacaktır.
Numaralandırılmış bölümde kullanılan alanla-

ra uygun ulaşım araçları eşleştirilecek ve araçların
altındaki sarı bölüme bu alanların numaraları yazılacaktır. EK 2 tamamlandıktan sonra, EK 3 çalışmasına geçilir ve öğrencilerden kendilerine verilen
yönerge doğrultusunda bir iletişim ve ulaşım aracı
tasarlamaları beklenecektir. Ulaşım aracıyla ilgili
verilen bilgi notunun internette araştırılıp öğrenciden o gezegene uygun bir araç tasarımı yapması istenecektir.

Öğrenme Öğretme Süreci :
1. Aşama
Öğretmen EK 1 sayfasını öğrencilere dağıtır ve
derse giriş için öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:
•

İlk insanın yaptığı çizgi/görsel sizce nedir, bunu
yapmaya neden ihtiyaç duymuş olabilir?

•

Yazı bulunmadan önce insanlar nasıl anlaşır ve
hangi sorunları yaşar?

•

Posta güvercinleri sizce yollarını nasıl bulurlar?
Araştırınız. (Örneğin internet araştırması)

•

Geliştirilen ilk ulaşım araçları ile günümüzde
geliştirilen ulaşım araçlarının amaç bakımından sizce farklılıkları neler olabilir?
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Gelecekte ulaşımda bizleri neler bekliyor, düşüncelerinizi belirtiniz?

Alınan cevapların ardından EK 1'de bulunan etkinlik alanı çalışmaları yapılır.
2. Aşama

aracı tasarlamaları istenecektir. Ayrıca gelecekten
taşıyacakları mesaj da etkinliğin tamamlanması adına önemli bir bölüm olacaktır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarına”
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

EK 2 ve EK 3 öğrencilere dağıtılır ve EK 2’de
bulunan numaralandırılmış bölümde kullanılan
alanlara uygun ulaşım araçları eşleştirilir. Çalışma
tamamlanır ve “Bitiş”e” ulaşıldıktan sonra EK 3 etkinlik sayfasına geçilecektir.

Kaynakça

EK 4 çalışmasında öğrencilerden Neptün gezegeni ile ilgili araştırma yapmaları ve alttaki bilgiler
de kullanılarak (özellikle altı çizili olanlar) kendilerine verilen yönerge doğrultusunda bir ulaşım aracı
tasarlamaları istenecektir.

Görsel Kaynakça

�

�

Ek 1- https://www.canva.com/design/DAEiTfXqve4/wZyBOVF6uMtrBPjgFTC6kQ/edit [Erişim
Tarihi: 01.07.202])

�

Ek 2- https://www.canva.com/design/DAEi4_
ygb98/Pabz8zF_PDv78558UTQOiw/edit [Erişim
Tarihi: 01.07.2021]

�

Ek 3- https://www.canva.com/design/DAEjB9Jgc5w/6auMDt9EWm_hSLit-Is4QQ/edit [Erişim
Tarihi: 01.07.2021]

BİLGİ NOTU¹
Neptün
•

Güneş’e en uzak olan gezegendir.

•

Bir yıl 165 Dünya yılı sürer.

•

Neptün adını, Roma mitolojisindeki deniz
tanrısından alır.

•

6 tane zayıf halkası bulunmaktadır.

•

Çıplak gözle görülemez. 1846 yılında matematiksel tahminler kullanılarak keşfedilmiştir.

•

Kendi ekseni etrafında hızlı dönen bir gezegendir. 1 gün 16 saat sürer.

•

Neptün’ün atmosferi; metan, hidrojen ve
helyumdan oluşur.

•

Ortalama yüzey sıcaklığı -214 ° C’dir.

•

Neptün gezegeninin 14 uydusu bulunmaktadır. (https://www.bilimgemisi.com/
neptun-gezegeni-ozellikleri-hakkinda-ilginc-bilgiler/)

https://www.bilimgemisi.com/neptun-gezegeni-ozellikleri-hakkinda-ilginc-bilgiler/[Erişim Tarihi: 01.07.2021]

Notlar:

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

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

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

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

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

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

EK 3 bölümünde ise öğrencilerden geçmiş uygarlıkların sosyal özellikleri, kullanılarak bir iletişim

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

EK 1

Kendi alfabenizi oluşturarak bir
cümle yazınız.

Mors alfabesini kullanarak bize bir
mesaj yazar mısın?

Milattan Öncesine ait bir mağara
resmi tasarlayıp bir mesaj veriniz.

Güvercinle yollayabileceğin ölçülerde, küçük ve durumu anlatan bir
not yazınız.

İLETİŞİM ARAÇLARINI TANIYORUZ

Gelecekte kullanabilecek iletişim
aracı tasarlayınız (Semafor, tabela,
sembol benzer araçlar vs.).

İlgi alanlarınıza uygun televizyon yayın akışı hazırlayınız.

D eğişim
73

TEKERLEKLE BAŞLADI HER ŞEY

Aşağıda görülen yerlerin numaralarını ulaşım araçlarının altında görülen sarı dairelerin içine yerleştiriniz.

EK 2
74
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D eğişim

75

EK 3

İLETİŞİM ARACI TASARLIYORUM
Yapacağınız zaman makinesi ile hangi tarihî olaya veya tarihsel döneme gidip kimlere hangi mesajları
vermek istersiniz?
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EK 4

ULAŞIM ARACI TASARLIYORUM
Neptün gezegeninin özelliklerini araştırıp bu özelliklere uygun bir araç tasarlayınız.

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Etkinlik Adı:

Teknolojiyim Öyleyse Varım

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Soru Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, Sunuş Yoluyla Öğretim.

Materyal/Araç Gereç:

Çalışma Kâğıtları, Akıllı Tahta, Boya Kalemleri

Disiplinler Arası Bağlantı:

Bilişim Teknolojileri, Sosyoloji, Tarih, Türkçe

Kazandırılacak Kavramlar:

Endüstri 1,2,3,4.0, İnfo obez, Teknoloji, Bilgi Toplumu, Geleceğin Meslekleri

Kazanım ve Açıklamaları
Teknolojik gelişmelerin sosyo-ekonomik yaşama etkilerini değerlendirir. (Robotların tarihsel gelişimi, sanayinin ve teknolojinin gelişimiyle birlikte
sosyal ve ekonomik yaşamımızdaki değişimler örneklerle verilir.)
Teknolojik gelişmelerin meslekler üzerindeki etkilerini analiz eder. (Kaybolmaya yüz tutmuş ve geleceğin mesleklerinden hareketle teknolojinin meslekler üzerindeki etkileri analiz edilir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Etkinliklere başlamadan önce, öğrencileri derse
motive etmek, dikkat çekmek için “Robot kelimesini
çok sık kullanıyoruz. Robot kelimesi ilk nerden çıkmış olabilir?” sorusunu yöneltiriz.
EK 1-2 Robotların Tarihi ile ilgili bilgi kartı öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
EK 3 verildikten sonra hazırlık sorusu yorumlanır. Endüstri gelişimi görsellerle anlatılır.
EK 4 Obez, İnfo obez, bilgi toplumu vb kavramları verilerek değişimler örneklerle açıklanır.

EK 5 BİLSEM Gazetesi örneği öğrencilerle incelenirken öğrencilerde kendi örnekleriyle açıklar.
EK: 6-7 mani (ipucu) verilerek öğrencilerle birlikte meslekler bulunur. Kaybolmaya yüz tutmuş
mesleklerden ve neden günümüzde olmadıkları
üzerine değerlendirmeler yapılır. Aynı yol, geleceğin
meslekleri için de izlenir.
EK:8 Bu çalışma isteğe bağlı olarak yapılabilir.
Öğrencilerin seçtiği başka bir meslek içinde aynı
veya farklı bir çalışma yapılabilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Derste teknolojik gelişmelerin sosyo-ekonomik
yaşama etkilerini değerlendirecekleri ve teknolojik
gelişmelerin meslekler üzerindeki etkilerini analiz
edebilecekleri ve ders sonunda öğrencilerin neleri
öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.
2. Aşama
EK1 ve EK 2’de yer alan görseller öğrenci sayısı
kadar çoğaltılır veya akıllı tahtaya yansıtılır. “Gün-
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delik hayatımızda sıklıkla kullandığımız ROBOT
kelimesinin nerden geldiğini ve ilk olarak ne zaman
kullanıldığını biliyor musunuz?" sorusu sorularak
akıllı robot, mutfak robotu, bomba imha robotu
örnekleri bir robot tanımı yapılmaya çalışılır. EK
1’deki örnekler üzerinden kronolojiye ve robotların kullanım alanlarına da dikkat çekilerek sosyal ve
ekonomik hayatımızın robot özelinde teknoloji ile
iç içe oluşu örneklerle tartışılır. EK 1’deki 3 Robot
Yasasının ne için oluşturulmuş olabileceği sorularak
ek üzerinde yazmaları istenir.
3. Aşama
EK 3 verildikten sonra hazırlık sorusu üzerine düşünmeleri istenir. İnsan ihtiyaçlarının başka
alanlarda olduğu gibi teknoloji alanında da gelişmelere yön verdiği örneklerle anlatılır. Teknoloji, bilişim, tarım, sanayi ve bilişim toplumu kavramları örneklerle kısaca anlatılır. Endüstri 1.0,
2.0, 3.0, 4.0 hakkında bilgi teknolojinin kullanım
alanlarından bazıları verilerek sosyal ve ekonomik
hayatımıza yansımaları hakkında fikir yürütmeleri istenir.
4. Aşama
EK 4 verildikten sonra ekte yer alan Hüseyin
ve Ahmet karakterlerini incelemeleri ve anladıklarını yazmaları istenir. İnfo obez kavramından yola
çıkarak bilgi ve bilgi toplumu kavramları üzerinde
durulur. Bu kavramlar verilirken teknolojinin buradaki rolü üzerinde öğrencilerle fikir yürütülür.
Dijital Amnezi örneği, Einstein örneği ile birlikte ele alındıktan sonra bilgi toplumundaki gelişmelerin sosyo-ekonomik, eğitim ve kültürler arası
etkileşim vs. alanlarda olumlu gelişmelere yol gösterici bir rol üstlendiği üzerinde durulur. Burada
öğrencilerin teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında kısaca çıkarım yapmaları sağlanır.
EK 5 Bilsem Gazetesinde teknolojinin sosyo-ekonomik hayata yansıması ile ilgili haberler okunur.
Çocukların da buna benzer haberleri birbirleriyle
paylaşmaları sağlanır. Haberler dikkate alınarak o
günkü gazeteye bir manşet bulmaları istenir.

5. Aşama
EK 6 dağıtıldıktan sonra hazırlık kısmında
verilen manilerden (ipuçlarından) yola çıkarak
meslekleri bulmaları istenir. Bu meslekleri daha
önceden duyup duymadıkları sorulur. Daha sonra bilgi notlarından yola çıkarak kaybolmaya yüz
tutmuş mesleklerden bahsedilir. Bu dört mesleğin günümüzde devamı veya benzeri var mıdır?
Varsa nelerin değiştiğini söylemeleri istenir. Bu
mesleklerin kaybolmasında veya şekil değiştirmesinde Teknolojinin payı sizce nedir? "Çevrenizde
kaybolmaya yüz tutmuş meslekler var mı?" sorusu
sorulur. Ardından EK 7’deki hazırlık sorusu cevaplandıktan sonra geleceğin meslekleri hakkında bilgiler verilir. Kaybolan mesleklerle geleceğin
mesleklerini karşılaştırmaları, günümüzde var
olup gelecekte kaybolmaya aday mesleklerin hangileri olabileceği ve bu gelişmelerde teknolojinin
payının ne olacağı soruları sorularak fikir yürütmeleri istenir.
6. Aşama
EK 8 verilir. Beş Duyu Reklam Tasarımcılığının ne
olduğu hakkında grup olarak düşünmeleri istenir.
Ve her bir öğrenciden bu mesleğin niçin gerekli olabileceğine dair olan fikirlerini örnek bir ürün tasarlayarak arkadaşlarına anlatmaları istenir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Derecelendirme Puanlama
Anahtarı Formu”na etkinlik kare kodunu okutarak
ulaşabilirsiniz.
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EK 1,2 https://www.canva.com/design/DAEfD-EINRk/5DFtB3Yij_U3X0ZBD4aIfg/edit [Erişim tarihi: 31.05.2021]
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EK 3-8 https://www.canva.com/design/DAEfNCqV0bc/nFsnQTa4ib7fPiomclWiA/edit [Erişim
tarihi: 31.05.2021]
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EK 1

ROBOTLARIN DOĞUŞU
Eski Mısır ve Yunan medeniyetlerinde otomatik su
saatleri, Homerus’un İlyada’sında bahsi geçen insan yapımı hizmetçiler, Leonardo da Vinci’nin yürüyen mekanik aslanı gibi örnekler, aslında tarihin ilk robot örnekleri sayabiliriz.
El Cezeri olarak bilinen Ebû’l İz İsmail İbni Rezzaz
El Cezerî’ 12.yüzyılda sibernitiğin ilk adımlarını atmıştır.
Leonardo da Vinci’nin yürüyen mekanik aslanı, aslında tarihin ilk robot
örneklerinden birisidir. 1893’te Kanadalı profesör George Moore, çelikten
yapılma ve 0.5 beygir gücündeki buhar motoruyla çalışan insansı robot prototipi Buhar Adam’ı (Steam Man) üretti.

“Robot” kelimesini günümüzdeki anlamı ile
kullanan ilk kişi, Çek yazar Karel Čapek’tir. Čapek
1920’de yazdığı Rossum’s Universal Robots” adlı eserinde robot kelimesini kullanmıştır.

Sırp kökenli Amerikalı mucit Nikola Tesla, 1898’de New
York’ta uzaktan kumanda edilebilen bir dalgıç teknesi modeli
tasarladı.

Robotik kelimesi ilk defa Isaac Asimov’un bilim kurgu
robot serisi hikâyelerinden Runaround’da geçti. İnsanla robot arasındaki ahlaki ve hukuki ilişkinin temelini açıklayan
“Üç Robot Yasası” oluşturuldu.

Sanayide kullanılmak üzere programlanabilen ilk robot kol tasarlandı.

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler
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EK 2

İlk endüstriyel robot olan UNIMATE General Motors’un otomobil fabrikasına kuruldu.

Robotlar eğitim amaçlı kullanılmaya başlandı (LEGO).

Mars’a inen gezgin uzay robotu Curiosity
incelemelerine başladı. Dünyanın ilk üretim robotu Baxter geliştirildi.1 (www.tubitak.gov.tr)

Üç Robot Yasası

Bir robot hiçbir şekilde insanoğluna zarar veremez
veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin
veremez.
Bir robot kendisine insanlar tarafından verilen
komutlara 1. kuralla gelişmediği sürece itaat etmek
zorundadır.
Bir robot 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece kendi
varlığını korumak zorundadır.
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EK 3

“İhtiyaç bütün icatların anasıdır.’’ sözü
size ne ifade etmektedir?

Teknoloji

Teknoloji terimi sanat/beceri anlamına gelen “techne” ve çalışma alanı anlamına gelen “logia” sözcüklerinden türemiştir. Sözcüğün İngilizcede ilk ortaya çıkışı ise 17. yüzyıla dayanmaktadır.2
Alanka (2017)
Teknoloji; bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan
uygulama bilgisidir.
Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla
bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında
kullanılan iletişim
ve bilgisayarlar
dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.

Charles H. Duell Amerikan
Patent Dairesi Başkanı (1899)

Sen ne düşünüyorsun?

Endüstri 2.0
Elektrik enerjisinin
kullanımı ile
imalatta seri üretim
mantığının doğuşu

Endüstri 3.0
Elektrik ve BT
sistemlerinin
kullanımı ile birlikte
otomasyon üretime
geçiş

1900

2000

Endüstri 4.0
Siber fiziksel
sistemlerin
kullanılmaya
başlanması
5.0
2011

1969

1800

1870

1784

Endüstri 1.0
Su ve buhar
gücünün kullanımı
ile mekanik
üretim tesislerinin
kurulması

“Artık yeni hiçbir şey yok. İcat
edilebilecek her şey icat edildi.”

Görsel 1: Endüstrinin Gelişimi

Teknolojinin Kullanım Alanlarının Bazıları

Endüstriyel üretim

Askeri, uzay ve savunma

Tıp ve sağlık sistemleri

Eğitim ve araştırma

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler
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EK 4
Hüseyin ve Ahmet’in ortak ve farklı yönleri nelerdir? Aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Ben Hüseyin Obezim

Ben Ahmet İnfoObezim

Ortak

Farklı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geçtiğimiz yaz, 16 ülkede yapılan ve 6 bin kişinin katıldığı bir araştırmaya göre cep telefonu kullananların neredeyse yarısı 15 yaşında
kullandıkları ev telefonunun numarasını hatırlamıyor. Araştırmaya
katılanların üçte biri, bir soru sorulduğunda hafızalarını yoklamaktansa cevabı internette aradıkYanılıyor olabilir miyim?
larını söylüyor.
Dijital cihazlarNe dersin
da tuttuğumuz
bilgileri unutma
eğilimine “Dijital Amnezi” deniyor.3 Tonta(2012)

Bilgi toplumu, 1950 ve
1960’lı yıllarda Amerika, Japonya, Batı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde bilgi teknolojilerinin giderek artan bir şekilde
kullanımıyla ortaya çıkmaya
başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde
bilginin ve bilgi teknolojilerinin
tarım, sanayi, hizmetler sektörlerinin yanı sıra eğitim, sağlık,
iletişim gibi her alanda kullanılabilir olmasıdır.

Albert Einstein’a telefon numarasını sorarlar, o da notlarına bakarak numarasını
söyler. Arkadaşı “Kendi numaranı bilmiyor musun?” diye sorar, Einstein “Yazılı olarak bulabileceğim bir bilgiyi neden
ezberleyeyim ki?” der ve 2 dakikadan kısa
sürede bulabileceği bilgileri ezberlemediğini
açıklar.

Bu sebeple, bilgi toplumundaki gelişmeler kısa sürede üretimin ve verimliliği artırmasına
yol açmakta ve yeni teknolojik,
ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmeleri de teşvik etmektedir.4 (Yeşilorman, M, & Koc, F.,
2014).
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“Bi Haber Değil, Bilsem Haberiz’’

BİLSEM
GAZETESİ
SON DAKİKA
Türkiye’nin ilk millî ve özgün Silahlı İnsansız
Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya’ya
ihraç edilecek. Böylece, Türkiye ilk defa NATO
ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.
Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan’dan sonra Polonya semalarında uçacak.
Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB)
üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA
ihraç etmiş olacak.

Görsel 2:Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)
Bayraktar TB2

Gazetemizde teknolojinin ekonomik ve sosyal etkileri ile ilgili iki haber
okudun. Arkadaşlarınla değerlendirip
gazetemize bir manşet
bulabilir misin?

ÖZEL HABER

YEŞİLAY TEKNOLOJİ
BAĞIMLILIĞININ
BELİRTİLERİNE DİKKAT ÇEKTİ
Bağımlılık dendiğinde, hem ülkemizde hem dünyada insanın aklına genellikle kimyasal bağımlılıklar
geliyor. Hâlbuki olayın bir de eylemsel bağımlılık
boyutu var. Her ne kadar etki anlamında aralarında
fark olsa da süreç ve sonuç anlamında kimyasal bağımlıklarla eylemsel bağımlılıklar arasında bir fark
yoktur. Bir açıdan baktığımızda eylemsel bağımlılıklar kimyasal bağımlılıklardan çok daha risklidir
diyebiliriz. Çünkü kimyasal bağımlılıklar kolay
gizlenemez. Oysa eylemsel bağımlılıklar çok kolay
gizlenebilir.

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler
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EK 6

Merhaba arkadaşlar, ben Meslek Dedektifi Ayşe. Vereceğim ipuçlarınından (mani, türkü) yola çıkarak günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri bulabilir misin? Bulduğunda bir meslek manisiz kalacak, bu meslek için
bir mani de sen yazabilir misin?

Kul olayım kalem tutan ellere
Katip arzuhalım yaz yara böyle
Şekerler ezeyim şirin dillere
Katip arzuhalım yaz yare böyle

Çerçiler gelmiş boncuğu çok
Aradım gızıma ilağıyı yok
Her rengi var turuncusu yok
Lilili gızım lili li

Yemen’de Yemen-i Ekber isminde biri tarafından yapılan ve sonra ismiyle anılan bir ayakkabı çeşididir.
Osmanlı döneminde Yemeni ustaları zamanla artmıştır. Ayakkabı üretiminin artması ve ucuzlaması,
yemenilere olan ilgiyi azaltmıştır. Bu nedenle günümüzde, Gaziantep ve Kilis’te yemeni dikmeye devam eden iki usta kaldığı bilinmektedir.

Görsel: 3

Çerçi, Türkçe sözlükte köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse; “bazı
bölgelerde tuhafiyeci”3 şeklinde tanımlanmıştır.
Oysa çerçinin Anadolu’da daha geniş bir anlam ifade ettiğine, adeta “seyyar satıcı, seyyar bakkal” anlamında kullanıldığına da işaret etmek gerekir.

Görsel: 5

Ayağında yemeni,
Niçin almazsın beni?
Bu dünyada ölüm var,
Ne seni kor ne beni.

Tahtaların arasına pamuk veya benzeri maddeler
sıkıştırıp üstüne kaynamış katran dökülür, bu işleme kalafat tahtalara katran dökerek su sızıntısını
önleyen zanaatkârlara ise kalafatçı denir. Genelde
gemilerde çalışan kalafatçılar, gemilerin demirden
yapılmaya başlanmasıyla kaybolmaya yüz tutmuş
meslekler arasına girmiştir.

Görsel: 4

Bilgisayarlar henüz hayatımızın her alanını kaplamadan önce resmî makamlara yazılacak bir dilekçe
var ise gidilir, daktilosu başında oturan arzuhalciye
yazdırılırdı. Ama günümüzde daktilonun yerini bilgisayar aldı, arzuhalcilerin işleri de yok denecek kadar azalmıştır.

Görsel: 6
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EK 7
Merhaba arkadaşlar, ben Meslek Dedektifi Ahmet. Vereceğim
ipuçlarınından yola çıkarak geleceğin mesleklerini bulabilir misin?
Bulduğunda geri kalan mesleğin ipuçlarını sen oluşturmalısın.

•

Biyoloji

•

Mimari

•

Reklamcılık

•

Tarım

•

Belediyecilik

•

E-Ticaret

•

Klonlama

•

Güvenlik

•

Sosyal Medya

Veri dedektifleri cihazlardan ve ağlardan alınan verileri analiz ederek işletmelere ve kuruluşlara veri
temelli fikirler sunacak. Şirketler, veri toplamaya
fazlaca para ve zaman ayırıyor. Veri dedektifleri cihazları inceleyip veri toplayarak insanlara daha iyi
nasıl hizmet verilebileceğini araştıracak.

Görsel: 7

Artırılmış gerçeklik seyahati üreticilerinin işi de
yeni nesil eğlence tecrübeleri üretmek olacak. Üreticiler, artırılmış gerçeklik yolculukları için çeşitli tecrübeler yazacak, tasarlayacak ve üretecek.

Görsel: 9

Geleceğin şehirlerinde, milyonlarca sensörden alınan veri, elektrik ya da atık toplama sistemi gibi hizmetlerin çalışmasını sağlayacak. Ayrıca, vatandaş
verileri ve kazanç verileri de toplanacak. Şehirdeki
sensörlerden biri bozulursa siber şehir uzmanının
sensörü tamir etmesi gerekecek.

Görsel: 8

Genetik çeşitlilik memuru, şirkette çalışanların sadece farklı etnik kökenlerden ve sosyal çevrelerden
gelmesine değil şirketin iş gücünün genetik olarak
iyileştirilmiş ve iyileştirilmemiş kişilerin iyi bir karışımı olmasına özen gösterecek.

Görsel: 10

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler

EK 8

Abraa Kadabraa
Bana mesleğini söyle, sana
kim olduğunu söyleyim.
Ben duyularla oynarım.
Ya sen?

Beş Duyu Reklam Tasarımcılığı
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Değişim

Etkinlik Adı:

Dünyanın Küresel Sorunlarını Tanıyorum

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğretim, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası

Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta veya Bilgisayar-projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Küresel Sorunlar, Dünyanın Dengesi

Kazanım ve Açıklamaları
Seçtiği bir küresel soruna yönelik çözüm önerileri getirir. (Küresel ısınma, iklim değişikliği, obezite, açlık, savaş, barış, adalet, eşitlik ve kapsayıcı
eğitim konuları kapsamında; gelecekte ülkenin karşılaşabileceği sorunlar ele alınır.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1, EK 2 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. EK
1’de, küresel sorunlar, görsellerin içinden bulunacak
ve öğrencilerdeki ilk izlenim altındaki boşluğa yazılacaktır.
EK 2 dağıtılacak ve dünya haritası incelettirilip
öğrencilerin bildikleri farklı sorunları harita üzerine
yazmaları istenecektir. Ayrıca iki sorun tespit edilip gelecekte dünyayı hangi sorunların zorlayacağı,
ülkemizdeki en önemli sorunların neler olduğu ve
dünyadaki sorunlardan bir tanesine çözüm önerileri
getirmeleri öğrencilerden istenecektir.

Öğrenme Öğretme Süreci
DERSE GİRİŞ: M. Gandhi, “Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, fakat herkesin hırsı-

na yetecek kadarını değil." derken dünyanın insana,
insanın dünyaya karşılıklı bakış açılarının farklılığını ifade etmektedir. Yerküre potansiyeliyle üzerinde
yaşayan tüm insanların ihtiyaçlarını giderecek kapasiteye sahipken insanoğlunun gözü doymazlığı ve
hırsı nedeniyle dünyanın dengesi her geçen gün eksi
bir ivme kazanmaktadır (Özey, 2001, s. 7). Özellikle
günümüzün iletişim teknolojisiyle dünya ölçeğindeki bu toplumsal değişimin hızı ve yaygınlığı daha
da artmakta; dünyamız siyasal, ekonomik, çevresel
ve kültürel boyutta iç içe geçerek küresel bir toplum
hâline dönüşmektedir (Kürkçüoğlu ve Suğur, 1998,
s. 69). Dolayısıyla ulusal ve uluslararası ilişkilerde
toplumları birbirine yaklaştıran küreselleşme hareketiyle birlikte ülkelerin siyasi, ekonomik, kültürel
ve sosyal değerleri ve yarattığı sorunlar uluslararası
bir boyut kazanmış ve diğer ülkeleri de etkiler bir
konuma dönüşmüştür (Baykal ve Baykal, 2008, s. 3).
Öğrencilere etkinliğin amacı aktarılır: Dünya
sorunlarına çözüm bulmak için yapılacak ilk işin
sorunları tanımak olduğu, bilinmeyen bir şey hakkında çözüm üretmenin mümkün olmadığı söylenir. Etkinlikle birlikte, küresel sorunların bilineceği,
seçilen küresel bir soruna yönelik çözüm önerileri
getirileceği (Küresel ısınma, İklim değişikliği, obe-

D eğişim

zite, açlık, savaş, barış, adalet, eşitlik ve kapsayıcı
eğitim konuları kapsamında); gelecekte ülkemizin
karşılaşabileceği sorunların neler olabileceği ile ilgili çalışmaların yapılacağı belirtilir.
Günümüz dünya sorunları ile ilgili:
Dünya, temelde beş büyük sorunla karşı karşıya.
Dünyanın insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir
bir gezegen olmaya devam edebilmesi için bu beş
sorunun acilen çözülmesi gerekiyor. (Kürkçüoğlu ve
Suğur, 1998).
Hava Kirliliği ve İklim değişikliği: Fosil yakıt
kullanımı, ormanların tahrip edilmesi ve endüstriyel faaliyetler atmosferik karbondioksit yoğunluğunu 200 yıl içinde 280 ppm’den (her milyondaki
partikül miktarı) 400 ppm’e yükseltti. Boyut ve hız
açısından eşi benzeri görülmemiş bu artışın sonucunda iklim değişikliği meydana gelmeye başladığı;
kömürün, petrolün, benzinin ve odunun yakılmasının yarattığı hava kirliliğinin karbon yoğunluğuna
sebep olduğu belirtilmektedir.
Ormanların tahrip edilmesi: Ormanlar, sağladıkları çok yönlü ekonomik ve ekolojik yararlar
nedeniyle bütün dünyada, en önemli doğal kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir. İçerdiği canlı
türü bakımından zengin olan ormanlar ağaç kesme ve yakma aktiviteleri sebebiyle bütün dünyada
ormanlar aşırı derecede tahrip edilmekte, varlıkları her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Böylece
insanlar kendi elleriyle yaşam temellerini yıkmakta
ve çok önemli ekolojik sorunların ortaya çıkmasına
neden olmaktadır.
Türlerin soylarının tükenmesi: Soyları tükenmek üzere olan vahşi hayvanlar bugün etleri,
dişleri ya da çeşitli ‘tıbbî’ ürünler için avlanmaktadırlar. Son dönemlerdeki soy tükenmesi vakalarında
ortak faktör insan olmuştur; doğal yaşam ortamlarına insanın zarar vermesi, ormanlık alanların tahrip
edilerek tarım alanları açılması, şehirleri kurma ve
büyütme çabaları, kanalizasyon sistemi ve kirlilik,
canlıların yaşam alanları üzerinde olumsuz etkilerde bulunmaktadır (Baykal ve Baykal, 2008).
Topraktaki bozulmalar: Aşırı otlatma, monokültür tarım, erozyon, zeminin sıkılaştırılması,
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çevre kirliliğine yol açan maddelerin aşırı kullanımı
yüzünden toprak her yıl ciddi biçimde hasar görmektedir.
Aşırı nüfus artışı: İnsan nüfusu dünya çapında
hızlı biçimde artmaya devam ediyor. 20. yüzyıla 1.6
milyonla giriş yapan insanoğlunun nüfusu, bugün
6.5 milyar dolayında. Tahminler, 2050 yılında 10
milyara ulaşılacağını söylüyor. Sürekli artış gösteren
küresel nüfus, gittikçe artan refah düzeyiyle birleştiğinde, başta su olmak üzere hayatî önem taşıyan
doğal kaynaklar üzerine daha da büyük bir baskıya
yol açıyor. En büyük artış, Afrika kıtası ile Güney ve
Doğu Asya’da gerçekleşmektedir.
1. Aşama
Derse girişte öğretmen öğrencilere “Günümüz
dünya sorunlarından hangilerini biliyorsunuz?” sorusunu sorar, her öğrencinin bir sorunu söylemesi
beklenir. Cevaplar tahtaya yazılır. Hazırlanan kavram haritası öğrencilerle birlikte incelenir.
EK 1 dağıtılır. Öğrencilerden, görselleri incelemesi, hangi küresel soruna ait olduklarını bulması
ve altına yazması beklenir. Ayrıca öğrencilere, görsellere baktığında kendilerinde uyanan ilk çağrışımın ne olduğu sorulur ve onlarda uyandırmış olduğu duyguyu resimlerin altına tek kelime ile ifade
etmesi istenir. Etkinlik tamamlandıktan sonra:
"Sizi duygu olarak en fazla zorlayan resim hangisi olmuştur, neden?" sorusu sorulur ve çocukların
küresel sorunlara olan ilgi düzeyleri ve bakış açıları
ortaya koyulmaya çalışılır.
2. Aşama
EK 2 dağıtılır, öğrencilerden etkinlik sayfasındaki dünya haritasını incelemeleri istenir. Kıtalar üzerinde incelemeler yapıp:
"Sizce, sorunlar bu kıtalarla mı ilgili, yoksa daha
küresel sorunlar mıdır?" sorusu yöneltilir. Sorunların bazıları harita üzerinde incelenerek bu durumun
nedenleri incelenir. Küresel sorunların bir kısmının
tüm dünya için tehdit oluşturmasının bir kısmının
ise o bölgelere has durumlar olmasının bu sorunları
küresel sorun olmaktan çıkarmayacağı anlatıldıktan
sonra:
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"Önümüzdeki elli yılda hangi küresel sorunun ortaya çıkacağını veya artacağını düşünüyorsunuz, neden?" sorusu yöneltilir, alınan cevapların ardından
öğrencilerden etkinlik kâğıtlarındaki sorun 1 ve sorun 2 bölümlerini doldurmaları istenir.

4. https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]
5.

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

a sorusu yöneltilir ve bu sıralamanın önem sırasına göre yapılması gerektiği belirtilerek, öğrencilerden ilgili bölümü doldurmaları beklenir.

6.

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

7.

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

Dersin son bölümünde öğrencilerin seçtiği bir
küresel soruna çözüm önerileri getirmesi beklenir,
ilgili bölüm doldurulur. Bununla öğrencilerin dünya
sorunları duyarlılıklarının davranışa dönüşüp dönüşmediği konusunda fikir sahibi olmaya çalışılacaktır.

8.

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

9.

GÖREV: Öğrencilere, dijital programlar kullanarak, “küresel dünya sorunlarıyla” ilgili bir afiş çalışması hazırlamaları için görev verilir. Afişlerin çıktıları alınıp bir sonraki hafta sergi hâline getirilir.

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

10. https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

3. Aşama

Ölçme ve değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı ve Akran Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.

11. https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

İnternet Kaynakları
�

https://www.bbc.com/turkce/vert-fut-41739345
[Erişim Tarihi: 30.05.2021]

�

https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-b%C3%BCy%C3%BCk-be%C5%9F-sorunu/a-36040525

�

[Erişim Tarihi: 30.05.2021]

Kaynakça
�

Baykal, H. ve Baykal, T. (2008). Küreselleşen Dünya’da çevre sorunları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 1-17.

�

Kürkçüoğlu, Ö. ve Suğur N. (1998). Yeni Dünya
düzeni arayışları: Küreselleşme. Açıköğretim
Fakültesi Yayınları. (Ed.), Dünya’nın ve Türkiye’nin Yakın Tarihi içinden (s. 62-83). Eskişehir.

�

Özey, R. (2001). Günümüz Dünya Sorunları. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Görsel Kaynakça
1.

2.

3.

Notlar:
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https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]
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https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

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

https://www.canva.com/design/DAEeStEjzAg/
bmRQzK0rw-1SMaB8ZXouVw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]
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DÜNYANIN KÜRESEL SORUNLARINI TANIYORUM
Resimlerin altına hangi küresel soruna ait olduğunu yazıp aklınızdaki ilk çağrışımı tek kelime ile belirtir
misiniz?

1

2

3

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

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

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

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

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

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

4

5

6

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

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

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

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

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

.............................................
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7

8

9

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

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

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

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

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

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

10

11

12

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

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

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

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

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

.............................................
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Önümüzdeki elli yılda dünyanın en önemli sorunu olarak karşımıza neler gelebilir? Nedenleriyle birlikte iki
tanesini yazınız.

BUZULLARIN
ERİMESİ

İKLİM
DEĞİŞİKLİĞİ

SAVAŞ

ORMANLARIN
YOK OLMASI

KÜRESEL ISINMA

YOLSUZLUK
OBEZİTE

IRKÇILIK

SU SORUNU
TERÖR

EŞİTLİK

ADALETSİZLİK
DOĞAL
KAYNAKLARIN
TÜKENMESİ

SAĞLIK

KITLIK

NÜKLEER
ENERJİ
KULLANIMI

NÜFUS
ARTIŞI
GÖÇ

DOĞAL
AFETLER

EĞİTİM

AÇLIK
İŞSİZLİK

TÜRLERİN
AZALMASI

SORUN 1

SORUN 2

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

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

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

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

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

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

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

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

Sizce ülkemizin en önemli sorunları nelerdir,
önem sırasına göre yazar mısınız?

Dünyanın küresel sorunlarından birini ele
alıp çözüm önerileri getiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Genişleyen Çevrem

Etkinlik Adı:

Bil Bakalım Ben Neredeyim?

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğretim, Soru-Cevap
Materyal/Araç Gereç:

Dünya Siyasi Haritası

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya, Matematik

Kazandırılacak Kavramlar:

Matematik Konum, Özel Konum, Kuzey ve Güney Yarım Küre, Enlem, Boylam, Ekvator, Başlangıç Çizgisi

Kazanım ve Açıklamaları
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,
okyanusların ve ülkemizin konumunu kendi cümleleri ile açıklar.
(Özel Konum, Matematik Konum ve Ekvator,
Paralel, Meridyen, Güney-Kuzey-Batı-Doğu Yarım
Küre terimleri üzerinde durulur.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için sınıfın herhangi bir yerine bir öğrenciyi
geçirilir. Ardından öğrencilere aşağıdaki soru sorulur. Alınan yanıtların ardından “konum” a yönelik
açıklamalar ve ön bilgiler verilir.
•

Bulunduğumuz yeri nasıl tarif edersiniz?

•

Alınan cevaplardan sonra peki dünyanın herhangi bir bölgesi ya da ülkesinin yerini nasıl tarif edersiniz?

EK 1 “Arama, Kurtarma”, EK 2 “Enlem ve Boylam” çalışma sayfası öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Sınıfın herhangi bir yerine bir öğrenci geçirilir.
Ardından öğrencilere aşağıdaki soru sorulur.
•

Bulunduğumuz yeri nasıl tarif edersiniz?

Dünya siyasi haritası sınıf tahtasına yansıtılır.
Verilen çeşitli yönergelerle yer bulma oyununun oynatılacağı belirtilir. Oyunun başlangıç sorusuna örnek olarak aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur.
•

Seçtiğim yerin, Atlas Okyanusu’na kıyısı var.
Afrika kıtasının kuzeyinde yer alıyor, kuzeyinde
Cebelitarık Boğazı, doğusunda ise Cezayir yer
alıyor. Peki, bu ülke neresidir?

•

Seçtiğim yerin, Atlas Okyanusu’na kıyısı var.
Batısında Yukatan Kanalı, güneyinde Haiti ve
Jamaika’ nın olduğu Amerika kıtasında bulunan
küçük bir ada ülkesidir. Peki, bu ülke neresidir?

Örnek soruların ardından öğrencilerden Türkiye’yi tarif etmelerini istenir. Yönergelerle yer bulma
oyunu birkaç dakika daha öğrencilerin sorularıyla
devam ettirilir. Ardından yapılan tariflerin aslında

G enişleyen Ç evrem

bir özel konum olduğunu dile getirilir. “Herhangi
bir ülkenin denizlere, okyanuslara, komşu ülkelere
çeşitli yeryüzü şekillerine ve ulaşım yollarına göre
(kendine özgü özellikleri) konumuna Özel Konum

Görsel Kaynakça
EK 1:
�

denir.” Genel kabul gören özel konumla ilgili bu tanımlama öğrencilerle paylaşılır.
2. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki soru sorulur.
•
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https://www.canva.com/design/DAEaPYtJjGM/
AWu-XxGHr11Xo3jVr1ic_w/edit. [Erişim Tarihi:
27.03.2021]

EK 2:
�

https://www.canva.com/design/DAEaO4cKJDc/
sEmyjoiQuDPSMFxdSFQatg/edit. [Erişim Tarihi:
27.03.2021]

Havada, karada, suda, kısacası dünya üzerinde
herhangi bir yerin konumu nasıl buluruz? Örneğin uçaklar ya da gemiler neye göre hedefle-

Notlar:

dikleri noktalara ulaşıyor?
Alınan cevaplar doğrultusunda “Matematik Ko-

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

num” ile ilgili aşağıdaki temel bilgilere ve başlıklara
değinilir.

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

Matematik Konum: Bir yerin enlem ve boylamlara (meridyen ve paralellere) göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile, Ekvator’a (en büyük

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

paralel) ve Greenwich’e (başlangıç meridyenine)
göre konumudur.

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

Ekvator, Başlangıç Meridyeni, Güney Yarım
Küre, Kuzey Yarım Küre, Doğu Yarım Küre, Batı Ya-

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

rım Küre ve dereceler.
3. Aşama

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

Enlem ve boylam gibi matematik konuma dair kavramlar verildikten sonra EK 1 “Arama, Kurtarma”

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

çalışma sayfası her bir öğrenciye verilir. Verilen sürenin ardından çalışma sayfasındaki boşluklara gelecek uygun kavramlar birlikte kontrol edilir.
3. Aşama

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

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

EK 2 “Enlem ve Boylam” çalışma sayfası dağıtılır ve
öğrencilerin yazdıkları cevaplar birlikte kontrol edilir.

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

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği ve Yapılan-

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

dırılmış Grid Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

.....................................................................
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EK 1
ARAMA, KURTARMA

*Bir uçak 30 derece kuzey enlemi ve 60 derece doğu boylamında düşüyor. Hayatta kalanları kurtarmak
için hangi harfe doğru gidersin?
*15 derece güney enlemi ve 90 derece batı boylamında hangi kıtada olursun?
*0 derece enlem ve 0 derece boylam, Ekvator ve başlangıç boylamının kesişme noktası hangi okyanusta
yer alacaktır?
*30 derece güney enlemi ve 120 derece doğu boylamında bir geminin battığını söyleyen bir radyo uyarısı
aldınız. İnsanları kurtarmayı denemek için hangi okyanusa gidersiniz?
*60 derece kuzey enlemi, 120 derece doğu boylamındaki harf hangi kıtadadır?

G enişleyen Ç evrem
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EK :
ENLEM BOYLAM
Dünyadaki her yerin bir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vardır.
Dünya’yı yatay olarak iki eşit parçaya böldüğü var sayılan hayali çizgiye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.
Bu hayali çizginin enlem derecesi
...............................

me ise

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

çizgisidir ve kuzeyinde kalan bölüme

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

olarak kabul edilir. Bu çizgi en uzun

...............................,

denir. En uzun enlem çizgisinin kuzeyinde

güneyinde kalan bölü-

...............................,

güneyin-

de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olmak üzere toplamda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tane enlem çizgisi vardır. Enlemlerin boyları kutuplara yaklaştıkça kısalır ve kutup merkezlerinde nokta ile ifade edilir.
Kuzey Kutup Noktası’ndan, Güney Kutup Noktası’ na ulaşan, paralelleri dik olarak kestiği var sayılan hayali
çizgilere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir. Greenwich’ten geçtiği kabul edilen meridyene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.
Bu meridyenin derecesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kabul edilir ve doğusunda ........, batısında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
olmak üzere toplamda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tane meridyen çizgisi vardır.
Türkiye’nin matematik konumunun; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olduğunu biliyor muydunuz?
matematik konumu
Kuzey Yarım Küre
Boylam /Meridyen)

Ekvator

sıfır (0)

sıfır (0)

Güney Yarım Küre
Başlangıc Meridyeni

36° - 42° Kuzey paralelleri

enlem/paralel
90

360

90
180

180
180

26° 45° Doğu meridyenleri

İki küre üzerine Kutup Noktalarını, Enlem, Boylam, Başlangıç Meridyeni, Ekvator, Doğu Yarım Küre,
Batı Yarım Küre, Güney Yarım Küre, Kuzey Yarım Küreyi işaretler misiniz?
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Genişleyen Çevrem

Etkinlik Adı:

Yedi Bölge Türkiye Gezisi

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş, Soru-Cevap, Sunum
Materyal/Araç Gereç:

İnternet bağlantısı olan bilgisayar, Projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya, Tarih, Sosyoloji

Kazanım ve Açıklamaları
Bölgenin coğrafi özelliklerinin insan yaşantısına
etkisini değerlendirir.
(Bölgelerin iklim, bitki örtüsü ve yeryüzü şekillerine değinilecektir. Bölgelerde öne çıkan sosyo-ekonomik faaliyetlere, doğal varlık ve tarihî mekânlara yer verilecektir.)
Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Etkinlik grupla veya bireysel olarak yaptırılabilir.
EK 1 “Yedi Bölge Türkiye Gezisi” çalışma kâğıdı öğrenci/grup sayısı kadar çoğaltılır. Ek’te yer alan
boşluk doldurmalar için sınıfta internet bağlantılı
en az bir bilgisayar hazırda bulundurulur.

Öğrenme Öğretme Süreci
1.AŞAMA:
EK 1 “Yedi Bölge Türkiye Gezisi” çalışma kâğıdı
öğrencilere dağıtılır. Çalışma kâğıdında yer alan
boşluklar için öğrencilere araştırma yapma imkânı
verilir. Okuma parçaları sırasıyla okutulur ve cevaplanan boşlukların doğruları verilir.
Çalışma Kâğıdı Boşluk Doldurma Cevapları:
İç Anadolu Bölgesi: Erciyes, Peribacaları, Çifte

Minareli Medrese, Mevlana, Kerpiç ev
Marmara Bölgesi: Öğrenci cevabı, Öğrenci cevabı, Asya, Avrupa, Kestane şekeri
Karadeniz Bölgesi: Kömür, Sümela, Uzungöl,
Millî, Horon
Doğu Anadolu Bölgesi: Ağrı, Van, Palandöken, Ani, İshak Paşa, Çifte Minareli Medrese, Oltu
Ege Bölgesi: İmbat, Homeros, Efes, Hasan Tahsin, Pamukkale, Höşmerim
Akdeniz Bölgesi: Salda, Mars, Aspendos
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Balıklı Göl,
Göbeklitepe, Komagene, Nemrut, Fırat, Dicle
2. Aşama
Öğrencilerin gidip gördüğü veya içinde bulundukları bölgenin coğrafi ve kültürel özelliklerini yansıtan
kısa bir hikâye yazmaları istenir. Yapılan çalışmalar
gönüllü öğrenciler tarafından sunulur.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği, Dereceli Puanlama Anahtarı ve Akran Değerlendirme Formu”
na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Yedi Bölge Türkiye Gezisi
Ülkemiz, tarihte onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış, doğal ve tarihî harikalarla dolu, eşsiz iklim ve
yeryüzü şekilleriyle farklı kültürel yaşamlar ve uğraşlarla herkesin bir arada yaşadığı eşsiz bir diyardır.
Haydi, gelin iki yakın arkadaş olan Ahmet ve Ayşe’nin tatil yazışmaları ile buraları birlikte gezelim.
Kayseri’de yaşayan bu iki yakın arkadaş sabahları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dağının manzarasını görmeye, kış
mevsiminde yoğun kara, yazın ise kurak geçen sıcak günlere alışıktır. Okul gezisiyle bir çok defa Kapadokya’ya gitmişler burada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doğallığı ve güzelliği karşısında hayran kalmışlardır. Yaşadıkları
bölge onlar için bir ayrıcalıktır. Zira Sivas’ın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medresesi, Konya’nın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sı,
Kırşehir’in eli sazlı aşıkları ve tabi Neşet Ertaş’ı … Ankara ile övünürler, Atatürk’ün evidir
burası. Baharda piknik yaptıkları dağların yeşeren otlarının yaz gelince sararıp kuruması onları şaşırtmaz çünkü onlar bozkırın çocuklarıdır. Geleneksel köy
evleri de kendine özgüdür buralarda; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ev yapılır.

SORU 1- Boşlukları dolduralım.
SORU 2- Parçadan hareketle, Ahmet ve Ayşe hangi bölgemizde yaşamaktadırlar?
SORU 3- Bölgede yapılan turizm faaliyetlerinin özellikleri nedir, hangi mevsimde daha yoğun yapılıyordur?
SORU 4- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Nüfus- ekonomi vb. özelliklere değinilecek.).
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Ahmet’in Ayşe’ye Marmara Gezisi Yazıları
Yarımada’nın tarihi, MÖ 685 yılına kadar uzanıyordu elime aldığım broşüre göre. Burası tarih boyunca
başta Mısır, Roma, Bizans ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmış. Sultanahmet’i görmeyi çok istiyorum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gezmeyi ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da.
Sultanahmet; tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri ve canlı sokakları ile şüphesiz gittiğim yerler içinde en güzellerinden biri. İstanbul’un, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kıtaları arasında
köprü görevi gören, iki uç üzerinde kurulmuş bir şehir olduğunu biliyor musun? Sabah kalktım, gece çok
üşümüştüm, iklim aniden değişmişti sanki. Gideceğimi öğretmenime söylediğimde öğretmenim bana, "Dikkat et oranın iklimi değişiktir, sıcak derken birden yağmura yakalanırsın; Edirne, Tekirdağ tarafına geçer,
orada üşürsün. Tedbirli ol!" diye uyarmıştı. Burada farklı iklim türlerinin görüldüğünü anlamış oldum.
Bu kadar insan nasıl toplanmış olabilirdi buraya, hangi özellikler bölgeyi bu kadar çekici kılıyor sence, ne
dersin? Burada o kadar çok fabrika var ki, sanki ülkenin tüm fabrikaları buraya yapılmış, İstanbul’un kalabalıklığını şu an daha iyi anlıyabiliyorum. Artık Ege Bölgesi’ne geçmeliyim Ayşe. Komşumuz Nilüfer abla,
bana, Bursa’ya uğrarsan

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

şekerimi isterim Ahmet, de-

mişti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . şekerini unutmadan aldım.

SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Marmara Bölgesi’nde neden farklı iklim tipleri görülür?
SORU 3- Marmara Bölgesi’nin geçmişten günümüze uygarlıkların beşiği olmasını neye bağlıyorsunuz?
SORU 4- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Nüfus- ekonomi vb. özelliklere değinilecek.).
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Ayşe’nin Mesajı: Karadeniz Gezisi
Yol boyunca uzanan masmavi deniz, hemen yolun kenarında devam eden ormanlarla kaplı dağlar.
Gezi boyunca yeşilin binbir tonu ile karşılaştım. Yazın bile yağmur yağınca her yerin yemyeşil ve orman
olması da doğal bir durum. Ahmet hatırlıyor musun? Hani öğretmenimiz iklim konusunu anlatırken iklimin insanların karakterini, kıyafetlerini ve yerleşim yerlerini de etkilediğinden bahsetmişti. Hemen aklıma bu durum geldi. Buranın insanları da hareketli ve kıvrak zekalılar. Zonguldak’ta

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

madenleri, Trabzon’da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manastırı, muhteşem bir doğa harikası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . göl ve
yaylalar. Köylerdeki evlerin her biri birbirinden o kadar uzak ki. Yediğim yemekler ise harika çeşit çeşit
balıklar mis gibi tazecik, mısır unundan kuymak, mıhlama, değişik değişik ot kavurmaları ve bolca fındık
yedim. Sana da fındık aldım gelir gelmez vereceğim. Samsun’a gelince çok ama çok heyecanlandım. Ne de
olsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mücadele’nin başladığı yerdi. Müzikleri de Karadeniz insanı gibi çok hareketli ben de
onlarla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oynadım. Rize’de kemençe Artvin’de tulum hepsi çok güzeldi.
SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Karadeniz Bölgesi’nde dağınık yerleşim görülmesinin temel nedeni ne olabilir?
SORU 3- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Nüfus- ekonomi vb. özelliklere değinilecek.).

Ayşe’nin Mesajı: Doğu Anadolu Gezisi
Ahmet buraları senin de görmen gerekiyor. Türkiye’nin en yüksek dağı olan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dağı’nı
mı anlatsam yoksa en büyük gölü olan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’nü mü? Biliyor musun Doğu Anadolu şehirleri
aslında kış şehirleri diye geçiyor. Çünkü sert karasal iklim var ve kışlar çok soğuk. Buralarda ulaşımın çok
gelişmediğini gördüm. Kar burada sürekli olarak yağıyor; aylarca yüzeyde kalabiliyor. Bu yüzden sık sık yollar da kapanabiliyor. Özellikle Erzurum-Kars Platosu’nda büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Erzurum
ve Kars Sarıkamış kayak tesisleri kış turizmi açısından bölgeye önemli katkılar sağlıyor.
Demek ki kış oyunlarının burada yapılması boşa değilmiş. Bakıyorum da her şey iklime göre şekilleniyor.
Giyecekler, yiyecekler, turizm bile. Hatta burası için havası sert insanı mert diye bir söz bile var. …… ha-

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

rabeleri, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sarayı, Erzurum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . medresesi… Yiyecekler demişken Erzurum’da
cağ kebabı ve kadayıf dolması harikaydı. Erzurum-Oltu’da çıkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . taşından bir sürü hediye
aldık. Buralarda bol türkülü davullu zurnalı oyunlar varken Kars’ta Kafkas gösterileri de var.
SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Doğu Anadolu Bölgesi’nde ulaşımın gelişmesinin önündeki en önemli engeller nelerdir?
SORU 3- Bölgenin coğrafi özelliklerinin yemek kültürüne etkisinini değerlendiriniz.
SORU 4- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Nüfus- ekonomi vb. özelliklere değinilecek.).
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Ahmet’in Mesajı: Ege Gezisi
Ayşe merhaba, bugün sana İzmir’den yazıyorum. Sabah kahvaltısında boyoz denilen bir börek çeşidi
var, ondan yedim, çok lezzetliydi. Hava sıcacık, denizden ılıman bir esinti geliyor. Bu esinti, öğleden sonra denizden karaya eserek serinlik getiriyormuş, adına da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deniyor. Bu rüzgârın akşama
doğru hafiflediğini söyledi kordondaki bir kafe işletmecisi. Akşamları zayıflayarak ortadan kalkıyormuş.
İlyada ve Odysseia gibi önemli destanların yazan Antik Yunan filozoflarından . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . İzmir’de
yaşadığını biliyor muydun? İzmir’de hâlâ adına öykü yarışmaları düzenlenirmiş, ne güzel. Antik çağların
en ünlü kentleri arasında yer alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Roma’nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük
kentlerinden biriydi. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındırıyor burası. Kurtuluş mücadelesinin sonuçlandığı yer olduğu için tarihimiz açısından yeri de ayrıdır hani. Girintili ve çıkıntılı kıyıları İzmir’de sayısız güzellikte koy ve plajların oluşumu ile sonuçlanır. Bu özellikleriyle İzmir doğal bir turizm
ve liman kenti olmuştur. Akdeniz ikliminin tüm özellikleri mevcut burada. Geniş, sert ve iğne yapraklı,
sürekli yeşil kalan, kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar, palmiyeler… Pazara gittik bugün her yerde çok çeşitli
yeşillikler, meyve ve sebzeler vardı. Buranın insanları sebze ile beslenip, zeytin ve zeytin yağını sofralarından eksik etmiyorlar. Az önce Konak Meydanı’nda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heykeli önünde bir halk oyunu gösterisi vardı, efe oyununu kusursuz biçimde oynadılar. Ağır
ve heybetli görüntüleriyle efeler bize kurtuluş mücadelesinden bir kesit
sundular. Artık ayrılma zamanı geldi güzel İzmir; yarın Denizli’ye
geçeceğim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’i de görmeliyim değil mi buraya kadar gelmişken. Balıkesir’in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tatlısını yedim ama;
Aydın’dan da kuru incir, üzüm mutlaka almalıyım. Hoşçakal Ayşe,
Antalya’ya geçerken yazarım mutlaka.

SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Bölgenin coğrafi özelliklerinin yemek kültürüne etkisini değerlendiriniz.
SORU 3- Bölgenin hangi özellikleri uygarlıklara ev sahibi olmasında etkili olmuştur?
SORU 4- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Ekonomi, turizm, tarım, halk oyunları vb. özelliklere değinilecek.).
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Ahmet’in Mesajı: Akdeniz Gezisi
Denizli’den dün sabah Antalya’ya doğru yola çıktım Ayşe. Burdur’da yarım gün kalıp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gölünü

ziyaret ettim. Türkiye’nin Maldivleri diye bilinen bu göl, sert su ve

çok yüksek alkalin özelliğine sahip.Salda Gölü’nü özel kılan bir diğer özellik ise dünyada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ile
aynı özellikleri taşıyan iki yerden biri olması, Mars’la ilgili araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının öncelikle buraya geldiğini belirtiyor yöneticiler. Yola çıktım Antalya’ya gelebilmek için. Dağların denize bakan
yamaçlarında makilikler ve yer yer yüksek ormanlar kaplı alanları görmek mümkün. İklim özellikleri yaşamaya uygun. Tabi yüzey şekilleri uygun olmayan Teke ve Taşeli platolarında insan faaliyetleri daha az yapıldığından nüfus az. Yılın her ayı turizm canlıymış Antalya’da, sebebi sıcaklık olsa gerek. Tarım alanlarından
yıl içinde birden çok ürün alma bakımından en elverişli koşullara sahip bölge. Çarşısında sebze ve meyveler,
özellikle turunçgiller çok fazla görülebiliyor. Tarım bölgesi olması yanında turizm konusunda da gelişmiş
bir yer olduğunu söyleyebilirim. Antalya’da bulunan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiyatrosu, Side Antik Kenti, Manavgat,
Kaş ve sayamadığımız onlarca güzellikle dolu buralar. Ben artık dönüş hazırlıklarına başladım. Gezdiğim
yerlerde şunu öğrendim Ayşe, ülkemiz tarihiyle doğasıyla dünyanın en güzel yerlerinden birisi, iyi ki burada
yaşıyoruz. Yakında görüşürüz.
SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Bölgenin önemli şehirlerinden Antalya için “Bacasız Sanayi” kenti denilmektedir; bu sözü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
SORU 3- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Ekonomi, turizm, tarım, giyim vb. özelliklere değinilecek.).

Ayşe’nin Mesajı: Güney Doğu Anadolu Gezisi
Canım arkadaşım senin de gezdiğin yerler çok güzelmiş; artık oraları da seneye gezerim.
Çok merak ettiğim insanlık tarihinin ilk izlerini taşıyan, peygamberler diyarı Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeyim. Burası beni büyüledi. Tarihî konakları, manastırları, Mardin’i, Urfa’nın
.....................

Gölü ve tarihin başlangıç noktası olarak sayılan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’si Adıyaman’ın . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

krallığına ait taş heykelleriyle ünlü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dağı muhteşemdi. Sofra kültürünün çok çeşitli olduğuna tanık oldum; kebaptan, lahmacuna, çiğ köfteden baklavaya, künefeye kadar hepsi harika lezzetlerdi. Biliyor musun burada karasal iklim görülmekte ama olması gerekenden çok daha sıcak. Buraların bitkisi örtüsü bozkır.
Yine Doğu Anadolu Bölgesi’nin aksine yeryüzü şekilleri çok daha sade. Bu bölgenin insanları da tıpkı havası
gibi çok sıcakkanlı ve burada çok farklı kültür ve dinden insanlar bir arada yaşamaktalar. Sıra gecesi denilen bir
eğlenceye katıldık. Türküler, halaylar, Zılgıt çekmeleri çok hoşuma gitti. Fırat’ın Dicle’nin sesidir diyorlar zılgıt
için. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nehirlerini görmek pamuk tarlalarında gezinmek güzel bir deneyimdi.
SORU 1- Boşlukları birlikte dolduralım.
SORU 2- Bölgede farklı kültür ve insanların bir arada yaşamaları bölgenin hangi özelliklerine etki etmiştir?
SORU 3- Bölgenin kültürel ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında insanların sosyo-ekonomik yaşamlarına etkisini kısaca değerlendiriniz (Ekonomi, turizm, tarım, yemek, giyim vb. özelliklere değinilecek.).
Yukardaki okuma parçasından hareketle, bu bölgelerde en çok merak ettiğin ve dikkatini çeken yerler
neresi oldu? Ayşe ve Ahmet’in yerinde sen olsaydın nereye gitmek isterdin?
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Genişleyen Çevrem

Etkinlik Adı:

Şehrimin Millî Mücadele Kahramanı

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme
Materyal/Araç Gereç:

İnternet bağlantılı bilgisayar (öğrenci veya grup
sayısı kadar)

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Vatanseverlik, Fedakârlık, Sorumluluk

Kazanım ve Açıklamaları
Bulunduğu şehir ya da bölgede yaşamış Millî
Mücadele kahramanlarını takdir eder.
(Öğrencilerin vatanseverlik ve sorumluluk değer düzeylerinin yükseltilmesi için yaşadığı bölgede
Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren kişilere ilişkin bilimsel süreçleri kullanarak araştırma yapması
sağlanır.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla vatanseverlik ve fedakârlık kavramlarına yönelik düşünceleri alınır. Millî Mücadele
Dönemi’ nde vatanseverlik ve fedakârlık duygusuyla
hareket edip mücadeleye katkı sunan kahramanlardan kimleri bildikleri sorulur. Alınan yanıtlar doğrultusunda yaşadıkları şehir ya da bölgenin Millî
Mücadele dönemindeki yeri ve önemine dair kısa
bilgilendirme yapılır.
Etkinlikte öğrencilerin bulundukları şehir veya
bölgede Millî Mücadele’ye katkı sunan kahramanları
tanıtmaya yönelik karakter veya resim konuşturma
web 2.0 araçları kullanılacaktır. Sınıfın teknolojik

donanımı etkinlik için yeterli değilse bilişim teknolojileri sınıfı tercih edilir. Etkinlik bireysel veya grup
etkinliği olarak uygulanabilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Millî Mücadeleye katkı sunan kahramanlardan
ve olaylardan örnekler verilerek, Ege Bölgesi ve Kadın Kahraman Gördesli Makbule bilgi notu ve benzeri olaylar öğrencilerle paylaşılır.
“Millî Mücadele yıllarında Türk kadınları tıpkı
erkekler gibi gerek cephe önünde gerek cephe arkasında düşmanlarla savaşmış ve kurtuluşta çok büyük emekleri geçmiştir. Bu savaş sırasında kadınlarımız gün gelmiş askeri, halkı cesaretlendirmek için
konuşmalar yapmış, gün elmiş tarlalarda çalışıp askerlerimize yiyecek götürmüş, gün gelmiş askerlerimize cephane taşımış, kıyafet götürmüş, erkeksiz
kalan köylerini düşman baskınlarına karşı kendileri
korumuş, gün gelmiş ki silah kuşanıp erkeklerle dağa
çıkmış ve düşmana baskınlar düzenlemiştir (Özelmacı, Çakır, 2019). Millî mücadele kahramanı ve şehidi Gördesli Makbule, Ali Ustalar ailesinden Abdullah

G enişleyen Ç evrem

Efendi’nin kızıdır ve 1902 yılında Manisa’nın Gördes
kasabasında doğmuştur. Ailesi tarafından iki ağabeyi nasıl yetiştirildi ise Makbule de o şekilde yetiştirilir. Makbule 8-9 yaşlarına geldiğinde babası Abdullah Efendi ona ata binmeyi, atı tımar etmeyi ve
hazırlamayı öğretmiştir. 12 yaşında babası Abdullah
Efendi’yi kaybetti. Ağabeylerinin himayesi altında büyüyen Makbule Hanım, Eylül 1920’de Ustrumcalı Halil Efe ile evlendi. Yunan ordusunun 15 Mayıs 1919
tarihinde İzmir’i işgal ederek Batı Anadolu’ya doğru
ilerlemesi üzerine kocasıyla birlikte Millî Mücadele’ye
katıldı. Bu dönemde büyük yararlılıklar göstererek
Yunan kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Makbule
Hanım 17 Mart 1922 tarihinde Akhisar-Sungurlu sınırı üzerinde bulunan Kocayayla’da Yunanlılarla girdiği bir çarpışmada başından vurularak şehit oldu.
Şehit düştüğünde henüz 21 yaşındaydı (Çiçek, 1998).”
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Kaynakça
�

Çiçek, İ. (1998). Gördesli Mücahide Makbule ve
Silah Arkadaşları; Kadın Efe. Manisa: Salihli Belediyesi Kültür Yayınları.

�

Özelmacı, Ş., Çakır, U. (2019). Kadın kahramanlarımızdan bir Milis; Gördesli Makbule. Takvim-i Vekayi, 7 (1), s. 1-23. https://dergipark.org.
tr/tr/download/article-file/692621.[Erişim Tarihi:
25.05.2021]

Notlar:

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

Verilen örnekler ve paylaşılan bilgi notunun ardından öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.

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

•

Bu kahramanların yerinde siz olsaydınız neler
hissederdiniz ve nasıl davranırdınız?

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

•

Bu kahramanları bu şekilde fedakârlığa iten
hisler nelerdi?

Alınan cevapların ardından öğrencilerin yaşadıkları bölgeden çıkan kahramanlara karşı farkındalıklarını artırmak için bölge veya şehirlerindeki kahramanları/öne çıkan olayları araştırmaları istenir.
2. Aşama
Öğrenciler kahramanların hayatları ve mücadeleye katkıları hakkında edindikleri bilgileri otobiyografi veya biyografi tarzında yazıya dökerler.
Ardından dijital platformlarda karakter veya resim
konuşturma araçlarından birinin öğrencilerden tarafından kullanılmasına rehberlik edilir.
Yapılan çalışmalar gönüllü öğrenciler tarafından
sunulur.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği ve Dereceli
Puanlama Anahtarı, Akran Değerlendirme Formu”
ve Öz Değerlendirme Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Genişleyen Çevrem

Etkinlik Adı:

İsmini Bulan Şehirler

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji,Yöntem ve Teknikler: Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme
Materyal/Araç Gereç:

Okuma Parçası, Çalışma Kâğıtları, Resfebe

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya, Türkçe, Tarih

Kazandırılacak Kavramlar:

Toponomi

Kazanım ve Açıklamaları
Şehir isimlerinin kökenlerini (toponomi) ile ilgili araştırmalar yapar (Yaşadığı ya da seçtiği şehrin
isim kökenini araştırır. Türkiye dilsiz haritası üzerine şehirlerin eski isimlerini yazar.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere isimlerinin anlamları sorulur? Sonrasında yaşadıkları şehrin ismin nereden geldiğini
bilip bilmedikleri sorularak Ek 1 Resfebe kâğıdı dağıtılır. Resfebedeki şehirlerin isimlerini bulmaları
istenir. Sonrasında ise öğrencilerden bir şehir resfebesi yapmaları istenir

Öğrenme Öğretme Süreci

3. Aşama
Öğrencilerin tasarladıkları metin sırayla öğrencilere okutulur.
4. Aşama
EK 4’teki Türkiye dilsiz haritası üzerine şehirlerin eski isimlerini yazar.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

Monmonier, M. (2006). Haritacılık: belirsizlik,
müdahaleler ve dinamik gösterim. İnsan Coğrafyasında İlerleme , 30 (3), 373-381.

�

https://dunyalilar.org/yasadiginiz-sehrin-adi-nereden-geliyor.html/Erişim Tarihi: [17.06.2021].

�

https://kastamonu.ktb.gov.tr/TR-172466/kastamonu-isminin-efsanesi.html/[Erişim Tarihi:
17.06.2021]

1. Aşama
Ek 2’deki ’Toponomi ve Şehir İsimleri’ adlı bilgi
notu verilerek şehirlerin adlarının nereden geldiğine dair bir hikâye okutulur.
2. Aşama
EK 3’teki ’Şehir Hikâyesi Kâğıdı’ adlı bilgi notu
verilerek, öğrencilerden okudukları metinlerden yola
çıkarak yaşamış oldukları veya görselini gördükleri
şehrin hikâyesini kendilerine göre yazmaları istenir.

Görsel Kaynakça:
EK 1: Şehirlerin örnek resfebe tasarımları sosyal bilgiler öğretmeni Tülay VURAL'a aittir.

G enişleyen Ç evrem

EK 1

RESFEBE VE ŞEHİRLER
Resfebelerde hangi şehirler olduğunu bul ve boşlukları doldur.

Seçeceğin dört şehrin resfebesini yap.
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EK 2
TOPONOMİ VE ŞEHİR İSİMLERİ
TOPONOMİ
Yer/coğrafi mekân adlandırma eylemleri ve bu alandaki çalışma ve araştırmaları konu edinen bilim dalı
toponomi olarak tanımlanmaktadır. “Toponimlerin (yer adlarının) kökeni ve tarihinin sistematik çalışmasını
ifade eden toponomi, tüm isimleri inceleyen bilimin parçasıdır.” (Monmonier, 2006)

KASTAMONU (KASTIN NEYDİ MONİ)
Kastamonu efsaneleri içinde en kuvvetli görünen ve bugüne kadar kullanılanı Kastamonu şehrinin ismiyle
ilgili olanıdır:
Yaygın bir rivayete göre Türkler tarafından Kastamonu Kalesi’nin fethi sırasında; Bizans Tekfur’unun güzel kızı Moni’nin yakışıklı Türk kumandanına tutkusu, dadısı vasıtasıyla bildirilip, karşılık veren komutana
kale kapısının anahtarlarının teslimi ile uzun müddet kaleye girmeye muvaffak olamayan Türk askerlerinin
aniden kaleye girdiğini görünce, durumu anlayan Bizans Tekfuru güzel kızı Moni’yi kale burcundan aşağıya
atması üzerine Türkler tarafından söylenen "Kastın neidi Moni’ye" sözü önce askerler arasında, daha sonra da
Halk dilinde Kastamoni şeklini almış olsa gerektir. Bugün Moni’nin aşağıya atıldığı yer "Kırk Kız" türbesi olarak bilinmekte ve halk tar afından saygı duyulmaktadır. Kırk kız denmesine sebep herhâlde "Tam kırk parçaya
ayrıldı" sözünün anlatılmak istenmiş olmasıdır.

G enişleyen Ç evrem
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EK 3
ŞEHİR HİKÂYESİ
Yaşadığın yeri veya aşağıda görselleri olan şehirlerden birini seçerek bu şehrin hikâyesini kendinize göre
yazınız.
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EK 4
ŞEHİR BULMACA

ADANA : Adanos

KAHRAMANMARAŞ: Markasi

ADIYAMAN: Hısn Mansur

KARABÜK: Öglebeli

AFYONKARAHİSAR: Akroenos

KAYSERİ: Mazaka

BİLECİK: Bilekoma

MARDİN: Maride

BOLU: Claudiopolis

NEVŞEHİR: Muşkara

BURDUR: Askaniya

ORDU: Kotyora

BURSA: Bitinya

SAMSUN: Amisos

ÇANKIRI: Gangra

SİNOP: Sinope

ÇORUM: Çoğurum

TOKAT: Pontika

İSTANBUL: Kostanniye

TRABZON: Trapezus

İZMİR: Smyrna

ZONGULDAK: Sandra

H arita B ilgisi
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Harita Bilgisi

Etkinlik Adı:

Uzak Yakın

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme

Materyal/Araç Gereç:

“Yardımcı Bilgiler”, "Yardım Edelim mi?", “Dünya
Siyasi Haritası”, “Dostluk Zirvesi Oturma Planı” kâğıtları, Akıllı Tahta, Küre, Dünya Siyasi Haritası

Disiplinler Arası Boyut:

Coğrafya

Kazandırılacak Kavramlar:

Yakın Doğu, Uzak Doğu, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar, Boğazlar, Kanallar, Antarktika, Bermuda
Şeytan Üçgeni

Kazanım ve Açıklamaları
Dünya üzerindeki belirli bölgeler ve bu bölgelerde yer
alan ülkeleri tanır (Bu bölgelerde yer alan ülkelere vurgu
yapılır.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Yardımcı Bilgiler”, "Yardım Edelim mi?", “Dünya Siyasi Haritası” ve “Dostluk Zirvesi Oturma Planı” kâğıtları
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Küre ve Dünya Siyasi Haritası derste hazır edilir. Derste yapılacak etkinlikler ile
ilgili bilgi verilir ve ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Farklı coğrafi ve kültürel özellikler ve konuma bağlı
olarak dünya üzerinde bölgelerin tanımlandığı ifade edilir. Ardından akıllı tahtada dünya siyasi haritasını açılarak harita yardımıyla aşağıda yer alan bilgi notunu öğrencilerle paylaşılır (Sınıfta akıllı tahta yoksa Dünya Siyasi
Haritası sınıfa getirilir.).

BİLGİ NOTU1
Yakın Doğu: Hindistan ve Akdeniz arasında yer alan Güneybatı Asya ülkelerini
kapsayan bölgeyi tanımlamak için kullanılan kavramdır.
Uzak Doğu: Çin, Japonya, Kamboçya,
Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Singapur, Tayland, Laos,
Vietnam, Myanmar Birmanya, Tayvan,
Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka, Kuzey
Kore, Güney Kore ve Moğolistan ülkelerini
içine alan bölgeyi tanımlamak için kullanılan kavramdır.
Orta Doğu: Umman, Mısır, Yemen, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran,
Bahreyn, Suriye, Ürdün, Türkiye, Lübnan,
Suudi Arabistan, Filistin, Irak ve İsrail
devletlerini kapsayan bölge olup dünyanın
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petrol kaynakları bakımından en zengin bölgelerinin başında gelmektedir.

Antarktika: Güney kutbunun çevresinde yer
alan bölgedir.

Kafkaslar: Bu bölge Karadeniz ve Hazar Denizi arasında, Avrupa ve Asya’nın sınırında yer
almaktadır. Kuzey Kafkasya olarak adlandırılan
kısım Dağıstan, Çeçenistan ve Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya gibi diğer küçük özerk
cumhuriyetleri içermekte iken, Güney Kafkasya ise Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan’dan
meydana gelmektedir.

Bermuda Şeytan Üçgeni: Çok sayıda
uçak ve geminin kaybolduğu bir bölge olarak
bilinen Bermuda Şeytan Üçgeni’nin köşelerinde Bermuda, Miami, ve San Juan yer almaktadır.

Balkanlar: Avrupa’nın güneydoğusunda yer
alan, İtalya’nın doğusu ve Anadolu yarımadasının batısı ve kuzeybatısında yer alan bölgedir.
Boğazlar: İki kara parçası arasında yer alan
coğrafi şekli olup deniz ulaşımını kolaylaştırma
özelliğine sahiptir. Dünyanın önemli boğazları
şunlardır:
İstanbul Boğazı: Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlar. Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlar.
Bering Boğazı: Asya kıtasının en doğu noktası ile Amerika kıtasının en batı noktası arasında yer almaktadır.
Çanakkale Boğazı: Ege Denizi ile Marmara
Denizi’ni birbirine bağlar.
Cebeli Tarık Boğazı: Avrupa ile Afrika kıtasını birbirinden ayıran ve Akdeniz ile Atlas
Okyanusu’nu birleştiren boğazdır.
Kanallar: Sulama veya ulaşım amacıyla yapılan suyollarına kanal adı verilmektedir. Dünyanın önemli kanalları şunlardır:
Panama Kanalı: Atlas Okyanusu ile Büyük
Okyanus’u birbirine bağlamakta olan su kanalıdır.
Korint Kanalı: Yunanistan’ın kuzeyde yer
alan topraklarını Mora Yarımadası’ndan ayıran
kanaldır.
Süveyş Kanalı: Mısır, Osmanlı Devleti egemenliğinde iken açılan ve Akdeniz’i Kızıldeniz’e
bağlayan kanaldır.

2. Aşama
Ardından öğrenci sayısı kadar çoğaltılan"Yardım Edelim mi?", (EK 1), “Yardımcı Bilgiler” (EK 2)
ve “Dünya Siyasi Haritası” (EK 3) kâğıtları öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin yardımcı bilgiler ve harita
yardımıyla “Yardım Edelim mi?” çalışma kâğıdındaki soruları cevaplamaları istenir.
3. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Dostluk Zirvesi
Oturma Planı” (EK 4) öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin etkinlik sayfasında (masalarda yazan bölge
isimlerine göre) yer alan bölge isimleri doğrultusunda oturma planı hazırlamaları istenir. Her masa bir
coğrafi bölgeyi temsil etmektedir. Öğrenciler masada yer alacak ülkeleri bölge isimlerine göre o bölgede yer alan ülkelerden belirleyerek yazarlar. Ardından öğrencilerden söz hakkı verilerek cevaplarının
doğruluğu kontrol edilir.
4. Aşama
EK 4’te yer alan etkinliğin devamı olarak öğrencilerin ev sahibi ülke olan Türkiye veya masalarda
yer alan bölgelerde bulunan ülkelerden seçtikleri
biri adına Dostluk Zirvesi için dünya barışı ve huzurunu vurgulayan kısa bir konuşma hazırlamaları ve
sınıfta okumaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne ve “Dereceli Puanlama Anahtarı”na etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Yardım Edelim mi?

İLK

27 ARALIK 2004

BİZDEN DUYUN
GAZETESİ
ENDONEZYA’DA DEPREM
26 Aralık 2004 günü saat 00.58’de merkezi Endonezya’nın
Sumatra Adası’nın batı kıyısı açıklarında 9.3 şiddetinde bir
deprem ve depreme bağlı olarak tsunami meydana geldi.
Birçok insan evsiz kalırken, depremzedelerin yiyecek ve
giyecek malzemesine acil ihtiyacı olduğu bildiriliyor. Tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’deki kargo şirketleri yardımseverlerin bölgeye gönderecekleri ihtiyaç malzemeleri ücretsiz göndereceğini açıkladı...

Muğla’da yaşayan Merve, sabah yukarıdaki haberi okuduktan sonra Londra’daki kuzeni Ahmet’i aradı. İkisi de kumbaralarındaki birikimleri ile deprem bölgesine yardım malzemesi alarak göndermeye karar verdiler. Büyüklerinin yardımıyla aldıkları malzemeleri göndermek için kargoya verdiler. Evlerine döndüklerinde heyecanla
birbirlerine aşağıdaki soruları sordular. Yardımcı bilgiler ve haritadan yararlanarak
Merve ve Ahmet’in bu soruları cevaplamalarına yardım eder misin?

1- Merve’nin kargosu hangi bölgeleri geçerek Endonezya’ya ulaşacaktır?
2- Ahmet’in kargosu hangi bölgeleri geçerek Endonezya’ya ulaşacaktır?
3- Londra ve Endonezya arasında boğaz ve kanallardan hangileri var?
4- Merve ve Ahmet’in gönderilerinden hangisi daha fazla bölgeyi geçerek Endoznezya’ya ulaşacaktır?

H arita B ilgisi
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EK 2: Yardımcı Bilgiler

YARDIMCI BİLGİLER
Yakın Doğu: Hindistan ve Akdeniz arasında yer alan Güneybatı Asya ülkelerini içine alan bölgeyi
tanımlamak için kullanılan kavramdır. Bu bölge Orta Doğu’yu da kapsamaktadır.
Uzak Doğu: Çin, Japonya, Kamboçya, Doğu Timor, Endonezya, Filipinler, Malezya, Brunei, Singapur, Tayland, Laos, , Vietnam, Myanmar (Birmanya), Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Bangladeş, Pakistan,
Sri Lanka, Kuzey Kore, Güney Kore ve Moğolistan ülkelerini içine alan bölgeyi tanımlar.
Orta Doğu: Umman, Mısır, Yemen, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Bahreyn, Suriye,
Ürdün, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, Irak ve İsrail devletlerini kapsayan bölgedir.
Kafkaslar: Dağıstan, Çeçenistan ve Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan’dan meydana gelmektedir.
Balkanlar: Bu bölgede Arnavutluk, Bosna-Hersek, Slovenya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan,
Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan yer almaktadır.
İstanbul Boğazı: Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlar. Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birbirine
bağlar.
Bering Boğazı: Asya kıtasının en doğu noktası ile Amerika kıtasıın en batı noktası arasında yer
almaktadır.
Çanakkale Boğazı: Ege Denizi ile Marmara Denizi’ni birbirine bağlar.
Cebeli Tarık Boğazı: Avrupa ile Afrika kıtasını birbirinden ayıran ve Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren boğazdır.
Panama Kanalı: Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u birbirine bağlamakta olan
su kanalıdır.
Korint Kanalı: Yunanistan’ın kuzeyde
yer alan topraklarını Mora Yarımadası’ndan ayıran kanaldır.
Süveyş Kanalı: Mısır, Osmanlı Devleti
egemenliğinde iken açılan ve Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlayan kanaldır.
Antarktika: Güney kutbunun çevresinde
yer alan bölgedir.
Bermuda Şeytan Üçgeni: Bermuda
Şeytan Üçgeni’nin köşelerinde Bermuda,
Miami, ve San Juan yer almaktadır.
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EK 3: Dünya Siyasi Haritası
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EK 4
DOSTLUK ZİRVESİ OTURMA PLANI

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Dostluk Zirvesi için bölgelere göre ülkelerin oturacağı masalar belirlenmektedir. Masalarda yer alan bölge isimlerini dikkate alarak her masada en fazla beş
tane ülke olacak şekilde oturma planını hazırlaman gerekiyor.

Türkiye (Ev Sahibi Ülke)
....................................................................

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

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

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

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

Uzak Doğu

Balkanlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yakın Doğu

Kafkaslar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orta Doğu
....................................................................

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

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

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

....................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Etkinlik Adı:

Tarif Ediyorum

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Sunuş Yoluyla Öğretim, Soru- Cevap, Beyin Fırtınası

Materyal/Araç Gereç:

İnternet erişimini destekleyen araç -gereçler (Bilgisayar, tablet etkileşimli tahta vb.)

Disiplinler Arası Bağlantı:

Bilişim Teknolojileri

Kazanım ve Açıklamaları
Özel konumdan hareketle yaşadığı evin konumunu değerlendirir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin etkinliği gerçekleştirebilmeleri için
önceden ev adreslerini öğrenmeleri istenir. Ayrıca
navigasyondan yararlanmak amacıyla telefon, tablet, bilgisayar, etkileşimli tahta gibi teknolojik araçlar temin edilmelidir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilerin aşağıdaki metni okumaları istenir.
Merhaba Arkadaşlar,
Ben Türkü, Çorum’da yaşıyorum. Geçen hafta
Mersin’den amcam ve kuzenlerim Elif Eyşan ve Ali
İnan bize geldi. Babam telefondan amcama evimizin konumunu göndermişti. Ancak Çorum’a gelince
amcam babamı aradı. Babamı diyorum ama o anda
evde ben tektim ve babamın telefonu evdeydi. Telefonu açınca amcam “Navigasyonumda bir sorun

oluştu. Size nasıl gelebilirim, tarif eder misin?" dedi.
Ben amcama nerede olduklarını sordum. Amcam
bana “Otogarın yanındayız." dedi. Ben hemen amcama nasıl geleceklerini tarif ettim. Otogarın önündeki yoldan devam edin. O yol sizi İnönü Caddesi’ne
getirir. Caddenin sonunda Çorum Saat Kulesi’ni göreceksiniz. Buradan doğuya doğru dönüyorsunuz,
sağınızda Çorum Belediyesi binasını göreceksiniz.
Burası Gazi Caddesi’dir.
Bu arada kardeşim Yusuf Ozan, caddeden ilerleyince Çorum Vergi Dairesini göreceklerini hatırlattı. Ben de hemen “Biraz ilerleyince sağda Çorum
Vergi Dairesini ve sonra solda da Çorum Valiliği binasını göreceksiniz. Binayı geçince güneye döneceksiniz ve solunuzda Pir Baba Parkı’nı göreceksiniz.”
dedim. Ancak caddenin adını o an hatırlayamadım
ama Yusuf Ozan heyecanlı bir ses tonuyla “Bahabey
Caddesi abla, Bahabey Caddesi." dedi. Ben amcama
“Bahabey Caddesi’nde ilerleyeceksiniz ve ilk dönel
kavşağı yaklaşık 400 metre geçince solunuzda Hünkar Hacı Bektaşı Veli Parkı’nı göreceksiniz. Parkın
yanındaki caddeye gireceksiniz. Bu cadde Şenyurt
1. Caddedir. Cadde üzerindeki 6 numaralı ev bizim
evimiz. Kütüphanenin karşısındaki apartman bizim apartmanımız.” dedim. Bu açıklamayı yaptıktan
yaklaşık yirmi dakika sonra kapımız çaldı. Ben ve

İ nsanlar , Y erler ve Ç evreler

kardeşim Yusuf Ozan mutlu bir şekilde amcamızı ve
kuzenlerimizi karşıladık.
•

Metin okutulduktan sonra öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.

1. Daha önce birine evinizin adresini tarif ettiniz
mi? Eğer tarif ettiyseniz, kime, nasıl tarif ettiniz?
2. Türkü, evlerinin yerini tarif ederken hangi
mekânlardan (resmî kurum, kuruluş, cadde,
park vs.) yararlanmıştır?
3. Sizce Türkü, bu mekânlardan yararlanmasaydı
nasıl bir durum ortaya çıkardı?
2. Aşama
Öğrencilere dijital ortamda bulunduğu şehirdeki herhangi bir mekânın (meydan, sokak, cadde
vb.) konumu açılır. Mekânın bulunduğu konumun
ne gibi avantaj ve dezavantaj sağlayabileceği sorularak beyin fırtınası yapılır. Beyin fırtınasında önce
avantajlar daha sonra dezavantajlar ayrı ayrı belirlenir. Öncelikle her öğrencinin aklına gelen cevabı
söylemesi istenir ve cevaplar tahtaya yazılır. Bu aşamada asla eleştiri, cevabı kabul etmeme, gülme gibi
durumlara yer verilmez. Öğrenciler akıllarına gelen
tüm cevapları söyledikten sonra tek tek her cevap
üzerinde tartışma yapılarak evin bulunduğu konumun olumlu ve olumsuz yönleri belirlenir.
3. Aşama
Soruların sorulmasından sonra öğrencilerin ikişerli gruplara ayrılması sağlanır, aşağıdaki açıklamalar yapılır.
Grubunuzdaki arkadaşınız kendi evinden sizin
eve gelmeyi planlamaktadır. Bunun için aşağıdaki
işlem basamaklarını uygulamanız gerekmektedir.
1. Bu durumda sizin eve gelebilmesi için ikiniz
birlikte resmî kurum, kuruluş, cadde, park,
kavşak gibi unsurlardan yararlanarak evinizin
konumunu nasıl tarif edeceğinizi belirleyiniz.
Doğru tarif edemezseniz arkadaşınızın size gelemeyeceğini unutmayalım.
2. Bunu yaparken bir kroki çizerek arkadaşınıza
daha çok kolaylık sağlamış olursunuz.
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3. Ayrıca evinizin bulunduğu yer, size ne gibi
avantajlar sağlıyor? Bunları da belirleyerek yazalım. Bu çalışmayı yaparken bir navigasyon
aracıdan da yararlanabilirsiniz.
4. Yaptığınız çalışmayı arkadaşlarınıza sunmak
için gerekli çalışmaları yapalım.
Öğrencilerin karşılıklı olarak çalışması, bir kroki çizmeleri ve daha sonra diğer öğrencilere sunum
yapmaları sağlanır. Navigasyon aracı için öğrencilerin telefon, tablet, bilgisayar, akıllı tahta gibi teknolojik araçlardan yararlanmalarını sağlayalım.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Notlar:

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

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

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

.....................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Harita Bilgisi

Etkinlik Adı:

Hayalimdeki Yerleşim Yeri

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğrenme, Anlatım, Soru Cevap,
Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

Tasarım yöntemine uygun olacak şekilde renkli
karton, mukavva, geri dönüşüm malzemeleri veya
uygun bilgisayar programı.

Disiplinler Arası Bağlantı:

Matematik

Kazandırılacak Kavramlar:

Plan, kroki, harita.

Kazanım ve Açıklamaları
Hayal ettiği yerleşim yerini üç boyutlu olarak tasarlar.

Çizimler tamamlandıktan sonra aşağıdaki sorular sorulur ve gerekçeleri ile açıklamaları istenir.
•

Çizimlerinizi yaparken belirli bir oranda küçültme yaptınız mı? Çiziminiz gerçeğe ne kadar
yakındır?

•

Bu çizimlerden hangisi plan hangisi kroki olarak adlandırılabilir, neden?

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere kroki, plan ve harita kavramlarından ne anladıkları sorularak ön bilgileri ortaya çıkartılır. Öğrencilerin öğrenme eksiklikleri öğretmen
tarafından giderilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrenciler ikişerli veya üçerli şekilde gruplara
ayrılır. Grupların aşağıdaki görevlerden bir tanesini
yerine getirmeleri istenir. Grupların görev 1 ve görev 2’yi eşit şekilde tercih etmeleri sağlanır.

2. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki görevler verilerek istedikleri bir görevi yerine getirmeleri istenir.
Sevgili Öğrenciler,
Sizden 2050 yılında yaşamak istediğiniz bir yeri
hayal etmenizi ve hayal ettiğiniz yeri üç boyutlu olarak tasarlamanızı istiyoruz. Hayal ettiğiniz yer ile
ilgili aşağıdaki ölçütleri dikkate almanız önemlidir.

Görev 1. Sınıfınızın üstten görünümünü herhangi
bir ölçme yapmadan kabataslak çiziniz.

1. Hayal ettiğiniz yer nerededir? Neden burayı
tercih ettiniz. Bu yer Dünya’nın dışında bir gezegende olabilir.

Görev 2. Sınıfınızın üstten görünümünü belli bir
oranda küçülterek çiziniz.

2. Hayal ettiğiniz yerde hangi coğrafi ögeler yer
alacaktır? Bunlar hangi özellikleri taşıyacaktır?

H arita B ilgisi

3. Yer verdiğiniz ögelere günümüzde de rastlamak
mümkün müdür? Eğer mümkünse günümüzdeki durumundan veya özelliklerinden farkı
neler olacaktır?
4. Hayal ettiğiniz yeri renkli karton, mukavva, geri
dönüşüm malzemeleri vs. aracılığıyla üç boyutlu maket olarak veya bir bilgisayar programı
aracılığıyla üç boyutlu olarak tasarlayabilirsiniz.
Bunlardan farklı bir tasarım yöntemi de kullanabilirsiniz.
5. Yaptığınız tasarımı arkadaşlarınıza sunmak için
üç dakikalık bir sunum hazırlayınız. Sunum sırasında rahat olmanız ve akıcı bir dil de kullanmanız gerekmektedir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı
Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Harita Bilgisi

Etkinlik Adı:

Zaman İçinde Yön Bulma Yöntemleri ve Yıldız Oryantiring

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Stratejisi, Soru- Cevap, Eğitsel Oyun (Oryantiring)
Materyal/Araç Gereç:

Kuzey yönünü belli etmek için herhangi bir sembol

Disiplinler Arası Bağlantı:

Astronomi, Coğrafya, Tarih,

Kazandırılacak Kavramlar:

Yön Bulma, Konum, GPS (Küresel Konumlama Sistemi), Sekstant

Kazanım ve Açıklamaları
Konum belirlemede teknolojik araçların kullanımının sonuçlarını değerlendirir.
Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemlerin ve
araçların tarihsel süreç içindeki değişimini karşılaştırır. (Doğal ve teknolojik yön bulma yöntemlerine
ve araçlarına değinilir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1 Yön Bulma Yöntemini Seç görseli akıllı tahta veya projeksiyon vasıtasıyla yansıtılır. Buna uygun
olmayan sınıflar için EK 1 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.
EK 2 Yıldız Oryantiring örnek şablonlarında olduğu gibi sınıf krokisi çizilir, sınıfın “Kuzey” bölgesini belli eden bir sembol asılır ve öğrencilere oryantiring uygulaması öncesi bu nokta gösterilir. EK 2’
de yer alan A, B ve C örnek şablonlarında olduğu
gibi sınıf sayısı göz önünde bulundurularak başlangıç yönü farklı olan A, B şablonları hazırlanır. Bu-

radaki amaç oryantiring sırasında her öğrencinin
farklı şablona göre hareket etmesi ve gidilecek noktaları ezbere uygulamasının önüne geçmektir. Bu
etkinlikte birincil amaç ilgili kazanıma dair çeşitli
bilgilere oryantiring teknikleri kullanarak çocukların eğlenerek ulaşmasını sağlamaktır. Çocuklar hedeflenen bilgilere ulaşırken aynı zamanda ara ve ana
yönleri de uygulamalı olarak bulacaktır.
EK 3 Oryantiring Hedefleri, ilgili hedeflerin çıktısı alınarak yıldız oryantiring uygulaması için 4 ana
4 ara yön olmak üzere belirlenecek 8 hedef noktasına konur. Öğrencilerin dikkatini çekmesi için daha
önceden belirlenerek 8 hedef noktasına oryantring
hedef sembolü yapıştırılabilir. Ayrıca oryantring uygulaması ikinci turda her öğrenci için süre tutularak
yaptırılabilir. Kurumun imkanları dahilinde oryantring uygulaması aynı oryantring hedefleri kullanılarak koridor veya bahçe gibi alanlarda yaptırılabilir.
EK 4 Pusuladan Önce bilgi notu akıllı tahta vasıtasıyla yansıtılır veya öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

H arita B ilgisi

Öğrenme Öğretme Süreci

Öğrencilere aşağıdaki soru sorulur.
Geçmişten günümüze yön bulmak için kullanılan yöntemler nelerdir?

Sınıfın uygun bir yeri merkez nokta belirlenir.
Orası hem başlangıç hem de bitiş noktası olur.

Alınan cevapların ardından öğrencilere yön, yön
bulma ve yön bulmada kullanılan yöntemlere dair
açıklamalar yapılır.
“Yön: belli bir noktaya göre olan yer (TDK, 2019).
Yön Bulma: Dünya üzerinde bulunduğumuz
yeri harita ve aletler kullanarak belirleyebilmektir
(Başoğlu, 2007). Başka bir deyişle, bir dağa veya tepeye, bir yapıya ya da yeri belli herhangi bir nesneye
göre yerin ve yönün saptanması olarak tanımlanmaktadır (Koç ve Aksoy, 2009; Demiralp, 2006).
Yön Bulma Yöntemleri: İnsanlığın tarihsel gelişimi ile birlikte yön bulma yöntemleri de gelişmiş
ve çeşitlenmiştir (Kuzey, 2017). Bu yöntemler, doğal yön bulma yöntemleri ile bir araç yardımıyla yön
bulma yöntemleri biçiminde iki gruba ayrılır. Doğal
Yön Bulma Yöntemleri; Güneş, kutup, yosun, karınca yuvasıdır. Araç Yardımıyla Yön Bulma Yöntemleri; Gölge Çubuğu, mezarlık, saat, pusula, GPS’ dir
(Aydınözü, Demirbaş ve Demir, 2020).”
2. Aşama
EK 1 “Yön Bulma Yöntemini Açıkla” adlı çalışma sayfasındaki numaraları yerlerden hareketle nasıl yön bulunacağı sorulur.
•

Yıldız Oryantiring Uygulaması:
Oryantiring sınıf mevcuduna göre gerekirse iki
öğrenciye (grupları farklı A, B) aynı anda oryantiring yaptırılır.

1. Aşama

•
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Örnek: Sadece 1 numaralı yeri kullanarak yönünüzü nasıl bulursunuz?

3. Aşama
EK 2 “Yıldız Oryantiring Örnek Şablonları” A,
B, C gruplarındaki gibi sınıf krokisinin çizilerek
hazırlanan oryantiring kartları her öğrenciye farklı
grup gelecek şekilde dağıtılır.
Örnek yıldız oryantiring uygulaması bir öğrenci
eşliğinde yaptırılır.

Başlangıç
Bitiş
Oryantiring başlangıç noktasına geçen öğrenci, kendi oryantiring haritasındaki numaraları takip
ederek önce 1 numaraya, sonra başlangıç noktasına
daha sonra 2 numaraya ve tekrar başlangıç noktasına olacak şekilde 8 hedefe de git gel yaparak uygulamayı bitirir.
Öğrenci gittiği her hedefte gördüğü resim ya da
yazıyı kendi haritasında yer alan kontrol listesine
yazar.
Tüm sınıf uygulamayı bitirdikten sonra öğretmen A, B ve C gruplarına göre kontrol listesinin
cevap sıralamasını söyler, öğrenciler kendi kontrol
listelerini gözden geçirir.
4. Aşama
Öğrencilere oryantiring sırasında gittikleri hedeflerin hangi yönler olduğu sorulur. Ara ve ana
yönler öğretmen tarafından gösterilir. EK 3 “Oryantiring Hedefleri”nde geçen kavramları açıklamaya
yönelik olarak EK 4 “Pusuladan Önce” bilgi notu
öğrencilerle paylaşılır. Bilgi notunda yer alan açıklamalar sonrasında öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.
•

Yön bulmak için kullanılan en eski yöntem ya da
hangileridir?

•

Pusula öncesi yön bulma yöntemlerinin yetersiz
kaldığı yönleri nelerdir?

•

Pusulanın icadının ardından ne gibi gelişimler
geçirmesi gerekmiştir? Neden?

•

Günümüzde kullanılan sekstant, GPS (Küresel
Konumlama Sistemi) gibi araçların yerini gelecekte neler alabilir?
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GPS’ in teknolojik araçlar (telefon, tablet, akıllı
saat… vb.) vasıtasıyla günlük hayatımıza girmesinin olumlu ve olumsuz yönlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Notlar:

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

Alınan cevapların ardından etkinlik sonlandırılır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Yön Bulma Yöntemini Açıkla
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EK 2
YILDIZ ORYANTRİNG ÖRNEK ŞABLONLARI

↑K

A GRUBU

8

1

7

↑K

B GRUBU

6

5

4

2

↑K

C GRUBU

8

7

6

1

3

3

7

5

8

4

4

6

1

2

5
Kontrol Listesi

Kontrol Listesi

3

2

Kontrol Listesi

1:

2:

3:

4:

1:
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3:

4:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

5:

6:

7:

8:

5:

6:

7:

8:

BOŞ ŞABLON KARTI

BOŞ ŞABLON KARTI

Kontrol Listesi

Kontrol Listesi

1:

2:

3:

4:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

8:

5:

6:

7:

8:
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EK 3
YILDIZ ORYANTRİNG HEDEFLERİ

HEDEF

HEDEF

Vikingler
ve
Güneş Taşı

Mısırlı Kaptanlar

HEDEF

HEDEF

Pusula
Tüm Dünyada

Pusula

HEDEF

HEDEF
Pusula
ve
Manyetik Kutuplar

Pusula
ve
Manyetik Araçlar

HEDEF

HEDEF

Navigasyon
Sistemleri

Sekstant
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EK 4
PUSULADAN ÖNCE
MISIRLI DENİZCİLER: İlk çağlarda Mısırlı kaptanlar,
denizde kaybolmaktan korkup kıyılardan uzaklaşmadıkları
için sahildeki yüksek tepeleri ve benzeri işaretleri ezberleyerek yol alırdı.1
VİKİNGLER ve GÜNEŞ TAŞI: Vikingler, 9001200 yılları arasında, okyanusta güneş ışınlarını polarize
eden kordiyerit (güneş taşı) adlı kristal ve güneş saatiyle
yön bulurdu.2
PUSULA: Pusulanın kim tarafından icat edildiği bilinmese de ilk pusulaların MÖ 220 civarında Çin’de
kullanıldığı biliniyor. Binaların iyi şans getirmesi için doğru yöne baktığından emin olmak amacıyla kullanılan bu pusulalar, yassı bir levhanın üzerinde bulunan ve her zaman kuzeyi işaret eden kaşık biçimli mıknatıs
taşından oluşuyordu. Bu pusulalar mücevher ve altın aramak için de kullanılmıştı. Pusula keşfedilince, denizciler bulutlardan ve sisten etkilenmeden yön belirleme şansına kavuştu. Çinliler pusulayı doğal mıknatıs olan
manyetit adlı demir mineralinden yaptı.1
PUSULA TÜM DÜNYADA: Pusula 1190’da Avrupa’da, 1230’da İran’da ve ardından tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Pusula sayesinde Amerika Kıtası, Kuzey ve Güney kutupları ile Antarktika Kıtası gibi
önemli bölgeler keşfedilebildi. 2
Denizcilikte hâlen kullanılan bu araç, en küçük kayıklardan en büyük gemilere kadar doğru yönü bulmak
için kullanılan, küçük ama en etkili hayat kurtarıcı alettir.3
PUSULA VE MANYETİK KUTUPLAR: Dünya’nın manyetik kutupları sabit değildir, zamanla konum değiştirirler. Manyetik kuzey kutbu, 1831 yılında ilk kez konumu tespit edildiğinde Kuzey Kutbu’nun Kanada sınırları içinde kalan bir bölgesindeydi. Aradan geçen zamanda yaklaşık 2300 kilometre Sibirya’ya doğru
sürüklendi. Sürüklenme hızı 2000’lerin başlarında yılda yaklaşık 15 kilometreydi. Günümüzdeyse manyetik
kuzey kutbu yılda yaklaşık 55 kilometre hızla sürükleniyor. 2
PUSULA VE MANYETİK ARAÇLAR: Pusulalarla ilgili tek sorun manyetik kutupların hareket etmesi
değil. Pusulalar etraflarında cep telefonu, bilgisayar, metal saat gibi manyetik araçların bulunması durumunda
verimli çalışmaz. Bunun gemi ve uçak gibi çoğunlukla metal malzemelerin kullanıldığı bir araçta yaratacağı
sorunları düşünün!4
NAVİGASYON SİSTEMLERİ VE SEKSTANT: Farklı nedenlerle ortaya çıkan “sapma” problemleri
günümüzde gemilerde ve uçaklarda navigasyon sistemleri ile sekstant gibi yardımcı aletler kullanılarak gideriliyor. Sekstant, altıda bir anlamına gelen bu alet, yerküre üzerinde bulunulan yerin enlemini belirlemek amacıyla, bir gök cismiyle ufuk düzlemi arasındaki açısal mesafeyi ölçmekte kullanılan optik seyir cihazıdır. Günümüzde sekstant kullanımı, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) kullanımının yaygınlaşması ile azaldıysa da,
denizcilerin mutlaka öğrenmesi gereken cihazdır. Zira GPS elektronik alettir, elektronik aletler bozulabilir. 3
KAYNAKÇA
1
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/pusulanin-icadi
2

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/manyetik-kuzey-kutbu-hizla-surukleniyor

3

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/denizlerde-konum-belirleme

4

Pusula: O Olmadan Önce Denizciler Nasıl Yön Bulurdu.https://www.uralakbulut.com.tr

H arita B ilgisi

129

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Harita Bilgisi

Etkinlik Adı:

Çözüm Üret, Engeli Geç

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Örnek Olay, Beyin
Fırtınası, Eğitsel Oyunlar
Materyal/Araç Gereç:

Çözüm üret Engeli geç oyun sahası, oyun kartları

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya, Sosyoloji

Kazanım ve Açıklamaları

Öğrenme Öğretme Süreci

Verilen problemi coğrafi özellikleri dikkate alarak çözer.

1. Aşama

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Etkinlikte öğrencilerin çeşitli problemlere çözüm
üretmeleri için fırsatlar sunmak amaçlanmıştır.
Türkiye ve dünyayı ilgilendiren sorunlar için
coğrafi ve sosyo-kültürel alanlar dikkate alınarak bir
oyun tasarlanmıştır.
Oyun öğrenci sayısına göre en az iki kişiyle karşılıklı oynanır.
EK 1 “Çözüm Üret, Engeli Geç” oyunundaki engeller EK 2 “Sorunlarımıza Çözümler Buluyoruz”
problem kartlarına çözüm üretilmesiyle geçilir.
EK 1 “Çözüm Üret, Engeli Geç”, öğrenci ya da
grup sayısı kadar çoğaltılır.
EK 2 “Sorunlarımıza Çözümler Buluyoruz” sayfasındaki problemler kesilerek bir deste hâline getirilir. EK 3 “Cevap Anahtarı” rakiplerin çözümleri
değerlendirme aşamalarında kullanmaları için öğretmen tarafından gösterilir ya da oynanan oyun sayısı kadar çoğaltılır.

Sınıf mevcuduna göre öğrenciler eşit sayıda
gruplara ayrılır. Gruplar takım isimlerine karar verir ve aralarından bir sözcü seçerler.
EK 1 “Çözüm Üret, Engeli Geç” oyun kâğıdı
gruplara dağıtılır. Oyunun başında yer alan kurallar
açıklanır.
EK 2 “Sorunlarımıza Çözümler Buluyoruz”
problem kartları rakip takımların ortasına konulur
ve sırası gelen takım her seferinde bir kart çeker.
Çekilen karta çözüm üretmek için bir araya gelen grup üyelerine öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak sabit bir süre belirlenip (Her problem
çözümü için 3 dk. gibi.) verilir. Rakip takımın çözümü için verdiği yanıtların cevap anahtarındaki sözcüklerle uyuşması beklenmektedir. Değerlendirme
bu şekilde yapılır ve öğrencilerin engeli geçmesine/
engelde beklemesine karar verilir. Öğrencilerin bitişe varmasıyla oyun sona erdirilir.
2. Aşama
Oyun sonunda kazanan takımın belirlenmesinin ardından öğrencilerden yakın veya uzak çevre-
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sinde var olan başka problemlerin neler olduğu ve
bu problemin çözüme kavuşmasının toplum için
neden önemli olduğu sorulur. Alınan cevapların ardından etkinlik sonlandırılır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Akran Değerlendirme Formu ve
Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu
okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1
ÇÖZÜM ÜRET, ENGELİ GEÇ
Oyun Hakkında
*

Her duvar çözmeniz gereken bir problemle örülmüştür.

*

Oyun esnasında problem kartlarından bir tane seçilir ve oyun liderinin verdiği süre sonunda üretilen çözümler sunulur.

*

Çözüm önerilerinizin rakip takımı ikna edebilmesi için problem kartının arka yüzündeki anahtar kelime
ya da sembolleri içermesi gerekir.

*

Rakibinizi ikna eden her çözüm öneriniz bir duvarı aşmanızı sağlar.

*

Rakibinizi ikna edemediğiniz takdirde aynı engelde bir tur beklemeniz gerekir.

*

Aşılan her duvar, oyun sonunda ulaşılacak lambanın yanması için bir ok işareti demektir.

*

Okları duvarları aştıkça tek tek sarıya boyayabilirsiniz.
BAŞLANGIÇ

BİTİŞ
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EK 2
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜMLER BULUYORUZ

1

2

Artan nüfusun beslenme sorununa
karşı toprağın aşırı kullanılması, toprak erozyonunu hızlandırır ve çevre
sorunları ortaya çıkar. Bunu önlemek
için hangi önlemler alınmalıdır?

Az gelişmiş bölgelerde
kız çocuklarının okula gönderilmemesi cinsiyetçi ve eşit olmayan bir
eğitim yaklaşımıdır. Bu sorunu
nasıl çözebiliriz?

3

4

Mersin Akkuyu’da yapımına başlanan Nükleer enerji santralini ülkesi
için sorun olarak gören bir kişi hangi
enerji kaynaklarını kullanırsa bu sorunu çözmüş olur?

Adana’ya mevsimlik tarım işçisi
olarak gelen ailelerin çocuklarının
yaşadığı, barınma, okula devam, dijital kaynaklara ulaşma ve araştırma
yapma gibi sıkıntıları nasıl çözülebilir?

5

6

Küresel ısınma konusunda dünyaya
yardımcı olmak isteyen bir öğrenci
hangi çalışmaları yaparsa bu konuda çözüme katkı sunmuş olur?

Covid 19 salgınında
evde kaldığımız sürede
yaşadığımız sıkıntıları aşabilmek için
hangi faaliyetlerde bulunmalıyız?

7
Dijital devrimle birlikte iletişimde
yaşanan hızlanmaya rağmen özellikle ABD ve Avrupa ülkelerindeki
bireylerin yaşadığı, sosyalleşememe,
obezite vb. sorunlara çözüm önerileriniz nelerdir?

8
Karadeniz Bölgesi’nde orman örtüsü olmasına rağmen sıklıkla sel felaketi görülmesini engelleyebilmek
için çözüm önerilerin nelerdir?

H arita B ilgisi

9
Ağrı ili eğitim, iş bulma, sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerden ötürü dışarıya sürekli olarak göç
vermektedir. Hem Ağrı’nın gelişmesi hem de göç eden nüfusun azalması için neler yapılabilir?
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10
Suriye’deki savaş sonrasında Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kilis gibi illere göç
dalgası olmuş ve göçmenlerin barınma, iş bulma ve sosyo-kültürel yaşama uyum sağlamada zorluk çektiği
görülmüştür. Bu şehirlerde yaşanan
sorunlara nasıl çözümler getirilebilir?

11
Güney Afrika’da yerli halk, çiftliklerde, altın madenlerinde çalıştırılan,
emeğini alamasın diye şehirlerden
uzak yaşatılan, itaate zorlanıp yoğun
ırkçılıkla karşı karşıya bırakılan bir
halk olmuştur. Irkçılığa karşı tavrımız nasıl olmalıdır?

13
Yakın çevrenizde gördüğünüz bir
sorunu ortaya koyup bu durumla
ilgili çözüm önerileri getiriniz.

15
Trabzon Uzungöl örnekleminden
hareketle doğal alanların
turizme ve yerleşmeye açılmasının
ardından, otel, ev vb. gerekçelerle
bozulup betonlaşmasının önüne
nasıl geçilebilir?

12
Yakın çevrenizde gördüğünüz bir
sorunu ortaya koyup bu durumla ilgili çözüm önerileri getiriniz.

14
Dünyada obeziteden ölenlerin sayısı,
açlıktan ölenlerin sayısını 3’e katladı.
Bu sorunu çözebilmek için hangi çalışmalar yapılmalıdır?

16
Ülkemizde çok kısa bir süre içinde
su kıtlığı; 30 yıl içinde de içilebilir
kaynakların tükeneceği yorumları
yapılmaktadır. Bu soruna karşın bizler neler yapmalıyız?
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17
Doğa olaylarının afete dönüşmesinde insan etkisini nasıl azaltabiliriz,
farklı afet türlerini ele alarak çözümler üretelim.

19
Plastik atıkların sadece yüzde 9’u
geri dönüştürülebiliyor. Bu nedenle
plastiklerin büyük bir kısmı toprağa
ya da suya karışmakta. Bu sorunu
çözebilmek için hangi önlemleri almalıyız?

21

18
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden büyük şehirlere doğru
gerçekleşen göçleri engelleyebilmek
için bölgedeki hangi sorunlar çözülmelidir?

20
İnsan faaliyetlerinin doğada bıraktığı zararı ölçmek için ortaya konulan
karbon ayak izini azaltabilmek için
hangi tedbirleri almalıyız?

22

Türkiye, beyin göçü verme konusunda ilk sıralarda bulunmakta. Eğitimli
insan göçünü önleme konusunda
hangi çözümler geliştirilmelidir?

Beklenen yaşam sürelerine göre ülkemizde insan ömrü 2020 verilerine
göre 78 olmuştur ve bu ortalama Avrupa’nın altındadır. Bu sorunun çözümü için neler yapılabilir?

23

24

Yakın çevrenizde gördüğünüz bir
sorunu ortaya koyup bu durumla ilgili çözüm önerileri getiriniz.

Hayat kurtarma zincirinin en önemli halkası olan bilinmesi önemli acil
numaralardan 3 tane sayar mısınız?.
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EK 3 CEVAP ANAHTARI

•

Kimyasal ilaçlamanın kesilmesi/
azaltılması

1

2
•

Kız çocuklarının okula gönderilmesi ile ilgili kampanyalar düzenlenmesi,

•

Nadas uygulamasına geçilmesi

•

Ürünlerin geri dönüşümüne dikkat edilmesi

•

Gelenekçi ailelerin bu konuda ikna edilmesi

•

Nüfus planlaması yapılması/azaltılması

•

Erken yaş evliliklerinin önüne geçilmesi,

•

Tüketimin azaltılması

•

Güneş enerjisi

•

Rüzgâr enerjisi

•

Jeotermal

•

Gezici bilişim atölyesi

•

Dalga enerjisi

•

Gezici kütüphane

•

Biyoyakıt

•

Rehber öğretmen

•

Biyokütle

•

Mobil konut/ev

•

Biyogaz

•

Tüketim azaltılmalı,

•

Araç yerine bisiklet,

•

Günlük işlerimize devam edelim.

•

Yürüyerek gidilmeli,

•

Sosyal medyayı doğru kullanalım.

•

Fabrika bacalarına filtre

•

Kafeinli içecek tüketimini azaltalım.

•

Fosil yakıt yerine temiz enerji kullanımı,

•

•

Enerji dostu ürünler kullanmalıyız.

Salgın nedeniyle günlük hayata verdiğimiz
bu molayı iyi bir şekilde değerlendirelim.

•

Zorunlu kilo kontrolleri

•

•

Festival ve sohbet etkinlikleri

Doğal alanların korunmasına yardımcı olmak

•

İnternet kullanımı esnasında uyarı yazıları

•

Betonlaşmayı önlemek

•

Uzun süre hareketsiz kalmayı önleyici çalışmalar yapılması

•

Dere yataklarının ıslahı

•

Dere yataklarına ev yapılmaması

•

Altyapı eksikliklerinin giderilmesi

3

5

7

4

6

8
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•

Sanayi tesisleri/fabrika

•

Hızlı ulaşım için yol

•

Yüksek hızlı tren

•

9

10

•

Göçmenlerin uyumu için dil, eğitim, bölge ve kültür faaliyetleri düzenlemek

Eğitim imkânlarının artırılması

•

Meslek sahibi göçmenleri istihdam etmek

•

Sağlık kuruluşlarının artırılması

•

Farklı illere eşit dağıtım planları hazırlamak

•

Sağlık uzmanları ve öğretmenlerin teşvik
edilmesi

•

Güvenlik için göçmenlerin kimlik araştırmasını yapmak

•

Irkçılığa karşı hem bireysel hem de
toplumsal çok güçlü durmalıyız,.

•

Toplumsal birliği sağlamalıyız.

•

Ayrışmaya ne sanat, ne spor, ne siyaset hiç
bir anlamda izin vermemeliyiz.

•

Irkçılığın bir insanlık suçu olduğunu kabul
etmeliyiz.

11

13
ÖĞRENCİ CEVABI

15

12
ÖĞRENCİ CEVABI

14

•

Dünyadaki ekonomik eşitsizlikler giderilmeli.

•

Açlığı önleyebilmek için gerekli çalışmalar
yapılmalı.

•

Dengeli beslenme konusunda ülkeler önlem
almalı.

•

Su tüketimini azaltmalıyız.

16

•

Kontrollerin sıklaştırılması ve halkın desteğinin alınması

•

Bölge halkının bilinçlendirilmesi

•

•

Bu özellikteki bölgelerin millî park ilan
edilmesi

Su tüketimi konusunda halkı bilinçlendirmeliyiz.

•

Turizm faaliyetlerinin sadece gezici yapılması

•

Atık su arıtma tesislerini arttırmalıyız.

•

Konaklamanın şehir, ilçe merkezlerine alınması

•

Su tüketimi ile ilgili alışkanlıklarımızı bırakmalıyız.
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•
•
•
•

•
•

17

Deprem için, yerleşim yerlerini deprem kuşakları üzerinde seçmemek,
İnşaatlarda depreme dayanıklı binalar inşa
etmek.
Heyelan ve erozyon olan alanlarda ağaçlandırma çalışması yapılmalı.
Doğal bitki örtüsü korunmalıdır.

Tüm halka zorunlu atıklar ve geri
dönüşüm eğitimlerinin verilmesi

19

Ev çöplerinin organik, kâğıt, plastik,
cam şeklinde ayrıştırılmasının zorunlu tutulması

•
•
•
•
•
•
•
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18

Eğitimin yaygınlaştırılması
İş imkânlarının artırılması
Yatırıma teşvik edilmesi
Terörün önlenmesi,
Yenilenebilir enerjinin bölgede kullanılmaya başlanması,
Doğu Anadolu bölgesi için hayvancılık yatırımları
Turizm faaliyetlerinin arttırılması

20

•

Çamaşırlarımızı asarak kurutmalıyız.

•

Enerji tasarruflu ampuller kullanmalıyız.

•

Çöp toplama personellerinin gerektiğinde
kontrol yapma yetkisinin olması

•

İhtiyacımız kadar alıp tüketmeliyiz.

•

Bisiklet kullanalım ya da yürüyelim.

•

Geri dönüşüm yatırımlarının teşvik edilmesi ve artırılması

•

Plastik kullanımını azaltalım.

•

“Gençler ne istiyor?” sorusunun cevabı için gençlerle devlet yöneticileri
arasında toplantılar düzenlemek

21

•

Beslenme standartlarının iyileştirilmesi ve eşitlenmesi

•

Sağlık kontrollerinin ülke genelinde eşit
imkânlarla yapılması

22

•

Araştırma imkânlarını arttırmak

•

Özgür düşünce ortamını geliştirmek

•

•

Eğitimli gençleri ülkede tutabilmek için ekonomiyi kullanmak, eğitime yatırım yapmak

İnsanlarda stres ve mutsuzluk yaratan kaygılara yönelik önlemler alınması

•

İş hayatının yıpratıcı yön ve saatlerinin düzenlenmesi

23

•

ACİL 112

•

POLİS 155

•

JANDARMA 156

•

İTFAİYE 110

•

AFAD 122

•

ORMAN YANGIN 177

ÖĞRENCİ CEVABI

24
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Harita Bilgisi

Etkinlik Adı:

Örnek Olaylarla Harita Türleri

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji - Yöntem ve Teknikler: Sunuş yoluyla öğrenme, Anlatım, Soru Cevap, Eğitsel Oyun
Materyal/Araç Gereç:

Çeşitli harita türleri, renkli kartonlar, makas

Kazanım ve Açıklamaları
Haritaların kullanım alanlarıyla harita türlerini ilişkilendirir.
Bölgelerin coğrafi özelliklerini dikkate alarak sosyal sorumluluk veya yatırım planları önerir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen dersten önce farklı harita türlerini ve renkli kartonları hazırlamalıdır. EK 1 “Hangi Harita?” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. "Harita nedir?" sorusu sorularak harita tanımı yapmaları sağlanır ve öğrencilerin
söylediklerinden hareketle haritanın tanımı yapılır. Varsa eksikler giderilir, hatalar düzeltilir. Harita türleri tek
tek görsel olarak gösterilir ve gösterilen haritada yer alan unsurları bulmaları sağlanır. Örneğin Türkiye fiziki

Görsel 1

H arita B ilgisi
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Görsel 2

Görsel 3

haritası gösterilerek öğrencilerin dağ, ova, plato, göl
ve akarsu gibi unsurları belirlemeleri sağlanır. Daha
sonra siyasi, beşeri ve ekonomik, ulaşım gibi harita
türleri sırasıyla gösterilerek aynı uygulama yapılır.
Ayrıca tematik haritalara yer verilir. Örnek haritalar
yukarıdadır.
Unsurları belirlenen harita türlerinin isimleri
tahtaya yazılarak öğrencilerin haritadaki unsurlar-

dan hareketle harita türlerinin isimlerini eşleştirmeleri sağlanır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
EK 1 “Hangi Harita ?” öğrencilere dağıtarak doldurmaları sağlanır.
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Örnek Olay Kartı
Akdeniz Bölgesi’nde fabrika kurmak isteyen Çınar
Bey, bölgede var olan fabrikaların türlerini, kaç fabrika olduğunu, bölgenin neresinde yoğunlaştığını araştırmak istemektedir.
Çınar Bey, bunun için hangi harita türünden yararlanmalıdır?
Cevap: Ekonomik harita

2. Aşama

•

Belirlediğiniz planı da dikkate alarak planınızın
adını ve içeriğini belirleyiniz.

•

Planınızın gerekçelerini yazınız ve bu planda hangi harita türünden yararlanacağınızı belirleyiniz.

•

Planınızda, yapmayı planladığınız çalışmaları
sıralayınız. Planınızda yer vereceğiniz çalışmalar ile belirlediğiniz yerin özellikleri arasında
nasıl bir ilişki olduğunu belirleyerek yazınız.

•

3. Aşama

Çalışmalarda bütçenizi nasıl oluşturacağınızı,
kimlere ihtiyaç duyduğunuzu, çalışmalarınızda
ne gibi sonuçlar beklediğinizi yazınız.

•

Yapacağınız plan ile ilgili bir afiş çalışması yapınız.

Öğrencilere bir bölgenin coğrafi özelliklerini dikkate alarak bir plan yapmaları için aşağıdaki
açıklamalar yapılır.

•

Yaptığınız tüm çalışmayı size verilecek 3 dakikalık süre içerisinde öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız.”

Her öğrencinin harita türleri ile ilgili, aşağıda
yer alan örnek olay gibi örnek olaylar yazmaları istenir. Örnek olayların yazılacağı harita türleri öğrenci
ve öğretmenle birlikte belirlenir. Renkli kartonlar,
örnek olayların yazılması için belirlenecek ölçülerde
kesilir. Örnek olayların renkli kartonlara yazılması
istenir. Daha sonra hazırlanan örnek olaylar toplanarak sırayla öğrencilere çektirilir ve arkadaşlarına
sormaları sağlanır.

•

•

“Sevgili Öğrenciler,

4. Aşama

Sizden bir il, ilçe, köy veya mahalle belirleyerek bir plan tasarlamanız istenmektedir. Bunun
için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

Öğrencilerin yaptığı çalışmaları 3 dakikalık sunum ile paylaşmaları sağlanır.

Öncelikle istediğiniz bir il, ilçe, köy veya mahalle
belirleyiniz. Belirlediğiniz yerin yeryüzü şekilleri, iklimi, nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynakları
gibi özelliklerini belirleyerek bir liste hâline getiriniz.

Ölçme Değerlendirme

Belirlediğiniz yerle ilgili sosyal sorumluluk planı
veya yatırım planlarından hangisini hazırlayacağınıza karar veriniz.

Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel Kaynakça
HARİTALAR
�

https://harita.gov.tr/urunler/indirilebilir-urunler/14 [18.05.2021].
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EK 1
HANGİ HARİTA?
Örnek cümlelerden hareketle noktalı alanlara uygun harita çeşidini yazar mısın?

Ülkemizdeki hava limanlarının nerede
olduğunu merak ediyorum.

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

Mersin’in hangi bölgemizde olduğunu,
ilçelerini ve hangi illerle komşu olduğunu merak ediyorum.

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

Antalya’da yaşayan Ahmet yaz tatili için
Erzurum’a gidecektir. Fakat Erzurum,
Antalya’ ya göre yaz aylarında bile serindir.

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

Aydın’ın inciri, Tekirdağ’ın ay çiçeği,
Adana’nın pamuğu, Siirt’ in fıstığı, Konya’nın tahılları. Ülkemizin her yerinde
türlü türlü yiyecekler var.

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

Arkadaşım, kömür madeninin Zonguldak’ta çıkartıldığını söyledi. Bunun doğruluğunu merak ediyorum.

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

Toros Dağları Adana’nın kuzeyinde yer
alırken Çukurova Toros Dağları ile Akdeniz arasında kalır.

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

Ülkemizde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi illerde nüfus yoğunluğu
yüksek iken, Tunceli’de düşüktür.

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

Şengül Hanım, Eskişehir ile Aydın arasında yolculuk yapmak istemektedir.
Ama hangi yollardan gideceğini bilememektedir.

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

142

SOSYAL BİLGİLER

Cevaplar:
EK 1. HANGİ HARİTA?
•

Ülkemizin hangi havalimanlarının nerede olduğunu merak ediyorum. (Havalimanları Haritası)

•

Arkadaşım, kömür madeninin Zonguldak’ta çıkartıldığını söyledi. Bunun doğruluğunu merak ediyorum. (Maden Yatakları Haritası)

•

Mersin’in hangi bölgemizde olduğunu, ilçelerini
ve hangi illerle komşu olduğunu merak ediyorum.
(Siyasi Harita)

•

Toros Dağları Adana’nın kuzeyinde yer alırken Çukurova Toros Dağları ile Akdeniz arasında kalır.
(Fiziki Harita)

•

Şengül Hanım, Eskişehir ile Aydın arasında yolculuk yapmak istemektedir. Ama hangi yollardan gideceğini bilememektedir. (Ulaşım Haritası)

•

Ülkemizde İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa
gibi illerde nüfus yoğunluğu yüksek iken, Tunceli’de düşüktür. (Nüfus Yoğunluğu Haritası)

•

Antalya’da yaşayan Ahmet yaz tatili için Erzuruma
gidecektir. Fakat Erzurum, Antalya’ya göre yaz aylarında bile serindir. (İklim Haritası)

•

Aydın’ın inciri, Tekirdağ’ın ayçiçeği, Adana’nın pamuğu, Siirt’in fıstığı, Konya’nın tahılları ülkemizin her yerinde türlü türlü yiyecekler var. (Tarım
Ürünleri Haritası)

İ letişim
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İletişim

Etkinlik Adı:

Ben mi-Sen mi?

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Rol Yapma
Materyal/Araç Gereç:

Kâğıt, Kalem

Disiplinler Arası Bağlantı:

Psikoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Olumlu İletişim, Ben dili

Kazanım ve Açıklamaları
Ben dili ve sen dili arasındaki farklılıkları karşılaştırır.
Olumlu iletişim yollarını kullanmaya istekli
olur.
İletişime engel olan değişkenler ortadan kaldırmak için öneriler sunar.
(Olumlu iletişime engel olan nedenleri içeren
örnek incelemeleri yapılır.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere iletişim nedir? Sorusu sorularak
derse giriş yapılır. Öğrencilerden alınan cevaplar
sonrası aşağıda yer alan “Öğretmene Notlar 1” bölümünden hareketle iletişim kavramı açıklanır. Ben
dili kavramından ne anlaşıldığı sorularak ben dilinin önemi açıklanır.
EK 1 “Ben Dili” ve “Sen Dili” örnek cümleler karışık bir şekilde tahtaya yazılır ya da çıktısı alınarak
yapıştırılır. EK 2 “İletişim Dilini Seç” öğrenci sayısı
kadar çoğaltılır.

ÖĞRETMENE NOTLAR 1
İLETİŞİM NEDİR? (DERSE GİRİŞ)
Kişiler arasında, sözlü veya sözsüz mesajların aktarımıdır. İçeriğinde duygu ve düşüncelerin paylaşımı vardır. Sadece konuşarak
karşıdaki kişiyle iletişime girilmiş olunmaz.
Beden dili ile yapılan ifadeler de iletişim içeriğini oluşturur.
Her insan çevresi tarafından en iyi şekilde anlaşılmayı bekler. Bireyin kendisini ifade
edebilmek adına kurduğu iletişimin şekli; yani
kullandığı “iletişim dili” oldukça önemlidir. Bu
açıdan kişiler arasında sevgi ve saygıya dayalı iletişim tarzı olarak “ben dili” ile iletişim ön
plana çıkmaktadır. Bu tipte bir iletişim şeklini
benimseyerek gerçekleştiren bireylerin verimli
ve sağlıklı iletişim içerisinde olduklarını görebilirsiniz.
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Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Tahtaya “SEN DİLİ” ve “BEN DİLİ” şeklinde iki başlık açılır. EK 1’de verilen örnek
cümleler karışık olarak tahtaya yazılır/asılır.
“Öğretmene Notlar 2” de yer alan “Ben Dili”

ve “Sen Dili” kavramları açıklandıktan sonra öğrencilerden tahtadaki cümleleri doğru başlık altına yerleştirmeleri istenir. Gerekli durumlarda sen dili ve ben diline örnek olacak cümleler eklenebilir. Bu durum sıra ile örnek
cümleler bitene kadar devam ettirilir. Sıralama bittiğinde
kontrolü yapılarak yanlışlar düzeltilir.

ÖĞRETMENE NOTLAR2

BEN DİLİ-SEN DİLİ
Ben dili, bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şeklindir. Kendimizi “ben” li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş, fakat kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz.
Ben dili kullanımında, birey duygu ve düşüncelerini iyi bir şekilde ifade eder. Karşı tarafa yönelik
eleştirel yaklaşımlarda bile kişiyi kırmadan iletişim sağlanır. Ben dili kullanılırken, mümkün olduğunca
sakin bir ruh hâli içerisinde duyguların ifade edilmesi önemlidir. Duygular kontrol edebildiği sürece, ben
dili farkındalığı ile iletişim sağlanır.
Sen dili ile iletişim; karşılıklı iki taraf için kazananın olmadığı bir iletişim tarzını içerir. İletişimde,
suçlama içeren olumsuz içerik vardır. Suçlama ile birlikte karşı tarafın kendisini savunmaya geçmesi de
kaçınılmaz olacaktır. Savunma durumunda ise mesajlar anlaşılamayacak ve tartışma doğacaktır.1

BEN DİLİ VE SEN DİLİ KAVRAMLARININ KİŞİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
“Ben Dili” içeriğinin özellikleri:
Ben dili ile olan iletişim içeriği, “Karşı tarafı savunmaya itmez.” Söylenenler kişiyi eleştirmeye değil,
davranışı eleştirmeye yöneliktir. “Suçluluk hissettirmez.” İletişim içeriği karşı tarafın benliğine yönelik
saldırı içermez. Karşı tarafa, hissedilenler net olarak aktarılır. “Duygunun sebebi anlaşıldığı için iletişim
sağlıklı olur.” Ben dili kullanımı; karşı tarafın, kendisini sizin yerinize koyarak düşünmesini sağlar. “Ben
iletisi alan kişi empati kurar.” Samimi ve dostça ilişkiler kurulmasına destekler. “Yakınlaşmayı sağlar.”
Ben dili kullanılan iletişimlerde, birey duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. “Konuşan kişiyi
rahatlatır.”
Sen dili içeriğinin özellikleri:
Sen dilinde karşı tarafa yönelik suçlayıcı ifadeler olur. “Suçlayıcıdır.” Hedefe alınarak söylenenler,
karşı tarafın kişiliğine yönelik saldırı içerir. “Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.” Olumsuz içeriğe sahip
ifadeler karşı tarafın anlamasını engelleyecektir. “Kişiye anlaşılmadığını hissettirir.” Diğer kişinin, sizinle olan iletişim arzusunu zedeler. “Yeniden konuşma isteğini engeller.” Tepkiye neden olan asıl duruma
yönelik odaklanmaktan uzaklaştırır. Sen dili, kullanan kişinin çevresindekileri üzmesine neden olur.
“Kişiyi incitir, kırar.”2

İ letişim

2. Aşama
Burada öğrencilerden “Sen Dili” ve “Ben Dili”
cümlelerinden oluşan bir diyalog yazmaları istenir.
Sonrasında da yazdıkları bu diyaloğu canlandırırlar. Canlandırmadan sonra öğrencilere “Sen Dili” ve
“Ben Dili” ile olan cümlelerden sonra neler hissettikleri sorulur. Alınan cevaplardan sonra bir sonraki
aşamaya geçilir.
3. Aşama
Aşağıdaki “Öğretmene Notlar 2” bölümünden
yararlanılarak “Sen Dili” ve “Ben Dili” kullanımının
kişiler üzerindeki etkilerine yönelik bilgiler anlatılıp konu hakkında öğrenci görüşleri alınır. İletişime
nelerin engel olduğunu ve bu engelleri kaldırmak
için sizce ne yapmalıyız sorusu sorularak bir sonraki aşamaya geçilir.
4. Aşama
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kâğıdı öğrencilere dağıtılarak doldurmaları istenir.
Formda verdikleri cevapları sınıfla paylaşmaları
sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait "Dereceli Puanlama Anahtarı ve
Akran Değerlendirme Formu"na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

1: https://salihliram.meb.k12.tr/icerikler/ben-dilive-sen-dili-nedir_8550270.html. [Erişim Tarihi:
02.03.2021]

�

2:https://www.renkpsikoloji.com/ben-dili/#:~:text=Ben%20dili%3B%20bireyin%20kendisine%20y%C3%B6nelik,kendisini%20merkez%20
alarak%20ifade%20etmesidir.&text=Ben%20
dili%20kullan%C4%B1m%C4%B1nda%2C% [Erişim Tarihi: 02.03.2021]

Öğrencilere EK 2 “İletişim Dilini Seç” çalışma
EK 1
BEN DİLİ VE SEN DİLİ ÖRNEK CÜMLELERİ

1. Ben seni dinliyorum.
1. Okula zamanında gelmezsen yine yok
yazılırsın.
2. Hemen buraya gel.
3. Her zaman aynı bahane, yine ödevlerini
yapmamışsın.
4. Konuşmayı kes.
5. Aynı hatayı herzaman yapıyorsun.
6. Hep geç kalıyorsun.
7. Sallanma hemen buraya gel.
8. Odan çok dağınık.
9. Kalemi sen kırmışsındır.
10. Okumayı beceremiyorsun.

2. Ne zaman durman gerektiği konusunda
sana yardımcı olabilirim.
3. Bu davranışların beni çok kırıyor.
4. Akşamları televizyon izlemen beni de etkiliyor.
5. Ödevlerini yapmaman beni endişelendiriyor.
6. Bizimle oynamaya gelseydin çok mutlu
olurduk.
7. Odanı düzenli tuttuğun için seni takdir
ediyorum.
8. Kirli ellerinle etrafa dokunduğunda yeniden
silmem gerektiği için çok yoruluyorum.
9. Eşyalarımı kullandıktan sonra yerine koymadığın zaman aradığımı bulamıyorum.
10. Müziğin sesi o kadar fazla ki başım ağrıyor
ve kendimi okuduğum kitaba veremiyorum.
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EK 2
İLETİŞİM DİLİNİ SEÇ

Size ne hissettirdi?

Okula zamanında
gelmezsen yine yok
yazılırsın.

Okumayı
beceremiyorsun.

Kalemi mutlaka sen
kırmışsındır.

Odan çok dağınık.

Oyalanma hemen
buraya gel.

Hep geç kalıyorsun.

Aynı hatayı her
zaman yapıyorsun.

Konuşmayı kes.

Sen olsan nasıl
söylerdin?

Ben dili ile
söylenseydi sen nasıl
hissederdin?

İ letişim
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İletişim

Etkinlik Adı:

Kitle İletişiminin Gücü

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Örnek Olay, Anlatım, Soru
Cevap, Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

Etkileşimli tahta veya EK 1 ve elektronik posta için
fotokopi

Kazandırılacak Kavramlar:

Kamuoyu, Kitle İletişim Aracı

Kamuoyu ve kitle iletişim araçları arasındaki
ilişkiyi açıklar.

isimli 10 yaşında bir çocuk yapmıştı. Haberde, Rüzgâr’ın yaşadığı mahallede bulunan boş arsaya park
yapılması yer alıyordu. Haberde, Rüzgâr’ın yazdığı
elektronik posta şu şekilde yer alıyordu.”

Basının kamuoyu oluşturmadaki önemine İlişkin kanıtlar sunar.

Aşağıdaki elektronik posta etkileşimli tahtaya
yansıtılır veya fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtılır.

Kazanım ve Açıklamaları

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Kamuoyu ve kitle iletişim araçları kavramları
ayrı ayrı sorularak öğrencilerin ön bilgileri belirlenir. Kavramların tanımları verilerek kavramlara yönelik eksikler veya hatalar düzeltilir.
Bir hafta öncesinden “EK 1 Haber Belirleme
Formu” verilerek gerekli açıklamalar yapılır. Öğrencilerin bir hafta sonraki derse formda istenen çalışmaları yapmış olarak gelmeleri gerektiği belirtilir.

Merhaba Değerli Dergi Yetkilileri,
Ben Hatay’da yaşıyorum. Mahallemizde yıllardır
boş bir arsa bulunmaktadır. Bu arsa normalde park
alanı olarak ayrılmış. Ancak şimdi bu arsa bir şirkete satılmış. Şirket ise buraya altı binadan oluşan bir
site yapacakmış. Bu durum beni çok üzdü. Mahalle
sakinlerimiz bu konuda tepkililer. Dün bu sorunla
ilgili mahalle sakinleri tarafından bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan mahalleliler aşağıdaki açıklamaları yaptılar.

Öğretmen tarafından aşağıdaki açıklamalar yapılır.

Mahalle Dernek Başkanı Çınar Bey: Şuan
site yapılmak istenen alan yıllardır park alanı olarak
ayrılmıştı. Bu arsaya binalar yapılmasını değil, çocuklarımız için park yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımızın oyun oynayacak alanlara ihtiyacı var.

“Sevgili öğrenciler, bir çocuk dergisini incelerken ilgimi çeken bir haber oldu. Haberi Rüzgâr

Mahalle Sakini Derin Hanım: Benim çocukluğum da burada geçti. Çocukluğumdan beri bura-

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
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sı çocuk parkı olmak için ayrılmıştı. Şimdi buraya
çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Çiçekler, ağaçlar
dikilmeli, hem çocuklar oynamalı hem de yaşlıların
dinleneceği bir alan olmalıdır.
Mahalle Bakkalı Toprak Bey: Buraya site yapılması belki benim daha fazla satış yapmamı sağlayacaktır. Böylece daha fazla para kazanacağım ama
para değil, mahallemizin yeşil bir alana kavuşması
önemlidir. Buraya çocuk parkı yapılması mahallemizin nefes almasını sağlayacaktır.
Mahalle Sakini Defne Hanım: Yaşadığımız
şehir deprem bölgesidir. Bir deprem durumunda
toplanma alanı olarak kullanmak amacıyla da bu arsanın park yapılmasını istiyoruz.
Aslında toplantıya yüzlerce kişi katılmıştı. Mahalleli genel olarak yukarıdaki açıklamaları destekliyor ve bu şekilde düşünüyordu. Bu kadar çok katılımın olmasının sebebi ise sosyal medya araçları
aracılığıyla yapılan duyuruydu.
Elektronik postada verilen haber okutulduktan
sonra aşağıdaki sorular sorulur.

Notlar:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Habere göre arsa ile ilgili nasıl bir kamuoyu
oluşmuştur? Neden?
2. Halkın arsaya çocuk parkı yapılması ile ilgili
oluşturduğu kamuoyunda hangi iletişim aracı etkili
olmuştur?
3. Sizce bu kamuoyunun oluşmasında başka
hangi basın yayın organları etkili olabilir?

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

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

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

2. Aşama
EK 1. Haber Belirleme Formu’nda öğrencilerin
verdiği cevapları kısaca sınıfla paylaşmaları istenir.
Öğrencilerin, haberde kamuoyunun oluşmasında
gazete, radyo, televizyon, sosyal medya gibi araçların etkisini tartışmaları sağlanır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

İ letişim
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EK 1.
HABER BELİRLEME FORMU
Sevgili Öğrenciler,
Sizden bir haftalık süreç içerisinde gazete, radyo, televizyon, sosyal medya gibi araçlar vasıtasıyla
halkın isteği doğrultusunda sonuçlanan bir olayı veya durumu tespit etmeniz istenmektedir. Tespit ettiğiniz bu olay veya durumla ilgili olarak aşağıdaki formda yer alan maddeleri yazınız.
Haberin Adı:

Haberin tarihi veya tarihleri:

Halkın isteği dışında gerçekleştirilmesi düşünülen olay veya durum:

Halkın basın yayın veya sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirmek istediği olay veya durum:

Olay veya durumun sonucu
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İletişim

Etkinlik Adı:

Basından Ne Haber?

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Soru Cevap, Akvaryum
Materyal/Araç Gereç:

Etkinlik ekinde yer alan gazete haberleri

Kazanım ve Açıklamaları

2. Aşama

Bir haberi birden fazla kaynaktan inceleyerek
değerlendirir.

Gruplara her iki gazete haberi verilir ve iki gazete haberini karşılaştırmaları sağlanır. Öğrenciler daire şeklinde oturtulur ve dairenin ortasına bir sandalye konur.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1 öğrenci sayısının yarısı kadar, EK 2 öğrenci
sayısı kadar çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrenciler iki gruba ayrılır. Bir gruba EK 1’de
yer alan Ormanın Sesi gazetesi diğer gruba İklim
Haber gazetesi verilir. Gruplara verilen gazetelerdeki haberde yaşanan olayın aynı olay olduğu belirtilerek gazete haberini okumaları sağlanır. Okuduktan
sonra grup olarak aşağıdaki iki soruya cevap aramaları istenir.
•

Gazete haberine göre başkan, ağaçlar ve diğer
canlılar hakkında neler düşünüyor?

•

Gazete haberlerini dikkate aldığımızda başkanın faaliyetlerini destekler misiniz? Neden?

Gruplar, soruların cevabını belirledikten sonra
önce bir grubun soruları cevaplamaları sağlanır. İlk
grup cevapladıktan sonra ikinci grubunda cevaplaması sağlanır.

Görsel 1: Akvaryum tekniği oturma düzeni

İ letişim

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur.
•

İki gazete haberi arasında nasıl bir fark vardır?

•

Sizce doğru olan haber hangisidir? Neden?

•

Sadece bir gazetenin haberini dikkate alsaydık
neler düşünürdünüz?

•

Sizin basında fark ettiğiniz buna benzer haberler var mıdır?

Soruya cevap vermek isteyen öğrenci ortadaki
boş sandalyeye oturur, cevabını verir, yerine döner.
Bu şekilde tüm öğrencilerin görüşlerini açıklaması
sağlanır.
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Notlar:

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

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

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

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

3. Aşama
Öğrencilere karekodda yer alan “Doğanın Sesi
Televizyonu”nun videosu izletilir. Aşağıdaki sorular
sorulur.
“Doğanın Sesi Televizyonu” isimli videoya etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
•

Bu haber videosu ile hangi gazetenin haberi
benzerdir?

•

Haberi sadece Ormanın Sesi gazetesinden okuyarak değerlendirseydiniz neler düşünürdünüz?

•

Sizce bir haberi birden fazla gazete, televizyon
kanalı, internet sitesi gibi basın yayın kuruluşlarından incelemenin ne gibi sonuçları olabilir,
neden?

Son olarak öğrencilerin bireysel olarak EK 2 Haberleri Okuyorum, Düşünüyorum adlı formu doldurmaları sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Görsel Kaynakça
�

https://www.canva.com/design/DAEi4iU89hw/
SKvN-IwiyWSwOpoUE6MtVQ/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021].

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

.....................................................................
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EK 1 Gazete Haberleri
Sevgili Öğrenciler,
Aşağıda aynı olayla ilgili aynı tarihte yayınlanmış iki gazete haberi bulunmaktadır. Şimdi sırası ile öğretmeninizin yönergeleri doğrultusunda haberleri okuyarak sorulara cevap veriniz.

21 Ekim 2021

ORMANIN SESİ
GAZETESİ
DERNEK BAŞKANINDAN RAHATSIZ EDİCİ
AÇIKLAMA
Dün ormanımızda yapılan bir toplantıda kabul edemeyeceğimiz
konuşmalar yapıldı. Birinci orman bölgesi Ağaç Sevenler Derneği başkanının konuşmaları pes dedirtti. Başkan “Biz ikinci bölgede bulunan bütün ağaçları keserek orada bir tane dahi ağaç
bırakmayacağız. Oradaki tüm canlıların yaşamını zor durumda bırakacağız.” açıklamasında bulundu. Yöneticinin bu sözleri
skandal niteliğindeydi. Doğaya, ormana, canlılara karşı olan, güzelim dünyamıza zarar vermeye yönelik bu sözlere anlam vermek
çok zor. Bu açıklamalar ormandaki ağaçları ve diğer canlıları da
rahatsız etti.

•

Gazete haberine göre başkan, ağaçlar ve diğer canlılar hakkında neler düşünüyor?

•

Gazete haberlerini dikkate aldığımızda başkanın faaliyetlerini destekler misiniz? Neden?

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

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

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

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

İ letişim
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21 Ekim 2021

İKLİM HABER
GAZETESİ
AĞAÇ SEVENLER DERNEĞİNDEN AĞAÇ DİKME SEFERBERLİĞİ
Birinci orman bölgesi Ağaç Sevenler Derneği Başkanı, dün ormanda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan başkan şu açıklamalarda bulundu: “Biz ikinci bölgede
bulunan bütün ağaçları keserek orada bir tane dahi ağaç bırakmayacağız. Oradaki tüm canlıların yaşamını zor durumda bırakacağız. Bu okuduklarımı benim söylediğimi iddia ediyorlar. Sizler de şahitsiniz ki yaptığım konuşmada böyle bir şey yok. Bakın o konuşmamın
videosunu izleyin. Ne diyorum ben orada? Biz ikinci bölgede kurumuş ağaçları keserek yerine fidanlar dikeceğiz. Oradaki canlıların yaşamını kolaylaştıracağız. Ormanın yeniden yeşermesini sağlayacağız. Benim söylediklerim bunlar, onların yazdıkları ise ortada.” Bu açıklamalardan sonra dernek başkanı toplantıyı sonlandırarak ağaç dikme seferberliği başlattı.

•

Gazete haberine göre başkan, ağaçlar ve diğer canlılar hakkında neler düşünüyor?

•

Gazete haberlerini dikkate aldığımızda başkanın faaliyetlerini destekler misiniz? Neden?

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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EK 2 Haberleri Okuyorum, Düşünüyorum
Adım Soyadım:
Grubum:
Haberi sadece bir gazeteden
okuduğumda ne düşünürüm?

Haberi farklı gazete ve televizyon kanallarından
incelediğimde ne düşünürüm?

Bu etkinlikten çıkardığım sonuç:

Görsel Kaynakça
https://www.canva.com/design/DAEi4iU89hw/SKvN-IwiyWSwOpoUE6MtVQ/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İletişim

Etkinlik Adı:

Bilinçliyim Çevrim İçiyim

Süre:

40 dk. dk

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Örnek Olay
Materyal/Araç Gereç:

“Sürpriz Fatura”, “Doldurmaca” Çalışma Kâğıtları.

Disiplinler Arası Boyut:

Bilişim Teknolojileri, Dijital Okur Yazarlık

Kazandırılacak Kavramlar:

Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet

Kazanım ve Açıklamaları
Bir iletişim aracı olarak interneti bilinçli kullanır
(Güvenli internet kullanımının önemine değinilir).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
“Sürpriz Fatura” ve “Doldurmaca” çalışma kâğıtları öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Derste yapılacak
etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrenci sayısı kadar çoğaltılan “Sürpriz Fatura”
(EK 1) çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır ve öğrencilere okumaları için yeterli bir süre verilir. Öğrenciler okumalarını tamamladıktan sonra aşağıda yer alan
sorular yöneltilerek öğrencilerin cevaplamaları istenir.
a. Emre’nin internet kullanımı sonucunda yaşanan sorunu nasıl açıklarsınız?
b. Sizin çevrenizde internet kullanımı sırasında kötü
amaçlı uygulamalara maruz kalan kişiler oldu mu?
c. İnternet kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir?

d. Siber zorbalık dışında internet kullanımı sırasında yaşanan başka sorunlar var mıdır?
2. Aşama
Öğrencilerden cevaplar alındıktan sonra “Doldurmaca” (EK 2) öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin
çalışma kâğıdında yer alan kelimeleri boşluklarda
uygun olan yerlere yazmaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel Kaynak
�

¹ EK 1 https://www.canva.com/design/DAEhkXzgcLA/af08nzky6Btmmfbw3ewbFg/edit [Erişim
Tarihi: 15.06.2021]

�

¹ Topçu Uzer, Ç., Tanrıkulu, Siber Zorbalığı Önleme ve Müdahale Programları: Ulusal Bir Alanyazın Taraması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 1-17.

�

¹ Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (2014).
Siber Güvenliğe İlişkin Temel Bilgiler, https://
www.usom.gov.tr/dosya/1418807122-USOM-SGFF-001-Siber%20Guvenlige%20Giris%20ve%20
Temel%20Kavramlar.pdf [Erişim Tarihi: 14.07.2021]

�

² EK 2 https://www.canva.com/design/DAEhk-oG7sc/yz3lSmAV13nSF-yRxdKirQ/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]
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EK 1: Sürpriz Fatura

SÜRPRİZ FATURA

Emre’nin anne ve babası sabah işe gitmek
için kapıyı açtıklarında internet faturasının
geldiğini fark ettiler.

İNTERNET KULLANIM
ÜCRETİ: 55 TL
OYUN ÜCRETİ: 750 TL
TOPLAM: 805 TL

Faturada oyun ücreti yazdığını okuyunca
şaşırdılar. Biraz düşününce oğulları Emre
ile konuşmaya karar verdiler.

Babası Emre’nin yaptığı hatadan üzgün
olduğunu fark etti ve ona bu konu ile ilgili
bilgi vermesi gerektiğine karar verdi.

Ancak bu faturayı okuyunca hayretler içinde kaldılar.

Babası Emre’ye "faturada yazan oyun ücreti ile ilgili paylaşmak istediği bir şey olup
olmadığını" sordu. Emre ise "bilgisayarda
araştırma yaparken ücretsiz oyun yazan bir
reklamın aniden ekranda çıktığını ve ücretsiz olduğuna inanıp ekrandaki evet yazısına
onay verdiğini" söyledi.

İnternet müzik dinlemek, araştırma yapmak,
film izlemek ve oyun
oynamak için bize sınırsız fırsatlar sunar. Ancak
birtakım zararlı içerik ve
yazılımlardan korunmak
için güvenli internet hizmetlerini kullanmamız
bize bu konuda yardımcı olur. Biz internetimize
güvenli internet ayarını
eklemiş olsaydık Emre’yi
böyle bir hatadan korumuş olurduk.

İ letişim
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SÜRPRİZ FATURA

Teknolojinin kötüye kullanıldığı her durum siber zorbalık
olarak adlandırılamaz. Buradaki tanım tam olarak siber
zorbalığa karşılık gelmiyor.
Alan uzmanına danışalım.
Siber zorbalıktan korunmak
için, ailemizin gözetiminde internet kullanmamız, aklımıza
takılan konularda büyüklerimize danışmamız ve en küçük
bir tehlike ile karşı karşıya kalırsak onları bilgilendirmemiz
gerekmektedir.

Siber güvenlik; bilgisayarlarımızı, akıllı
telefonlarımızı, tabletlerimizi ve internet
ağlarımızı zararlı yazılımlardan korumak için
geliştirilen uygulamalardır. Kullandığımız
cihazlara bu uygulamaları yükleyerek zararlı
yazılım ve siber zorbalıktan korunabiliriz.

Bizler sana yardımcı olmak için varız. Bizi zararlı yazılımlardan
ve siber zorbalıktan korumak için mutlaka güvenli internet kullanmalısın. İnternet kullanırken büyüklerinden yardım almalı ve
en ufak bir problem hissettiğinde büyüklerine haber vermelisin.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlarla mücadele birimlerinin de her zaman yanımızda olduğunu unutmamalısın.
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EK 2: Doldurmaca

DOLDURMACA
Büyüklerimize-Güvenli İnternet-Siber Güvenlik-Siber Zorbalık-Siber Suçlarla Mücadele Birimleri

Merhaba!!! Teknoloji biz insanların hayatını kolaylaştırmak için var. Ancak bazı kötü niyetli insanlar teknolojiyi, bilgisayarlarımıza ya da internet ağlarımıza zarar vermek için kullanabilirler. Bilişim araçları ve internet aracılığı ile başkalarına zarar verme davranışlarına

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

denir. Bilgisayarımızı ve internet ağımızı kötü amaçlı yazılımlardan korumak için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........

uygulamaları kullanmayı unutmayalım. İnternette herhangi bir problemle karşılaşırsak mutlaka

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

Müdürlüğü

haber verelim. Dijital güvenliğimize zarar verenler ile ilgili olarak Emniyet Genel

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

yalım. Güvenli internet bilinçli nesiller ile güçlenir

her zaman yanımızda olduğunu unutma-

İ letişim
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

İletişim

Etkinlik Adı:

İzindeyiz Daima

Süre:

40 dk. dakika

Strateji Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Keşfederek
Öğrenme
Materyal/Araç Gereç:

“Ajans Haberleri” ve “Gazetemi Tasarlıyorum” Çalışma Kâğıtları.

Disiplinler Arası Boyut:

Medya Okuryazarlığı, İletişim

Kazandırılacak Kavramlar:

Basın, Yayın, Ajans.

Kazanım ve Açıklamaları
Atatürk’ün iletişime verdiği önemi kanıtlar üzerinden yorumlar (Millî
Mücadele yıllarından itibaren iletişim
alanında yapılan çalışmalar üzerinde
durulur.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön
Hazırlık
“Ajans Haberleri” ve “Gazetemi Tasarlıyorum” çalışma kâğıtları öğrenci
sayısı kadar çoğaltılır. Derste yapılacak
etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve ders
sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş
olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilerle aşağıda yer alan bilgi
notu paylaşılır.

BİLGİ NOTU¹
Basın: Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkarılan yazılı
yayınların tümünü ifade etmek için kullanılan kavramdır.
Yayın: Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon vb. ile halka verilen bilgi ve iletilen her şeydir.
Ajans: Meydana gelen gelişmeler ve olaylar hakkında bilgi
ve haber toplayan ve bunları yayın kuruluşlarıyla paylaşan kurumlardır.

Atatürk, basın yayın hayatına büyük önem veren bir liderdir.
“Basınla yakından ilgilenen Mustafa Kemal Paşa, Ali Fethi (Okyar)
Bey ile Minber gazetesinin ortakları arasındadır. Minber gazetesi
yayın hayatına 1 Kasım 1918’de başlamış, her gün yayımlanarak 22
Aralık 1918’de son yayımını yapmıştır.”² Millî Mücadele Dönemi’nden itibaren de halkı doğru bilgilendirmek ve gelişmelerden haberdar etmek amacıyla Atatürk liderliğinde gazete yayınlarına büyük
önem verilmiştir. Millî Mücadele Dönemi’nde işgalci kuvvetlerin
ve İstanbul Hükûmeti’nin yanlış bilgilendirmelerine karşılık halkı
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bilinçlendirmek amacıyla İrade-i Millîye ve Hâkimiyet-i Millîye gazeteleri çıkarılmaya başlamıştır.
İrade-i Millîye gazetesi 14 Eylül 1919’da Sivas’ta
yayımlanmaya başlamış olup Mustafa Kemal tarafından Heyet-i Temsiliye adına kurulmuştur. Yazı
işleri müdürlüğünü Mazhar Müfit (Kansu)’in yaptığı gazetenin ilk sayısında, çıkış sebebinin millî hareketin halka ve dünyaya duyurulması olduğu açıklanmıştır. İlk zamanlarda haftada bir kez çıkarılan
bu gazete, bir dönem haftada iki gün ve sonraları da
günlük olarak çıkarılmaya başlamıştır.³
Bizzat Mustafa Kemal tarafından kurdurulan
Hâkimiyet-i Millîye gazetesi ise 10 Ocak 1920 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Millî Mücadele’nin
dayandığı karar ve görüşleri halka ulaştırmak üzere çıkarılan bu gazete, hedef ve ilkeleri bakımından
İrade-i Millîye gazetesinin devamı sayılabilir. 6 Şubat 1921’den itibaren günlük olarak çıkarılan gazete,
kısa süre içinde büyük kentlere ve bütün Anadolu’ya
yayılmıştır. Hâkimiyeti Millîye gazetesinin yazarları arasında Ağaoğlu Ahmet, Ruşen Eşref, Ziya Gökalp, Adnan Adıvar, Tevfik Rüştü, Yusuf Akçura gibi
önemli isimler yer almıştır.⁴
Anadolu Ajansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kurulmuş
olup Meclisin çıkardığı ilk yasaları halka duyurmuştur. Günümüzde de hizmet veren Anadolu Ajansı,
Millî Mücadele Dönemi’nde Türk halkının ülke ve
dünyadaki gelişmelerden haberdar olmasında, bazı
yabancı ve İstanbul gazetelerinin teslimiyetçi tutumlarıyla mücadele edilmesinde, dış basında Millî
Mücadele’nin savunulmasında önemli katkılar sağlamıştır.⁵

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

¹ https://sozluk.gov.tr/[Erişim Tarihi: 14.07.2021]

�

²Çavuş, D. (2008). Mustafa Kemal’in Basınla ve
Minber Gazetesiyle İlişkisi, Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, 24 (71), 543-556.

�

³Öztoprak, İ. (t.y.) İrade-i Millîye Gazetesi, https://
ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/%C4%B0rade-i_Millîye_Gazetesi [Erişim Tarihi: 14.07.2021]

�

⁴Müjdeci, M. 2014). Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde Büyük Taarruz, Turkish Studies, 9 (1), 387408.

�

⁵https://www.aa.com.tr/tr/p/tarihçe [Erişim Tarihi: 14.07.2021].

Görsel Kaynak
¹EK 1 ve EK 2
�

https://www.canva.com/design/DAEjVp2M-s4/
HnvqpTXZG_arp4fIq4NyWw/edit?layoutQuery=%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+ka%C4%9F%C4%B1d%C4%B1 [Erişim Tarihi: 14.07.2021]

Notlar:

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

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

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

2. Aşama
EK 1’de yer alan “Ajans Haberleri” ve EK 2’de yer
alan “Gazetemi Tasarlıyorum” çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. Öğrencilerin “Ajans Haberleri” kâğıdında yer alan 3 Mart 1924 tarihinde gerçekleşen
gelişmelerden seçtikleri bir tanesi ile ilgili EK 2’deki
çalışma kâğıdında gazete haberi tasarlamaları istenir. Öğrenciler hazırladıkları gazeteye isim bulmalı
ve tarihi de yazmalıdırlar. Öğrencilerin hazırladıkları gazeteler sınıf ve okul panolarına asılır.

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

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

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

İ letişim

3 MART 1924 AJANSTA
TOPLANAN HABERLER
1) HALİFELİĞİN KALDIRILMASI
Saltanatın Kaldırılması ve Cumhuriyetin İlan Edilmesi ile birlikte devletin yönetim
şekli belirlenmiştir. Ancak toplum henüz hazır olmadığı için halifelik makamı kaldırılmamıştır. Cumhuriyetin İlanı ile birlikte birçok alanda yenilikler yapılmış ve bu kurumun
da kaldırılmasına karar verilmiştir. Halifeliğin Kaldırılması ile birlikte laiklik ilkesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

2) DİYANET İŞLERİ
BAŞKANLIĞININ KURULMASI

3) TEVHİD-İ TEDRİSAT
KANUNU'NUN ÇIKARILMASI

Din ve inanç ile ilgili olarak halkı
bilgilendirmek amacıyla Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nde azınlık okulları, dinî eğitim veren okullar başta olmak üzere farklı eğitim kurumlarının
bulunması nedeniyle eğitim-öğretimde birlik yoktu. Bu kanun ile eğitim ve
öğretim birleştirilmiş ve tüm okullar
Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

4) VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULMASI
Dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli sembollerinden olan vakıflar, bir malın
veya gelirin başkalarının yararına olacak şekilde kullanılması ve bağışlanması anlamına
gelmektedir. Vakıflar, insanlar arasında sevgi ve saygının gelişmesine katkı sağlamaktadır.
Vakıflar ile öğrencilere burs, hastalara tedavi başta olmak üzere birçok alanda insanlara
yardımlar gerçekleştirilmektedir. 3 Mart 1924'te Vakıflar Genel Müdürlüğü kurularak vakıfların denetlenmesi, yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarının sürdürülmesi yönünde
önemli bir düzenleme yapılmıştır.
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K eşifler ve K aşifler
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Keşifler ve Kâşifler

Etkinlik Adı:

Heybemden Hatıralar

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru- Cevap, Beyin Fırtınası, Sunuş Yoluyla Öğrenme
Materyal/Araç Gereç:

Akıllı Tahta, Çalışma Kâğıtları

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Coğrafya, Edebiyat

Kazandırılacak Kavramlar:

Seyahatname, seyyah, kervan, kervansaray, gezgin,
Budizm

Kazanım ve Açıklamaları
Tarihten verilen bir seyahat örneği ile günümüz
seyahat örneklerini karşılaştırır.
Benzer coğrafyalara seyahat eden iki gezginin
görüşlerini karşılaştırır.

araçları, konaklama imkânları, gördüğü canlılar,
kültürel farklılıklar örnekler verilerek anlatılır. Öğrencilerin ön bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verilir.
2. Aşama

Öğrenme Öğretme Süreci

EK: 2 çalışma sayfası akıllı tahtaya yansıtılır. Sırasıyla görseller incelenir. Marco Polo hakkında bilgi verildikten sonra seyahatnamesinden bir bölüm
okunur. Bu bölümde öğrencilerin dikkatini çeken
kısımlar üzerinde konuşulur. Görseller, harita ve tarih şeridi kullanılarak Marco Polo’nun gezi rotası,
ulaşım araçları, konaklama imkânları, gördüğü canlılar, kültürel farklılıklar örnekler verilerek anlatılır.
Öğrencilerin ön bilgilerini arkadaşlarıyla paylaşmalarına fırsat verilir.

1. Aşama

3. Aşama

EK: 1 çalışma sayfası akıllı tahtaya yansıtılır. Sırasıyla görseller incelenir. İbn Batuta hakkında bilgi verildikten sonra seyahatnamesinden bir bölüm
okunur. Bu bölümde öğrencilerin dikkatini çeken
kısımlar üzerinde konuşulur. Görseller, harita ve tarih şeridi kullanılarak Batuta’nın gezi rotası, ulaşım

EK 3 çalışma sayfası akıllı tahtaya yansıtılır. Metin okunduktan sonra günümüz gezginlerinden Burak Akkul’un gezileri, görseller aracılığıyla incelenir.
Görseller, gezi rotası, ulaşım araçları, konaklama
imkânları, gördüğü canlılar, kültürel farklılıklar örnekler verilerek anlatılır.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Goethe’nin “Gezgin bir yere varmak için değil,
keşfetmek için seyahat eder.” sözü tahtaya yazılır. İnsanlar niçin seyahat eder, diye sorulur. Öğrencilerin
verdikleri cevaplar doğrultusunda seyyah, seyahat, seyahatname, gezgin vb. kavramlar üzerinde konuşulur.
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4. Aşama
EK 4 çalışma sayfası öğrencilere dağıtıldıktan
sonra aynı coğrafyalara farklı zamanlarda seyahat
etmiş, farklı kültürlere sahip üç gezginin yaşadıkları,
gördükleri ile ilgili düşünceleri ve bakış açılarındaki
benzer ve farklı yönleri listelemeleri istenir.

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

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

Ölçme Değerlendirme

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

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu” na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

Bilgilendirme: Görseller konularla bağlantılı
olarak seçilmiştir. Öğretmenin dersten önce görselleri inceleyerek dersin akışını yönlendirmesinde
fayda vardır. EK 4’teki kültürler ve kutsal saydıkları
hayvanlar araştırılmalıdır.

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

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

Kaynakça
�

�

Battuta, İ. (2005). İbn Battuta Seyahatnamesi,
Rıhletü İbn Battuta Tuhfetü’n-Nuzzar Fi Garaibi’l-Emsar ve Acaibi’l Esfar. Akkul B.Kişisel Yazı
Notları

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

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

https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/
C28009071.pdf [Erişim Tarihi 09/07/20021]
....................................................................

Görsel Kaynakça
�

Harita:1https://www.google.com/maps/
d/u/0/edit?mid=167vW9qedkwRStkpXRTDzUXZppacNADZM&ll=39.91987246252429%2C40.6537268125&z=5 [Erişim Tarihi
09/07/20021] Harita:2 https://cdn2.islamansiklopedisi.org.tr/dosya/28/C28009071.pdf [Erişim
Tarihi 09/07/20021]

�

Görsel:1 Burak Akkul Kişisel fotoğraf arşivi

�

Görsel:2 Burak Akkul Kişisel fotoğraf arşivi

�

Görsel:3 Burak Akkul Kişisel fotoğraf arşivi

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

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

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

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

Notlar:

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

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

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

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

.....................................................................
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EK 1
Hükümdar bana "Hiç, gökten düşen taş gördün mi?" diye,
sordu. Ben de; "Ne gördüm ne de işitimi!" dedim. Burnun
üzerine. Birkî şehrinin dışına böyle bir taşın düştüğünü
söyleyip adamlarına, taşın getirilmesi emrini verdi.
Biraz sonra simsiyah, sert ve cilalı gibi gözüken kayayı
alıp getirdiler. Ağırlığı zannıma göre bir kantar idi.
Hükümdar bu defa taşçıları çağırdı. Bunlardan dört usta
gelip vurmaya başladılar. Herkes demir balyozla dört
defa vurduğu hâlde hiçbir şey olmadı, şaştım kaldım!
Bu yörede gördüğüm ilginç tutumlardan biri de
erkeklerin kadınlara gösterdikleri aşırı saygıdır. Bu
memlekette, kadınlar erkeklerden üstün sayılıyor!
Battuta, İ. (2005).

İbn BATUTA
24 Şubat 1304
Fas’ın Tanca
şehrinde doğdu.
Orta Çağ’ın en büyük
seyyahı ve Rıhlet-ü İbn
Battûta diye bilinen
seyyahatnâmenin
yazarıdır.

1308 - Anadolu
Selçuklu Devleti
yıkılması
1324 - Orhan Gazi,
Osmanlı tahtına geçti.
1336 - Yüz Yıl
Savaşları’nın
başlaması

1347 - Büyük
Veba Salgını’nın
Avrupa’da
görülmesi

Harita: 1

“Yolculuk önce seni sözsüz bırakır, sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.” İbn Batuta
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EK 2
Polo
Marco 24
1
1254- 3
ik
(Vened i),
t
e
iy
r
u
Cumh inidir.
gezg
İtalyan amesinde
tn
Seyaha ürk ve İslam
T
le
ik
ll
a yer
öze
akkınd er
h
i
âlem
lü bilgil
alan öz ekicidir.
ç
dikkat

Turcomannia vilâyeti olarak anılan diyarda hayvancılıkla
geçinen bölge halkı dünyanın en güzel ipek halılarını
dokurlar: Bu arada Ermeniler ve Rumlar ticaret ve
zanaatla uğraşırlar. Erzincan'da mükemmel "buchareme"
(Buhara işi) ve bambagia (pamuk) imal edilmektedir.
"Gürcistan sınır yakınlarında çok. büyük bir kuyudan
bir taşımada yüz yemi dolduracak, kadar koyu, bir
sıvı fışkırır. Bu, sıvı içmede kullanılamaz. Yanar ve belli
bir ısı verir. Katay bölgesinde topraktan, koyu, siyah,
parlak bir ağaç, çıkıyor. Daha doğrusu, ağaca, benzer
bir şey, çıkarıyorlar. Artık siyah taş mı desem ne desem
bilemiyorum. Bu, parlak ve siyah taşı ateşe atın, öyle parlak
yanıyor ki göz kamaştırıyor. Sonra odundan da çok
fazla sıcaklık veriyor. Bu, taştan burada çok” Gürcistan
sınırında bir yerde Hz. Hûh’un gemisinin bulunduğu, da
halk arasında sıkça konuşulmaktadır. TDV İslam
ansiklopedisi (2003)

1258 - I. Osman’ın doğumu
(Osmanlı Devleti’nin kurucusu)

1277 - Karamanoğulları’nda
Türkçenin resmî dil olması
1299 - Osmanlı
Devleti’nin Kuruluşu
1302 - Osmanlı Devleti’nin Bizans’la
ilk muharebesi olan Koyunhisar
Muharebesi’ni kazanması

Harita: 2

“Yolculuk önce seni sözsüz bırakır, sonra da iyi bir hikâye anlatıcısına dönüştürür.” İbn Batuta

K eşifler ve K aşifler
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EK 3

KIRGIZİSTAN’I TANIMAK
Merkezdeki geniş ve yeşil Frunze Caddesi üstünde olan Mikhail Frunze Müzesi, binlerce askerî objenin sergilendiği, Bişkek’teki en önemli turistik merkezlerden. Cuy Caddesi ise Kırgızistan’ın modern yüzünü (tek) görebileceğiniz yer.
Mağazalar, AVM’ler, fastfood dükkânları hep bu cadde üzerinde. Buradan aklımda en çok kalan, genel adına “Jalebi” dedikleri bir tür şuruplu hamur tatlısı…
Kuru olanları var; tezgâhlar üzerinde sicim yığınları gibi duruyorlar. Israrla ikram ediyorlar… Bayılıyorum. Tattıktan sonra “Satış olsun amcaya.” diye bir torba da ben alıyorum. “Kaç para?” diye soruyorum. “Alıversin.” diyor! “Alıversin”.
“Türk’sen para almayız senden.” Karakol şehrine kadar kat ettiğimiz 200 kilometre, Issık Gölü’nü denize çevirmiş Kırgızların sayfiye alanlarıyla dolu. Bizim Selimpaşa’mız, Kumburgaz’ımız misali; deniz topu, simit, sandalet satan dükkânlar; irili ufaklı yemekçiler, el sanatları tezgâhları, yol boyunca sıralanmış duruyor.
Başkent’ten ayrılıp ülkenin farklı alanlarını görmek için yola çıktığınızda; fonunuzda illaki Tanrı Dağları olacaktır. Bu heybetli dağlar; başkent Bişkek’ten sonra
muhtemelen gideceğiniz bütün turistik rotalarda size yârenlik edecektir.
Akkul. B. Kişisel Gezi Notları (2017)

Gezin, bilin ve yine en çok bizim ülkeyi sevin! Ama dünyayı da bilerek yapın bunu. Bir fanatik olarak yapmayın. Bilinçli bir vatandaş olarak yapın. Yaşadığınız gezegeni ve “insan” olarak gelişiminizi seven, sayan biri olarak
yapın. Tarihimize zarar gelmez başka kültürleri tanımaktan, sevmekten… Akkul. B. Kişisel Gezi Notları (2017)

Görsel: 1

Görsel: 2

Görsel: 3

“Gezgin bir yere varmak için değil, keşfetmek için seyahat eder.” Goethe
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EK 4
Farklı zamanlarda aynı coğrafyalara seyahat etmiş olan üç gezginin notlarını göz önünde bulundurarak seyahatlerinin benzer ve farklı noktaları neler olabilir? Karşılaştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

“Hiçbir şey zekâyı, seyahat etmek kadar geliştirmez.” Emile Zola
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Yerelden Evrensele Kültürümüz

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğrenme, Anlatım, Soru Cevap, Tartışma
Materyal/Araç Gereç:

Bilgisayar, etkileşimli tahta veya projeksiyon cihazı
Disiplinler Arası Bağlantı: Türkçe, Müzik

Kazanım ve Açıklamaları
Yerel kültür ögelerinin evrensel kültürün bir
parçası olduğunu fark eder (Yerel kültürün evrensel
kültüre etkilerine örnekler verilir.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Ulusal kültür ve evrensel kültür kavramlarının
farkındalığı belirlenir. Öğrencilere etkinlikten önce
kültürel ögelerimizi araştırmalarına yönelik bir görev verilir. “Kültürel ögelerimiz nelerdir?” sorusu
sorularak beyin fırtınası gerçekleştirilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğretmen, derse bir Nasreddin Hoca fıkrası anlatarak başlar. Örnek Nasreddin Hoca fıkrası aşağıdadır.
Hırsızın Hiç mi Suçu Yok
Bir yaz gecesi Hoca ile hanımı sıcağa dayanamadıkları için damda yatmaya karar verirler. Herkesin derin uykuya daldığı sırada
hırsızlar Hoca’nın evine girerler ve bulduk-

ları her şeyi aldıkları gibi giderler. Sabahleyin aşağıya, evine inen Hoca, eşyalarının
çalındığını görünce kapıya çıkarak bağırmaya başlar: “Yetişin komşular, evimize
hırsız girmiş; her şeyimizi çalmışlar!” Hoca’nın sesini duyan komşuları onun yanına
gelirler ve arka arkaya sorular sormaya başlarlar: “Ah Hocam ah! Hiç insan geceleyin
damda yatar mı?” “Hocam kapının arkasına
sürgüsünü takmamış mıydın?” “Hocam kilit bozuk muydu yoksa?”
Hoca bakar ki soruların ardı arkası kesilmeyecek, dayanamaz: “Bre komşular doğru
söylüyorsunuz da bizim hırsızın hiç mi suçu
yok?” der (Temizkan, 2011).
2. Aşama
Nasreddin Hoca’nın kim olduğu sorulur, açıklamalardan sonra aşağıdaki makale bölümü okutulur.
NASREDDİN HOCA FIKRALARININ
ORTAK PAYDASI
Geniş bir coğrafyaya yayılmış ve zengin
bir kültür hazinesine sahip olan Türklerin,
dünya kültürüne kazandırdığı önemli de-
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ğerler vardır. Bu değerlerden biri de Nasreddin Hoca ve fıkralarıdır. Türk sözlü kültürünün en tanınmış karakterlerinden olan
Nasreddin Hoca, Türkçenin konuşulduğu
ve Türk kültürünün yaşatıldığı hemen hemen her coğrafî alanda bilinmekte ve fıkraları anlatılmaktadır. Fıkralarında birlik,
dirlik, dostluk, kardeşlik, hoşgörü, sevgi,
saygı mesajları veren Nasreddin Hoca, zaman zaman da mazlumların sözcüsü ve
savunucusu olmuştur. Kimi zaman kıvrak
zekâsıyla, kimi zaman yaptığı davranışlarla güldüren ve güldürürken de düşündüren
Nasreddin Hoca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çıkıldığında da insanlığı aynı
paydada buluşturan evrensel mesajlar veren
bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır
(Karaçalı, 2017).
Aşağıda verilen sorular sorularak öğrencilerin
cevaplaması sağlanır:
•

Yukarıdaki metin, Nasreddin Hoca fıkraları ile
ilgili neler içermektedir?

•

Nasreddin Hoca fıkralarının ülkemizin dışında
da bilinmesi ve anlatılmasının kültürümüz açısından önemi nedir?

3. Aşama
Aşağıdaki metin okutulur ve metinden sonra
yer alan soru sorulur.
Yabancı Müzisyenler Türkü Söylüyor
Yabancı birçok müzisyen, Türk kültürünün
önemli bir ögesi olan türküleri söylüyor. Bu müzisyenlerden biri Paul Dwyer’dir. Dwyer, İskoç kökenli müzisyendir. Tanıdığı türkülere hayranlık
duyarak türküler söylemekte, türkülerimizin tanınmasına katkı sunmaktadır. Benzer şekilde Allen
Husley de Amerikalı bir müzisyendir. Ancak çocukluğunun bir bölümünü Türkiye’de geçiren Husley, türkülere hayranlık duymakta ve türküler söyleyerek türkülerin uluslararası boyutta sevilmesine
katkı sağlamaktadır. Alman Petra Nachtmanova,
Berlin’de büyümüş, çevresindeki Türkler sayesinde
bağlamayı tanımıştır. Bağlamaya ilgi duyan Petra,
bağlama çalmayı öğrenmiş ve bağlamayı uluslara-

rası bir müzik aleti olarak görmüştür. Petra, birçok
ülkede söylediği türkülerin tanıtımına önemli bir
katkı sağlamaktadır.
(Komisyon tarafından bu etkinlik için yazılmıştır.)
•

Metne göre, türküleri söyleyen müzisyenler
kimlerdir ve nerelilerdir?

Ek Etkinlik Önerisi
Bu aşamada metinde yer verilen sanatçılardan bir
tanesinin söylediği türkü dinletilebilir.
•

Türkülerimizin farklı ülkelerden müzisyenler tarafından söylenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

•

Metinde verilen duruma göre, kültürel ögelerimiz ile evrensel kültür arasında nasıl bir ilişki
vardır?

4. Aşama
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran yılı olarak seçilmesine yönelik UNESCO Türk Millî Komisyonuna ait aşağıdaki
internet haberi tahtaya yansıtılır veya okutulur.
2021 Yılı Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl
Dönümü, Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü ve Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü
UNESCO 40. Genel Konferans kararıyla
2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle Hacı
Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü;
Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle Yunus
Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü; Kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteğiyle
İran ve Azerbaycan ile ortak dosya olarak
Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü
UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri
Programı’na alındı.
Böylelikle Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ve Ahi Evran 2021 yılında tüm dünyada
UNESCO ile ilişkili olarak çeşitli etkinliklerle anılacak (UNESCO, 2021).

K ültür ve M iras

Öğrencilere Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve
Ahi Evran’ın kim oldukları sorulur, ihtiyaç duyulması hâlinde öğrencilere bilgiler verilir. Aşağıdaki
sorular sorulur:
•

•

Kültürümüzün önemli isimlerinden olan Hacı
Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’a yönelik
programlara, Türkiye dışında hangi ülkeler destek vermektedir?
Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran’ın
2021 yılında tüm dünyada UNESCO ile ilişkili
olarak çeşitli etkinliklerle anılacaktır. Bu etkinlikler, Türk kültürünün dünyada tanıtılmasına
nasıl bir katkı sağlar?

�
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UNESCO (2021). 2021 yılı Hacı Bektaş Veli’nin
vefatının 750. yıl dönümü, Yunus Emre’nin
vefatının 700. yıl dönümü ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. yıl dönümü https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/4634
30.05.2021 [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

Notlar:

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

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

5. Aşama
Öğrencilerden kültürel ögelerimizin evrensel
kültür içindeki yerini yansıtan aşağıdaki görevlerden birini yerine getirmeleri istenir.
Görev 1: Kültürel ögelerimizin evrensel kültür
içindeki yerini yansıtan bir slogan yazınız. Sloganınızı arkadaşlarınızla paylaşarak, sloganınızın kültürel ögelerimizin evrensel kültür içindeki yerini yansıtıp yansıtmadığına yönelik arkadaşlarınızın görüş
ve önerilerini alınız.
Görev 2: Kültürel ögelerimizin evrensel kültür
içindeki yerini yansıtan bir fıkra yazınız. Fıkranızı
arkadaşlarınızla paylaşarak, fıkranızın kültürel ögelerimizin evrensel kültür içindeki yerini yansıtıp
yansıtmadığına yönelik arkadaşlarınızın görüş ve
önerilerini alınız.

Ölçme Değerlendirme

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

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

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

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

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

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

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

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği”ne etkinlik
karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Manimi Söylerim, Masalımı Dinlerim

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğretim, İstasyon Tekniği
Materyal/Araç Gereç:

A4 kâğıdı (10 adet)

Disiplinler Arası Bağlantı:

Edebiyat, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Mâni, Masal

Kazanım ve Açıklamaları
Kendine özgü mâni ve masallar tasarlar.
Mâni ve masallardaki kültürel değerleri analiz
eder.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin ön bilgilerine yönelik olarak “ mâni
ve masal” kavramı hakkında neler bildikleri sorulur
ve buna yönelik örnek vermeleri istenir. Ardından
mâni ve masalların özelliklerine dair açıklamalar
yapılır ve örnekler verilir. Bilgilendirme ve örneklendirme aşamasında EK 1 “Mâni ve Masallarımız”
bilgi notundan yararlanılabilir.
EK 2 “Örnek Mâniler ve Masal” sınıf tahtasına
yansıtılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
EK 2’ de yer alan örnek mâniler sırasıyla okunur
ve mânilerde hangi temaların işlendiği, bu temaların kültürümüzdeki önemi hakkında sorular sorulur. Alınan cevapların ardından örnek masal yüksek
sesle, bir öğrenci tarafından okunur. Masala yönelik

olarak hangi olay etrafında geliştiği, masalda verilmek istenen temel mesajın ne olduğu, masalda kültürel ögelerimizden nelerin yer aldığı hakkında sorular sorulur.
2. Aşama
Masal ve mâni yazdırmak üzere sınıfın uygun
yerlerine her biri farklı A4 kâğına yazılmış aşağıdaki
başlıklar bırakılarak mâni ve masal durakları oluşturulur.
Mâni Başlıkları: Sevgi, Özlem, Kahramanlık,
Ramazan (Değiştirilebilir.)
Masal Başlığı: “Barış ve Dostluk” Evvel zaman
içinde deve tellal iken, saksağan berber iken… Ben
anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. İp koptu,
beşik devrildi. Anam kaptı maşayı, babam kaptı meşeyi, döndürdüler dört köşeyi. Vay ne köşe bu köşe!
Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Neyse uzatmayalım, masala başlayalım… Günlerden bir gün Barış
diye bir çocuk aklında bir soru ile düşmüş yollara…
Belirlenecek süre (3-4 dk) içinde öğrenciler sırasıyla tüm duraklarda durup başlıklara uygun yazılarını yazarlar.
Tüm öğrencilerin durakları tamamlamalarının
ardından ortaya çıkan mâniler ve masallar okunur.

K ültür ve M iras

Ürünlerin (çıktıların) değerlendirilmesi aşamasında:
•

Ürünler kayıt altına alınabilir. Ardından arka
plan temizleyen video düzenleme programları
ile mânilerin içerdiği temalar doğrultusunda
arka planlar yerleştirilebilir.

•

Ürünlerin çekimleri çeşitli malzemelerden yapılmış kuklalar (kâğıttan parmak kukla, çoraptan kukla vb.) ile gerçekleştirebilir.
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Notlar:
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Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği ve Akran
Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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.....................................................................
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EK 1: Mâni ve Masallarımız

MASAL

MÂNİ
Anonim halk edebiyatı mahsullerinin en yaygınlarından birisi olan mâni;
kadın topluluklarında, iş yerlerinde, tarlalarda vb. yerlerde söylenen ve genellikle
hece vezninin yedi veya sekizli kalıpları
ile meydana getirilen dört mısralık manzumelerdir. İlk iki mısra birbirinden bağımsız olup asıl vurgulayıcı tema, üçüncü
ve dördüncü mısralarda yer almaktadır.
Konuları aşk, gurbet, ayrılık, kıskançlık
vb. olabileceği gibi, Ramazan mânileri
gibi özel zamanlara ait mânilere de rastlanmaktadır
(https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-81022/
mâniler.html). Mâni söyleme, Türk milleti için bir yaşam biçimidir. Bu yönüyle
mâniler, Türk halkının söz dağarcığının
zenginliğini, bilgi birikimini, söz yeteneğini, duygularını ifade etmedeki kudretini göstermekte; folklor ürünlerinin kültür
taşıyıcılığı fonksiyonunu yüklenmektedir
(Eker, 2000, s. 107).

Anonim halk edebiyatı türlerinin halk
arasında en çok ilgi görenlerinden birisi
de masallardır. Masal; toplumların kültürel özellikleri başta olmak üzere sosyal,
psikolojik, ahlaki vb. özelliklerini taşımada ve gelecek nesillere aktarmada önemli bir işleve sahip olan anonim bir anlatı
türüdür (Yiğit, Kesmeci, 2012, s. 1320).
Masallar, masalın başı (giriş), masalın
kendisi (gelişme), masalın sonu (sonuç)
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır
(Gültekin, 2013, s. 64). Boratav (1988)’ın
belirttiğine göre, “Başlangıçta ’bir varmış
bir yokmuş gibi’ gibi bir giriş formülü bulunur. Bu bir tekerleme ile genişletilebilir.
Bunu izleyen asıl olaylar başlamadan kısa
bir giriş yapılır. Bu giriş kahramanı tasvir
edebilir. Bu girişten sonra asıl masal kısmı
başlar. Sonunda bir kapanış formülü bulunur. Kötüler cezalandırılır. Sevenler ise
kırk gün kırk gece düğün yapar. Ya da masal dinleyicisini memnun edecek başka
bir mutlu son bulunur. Sonunda anlatıcı
’Onlar ermiş muradına, biz de erelim muradımıza…’ dileğiyle sözü kapatır.” (aktaran, Oğuz, Özünel, 2019,s.9).
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EK 2: Örnek Mâniler ve Masal

AKILLI ÇOBAN
Bir zamanlar uzak diyarlardan birinde, yemyeşil doğanın içinde yaşayan, hayvan sever ve çok zeki
bir çoban yaşarmış. Bu küçük çoban o kadar zekiymiş ki, her soruya verdiği doğru cevaplarla insanları
çok şaşırtırmış. Günlerden bir gün akıllı çobanın mükemmel zekâsı kralın kulağına kadar gitmiş. Kral
da bu akıllı çobanı görmek ve tanımak istemiş. Akıllı çoban bunu duyunca çok heyecanlanmış ve hemen
kralın huzuruna çıkmış. Kral çobana “Gel bakalım akıllı çoban, şimdi sana üç tane soru soracağım. Eğer
bu soruların hepsine cevap verirsen seni ülkenin önemli işlerinde görevlendireceğim. Saraylarda yaşayacaksın.” demiş. Çoban da “Tamam” demiş ve kral sorularını yöneltmeye başlamış.
-Yeryüzünde Hangi Denizde Kaç Damla Su Vardır?
Küçük çoban bu soruya şöyle cevap vermiş. “Kralım, bunu öğrenmek için, denizleri beslemekte olan
doğal su kaynaklarını ve bulutları takip etmek gereklidir.” demiş. “Bulutlardan denizlere yağmur damlaları damlıyor ve derelerden akan sular da denizlere dökülüyor. Eğer biz bu doğal su kaynaklarını kontrol
edemezsek, denizlerdeki su damlalarının da kaç tane olduğunu öğrenemeyiz.” Küçük çoban krala böyle
cevap vermiş ve kral diğer soruya geçmiş.
- Evrendeki Sonsuzluğun Süresi Ne Kadar?
Küçük çoban hemen cevaplamaya başlamış. “Kafdağı’nın yükseklik mesafesinin 1 saat, derinliğinin
1 saat ve genişliğinin de 1 saat olduğunu söylemiş. Bu sebeple de Anka kuşu Kafdağı’na her yüz yılda bir gelir. Anka kuşu Kafdağı’na ulaşınca dağı gagalar. Anka kuşu Kafdağı’nı
gagalamayı bitirdiğinde ise, tamı tamına 1 saniye geçmiş olur. Böylelikle,
evrendeki sonsuzluğun 1 saniyesi geçmiş olur.” Küçük çobanın ikinci
soruya da cevabı buymuş. Kral, büyük bir şaşkınlık içerisinde son
sorusuna geçmiş.
- Gökyüzünde Kaç Yıldız Vardır?
Küçük ve zeki çoban bu soruyu cevaplamadan önce kraldan büyükçe bir kâğıt ve kalem rica etmiş. Kral, küçük çobanın isteğini hemen yerine getirmiş. Küçük çoban kâğıdın üzerine bir sürü nokta koymuş. Kim noktaları saymaya çalışsa
da, hepsi aynı olduğu için bir süre sonra karışmış. Kimse kaç
nokta olduğunu sayamamış. Daha sonra küçük çoban krala,
“Buraya çizdiğim noktalar kaç adet ise, gökyüzünde de o kadar miktarda yıldız bulunmaktadır, saymak size kalmış.” demiş. Kral çobana, “Aferin küçük çoban. Çok zekisin, 3 soruya
da doğru cevap verdin. Sen artık bu ülke için çok önemli bir
şahsiyet olacaksın.” demiş. Kral küçük ve zeki çobanı, ülkenin
divan üyesi yapmaya ve önemli kararlar alınırken çobanın da
yüksek kurulda bulunmasına karar vermiş.
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Mercimeğim kile kile,
Gel ölçelim sile sile,
Mevlam ağız tadı versin
Geçinelim güle güle. 1

Ak kayına sarılarak
Biten mavi çiçektir;
Vatandan gurbete gitmek
Ecel gibi gerçektir. 4

Sarı yazma başında
Oyaları kaşında
Ben yarimi beklerim
Ulu yolun başında. 2

Ağustos var ekim var
Hasta olsam hekim var
Benim gönlümde sensin
Senin gönlünde kim var?5

Yaban kazları uçamaz
Kanatları kanırılsa.
Dertsiz çocuk da üzülür
Öz ilinden ayrılırsa. 3

Mâni benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim
Oğlan senin yolunu
Ölene dek gözlerim . 6

Kaynakça
1.

https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70053/mâniler.html

2.

http://huyuk.gov.tr/mânilerimiz

3.

ve 4 Yiğit, M. , Kesmeci, A . (2015). Vatandaşlık ve demokrasi eğitiminde masal kullanımı. Uluslararası
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 4 (3), 1320-1338. DOI: 10.7884/teke.505.

5.

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kahramanmaras/kulturatlasi/mâniler

6.

Yakar, S. (2014). Kalıp Sözler. Akdeniz’in Altın Kenti Kahramanmaraş. Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü Yayını, s. 371.

7.

https://www.masallaroku.com/kucuk-coban-masali.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültürel Miras

Etkinlik Adı:

Âşıklar Atışıyor Demokrasi Yeşeriyor

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Soru cevap, konuşma halkası, tartışma
Materyal/Araç Gereç:

Kazanım ve
Açıklamaları
Âşıklık geleneğinin kültürel miras içindeki önemini kanıtlarla destekler.
Âşık atışma geleneğini toplumdaki demokrasi kültürü açısından
değerlendirir. (Atışma örnekleri sunularak içerisindeki demokrasi, sevgi ,saygı, hoşgörü vb. değerlerin farkına varmaları sağlanır.)

Telefon, tablet, bilgisayar, akıllı tahta gibi teknolojik
araçlar

ÖĞRETMENE NOTLAR
Zihin haritaları, yaratıcılık, öğrenme ve beynin işlevlerini
yansıtan birer görsel düşünme aracıdır. Öğrencilere zihin
haritası yaptırılırken onlara A4 gibi bir kâğıt ve renkli kalemler verilmelidir. Öğrencilerden, zihin haritası yapmaları istenen konu veya temayı sayfanın ortasına yazmaları
istenir. Öğrencilerin verilen konu veya tema ile ilgili düşünce ve çağrışımlarını yazılı ve görsel olarak yansıtmaları sağlanır (Buzan ve Buzan, 2015). Yanda örnek bir zihin
haritası bulunmaktadır.

Hazır Bulunuşluk ve Ön
Hazırlık
Görsel 1’deki zihin haritası örneği verilir. Öğrencilerin kültürel miras ögelerine ait zihin haritası çizmeleri istenir ve ön bilgileri belirlenir.
Öğrencilerden dersin başında
kültürel miras ögeleri ile ilgili zihin
haritası yapmaları istenir. Zihin haritasını A4 kâğıdına yapabilecekleri
gibi internetten farklı site ve uygulamalar kullanarak da yapabilirler.

Görsel 1: Örnek Zihin Haritası
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Zihin haritasını hazırlayan öğrencilerin haritada yer verdikleri ögelerin neler olduğunu söylemeleri için kısa bir sunum imkânı verilir. Sunum sürecinde âşıklık geleneğine yer veren ve yer vermeyen
öğrenciler belirlenir. Öğrencilere aşağıdaki sorular
sorulur.
Âşıklık geleneğine yer veren öğrencilere yönelik soru: Kültürel miras içinde âşıklık geleneğine yer
vermenizin nedeni nedir?
Âşıklık geleneğine yer vermeyen öğrencilere yönelik soru: Kültürel miras içinde âşıklık geleneğine
yer vermemenizin nedeni nedir?

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki görev verilir:
“Sevgili Öğrenciler,
Okulunuzdaki bir arkadaşınız ülkemize yurt dışından gelen öğrenci grubuna bir sunum yapacaktır. Arkadaşınız yabancı dil konusunda sorun yaşamaktadır. Ancak yapacağı sunum ile ilgili araştırma
yapması için yeterli zamanı bulunmamaktadır. Şimdi sizden yardım beklemektedir. Öncelikle yapmanız gereken ülkemizdeki âşıklık geleneğine yönelik
kanıtlar bulmaktır. Bulacağınız kanıtlar, fotoğraflar, gazete haberleri, videolar, makaleler vs. olabilir.
Daha sonra, bulduğunuz her kanıtın âşıklık geleneğinin önemine yönelik hangi bilgileri içerdiği veya
âşıklık geleneğinin önemini nasıl yansıttığına yönelik birer açıklama yazmalısınız. Bunun için varsa sınıfınızdaki etkileşimli tahtadan, bilgisayardan, cep
telefonunuzdan, tabletinizden veya zenginleştirilmiş kütüphaneden yararlanabilirsiniz.”
Görev için öğrencilere yeterli süre verilerek görevi yerine getirmeleri sağlanır. Görevini yerine getiren öğrencilerin, buldukları kanıtı ve yazdıkları
açıklamaları sunmaları sağlanır.
2. Aşama:
EK 1’de yer alan videodaki atışmanın sözleri
öğrencilere dağıtılır ve video izletilir. Video izletilmeden önce “EK 2 Âşık Atışmaları ve Demokrasi

Kültürü Formu” verilir. Öğrencilerin formda hangi
ögelerin nasıl yer aldığını belirlemeleri ve soruları
forma cevaplamaları istenir. “Âşık Atışması” isimli
videoya etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
3. Aşama
Öğrenciler bir daire şeklinde oturtulur. Formda
yer alan soruları sırasıyla cevaplamaları istenir. Konuşmak isteyen öğrenciye bir nesne (mikrofon, kalem vs.) verilir. Özellikle 3. soru ile ilgili tartışmaları
sağlanır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Derecelendirme Ölçeği ve Öz
Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
•

Buzan, T. ve Buzan, B. (2015). Zihin Haritaları
(Çev., G. Tercanlı).Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Görsel Kaynakça
•

https://www.canva.com/design/DAEi4lbLxqs/
MPmZRTcDy9vufAnOgHakiQ/edit [Erişim Tarihi: 15.06.2021]

Notlar:

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

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

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

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

.....................................................................
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EK 1: Âşık Atışması Sözleri

1. Âşık:

2. Âşık:

Karşımda duruyor âşık

Bilmiyor deme sakın bana

Şimdi kafasına yiyecek kâşık

Sen de bir âşıksın unutma

Saz çalmayı bilmiyor

Kafamı çok bozmayın sakın

Gitsin yıkasın bulâşık

Ben de gelirim yanına

1. Âşık:

2. Âşık:

Seni sevdiğimi iyi bilirsin

Eğlendin güldün burada benimle

Fikirlerime değer verirsin
Sana kıyamam güzel dostum
Çünkü sen de beni seversin

Dostuz her zaman her an seninle
Daima sever sayarım bilirsin
El ele verip yürüyelim birlikte
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EK 2. Âşık Atışmaları ve Demokrasi Kültürü Formu

Soru 1: Aşağıda yer alan ögelerden hangileri atışmada yer almaktadır? Ögeleri belirleyerek
atışmanın neresinde yer aldığını yazınız. Formda yer almayan ancak atışmada yer aldığını
düşündüğünüz ögeleri de yazabilirsiniz.
Aranacak
Ögeler

Var

Yok

Atışmanın neresinde nasıl yer almaktadır? Yazınız.

Sevgi

Saygı

Hoşgörü

Empati

Soru 2: Kendinizi 1. veya 2. aşığın yerine koyunuz. Sizce atışmada söyledikleriniz karşısında âşık
arkadaşınız neler hissetmiştir?

Soru 3: Atışmalarda belirlediğiniz bu ögeler demokrasiyi nasıl etkiler?

K ültürel M iras
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültürel Miras

Etkinlik Adı:

Nevruz Ateşi

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru-Cevap, Sanatsal Aktivite

Materyal/Araç Gereç:

Etkileşimli tahta veya projeksiyon, yumurta(haşlanmış, strafor, plastik veya kil hamurundan), keçeli kalemler veya akrilik boya, fırça

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Nevruz

Kazanım ve Açıklamaları
Bir kültürel miras unsuru olarak Nevruz Bayramı’nı kutlamanın tarihsel süreç içindeki anlamlarını
analiz eder.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin ön bilgilerini ve hazır bulunuşluk
düzeylerini belirlemek amacıyla, günümüz toplumunda hâlen kutlanılan bayram ve şenliklere yönelik aşağıdaki sorular sorulur:
•

Günümüzde kutladığımız bayramlarımız (millî,
dinî) ve şenliklerimiz neler?

•

Günümüzdeki bayram ve şenliklerden hangisi
ya da hangileri daha eski olabilir?

•

Siz bir mevsimi kutlamak isteseydiniz bu hangisi olurdu? Niçin?

•

Nevruz Bayramı’nı daha önce duydunuz mu?
Sizce kelime anlamı ne ifade ediyor olabilir?

Özellikle son soruya gelen yanıtlar doğrultusunda tarihin çeşitli dönemlerinde, farklı bölgelerde
ve farklı isimler altından ilkbaharda, doğanın can-

lanmasının insanlar tarafından kutlandığı belirtilir.
Örneğin Anadolu uygarlıklarında da baharın gelişi
çeşitli sebeplerle kutlanmıştır. Ardından aşağıdaki
açıklamalar yapılır:
Türk dünyasında köklü bir geçmişe sahip
olan Nevruz (Yengi-Kün) Bayramı; baharın gelişini, yeniden doğuşu simgelemekte
ve bütün Türk devletlerinde kutlanmaktadır. Türkler tarih boyunca kutsallık atfederek ona dinî ve millî bir bayram niteliği
yüklemiştir. Ayrıca bu bayram UNESCO
tarafından 2009 yılında “İnsanlığın Somut
Olmayan Kültürel Mirası” olarak tescillenerek listeye alınmıştır (Kendir, Arslan ve
Türkmen, 2019).
EK 1 “Yöreler ve Nevruz” sınıf tahtasına yansıtılır veya öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Türk kültürü ve tarihi hakkında önemli bilgileri
içinde taşıyan sözlü edebiyat ürünlerinden destan-
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larda da Nevruz Bayramı’na dair bilgilerin geçtiğini
belirtilir. Özellikle Ergenekon Destanı’nın Nevruz’un
ortaya çıkışıyla ilgili en eski rivayeti barındırdığı belirtilir. Ardından ilgili destanın özeti mahiyetindeki
aşağıdaki bilgiler öğrencilerle paylaşılır.
Nevruz Bayramı şenliklerinde yapılan çeşitli etkinlik görselleri (Nevruz ateşi, demir dövme) bulunup sınıf tahtasına yansıtılır. Bu görseller ile destan
arasında nasıl bir ilişki olduğu öğrencilere sorulur.
ERGENOKON DESTANI ÖZETİ
Bir gün bütün kavimler Kök-Türkler’e karşı birleşerek onları hile ile yendiler. Kök-Türkler’in çadırlarını, mallarını, yurtlarını yağmaladılar. Büyüklerin hepsini kılıçtan geçirdiler. Küçükleri kendilerine
köle yaptılar. Bu yağmadan kurtulan Kıyan/Kayan
ve Negüş/Tukuz bir gece kadınlarıyla birlikte atlanıp kaçtılar. Yurda geldiler. Düşmandan kaçıp gelen
dört maldan (deve, at, öküz, koyun) çok buldular.
Dağların içinde, insan yolu düşmez bir yer izleyip
oturalım deyip dağa doğru sürülerini sürüp gittiler. Vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar,
meyveli ağaçlar, türlü türlü avlar vardı. O yeri görünce Tanrı’ya şükürler kıldılar ve buraya Ergenekon adını koydular. Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da
kendileri ve sürüleri o kadar çoğaldılar ki sığmadılar.
Bu sebepten buradan çıkış yolları aramaya koyuldular. O zaman bir demircinin önerisiyle dağın geniş
yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler ve ateşlediler. Tanrı’nın gücüyle ateş kızdıktan sonra demir
dağ eriyip akıverdi. Yüklü deve çıkacak kadar yol
oldu. O günü, o ayı, o saati belleyip dışarı çıktılar. O
günden beri yeni yılın başladığı gece Kök-Türkler’de
âdettir. O günü bayram sayarlar. Bir parça demiri
ateşe salıp kızdırırlar. Önce Kağan bunu kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döver. Ondan sonra beyler de
öyle yapar. Bugünü mukaddes bilirler, böylece Tanrı’ya şükretmiş olurlardı (Şengül, 2006).
2. Aşama
Aşağıdaki açıklamalar ışığında Nevruz kutlamalarının çeşitli yörelere göre farklı ritüellerle yapıldığı
belirtilir.
“Orta Asya Türk kültürünün Anadolu toprak-

larına bir yansıması olan Nevruz Bayramı, “Sultanı Nevruz”, “Mart Dokuzu” “Mart Bozumu”, “Mart
Kırma”, “Yılbaşı Tutmak”, “Bahar Bayramı”, “Yörük
Bayramı”, “Yumurta Bayramı”, “Yılsırtı”, “Bereket
Bayramı”, “Kış Bitti Bayramı”, “Yıl Yenilendi”, “Kırklar Bayramı” ve “Nevruz Çiçeği” gibi çeşitli adlarla
günümüzde de Anadolu halkı tarafından kutlanmaya devam etmektedir “(Şengül, 2006).
Ardından EK 1 “Yöreler ve Nevruz”da yer alan
kutlama bilgi kartlarının her birinin bir öğrenci tarafından okunması istenir.
Aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur:
•

Nevruz Bayramı’nın kutlama dönemleri bölgelere göre neden farklılık gösterir?

•

Bölgelerdeki Nevruz kutlamalarının ortak özellikleri nelerdir? Bu özelliklerin Nevruz Bayramı’nda uygulanmasının nedenleri neler olabilir?

3. Aşama
Öğrencilerin getirdiği yumurtalara Nevruz ve
Ergenekon’ u temsil eden şekiller de dâhil olmak
üzere istedikleri gibi figür ve boyamalar yapabileceklerini belirtir. Daha sonra boyamasını bitiren gönüllü öğrencilerden yaptıkları çizimleri açıklamaları
istenir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

Kendir, H., Arslan, E. ve Türkmen, F. (2019). Türk
Dünyası’nda Nevruz (Yengi-Kün) kutlamalarının turizmi açısından değerlendirilmesi: Çimkent-Van karşılaştırması. Turizm ve Gastronomi
Araştırmaları Dergisi,2668, 2684.

�

Şengül, A. (2006). Türk Kültüründe Nevruz-Mete Han’dan Atatürk’e.
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Uca, A. (2007). Türk toplumunda Nevruz II.A. Ü.
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 33. Erzurum.
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Şengül, A. (2002). Anadolu’da Nevruz Kutlamaları Emirdağ-Karacalar Örneği. Sosyal Bilimler
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EK 1
YÖRELER VE NEVRUZ

Denizli: Nevruz günü genç kızlar “martıfal”
denilen eğlence düzenleyip mâniler eşliğinde
çömlekten çekiliş yaparlar ve okunan mânileri
kendilerine göre yorumlarlar. Bu eğlenceye “Gül
Bahtiyar Eğlencesi” de denir. Eğlenceye katılan
kızlar yüzük, küpe, bilezik, tarak gibi eşyalarından birini küpece atarlar. Küpecin ağzı örtülür.
Eşyaların kime ait olduğunu bilmeyen bir kız
çocuğu küpecin başına çağrılır. Genç kızlardan
biri, “Hey bahtiyar bahtiyar/Bahtiyarın vakti
var/Bir güzelin bir çirkine/Sarılmaya vakti var”
diye üç defa seslenir. Bir başka genç kız, “Bahtiyarın var olsun/İçi dolu gül olsun/Bahtiyar
açanların/Muradı hasıl olsun” diye cevap verir. 1

Iğdır, Kars ve Çevresinde: Nevruz tarihinde kapı dinleme, baca gezme âdetleri görülür.5
“Döl dökümü” olarak adlandırılan bu törenlerde
çocuklar baca baca dolaşarak kendileri için hazırlanan hediyeleri toplarlar. Kars’ta “Baca Baca”
denen bu gelenek Iğdır’da “Uşak Bayramı Günü”
adıyla devam etmektedir. 6
Bu gün kapı kapı dolaşan çocuklara önceden pişirilerek değişik renklerde boyanmış yumurtalarla birlikte yemişler dağıtılır. Kars ve yöresinde
Nevruz ateşi yakma, ateş üzerinden atlama, yumurta dövüşü, at yarışı, mânili fal bakma, diğer
kültürel etkinlikler arasındadır. 7

Örnek Mâniler:
’’Teyze teyze aa teyze/Yazması oyalı teyze/Kapına geldi geveze/Sakın bahşişi az verme.’’
“Nevruz geldi bahar erişti/Koyun kuzu oğlak meleşti/Dediler ki yârin geliyor/El ayak birbirine geçti”
“Dağ yeşil, dallar yeşil/Bahar bayrama yetişir/
Mendiller dallara ilişir/Dileğim Mevla’ ya erişir.”

Giresun: Giresun’da Nevruz “Mart Bozumu, Mart Kırma, Yılbaşı Tutmak, Mart Dutması, Mart Bozması” gibi isimlerle kutlanır.
Törenlerin yapıldığı günün sabahı erken kalkılır. Sabah namazı kılındıktan sonra derelerden, denizden su alınıp besmele çekilerek sağ
ayakla eve girilir ve getirilen su çeşitli yerlere
serpilir. Ayrıca, o gün eve ayağının uğur getireceğine inanılan bir yabancının gelmesi beklenilir, rasgele kişilerin eve girmesi istenmez.
Eve genellikle önceden ayağının uğurlu olduğuna inanılan birisi çağrılır, yoksa günahsız
olduğu kabul edilen herhangi bir çocuğun
eve gelmesi sağlanır. Çocuk içeriye girerken“Martınızı bozuyorum, hayırlı olsun.” der ve
ev halkı tarafından ikramlarla karşılanır. 2

Hatay: Hatay’ın Antakya, Samandağ ve İskenderun yörelerinde “Yumurta Bayramı”nın
ve Kıbrıs’taki yapılan “Mart Dokuzu” şenliklerinin yapılmaya devam ettiğini biliyoruz. 3
Antalya-Alanya’da, Nevruz sabahı, bin “İhlas
Suresi”nin okunduğu zeytin yaprağı denize
atılır. Denize atarken “Ben salayım deryaya,
derya götür Mevla’ya” tekerlemesi söylenir.
Yine aynı ilçede, Nevruz sabahı taze ot yiyen
atların hastalıklardan korunacağına inanılır.4

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne: Tekirdağ’da Nevruz, soğukların sonu, baharın
başlangıcı olarak kabul edilir ve “Nevruz
Şenlikleri” adıyla kutlanır. Kırklareli’nde
Nevruz “Mart Dokuzu” adıyla kutlanır ve
o gün kırlara çıkılarak boyalı yumurtalar,
börekler ve lokmalar yenir. Edirne’de Nevruz’dan bir gün önce kadınlar ve genç kızlar
o yıl buğdayların taneleri kırmızı olsun diye
ellerine kınalar yakarlar. 9
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültürel Miras

Etkinlik Adı:

Kültürel Miras Evrenseldir

Yöntem ve Teknikler:

Anlatım, soru cevap, gösterip yaptırma.

Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta veya bilgisayar/projeksiyon, makas, yapıştırıcı, kalem

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Coğrafya

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Kültürel Miras, UNESCO

Kazanım ve Açıklamaları
Türkiye’nin kültürel miras ögelerini sınıflandırır. Uluslararası kuruluşların kültürel mirasın korunmasına ve aktarımına katkılarını değerlendirir.
(UNESCO’nun kültürel mirasın aktarımı ve korunmasına yönelik çalışmalarına yer verilir.) Farklı ülkelere ait kültürel miras ögelerini öğrenir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğretmen EK 1 sayfasını tahtaya yansıtır, derse
giriş için öğrencilere aşağıdaki soruları sorar:
•

Devletler; eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası iş birliği yapmalı mıdır, sizce bu iş birliği
önemli midir, niçin? (Bu işbirliğinin, kültürün aktarımı konusunda çok önemli olduğu ve mutlaka
çok iyi organize edilmiş bir sistemle yürütülmesi
konusunda öğrencilere bilgilendirme yapılır).

•

Kültürel mirasın korunmasına ve aktarımına
yardım eden kuruluşlardan hangilerini biliyorsunuz? (EK 1’deki UNESCO ile ilgili bölüm okutulur.)

•

“UNESCO neleri koruyor olabilir, sadece tarihi
yapılar mı giriyor bu listenin içine?” sorusu yöneltilir. Ardından somut olan ve olmayan kültürel
miras ögelerinden bazıları örnek olarak verilir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1, EK 2, EK 3 ve EK 4 öğrenci sayısı kadar
çoğaltılır. Ek 1’de, öğrencilere Dünya Miras Listesi’ne giren yerlerden bazılarının özellikleri verilir ve
öğrencilerden, özellikleri verilen bu yerleri internet
üzerinden bulmaları ve ilgili alanlara yazmaları istenir. EK 2 ve EK 3 birlikte dağıtılacaktır. EK 2’deki
“UNESCO Türkiye Kültürel Miras Listesi” incelenip
internet ortamında araştırılması yapılacak, üzerinde
konuşulup yerleri bulunacaktır. Daha sonra EK 3’teki
Türkiye haritası üzerine yapıştırılacaktır. Dersin son
bölümünde somut olan ve somut olmayan kültürel
miras ögeleri özellikleri öğretmen tarafından verilecektir. EK 4’teki Kültürel Miras Ögeleri sınıflandırılacaktır ve buralarla ilgili araştırma öğrenciye bırakılıp bu görsellerin buldurulması sağlanacaktır.

Alınan cevapların ardından EK 1’deki Dünya
Miras Listesi içindeki örnekler inceletilir ve öğrencilerden bu yerlerin nerelerde olduğunu araştırmaları istenir. Görseller bulunduktan sonra EK 1’deki
yerlerine yazılır. Öğretmen:
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veya birkaçına giden olup olmadığı sorulur. Öğrencilerden gittikleri yerle ilgili kısa bir anlatım
yapması beklenir.

Dünya Miras Listesi içinde bulunan bu yerlerden hangilerini görmek istediklerini nedenleriyle birlikte öğrencilere sorar.

2. Aşama
EK 2 ve EK 3 öğrencilere dağıtılır ve UNESCO
Türkiye Miras Listesi öğrencilere sırasıyla okunur.
Örneğin Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası denildikten sonra öğrencilerin Ek 2’deki görsellerin içinden buraları bulması, kesmesi ve EK 3’e yapıştırması
beklenmektedir.
Somut Kültürel Miras Alanlarımız ve
Kabul Ediliş Tarihleri:
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)
1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma
Miras Alanı)
7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
(İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel
Peyzajı (Diyarbakır) 2015

Alınan cevapların ardından Somut olmayan kültürel miras ile ilgili çalışmaların yapılacağı 3. aşamaya geçilir.
3. Aşama
EK 4 öğrencilere dağıtılır.
•

Öğretmen, öğrencilere "Somut kültürel miras
nedir?", "Somut olmayan kültürel miras nedir?"
sorularının açıklamalarını yapar: Atalarımızdan
bize kalan tarihî yapılar, ilmî eserler ve geleneklerin tamamı kültürel miras olarak tanımlanır.
“Somut olmayan kültürel miras” toplulukların,
grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları
uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar anlamına gelir. Somut kültürel
mirasın içinde ise: heykeller, anıtlar, tapınaklar,
arkeolojik değer taşıyan alanlar, su altında kalmış kültürel miraslar, eskiden kullanılmış madenî paralar, resimler ve çizimler, kitabeler ve
mozaikler bulunmaktadır.

Somut, soyut; taşınabilir ve taşınamaz gibi çeşitleri bulunan miraslar hem geçmişe hem de geleceğe
ışık tuttuğu için son derece önemlidir. Toplumların
kültürlerini tanımasına imkân tanıyan bu eserler
korunmalı ve gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
Somut
Olmayan
Kültürel
Miras
Listesi’ne Alınan Miraslarımızı Aşağıda
Görebilirsiniz:
1. Meddahlık Geleneği: 2008 yılında listeye girdi.

15. Efes (İzmir) 2015

2. Mevlevi Sema Törenleri: 2008 yılında listeye girdi.

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

3. Âşıklık Geleneği: 2009 yılında listeye girdi.

17. Aphrodisias (Aydın) 2017

4. Karagöz: 2009 yılında listeye girdi.

18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018 (www.unesco.org)

5. Nevruz: Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya
şekilde 2009 yılında listeye girdi. 2016 yılında
Afganistan, Azerbaycan, Hindistan, Irak, İran,
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan,
Tacikistan ve Türkmenistan katılmıştır.

Çalışma tamamlandıktan sonra harita üzerindeki eşleştirmelerin kontrolü öğretmen tarafından
tamamlanır.
•

Öğrencilere bu listede bulunan yerlerden birine
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6. Geleneksel Sohbet Toplantıları: Yaren, barana,
sıra geceleri ve diğer geleneksel sohbetler 2010
yılında listeye girdi.
7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah: 2010 yılında listeye girdi.
8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali: 2010 yılında

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği” formuna
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

https://www.unesco.org.tr/Pages/125/122/UNESCO-D%C3%BCnya-Miras%C4%B1-Listesi [Erişim
Tarihi: 25.05.2021]

�

https://www.unesco.org.tr/Pages/126/123/
UNESCO%C4%B0nsanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n-Somut-Olmayan-K [Erişim Tarihi:
25.05.2021]

listeye girdi.
9. Geleneksel Tören Keşkeği: 2011 yılında listeye
girdi.
10. Mesir Macunu Festivali: 2012 yılında listeye
girdi.
11. Türk Kahvesi ve Geleneği: 2013 yılında listeye
girdi.

Görsel Kaynakça
1.

https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit# [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

2.

https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit# [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

3.

https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit#[Erişim Tarihi: 25.05.2021]

12. Ebru, Türk Kâğıt Süsleme Sanatı: 2014 yılında
listeye girdi.
13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği:
Lavaş, katrıma, jupka, yufka: Azerbaycan, İran,
Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye ile ortak
dosya olarak 2016 yılında listeye girdi.
14. Geleneksel Çini Sanatı: 2016 yılında listeye
girdi.
15. Bahar Bayramı Hıdırellez: Makedonya ile ortak dosya olarak 2017 yılında listeye girdi.
16. Dede Korkut-Korkut Ata Mirası: Kültürü, ef-

4. https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit#[Erişim Tarihi: 25.05.2021]
5.

https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit#[Erişim Tarihi: 25.05.2021]

6.

https://www.canva.com/design/DAEdUoRSP4U/pp60ABsOtSOCqudrmUpkAQ/edit#[Erişim Tarihi: 25.05.2021]

7.

https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]

8.

https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]

9.

https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]

saneleri ve müziği ile Azerbaycan ve Kazakistan
ile ortak dosya olarak 2018 yılında listeye girdi.
17. Geleneksel Türk Okçuluğu: 2019 yılında listeye girdi.
Öğretmen, sınıflandırmaların yapılacağı EK 4
kâğıdı üzerindeki görsellerin somut kültürel miras
ve somut olmayan kültürel miras olarak belirlenip
uygun boşluklara yazılmasını bekleyecektir. Etkinliğin diğer bir aşaması, öğrencilerin görsellerin
içindeki boşluklara görselin neye ait olduğunu bulup yazması olacaktır. EK 4’teki çalışma tamamlandıktan sonra öğretmen tarafından gerekli kontroller yapılır.
•

Somut olmayan kültürel mirasın korunması neden bu kadar önemlidir, sorusu sorulur?
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10. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
11. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
12. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
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13. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
14. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
15. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
16. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
17. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
18. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit [Erişim Tarihi:
25.05.2021]
19. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]
20. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]
21. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]
22. https://www.canva.com/design/DAEfVdczw7Q/
SZ2zWvvuKuN4TlLzyWK0rQ/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]

31. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
32. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]
33. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
34. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit[Erişim Tarihi:
25.05.2021]
35. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
36. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
37. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

Notlar:

23. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

24. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

25. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

26. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

27. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

28. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

29. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]
30. https://www.canva.com/design/DAEda7YddPo/
nIR5SDRDUOycPeKw4qhvag/edit [Erişim Tarihi: 25.05.2021]

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

.....................................................................
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EK 1
Dünya Miras Listesi’ne giren aşağıdaki yerlerin isimlerini boşluklara yazınız.
Merhaba
arkadaşlar, ben Kaan.
Bugün sizlerle UNESCO
Türkiye Miras Listesi’ndeki önemli
yerlerle ilgili etkinlikler yapacağız.
Lidya, UNESCO nedir, hangi
amaçla kurulmuştur?

UNESCO,
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Kurumudur. Amacı, milletler
arasında eğitim, bilim, kültür alanlarında
iş birliğini gerçekleştirip yakınlaşmayı
sağlamaktır. 1946 yılında kurulmuştur. Peki
arkadaşlar, UNESCO bu çalışmaları nasıl
gerçekleştirmektedir?

Görsel 1 İspanya

Görsel 2 ABD

İspanya’nın kuzey kesiminde yer alan, Paleolitik
Çağlardan kalma mağaradır.

“Dünyayı Aydınlatan Özgürlük” adıyla inşa edilen
Amerika’nın simgesi durumundaki anıtsal heykeldir.

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

............................................................................
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UNESCO;
çalışmalarını bilim, kültür ve eğitim
alanlarında yapmakta olup, üye ülkelerde
bulunan tarihî eserleri, yapıları dünya mirası
kabul ederek koruma altına almaktadır.
İngiltere’de bulunan arkamdaki yapıları
bileniniz var mı?

Göbeklitepe’den sonra dünyanın en eski tapınağı Stonehenge

Görsel 3 Peru

Görsel 4 Hindistan

Peru’da bulunan, İnkaların saklı şehrine verilen ad.

Hindistan’da inşa edilmiş İslam türbe mimarisinin
en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen
anıt mezardır.

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

............................................................................
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Kültürel ve
doğal varlıkları dünyaya tanıtmak,
evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci
oluşturmak, kültürel ve doğal değerlerin
yaşatılması için gerekli çalışmaları yapmak
konusunda üzerimize düşen sorumlulukları
yerine getirmeliyiz.

Görsel 5 Yunanistan

Görsel 6 Şili

Atina’da bulunan ve büyük mimari ve tarihî önemi
olan, birçok antik yapı kalıntılarını içeren eski bir
hisardır.

Büyük Okyanus’un güneydoğusunda Şili’ye bağlı
bir adada bulunan dev heykeller.

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

............................................................................
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EK 2
Türkiye Miras Listesi’nde bulunan eserlerin görsellerini inceleyelim. Ek 3’te verilen Türkiye haritasındaki uygun boşluklara resimleri yapıştıralım.

Görsel 7 Antalya

Görsel 8 Konya

Görsel 9 Çanakkale

Görsel 10 Nevşehir

Görsel 11 İstanbul

Görsel 12 Sivas

Görsel 13 Bursa

Görsel 14 Karabük

Görsel 15 Kars

Görsel 16 Adıyaman

Görsel 17 Şanlıurfa

Görsel 18 Çorum

Görsel 19 Diyarbakır

Görsel 20 İzmir

Görsel 21 Denizli

Görsel 22 İzmir

Görsel 23 Edirne

Görsel 24 Aydın

Xanthos - Letoon

Bergama

Truva

Selimiye Camii

Efes

Cumalıkızık

Aphrodisias

İstanbul’un Tarihî
Alanları

Pamukkale

Çatalhöyük

Kapadokya

Safranbolu

Ulu Cami

Göbeklitepe

Ani Harabeleri

Diyarbakır Kalesi ve
Hevsel Bahçeleri

Sivas Divriği

Nemrut Heykelleri

Hattuşaş

K ültürel M iras
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EK 3
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EK 4
Kültürel miras çeşitlerini, somut kültürel miras/somut olmayan kültürel miras olarak sınıflandıralım.
Görsellerin altına isimlerini yazalım.

Somut Olmayan
Kültürel Miras
Aşıklık Geleneği

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

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

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

Dede Korkut
......................................

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

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

Somut Olmayan
Kültürel Miras
Meddahlık Geleneği

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

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

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

Somut Kültürel Miras
......................................

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

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

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

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

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

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

......................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültürel Miras

Etkinlik Adı:

Kodlaya Kodlaya Tarihe Yolculuk

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Gösterip Yaptırma, Eğitsel Oyunlar Tekniği.
Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta veya bilgisayar/projeksiyon,

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Uygarlık, arkeoloji, milat, kültür varlığı.

Kazanım ve Açıklamaları
Somut kalıntılardan yola çıkarak
Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine katkılarına dair çıkarımlarda bulunur.

Hazır Bulunuşluk ve Ön
Hazırlık
EK 1, EK 2, EK 3 öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. EK 1 ve EK 2’de yer alan
sorular cevaplandırılır, EK 3’teki kodlama kâğıdına doğru şekilde aktarılır. Boğa
figürü elde edilir.
Örneğin 1’deki soru cevaplanır, 1A
ve 1B’deki insanlık tarihine katkılar
ile ilgili sorulara bakılır ve doğru olan
kod kâğıda aktarılır. Daha sonra 2’den
devam edilir.
SORU- “Milat kavramı ne demektir?” sorusuyla derse başlanır. Öğrencilerden cevaplar alınır.

BİLGİ NOTU
“Doğuş” anlamına gelen bir sözcüktür. Miladi Takvim
Hz. İsa’nın doğuşuyla başlar, İsa’nın doğumundan önceki
tarihler için Milattan Önce(MÖ) kavramı kullanılır, sonraki süreçler ise Milattan Sonra(MS) olarak adlandırılır.

1. Aşama:
SORU- “Anadolu’nun yerini nasıl tarif edersiniz?” sorusu sorularak gelen cevaplar tahtaya konum özellikleri şeklinde
yazılır.

BİLGİ NOTU
Anadolu, Dünya'daki konumu itibarıyla kuzeyde ve doğuda olarak tarif edilir. Asya ve Avrupa’nın kesişme noktasında bulunan bir toprak olmasından dolayı tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış; kuzeyde
Karadeniz, güneyde Akdeniz, batıda Ege Denizi, kuzeybatıda Marmara Denizi ile çevrelenmiş bölgedir.(*)
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EK 1, EK 2 ve EK 3 öğrencilere dağıtılır. EK 1
ve EK 2’de yer alan sorular cevaplandırılır, EK 3’teki
kodlama kâğıdına doğru şekilde aktarılır. Uygulayıcı öğretmenin dikkat etmesi gereken bölüm:
1A ve 1B’deki insanlık tarihine katkıları sorularından biri doğru olarak kabul edilecek ve kodlama
kâğıdına doğru olan aktarılacaktır. 10. madde tamamlandıktan sonra öğrencinin başladığı noktaya
varması ve boğa figürüne ulaşması beklenmektedir.
SORU 1- Yazı icat edilmeseydi uygarlıklarda ne
gibi özellikler değişirdi, insanlık tarihi açısından günümüze kadar kısa bir değerlendirme yapınız (İletişim, antlaşmalar, yasalar, kanunların olmamasının
olası sonuçları öğrencilere buldurulur.).

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

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

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

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

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

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

2. Aşama
Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarından
hangisinde yaşamak isterdin, neden (Özellikler olarak belirtilecektir, öğrencilerin kendi kişilik özelliklerinden yola çıkılarak sorularla uygarlıkların özellikleri buldurulmaya çalışılacaktır.)?

Ölçme Değerlendirme

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

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

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

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

Kaynakça

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

�

Sert, G. (2015) Keşfedin Anadolu uygarlıkları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınevi.

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

Notlar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EK 1

8

1

TARİH YAZICILIĞINI
BAŞLATAN UYGARLIKTIR.
a) Hititler
b) Frigler

1

b) Mısırlılar

5-

4-

2

2

3

b) Yanlış

ASURLARIN EN ÖNEMLİ
ÖZELLİĞİ AŞAĞIDAKİLERDEN
HANGİSİDİR?
a) Bilim
b) Ticaret

1

3

SÜMERLER TEKERLEĞİ
İCAT ETMİŞLERDİR.

a) Doğru

2

SÜMERLER YAZIYI İCAT
ETMİŞLERDİR.
a) Doğru
b) Yanlış

3-

2

a) Sümerler

2- HİTİTLER KADEŞ ANTLAŞMASINI
HANGİ UYGARLIKLA İMZALAMIŞTIR?

1-

UYGARLIKLARIN ÖZELLİKLERİ

5-A

4-A

3-A

2-A

1 -A

1

YAZI ANADOLU'YA
TAŞINMIŞTIR.

4

TAŞIMACILIK ALANINDA BÜYÜK
GELİŞMELER YAŞANMIŞTIR..

2

BU OLAYLA TARİH ÇAĞLARINA
GİRİŞ SAĞLANMIŞTIR.

1

TARİHİN BİLİNEN İLK YAZILI
ANTLAŞMASIDIR.

2

BU SAYEDE YAZI
ANADOLU'YA TAŞINMIŞTIR.

5-B

4-B

3-B

2-B

1-B

2

ASTRONOMİ KONUSUNDA
GELİŞMELER YAŞANMIŞTIR.

2

YAZIYI ANADOLU'YA
GETİRMİŞLERDİR.

3

TAKAS USULÜNE
SON VERİLMİŞTİR.

3

İLK TİCARİ ANTLAŞMADIR

1

OBJEKTİF TARİH
YAZICILIĞI BAŞLAMIŞTIR.

BU ÖZELLİKLERİN İNSANLIK TARİHİNE KATKILARI
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UYGARLIKLARIN ÖZELLİKLERİ

3

2

5

a) Doğru

1

b) Yanlış

ASURLAR İLK KÜTÜPHANEYİ
KURMUŞLARDIR.

2

1

4

1 0- İYONLAR FENİKE ALFABESİNİ
ÖĞRENMİŞ VE KULLANMIŞLARDIR.
a) Doğru
b) Yanlış

9-

2

8- GÜMÜŞ VE ALTIN PARAYI İLK KEZ
HANGİ UYGARLIK KULLANMIŞTIR?
a) Frig
b) Lidya

1

7- İYONLAR ÖZGÜR DÜŞÜNCEYE
ÖNEM VERMİŞLERDİR.
a) Doğru
b) Yanlış

7

6- SÜMERLER ZİGGURAT ADI VERİLEN
TAPINAKLARI GÖZLEMEVİ OLARAK
DA KULLANMIŞLARDIR.
a) Doğru
b) Yanlış

EK 2

2

TİCARET GELİŞMİŞ VE
TAKAS USULÜ BİTMİŞTİR.

3

HAMMURABİ KANUNLARI YAPILMIŞTIR.

1

ASTRONOMİ KONUSUNDA DİĞER
UYGARLIKLARA ÖNCÜLÜK ETMİŞLERDİR.

1 0-A

1

ZİGGURATLARI YAPMIŞLAR VE
KULLANMIŞLARDIR.

1

BİLGİNİN DEPOLANMASINA VE
9-A
AKTARILMASINA YARDIMCI OLMUŞLARDIR.

8-A

7-A

6-A

ŞAMRAN SULAMA KANALLARINI
YAPMIŞLARDIR.

FİBULA ADLI ÇENGELLİ İĞNE
KULLANILMIŞTIR.

1

BİRÇOK BİLİM İNSANI
YETİŞMİŞTİR.

3

YAZI ANADOLU'YA
TAŞINMIŞTIR.

1

1 0-B FENİKE ALFABESİNİN BATIYA
AKTARILMASINI SAĞLAMIŞLARDIR.

9-B

8-B

7-B

6-B

BU ÖZELLİKLERİN İNSANLIK TARİHİNE KATKILARI
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Destek Eğitim Programı

Modül:

Kültürel Miras

Etkinlik Adı:

Ortak Mirası Koruma ve Müzeler

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Sunuş Yoluyla Öğrenme, Soru- Cevap, Rol Yapma,
Deney

Materyal/Araç Gereç:

Projeksiyon veya etkileşimli tahta, kâğıt, kalem ve
renkli boyama kalemleri

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Arkeoloji, Görsel Sanatlar, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Müze Türleri, Müzecilik, Konservasyon, Kültürel Miras

Kazanım ve Açıklamaları

Öğrenme Öğretme Süreci

Sergilenen eserlerden yola çıkarak müzeleri sınıflandırır.

1. Aşama

Ortak Kültürel miras ögelerinin korunması için
çaba sarf eder.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Müze etkinliklerine başlamadan önce, öğrencilerin derse ısınması, kaynaşmaları ve etkinliklere
hazır hâle gelebilmeleri için hazırlık amaçlı ayna ve
donuk imge oyunları oynatılır. Etkinlik esnasında
klasik müzik dinlettirilebilir.
EK 1 Müzelerin Sınıflandırılması İlgili bilgi kartı
öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
EK 2 Müze İsimleri ile Görsellerinin Eşleştirilmesi çalışma kâğıdı öğrenci sayısına çoğaltılır.
EK 3 Konservatör ve Tedavisi çalışma kâğıdı öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
EK 4 İnandık Vazosu etkinlik sırası geldiğinde
tüm öğrencilere gösterilir.

“Ayna” etkinliği için öğrenciler sınıf ortasına alır.
Ayna Etkinliği
Öğrenciler sınıfta müzik eşliğinde gelişigüzel yürürler, bu hem derse giriş hem de eşlerini bulma adımı olacaktır. Müzik durduğunda en yakındaki öğrenciler eş olurlar. Eşlerden bir tanesi ayna, diğeri de
aynanın karşısındaki kişi olarak belirlenecektir. Öğretmen “Tüm bedeninizle karşınızdaki kişinin aynasısınız.” diyerek etkinliği başlatır. Ayna görevindeki
öğrenci, karşısındaki arkadaşının yaptığı her hareketi en ince ayrıntısıyla(duygularıyla birlikte) yapar.
Hareketler yavaş bir şekilde yaptırılmalı, öğrenciler
birbirlerinin eşleri olduğunu hissetmelidirler. Bir
süre sonra eşler yer değiştirir ve etkinlik yinelenir.
2. Aşama
Donuk imge etkinliği öncesinde sınıfın sayısına
göre öğrenciler gruplara ayrılır. Bu etkinlik tüm sınıfla birlikte de yapılabilir.

K ültürel M iras

Donuk İmge Etkinliği
Öğrenciler, küçük gruplara ayrılır veya bir bütün
olarak birlikte kalırlar. Öğrencilerden, zihinlerinde
canlandırdıkları olayı, duyguyu veya objeyi bedenleri ile hareketsiz, sessiz, sözsüz yansıtmaları beklenir. Öğretmen, olayı verirken geçmişte yaşanmış bir
olay olabileceği gibi, gelecekte de yaşanması muhtemel olaylardan seçebilir; bu bir heykel, bir fotoğraf
ya da dondurulmuş bir video görüntüsü biçiminde
sunulabilir. Donuk imge görüntüsünde öğrencilerle
birlikte, hazırlık, tasarlama ve uygulama aşamaları
gerçekleştirilir. Öğretmen, öğrencilerle oluşturulan
donuk imge tablosunu yorumlar, genel bir değerlendirme yapar ve duruma göre öğrencilerden tekrar
canlandırmalarını isteyebilir.
1. ve 2. aşamadan sonra öğrencilere neler hissettikleri sorulur.
3. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:
•

Daha önce müzeye hiç gittiniz mi?

•

Gittiğiniz müzede ne tür eşyalar ve objeler sergileniyordu?

•

Müze gezisi sırasında neler hissettiniz?

•

Müze gezisi sırasında uymanız gereken kurallara yönelik neler biliyorsunuz?

•

Müzeler neden önemlidir?

Öğrencilerden alınan cevapların ardından öğretmen, müze ve kültürel mirasın korunmasına yönelik açıklamalarda bulunur.
“Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak
geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve
birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir (Gökalp,2018). İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri
deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar (Eyvazova, 2018).
Bu bağlamda söz konusu kültür varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında müzelerin önemi büyüktür. Çünkü müzeler; tarihî eserleri
tespit eden, bilimsel yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen,
eğitim programları aracılığıyla tarihî eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düze-
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yini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat
kurumlarıdır.” (https://pgm.ktb.gov.tr/TR-137113/
muze-nedir.html).
4. Aşama
EK 1 Müzelerin Sınıflandırılması çalışma kâğıdı
öğrencilere dağıtılır.
Öğretmen müzelerin sınıflandırılmasıyla ilgili
açıklamalarda bulunur.
Ek 2 Müze İsimleri ile Görsellerinin Eşleştirilmesi çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. İlgili çalışma öğrenciler tarafından yapıldıktan sonra öğretmen eşliğinde kontroller sağlanır.
5. Aşama
Öğretmen eski eşyaların, objelerin zaman içinde
bozulabileceğini, bunun yaşanmaması veya yavaşlatılması için çeşitli koruma faaliyetlerinin yapıldığını
belirtir. Müzecilik ve kültürel mirasın korunmasına
yönelik aşağıdaki açıklamalar yapılır.
Konservasyon
Eski eserlerin ısı, ışık, nem, deprem gibi etkenler
yüzünden özelliklerini kaybetmelerini önlemek için
veya bozulan eserlerin onarılması için uygulanan işlemlere denir. Bu işlemleri yapan kişilere ise konservatör denir (Çetin, KVK102 Koruma ve Onarım).
Önleyici konservasyon
Eski malzemelerin ve objelerin bozulmasına neden olan faktörlerin azaltılması ve bozulma hızlarının yavaşlatılması için uygulanan koruyucu önlemlerin bütününe denir (Beşkonaklı, 2010)
Etkin Konservasyon
Kültür varlığında meydana gelen bozulmaları
durdurma ve bozulan yerleri aslına uygun olarak
onarma işlemlerine denir (Beşkonaklı, 2010).
Kısaca, konservatörler tarihî eser doktoru gibi
düşünülebilir. Buna göre, önleyici konservasyon tarihî eserin hasta olmaması için verilen doktor tavsiyesine, etkinlik konservasyon ise tarihî eser hasta olduktan sonra doktor tarafından uygulanan her türlü
tedaviye benzetilebilir.
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6. Aşama

•

Çizim ve boyamalarında nelere dikkat ettikleri?

Öğretmen, kültür varlıklarında meydana gelebilecek bozulmaları somutlaştırmak için aşağıdaki
“Ayna Deneyi” ni yaptırır.

•

Vazoda gördükleri görsellerin neler olabileceği?

•

Vazonun hangi amaçla yapılmış olabileceği?

Ayna Deneyi
Bu deneyle müze etkinliklerine başlamadan
müze kurallarının en önemlilerinden biri olan tarihî
eserlere dokunmamayı öğrencilerle somutlaştırabiliriz. Çalışmanın sonunda, nesnelere dokunulduğunda insan elinde bulunan doğal yağ ve asitlerin
nesne yüzeylerinde zarar verici etkiler bıraktığı ve
zamanla nesnelerin üzerinde bozulmalara sebep olduğu öğrenilecektir.
Malzemeler: Cep aynası, 5x5 kâğıt parçası, nesne görseli (poster vb.), kâğıt, kalem, silgi, yazı tahtası, tahta kalemi.
1. Bölüm: Öğrencilerden cep aynasını ve 5x5 boyutlarındaki kâğıt parçasını elden ele dolaştırmaları,
onlara dokunmaları istenir. Malzemeleri parmakları arasında ovuşturduktan sonra diğer arkadaşlarına
vermeleri sağlanır.
2. Bölüm: Tüm sınıfın elinde gezen ayna ve kâğıt
parçasıyla, sınıfa verilmeyen temiz kâğıt parçası incelenmeye başlanır. Öğrencilerin, dokunulan kâğıt
parçasındaki ve aynadaki izlerden yola çıkarak tarihî eserlerin üzerinde ne gibi bozulmalar yaşanabileceği ile ilgili düşüncelerini söylemeleri beklenir.
“Bir nesneye gelen her ziyaretçi dokunsaydı ne olurdu?” sorusu sorulur ve cevaplar tahtaya yazılır.
Yapılan yorumların sonunda, tarihî eserlerin gelecek nesillere bırakılabilmesi ile ilgili sorumlulukların olduğu hatırlatılır.

Öğrencilerden alınan cevapların ardından,
“İnandık Vazosu”nun gerçekteki hâli sınıfa gösterilir. Vazonun tarihî, özellikleri ve sergilendiği müze
ile ilgili bilgiler verilir.
İnandık Vazosu
Sergilendiği Yer: Anadolu Medeniyetler Müzesi
Eserin Bulunduğu Yer Ve Bulunma Tarihî: Çankırı İnandık köyü, 1966
Eser Hakkında: MÖ. 1600’lerde yapıldığı düşünülen İnandık Vazosu, Hitit geleneklerine göre düzenlenmiş bir kutsal evlilik törenini anlatmaktadır. Hitit
Dönemi’nin giysilerini, çalgılarını, yaşam tarzını ve
geleneklerini gösteren İnandık Vazosu, Hitit kültürünün başyapıtıdır.
Müzisyenler, krallar, tanrılar, dansçılar vb. çeşitli
kaplar üzerinde 60’a yakın figür bulunmaktadır. Evlilikleri resmedilen çift, Hitit inancındaki önemli figürler; Tanrıça Inanna ve Tanrı Dumuzi’dir (https://
www.trtizle.com/programlar/muzelerin-yildizla-ri).
8. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:
•

Yaşadığınız bölgedeki tarihî eserler ve kültürel
miras ögeleri insanlar tarafından nasıl tahrip
ediliyor?

•

İnsanların tahribatlarını önlemek için neler yapılabilir?

Öğretmen, kültür varlıklarındaki bozulmaların yavaşlatılması veya onarılması amacıyla yapılan
koruma (konservasyon) çalışmalarına yönelik EK 3
“Konservatör ve Tedavisi” çalışma sayfasını öğrencilere dağıtır.

Alınan cevapların ardından bu tahribatı önlemek, insanları bilinçlendirmek ve dikkatlerini çekmek için "Ortak Mirasını Koru" afişi hazırlayacakları belirtilir. Öğrenciler, afişe sunacakları katkıya
(şiir, yazı ve slogan yazma; görsel hazırlama) göre
gruplara ayrılabilir.

Öğrencilerin 3’te yer alan İnandık Vazosu’nu çizim ve boyama çalışmalarının ardından, aşağıdaki
sorularla tahmin ve yorumlamalar yaptırılır:

Yapılan afiş, okul koridoruna asılır ve çekilen fotoğrafı öğrenciler aracılığıyla dijital ortamlarda paylaşılır.

7. Aşama

K ültürel M iras

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Kontrol Listesi ve Öz Değerlendirme Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1
MÜZELERİN SINIFLANDIRILMASI

ARKEOLOJİ MÜZESİ

TARİH MÜZESİ

Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulguların tanımlanıp sınıflandırıldığı müzelerdir.

Tarih müzesi; bir ülkenin, bir toplumun
ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan
müzelerdir.

SANAT MÜZESİ

DOĞA TARİHİ MÜZESİ

Güzel sanatlar müzesi adıyla da bilinir.
Daha çok resim ve heykel gibi sanatsal
eserlerin kronolojik sırayla sergilendiği
müzelerdir.

Bitki ve hayvanlar ile fosillerinin ve jeolojik oluşumların, doğal hayata ait tüm
malzemelerin sergilendiği müzelerdir.

ASKERÎ MÜZELER

SANAL MÜZE

Askerî müzeler, savaş zamanlarında kullanılan silah, top vb. eşyaların bulunduğu ve bunların halka sunulduğu yerlerdir.

Sanal müze, teknolojik gelişimin hızıyla
birlikte müzelerin interneti kullanmaya
başlamaları ile ortaya çıkmış bir kavramdır.

COĞRAFYA MÜZESİ

ETNOGRAFYA MÜZESİ

Coğrafi araştırmalar sonucunda küreler,
haritalar, atlaslar, arazi modelleri, olduğu coğrafi alanlarla ilgili çalışmaları gösteren müzelerdir.

Uygarlıkların kültür ve sanatlarına dair
eserlerinin toplandığı; folklor, halk sanatı ve geleneklerini içeren müzelerdir.

JEOLOJİ MÜZESİ

DENİZCİLİK MÜZESİ

Bitki, zengin mikro, omurgasız ve omurgalı fosil koleksiyonları, minarel, kayaç
kömür örnekleri ve jeolojinin çeşitli bilim dallarına ait eğitim amaçlı posterlerin yer aldığı müzelerdir.

Denizcilik tarihini, kültürünü veya arkeolojisini sergilemek için çıkarılan eserler
ve korunmuş gemi enkazlarının sergilendiği müzelerdir.

K ültürel M iras

EK 2

MÜZE İSİMLERİYLE GÖRSELLERİNİ EŞLEŞTİRİNİZ
Arkeoloji
Müzesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Askerî
Müze

Tarih
Müzeleri

Etnografya
Müzeleri

Doğa Tarihi
Müzeleri

Jeoloji
Müzesi

Denizcilik
Müzeleri

Coğrafya
Müzesi

Sanat
Müzeleri

Sanal
Müze

BİLGİ NOTU
Müzeler; cinsine, statüsüne, bağlı olduğu kuruma göre vb.
sınıflandırılabilir. Ancak en ideal sınıflandırma, müzelerin içerdiği koleksiyonlara göre yapılabilir.
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EK 3
KONSERVATÖR VE TEDAVİSİ
İnandık Vazosu’nda meydana gelen bozulmalar senin onarımını bekliyor. Çizim ve boyamalarınla bunu yapabilirsin.

K ültürel M iras

BİREYSEL
YETENEKLERİ
FARK ETTİRME
PROGRAMI
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Hak ve Özgürlükler Çarkı

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru cevap, takım oyunu, turnuva
Materyal/Araç Gereç:

T.C. Anayasası, Temel hak ve özgürlükler çarkı

Disiplinler Arası Bağlantı:

Hukuk, Siyaset Bilimi

Kazandırılacak Kavramlar:

Adalet, eşitlik

Kazanım ve Açıklamaları
Eşitlik ve adalet kavramlarından hareketle temel
hak ve özgürlükleri değerlendirir. (Öğrencilerin temel hak ve özgürlüklere örnek vermeleri ve anayasada yer alan ilgili maddeye göre verilen örneklerin
doğruluğuna karar vermeleri sağlanır.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen tarafından dersten önce üzerinde temel hak ve özgürlüklerin yazılı olduğu bir çark hazırlanır.
Öğrencilere adalet ve eşitlik kavramlarından ne
anladıkları sorularak ön bilgileri ortaya çıkartılır.
Öğrenme eksikliği olan öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Aşağıdaki örnek olay verilerek sorular sorulur.
Ormanda yapılacak koşuya bir karınca ve bir farenin katılması kararı alınmıştır. Ormanda yaşayan
bir karınca ve bir fare koşu için belirlenmiştir. Ka-

rınca ve fare başlangıç noktasına geçmiştir. Her ikisine de 100 metre mesafeyi koşacakları ve bitiş noktasına ilk ulaşanın koşuyu kazanacağı belirtilmiştir.
•

Koşuda karınca ve farenin koşacağı mesafe ne
kadardır?

•

Karınca ve farenin özellikleri dikkate alındığında bu mesafenin her iki hayvan için eşit olması
sizce doğru mudur? Neler söyleyebiliriz?

•

Karınca ve farenin özellikleri dikkate alındığında bu koşu sizce adaletli bir uygulama mıdır?
Neden?

•

Sizce adaletli olan her durum veya uygulama
eşitlik ilkesini karşılar mı? Neden?

2. Aşama
Öğrenciler iki gruba ayrılır. Gruplara aşağıda
verilen temel hak ve özgürlüklerin ilgili anayasa
maddeleri çoğaltılarak verilir. Grupların bu maddeleri okumaları ve bunlara uygun yaşanmış, yaşanma
ihtimali olan veya abartılmış örnek olay veya durumlar hazırlamaları istenir. Bunun için uygun çalışma süresi verilir.
3. Aşama
Her gruptan birer öğrenci sırayla masaya çağrı-
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lır. Öğrencilerden biri veya öğretmen tarafından çark çevrilir. Çarkta çıkan temel hak ve özgürlükleilgili olarak öğrencilerin; yaşanmış, yaşanma ihtimali olan veya abartılmış da olsa örnek olay veya durumlar vermeleri
sağlanır. Öğrenciler tarafından verilen örnek olay veya durumlar, gruplar tarafından birlikte değerlendirilir.
Örneği uygun olan öğrenci grubu on puan kazanır. Her iki öğrencinin örneği uygun ise iki öğrenci de grubuna puan kazandırır. Öğrencilerin, söylenen örnek olay veya durumun uygunluğunu anayasanın ilgili maddesine göre belirlemeleri sağlanır. Burada amaç; öğrencilerin yarıştırılması değil, tatlı bir rekabet ile örnek olay
veya durumlar vermeleri ve anayasanın ilgili maddesine göre değerlendirme yapmalarıdır.

Yaşama
Hakkı

Kişi
Dokunulmazlığı
Hakkı

Yerleşme ve
Seyahat
Hakkı

Sağlık Hakkı

Seçme ve
Seçilme
Hakkı

Dilekçe Hakkı

Konut
Dokunulmazlığı
Hakkı

Özel
Yaşamın
Gizliliği
Hakkı

Kişi Hakları ve Sorumlulukları
1. Yaşama Hakkı

9. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Örnek

2. Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

10. Din ve Vicdan Hürriyeti.

3. Sağlık Hakkı

11. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti

4. Eğitim Hakkı

12. Kamu Hizmetine Girme Hakkı

5. Dilekçe Hakkı

13. Sağlık Çevre ve Konut Hakkı

6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

14. Gençliğin Korunması ve Spor Hakkı

7. Konut Dokunulmazlığı Hakkı

15. Tarih Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması

8. Seçme ve Seçilme Hakkı

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirme Formaları”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Hukukun Üstünlüğü Ama Neden?

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Balık Kılçığı, Altı Şapkalı
Düşünme
Materyal/Araç Gereç:

Balık kılçığı diyagramı görseli, altı şapkalı düşünme
tekniğine uygun şapkalar

Kazandırılacak Kavramlar:

Hukukun üstünlüğü

Kazanım ve Açıklamaları

2. Aşama

İnsan hak ve özgürlükleri bağlamında hukukun
üstünlüğünü kabul eder.

Aşağıdaki örnek olay verilerek altı şapkalı düşünme tekniği doğrultusunda sırasıyla beyaz, sarı,
siyah, kırmızı, yeşil ve mavi renkli şapkaları takmaları sağlanır. Öğrencilerin verilen örnek olayla ilgili,
taktıkları şapkanın rengine uygun şekilde düşünmeleri ve düşüncelerini açıklamaları sağlanır. Bunun
için aşağıdaki sorular şapka rengine uygun olarak
sorulur.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen tarafından altı şapkalı düşünme tekniğine uygun şapkalar hazırlanır.
Öğrencilere “Hukukun üstünlüğü kavramından
ne anlıyorsunuz?” sorusu sorularak görüş belirtmeleri sağlanır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere bir balık kılçığı görseli dağıtılır veya
öğrencilerin çizmesi sağlanır. “Bir ülkede hukukun
üstün olmasının gerekçeleri ve sonuçları nelerdir?”
sorusu sorulur. Öğrencilerin balık kılçığı diyagramının üst kısmına gerekçeleri, alt kısmına ise sonuçları
yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdıkları gerekçelerini sınıfla paylaşmaları istenir.

ÖRNEK OLAY
Bir ormanda aslan; tavşan hasta olduğunda,
hastanede tedavi olmasını engellemiştir. Bunun
için hastanedeki doktorları aramış “Tavşan bugün hastaneye geliyormuş. Kesinlikle hastaneye
almayın ve tedavi etmeyin.” demiştir. Aslandan
korkan doktorlar, tavşan ile ilgilenmemiş ve
onu tedavi etmemişlerdir. Tavşan, bu durum
için mahkemeye başvurmuş ancak hâkimler de
aslandan korktukları için aslana gerekli cezayı
vermemişlerdir.
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Ormanda nasıl bir olay yaşanmıştır?
Tavşanın hangi haklarını kullanması engellenmiştir?

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

Yaşanan bu olayın olumlu yönleri neler
olabilir?

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

Yaşanan bu olayın olumsuz yönleri neler olabilir?

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

Bu durum karşısında neler hissedersiniz?

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

Bu durum karşısında neler yapılabilir,
alternatif önerileriniz nelerdir?

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

Bu durumu hukukun üstünlüğü çerçevesinde değerlendirdiğinizde neler söylersiniz?

3. Aşama
Öğrencilere temel hak ve özgürlükler verilerek
bir tanesini seçmeleri istenir. Öğrencilerden, seçtikleri hak ve özgürlük ile hukukun üstünlüğü ilkesi
arasında ilişki kurarak bir arkadaşlarına sosyal medya hesabından mesaj yazmaları istenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

Notlar:

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Demokratik İlkeler Oyunu

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Eğitsel oyun
Materyal/Araç Gereç:

Oyun kartları

Kazandırılacak Kavramlar:

Demokrasi, halkın egemenliği, çoğulculuk, katılımcılık, siyasal partiler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, eşitlik, özgürlük, seçimler

Kazanım ve Açıklamaları
Bir yönetim şekli belirleyerek belirlediği yönetim şeklini demokratik yönetim kriterlerine göre
değerlendirir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen tarafından dersten önce ek olarak verilen oyun kartlarının çıktısı alınır ve oyun platformu bir zemin üzerine, oyun oynanabilecek şekilde
hazırlanır. Öğrencilere “Bir ülkenin demokratik yönetildiğini gösteren göstergeler neler olabilir?” sorusu sorularak ön bilgileri belirlenir. Öğrencilerin
halkın egemenliği, çoğulculuk, katılımcılık, siyasal
partiler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü,
eşitlik, özgürlük, seçimler gibi demokrasinin temel
ilkelerine yönelik görüş belirtmeleri sağlanır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilerin verdikleri cevaplardan hareketle
halkın egemenliği, çoğulculuk, katılımcılık, siyasal
partiler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü,
eşitlik, özgürlük, seçimler gibi demokrasinin temel

ilkelerine ulaşmaları sağlanır. İlkelerin isimleri öğrencilerin görebileceği bir yere yazılır.
2. Aşama
Öğrenciler bir masa etrafında oturtulur. Aşağıda
yönergesi verilen “Demokratik İlkeler” oyunu oynatılır. Bunun için EK 1. Demokratik İlkeler Oyun
Kartları kullanılır.
DEMOKRATİK İLKELER OYUNU
YÖNERGESİ
1. Hangi öğrencinin kaçıncı sırada oyuna başlayacağı belirlenir.
2. Oyun kartları karıştırılır, oyuna başlanır. Oyun
kart çekerek ve kartta yazan örnek olay okunarak oynanır. Kartları, oyun sırası kendisinde
olan öğrenciden önceki oyuncu çeker ve kartta
yazan örnek olayı okur. Oyun sırası kendisinde
olan öğrenci, okunan örnek olayın hangi ilkeye
dayandığını bulmaya çalışır. Örnek olayda doğru cevabı veren öğrenci; kartta yazan puanı alır,
puanlar bir kâğıda not alınır. Cevap vermek
istemeyen öğrenci “pas” diyerek sıranın diğer
oyuncuya geçmesini sağlayabilir.
3. Oyun bu şekilde kartlar tamamlanana kadar
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devam eder. Oyunda her oyuncuya eşit oyun
kartı gelmesine dikkat edilir.
4. Oyunun bu aşaması tamamlandıktan sonra her
öğrencinin demokrasinin 2 veya 3 ilkesine yönelik örnek olaylar hazırlaması sağlanır. Hazırlanan örnek olaylar sırayla okunur, diğer öğrencilerle birlikte, yazılan örnek olayın belirlenen
ilkeye uygun olup olmadığı değerlendirilerek
karar verilir.
İlkeye uygun örnek olay yazmış olan öğrenciye
her doğru örnek olay için 10 puan verilir. Oyunun
kazananı belirlenir.
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Notlar:

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

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

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

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

3. Aşama
Öğrencilere oyunda yer verilen ilkelerin
demokratik devletlerde var olduğu açıklaması
yapılır. Demokratik yönetim şekli dışında monarşi,
oligarşi ve teokratik yönetim biçimleri olduğu
belirtilir. Öğrencilerin bu yönetim biçimlerinden
birini seçmeleri istenir.
Seçtikleri yönetim şeklini demokratik yönetim
ilkelerine göre değerlendirmeleri istenir. Bunun için
“Sevgili öğrenciler, ‘Demokratik İlkeler’ oyunu ile
demokrasinin temel ilkelerini öğrendik. Şimdi seçtiğimiz yönetim şeklinde demokrasinin hangi ilkelerinin olduğunu, hangi ilkelerinin olmadığını belirlememiz gerekmektedir. Bunun için size verilen EK
2. ‘Yönetim Biçimleri Bilgi Notu’ndan yararlanabilir
veya internetten araştırma yapabilirsiniz. Size verilen
bilgi notunda demokratik yönetim biçimleri ile ilgili
bilgi notu da yer almaktadır. Çalışmanızı, demokratik yönetim biçimleri ile seçtiğiniz yönetim biçimini
karşılaştırarak da yapabilirsiniz.” Açıklaması yapılır.
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Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirme Form”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1
DEMOKRATİK İLKELER OYUNU KARTLARI

Babam bugün bana "Biz halkız, önemliyiz. Demokrasinin kaynağı biziz.
Biz olmadan demokrasi olmaz.” açıklamasında bulundu. Bunun üzerine
biraz düşününce halkın seçimlerde kendilerini yönetecek kişileri seçtiklerini, isterlerse başka bir seçimde başka kişileri yönetici olarak seçtiklerini hatırladım.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Halkın egemenliği mi, eşitlik mi yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Halkın egemenliği
Puan değeri: 10

Arda, akşam saatlerinde bağlama çalmaya başladı ancak tellere hafif
bir şekilde vurduğundan “Neden sessiz çalıyorsun?" diye sordum. Arda
bana “Geç oldu. Başkalarını bu saatte rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyım. Aksi taktirde demokratik davranmamış olurum.” dedi.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Halkın egemenliği mi, eşitlik mi yoksa özgürlük mü?
Cevap: Özgürlük
Puan değeri: 10

T oplum ve D emokratik Y aşam

Mahallemizde bu hafta sonu muhtarlık seçimi var. Bu seçimle mahallemizi yönetecek, mahallemizin sorunlarını çözmeye çalışacak bir muhtar seçeceğiz. Muhtar adayları da halkın gücünün farkında oldukları için
ona göre hareket ediyorlar. Çünkü onları seçecek olanların halk olduğunu çok iyi biliyorlar.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Halkın egemenliği mi, eşitlik mi yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Halkın egemenliği
Puan değeri: 5

Dilediğim gibi hareket edebiliyor, istediğimi yapabiliyorum. Ancak istediğimi yapmam başkasına zarar vermem, onu rahatsız etmem anlamına
gelmiyor. Ben başkasını rahatsız etmiyorsam başkası da beni rahatsız etmeden dilediğini yapabiliyor.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Halkın egemenliği mi, eşitlik mi yoksa özgürlük mü?
Cevap: Özgürlük
Puan değeri: 5

Mehmet, ülkemizdeki gözlemlerini aktardığı günlüğünde “Türkiye’de
farklı milletlerden gelen insanlar da var. Ancak kendimiz için ne yapıyorsak onlar için de aynısını yapıyoruz. Onlar da bizlerle aynı haklara
sahipler. Ayrıca kadınlar ve erkeklere aynı haklar verilmiştir. Kadınlar da
erkekler gibi her mesleği tercih edebiliyor, belediye başkanı ve milletvekili dahi olabiliyorlar. Hatta cumhurbaşkanı olma hakkına da sahipler.”
İfadelerine yer vermiştir.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Katılımcılık mı, eşitlik mi yoksa siyasi partiler mi?
Cevap: Eşitlik
Puan değeri: 5
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İlimizde yapılan belediye başkanlığı seçimlerindeki adayları incelediğimde ilgimi çeken bir durumu fark ettim. Adaylardan ikisi erkek, üçü
kadın, birisi de görme engelliydi. Buna çok sevindim. Demek ki belediye
başkanlığı için şartları sağlayan herkes aday olabiliyordu.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Millî egemenlik mi, siyasi partiler mi yoksa eşitlik mi?
Cevap: Eşitlik
Puan değeri: 10

Ülkemizde siyasi partilerin ve bağımsız adayların katıldığı seçimler yapılır. En çok oyu alan kişi veya partiler yönetime gelir, devleti yönetir.
Ancak “En çok oyu biz aldık, biz ne dersek o olur.” gibi bir anlayış geçerli
olmaz. Az oy almış kişilerin düşünce ve haklarına saygı duyulur.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Özgürlük mü, eşitlik mi yoksa çoğulculuk mu?
Cevap: Çoğulculuk
Puan değeri: 10

Farklı bir dine mensup arkadaşlarım var. Onların ülkemizdeki sayısı çok
az. Ama biz onların dinî ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli ortamı
ve şartları sağlıyoruz. Onların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyuyoruz.
Sizce bu durum hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Katılımcılık mı, özgürlük mü yoksa çoğulculuk mu?
Cevap: Çoğulculuk
Puan değeri: 5
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Okulda yapılan paneldeki konuşmacı “Bir insan yalnızca insan olduğu
için birçok hakka sahiptir. Bu haklar, temel hak ve özgürlüklerden oluşur. Bunlar, bütün insanlar için geçerlidir.” açıklamasında bulundu.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Katılımcılık mı, özgürlük mü yoksa insan haklarına saygı mı?
Cevap: İnsan haklarına saygı
Puan değeri: 10

Ders çalışırken birçok hakkımız olduğunu öğrendim. Yaşamak en temel
hakkımızmış. Düşüncelerimizi ifade edebilir, özel hayatımızın gizli kalmasını sağlayabilirmişiz. Seçimlerde oy kullanabilir, eğitim alabilirmişiz.
Bunlar gibi daha ne çok haklara sahipmişiz.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
İnsan haklarına saygı mı, katılımcılık mı yoksa özgürlük mü?
Cevap: İnsan haklarına saygı
Puan değeri: 5

Öykü Hanım “Ben seçimlerde oy kullanıyorum ama sadece bunu yapmıyorum. Bir derneğe üye olarak ülkeme katkı sağlıyorum, yaşanan bir
sorun varsa üye olduğum dernek aracılığıyla soruna yönelik çalışmalar
yapıyorum. Ya da bir referandum olduğunda referanduma katılarak karar alma sürecine dâhil oluyorum.” açıklamasında bulunmuştur.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Siyasi partiler mi, katılımcılık mı yoksa çoğulculuk mu?
Cevap: Katılımcılık
Puan değeri: 10
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Ülkemizde vatandaşlar, dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına
üye olabilmektedir. Böylece yöneticilere istek ve dileklerini ulaştırmaları kolay olmaktadır. Ayrıca vatandaşlar; seçimlerde oy kullanabilmekte,
aday olabilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlar bir sorunu gündeme
getirmek, soruna yönelik görüşlerini açıklamak gibi haklara sahiptirler.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Siyasi partiler mi, katılımcılık mı yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Katılımcılık
Puan değeri: 5

Gazetede okuduğum haberde belli bir siyasi görüşe sahip kişiler, siyasi görüşlerini bir araya getirerek bir program hazırlamışlar, İçişleri Bakanlığına başvuru da bulunmuşlar. Bunun amacını da halkın desteğini
almak ve devleti yönetmek olarak açıklamışlar. Tabii ki bunun için ilk
seçimlere gireceklerini de ifade etmişler. Böylece benzer şekilde düşünen
halkı bir araya getireceklerini, halkın istek ve düşüncelerini gerçekleştireceklerini iddia etmektedirler.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Eşitlik mi, siyasi partiler mi yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Siyasi partiler
Puan değeri: 10

Bugün ailece erken uyandık. Çok heyecanlıydık. Ülkemizde bizi yönetecek kişilerin belirleneceği gündü bugün. Ailemizde 18 yaşını dolduranlarla birlikte evimizin yanındaki okula gittik, oy kulandık. Akşam da
sandıklar açılacak, hangi parti veya bağımsız adayın ülkeyi yöneteceği
belli olacak.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Seçimler mi, özgürlük mü yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Seçimler
Puan değeri: 5
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Mahkemelerin bağımsız olduğu, hukuk kurallarının geçerli olduğu, kanunların uygulanmasında hiç kimseye ayrıcalık tanınmadığı, keyfiliğin
olmadığı bir ülkede yaşıyorum.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Seçimler mi, özgürlük mü yoksa hukukun üstünlüğü mü?
Cevap: Hukukun üstünlüğü
Puan değeri: 10

Bence kanunlar herkes için geçerlidir. Bir suçu, bir vatandaş işlediğinde hangi cezayı alıyorsa bir yönetici işlediğinde de aynı cezayı almalıdır.
Devletin her kademesi ve kurumunda hukuk kurallarına uymak gerekmektedir. Yani yasalara ve anayasaya uymak sadece vatandaş olarak bizlerin değil, devlet yöneticileri için de zorunlu olmalıdır.
Sizce bu açıklamalar hangi ilkeyi yansıtmaktadır? Ne dersiniz?
Hukukun üstünlüğü mü, millî egemenlik mi yoksa özgürlük mü?
Cevap: Hukukun üstünlüğü
Puan değeri: 10
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EK 2
EK 2. YÖNETİM BİÇİMLERİ BİLGİ NOTU
DEMOKRATİK YÖNETİM BİÇİMİ
Demokratik yönetim biçimlerinde egemenliğin yani devleti yönetme gücünün kaynağı
millettir. Millet, seçimler aracılığıyla egemenlik hakkını kullanır ve kendisini temsil edecek
temsilcileri belirler. Demokratik devletlerde temel hak ve özgürlükler önemlidir. Bu haklardan bir tanesi düşüncelerini özgürce açıklama hakkıdır. Diğer bir hak seçimler yoluyla aday
olmayı sağlayan veya yöneticileri seçmeyi sağlayan seçme ve seçilme hakkıdır. Ayrıca benzer
düşüncelere sahip insanlar bir araya gelerek özgürce siyasi parti kurabilirler. Millet siyasi parti adaylarından veya bağımsız adaylardan dilediğini seçer ve ona yönete hakkı verir. Ülke, bu
yöneticilerin yaptığı kanunlar ile yönetilir (Yavuz, Duman ve Karakaya, 2020). Yasama, yürütme ve yargı güçleri bağımsız olduğundan güçler ayrılığı ilkesi vardır.
MONARŞİK YÖNETİM BİÇİMİ
Monarşik devletlerde egemenlik tek bir kişidedir. Bu kişi padişah, kral, imparator, emir
gibi isimler alır. Devleti yönetecek kişi sadece bir aileden gelir. Başkasının yönetici olma hakkı yoktur. Monarşik devletlerde yasama, yürütme ve yargı yetkisi tek kişide yani yöneticide
toplanır. Yöneticinin emirleri tartışılmaz ve eleştirilmez. Ayrıca yönetici kimseye hesap vermez (Yavuz, Duman ve Karakaya, 2020). Monarşilerde yönetici seçim olmadan başa gelir ve
ölene kadar ülkeyi yönetir. O, öldüğünde oğlu varsa oğlu, yoksa yakın bir akrabası yönetici
olur. Monarşi ile yönetilen ülkelerde anayasa ve yasalar yoktur, yöneticilerin yetkilerini sınırlandıracak hukuk kuralları da yoktur. Ancak 17.yüzyıldan sonra anayasalar ile bazı yetkiler
sınırlandırılmıştır (Hekimoğlu, Tarihsiz).
OLİGARŞİK YÖNETİM BİÇİMİ
Oligarşi ile yönetilen devletlerde devlet yöneticileri aynı grup veya zümreden oluşur. Başka kişilerin devleti yönetme hakkı yoktur. Devleti yöneten bu grup veya zümredeki kişiler
genellikle zengin veya ileri gelen kişilerden oluşur. Bu sistemde yöneticiler milletin egemenliğini, temel hak ve özgürlüklerini tanımazlar (Yavuz, Duman ve Karakaya, 2020).
TEOKRATİK YÖNETİM BİÇİMİ
Teokratik devletler din kurallarına göre kurulur ve din kurallarına uygun biçimde yönetilirler. Bu devletlerde hakimiyetin kaynağı Tanrı’dır. Bu nedenle dinî kurallar geçerli kurallardır.
Yapılan işler Tanrı adına yapıldığından dolayı tartışılmaz, eleştirilmez ve değiştirilemez. Yöneticiler millete karşı değil, sadece Tanrı’ya karşı sorumludurlar. Yöneticilerin seçiminde halkın
etkisi bulunmaz (Yavuz, Duman ve Karakaya, 2020). Teokratik yönetimlerde vatandaşlar hem
Tanrı’nın hem de yönetenlerin kulu olarak görülürler. Din adamları siyasi olarak etkin bir konumdadırlar
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Her Çağda Demokrasi

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Kollegyum, tartışma
Materyal/Araç Gereç:

EK 1 Donem Donem Demokrasi çalışma kâğıdı

Kazanım ve Açıklamaları
Geçmişten günümüze demokratik değerlerin ve
demokrasi uygulamalarının gelişimini analiz eder.

sa kütüphaneden, internet erişimi sağlayan araçlardan araştırmaya ve bilgi edinmeye başlayabilirsiniz.”
2. Aşama

Öğrenme Öğretme Süreci

Öğrenciler araştırma ve okuma yaptıktan sonra
öncelikle Eskiçağ ve Ortaçağ’da Demokrasi konusunda
uzmanlaşan grubun sunum yapması sağlanır. Dinleyici pozisyonunda yer alan grup üyelerinin ise sunum
sırasında veya öncesinde sorular hazırlamaları istenir.
Hazırlanan sorular sunum sonunda uzman gruba sorulur. Uzman grubunun soruları cevaplaması sağlanır.
Öğrencilerin verilen cevapları tartışmaları sağlanır.
Aynı uygulama diğer grup içinde gerçekleştirilir.

1. Aşama

3. Aşama

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Her gruba EK 1’de
yer alan “Dönem Dönem Demokrasi” kâğıdı dağıtılır. Gruplardan birinin Eskiçağ ve Ortaçağ’da
Demokrasi konusunu, diğerinin ise Yeniçağ ve Yakınçağ’da Demokrasi konusunu seçmeleri istenir.
Gruplara aşağıdaki açıklama yapılır.

Öğrencilerin yapılan uygulama sonucunda demokratik değerlerin ve demokrasi uygulamalarının
gelişimini yansıtan afiş, mektup, şiir gibi bir ürün
ortaya çıkarmaları sağlanır.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere “Demokrasi kavramından ne anlıyorsunuz?” sorusu sorularak görüş belirtmeleri sağlanır. Öğrencilerin egemenlik haklarının halka ait
olduğu siyasal sistem fikrine ulaşmaları sağlanır.

“Sevgili Öğrenciler,
Sizden grup olarak seçtiniz konuyu okumanızı
ve konunuzla ilgili ders saati sürecinde araştırma yaparak diğer arkadaşlarınızdan daha fazla bilgi edinmeniz istenmektedir. Ayrıca bilgi edindiğiniz konuyu arkadaşlarınıza sunmanız da beklenmektedir.
Bunun için size verilecek süreyi etkili kullanmanız
gerekmektedir. Şimdi bilim sanat merkezinizde var-

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Öğretmen Değerlendirme Form”larına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1
DÖNEM DÖNEM DEMOKRASİ BİLGİ KARTI
ESKİ ÇAĞ’DA VE ORTA ÇAĞ’DA DEMOKRASİ
Demokrasi kavramının ilk kez eski Yunan’da ortaya çıktığı ve uygulandığı kabul edilmektedir. Demokrasi Yunancada halkın egemenliği anlamına gelmektedir. MÖ 5. ve 6. yüzyıllarda
Atina’da yaşayan bütün yurttaşların katıldığı meclis aracılığıyla halk yönetimi uygulanmaktaydı.
Bu durum halkın doğrudan yönetime katıldığı doğrudan demokrasinin bir örneğiydi. Ancak
kölelerin, yabancıların ve kadınların yönetime katılma hakkı bulunmuyordu.
Eski Çağ’da Roma’da da demokrasinin uygulandığı görülmektedir. Roma’da toprak geniş,
nüfus fazla olduğundan demokrasi uygulaması Atina’daki uygulamadan farklıydı. Roma’da devlet başkanı yani kral, aristokrat ve soylulardan oluşan senato (meclis) tarafından seçiliyor ve
kralın yetkileri sınırlandırılabiliyordu.
Orta Çağ’da demokrasi uygulamaları yara almıştır. Derebeylik sistemi ve kilisenin baskısı
nedeniyle demokrasi uygulamalarına imkân verilmemiştir. Derebeylikle yönetilen toplumlarda kural ve düzenlemeler dinsel kaynaklıdır. Bu nedenle bu yönetim sistemlerinde özgürlük ve
eşitlik anlayışı görülmez. Çünkü bu sistemlerde insanlar farklı sınıflara ayrılmıştır ve sınıflar
arasında geçiş yapılamaz. Bu nedenle demokrasinin varlığından söz edilemez. Ancak 13. yüzyılda özellikle 1215 yılında İngiltere’de Magna Carta adıyla Büyük Özgürlükler Bildirisi’nin imzalanması demokrasi açısından önemli bir gelişmedir. Magna Carta ile kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. Avrupa’nın diğer bölgelerinde de aynı yüzyılda derebeylik sisteminde değişiklikler
yaşanmıştır. Bu değişim daha sonra toplumsal sınıflar arasında değişimi sağlamıştır. Kültürel,
bilimsel, teknoloji ve sanat alanında yeni anlayışlar ve düzenlemeler gerçekleşmiştir. Bu sayede
Orta Çağ’ın dine dayalı siyasal yapısından uzaklaşılmış, akıl ve bilimin egemen olduğu bir döneme girilmiştir.
YENİ ÇAĞ VE YAKIN ÇAĞ’DA DEMOKRASİ
Yeni Çağ’da, Orta Çağ’dan farklı bir anlayış hâkimdir. Bu anlayış dine dayalı bir anlayış değil,
siyasal gücün halka ait olduğu görüşüdür. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren insanın sadece insan
olmasından kaynaklı olarak bazı haklara ve özgürlüklere sahip olduğu ve devletin bu hak ve özgürlüklere dokunamayacağı görüşü hâkim olmuştur.
Bu dönemin önemli düşünürlerinden olan John Locke’a göre devletler yaşam hakkı, sağlık
hakkı ve özgürlük gibi temel hakları güvence altına almalıdırlar. Montesgieu ise yasama, yürütme ve yargı güçlerinin ayrılması gerektiğini (güçler ayrılığı) savunmuştur. Özellikle 18.yüzyılda
temsilî demokrasi düşüncesi ve buna yönelik uygulamalar gerçekleşmiştir (Yavuz, Duman, ve
Karakaya, 2020). 1789 yılında gerçekleştirilen Fransız Devrimi de demokrasi açısından önem taşımaktadır. İnkılabın sonucunda Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi kabul edilmiştir.
Böylece “eşitlik, özgürlük, adalet, ulusal egemenlik” gibi kavramlar ile düşünce ve ifade özgürlüğü önem kazanmıştır (Yıldırım, 2019). 19. yüzyıl ortalarında gerçekleştirilen Sanayi İnkılabı’ndan sonra oy verme hakkı üzerindeki sınırlılıklar kaldırılarak genel ve eşit oy ilkesi uygulanmaya
başlamıştır. Temel hak ve özgürlüklere sosyal haklar, ekonomik haklar ve özgürlükler eklenmiştir
(Yavuz, Duman, ve Karakaya, 2020).

T oplum ve D emokratik Y aşam

223

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Etme

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Kaçış Odası

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Tartışma, Rol
Yapma, Eğitsel Oyunla
Materyal/Araç Gereç:

Kâğıt, kalem.

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji, Hukuk, Vatandaşlık

Kazandırılacak Kavramlar:

İnsan Hakları, İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi

Kazanım ve Açıklamaları
Tarihsel belgelerden yola çıkarak insan haklarının gelişim sürecini analiz eder. (Hammurabi Kanunları, Magna Carta, Avrupa ve Amerika’daki İnsan Hakları gelişmeleri ele alınır.)

de nasıl geliştiğini düşündürmeye yönelik aşağıdaki
soru sorulur.
•

Toplumlar ilk çağlardan itibaren çeşitli haklara
yönelik düzenlemeler yapmıştır. Bunun nedenleri sizce neler olabilir?

•

İnsan haklarına dair hakların tarihteki ilk örnekleri sizce neye yöneliktir? Bunlar ne için hazırlanmış olabilir?

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere “hak, sorumluluk, hak ile sorumluluk arasındaki ilişki” kavramlarına yönelik sorular
sorulur. Alınan yanıtların ardından ilgili kavramlara
yönelik tamamlayıcı açıklamalar yapılır.
EK 1 “Geçmişten Günümüze İnsan Hakları” bilgi notu sınıf tahtasına yansıtılır.
EK 2 “Kaçış Odası Görev Kartları” öğrenci sayısı
kadar çoğaltılır.
EK 3 “Kaçış Odası Cevap Anahtarı” öğretmende
kalacaktır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere insan haklarının tarihsel süreç için-

Alınan yanıtların ardından aşağıdaki soru sorulur.
•

İnsan olarak hangi haklara sahibiz?

•

Bu hakların olmaması durumunda neler yaşanabilir?

2. Aşama
Öğrencilere insan haklarının tarihsel süreç içindeki gelişimini kavratmaya yönelik olarak EK 1
“Geçmişten Günümüze İnsan Hakları” bilgi notu sınıf tahtasına yansıtılır.
Ek 1’ de yer alan konular sırasıyla öğrenciler tarafından tartışılır. Tartışma sürecinde konuşma halkası tekniği uygulatılır.
Konuşma Halkası
Öğrencilerin farklı görüşlerini görmeye ve görüş

224

SOSYAL BİLGİLER

farklılıklarına saygı göstermelerine yarayan bir tekniktir. Öğrenciler sınıfta birbirlerinin yüzünü görecek şekilde oturtulur ve her öğrencinin verilen kavrama yönelik görüşünü belirtmesine imkân tanınır.
Teknik uygulanırken sırası gelen öğrenciye simge
olarak bir nesne verilebilir (kalem, top, silgi vb.).

Notlar:

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

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

3. Aşama
Öğrencilerin insan hakları kavramına ve tarihsel
süreç içinde insan haklarının gelişimine yönelik öğrenme düzeylerini görmek amacıyla “Kaçış Odası”
oyunu oynatılmak üzere sınıf mevcuduna göre ikişerli gruplar oluşturulur. Oyun aynı zamanda bireysel de oynatılabilir.
Kaçış Odası
Oyunda "hak, sorumluluk, eşitlik, adalet, ayrımcılık, ırkçılık" gibi kavramlar ve insan haklarına yönelik soru ve görseller yer almaktadır.
Oyun esnasında verilecek her bir kartta bir görev yer almaktadır. Öğrenciler verilen görevleri tamamladıklarında ellerinde fazlalık olarak bir parça
kalacaktır. Görevi başarıyla tamamlayan öğrenci,
parçasını oyun liderine verecek ve yeni bir görev almaya hak kazanacaktır. Oyunu en erken bitiren aynı
zamanda kazanan olacaktır.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Derecelendirme Ölçeği Formu"na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaynakça
�

https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_08/26145857_Sinif.pdf [Erişim Tarihi:
14.06.2021].

�

EK1:https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.822/index.html#/main/curriculumResource?resourceID=8bc236bb4df526cc256ef86638143c47&resourceTypeID=3&loc=-1&showCurriculumPath=true. [Erişim Tarihi:14.06.2021].

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

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

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

Görsel Kaynakça
�

EK 2 Görsev Kartları ve EK 3 Cevap Anahtarı: https://www.canva.com/design/DAEhdkXtLWg/
wIgYrRGqGkUB-pRvA9SVnQ/edit [Erişim Tarihi:
15.06.2021]

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

.....................................................................
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EK 1
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI
Demokrasi ve insan hakları kavramları tarih boyunca toplumların gelişimine paralel olarak gelişmiştir. Bu süreç içinde birçok kanun ve belgeler yayımlanmıştır. Bu süreçteki gelişmeler, bu tarihî belgelerle ile günümüze taşınmıştır.
HAMMURABİ KANUNLARI: MÖ 1792-750 yılları arasında Babil kralı olan
HAMMURABİ, ülkesinde sosyal hayat, aile ilişkileri, hukuk, ekonomi, sağlık gibi alanlarda
kendi yazdığı 282 maddelik kanun ile düzenleme sağlamıştır. Hammurabi Kanunları günümüzde
de birçok hukuk sisteminde var olan kısasa kısas ilkesini temel almıştır. Uygulandığı dönem için
insan hakları konusunda büyük önem taşımaktadır.
-

Bir adam, kendisi ile eşit olan başka bir adamın gözünü çıkarırsa onun gözü de çıkarılır.

-

Bir adam, bir kölenin gözünü çıkarırsa kölenin bedelinin yarısını köle sahibine ödeyecektir.

-

Bir kişi, başkası için bir bina yapıyorsa binanın duvarı yapım aşamasında yıkılsa bile inşaatı
yapan kişi kendi imkânlarıyla duvarı daha sağlam bir şekilde yeniden yapmalıdır.

MAGNA CARTA SÖZLEŞMESİ: 1215 yılında İngiltere’de Kral John’un imzaladığı Magna
Carta ile kralın bazı yetkileri sınırlandırılmış, yetkilerinin bazıları soylulara verilmiştir. Ayrıca
halka bazı hak ve özgürlükler sağlanmıştır. Bu belgenin imzalanması demokrasi açısından önemli
bir gelişme olarak kabul edilmiştir. Daha sonraki yıllarda ortaya çıkan birçok yasayı ve bildirgeleri
etkilemiştir.
Magna Carta sözleşmesine göre;
-

Hiç kimse hatta kral bile yasalardan üstün değildir.

-

Yasalar tarafından verilen bir karar olmadığı sürece kimsenin özgürlüğü elinden alınamaz,
hapse atılamaz, mal ve mülkü elinden alınamaz, sürgüne gönderilemez.

-

Hiçbir özgür vatandaş adaletten yoksun bırakılamaz, adalet geciktirilemez, satılamaz.

-

Din adamları ve soylulardan oluşan kurula danışılmadan yasalar dışında hiçbir vergi toplanamaz.
AMERİKAN BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ: Amerika kıtasındaki İngiltere’ye bağlı 13 koloninin temsilcileri 1776 yılında Phidelpia
Kongresi’nde toplandılar. Bu kongreden sonra her bir koloni kendi bağımsızlık bildirilerini hazırlayarak İngiltere’den ayrılmaya başladı. Bu
bildiriler ile kişilerin doğuştan itibaren bazı haklara sahip olduğu ve
devletin bu hakları korumakla sorumlu olduğu vurgulanmış oldu.
FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ:
17.yy sonlarında başlayan İngiltere’deki meşrutiyet yönetimiyle birlikte, burada
yaşayan halkın pek çok hak ve özgürlüğe kavuşması ve Amerika’daki bağımsızlık
hareketleri Fransa’yı çok etkilemişti. 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali
sonrasında mutlak monarşi düzeni yıkılıp yerine cumhuriyet ilan edildi.1789
yılında Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi yayımlandı. Bu bildirge ile
özgürlük ,eşitlik, adalet gibi demokrasinin temelini oluşturan ilkeler önce Avrupa’ya daha sonra dünyaya yayılmaya başladı. Bir anayasa oluşturuldu ve bu
anayasaya göre parlemento halk tarafından seçilmeye başladı.
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Bildirgeye göre;
-

İnsanlar eşit haklara sahip ve özgür olarak doğarlar ve yaşarlar.

-

Yasaların belirlediği durumlar haricinde hiç kimse suçlanamaz ve tutuklanamaz.

-

Hiç kimse inançlarından ve düşüncelerinden dolayı rahatsız edilemez. Düşünceler ve inançlar
toplum düzenine zarar vermediği sürece serbestçe ifade edilebilir.

-

Tüm yurttaşlar kendileri veya temsilcileri aracılığı ile yasaların oluşturulmasında söz sahibidir.

-

Aksi ispat edilmedikçe herkes masumdur.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ: 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre;
-

Bütün insanlar özgürlük, onur ve hakları açısından eşit şekilde doğar.

-

Kölelik ve köle ticareti her şekilde yasaktır.

-

Herkes yasa önünde eşittir.

-

Herkesin eğitim hakkı vardır.

-

Kimseye işkence yapılamaz, insanlık dışı ve onur kırıcı hareketlerde bulunulamaz.

-

Kişiye bir suçlama yöneltildiğinde kendisini savunması için gerekli ortamın sağlandığı açık bir
yargılama yapılmalıdır. Yargılama sonunda yasalara göre suçlu olduğu belirtilmediği sürece kişi
suçsuzdur.
Türkiye, İnsan Hakları Bildirgesi’ni 27 Mayıs 1949 tarihinde imzalamıştır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: Avrupa Konseyine üye olan devletler tarafından 4 Kasım 1950’de imzalanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uluslararası alanda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır.
10 Mart 1954 tarihinde Türkiye’nin de onayladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre;
-

Herkesin yaşama hakkı kanunlarla korunur.

-

Hiç kimse köle olarak tutulamaz.

-

Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.

-

Herkes görüş belirtme ve ifade özgürlüğüne sahiptir.

-

Sözleşmede tanınan hak ve özgürlükler kişilere cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyaset vb. farklılıklar gözetilmeksizin sağlanmalıdır.
Hammurabi Kanunları’nın katı olma nedenleri neler olabilir?
Hammurabi Kanunları bugün uygulansaydı sizce neler olabilirdi?
Magna Carta Sözleşmesi’nde sizce kralın yetkileri neden sınırlandırılmıştır?
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde öne çıkan kavramlar nelerdir ve bu kavramlar
neden önemlidir?
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni öncekilerle (Magna Carta, Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi) karşılaştınız.
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EK 2

KAÇIŞ ODASI - Görev 1

Bunları Biliyor musunuz?
•

Türkiye’de 8 Şubat 1935 tarihinde ilk
kez kadınlar 17 milletvekili olarak
meclise girmiştir.

•

1933 yılında Türkiye’nin ilk kadın
muhtarı seçilen Gül Esin

ANAHTAR
KELİME

YAŞAMA

EĞİTİM

SAĞLIK

VERGİ

BESLENME

Yukarıdaki bilgileri çiftler hâlinde eşleştir. Sahte olan ve orada olmaması gereken tek bilgi parçası senin odadan kaçmak için anahtar kelimen olacak. Doğru kavramı bul ve anahtar kelime kutucuğuna yaz.
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KAÇIŞ ODASI - Görev 2

Bunları Biliyor musunuz?
•

ANAHTAR
KELİME

Türkiye “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi”ni 27 Mayıs 1949 tarihinde kabul etmiştir.

Bulmacadaki her harf bir kelimeye aittir.
Kelimeleri bulmak için başlangıçtan bitişe kadar bir yol çizin.
Her yeni sözcük her zaman son sözcüğün bittiği yerden devam eder.
Bulduğunuz kelimelerden "herkes için kabul gören, her yerde genel geçer olan" anlamına gelen sizin
anahtar kelimeniz olacaktır.
Önemli Bilgi
Her harf sadece bir kez kullanılır.
Yol kesişmiyor.
Sözcükler sol, sağ, çapraz, aşağı, yukarı yönlerde yerleşebilir.

T oplum ve D emokratik Y aşam
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KAÇIŞ ODASI - Görev 3

Bunları Biliyor musunuz?
•

St. Pierre Kilisesi, Hristiyanlığın ilk kilisesi olarak bilinir. Tarihte yapılan ilk
kiliselerden birisidir.

•

İstanbul’da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks Hıristiyanlarının
inanç merkezi olarak kabul görür.

Bir bireyin ya
da toplumun, kamusal veya özel
alanda dinini veya
inancını yerine getirme, uygulama,
ibadet etme ve öğretme özgürlüğünü
destekleyen bir ilkedir.

1. YAŞAMA
2. DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
3. EĞİTİM
4. SEÇME VE SEÇİLME
5. SEYAHAT ETME

ANAHTAR
KELİME

Tüm yurttaşların yurt içinde
ve dışında eğitim,
sağlık, gezi, turizm,
dinî ziyaretler ve
diğer çeşitle nedenlerle kullandıkları
vazgeçilemez ve
engellenemez bir
haktır.

6. İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Kişinin hiç bir engele
maruz kalmadan bilgi edinmesi, edindiği bilgiler sonucu bir kanaate varmasıdır.

Para ile satın alınamayan
kişinin tam anlamıyla toplumda bir birey olmasını ve
öğrenmesini sağlayan, onun
topluma yararlı bir birey olmasını sağlayacak haklardandır.

Demokrasilerde yurttaşların yasalarca tanınan, oy
vermeyi ve seçimle
işbaşına gelmeyi
güvence altına alan
hak.

Yukarıdaki ifade edilen cümlelerin her biri bir hakkı temsil ediyor. Merkez kutudaki haklardan biri,
tanım cümleleri ile eşleşmiyor, bu senin anahtar kelimen olacak.
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KAÇIŞ ODASI - Görev 4
ANAHTAR
KELİME
Bunları Biliyor musunuz?
•

Paralimpik oyunların ilk defa 1960 yılında yapıldığını biliyor muydunuz?

TALİMATLAR
1. Tüm bulmaca parçalarını kesin.
2. Bulmacayı çözmek için onları eşleştirin.
3. Tek parça kalacak ve hiçbir yere uymayacak.
4. Kalan parça, senin görevi tamamlaman için anahtarın olacak, onu öğretmenine ver.

T oplum ve D emokratik Y aşam

KAÇIŞ ODASI CEVAP ANAHTARI
Görev Kartı 1:

Görev Kartı 2:

VERGİ

Görev Kartı 3:

Görev Kartı 4:

YAŞAMA
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Etme

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

Çocuğum Haklarım Var

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Sunuş Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Örnek Olay

Materyal/Araç Gereç:

Kâğıt, kalem, fon kartonu (1 adet), yapıştırıcı.

Disiplinler Arası Bağlantı:

Psikoloji, Sosyoloji,Hukuk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Çocuk Hakları

Kazanım ve Açıklamaları

Öğrenme Öğretme Süreci

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların sahip olduğu hakları karşılaştırır.

1. Aşama

Çocuk haklarının gerekliliğini hukuki ve etik
açıdan değerlendirir.

Öğrencilere çocuk hakları ile ilgili aşağıdaki sorular sorulur:
Çocuk Hakları Sözleşmesi neden önemlidir?

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık

•

Öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak için aşağıdaki sorular sorulur:

Neden böyle bir sözleşmeye gerek duyulmuştur?

•

Bu sözleşmenin maddelerinden size göre en
önemli olanı hangisidir? Neden?

•

Dünyanın tüm bölgelerinde çocuklar bu haklardan aynı şekilde yararlanabiliyor mu? Neden
yararlanabiliyor/yararlanamıyor?

•

Çevrenizde en çok ihlal edilen çocuk hakları
hangileridir?

•

Sözleşmede başka hangi hakların olmasını isterdiniz?

•

Farklı fikirlere neden saygı göstermeliyiz?

•

Hak nedir?

•

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni daha önce hiç
duydunuz mu?

•

Bu sözleşme hakkında neler biliyorsunuz?

Alınan yanıtların ardından ilgili kavramlara yönelik tamamlayıcı açıklamalar yapılır.
“Çocuk Hakları Sözleşmesi’’ sınıf tahtasına yansıtılır.
EK 1 “Dünyadaki Çocuklar” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

2. Aşama
Soruların yanıtları alındıktan sonra gelişmiş ve

T oplum ve D emokratik Y aşam

gelişmemiş ülkelerdeki çocukların haklarını kıyaslamak için Ek 1 “Dünyadaki Çocuklar’’ çalışma kâğıdı
öğrencilere dağıtılır.
EK 1 “Dünyadaki Çocuklar’’ kâğıdında bazı çocukların hayatlarından örnekler verilmektedir. Bu
örnekler okunarak çocukların hangi haklara ihtiyaç
duyduklarını söylemeleri ve gelişmemiş ülkelerdeki
çocuklar ile gelişmiş ülkedeki çocukların haklarını
karşılaştırmaları istenir.
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.....................................................................

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

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

3. Aşama

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

Her öğrenciden seçeceği bir hakka dair slogan
hazırlaması istenir. Yazılan sloganlar ortak panoya
(fon karton, sınıf tahtası) yapıştırılır ve öğrencilerden bu sloganları yüksek sesle okumaları istenir.

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

Ölçme ve değerlendirme
Bu etkinliğe ait "Derecelendirme Ölçeği Formu,
Dereceli Puanlama Anahtarı ve Akran Değerlendirme Formu"na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

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

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

Notlar:
.....................................................................
.....................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................
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EK 1
DÜNYADAKİ ÇOCUKLAR
Aşağıda dünyadaki çocukların hayatları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir Hayatları hakkındaki bilgileri
okuduktan sonra altlarına çocukların hangi haklarının ihlal edildiğini ve neye ihtiyaç duyduklarını yazınız.

Aylan: Ülkesinde iç savaş çıkınca başka
bir ülkeye göç etmek zorunda kalan bir
ailenin 9 yaşındaki kız çocuğudur. Ailesi
ile birlikte göç ettikleri Türkiye’de sığınmacı olarak yaşamlarını sürdürüyorlar.

Enruquie: Küçükken geçirdiği bir hastalık
nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan bir
erkek çocuğudur. Ülkesi ABD’de de engelliler için yol, kavşak vb. önlemler tam olarak
alındığından dolayı sosyal hayatına rahatlıkla devam edebiliyor. Devam ettiği okulda paramedik takımında görev alıyor. En sevdiği
ders beden eğitimi olup bu konuda öğretmeni ve ailesi Enriquie’ye tam destek veriyor.

Ahmad: Pakistan’da ailesi ile birlikte yaşayan
ve bir olay sırasında bacaklarını kaybeden
bir çocuktur. 12 yaşındaki Ahmad okulundaki arkadaşları tarafından engelli olduğu
için akran zorbalığına uğruyor. Okuldaki
arkadaşlarının velileri, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu öne sürerek okulda
Ahmad’ın öğrenim görmesini istemiyorlar.

Diego: Brezilya’da yaşayan 10 yaşında bir
çocuk; hasat zamanılarında kahve çekirdekleri topluyor. Günlerinin çoğu tarlada geçiyor. Tarla dışında, okula gidip arkadaşlarını
ve öğretmenini görüyor. Diğer arkadaşları
gibi tarla sahipleri için çalışıyor.

Tina: Kanada’da ailesiyle birlikte kendilerine ait
beş odalı ve bahçesinde havuzu olan bir evde
yaşayan bir kız çocuğudur. Kendisine ait bir
odası vardır ve ailesinin, Tina’nın istediği her
şeyi alabilecek bir geliri bulunmaktadır. Büyüyünce doktor olmak isteyen Tina, şu sıralar keman, bale ve tiyatro kurslarına devam ediyor.

Robin: Çad’da ailesinin geçimine katkıda
bulunmak amacıyla bir kömür madeninde
günde 1 dolara çalışan 15 yaşında bir erkek
çocuğudur.

Işıl: Türkiye’de yaşıyor. Temiz su kaynaklarına sahip bir ülkede yaşadığı için çok
şanslı. Kendisi kadar şanslı olmayan Afrika’da yaşayan çocuklar amacıyla su kuyuları açılması için yapılan çalışmalara katkıda
bulunmak istiyor.

Ezher: Doğu Türkistan’da bir Uygur Türkü
olan Ezher, Müslüman ismi aldığından isminin değiştirilmesi için baskı altındadır. Yine
kendisi ve ailesi Müslüman oldukları için
zulüm görmektedirler.

Ayodele: Sahra Altı Afrikası’nda yaşıyor,
Ayodele ve arkadaşları temiz su bulamadıklarından ölümle burun burunalar. Kirli sular
yüzünden birçok çocuk, ishale bağlı tifo ve
koleraya yakalanmaktadır.

T oplum ve D emokratik Y aşam
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Toplum ve Demokratik Yaşam

Etkinlik Adı:

23 Nisan Kutlu Olsun

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Araştırma İnceleme Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap,
Sanal Gezi
Materyal/Araç Gereç:

İnternet bağlantılı bilgisayar

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Felsefe, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Ulusal Egemenlik, Millî Birlik ve Beraberlik.

Kazanım ve Açıklamaları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın temsil ettiği millî değerleri benimser.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
(TBMM’nin Açılması ve ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmasında
meydana gelen gelişmelere değinilir. Atatürk ve çocuklara olan sevgisi üzerine örnekler verilir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin “Türkiye Büyük Millet Meclisi”ne yönelik anlamak için aşağıdaki soru, sınıf tahtasına yazılır
veya kelime bulutu oluşturma Web 2.0 araçları kullanılarak sorulur:
•

TBMM size ne ifade ediyor?

Görsel 1: Örnek Kelime Bulutu			

Görsel 2: Örnek Soru-Cevap Kelime Bulutu

236

SOSYAL BİLGİLER

Öğrencilere “Cumhuriyet Müzesi ve Kurtuluş
Müzesi” sanal gezileri yaptırılır. Gezi esnasında
çeşitli sorularla öğrenciler yönlendirilip 4. aşamadaki ilgili soruların cevaplarını bulmaları sağlanır. Sanal müze gezisi sınıfın teknolojik imkânları göz önünde bulundurularak bireysel ya da
grup hâlinde yaptırılır. Yeterli donanımı olmayan
sınıflarda sanal müze gezisi öğretmen tarafından
yaptırılır.
EK 1 “Ayna” bilgi notu sınıf tahtasına yansıtılır.
Video önerisi; TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun Gala Gösterisi

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
TBMM’ nin açılışına yönelik geçirilen süreçler
hakkında açıklamalar yapılır.
“Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda yenilgiyi
kabul etmiş ve 30 Ekim 1918 tarihinde topraklarını
işgale hazırlayacak Mondros Ateşkes Antlaşması’nı
imzalamıştır. İtilaf devletleri, antlaşma maddelerini gerekçe göstererek yurdun birçok yerini işgal
ederken Mustafa Kemal ve arkadaşları Anadolu
halkının sesi olmak için Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenlemiş ve Temsil Heyetini kurmuşlardır
(Yalçın,1994).
Kongreler sürecinde kurulan Temsil Heyeti
ile Ankara’ya gelen M. Kemal Atatürk kurtuluş
mücadelesini buradan idare etmiştir. Ankara’nın
seçilmesinde; yurdun iç bölgesinde olduğu için
işgalinin zor olması, iletişim ve ulaşım açısından
elverişli olması etkili olmuştur. İstanbul’un galip devletlerce resmen işgal edilmesi ve padişahın bünyesindeki Mebusan Meclisinin dağıtılıp
milletvekillerinin tutuklanması üzerine Mustafa
Kemal, hemen harekete geçmiş ve 23 Nisan 1920
tarihinde TBMM açılmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde birlikte kılınan cuma namazı, okunan Kuran ve kesilen kurbanlarla TBMM, Ankara halkının da büyük ilgisi ile açılmıştır. 324 milletvekili

ile kurulan meclis, zorluklar nedeniyle 115 milletvekili ile açılmıştır Aynı gün gerçekleşen toplantıda meclis adının “Türkiye Büyük Millet Meclisi”
olmasına karar verilmiştir. Parlamento geleneklerine göre, en yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey (d. 1845), başkanlık kürsüsüne çıkıp konuşma yaparak Meclis’in ilk toplantısını açmıştır
(Turan, 2011). İttihat ve Terakki Cemiyetine ait
olan ilk meclis binasının eksiklikleri milletin desteği ile tamamlanmıştır (https://sanalmuze.gov.
tr/TR-259957/kurtulus-savasi-muzesi---ankara.
html).
Öğrencilere aşağıdaki soru yöneltilir:
•

Yurdun dört bir yanının işgal edildiği ve kurtuluş mücadelesinin devam ettiği bir zamanda
TBMM’nin açılması neden önemlidir?

2. Aşama
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanma süreci anlatılmadan önce “Atatürk ve onun çocuk sevgisi” üzerine EK1 “Ayna”
bilgi notunda yer alan hikâye paylaşılır.
Ardından ülke genelinde ve sonraki süreçte
uluslararası bir bayram hâline gelmesine yönelik
aşağıdaki açıklamalar yapılır.
Çocuk Bayramı, resmî bayram anlayışının
dışında gelişmiştir. İlk defa, 23 Nisan
1927’de Himaye-i Etfal Cemiyetinin
(Çocuk Esirgeme Kurumu) kutlaması ile
başlamıştır (Kozak ve Mutlu, 2020). Bunun doğuşunda cemiyete gelir temin etme
fikri vardır ve Atatürk tarafından 19271981 yılları arasında kanunla belirlenmiş
bir adı olmaksızın kutlanmıştır. Resmî adı
1981’de çıkarılan bir kanunla “23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olmuştur. 23 Nisan 1979’dan sonra uluslararası bir kimlik kazanmıştır (Akın, 1997).
Atatürk, çocuklara olan sevgisinin en
büyük tecellisi olarak 23 Nisan 1920'de
TBMM'yi açmış, bu mutlu ve önemli günü

T oplum ve D emokratik Y aşam

Cumhuriyetimizin geleceği ve teminatı
olan çocuklarımıza Millî Hâkimiyet ve
Çocuk Bayramı adıyla armağan etmiştir.
Dünyada ilk kez bizim ülkemizde, bir
çocuk bayramı kutlanmaya başlanmıştır.
Bu bayram daha sonra, UNESCO’nun,
1979 yılını çocuk yılı ilan etmesiyle bütün dünya çocuklarının bayramı olarak
Türkiye çocuklarının öncülüğünde kutlanmıştır (Çelik, 2012).
3. Aşama
Bayramın uluslararası bir nitelik taşıdığını ve
farklı ülkelerden gelen çocukların İstanbul, İzmir
ve Samsun gibi şehirlerde misafir edildiği, burada çocukların kültürlerine ait dans gösterileriyle
bayramı kutladıklarını gösteren çeşitli videolardan kesitler izletilir.
Video önerisi; TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun Gala Gösterisi
4. Aşama
Sanal müze gezisinde öncelikle Kurtuluş Savaşı
Müzesi gezilir. Bu müzede öğrenciler şu soruların
cevaplarını bulmaya çalışır.
1. Soru: Müzenin genel kurul salonunda bulunan
tahta sıralar ve soba nereden getirilmiştir?
2. Soru: Müzede bir Atatürk büstü bulunmaktadır.
Atatürk büstünü müzeye kim hediye etmiştir?
3. Soru: Müzede sergilenen tablolardan birinde
Atatürk’ün Ankara’ya gelişi resmedilmiştir. Bu tabloda Atatürk’ü Ankara’da karşılayanlar kimlerdir?
1. Soru cevap: Ankara Muallim Mektebi ve Taş
Mektep’ten sıralar getirilmiştir. Ayrıca civar
kahvehanelerden soba ve borular temin edilmiştir.
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re aşağıdaki sorular sorulur:
•

Meclis binasındaki sıraların, sobaların ve çeşitli eşyaların halkın yardımıyla bir araya getirilmesi bize neyi göstermektedir?

•

Prof Dr. Afet İnan kimdir? (Atatürk’ ün manevi çocuklarından biri olduğu, onu okuması
için yurt dışına gönderdiği belirtilir.)
Cumhuriyet Müzesi sanal gezisi öncesinde

müzenin iki kattan oluştuğu ve geziye birinci
kattan başlanacağı belirtilir. Aşağıdaki sorular
sorulur. İlgili sorulardan 3.sü müzenin ikinci
katı içindir. İlk kattaki soruların cevapları bulunduktan sonra ikinci kat için olan sorular sorulur:
1. Soru: Müzenin girişindeki duvarda asılı olan
yazılı bir levha vardır. Bu levhanın adı nedir?
2. Soru: Atatürk’ ün özel eşyalarının sergilendiği
odada kendi el yazması bir mektup vardır. Bu
mektup Atatürk tarafından kime yazılmıştır?
3. Soru: Cumhurbaşkanlığı Kabul Salonu’nda
yer alan eşyalar nereden getirtilmiştir?
1. Soru cevap: Hâkimiyet Milletindir.
2. Soru cevap: Curtis adlı Amerikalı bir çocuğa yazılmıştır. Söz konusu mektup bir cevap
mektubudur. Öncelikle ilgili çocuk Atatürk’ e
mektup yazmıştır.
3. Soru cevap: Dolmabahçe Sarayı’ndan Atatürk’
ün isteği üzerine getirtilmiştir.
5. Aşama
Öğrencilere web 2.0 araçları ya da renkli fon
karton ve görsel materyaller kullanarak 23 Nisan
temalı bir haber yapacakları belirtilir. İlgili haber-

2. Soru cevap: Atatürk büstü Prof. Dr. Afet
İnan'ın müzeye hediyesidir.

de geçmişten günümüze çocukların seçtiği tarihî

3. Soru cevap: Atatürk’ün Ankara’ya gelişinde
karşılayanlar seğmenlerdir.

kullanabilecekleri belirtilir (Görsel 3). Çalışmala-

Kurtuluş Müzesi gezisinin ardından öğrencile-

bir fotoğraf ya da bayram kutlama görüntülerini
rını hazırlayan öğrenciler yaptıkları 23 Nisan haberlerini sunar.
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ÇOCUKLAR ÜZÜLDÜ VE BAYRAMLARINI KUTLAYAMADILAR

Görsel Kaynakça
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Görsel 1, Görsel 2: https://www.canva.
com/design/DAEdjTv4JtQ/2B2r3lg-wTtp4EwW9LwXhw/edit [Erişim Tarihi: 30.06.2021].
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Görsel 3: https://www.meb.gov.tr/ataturk/Fotograflar/CocukSevgisi. [Erişim Tarihi: 27.04.2021].

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNDE, 23 NİSAN'DA AÇILAN MECLİS HERKESE IŞIK!
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COVİD 19'DAN DOLAYI ÇOCUKLAR EVDE 23 NİSAN KUTLUYOR
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Görsel 3: Örnek 23 Nisan Haberleri
.....................................................................

Öğrencilere, yapılan etkinlikleri bir bütün olarak
düşündüklerinde en çok neleri beğendikleri, hangi
bilgi veya olayların dikkatlerini çektiği sorulur.

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

Ölçme ve Değerlendirme

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

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1: Ayna

AYNA

Atatürk bir ilkokula gitmişti. Her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardı. Hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk kenara çekilmiş, ilgisiz gibi duruyordu. Bu durum Atatürk’ün
gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı: “Çocuğum, neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?’’
diye sordu. Çocuk, “Bir şeyim yok efendim.” diye yanıtladı. Sonra arkasını döndü. Gözlerinden akan yaşları gizlice sildi. Atatürk bunun üzerine “Niçin ağlıyorsun yavrum? Sen ağlayınca ben üzülüyorum.” dedi.
Küçük çocuk, yaşlı gözlerini Atatürk’e çevirdi. “Atam, seni böyle yakından görmek isterdik. Geldin, gördük, sevindik. Ama artık sıramızı savdık. Bir daha seni ne zaman göreceğiz? Ona ağlıyorum.’’ Atatürk, o
zaman bütün çocuklara bakıp dedi ki: Beni ne zaman görmek isterseniz, aynaya bakın. Siz Türk çocukları
benim birer parçamsınız. Ben de sizin.’’ 1

Görsel 1: Atatürk Bir İlkokul Ziyaretinde

Kaynak
1

Yurdakul, Y. (2013). Atatürk’ü Mutlu Eden ve Üzen Anılar. İstanbul: Truva
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Çevre ve Ekoloji

Etkinlik Adı:

Dünyayı Dönüştürmeli

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, soru cevap, gösterip yaptırma, eğitsel oyunlar

Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta veya bilgisayar-projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Çevre, atık malzemeler, geri dönüşüm, yeniden
kullanım, domino.

Kazanım ve Açıklamaları
Çevre ile geri dönüşüm arasında ilişki kurar.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
EK 1, EK 2, öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. EK 1’de
boşluklar doldurulur, doğada yok olma süreleri için
öğrencilerden tahminde bulunmaları istenir. EK 2
öğrencilere dağıtılır ve kartlardaki bölümler şekildeki gibi kesilerek 14 domino kartı elde edilir. Oyun
yoluyla çevre kavramları ve görseller birbirleriyle
ilişkilendirilerek domino mantığıyla dizilir.
1. Aşama
EK 1'de “Bana yardım eder misiniz?” etkinliğiyle, atıkların doğada yok olma süreleri görülecek
ve daha kısa sürede doğayla kaynaşan atıkların neler
olduğu konusunda yorum geliştirecekler.
-“Hepimizin hayatında var olan, kullandığımız,
çevreye attığımız, atıkların doğada yok olma sürelerini biliyor musunuz, çevreye biz ne kadar zarar veriyoruz farkında mısınız?” denilerek sayfanın sol ortasında bulunan, atıkların doğada yok olma süreleri

öğrencilere sorulur. Öğrencilerin bu süreleri tahmin
etmeleri istenir.
EK 1 dağıtılır. Öğrenciler yaptıkları tahminleri
kâğıt üzerinde inceler, ortalama değerleri görür ve
“Atıkların doğada yok olma sürelerini tahmin edebilir misin?” başlığı altındaki bölümleri doldurur.
Görsellerin altındaki boşluklar doldurulup 1. aşama
tamamlanır. Bu atıkların süreleri öğrenciler tarafından yazılacak ve öğretmen, etkinliğin sonunda listeyi öğrencilerle paylaşacaktır.
SORU 1- Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve
eğitim kurumlarında çevre ve geri dönüşümle ilgili
çok fazla uyarı çalışma vs. olmasına rağmen geri dönüştürülebilir materyal yüzdesinin çok düşük olmasını neye bağlıyorsunuz, çözüm önerilerinizi getirir
misiniz?
SORU 2- Gelişmiş toplumların, az gelişmiş
veya gelişmekte olan toplumlara binlerce ton plastik çöplerini göndermesini ve zehirli asbest yüklü
gemilerinin söküm işlemlerinin ülkemizde gerçekleştirilmesini neye bağlıyorsunuz, bununla ilgili düşüncelerinizi belirtiniz?

Ç evre ve E koloji

RESİMLERİN ALTINDAKİ TAMAMLAMA KELİMELERİ:
-KÂĞIT-CAM VE PLASTİK, -HAVA KİRLİLİĞİ, -KÜRESEL ISINMAYI HIZLANDIRIR,
-GERİ DÖNÜŞÜM YAPMALIYIZ, -ENERJİ,
ARABA-BİSİKLET…
2. Aşama
Ön Bilgi: Azalan kaynaklar ve artan nüfus ve buna
bağlı olarak artan üretim ve tüketimin insanlar üzerindeki etkisi kentlerde sürdürülebilirlik anlayışını
ortaya çıkarmıştır
“Bireylerin bilinçli bir şekilde kaynakları yönetebilmeleri ve sürdürülebilirliği sağlamaları için
“3-R”den söz edilmektedir. Bunlar; azaltmak (reducing), yeniden kullanma (reusing), geri dönüşüm
(recycling) olarak açıklanmaktadır.” (Gönen ve Özmete, 2006: 55)
EK 2 etkinlik kâğıtları derse hazırlık esnasında
kesilip öğrenciler tarafından 14 parçaya bölünmüştür. Sınıf, ikişerli olarak gruplara ayrılır. Bu oyunda,
geri dönüşüm ve çevre temalı, görsel özellikleri ilişkili 14 taş kullanılır.
Oyuna Başlarken: 14 kart, resimli yüzleri yere
gelecek şekilde koyulur ve karıştırılır. Her öğrenci
4'er taş alır ve diğer taşlar ters vaziyette yere bırakılır. Oyuna başlayan oyuncu, görsellerden bir tanesini yere koyar ve karşılıklı olarak ellerindeki ilgili
kartlar bitirilmeye çalışılır. Kartların her bir ucunda birbirinden bağımsız iki kavram bulunmaktadır.
Taşlar enlemesine veya diklemesine bir şekilde yere
ilgili bölüme yerleştirilir Yere koyacak kartı olmayan
oyuncu, yerden kart çeker.
Oyunda Amaç: Görselleri ve kavramları ilişkili kartlarla birbirlerine değecek şekilde eşleştirerek
dizmektir. ÖRNEK:
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Bu şekilde eldeki tüm kartlar bitirilmeye çalışılır. Sırası gelen öğrenci 20 saniye içinde elindeki
kartı yere doğru bir şekilde işlemek zorundadır. İlk
bitiren oyuncu “domino” diyerek geri dönüşüm domino oyununun galibi olur.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

Gönen, E. ve Özmete, E. (2006). Aile ve tüketici
bilimlerinin sürdürülebilirlik perspektifi, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi, s.50

�

https://www.cevremuhendisligi.org/index.php/
cevre-aktuel/atiklarin-dogada-yok-olma-sureleri [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

Görsel Kaynakça
1.

https://www.canva.com/design/DAEdmYX9M0I/cwrFv_5b7X8yy3K-1qBsTw/edit [Erişim Tarihi: 30.05.2021]

2.

https://www.canva.com/design/DAEdmYX9M0I/cwrFv_5b7X8yy3K-1qBsTw/edit# [Erişim
Tarihi: 30.05.2021]

3.

https://www.canva.com/design/DAEdmYX9M0I/cwrFv_5b7X8yy3K-1qBsTw/edit# [Erişim
Tarihi: 30.05.2021]

Notlar:
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EK 1
BANA YARDIM EDER MİSİNİZ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yerine

Temiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

. . . . . . . . . . . . . . . kullanmalıyız.

dünyamız için çok önemlidir.

yapmalıyız.

ATIKLARIN DOĞADA
YOK OLMA SÜRELERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATIKLARIN DOĞADA
YOK OLMA SÜRELERİNİ
TAHMİN EDEBİLİR MİYİZ?

Strafor 5.000 yıl
Cam Şişe 4.000 yıl
Plastik 1.000 yıl
Telefon Kartı
1.000 yıl
Kaset
100 yıl - 1000 yıl
Su Boruları
1.000 yıl
Balık Oltası
600 yıl
Bebek Bezi
550 yıl
Plastik Tabak
500 yıl
Pet Şişe 400 yıl
Deterjan 400 yıl
Pil 300 yıl
Alüminyum 100 yıl
Çakmak 100 yıl

.............., ............

ve . . . . . . . . . . . . . . . .

geri dönüştürülebilir malzemelerdir.

Tahta Parçaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kutu Kola .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciklet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boyalı Tahta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yün .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
İp Parçaları .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bez Parçası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pamuklu Kumaş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meyve Artıkları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gazete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Süt Kutusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elma Çöpü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kâğıt Havlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mendil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zehirli gazların havaya salınması

Kömür, petrol gibi fosil yakıtların

yoluyla ortaya çıkan kirlilik çeşi-

yakılması. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’yı

dine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.

hızlandırır.

Ç evre ve E koloji
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EK 2

HER ATIK
ÇÖP
DEĞİLDİR

KOMPOST
GÜBRE
ATIKLARI

GERİ
DÖNÜŞEN
DÜNYA

GERİ
DÖNÜŞÜM
İŞARETİ

GERİ
DÖNÜŞEN
DÜNYA

BİO DİZEL
ve SABUN

GERİ
DÖNÜŞÜM
KUTUSU

DÖNÜŞTÜRME,
YENİDEN
KULLANMA

GERİ
DÖNÜŞEMEYEN
MALZEMELER
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Çevre ve Ekoloji

Etkinlik Adı:

Enerji Kaynakları, Olumlu mu, Olumsuz mu?

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, anlatım, soru cevap, tartışma,
pazar yeri

Materyal/Araç Gereç:

Bilgi kâğıtları, etkileşimli tahta, enerji kaynaklarına
yönelik dergiler,bilgisayar, tablet, kese kâğıdı veya
kavanoz

Kazanım ve Açıklamaları
Farklı enerji kaynaklarının olumlu-olumsuz özelliklerini karşılaştırır. (Enerji kaynaklarının olumlu ve
olumsuz yönleri belirlenerek karşılaştırılması sağlanır.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere “Enerji kaynakları nelerdir?” şeklinde soru sorularak alınan cevaplar tahtaya yazılır ve
öğrencilerin ön bilgileri belirlenir. Öğretmen tarafından farklı enerji kaynaklarına yönelik bilgi kâğıtları
hazırlanır veya öğrencilerin araştırma yapması için
etkileşimli tahta, bilgisayar, tablet vs. hazırlanır. Öğrencilerin verdiği cevaplar arasında eksik olan ya da
yanlış bilinen enerji kaynakları varsa öğretmen tarafından tamamlanır. Öğrencilere hangi enerji kaynaklarının tükenebileceği, hangilerinin tükenmeyeceği
sorularak gruplama yapmaları sağlanır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Petrol, kömür, doğal gaz, nükleer enerji, rüzgâr
enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeo-

termal enerji gibi farklı enerji kaynaklarının isimleri
kâğıtlara öğretmen tarafından yazılır ve kâğıtlar katlanır. Bir kavanoz veya kesenin içine konur. Kâğıtlara yazılan enerji kaynakları ile öğrenci sayısının eşit
olmasına dikkat edilir.
Her öğrencinin bir kâğıt çekmesi ve hangi enerji kaynağını çektiğini paylaşmaması istenir. Öğrencilerin çektiği kâğıtta yazan enerji kaynağını öğretmen tarafından verilen bilgi kâğıtları, dergiler veya
internet ortamından yararlanarak araştırması sağlanır. Bunun için EK 1 Enerji Kaynağı Özellikleri Formu kullanılır. Formun uygun yerlerine enerji kaynağının olumlu ve olumsuz özelliklerini yazmaları
sağlanır.
2. Aşama
Öğrencilere kendilerinin araştırdığı enerji kaynağı ile farklı bir enerji kaynağını karşılaştıracakları açıklaması yapılır. Bunun için öğrencilerin kavanoz veya keseden çektikleri enerji kaynağının yazılı
olduğu kâğıdı ellerinde tutarak sınıfta dolaşmaları
sağlanır. Dolaşırken karşılaştırma yapmak istedikleri enerji kaynağının bulunduğu arkadaşı ile eşleşmeleri istenir.

Ç evre ve E koloji

Eşleşen öğrencilerin EK 1 “Enerji Kaynağı Özellikleri Formu”nda yer alan “Arkadaşımın Enerji
Kaynağı ve Enerji Kaynaklarını Karşılaştırıyorum”
bölümlerini doldurmaları sağlanır. Formun ilgili bölümü doldurulduktan sonra öğrencilerin ikili gruplar hâlinde sunum yapmaları sağlanır. Diğer
öğrencilerin karşılaştırması yapılan enerji kaynakları ile ilgili sorular sorması veya eklemeler yapmasına
imkân verilir.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1

ENERJİ KAYNAĞI ÖZELLİKLERİ FORMU

Adım Soyadım: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bölüm 1. Benim Enerji Kaynağım
Enerji Kaynağım: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enerji Kaynağımın Faydaları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................................................................

Enerji Kaynağımın Zararları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................

Bölüm 2. Arkadaşımın Enerji Kaynağı
Arkadaşımın Enerji Kaynağı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkadaşımın Enerji Kaynağının Faydaları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................

Arkadaşımın Enerji Kaynağının Zararları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................

Bölüm 3. Enerji Kaynaklarını Karşılaştırıyorum
Enerji Kaynaklarımızın Benzerlikleri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................

Enerji Kaynaklarımızın Farklılıkları: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................................................................................
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Çevre ve Ekoloji

Etkinlik Adı:

Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevre

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: RAFT, İstasyon
Materyal/Araç Gereç:

İnternet bağlantısı olan araçlar (İstasyon bilgi formu, etkileşimli tahta, bilgisayar, tablet vb.)

Disiplinler Arası Bağlantı:

Türkçe

Kazandırılacak Kavramlar:

Sivil Toplum Kuruluşu

Kazanım ve Açıklamaları
Çevreyi koruma alanında faaliyet gösteren sivil
toplum kuruluşlarının faaliyetlerini değerlendirir.
(Bir STK belirlenerek yapılan faaliyetleri öğrencilerin değerlendirmesi sağlanır.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen tarafından dersten önce dersliğin
oturma düzeni 3 istasyon olacak şekilde düzenlenir. RAFT ve istasyon teknikleri için “İstasyon Bilgi Formları” hazırlanır. Öğrencilere sivil toplum
kuruluşu kavramından ne anladıkları sorularak ön
bilgileri ortaya çıkartılır. Öğrenme eksikliği olan
öğrencilerin öğrenme eksiklikleri giderilir. Ayrıca
öğrenme yanlışlığı olan öğrencilerin öğrenme yanlışlıkları düzeltilir. Sonraki aşamada “Çevreyi korumak amacıyla faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları hangileridir?” sorusu sorularak cevaplar alınır.
Alınan cevaplar değerlendirilerek STK’lerin çevreyi
korumak amacıyla faaliyet yürütüp yürütmediklerine karar verilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarından birinin
faaliyetlerini incelemek amacıyla bir sivil toplum kuruluşunu tercih etmeleri sağlanır. Bunun için oylama
yapılarak çoğunluğun tercihine karar verilir. Daha
sonra öğrencilerin belirlenen sivil toplum kuruluşunun yaptıkları faaliyetleri incelemeleri sağlanır.
2. Aşama
Bu aşamada öğrenciler 3 gruba ayrılır. Her gruba öğretmen tarafından hazırlanan “İstasyon Bilgi Formu”ndan bir tanesi verilerek doldurmaları
sağlanır. Doldururken STK tarafından yapılan faaliyetlerin dikkate alınması sağlanır. “Kim Yazıyor”
bölümü için, “Ne Yazıyor” bölümünde tercih edilecek aracı kimin yazacağı belirlenir. Bunlar: toprak,
hava, su, dernek veya vakıf başkanı, fabrika sahibi,
çiftçi vs. olabilir. “Ne Yazılıyor” bölümü için mektup,
elektronik posta, şiir vb. araçlar seçmeleri sağlanır.
“Kime Yazıyor” bölümü için “Ne yazıyor” bölümünde tercih edilen aracı kime yazdıklarını belirlemeleri
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sağlanır. Bunlar: toprak, hava, su, dernek veya vakıf başkanı, fabrika sahibi, çiftçi vs. olabilir. Konu bölümü
için “Ne Yazıyor” bölümünde tercih edilecek aracın konusunun ne olacağı belirlenir. Bu çalışmada konu belirlenirken STK’nin faaliyetlerin dikkate alınmasına önem gösterilir. Ayrıca bu ögelerin her istasyon için farklı
olmasına dikkat edilir.
Örnek İstasyon Bilgi Formu

Kim Yazıyor:

Ne Yazılıyor:

Kime Yazıyor:

Konu:

3. Aşama
Hazırlanan örnek istasyon bilgi formları her istasyona asılır. Öğrencilerin STK’nin faaliyetlerini de dikkate
alarak “Ne Yazıyor” bölümünde belirlenen şiir, mektup, elektronik posta gibi araçları doldurmaları sağlanır.
Öğrencilere, yapılan faaliyetlerin olumlu, olumsuz yönlerini ve bu faaliyetler ile ilgili ne hissedeceklerini dikkate almaları gerektiği belirtilir. Bu işlem, istasyon tekniğine uygun olarak grupların her istasyonu (masayı)
sırayla dolaşması ile gerçekleştirilir. Her istasyon için beşer dakika süre belirlenir. Beş dakikanın sonunda
grupların diğer istasyona gitmeleri sağlanır. Öğrenciler her istasyonda, yarım kalan değerlendirmeyi devam
ettirilir.
4. Aşama
Gruplar her üç istasyonda da çalışmalarını bitirdikten sonra yapılan çalışmalar her grup için belirlenen bir
öğrenci tarafından okunur. Ortaya çıkan ürün ile STK tarafından yapılan faaliyetlerin uyumu, varsa eksikleri
ve fazlalıkları tüm öğrencilerle beraber belirlenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Ç evre ve E koloji
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme

Modül:

Çevre ve Ekoloji

Etkinlik Adı:

Doğa Dostu Kâşifler

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap

Materyal/Araç Gereç:

Kırmızı pancar, kahve, A4 kâğıtları, bulmaca, sulu
boya fırçaları, renkli kalemler

Disiplinler Arası Bağlantı:

Görsel Sanatlar, Coğrafya, Ekonomi, Fen Bilimleri

Kazandırılacak Kavramlar:

Ekolojik Ayak İzi, Su Ayak İzi, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Ekonomi, Karbon Ayak İzi, Küresel Isınma,
Ekolojik Köy

Kazanım ve Açıklamaları
BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukların farkında olur
(BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde
durulur. Dünyanın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya yönelik sorumluluklar vurgulanır.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Derse başlamadan önce öğretmen, kahve ve
pancar ile renklendirilmiş suyu hazırlamış olmalıdır. “Bulmaca” ve “Öz Değerlendirme Formu” ve
“Bilgi Kâğıdı” öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. Derste
yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi verilir ve ders sonunda öğrencilerin neleri öğrenmiş olacakları hakkında bilgilendirme yapılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçları ile ilgili sorular sorulur. Öğrencilerden yaşa-

dıkları çevrede daha önce bu konuda karşılaştıkları
bir problem varsa açıklamaları istenir.
2. Aşama
Ardından EK 1’de yer alan ve öğrenci sayısı kadar çoğaltılan bulmaca öğrencilere dağıtılır. Bulmacanın yanında yer alan sözcükleri kâğıt üzerinde
işaretlemeleri istenir. Öğrencilerin hepsi bulmacayı
tamamladıktan sonra bulmacada yer alan kavramları daha önce duyup duymadıkları sorulur. Cevaplar
alındıktan sonra aşağıda yer alan bilgi notu öğrencilerle paylaşılır.

BİLGİ NOTU¹
Ekolojik Ayak İzi: Ekosistemdeki dengenin sağlanması doğrultusunda, ekosisteme
geri kazandırılması gereken miktarı belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan bir yöntemdir.
Su Ayak İzi: Üretim sürecinde harcanan su
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tüketimini ölçmede kullanılan bir araç ve kavramdır.
Sürdürülebilir Kalkınma: İnsanların yaşamlarını devam ettirirken, çevreye zarar vermeden gelişmelerini amaçlayan bir kalkınma
ilkesi olarak tanımlanmaktadır.
Yeşil Ekonomi: Doğal çevreye zarar verme
riskini ve kaynak kıtlığını azaltmayı amaçlayan
çevre dostu ekonomiye denilmektedir.
Karbon Ayak İzi: İnsan faaliyetleri ile ortaya
çıkan sera gazının çevreye verdiği zararı ölçmek
için kullanılan bir kavramdır.
Küresel Isınma: Atmosfere salınan karbondioksit gibi ısıyı muhafaza eden gazların artması ile sera gazlarının artmasına bağlı olarak deniz, kara ve hava sıcaklıklarında meydana gelen
artıştır.
Ekolojik Köy: Kent yaşamından uzak olarak doğa ile iç içe ve uyumlu şekilde yaşamayı
amaçlayan bireylerin kurdukları yerleşimlerdir.

bon salınımlarını azaltmak için anlaşmalar yapıldığı
örnek olarak verilir. Ardında “Su ayak izinizi” veya
“Karbon ayak izinizi azaltmak için siz neler yapabilirsiniz?” sorusu sorularak öğrencilerden cevaplar
alınır.
6. Aşama
Bu bilgilendirmeler yapıldıktan sonra öğretmen,
öğrencilere pancar ve kahve ile hazırladığı doğal
renklendiriciler ile etkinlik yapmak üzere öğrencilere birer tane A4 kâğıdı dağıtır. Öğrenciler ister kahve ister pancar suyu ile kâğıtlarında ellerinin izini
oluştururlar.
Öğrenciler aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi
kâğıtlarda farklı şekillerde baskı oluşturabilirler.
Ardından öğrencilerden baskı yaptıkları kâğıtlara
renkli kalemler ile slogan yazarak afiş oluşturmaları
istenir. İsteyen öğrenciler sulu boya fırçası ile kahve ve pancar suyu yardımıyla şekiller de çizebilirler.
Öğrenciler, hazırladıkları afişleri kendi okullarındaki sınıflarında öğretmenlerini bilgilendirerek sınıf
panolarına asmaları için görevlendirilirler.

4. Aşama
EK 2’de yer alan bilgi kâğıdı öğrencilere dağıtılır
ve okumaları istenir. BM Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri hakkında öğrencilere bilgi verilir.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri², “Yoksulluğa Son, Açlığa Son; Sağlık ve Kaliteli Yaşam;
Nitelikli Eğitim; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; Temiz
Su ve Sanitasyon; Erişilebilir ve Temiz Enerji; İnsana
Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme; Sanayi, Yenilikçilik
ve Altyapı; Eşitsizliklerin Azaltılması; Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar; Sorumlu Üretim ve Tüketim; İklim Eylemi; Sudaki Yaşam; Karasal Yaşam;
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ve Amaçlar İçin
Ortaklıklar”dır.

Örnek Afiş Görseli ¹

5. Aşama

Görsel Kaynak

BM Kalkınma Hedefleri kapsamında dünyada
ve Türkiye’de yapılan çalışmalar hakkında örnekler
verilir. BM çalışmaları neticesinde kız-erkek çocukların eğitime erişimlerinin arttırıldığı, ülkelerin kar-

Ölçme ve Değerlendirme

Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu”na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

�

¹https://www.canva.com/design/DAEaWYV_
wrU/4cyQ2ztGHCm1r_0PdhXHPA/edit [Erişim
Tarihi: 15.04.2021]

Ç evre ve E koloji

�

²EK 2 https://www.canva.com/design/DAEfCVvhrVM/1e_rsfL5Oaapp_pvy_92qg/edit [Erişim
Tarihi: 15.04.2021]

Kaynaklar
�

¹ Özsoy, C. E. (2015). Düşük karbon ekonomisi
ve Türkiye’nin karbon ayak izi, Emek ve Toplum
Dergisi, 4 (9), 198-215.

�

¹ https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/
su-ayak-iziniz-ne-kadar-buyuk [Erişim Tarihi:
12.07.2021]

�

¹ Hurma, H. (2014). Yeşil ekonomi çerçevesinde
küresel tarımının geleceği, XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Samsun, 106-113.

�

² https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/
home.html’den aktaran Türkoğlu, İ. (2020). Sürdürülebilir kalkınmada kültür mirasının yeri ve
önemi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dergisi, 10 (20), 117-143.
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EK 1: Bulmaca

SOSYAL BİLGİLER

Ç evre ve E koloji

EK 2: Bilgi Notu

BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER
SÜRDÜRÜLEBİLİR
KALKINMA
HEDEFLERİ

Yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı ve
kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal
cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon,
erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş
ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik
ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki
yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar.
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Sosyal Bilgiler ve Bilim

Etkinlik Adı:

Sosyal Bilim İnsanlarına Bakış

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Araştırma ve İnceleme Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap

Materyal/Araç Gereç:

Öğrenci sayısı kadar internet bağlantısı olan bilgisayar.

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Arkeoloji, Filoloji

Kazanım ve Açıklamaları

2. Aşama

Türk ve dünya kültürüne sosyal bilimler alanında katkı sunan bilim insanlarının çalışmalarını analiz eder.

Örnek bilim insanları ve çalışmalarına yönelik
yapılan yorumların ardından öğrencilerden kendi
seçtikleri sosyal bilim insanlarının hayatlarına ve
çalışmalarına (amacı, özelliği, önemi) yönelik araştırma yapmaları istenir. Bu araştırmalar dijital programlar veya karakter konuşturma web 2.0 araçları
kullanılarak yaptırılabilir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilere sosyal bilim alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına örnek vermeleri istenir. Sosyal
bilim alanında yapılan çalışmaların insanlığa hangi
yönlerden katkı sağlayacağına yönelik öğrenci görüşleri alınarak derse giriş yapılır.
Etkinlikte dijital programlar kullanılacağından
yeterli donanıma sahip bilişim teknolojileri sınıfının
kullanılması önerilir.
EK 1 “Örnek Sosyal Bilim İnsanları” sınıf tahtasına yansıtılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
EK 1 “Örnek Sosyal Bilim İnsanları” çalışma
sayfasında yer alan sosyal bilim insanlarının Türk ve
dünya kültürüne katkıları incelenir. İlgili bilim insanlarının eserlerine yönelik sorular sorulur.

3. Aşama
Çalışmalarını tamamlayan öğrenciler sunum
yaptıktan sonra etkinlik sonlandırılır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı,
Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme ve Dereceleme Ölçeği Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

Dilbaz Kutlu, B.(2016). Müze-İ Hümayun’da İskender Lahdi. Tarih Dergisi, İstanbul , s. 1-26.
Doi:91456C4DC64841F8BA9044898D8217CF.
[Erişim Tarihi: 27.05. 2021].

�

URL 1: “Muazzez İlmiye Çığ: Kızlarıma annem
baktı, ben müzedeydim”. T24. 9 Mayıs 2016 ta-

S osyal B ilgiler ve B ilim

rihinde kaynağından arşivlendi. [Erişim Tarihi:
27.05. 2021].
�

URL 2: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mucizenin-ta-kendisi-muazzez-ilmiye-cig-1814536. [Erişim Tarihi: 27.05. 2021].

�

URL3: https://www.amerikaninsesi.com/a/a-172006-11-01-voa9-88045442/853243.html. [Erişim
tarihi: 27.05. 2021].

�

URL 4: http://www.gazetevatan.com/ilmiye-cig-isik-universitesi-nde--287918-gundem.
[Erişim Tarihi: 27.05. 2021].

�

URL 5: https://www.halkkitabevi.com/zaman-tuneliyle-sumere-yolculuk-1. [Erişim Tarihi: 27.05. 2021].

�

URL 6: . http://trdergisi.com/tarihe-isik-tutan-adam-halil-inalcik. [Erişim Tarihi: 20.05. 2021].

�

URL7:https://www.tbmm.gov.tr/eyayin/
GAZETELER/WEB/MECLIS%20BULTENI/2469_2008_0000_0146_0000/0007.pdf. [Erişim Tarihi: 20.05. 2021].

�

URL 8: https://www.kitapyurdu.com/kitap/osmanli-imparatorlugunun-ekonomik-ve-sosyal-tarihi-1/440730.html. [Erişim Tarihi: 20.05.
2021].

�

URL 9: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/
osman-hamdi-bey. [Erişim Tarihi: 20.05. 2021].

�

URL 10: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/
tasa-yansiyan-sanat--lahitler. [Erişim Tarihi:
20.05. 2021].

Görsel Kaynakça
EK 1
�

Görsel 1 ve Görsel 2: https://www.kulturportali.
gov.tr/portal/tasa-yansiyan-sanat--lahitler. [Erişim Tarihi: 22.05.2021]
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EK 1 Örnek Sosyal Bilim İnsanları

TÜRK TARİH PROFÖSÖRÜ: HALİL İNALCIK

Osmanlı Türk tarihine hem siyasi hem de kültür ve medeniyet konularında orijinal katkılar sağlamıştır. Onlarca kitabın ve yüzlerce makalenin sahibi olan
İnalcık, kaynak niteliği taşıyan eserler meydana getirmiştir. Yaptığı analizler ve araştırmalarla pek çok konuyu aydınlatarak tarihe ışık tutmuştur. Tarih alanında yaptığı
üstün çalışmalar ve yetiştirdiği öğrenciler sebebiyle “Tarihçilerin Kutbu” gibi isimlerle anılmıştır. İnalcık, Ankara
Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde 32 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak 1972 yılında Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarih Kürsüsünü, 1993 yılında da Bilkent Üniversitesinde tarih bölümünü kurmuştur. İnalcık,
çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi; iyi düzeyde; İngilizce,
Fransızca, Almanca; orta düzeyde de Arapça, Farsça ve
İtalyanca biliyordu. Dünyaya mal olmuş çok sayıda eseri
vardır. S. Faroghi ile birlikte E.J.Brill’in (Leiden) The Ottoman Empireand Its Heritge serisinin editörlüğünü üstlendi. 38. cilt olarak yayınlanan bu eser Osmanlı tarihini Batı dünyasına tanıtan belli başlı eserler arasındadır. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora verilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken
Cambridge’de bulunan Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı
2000 bilim adamı arasında yerini almıştır (URL 6).
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I
Dört uzmanla birlikte hazırladığı ve Osmanlı Türk tarihinin medeni yüzünü dünyaya tanıtan eseri “Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 1” bugün dünya üniversitelerinde okutulan
temel eserler arasındadır. Bu eser 7 Balkan diline ve Arapçaya çevrilmiştir (URL 7). Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Osmanlı tarihini dünya tarihinin ayrılmaz bir parçası hâline getiren Halil İnalcık’ın, orijinali Cambridge University Press tarafından yayımlanan eseridir. Bu eser aynı
zamanda, İkinci Dünya Savaşı’na dek siyasi ve askerî olaylardan ötesini sorgulamayan tarihçilik yaklaşımının, toplumsal ve ekonomik boyutların da katılarak zenginleşmesiyle değişen dünya tarihçiliğinin,
Osmanlı tarihi bölümüne dair bir çalışma olarak düşünülüp kaleme alınmıştır. Bu çalışma, gelecek nesil
tarihçiler için daha derinlemesine çalışmalar bekleyen yeni gündem maddelerini ve metodolojik örnekleri de içerir. Bu ilk ciltte Halil İnacık’ın 1300-1600 döneminin sosyal ve ekonomik tarihine dair, esere de
damgasını vuran yaklaşımının ana hatları çizilmiştir (URL8).

Soru 1: Halil İnalcık Osmanlı İmparatorluğu hakkında kaleme aldığı eserini farklı uzmanlarla
bir araya gelerek ortaya çıkarmıştır. Bunun önemi ve amacı neler olabilir?
Soru 2: Osmanlı tarihinin dünyaya tanıtılması neden önemlidir?
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MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Muazzez İlmiye Çığ, Sümerolog, bilim insanı, tarihçidir. 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa’da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Eskişehir’de öğretmenlik
yapmaya başladı ve 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümüne girdi. Mezun olduktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi Çivi yazılı Belgeler Arşivine uzman olarak
atandı. Aynı yıl Kemal Çığ ile evlendi. Müzede çalıştığı 31 yıl boyunca
meslektaşı Hatice Kızılyay ve Dr. F. R. Kraus ile birlikte müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılmış on binlerce
tableti temizleyip, sınıflandırıp numaralandırdı, 74 bin tabletten oluşan
çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu, 3 bin tabletin kopyasını yapıp katalog hâlinde yayımladı (URL 1).
Çığ, yazdığı kitaplarla, çözümlediği tabletlerle, Anadolu uygarlıklarının günümüzde anlaşılabilmesine olanak sağlayan insanlardan biri olarak bilinmektedir. Cumhuriyet’in kurulduğu günden bu yana yaşananlara tanıklık eden ve hayatını Mustafa Kemal Atatürk’ün hayalini gerçekleştirmeye adayan bir Cumhuriyet kadını olan Muazzez İlmiye Çığ’ın çok sevdiği ve çok sık
tekrarladığı, Sümer Atasözü gibi “Madem ki biliyorsun, neden öğretmiyorsun?” (URL 2).
2000 yılında İstanbul Üniversitesi Muazzez İlmiye Çığ’a “Fahri Doktor” unvanı verdi. Sümer ve Hitit
kültürlerini tanıtan on üç kitap yazdı. Birçok ödül aldı. Ayrıca bilimsel ve popüler makaleleri çeşitli dergi
ve yayınlarda yayımlanmakta ve şu anda da çalışmalarına devam etmektedir (URL 3). Muazzez İlmiye
Çığ, “Tarih Sümer ile Başlar”, eserini Türkçeye çevirerek kazandırmış; çocuklar için “Zaman Tüneliyle
Sümerlere Yolculuk” isimli kitabını yazmıştır. İlk yasa sistemi hangi uygarlığa aitti? İlk vergi indirimini
kim uyguladı, ilk aşk şarkısı, ilk atasözü ve deyim hangisi? Bu soruların cevabı hiç şüphesiz çivi yazısı
denen yazılarını kil tabletlere geçiren; yazılı tarihi başlatan Sümerlerin tabletlerini okumada saklı. “Tarih
Sümer ile Başlar” çeviri kitabında bu soruların cevaplarını bulmak mümkün olacaktır (URL 4). “Zaman
Tüneli”yle “Sümerlere Yolculuk” eseri hakkında Muazzez İlmiye Çığ şunları söylemiştir:
“Sümerlerin, Asya topraklarından göç etmeleri nedeniyle Türklerle ilişkileri olabileceğini düşünen
büyük Atatürk, Sümer dili ve kültürünün ülkemizde tanınmasını istiyordu. Bu nedenle Sümeroloji eğitimini başlattı. Ben de bu yönde hizmet etmek istedim ve eserler yazdım. Bu küçük kitap, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Çivi Yazılı Belgeler Arşivinde on binlerce Sümer tableti üzerinde uzun yıllar yaptığım
çalışmalarımın çocuklarımıza ve halkımıza sunduğum birer küçük ürünüdür.” Sümer uygarlığına doğru, zaman tüneliyle yola çıkılan kitabın kahramanları, adları Ludingirra ve Dada olan iki çocuktur. İki
kahraman tam 4.000 yıl önce yaşamışlardır. Ama yaşadıkları sorunlardan duygularına, düşüncelerine
günümüz çocuklarının dünyasına da çok benzemektedir.... İki kahraman sayesinde Sümerlerin sosyal ve
kültürel yaşamları hakkında bilgi edinilmektedir (URL 5).
Soru 1: Muazzez İlmiye Çığ’ın bir Cumhuriyet kadını olmasını Cumhuriyet'in temel değerlerinin anlaşılabilmesi açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Soru 2: Muazzez İlmiye Çığ’ın, Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk adlı kitabı yazması sizce neden önemli?
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OSMAN HAMDİ BEY

İlk Türk arkeolog ve ilk Türk ressamlarından olan Osman Hamdi Bey, çağdaş müzeciliğin ülkemizdeki hamisi olarak da sanat tarihimizde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Diplomatik görevlerde de bulunan
Osman Hamdi çok yönlü bir bilim insanı, aynı zamanda da sanatçıdır. Devlet kademesinde çeşitli görevlerde bulunan Osman Hamdi Bey, memurluğu bırakınca Osmanlı’daki ilk müze oluşumu Müze-i Hümayun’un müdürü ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurucu müdürü yapıldı. Ölümünden 100 yıl sonra bile
takdirle anılacak çalışmaları bu görevleri sırasında gerçekleştirmiştir. İlk iş olarak eski eserler tüzüğünü yeniden düzenledi ve Osmanlı topraklarında bulunan eserlerin yurt dışına götürülmesini yasaklattı.
Nemrut Dağı’ndan Lagina’ya, Alacahöyük’ten Rodos’a kimine kendisinin de katıldığı arkeolojik kazılar
yaptırdı. Ortaya çıkarılan tarihî eserler Aya İrini’deki alana sığmayınca Çinili Köşk’e taşıttı, burası da yetersiz kalınca İstanbul Arkeoloji Müzesinin inşa edilmesini sağladı (URL 9).
Sayda Kral Mezarlığı kazısı gerçekleştirdiği kazılardan en önemlisi oldu. Lübnan’da yapılan ve dünyada yankı uyandıran bu kazıda, bugün İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte olan İskender Lahdi
gün yüzüne çıkarıldı. Lahit, her ne kadar İskender Lahdi olarak anılsa da aslında İskender’e ait değildir.
Aynı dönemde yaşamış olan Sidon Kralı Abdalonymos’a ait olduğu düşünülmektedir. Lahdin İskender
ismini almasının nedeni, üzerinde Büyük İskender’in figürünün yer almasıdır. Başlangıçta önemli bir
yanlış gibi gözükmektedir. Lahdin İskender’e ait olamayacağı anlaşılınca bu yanlış önemsiz bir ayrıntıdan öteye geçmez. Bu ad ile ününe ün katmış ve o kadar benimsenmiştir ki değiştirilmeden kullanılmaya
devam edilmektedir. İskender Lahdi’nin üzerinde iki konu betimlenmiştir, birincisi Makedonyalılar ile
Persler arasındaki amansız savaş, ikincisi ise Makedonyaların Persler ile birlikte düzenledikleri geyik,
panter ve aslan av sahneleridir (URL 10).

Görsel 1: İstanbul Arkeoloji Müzesi

Görsel 2: İstanbul Arkeoloji Müzesi

Soru 1: İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurulması neden önemlidir?
Soru 2: Sizce, Sayda Kral Mezarlığı kazısında çıkarılan İskender Lahdi hangi özellikleriyle dünyada büyük ilgi
görmüştür?
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Anadolu Uygarlıklarından Haberler

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji,Yöntem ve Teknikler: Sunuş Yoluyla Öğretim, Soru Cevap, Eğitsel Oyunlar
Materyal/Araç Gereç:

Boyama kalemleri

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Arkeoloji, Sosyoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Uygarlık, Tümülüs, Fibula, Su Kanalı, Sikke

Kazanım ve Açıklamaları
Günümüz Anadolu Kültürünün Oluşmasında
Anadolu Uygarlıklarının etkilerini sosyo-kültürel
değerler açısından analiz eder.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin Anadolu uygarlıklarına yönelik ön bilgilerini belirlemek için aşağıdaki sorular sorulur:
•

Yaşadığımız bu topraklarda bizden önce kurulan medeniyetler hakkında bilginiz var mı?

Alınan yanıtlar doğrultusunda Anadolu’nun
coğrafi özelliklerinden ötürü eski çağlardan beri
yerleşim yeri olarak seçildiği belirtilir. Bunun sebeplerinin neler olabileceği öğrencilere sorulur ve
gerekli açıklamalar yapılır.
EK 1 “Anadolu’dan Haberler” , EK 2 “Anadolu
Uygarlıkları Görselleri” ve EK 3 “Uygarlık Görev
Kartları” öğrenci sayısına göre çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Urartu Kralı Menua tarfından yaptırılan su kanalının üzerindeki yazıta dair bilgi öğrencilerle paylaşılır.

URARTULARDAN: Ispuini’nin oğlu Menua,Tanrı Haldi’nin gücü sayesinde bu kanalı açtı. Adı
MENUA KANALI’dır. Tanrı Haldi’nin büyüklüğü
sayesinde, Menua, güçlü kral, büyük kral, Bianili ülkelerinin kralı, Tuşpa kentinin efendisidir. Menua
der ki “Kim bu yazıyı silerse, kim onu tahrip ederse,
kim bunu görürse, kim başkasına ‘Bu kanalı ben açtım.’ derse o, Tanrı Haldi, Tanrı Teişeba, Tanrı Şivini
ve bütün tanrılar tarafından mahvedilsin; güneş ışığından yok edilsin (Kılıç ve Eser, 2016).’’
•

Bu yazıyı Kral Menua’nın Şamran Kanalı duvarına
yazdırmasındaki amacı ne olabilir, sorusu sorulur.

Alınan yanıtlardan sonra yazının Kral Menua
tarafından halk arasında Şamran Kanalı olarak bilinen su kanalının üzerine yazdırıldığı belirtilir.
2. Aşama
Sınıf mevcuduna göre öğrenciler iki ya da üç gruba ayrılır. EK 1 “Anadolu’dan Haberler” adlı gazete her
gruba verilir. Gruplardan seçilen temsilciye birer gazete bölümü verilir ve yüksek sesle okumaları istenir.
3. Aşama
EK 2 “Anadolu Uygarlıkları Görselleri (Fibula,
Efes, Şamran Su Kanalı, Hattuşa Aslanlı Kapı, Tü-
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mülüs, Hipokrat, Van Kalesi, Kadeş Antlaşması,
Kral Yolu, Lidya Sikkesi)” öğrencilere dağıtılır. EK
1’deki bilgiler ışığında grupların görsellerin hangi
uygarlığa ait olduklarını bulup altına yazmaları istenir. Grup sözcülerinin cevapları sırasıyla söylemesi istenir. Görsellerin temsil ettikleri uygarlıkların
doğru cevapları, birlikte kontrol edilir. En çok doğru
cevabı veren grup etkinliğin kazananı olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Öz Değerlendirme Formu ve
Kelime İlişkilendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
�

Akurgal, E. (2017). Anadolu Uygarlıkları (2.Baskı). Phoenix Yayınevi.

�

Öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:

Kılıç, Y. Eser, E. (2016). Urartu Yazıtları Işığında
Din-Siyaset İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Bilgi
Dergisi, 12 (2).

�

•

Uygarlıklardan hangilerinin ortak özellikleri
var? Bu özellikler neler?

Senden Önce Anadolu Serisi, Hititler. (2009).
Anadolu Medeniyetleri Müzesi.

�

Sert, G. (2020). Keşfedin, Anadolu Uygarlıkları.
Iş Bankası Yayınları.

•

Günümüzde taş/duvar işçiliğinin ve kuyumculuğun Doğu Anadolu’da yaygın olduğunu, bu
yöre halkının altını takı amaçlı kullanmayı çok
sevdiğini biliyoruz. Peki, bu ustalık ve alışkanlıklarda geçmişteki hangi uygarlığın etkisinin
olduğunu söyleyebiliriz?

�

Uyanık, S. (2016). Anadolu medeniyetlerinde
ekolojik izler. Harran üniversitesi mühendislik
dergisi, 1, 19_24.

4. Aşama

•

•

Anadolu uygarlıklarında doğaya saygı ve bereket
getirdiğine inanıldığı için baharın gelişi çeşitli
şenliklerle kutlanılıyordu. Peki, bugün hâlâ buna
benzer bir gelenek Anadolu topraklarında var mı?
Anadolu uygarlıklarından bazıları şehir kapılarında, süs eşyalarında, ev aletlerinde ve kabartmalarında aslan, boğa, koç gibi çeşitli hayvan
figürlerini ve heykellerini kullanmışlardır. Günümüzde hayvan figürü veya heykelinin kullanıldığı alanlar, yerler var mı?

•

Anadolu medeniyetlerinden günümüze kalan
sahne sanatı nedir?

•

Anadolu uygarlıklarından hangisinin buluşu,
günümüzü de ekonomik alanda etkilemiştir?

Görsel Kaynakça
EK 2
1.

HİPOKRAT: https://www.shutterstock.com/tr/
image-vector/hippocrates-ancient-greek-physician-who-lived-1878703741 [Erişim Tarihi:
05.04.2021]

2.

LİDYA PARASI: http://tegmmateryal.eba.gov.tr/
upload/uygulama/b07c0f09-99b0/9ab1a6daa3c8cf5b76a53d76f741b9855ea7d5dc.pdf. [Erişim Tarihi: 05.04.2021]

3.

VAN KALESİ: https://www.istockphoto.com/
tr/foto%C4%9Fraf/t%C3%BCrkiye-tu%C5%9Fba-kalesi-olarak-da-bilinen-eski-van-kalesi-gm642910600-116988343 [Erişim Tarihi:
05.04.2021]

4. TÜMÜLÜS: https://www.kulturportali.gov.tr/
medya/fotograf/fotodokuman/6247/[Erişim Tarihi: 05.04.2021]
5.

ŞAMRAN SU KANALI: http://tegmmateryal.eba.
gov.tr/upload/uygulama/b07c0f09-99b0/9ab1a6daa3c8cf5b76a53d76f741b9855ea7d5dc.pdf.
[Erişim Tarihi: 05.04.2021]

6.

Kartlarda yer alan bilgiler ve buna yönelik görevler öğretmen tarafından okunur.

FİBULA: http://tegmmateryal.eba.gov.tr/upload/
uygulama/b07c0f09-99b0/9ab1a6daa3c8cf5b76a53d76f741b9855ea7d5dc.pdf. [Erişim Tarihi: 05.04.2021]

7.

Öğrenciler görevlerden yapmak istediği bir ya
da birkaç görevi seçer.

HATTUŞA ASLANLI KAPI: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/fotograf/fotodetay/16544 [Erişim Tarihi: 05.04.2021]

8.

EFES: https://www.kulturportali.gov.tr/medya/
fotograf/fotodokuman/3979/efes-celsus-kutuphanesi. [Erişim Tarihi: 05.04.2021]

5. Aşama
EK 3 “Uygarlık Görev Kartları” öğrencilere dağıtılır.

Gönüllü öğrencilerin yaptıkları görevleri sunması istenir.

EK 1

gazete
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ANADOLU’DAN
HABERLER
HİTİTLER

URARTULAR
Doğu Anadolu’ da yaşayan aşiretler zamanla Hurri ve Mitanni
halkıyla birleşip Van Gölü civarında Urartu devletini kurdular.
Ülkelerinin başkenti Tuşpa’dır. 1

Bir Zamanlar Urartular:
Kuruldukları bölgenin sert iklim ve zorlu yaşam koşullarına
ayak uydurabilmek için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Anadolu’nun en eski kara yollarını inşa ettiler.
Su kanallarıyla ünlü olan Urartular, kanallardan sağladıkları
suyu, pişmiş toprak borularla şehre taşıdılar.
Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Hititler 4.000 yıl
önce göç edip İç Anadolu’ya geldiler. Buranın yerli
halkı Hattilerle kaynaşıp Başkenti Hattuşa olan Büyük Hitit devletini kurdular.1
Bir Zamanlar Hititler:
Kralın yanında, Pankuş adlı meclislerinde devlet
işlerini görüştüler.2
MÖ.1270 yılında Mısır ile yaptıkları Kadeş Antlaşması tarihin uluslararası özellik taşıyan ilk antlaşması oldu.
Hititler yalnızca kendi tanrılarına değil, ele geçirdikleri bölgelerin tanrılarına da saygıda kusur etmezlerdi. Bu yüzden pek çok tanrıya inanan Hititler, Bin Tanrılı Halk olarak anılırdı.1
Hititlerin bayramları da meşhurdu. Doğa olaylarıyla ilgili bayramları çoğunlukta olan Hititlerin
Purulli Bayramı’nın önemi büyüktü. Bu bayramda
kıştan sonra gelen ilkbaharı ve doğanın yeniden
canlanması kutlanırdı. Müzik, dans ve akrobasi
gösterileri yaparlar, yer, içer eğlenirlerdi.2
Kil tabletlerde kendi dillerinde çivi yazısını, kaya
anıtlarında ve damga mühürlerinde ise resimli yazı
olan hiyeroglifi kullanmışlardı.
Sarnıç, havuz ve su depoları yapıp, tahıl ambarları
inşa ederek kuraklık ve kıtlık gibi felaketlere karşı
önlemler aldılar. 1

Urartu Kralı Menua’nın yaptırdığı “Şamran Su Kanalı” günümüzde de aynı amaçla kullanılmaktadır.
Tunçtan kalkanlar, kılıçlar, ok konulan sadaklar yaptılar.4
Madenciliğin yanı sıra fil dişi oymacılığı, takı işlemeciliği
yani kuyumculuk, mühürcülük ve halı/kilim dokumacılığında oldukça ustaydılar. Urartular, süs eşyalarına çok düşkün
bir toplumdu. Sarayda yaşayanlardan halka kadar her kesim
takı takardı. Küpe, kolye, boyunluk, yüzük, broş, kemer en çok
kullandıklarındandı. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hüküm süren Urartular madencilikte oldukça ileri teknoloji kullandılar.
Takılarda kullanmış oldukları yöntemler bugün hâlâ kullanılmaktadır. Özellikle telkâri, kabartma gibi. Ağaç işçiliğinde de
çok ileriye gitmişlerdi. Anadolu’da bilinen en eski baston Urartulara aittir. 1
Urartuların en sevdikleri şey ise zaferlerini ve yaptıkları önemli
işleri duvarlara, kayalara yazdırarak halka duyurmaktı. 4
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LİDYALILAR

FRİGLER

Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan ve doğudan Anadolu’ya gelen Lidyalılar
önce Hititler’in daha sonra da Frigler’in egemenliği altında yaşadılar.

Güney Doğu Avrupa’dan göç
eden Traklar, İç Anadolu’ ya yerleşip burada başkenti Gordion
olan Frigya devletini kurdular.1

Dilleri, Hitit dili ile benzerlik gösteren Lidyalılar’ın ilk kralları Giges, devletlerinin başkenti ise Sardes’tir. Anadolu'nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları
arasında kalan bölgeye Antik Çağ'da Lidya, bu topraklarda yaşayanlara da Lidyalılar denilmişti.1

Bir Zamanlar Lidyalılar:
Tarihte madeni parayı icat eden ilk uygarlıktı. Saf altın ve gümüşten sikke basmıştı,
sikkelerin üzerinde Lidya Krallığı’nın arması olan aslan figürü bulunmaktaydı.3
Lidya ülkesi altın madenleriyle doluydu. Bu sayede kısa sürede zenginleşip gelişti. Altın sayesinde hem kendi askerleri hem de başka uluslardan gelen paralı askerlerden oluşan büyük bir ordu kurdular. Tabii ki altını sadece para yapımında
kullanmamışlardı. Çeşitli kaplar, süs eşyaları ve takılar da yaptılar.1
MÖ 600’lü yıllarda Kral Giges, ticaretin gelişmesi için Kral Yolu yaptırdı. Lidya
halkı tahıl, incir, üzüm, zeytin, soğan, ceviz, kestane yetiştirirdi. Parfüm, krem ve
boya da üretiyorlardı. Bu ürünleri komşularına satarak ticareti geliştirdi.1 Lidya
sanatı ve mimarisinde de Yunan etkileri görülmekle birlikte, krallar ve zenginler
için yapılan Tümülüs mezarları, altın başta olmak üzere çeşitli madenlerin işleme
teknikleri, halıcılık, tekstil ve kabartma sanatı Lidyalılara özgüdür.3

İYONLAR
Anadolu’ya Ege Denizi’nin karşı kıyılarından gelen halklar burada ileri düzey
medeniyete sahip yerli halkla kaynaşıp İyonya devletini kurdular.1

Bir Zamanlar İyonlar:
İyonlar “denizci tüccarlar” diye anılırdı. Ticarette Lidyalılar ile yarıştılar. Zeytinyağı, kereste, fildişi, şarap ticareti yapıyorlar hatta Lidyalılar’dan öğrenerek bastıkları sikkeleri kullanıyorlardı.3
Yalnızca ticarette değil, mimaride de çok ileri gittiler. İzmir/Efes'teki Artemis
Tapınağı ile Muğla/Bodrum Halikarnas’taki Kral Moussolos’a yapılmış olan anıt
mezar Mozole bu dönem insanlarının mimarideki baş yapıtlarıdır. Yine bu dönemde yapılan Rodos Heykeli de dünyaca ün kazanmıştı.2
“Agora” denilen yapıları vardı. Burası yalnızca bir pazar yeri değil, aynı zamanda
tüm halkın buluşup değişik konuları konuştuğu bir alandı.
Ünlü filozoflar da yine “Agora”larda çeşitli fikirlerini paylaşıp, felsefi tartışmalar
yapmışlardı.3
İyonya halkı, bilim ve felsefenin temelini atmıştı. Tarih alanında Heredot; edebiyat-sanat alanında Homeros, Ezop; tıp alanında Hipokrat, matematik alanında
Tales gibi filozoflar, ozanlar ve bilim insanları yetiştirdiler.

Bir Zamanlar Frigler:
Başkent Gordion ismiyle anılan bir düğüme de sahipti. Efsanelere göre düğümü çözenin
dünyanın da ayrı yazalım sahibi olacağı söylenir. Zira düğüm,
çözülmesi çok zor olan bir tekniğe sahiptir.
Uzun ve büyük kulaklarıyla
anılan ünlü Kral Midas bu uygarlığın lideridir.2
Gordion civarında sayıları 90’ı
bulan önemli kişiler ve krallar
için yapılan anıt mezarlar yani
tümülüsler bulunur. Tümülüsler
yığma tepelerdir, bu tepeler içlerindeki mezar odalarını gizler.
Friglerin geleneksel ev tipine
Megaron denir. Bunlar ön odalı
ve dikdörtgendir.3
Dokumacılığın yanı sıra seramik, fildişi ve özellikle ahşap
işçiliğinde çok usta olan Frigler demir, gümüş, tunç gibi madenleri de ustalıkla işlemişlerdi.
Bunlardan ev eşyaları, mutfak
eşyaları, oyuncaklar ve müzik
aletleri yapıyorlardı. Frig kadının dokuduğu halı, kilim ve
kumaş; işlediği nakış ise bam-

başkadır. Yine Frig fibula ve
kemerleri ise moda dünyasında bir numaradır.1
Ana tanrıçaları olan Kibele’ ye açık hava tapınakları
yapmışlardı. Bu tapınaklarda
verimin ve bolluğun artması
için “Bahar Şenlikleri” düzenlemişlerdi.4

KAYNAKÇA
1.

Akurgal, E. (2017). Anadolu Uygarlıkları (2.Baskı). Phoenix Yayınevi.

2.

Senden Önce Anadolu Serisi, Hititler: Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2009.

3.

Sert, G. (2020). Keşfedin, Anadolu Uygarlıkları. Iş Bankası Yayınları.

4. Uyanık, S. (2016). Anadolu medeniyetlerinde ekolojik izler. Harran üniversitesi mühendislik dergisi, 1, 19_24.
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EK 3
UYGARLIK GÖREV KARTLARI
İstediğin bir ya da daha fazla görevi yerine getirebilirsin.

GÖREV 1:
Seçmek istediğin bir mesleğin yeminini yazar mısın?
ÖRNEK: Hipokrat Yemini
Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma,
insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı
göstereceğime; din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti
farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine
izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

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

GÖREV 2:
İyonlar, hayvan konuşturma sanatını kullanarak masallar yazdılar. Sen de aşağıdaki cümleyi devam ettiren hayvanların konuştuğu bir masal yazar mısın?
SİVRİSİNEK İLE ASLAN
Sivrisinek vız vız uçarken aslanı görmüş. Aslan da
kurum kurum kurumlanıyormuş. Kolay mı bunca
hayvanın kralı olmak? Kurumlanır elbette. Sivrisinek, aslanın bu kurumuna bozulmuş. Karşısına dikilmiş, elleri belinde meydan okumuş:

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

GÖREV 3:
Urartular takı tasarımında ve işlemeciliğinde oldukça usta idiler. Sen de kendi takı tasarımını yapabilir
misin?

GÖREV 4:
Ticaretlerini daha pratik hâle getirmek için Lidyalılar parayı icat ettiler. Altın ve gümüş karışımında
sikkeler bastılar. Sen de kendi paranı tasarlar mısın?
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Orta Asya Kervanı

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Stratejisi, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Eğitsel Oyunlar
Materyal/Araç Gereç:

Yapıştırıcı, makas, fon karton (1 adet)

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sosyoloji, Arkeoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Orta Asya Türk Kültürü, Destan, Kopuz, Gök Tanrı,
Turan Taktiği

Kazanım ve Açıklamaları
Orta Asya Türk kültürünün günümüz Anadolu
kültürünün oluşmasında etkilerini sosyo-kültürel
değerler açısından analiz eder (Türklerin göçebe kültürüne ve sosyo-ekonomik yaşamlarına değinilir.).

EK 4 “Tamga Kartları” grup sayısına veya öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
Çadır maketi yapma, tamga yapıştırma ve tasarlama etkinliğine ortalama 15 dakika süre verilir.
Bu süre sınıfın düzeyi göz önünde bulundurularak
ayarlanabilir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık

Orta Asya Kervanı Oyunu

Öğrencilerin ön koşul öğrenmelerini tamamlamak için “Türk adının anlamı, Türklerin tarih sahnesine çıktığı coğrafya, ilk kurulan Türk Devletleri”
nin neler olduğuna yönelik sorular sorulur. Ardından öğrencilerin cevapları doğrultusunda kısa açıklamalar yapılır.

Oyun “Görev Kartları” sayfasında belirtilen sıraya göre devam etmelidir. Her bir görev lider/öğretmen tarafından okunur. Her görevin süresi 20-30
saniyedir.

Etkinlikte kullanılacak Orta Asya Kervanı oyunu bireysel ya da sınıf mevcuduna göre ikişerli,
üçerli gruplar hâlinde oynanır.
Ek 1 “Orta Asya Kervanı Oyun Şablonu” grup
sayısına veya öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
EK 2 “Görev Kartları” belirtilen sıraya göre öğrencilere okunur ve tek kopya yeterlidir.
EK 3 “Çadır Maketi” şablonu sınıfla birlikte yapılacağından tek kopya yeterlidir.

Öğrenciler “Bil bakalım.” sorularında, yazı çözme görevinde ve çadır maketi yapımında “Ek 2 Görev Kartları” şablonunda belirtilen puanları kazanır.
Öğrencilerden, okunan görevin numarasını ilişkili olduğu görsele yazması beklenir. Örneğin görev kartındaki 6 numaralı bilgiyi (6-Kurultay: Türk
devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp ve tartışıldığı meclistir. Toplantıya başta kağanın eşi “hatun”,
yüksek dereceli memurlar, ordu komutanları, devlete bağlı boylar ve topluluklar katılırdı. Toplantıya
katılmak devlete ve hükümdara bağlılık işaretiydi.
Çin kaynaklarındaki bilgilere göre Asya Hunları
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ilk ayda, beşinci ayda ve sonbaharda belirli yerlerde kurultay düzenlerlerdi. Bu kurultaylarda beyler
ve halk bir araya gelir, devlet işleri tartışılır, ibadet
edilir, kurban kesilir ve nüfus ve hayvan sayımı yapılırdı.) öğretmenin okuması beklenir. Öğrencilerin
kendi şablonlarındaki ilgili görsele 6 rakamını yazmaları beklenir.

cilere dağıtılır ve görev kartları dâhilinde oyun oynatılır.
Tüm görevler tamamlandıktan sonra öğrencilerin elindeki “Orta Asya Kervanı” çalışma kâğıtları
puanlama yapmak için öğrenciler arasında değiştirilir. Böylece her grup ya da öğrenci başka birinin çalışmasına belirtilen puanları verir. En yüksek puanı
olan, oyunu kazanır.
3. Aşama
Öğrencilere aşağıdaki bilmece sorulur:
•

Ayağı yok, gezer durur; nereye gitsen bir direk
ile kurulur. (Çadır)

EK 3 “Çadır Maket” çalışması tüm sınıfla birlikte yapılır.
EK 4 “Tamga Kartları” öğrencilere dağıtılır.
Türklerde damga/tamga geleneğinin eski tarihlere uzandığı; çadırlarda, kurganlarda, hayvanların
üzerinde, erkeklerin dövmelerinde hatta Türk yazı
sisteminde görüldüğü belirtilir. Ayrıca aşağıdaki bilgiler de verilebilir:
Görsel 1: Orta Asya Kervanı Oyunu Örnek İşaretleme

Oyunda belirtilen tüm görevlerin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler bir şifreye ulaşacaktır. İlgili
şifre öğrencilerin kendi şablonlarında yer alan şifre cetveline yazılacaktır. Öğrenciler oyun sırasında
tüm görselleri ve bilgileri doğru sırayla eşleştiremezler ise ulaşacakları şifre yanlış olacaktır. (Şifre:
TURAN SAVAŞ TAKTİĞİ)

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Etkinlikte kullanılacak oyunla ilgili öğrenciler
bilgilendirilir. Oyun gruplar hâlinde oynatılacak ise
sınıf, gruplara ayrılır.
2. Aşama
Ek 1 “Orta Asya Kervanı Oyun Şablonu” öğren-

Damga, çağdaş anlamda amblem; marka, logo,
arma, işaret, dövme gibi belirleyici ve tanımlayıcı
simgesel anlatım biçimleridir. Damgalar, boy ve sülaleleri tanımlayan soyut bir kimliktir âdeta. Başka
bir anlamı ise kağanın altın mührü yani imzasıdır
(Şahin, 2012).
Damgalar, bir dilin alfabeleri ve aynı zamanda
ait oldukları sosyal grupların kendileri için tarihe
miras bıraktığı ilk anlatı metinleri biçiminde tanımlanabilir. (Mert, 2008). Damgalar Türk alfabesinin
oluşumundan önceki iletişim aracı olarak düşünülebilir. Zira Türk kültüründe damgalar iletişim aracı
olarak kullanılmıştır (Duran, 2002). Moğolistan’da
bulunan Şiveet-Ulaan Anıtı’ndaki Oğuz boylarına
ait damgalar, Orhun Yazıtları’nda da görülmüştür
(Duran, 2019).
Buna ek olarak her bir Oğuz boyunun aidiyet
duygusuyla kendi tamgalarının olduğu vurgulanır.
Oğuz boylarına ait örnek damga/tamgalar öğrencilere gösterilir.
Öğrencilerden kendi tamgalarını tasarlamaları
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istenir. Tüm ürünler sınıfta sergilenmek üzere fon
kartona yapıştırılır.
5. Aşama

Mitler ve Destanlar Üzerine. S.Ü.Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi,8, Konya, s.151-168.
�

Duran, R. (2019). Motiflere Dönüşmüş Türk
Damgaları - Geometrik Motiflere Farklı Bir
Bakış1. Akdeniz Sanat , 21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi
Araştımaları Sempozyumu Bildirileri,679-698.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/akdenizsanat/issue/49183/621695. [Erişim Tarihi: 20.04.2021].

�

Mert, O. (2008). Öngöt Mezar Külliyesi Ve Külliyede Bulunan Damgalar, Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 36,
Erzurum, s. 281-305.

�

Şahin, Y. (2012). İçel/Gülnar’da eski Türklere ait
yeni tespit edilmiş epigrafik belgeler: tanıtımı
ve ön değerlendirmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları,31, s. 275-300. https://dergipark.org.tr/
tr/pub/tubar/issue/16972/177353. [Erişim Tarihi:
20.04.2021].

Öğrencilerin Orta Asya Türk kültürüne dair yorumlarını almak için aşağıdaki sorular öğrencilere
sorulur:
•

Türk kültür ve medeniyetine yönelik en çok
hangi bilgi dikkatinizi çekti?

•

Türklerin kurgan adını verdikleri mezarlarına
eşya ve hayvanlarıyla birlikte gömülmesinin nedeni ne olabilir?

•

Eski Türklerin kutlama ve bayram törenlerindeki
faaliyetleri günümüzde nasıl devam etmektedir?

•

Eski Türklerin sosyal hayatın neredeyse her yerinde kullandıkları damgalara benzer bir uygulama günümüzde nerelerde kullanılmaktadır?

•

Eski Türklerin kullandıkları damgalara benzer
örnekler günümüzde de kullanılmakta mıdır?
Örnekler veriniz. (Hayvan sürülerinde kullanılan semboller, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgesindeki bazı aşiretlerin sembolleri, marka
ve şirket sembolleri vb.)

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği, Akran Değerlendirme ve Dereceli Puanlama Anahtarı Formu”
na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel Kaynakça:
�

EK 1: https://www.canva.com/design/DAEblZO-FCk/DcMRe94orgVhR9q4HZj5FQ/edit [Erişim Tarihi: 15.03.2021].

�

Oyun Görselleri: Sosyal Bilgiler Komisyonuna
ait çizimlerdir.

�

EK 2: https://www.canva.com/design/DAEblZO-FCk/DcMRe94orgVhR9q4HZj5FQ/edit [Erişim Tarihi: 15.03.2021].

�

EK 4: https://www.canva.com/design/DAEcJikrLHw/PFeBON7Pe12vKN4x2wG1qQ/edit [Erişim
Tarihi: 15.03.2021].

Kaynakça
�

Duran, R. (2002). Türk Süsleme Sanatlarındaki
Motif ve Kompozisyonların Kültürel Kaynakları:
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Şifre Cetveli

EK 1

Ötüken

Asya’nın bozkırında yola çıkan göçebe Türk kervanının
bir yerleşim yerine ihtiyacı var. Şifreleri bulup gizli kelimeyi çözerek onları doğru yere götürebilirsin.

OYUN ŞABLONU

Dede Korkut

Dede Korkut
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EK 2
GÖREV KARTLARI
Orta Asya, Türklerin ana yurdudur.
Asya’nın dünya okyanuslarından uzak
iç kesimini belirtmek için kullanılır, bölgenin denizlere kapalı oluşu başlıca ana özelliğidir. Bunun yanında Hun ve Moğol imparatorlukları gibi Asya kıtasının büyük bölümüne
egemen olan, etkileri komşu Avrupa kıtasına
kadar uzanan tarihsel devletlerin kurulduğu
yerdir. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Çin’in
bir kısmı (Doğu Türkistan), Rusya ve Pakistan’ın bir kısmından oluşan bölge ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan coğrafi terimdir.

1

Ötüken, Türk tarihinde Hunlar ve
Göktürklere başkentlik yapan bir
kenttir. Zira Türk inancına göre büyük
devletlerin başkenti burası olmalıdır. Geleneksel Türk inanışlarında önemli bir yeri olan
bu kent, dünyanın merkezi olarak görülmüştür. Türkler bu kenti kutsal saymışlardır. Tabiata ayrı bir önem veren ve saygı gösteren
Türkler, vatan toprağını “Toprak Ana” olarak
nitelemişlerdir. Onlara göre, “Toprak Ana” demek Ötüken demektir.

3

Göçebe veya yarı göçebe yaşayan
Türkler, yaz ve kış mevsimlerinde,
hayvanları ile birlikte göç ederlerdi.
Mevsimlere göre yapılan bu göçlerin sonucu
olarak kışlak ve yaylaklar kurmuşlar ve buralarda hayvanları için ağıllar yapmışlardır. Bu
yaylak ve kışlaklar her oymak-sülale boy için
sabittir. Türk örf/âdetine göre her sülale kendi
yerine göç ederdi. Türkler coğrafi şartlara göre
yerleşim yerlerini belirliyorlardı. Yazın hayvanları için ot bulabilecekleri yüksek yerleri tercih
ederken kışın da yine hayvanlarını soğuğa karşı
muhafaza edebilecekleri, dağların güney etekleri, nehirlerin derin vadileri ve ormanların kenarları yani kışlakları tercih ediyorlardı.

4

Bil Bakalım: Han, bir ülkeyi, bir topluluğu veya bir boyu yöneten kişidir.
Hakan, eski Türk devlet geleneğinde hükümdarlara verilen unvandı. Hun Devleti'nde de ilk olarak kullanıldığı görülür. İşte ben de
o hükümdarlardan biriyim. Babam, Asya Hun
Devleti’nin kurucusu Teoman. Başkenti Ötüken olan devletimizin sınırlarını genişletip dağınık Türk boylarını bir bayrak altında topladım. Günümüz ordularının temellerini attım.
Ordumda onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı
gibi rütbeler kullandım. Bugün hâlâ bu sistemi
dünya kullanmaktadır. MÖ 174 senesinde hayata gözlerimi yumduğumda, arkamda büyük
bir imparatorluk bıraktım. Bu imparatorluk
yaklaşık 18 milyon km2 büyüklüğe sahipti. İmparatorluğumun sınırları doğudan batıya Japon Denizi’nden İdil Nehri’ne ve kuzeyden güneye Sibirya’dan Tibet ve Keşmir’e uzanıyordu.
Bu kadar uzun tanıtımdan sonra beni tanıdın
değil mi? (Mete Han)

2

Bil Bakalım: Yurt, keregü, topak ev
olarak da adlandırılan yuvarlak planlı ve ortası delik kubbe şeklinde olan
bir yapıyım. Bozkırda yaşayan Türkler beni
kullanım alanlarına göre keçe ve ahşaptan yapmışlardır. Mesken olarak sıcağa ve soğuğa dayanıklı yapım var. Kısa sürede kurulabilen ve
sökülebilen, kolay taşınabilen özellikte olmamın da çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler:
Türkler’in göçebe olmaları, iklim değişiklikleri
ya da herhangi bir ani tehlike karşısında her an
göçe, harekete hazır olmalarının gerekmesiydi. Türkler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri bölgelerde meskenlerini kısa sürede hazır
hâle getirebilmelidirler. Bütün bu özelliklerimle konargöçerlerin hareketli yaşam tarzına en
uygun mesken benim. Orta Asya Türk devletlerinden Osmanlı Devleti’ne kadar han ve padişahların kullandığı türüme de Otağ denirdi.
(Çadır)

5
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Kurultay: Türk devletlerinde devlet
işlerinin görüşüldüğü ve tartışıldığı meclistir. Toplantıya başta kağanın
eşi “hatun”, yüksek dereceli memurlar, ordu
komutanları, devlete bağlı boylar ve topluluklar katılırdı. Toplantıya katılmak devlete ve
hükümdara bağlılık işaretiydi. Çin kaynaklarındaki bilgilere göre Asya Hunları ilk ayda,
beşinci ayda ve sonbaharda belirli yerlerde
kurultay düzenlerlerdi. Bu kurultaylarda beyler ve halk bir araya gelir, devlet işleri tartışılır,
ibadet edilir, kurban kesilir ve nüfus ve hayvan
sayımı yapılırdı.

6

Nevruz: Türk dünyasında kutlanan
ilk yaz bayramlarından biridir. Kaynağı çok eskilere dayanır. Toprağın kış
mevsiminde yattığı ölüm uykusundan kalkması, ilkyaz ile yeniden dirilişi, Türk destanları içinde karşılığını Ergenekon’da bulmuştur.
Nevruz kutlamalarının bir diğer adı da “Ergenekon Bayramı”dır. Bu bayrama Anadolu’da ve
Anadolu dışında Türk halkı büyük ilgi gösterir. Bayrama hazırlık için temizlik yapılır, çiçek açan ağaçlara dilekler dilenir, ateş yakılır
ve üzerinden atlanır. Orta Asya’daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen,
Özbek, Tatar, Uygur Türkleri; Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri bu geleneği çeşitli kutlamalarla günümüze kadar yaşatmışlardır.

Toy: Kelime anlamı itibariyle eski
Türklerde devlet işlerinin görüşüldüğü toplantı demek olsa da zaman içinde
bu anlam kurultay için daha sık kullanılmıştır.
Toy diğer anlamı olan şölen ve eğlence olarak
kullanılmaya devam etmiştir. Genellikle çocuk
isteme, bey çocuklarının doğumu, veliaht tayini, tahta çıkış, bey çocuklarının ilk avlarından
dönüşü, akınların ve seferlerin zaferle sonuçlanması, kahramanlık gösterenlere ad verme,
esirlikten kurtulma, evlenme ve bayram gibi
vesilelerle toy törenleri düzenlenmiştir. Toy
eğlencelerinde; yemekler pişirilip yenir, güreş,
av çeşitli yarışmalar vb. eğlenceler düzenlenir.

7

8

Göktürk Kitabeleri: Türkler’in bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile
Göktürkler tarafından yazılmış olan ilk
yazılı eserlerdir. Moğolistan’da Orhun Irmağı’nın yakınlarına dikildikleri için Orhun Abideleri ismiyle de anılır. Orhun Abideleri, Türk
adının geçtiği ilk metinlerdir. Aynı zamanda
bu yazıtlar Türk tarih ve edebiyatının da ilk yazılı belgesi olarak kabul görür.

10

9

Bil Bakalım: Türk destan ve efsanelerinin merkezini oluştururum. Her
millet kendi karakteriyle örtüşen bir hayvanı sembol olarak seçer, Türkler de hayat ve
savaş gücünün bir simgesi olarak çevik, hareketli, hayvanlar âleminin pençesi; en sert ve
cesur hayvanı olduğum için beni seçmişlerdir.
Özgürlüğüme düşkün ve atılgan bir hayvanım.
Tüm bu yönlerim ile Türk milletinin karakteristik özelliklerini yansıtırım. Ben kimim?
(Kurt)

Orhun, Göktürk ya da Köktürk alfabesi, Göktürkler ve diğer Türk kağanlıkları tarafından kullanılan Türk dillerinin ilk yazı sistemlerinden biridir. Göktürk
alfabesi, 4’ü sesli olmak üzere 38 damga (harf)
içermektedir Sağdan sola doğru yazılır. Bu bilgilere göre “Yazıyı çöz.” görselinden yararlanarak beni çöz. (Türük, Törük, Türk)

11
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Bil Bakalım: Türklerin efsanevi ozanıyım, bir elimde kopuzum, dilimde
sözlerim. Öğüt verir, sevenleri evlendirir, ad koyarım. Ak sakalım, ak saçım... Bil
bakalım, ben kimim? (Dede Korkut)

12

Bil Bakalım: Türk halk masallarında
sıkça kullanılan bir karakterim. Bir
Dede Korkut (Korkut Ata) masalında;
kılıcın kesmediği, okun işlemediği bir bedene sahip, yalnızca gözünden zarar verilebilen;
çobandan olma, peri kızından doğma tek gözlü
canavarım. Basat adlı kahraman tarafından öldürüldüm. Bil bakalım, ben kimim? (Tepegöz)

14

At: Göçebe Türklerde genel itibarıyla uygarlığın her yönüyle gelişmesini
sağlayan ve araç kullanımı kadar etkili
olan büyükbaş hayvanlardan biridir. Sadece
binek hayvanı değil, aynı zamanda savaş aracı
olarak da kullanılmıştır. Eski Türklerde gökten indiği kabul edilerek âdeta kutsallaştırılmış
olan bu hayvan, dinî törenlerle sahibinin yanına veya hususi mezarlara gömülmüştür.

16

Kurgan: Orta Asya'daki eski Türk
17
mezarlarına verilen addır. Genelde
devlet yöneticisi olanlar için yapılmıştır.
Kurganlar tahtalarla, bazen de taşlarla çevrili
mezar odalarının üstüne bir metre ile yetmiş
metre arasında toprak yığılmasıyla oluşturulur
ve bu yönüyle geleneksel kubbeli Türk mimari
geleneğine benzer. Kurganlarda, ölen kişinin
başı doğuya doğru çevrilir, odanın tavanı ve
yanları keçe ve halılarla süslenir, ölen kişinin
silahı, kullandığı çeşitli eşyalar bu odada bulunur. Mezar odasının yanına ise sahibinin atı ve
at koşum takımları gömülür.

13
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OĞUŞ: İlk Türk devletlerinde sosyal hayatın en küçük birimi olan aileye denir.

URUG: Ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu aileler birliğine yani sülaleye denir.
BOY: Ortak bir sosyal düzen içinde bir arada
yaşayan, aynı soydan gelen insanların meydana getirdiği topluluğa denir. Her boyun başında
ise, bey unvanına sahip olan bir lider bulunur.
Boy lideri, aile reisleri arasında yapılan oylama
ile başa geçmiş olan dürüst, güvenilir, adil, cesur
ve adil kişilerdir. Örnek: Oğuzların Kayı Boyu.

Halı ve kilim dokumacılığı Türklerin dünya medeniyetine bir katkısıdır.
Zira Pazırık Kurganı’nda bulunan halı
dünyanın bilinen en eski halısıdır.

15

Her soru, görev sonunda ulaşılacak şifreye
doğru ulaşmak için bir adımdır. Oyuncu, görsel kutularının içine lider/öğretmenin okuduğu
görevin numarası yazmalıdır. Görsel kutularına
yazılan numaralar ve görsel kutularındaki harfler sırasıyla oyundaki şifre cetveline yazılmalıdır.
Yıldız sembolü olan görseller “Bil bakalım” sorularını ifade eder. Doğru çözülen şifre, oyunculara ek 15 puan getirir. Oyunda tüm görevlerin
doğru tamamlanması 50 tam puana eşittir.
“Bil bakalım.” soruları artı puan getirir.
PUANLAMA:
METEHAN (BİL BAKALIM): 5
ÇADIR (BİL BAKALIM): 5
KURT (BİL BAKALIM): 5
ALFABEYİ ÇÖZÜMLE: 10
DEDE KORKUT (BİL BAKALIM): 5
TEPEGÖZ (BİL BAKALIM): 5
ÖNERİ: Her soru ve görev için 20 saniye verilir.
Bu süre oyun kurucu/lider tarafından değiştirilebilir. Görsel kutularındaki harfler daha sonraki tekrar oynamalar için lider tarafından değiştirilerek yeni şifreler üretilebilir.
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EK 3
ÇADIR MAKETİ
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EK 4
Oğuz Boyları Tamga Örnekleri

YÜREGİR

YİVA

YAZIR

PEÇENEK

KAYI

AVŞAR

BEĞDİLİ

DODUR

Türk Süslemelerinde Damga Örnekleri
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Antik Mısır Yaşam Köyüm

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Eğitsel Oyunlar
Materyal/Araç Gereç:

Grup sayısı kadar fon karton, makas, yapıştırıcı

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Arkeoloji

Kazandırılacak Kavramlar:

Uygarlık, Firavun, Kanopüs Küpü, Piramit, Sfenks,
Hiyeroglif, Papirüs

Kazanım ve Açıklamaları
İlk Çağ uygarlıklarından bir örnekle dönemi çeşitli yönleriyle analiz eder. (Siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik faaliyetlere değinilecektir.)

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin Antik Mısır Uygarlığı’na yönelik ön
bilgilerini yoklamak için aşağıdaki sorular sorulur:
•

Antik Mısır hakkında neler biliyorsunuz?

•

Devasa piramitleri, firavunları, tanrıları, mumyalama tekniklerini duyduk değil mi?

Hiyeroglifler, Tutankamun, Altın Maske hangilerini duydunuz?

pirüs, Nil'de Tarım, Kadeş Antlaşması, Piramit” Yaşam Köyü görselleri grup sayısına göre çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Mısır Uygarlığı’nın haritası sınıfa gösterilir. EK
1’de yer alan Nil Nehri bilgi notu sınıfa okunur.
Gruplara ayrılan öğrenciler, bilgi notundan ve Mısır
haritasından yararlanarak Nil Nehri’ni “Mısır Yaşam
Köyü” kartonuna çizer. Ardından Nil nehri ve tarım
faaliyetleri görsellerini maketlerine yapıştırırlar.
Ardından öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur:
•

Mısır halkının gündelik yaşamlarını ve faaliyetlerini şekillendiren temel unsur nedir? Halkın
temel geçim kaynakları nelerdir?

Etkinlik için sınıf, öğrenci sayısına göre ikişerli
ya da üçerli gruplara bölünür. Öğrenciler, Mısır Uygarlığı'na dair maket köy tasarımı yapacaktır. Bunun
için; her gruba Mısır Yaşam Köyü yapımında kullanılacak çeyrek fon karton (A3) verilir.

2. Aşama

EK 1 “Mısır Uygarlığı” sınıf tahtasına yansıtılarak ya da bir adet çıktı alınarak okunur.

•

EK 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Mısır Hiyeroglifi, Mısır Giyim, Firavunlar, Sfenks, Kanopus Küpleri, Pa-

“Ek 1 Piramit Bilgi Notu” sınıfa okunur. Aşağıdaki sorular sorulur:
Hiç kimse piramitteki taşların en tepelere nasıl
kaldırıldığını kesin olarak bulamıyor. Peki, sizce neden bu kadar büyük mezarlar inşa etmiş
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olabilirler? Piramitlerin nasıl yapıldığına dair
sizin görüşünüz nedir?
Alınan cevapların ardından grupların ilgili materyal masasından piramit görselini alıp kendi köylerine
yerleştirmeleri istenir. (Piramitler üç boyutludur.)
3. Aşama
“EK 1 Sfenks Bilgi Notu” sınıfa okunur. Aşağıdaki sorular sorulur:
•

4. Aşama
“EK 1 Papirus Bilgi Notu” sınıfa okunur. Aşağıdaki sorular sorulur:
•

Papirüs kâğıdı, Mısır Medeniyeti’ne hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir?

Alınan cevapların ardından öğrenciler materyal
masasından ilgili papirüs görselini kendi köylerine
yerleştirir.
5. Aşama
“EK 1 Hiyeroglif Bilgi Notu” sınıfa okunur.
Ardından öğretmen içinde “Firavun Tutankomon” yanıtının olduğu hiyeroglif bulmacasını gruplara dağıtır. Öğrenciler hiyeroglif bulmacasını çözerek şu soruların cevaplarına ulaşır:
1. Eski Mısır’da devleti yöneten kişilere ne denir?
2. Mısır’ın maskesiyle ünlü çocuk kralı kimdir?
Ardından öğrenciler örnek olarak çözümledikleri hiyeroglif bulmacalarını Mısır Yaşam Köyü maketine yapıştırır.
6. Aşama
“EK 1 Firavunlar ve Tutankamon Bilgi Notu” sınıfa okunur. Aşağıdaki sorular sorulur:
•

masasından ilgili firavun görselini kendi köylerine
yerleştirir.
7. Aşama
“EK 1 Kadeş Antlaşması Bilgi Notu” sınıfa okunur. Aşağıdaki sorular sorulur:
•

Sizce sfenksler neden firavun mezarları olan piramitlerin yanına dikilmiş olabilir?

Alınan cevapların ardından öğrenciler materyal
masasından ilgili sfenks görselini kendi köylerine
yerleştirir.

Firavunlar kendilerini halka neden yarı tanrı
gibi göstermiş olabilirler?
Alınan cevapların ardından öğrenciler materyal
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Kadeş Antlaşması’ndaki maddeye göre iki devlet herhangi bir tehlike veya ihtiyaç doğrultusunda birbirine yardım etme sözü vermiştir.
Sizce günümüzde devletlerin yardımlaşma ve
dayanışmasına bağlı buna benzer bir kurum ya
da uygulama var mı?

8. Aşama
“EK 1 Mumyalama Bilgi Notu”sınıfa okunur.
Aşağıdaki sorular sorulur:
•

Mumyalamanın ayrıntılı bir teknik gerektirdiği
açıktır. Mısırlılar bu kadar ince ve ayrıntılı bir işi
yapabilmek için hangi bilim dallarında ileri bilgilere sahip olabilirler, neden?

Öğrencilerden gelen yanıtlardan sonra gruplar ilgili bilgi notunu temsil eden görselleri materyallerden
alır ve köylerine yapıştırır.
9. Aşama
“EK 1 Mısır ve Giyim Bilgi Notu” sınıfa okunur.
Aşağıdaki sorular sorulur:
•

Mısırlılar bulundukları bölgenin koşullarına
göre giyimlerini seçmişlerdir. Peki bu, insanların hayatına ve yaşam koşullarına neyin etkisi
olduğunu gösterir?

Öğrencilerden gelen yanıtlardan sonra gruplar
ilgili bilgi notunu temsil eden görselleri materyallerden alır ve köylerine yapıştırır.
10. Aşama:
Gruplardan Mısır Yaşam Köyü maketlerini ve
üzerindeki sembolleri kısaca açıklayarak sunum
yapmaları istenir. Öğrencilerin antik çağlarda insanların gündelik yaşamları, bilim ve sanat gibi alanlarda yaptıkları çalışmaları düşündüklerinde neler
hissettikleri, nelere şaşırdıkları sorulur.
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Ölçme Değerlendirme

Notlar:

Bu etkinliğe ait “Dereceleme Ölçeği ve Öz Değerlendirme Formu”na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.
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EK 1

MISIR UYGARLIĞI
NİL:
Eski Mısır Uygarlığı MÖ 3000 yılında Kuzey Afrika’da Nil Nehri kıyılarında kurulmuştu. Güney ve
batısında Sahra Çölü, kuzeyinde ise Akdeniz yer alıyordu. Bu yüzden istilacıların Mısır’a saldırmaları
çok güçtü.1
Nil Nehri ülkeyi boydan boya kat ediyor ve Mısır, bu
nehrin kenarında gelişip zenginleşiyordu. Bu yüzden Nil Nehri Eski Mısırlılar için çok önemliydi. Tarımda, içme suyunda, balık tutmada hatta ulaşımda
kullanıyorlardı. Yani Nil Nehri; Mısır Uygarlığı’nın
oluşmasında, gelişmesinde çok önemli bir etkendi.
Nehir her yıl taşar ve geride kara, bereketli bir toprak bırakırdı.2
Çölün kıyısındaki topraklar kızıl topraklar (kurak)
kara topraklar ise Nil kenarındaki bereketli topraklardı.3
Nil Nehri’nde su taşkını oluşmasından dolayı üç
mevsim çıkmıştı.4
Su Taşkını Mevsimi: Nehir suları taşınca tarım yapılamazdı, insanlar inşaatlarda çalışırdı.
Toprağı Sürme Mevsimi: Sular geri çekilince çiftçiler toprağı sürer ve ekim yaparlardı.
Hasat Mevsimi: Bu dönemde ekinleri biçip depolarlardı.
PİRAMİT:
Antik dünyanın yedi harikası içindedir.
Hâlâ varlığını korumaktadır. Yapımında
2, 3 milyondan fazla kireç taşı bloğu
kullanılmıştır.5

Her birinin ağırlığı 2,5 tondur ve yapımı 20 yıl kadar
sürmüştür.
Mezar olarak yapılmıştır ve hâlâ gizemini korumaktadır. Bir sürü gizli geçide ve odaya sahiptir, odalar
resimler ve hiyerogliflerle süslenmiştir. Firavunlar
buraya kıyafetleri, eşyaları, mücevherleri, yiyecekleri ve hizmetkârları ile gömülürdü. Yanlış duymadınız hizmetkârlar. Bu arada ölüler mumyalanarak
saklanırdı.
Belli bir süre sonra firavunlara piramit yapılmasından vazgeçildi, sebebi mezar soyguncularıydı. Daha
sonra Krallar Vadisi’nde kayalara oyulmuş gizli mezar odalarına gömüldüler.6
SFENKS:
Dünyanın en büyük taş heykelidir. 73 metre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe sahiptir. Gövdesi uzanan
bir aslan, kafası ise bir firavun kafası şeklindedir.
Aslanlar kutsal sayıldıkları için sfenksler büyük
piramitlerin yanına dikilmiştir. 3
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HİYEROGLİFLER:

PAPİRÜS:
Toplumlar açısından her dönem değerli görülen bilgi, yazının da icadıyla, yüzyıllar boyu çeşitli yöntemlerle muhafaza edilmiş ve korunmuştu. Papirüs eski
Mısırlılar için önemli bir bitkiydi. Gıda olarak kullanıldığı gibi yapraklarından da hasır, sepet imalinde
faydalanılırdı. Papirüs, kâğıt imalinde de kullanıldı.
Mısır’da tarımı yapılan bu bitkinin, aynı zamanda
kâğıt olarak kullanılması kalıcı bir yazı malzemesi
olmayan ülkelere de ihracatının yapılmasının önünü açmıştı. Kâğıt üretim aşamasında bir sır gibi saklanan papirüsün elde edildiği bitkinin sapları hafif
hafif dövmeyle ayrılırdı. Sonra bunları 5-6 cm eninde, 25-30 cm boyunda şeritler hâlinde keserek uç
uca ve yan yana yapıştırarak sayfalar hâlinde tabakalar yaparlardı. Bu tabakalar perdahlanır, böceklerin yememesi için üzerlerine sedir yağı sürülürdü.5
Bu tabakaların üzerine kamış kullanarak mangal
kömürü, sübye ve başka maddelerden meydana gelen mürekkeple yazı yazarlardı. Yapılması, parşömenden çok daha ucuza mal olduğu ve uzun zaman
muhafaza edilebildiği için, papirüs, edebî yazılardan
resmî yazışmalara kadar çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Bilinen en eski yazı papirüsü, MÖ 2900 yılından kalmadır.7

Hiyeroglifler; çeşitli harfleri, sesleri, objeleri resimlerle gösteriyordu. Mısır hiyeroglif yazısı, birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilecek yüzlerce sembolden
oluşur. Her işaret belli bir sesi veya nesneyi temsil
ediyordu. Duvarlara, çömleklere, papirüs kâğıtlarına yazdılar. Katipler önemli belgeleri yazımında
hiyeroglif kullandılar. Normalde sağdan sola yazılır
ama soldan sağa, yukarıdan aşağı yazıldığı da oluyordu. Sıradan insanlar hieratikos adı verilen daha
basit resimlerin olduğu yazı kullanıyorlardı.5
FİRAVUNLAR ve TUTANKAMON:
Eski Mısır’ın krallarına “Firavun” denilirdi. Firavunlar halkının refah ve mutluluğundan sorumluydu ve
insanlar onların yeryüzünde yaşayan bir tanrı olduğuna inanırlardı. Dev bir sarayda yaşayan firavunlar
tüm topraklara sahipti. Ülkedeki bütün tapınaklarda
kabartmaları ve her yerde heykelleri bulunuyordu.
Kral Menes, Mısır Uygarlığı’nın ilk firavunuydu aşağı ve yukarı Mısır’ı birleştirerek tek bir ülke hâline
getirdi. Keops Piramidi’ni Firavun Khufu (Keops)
inşa ettirdi. 5
Savaşlarda büyük ün kazanan ve Kadeş Antlaşması’na imzasını atan da Büyük Ramses’ti. Çocuk bir
kral olan Tutankamon çok önemli bir firavun değildi ama en meşhur firavun oldu.8
Çünkü soyulmamış tek mezar onun olduğu için mezarında bulunduğunda altın ölüm maskıyla mumyası, mücevherleri, silahları, giysileri sapasağlam ve
eksiksiz duruyordu. Tutankamon mezarı, Mısır Uygarlığı’na ait paha biçilemez bilgilere ulaşılmasını
sağladı.6
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KADEŞ ANTLAŞMASI:
Anadolu’da güçlü bir devlet kurmuş
olan Hititlerle bölgenin bir diğer güçlü devleti Mısır Krallığı arasında MÖ
1274’te bugünkü Suriye topraklarının hâkimiyeti için şiddetli bir mücadele sürmekteydi. Yenen veya yenileni olmayan savaş sonrasında
Kadeş Barış Antlaşması imzalandı. Tarihte bilenen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması çivi
yazısıyla, gümüş plakalar üzerine Akadca olarak
yazılmıştı. Ayrıca kralın mührünün yanında kraliçenin mührü de vardı. Antlaşma metninde “Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Mısır ülkesi kralı, büyük kral, kahraman Re-masesa-mai
Amana’nın (II. Ramses), Hatti ülkesinin büyük
kralı Hattuşili ile dostluklarının, kardeşliklerinin ve büyük krallıklarının devamı için yaptıkları
antlaşmadır.” denmektedir.8
Bu anlaşma dünya tarihinde eşitlik ilkesine göre
imzalanan ilk antlaşma özelliğine de sahiptir.
Antlaşmanın içeriği iki önemli kararı barındırır.3
MUMYALAMA:
Eski Mısırlılar, öldükten sonra da bir dünya olduğuna inandıkları için ölülerini mumyaladılar. Bu işleme tahnitleme yani mumyalama deniyordu. Mumyalamada öncelikle ölüler görevliler tarafından
yıkanıyordu. Sonra iç organları, sırasıyla kanoposurnaları adı verilen özel kavanozlara koyuyorlardı.
Bu kavanozların kapakları Mısırlıların inandıkları
tanrıların başlarından oluşuyordu. Fakat firavunlarınkinde kendi büstleri bulunuyordu. Kalp dışında
bütün iç organlar çıkarılırdı.5
Sence neden kalp çıkarılmazdı? Çünkü aklın kalpte bulunduğuna inanıyorlardı. Beyne önem vermemişlerdi, onu da bir kanca ile burundan çıkarıyorlardı. Daha sonra cesedi natron (doğal sodyum

karbonat) ile kaplıyorlar ve kuruması için
çöle götürüyorlardı. Bu arada bedenin içi
keten parçaları ve talaşla doldurulurdu. 40
gün çölde kalan ceset, keten parçaları ile
sarılmaya başlıyordu. Mumyalama işlemi
70 gün sürüyordu. Kokulu yağlar sürülürdü. Bandajların arasına koruyucu tılsımlar,
mücevherler koyarak süslüyorlardı. Zengin
Mısırlıların mumyalarına mask takıyorlardı.
Firavunların maskları altındandı. Mumyalandıktan sonra çok süslü, gösterişli sandukalara yani tabutlara koyularak gömülürlerdi .Sandukalardaki göz resimleri ise mumyanın dışarıyı
görmesi içindi. Mumyalar tüm eşyaları ile birlikte
gömülürdü. Yalnız bu işlemlerin çoğu zengin Mısırlılar içindi. Kurallara göre mumyalanan ceset ANUBİS (Başı çakal şeklindeydi. Ruhları yer altına taşıdığına inanılırdı.) maskı takmış rahip tarafından
dualarla lahite yerleştirilirdi.6
MISIRLILAR ve GİYİM:
Mısırlılar, bedenlerini serin tutması için bol, hafif, beyaz, keten elbiseler tercih eder ve sandalet
giyerlerdi.3
Mısırlı kadınlar başlarını korumak için peruk veya
başlık takardı. Zengin Mısırlılar özel günlerde giysilerini parlak yakalıklar ve takılarla renklendirirdi.
Altın, gümüş ve değerli taşlardan yapılmış bilezikler
takarlardı. Erkekler de kadınlar da makyajlı ve süslü
gezerdi. 5
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Kültürlere Seyahat

Yöntem ve Teknikler:

Buluş Yoluyla Öğrenme, Eğitsel Oyunlar

Materyal/Araç Gereç:

Akıllı tahta veya Bilgisayar-projeksiyon

Disiplinler Arası Bağlantı:

Coğrafya, Görsel Sanatlar

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Kazandırılacak Kavramlar:

Kültür, kültürel miras

Kazanım ve Açıklamaları

2. Aşama

Dünya üzerindeki farklı kültürleri tanımak için
seyahat planı tasarlayarak gerekçelerini açıklar.

- EK 2’de yer alan “Maya Yazısı Oluşturmaya
Ne Dersin?” bölümü için verilen örnekler incelenir,
tahtaya Maya yazıları ile ilgili örnekler yansıtabilir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık

- Avustralya’nın orta yerinde yıllardır Aborjinlere ev sahipliği yapan bu kaya ile ilgili öğrenci
araştırmalarından çıkarılan sonuçların paylaşılması
sağlanır. Aborjinlerin yıllardır yaptığı yüz boyama
işlemine ait örneklerden birinin ilgili bölüme öğrenciler tarafından yapılması istenir.

EK 1, EK 2’de yer alan etkinlikler öğrenci sayısı kadar çoğaltılır ve öğrencilere dağıtılır. EK 1’de yer alan
La Sagrada Famillia, Uluru, Tac Mahal, Machu Picchu,
Chichen Itza ile ilgili öğrenci bilgileri yoklanır, bölümlerin öğrenciler tarafından incelenmesi sağlanır.
EK 2 öğrencilere dağıtılır; yazı oluşturma, boyama, çizim ve açıklama yapılacak alanın doldurularak öğrencinin son bölümdeki seyahat planını
tasarlamasına yardımcı olunur (yol-yiyecek-gidiş
nedeni- uğrayabileceği güzergâhlar vb.).
1. Aşama
SORU- “Penguenler nerelerde yaşar?” sorusuyla
derse giriş yapılır. Öğrenci yanıtları alınır.
Bilgi Notu: Penguenlerin tamamı Güney Yarım
Küre’de yaşamlarını sürdürür. Yalnızca Galapagos’ta
yaşayan penguenler beslenme ihtiyacı doğduğunda
Kuzey Yarım Küre’ye geçerler.
EK 1’de, yer alan seyahat noktaları öğrencilerin incelemesine bırakılır. Öğrencilerden, buradaki
alanlarla ilgili araştırma yapmaları istenir.
SORU- “Etkinliğe bu alanlar neden alınmış olabilir?”
sorusu sorulur. Öğrencilerden, bu seyahat rotalarının
kültür tarihi açısından önemini söylemeleri beklenir.

- Ek 1’de yer alan La Sagrada Familia Katedrali’ne benzer bir yapının EK 2’deki boşluğa öğrenciler
tarafından tasarlanması istenir.
-Son olarak öğrencilerden, gitmek istedikleri bir
yer ile ilgili seyahat planı hazırlamaları istenir. “Nereden gider, hangi aracı kullanır, kültürleri nedir,
kimlerle tanışır, bölgeyi önemli kılan özellikleri nelerdir?” sorularının cevaplarına yönelik açıklamalar
ilgili bölüme yazdırılır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı Formu” na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Görsel Kaynakça
�

https://www.canva.com/design/DAEhjatRyhM/
MDojjYztya13vwACLMv7ww/edit [Erişim Tarihi:
12.06.2021].

CHICHEN ITZA
Mayalar, bu piramidi, astronomi
ve matematik
bilgilerini ortaya
koyma kistercesine belirli bir sistemle inşa etmişlerdir.
- Maya yazısı
oluşturmaya var
mısın?

EK 1

MACHU PICCHU
And Dağlarının 2450 metre
yüksekliğine kurulmuştur.
- Kayıp İnka kentini merak ediyor musunuz, haydi
araştıralım?

TAC MAHAL
Bir İngiliz Lordu: "Dünya üzerinde insanlar
ikiye ayrılır, Tac Mahal'i
görenler ve görmeyenler" demiş.
- Gördüğünüz an ayrıcalıklı hissettiren bu
alanla ilgili küçük bir
araştırma yapmaya
ne dersin?

DÜNYA
ÜZERİNDEKİ
YERLERLE
İLGİLİ SEYAHAT
PLANLIYORUZ.

ULURU
Yaklaşık 600 milyon yıllık geçmişiyle, çakıl ve birikinti çamurlarının arazi çöküntüsünde toplanması
ve yüksek basınçta yoğurulmasıyla ortaya çıkmıştır.
- Aborjinlere yüz boyaması yapmalarında yardımcı olur musun?

LA SAGRADA FAMILIA
İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan, halk
arasında bitmeyen klise olarak bilinen ve modern
mimarinin öncülerinden biri olarak kabul edilen
bu eserin yapımı hâlen devam etmektedir.
- Kendi katedralini oluşturmaya ne dersin?

DÜNYANIN SERÜVENİ
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Aborjinlere
yüz boyama
konusunda
yardımcı olabilir misiniz?

Maya yazısı oluşturmaya ne dersin?

Seyahat planınıza nereleri eklemek istersiniz, gitmeyi
düşündüğünüz yerlerin özellikleri nelerdir?

Katedralin kalan kısmını istediğiniz şekilde çizip renklendirir
misiniz?

K ültür ve M iras
291

292

SOSYAL BİLGİLER

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Kültür ve Miras

Etkinlik Adı:

Osmanlı’da Sanat

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Strateji, Yöntem ve Teknikler: Buluş Yoluyla Öğrenme, Soru Cevap, Sanatsal Aktivite, Sergi
Materyal/Araç Gereç:

Fon karton (2 adet), A4 kâğıdı (öğrenci sayısı kadar), bilgisayar

Disiplinler Arası Bağlantı:

Tarih, Sanat

Kazandırılacak Kavramlar:

Hat, Çini, Ebru, Tezhip, Cam, Minyatür Sanatı, Tuğra
ve Bölümleri

Kazanım ve Açıklamaları
Osmanlı sanat ve estetik anlayışını dönemin
eserlerini inceleyerek analiz eder.
Osmanlı sanat ve estetiğinden hareketle yeni
ürünler tasarlar (Minyatür, ebru, çini, hat, tezhip vb.
sanat dallarına değinilir.).

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğrencilerin Osmanlı sanatına dair ön koşul bilgilerini belirlemek için aşağıdaki açıklama yapılır ve
ardından sorular sorulur:
Geleneksel Türk kültürü, binlerce yıllık Anadolu
kültürü ve İslam kültürünün kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Bunların sonucunda Osmanlı sanatı
kendine has ve hayranlık uyandırarak topraklarında yaşayan diğer milletlerin de katkılarıyla benzersiz
bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Osmanlı sanatının en önemli alanlarından biri
de süsleme sanatıdır (Talas ve Aksoy, 2006, s. 468).
Bu sanat dallarından minyatür, çinicilik, hattat-

lık, tezhip, cam sanatı, mimari ve müzik dikkat çekmektedir.
•

Siz bu sanat dallarından hangilerini biliyorsunuz?

•

Minyatür nedir?

•

Çini ürünleriyle tanınan kentimiz hangisidir?

•

Tuğra nedir?

•

Osmanlı döneminde yaşamış ünlü mimarımız
kimdir?

“EK1 Osmanlı’da Sanat Dallarından Örnekler,
EK 2 Osmanlı’da Minyatür ve EK 3 Minyatüre Ne
Eklersin?” şeklinde düzenlenen çalışma kâğıtları
öğrenci sayısı kadar çoğaltılır. EK 4 “Osmanlı Hat
Sanatı ve Tuğralar” sınıf tahtasına yansıtılır. Bir fon
karton, ortak minyatür afişi için; bir fon karton da
ortak tuğra afişi için kullanılabilir.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Öğrencilere “EK 1 Osmanlı Sanat Dalları Resimleri” adlı çalışma kâğıdında yer alan ebru, çini,
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minyatür, hat, cam, hat sanat dallarına örnek resimler sunulur ve bu örneklerin temsil ettiği sanat dallarına dair açıklamalar yapılır.
Tezhip
“Tezhip Türk süsleme sanatlarından biridir. Kelime anlamı “Altınla Süslemek”tir. Bu sanat; sevgi,
sabır, zevk ve zarafetin ortaya koyduğu eserler bütünüdür. Arapça tezhip; “altınlamak”, “yaldızlama”,
“bezeme”, yazma kitapların sayfalarına, hat levhalarına, murakkalara, hatta tuğraların üst taraflarına
altın tozu ve boya ile yapılan her türlü bezeme. Sözcük yalnız altınla yapılanın dışında, toprak boyalarla yapılan bezemeler için de kullanılır. Yalnız altınla
yapılan tezhibe “halkari” denir.” (https://www.kulturportali.gov.tr/portal/tezhipsanati)
Tezhip yapan sanatçıya “müzehhib” tezhiplenmiş
esere de “müzehheb” adı verilir. Ama tezhip en çok Kuran-ı Kerim’lerin ilk ve son sayfalarında, surelerin baş
taraflarında kullanılmıştır (Yılmaz ve Şimşek, 2019).
Ebru Sanatı
Kelime anlamı olarak Türk Dil Kurumu Güzel
Sanatlar Terimleri Sözlüğü’nde; Ebru, “(Süsleme)
kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su
üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs” bezemecilerin, türlü renk ve desende yaptıkları bir tür su
kâğıdı” (http://tdk.gov.tr/) olarak tanımlanmaktadır
(Begiç, 2015). “Ebru; tezhib ve hat ile birlikte kitap
sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı
boşluklarında ve koltuklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak
düşünülmekte ve sergilenmektedir.” (https://www.
kulturportali.gov.tr/portal/ebrusanati).
Çini
Mimari eserlerin değerine değer katan çini sanatının Türkler tarafından ilk defa uygulandığı örneklerin Uygurlara kadar uzanan bir tarihi vardır.
Anadolu Selçukluları ve Osmanlı mimarisinde çini
dekoru mimarinin hem iç hem de dış unsurları arasına girerek anıtsal bir sanat düzeyine yükselmiştir
(https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/yalova/
nealinir/cini-slemeleri)
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Vitray
Camın icadı kadar eski olan vitray, bir cam süsleme sanatıdır. Camın ışık geçirme özelliğinden yararlanılarak yapılan bir resim tekniği olan vitray,
yapıldıkları dönemin izlerini taşımaktadır. Vitray
sanatını geliştiren ve gerçek bir sanat değeri katan
milletler Araplar ve Türklerdir. Türklerde vitray sadece dinî yapılarda değil; saray, kasr ve köşklerde de
kullanılmıştır (https://kulturveyasam.com/7-madde-ile-camdan-yansiyan-sanat-vitray/).
Cam Sanatı ve Çeşmi Bülbül
Türk tarihinde cam sanatının yeri çok büyüktür.
Yapılan kazı çalışmalarında Selçuklu ve Artuklular
dönemlerine ait cam sanatı örnekleri keşfedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde imparatorluk tarafından desteklenen cam sanatı, İstanbul
merkezli olarak faaliyet yürütmüştür. Geleneksel
Türk cam ürünü “Çeşm-i Bülbül”, Beykoz işi olarak da bilinir (kulturportali.gov.tr). Bu nadide cam
sanatına bülbül gözü isminin uygun görülmesinin
sebebi, bir çeşm-i bülbülü döndürerek ona baktığınızda üzerinde bülbülün gözünü andıran harelerin
oluşmasıdır(https://kulturveyasam.com/10-madde-ile-turk-cam-sanatinin-donerek-burulan-cizgileri-cesm-i-bulbul/).
2. Aşama
“Minyatür Sanatı Bilgi Notu”ndan hareketle ilgili sanata dair açıklamalar yapılır.
Türkâri/Minyatür Sanatı
Minyatür kelimesinin, Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen “miniare” kelimesinden türetilmiş olduğu ve daha sonra Fransızca’ya “miniature”
biçiminde geçtiği düşünülmektedir. Osmanlı Dönemi kaynaklarına baktığımızda bu terimin yerine “tasvir” veya “nakış” sözcüklerinin tercih edildiği görülmektedir.” (https://www.kulturportali.gov.tr/portal/
minyatursanati).
Günümüzde bu sanatın en usta sanatçılarından
biri olan Bülent Özgen, Türk resimlerinin kendine
has bir üslupla icra edildiği bu sanata Türkâri demenin daha doğru olduğunu belirtmektedir.
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Minyatür sanatının en önemli özelliklerinden
birisi, anlatılmak istenen konunun eksiksiz olarak
aktarılmakta olmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun
savaşlarını, seferlerini ve şenliklerini anlatan resimli yazmalar, diğer İslam ülkelerindeki örneklerinden
ayrı olarak gerçekçi bir üslupla ele almışlardır. Türk
minyatürlerinin bu özelliği, bizlere, yapıldığı dönemin örf ve âdetlerini, gelenek ve göreneklerini, giyim kuşamını olduğu kadar Osmanlı Türk tarihini
de takip edebilme imkânı sunarken; bu eserlerin
her birine de tarihi bir belge niteliği kazandırmıştır.
Mustafa Çelebi, Selimiyeli Reşid, Süleyman Çelebi
ve Levnî, 18. yüzyılın ünlü nakkaşlarıdır (https://
www.kulturportali.gov.tr/portal/minyatursanati).

4. Aşama

3. Aşama

Hat Sanatı

EK 2 Osmanlı’ da Minyatür çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır.

Arapça “hatt” mastarından türeyen yazı, çığır,
yol anlamlarına gelen hat kelimesi, terim olarak
“Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir
şekilde yazma sanatı (hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır. Batıda hüsn-i hat karşılığında calligraphy
(kaligrafi) kelimesi kullanılmaktadır. Bu sanatı uygulayana da hattat ya da hat ustası denir. Ansiklopediler kaligrafi sözcüğünü “Güzel yazma, genellikle
estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı”
şeklinde tanımlamıştır (https://www.kulturportali.
gov.tr/portal/hatsanati).

Bilgi notunda yer alan örnek minyatürler incelenir. Çalışma kâğıdında yer alan soruların öğrenciler
tarafından cevaplanması sağlanır. İki minyatürün yapılış amacı ve hikâyesine yönelik açıklamalar yapılır.
EK 2-1 Numaralı Minyatür/Türkâri:
Osmanlı padişahı III. Ahmet’in dört şehzadesinin sünnet düğünü nedeni ile yapılan şenlikleri anlatan, resimli el yazması Surname-Vehbi bu özelliklerin yansıtıldığı en güzel örnektir. Bu eserin yazarı
şair Seyyid Hüseyin Vehbi’dir. Eserin minyatürleri
ise dönemin baş nakkaşı Levni tarafından yapılmıştır. Osmanlı için eğlencenin dorukta olduğu dönem
Lale Devri’dir. Bu eserde 1720 tarihlidir. Yani o yıllardaki ihtişamın en önemli kanıtıdır (Tekbaş, 2008).
EK 2-2 Numaralı Minyatür/Türkâri: Hünername’nin I. cildinde yer alan I. Çelebi Mehmet (14131421) Cülus Minyatürü.
Etek öpen figür betimlemesi cülus minyatürlerine özgü olarak kompozisyondaki yerini almıştır.
Yıldırım Bayezid’in Ankara’da 1402’de Timur’a yenilmesi ile devlet toprakları dört şehzade arasında
paylaşılmıştır. 1402-1413 yılları arasında tarihlenen
bu sürece “Fetret Devri” denmiştir. Osmanlı topraklarını başarılı bir şekilde bir araya getiren Çelebi Mehmed 1413 yılında tahta çıkmıştır (Gökdaş ve
İnanç, 2014).

“EK 3 Minyatüre Ne Eklersin?” adlı çalışma kâğıdı öğrencilere dağıtılır. İlgili minyatürlerin günümüz minyatür sanatı örnekleri olduğu belirtilir ve
öğrencilerin resimlerdeki boşlukların günümüzü
temsil eden ögelerle doldurmaları sağlanır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından çalışma kâğıtları
ortak “Minyatür Afişi” ne yapıştırılır.
5. Aşama
Hat sanatı bilgi notundan hareketle ilgili sanata
ve beraberindeki padişah tuğralarına dair açıklamalar yapılır.

İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra hat sanatının ölümsüz merkezi olmuştur. Bütün
İslam dünyasında tartışmasız kabul edilen bu gerçek
en güzel biçimde şu sözlerle ifadesini bulmuştur:
“Kur’an-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.” Bütün İslam âlemi hat sanatını öğrenebilmek için İstanbul’a koşmuştur (Derman ve Uğur, 1992).
Hat sanatı kendi arasında dallara ayrılır. Bunlardan bir tanesi de istifleme sanatıdır. Padişah tuğraları da istifleme sanatına dâhildir.
Tuğra
“Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, içinde ismi yer alacak şekilde hat sanatı ile yazılan sembollere ‘tuğra’ deniyor. Tuğranın bölümleri vardır. En altta metnin yazdığı ‘kürsü’ ya da ‘sere’
kısmı, sol tarafta içi içe geçmiş iki kavisten oluşan
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ve yumurta anlamına gelen ‘beyze’ kısmı, beyzelerin
devamında sağa doğru uzanan ‘hançere’ de denilen
‘kollar’ kısmı ve tuğranın üstünde, yukarıya doğru
çekilen ve kimi zaman ‘elif ’ harfini andıran ‘tuğlar’ kısmı edan arması olarak kullanılırdı.” (https://
kulturveyasam.com/imzanin-osmanli-donemindeki-versiyonu-tugralar/).

469. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/156871.[Erişim Tarihi: 24.04.2021]
�

Tekbaş, S. I. (2008). Surname-I Vehbi minyatürlerindeki eğlence sahnelerinin resim eğitimi
açısından incelenmesi (yüksek lisans tezi, danışman: Tahsin Samur, Konya.
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Yılmaz, E , Şimşek, R . (2019). Tezhip ve Tezhip’te Kullanılan Motif ve Teknikler . Bitlis Eren
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 592604 .https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/51576/636301 [Erişim Tarihi: 24.04.2021]

6. Aşama
“EK 4 Osmanlı'da Hat Sanatı ve Tuğralar Adlı Bilgi Notu” öğrencilere dağıtılır. Örnek hat ve tuğra görselleri incelenir. Görsellere dair açıklamalar yapılır.
Tuğra görselindeki numaralandırılmış bölümler
(tuğra bölümleri) hakkında öğrencilere bilgiler verilir.
7. Aşama
EK 4’teki örnek öğrenci tuğralarında olduğu gibi
öğrencilerden kendi isimlerinin baş harflerinden
oluşan bir tuğra tasarlamaları istenir. Yapılan çalışmalar ortak tuğra afişine yapıştırılır.

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinlikte kullanılacak “Öz Değerlendirme
Formu, Dereceli Puanlama Anahtarı, Akran Değerlendirme Formu ve Yapılandırılmış Grid Formu” na
etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Kaynakça
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Begiç, N.H., (2015). Unesco Dünya Kültürel Miras Listesinde Yer Alan Geleneksel Türk Ebru
Sanatı’nda Yeni Yorumlar. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s.587.
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�

Görsel 16: https://www.kulturportali.gov.tr/mrepo/eKitap/eb-18inciDevletTurkSuslemeSanatlari/68 [Erişim Tarihi: 24.04.2021]

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

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

EK 4
�

Görsel 17: https://www.millisaraylar.gov.tr/muzeler/resim-muzesi. [Erişim Tarihi: 24.04.2021]

�

Görsel 18: https://www.millisaraylar.gov.tr/saraylar/topkapi-sarayi [Erişim Tarihi: 24.04.2021]

�

�

Görsel 19: https://kulturveyasam.com/imzanin-osmanli-donemindeki-versiyonu-tugralar/Halk Bank Kültür ve Yaşam. [Erişim Tarihi:
24.04.2021]
Görsel 20: https://kulturveyasam.com/imzanin-osmanli-donemindeki-versiyonu-tugralar/Halk Bank Kültür ve Yaşam. [Erişim Tarihi:
24.04.2021]

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

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

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

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

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

Notlar:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K ültür ve M iras

EK 1
OSMANLI SANAT DALLARI ÖRNEKLERİ

Görsel 1

Görsel 2

Görsel 4

Görsel 7

Görsel 9

Görsel 10

Görsel 5

Görsel 3

Görsel 6

Görsel 8

Görsel 11

Görsel 12
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EK 2
MiNYATÜR NE ANLATIYOR?

Aşağıdaki iki minyatürü dikkatli bir şekilde inceledikten sonra soruları cevaplayabilirsiniz.
A) Resme baktığınızda neler görüyorsunuz?
B) Resimdeki insanlar neler yapıyor?
C) Resimde görünen yer neresidir?
D) Resimde hangi renkleri görüyorsunuz?
E) Bu resmin ismini siz olsanız ne koyardınız?
A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

E)

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

Görsel 13: Levni, Surname-i Vehbi

A)

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

B)

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

C)

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

D)

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

E)

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

Görsel 14: Çelebi Sultan Mehmed ve Anadolu’ da Cülus-Hünername

K ültür ve M iras

EK 3
MİNYATÜRE NE EKLERSİN?

Aşağıdaki resimlere sizin için boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklara ne çizmek isterdiniz? Resmi tamamlayıp nedenini resmin yanındaki alana yazabilirsiniz.

Boşluğa . . . . . . . . . . . . . . . . . çizdim.
Çünkü
...............................................

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

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

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

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

Görsel 15: Taksim’ de Bir Balon- Bülent Özgen

Boşluğa . . . . . . . . . . . . . . . . . çizdim.
Çünkü
...............................................

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

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

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

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

Görsel 16: Özlem YÜKSEL-Lunapark
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EK 4
OSMANLI’DA HAT SANATI VE TUĞRALAR

Görsel 17: Millî Saraylar Koleksiyonundan
Sultan Abdulmecid İmzalı Hat Levha

Görsel 18. Topkapı Sarayı

Görsel 19: Süleyman Şah Bin Selim Şah
Han El-Muzaffer Daima

Görsel 20: Abdulhamid Han Bin Abdulmecid El-Muzaffer Daima

Öğrencilerin Örnek Tuğra Tasarımları
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Keşifler ve Kâşifler

Etkinlik Adı:

Mutlu Para Kakao

Süre:

40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Soru Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Anlatım, Sokratik Tartışma

Materyal/Araç Gereç:

Çalışma kâğıtları, akıllı tahta, boya kalemleri, harita

Disiplinler Arası Bağlantı:

Görsel Sanatlar, Sosyoloji, Tarih, Türkçe, Coğrafya,
İlahiyat

Kazandırılacak Kavramlar:

Rönesans, Reform, Barok, Endüljans, Aforoz, Coğrafi Keşif, Kâşif, Papaz, Mezhep

Kazanım ve Açıklamaları
Tarihsel süreç içerisinde ticaret yollarında meydana gelen değişimleri kavrar.
Coğrafî Keşifler’den Sanayi Devrimi’ne kadar
olan tarihî süreci analiz eder.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen, öğrencilere vermek üzere çikolata
ile derse girilir. Çikolatalar öğrencilere dağıtıldıktan
sonra “Alışverişlerinizde para yerine çikolata kullanmak ister miydiniz?” sorusu yöneltilir. Etkinliklere
başlamadan önce, çalışma kâğıtları öğrenci sayısı
kadar renkli olarak çoğaltılır.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Kakaonun ortaya çıkışı ve dünya üzerindeki yolculuğunu incelerken Coğrafî Keşifler ve buna bağlı
olarak Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri ve ara-

larındaki ilişkiyi inceleyerek tarihî süreci analiz edebilecekleri belirtilir.
2. Aşama
EK 1 ve EK 2’de yer alan görseller öğrenci sayısı kadar çoğaltılır veya akıllı tahtaya yansıtılır. EK
1 deki kakaonun ilk kullanımı, kullanım amacı, yayılması, kimyasal yapısı ile ilgili metinler ve görseller incelenir. Öğretmen tarafından gerekli bilgiler
verilirken öğrencilerin de görsellerden yola çıkarak
derse katılımı sağlanmalıdır. “Sizce kakao Amerika
kıtasından Avrupa’ya hangi yollarla taşınmış olabilir?” sorusu sorularak EK 2 incelenmeye başlanır.
Haritaları incelemeleri ve aralarındaki benzerlik ve
farklılıkları tespit edebilmeleri için öğrencilere belli
bir süre verilir. Kâşiflerin keşiflerini ve rotalarını harita üzerinde göstermeleri istenir. EK 3,teki bulmaca
öğrencilerle birlikte soru cevap yöntemi ile çözülür.
3. Aşama
EK 3’teki Rönesans ile ilgili bölüm incelendikten sonra EK 4 dağıtılır. Ekte verilen hatıratlardan
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yola çıkarak burjuva ve din adamlarının görüşlerini karşılaştırmaları istenir. Metin ile ilgili soruları
değerlendirmeleri için öğrencilere süre verilir. Süre
sonunda öğrencilerin cevapları değerlendirilirken
burjuva sınıfın Rönesans’a etkisi vurgulanır. EK 5
dağıtılarak kişiler ve eserlerin eşleştirilmesi istenir.
Öğrencilerle birlikte Rönesans’ın dine, bilime ve sanata etkileri incelenir. EK 5 sonundaki etkinlik yapılır.
4. Aşama
EK 6 dağıtılıp, görseller yardımıyla konu ile ilgili
terimler açıklanarak reformun oluşma sürecini analiz etmeleri sağlanır. Sayfa sonundaki soru okunarak öğrencilerin yorumlamaları istenir. Bu aşamada
Sokratik tartışma tekniği kullanılabilir.
5. Aşama
EK 7 dağıtıldıktan sonra Marquis de Sade’nin
mektubu okunur ve bu kişinin “Bastille Hapishanesi Ayaklanması’nı başlatan kişilerden biri olduğu
söylenir. Görsellerle birlikte öğrencilerin dönemin
Fransa’sındaki sosyo-kültürel hayat hakkında tahminlerde bulunmaları istenir. Fransız İhtilali ve Aydınlanma Çağı ile ilgili bilgiler verilir. Ek sonundaki
etkinlik, öğrencinin isteğine göre tamamlanır.
Not: EK 8’deki harita etkileşimli tahtaya yansıtılarak ders süresince kullanılabilir.

5.

Yıldırım, M. Rönesans Ve Reformasyon. Çankırı
Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(1), 184-210.

6.

Doğan, S. (2017). Antik Yunan Felsefesinde
“Güzel” Kavrami ve Rönesans Resim Sanatina
Yansima Biçimleri. Journal of Awareness (JoA),
2(Special), 451-462.

7.

Kapar,M. ve Yüksel,E. Sosyal Bilgiler Ortaokul Ve
İmam Hatip Ortaokulu Ders Kitabı, Meb Yayınları

Görsel Kaynakça
1.

Görsel: 1 Sophie D. Coe ve Michael D. Coe.
(2005).Çikolatanın Gerçek Tarihi.

2.

Resim:2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Luther%27in_95_Tezi [30.06.2021]

3.

Harita:1 Kapar, M. ve Yüksel, E. Sosyal Bilgiler
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Ders Kitabı

4. Harita: 2 Kapar,M. ve Yüksel, E. Sosyal Bilgiler
Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Ders Kitabı
5.

EK 1,EK 7https://www.canva.com/design/DAEguRgZNHg/U0I9YBn3xB0CKi9BA1cCXQ/edit
[30.06.2021]

Notlar:

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

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

Ölçme Değerlendirme
Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı Formu”na etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

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

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

Kaynakça
1.

Sophie D. Coe ve Michael D. Coe. (2005).Çikolatanın Gerçek Tarihi.

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

2.

Doğan, O., ve Erdoğan, A. (2017). XIX. Yüzyılda
İngiliz Sömürgeciliğinde Hindistan’ın Yeri ve
Önemi. Gaziantep University Journal of Social
Sciences, 16(3).

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

3.

Küçükyıldız, N. (2020) Sanat Tarihi, Meb Yayınları

4. Ünver, D. D. M. (2020). Sömürgecilik Tarihi. İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

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

.....................................................................
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EK 1
MUTLU PARA KAKAO

Çikolatanın ham maddesi kakao, kakao ağacından elde edilir. Kakao ağacının Latince adı
Theobroma cacao. Theobroma “Tanrıların yiyeceği” anlamına gelir.
Aztekler çikolatanın, özellikle de savaşçılar ve asiller için çok daha güzel bir içecek olduğunu
düşünüyorlardı.
Aztek imparatoru Montezeuma’nın bu içecekten günde 50 kadeh içtiği rivayet edilir. İlk kakao ağacı yetiştiricileri MS 600’lerde Mayalardı.
Avrupalıların Amerika kıtasını keşfettiği yıllarda Aztekler ve İnkalar kakao ağacı yetiştiriyordu. Aztekler’de kakaonun değeri, hem içecek hem de para olarak kullanılmasından kaynaklanıyordu
ve bu içkinin insan kanının sembolü olarak törensel önem ve anlamı vardı. 1. Sophie D. Coe & Michael D. Coe (2005)
İsveçli büyük doğabilimci Linnaeus {17071778) çikolata ağacına, Theobroma cacao
adını vermişti.
Görsel: 1
Çikolatada bulunan kimyasal maddelerin en çok bilineni kafeindir.Uyarıcı bir madde olan kafein az da olsa çikolatada bir miktar bulunur.
Çikolatada bulunan bir başka kimyasal madde ise kimyasal yapısı
kafeine hayli benzeyen teobromindir.
İsveçli büyük doğa bilimci Linnaeus {1707-1778) çikolata ağacına, theobroma cacao adını vermişti. Kakao ve çikolata Avrupalılar tarafından Rönesans Devri’nde "keşfedilmişti" ama çikolatanın asıl önemli seyahatlerine
başlaması Barok Çağ’da gerçekleşti. Bu içecek zenginlerin barok saray ve
malikanelerinde geliştirildi ve tüketildi.

16. yy. ın sonlarında İtalya’da doğmuş, anlatımda
abartılı, yoğun süslemeli mimari yapıların bol olduğu 18. yy.da tüm Avrupa’yı etkisine almış sanat
dönemidir. 2. Küçükyıldız, N. (2020)
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EK 2
Avrupalıların, Osmanlı ve diğer Müslüman devletlere vergi vermemek, ticari mallara daha kolay
ve ucuz yoldan ulaşabilmek için Çin ve Hindistan’a giden yeni yollar arama arayışı sonucunda
Avrupalı denizciler yeni adalar, ticaret yolları ve Amerika kıtasını keşfettiler. Bu keşiflerin tümüne
birden Coğrafî Keşifler denilmektedir. 3. Doğan, O., & Erdoğan, A. (2017).

Harita: 1 İpek ve Baharat Yolu

Harita: 2 Coğrafi Keşifler

"Travels" (Seyahatler) adlı kitabımda Asya’nın zenginliklerini anlattım.
Günlüklerimde yazdığım gibi beni harekete geçiren düşünce; İslam
dünyasını kuşatmak, Hindistan ticareti için deniz yolunu açmak, Batı ve
Doğu Hristiyanları ile iş birliğiyle yaparak Kudüs’ü almaktı.
Yelkenli gemimle Afrika kıtasını güneyinden dolaşarak Ümit Burnu’nu
keşfettim.
Ben ise 1498 senesinde Afrika’dan Hindistan’a deniz yolu ile ulaşmayı
başardım.
Dünyayı dolaşarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtlayan ilk kişiyim. Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamam en çok Avrupa’da Dünya’nın
düz olduğu fikrini savunan kilise ve din adamlarına duyulan güveni azalttı.
1507 yılında Amerika’ya ulaştım. Geldiğimde buranın yeni bir kıta olduğunu biliyordum. Bu kıtaya daha sonra benim adım verildi.

K eşifler ve K âşifler
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EK 3
Yeni deniz ticaret yollarının keşfi ile, İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti. Deniz ticaretinin Akdeniz’den okyanuslara kayması ile birlikte, Portekizliler ve İngilizler Uzak Doğu’yu özellikle
Hindistan’ı sömürge hâline getirmeye başladılar. Coğrafi Keşifler’le zenginleşen Avrupa’da tüccarlar, burjuva adı verilen yeni bir sosyal sınıf oluşturdular. 4. Yıldırım, M.(2020)

KELİMELERLE KEŞFEDİYORUM
Bulmacadaki kelimeleri bulun. Kelimeler herhangi bir yöne gidebilir. Kelimeler birbirlerinin üzerinden
geçerken harfleri paylaşabilir.

•

•
•
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Sanat ve bilimle uğraşanlara destek olan sanat, kültür ve bilimde ilerlemelere katkı sağlayan burjuva
sınıfı sayesinde eski uygarlıklara ait eserlerin çevirileri
yapıldı.
Bu eserlerin incelenmesi bilim, kültür ve sanata ilgiyi
arttırdı.
Bütün bu gelişmeler “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans Hareketi’nin XV. ve XVI. yüzyıllarda İtalya’da başlamasını sağladı.

Bartelmi Diyaz
Hindistan
İspanya
Kristof Kolomb
Portekiz
Ümit Burnu
Burjuva
Hollanda
Kâşif
Macellan
Pusula
Vasco da Gama
Coğrafi Keşifler
İpek ve Baharat Yolu
Keşif
Marco Polo
Sömürgecilik

Hazır mısın?
Etkinliği bitirdiysen
şimdi seninle
çikolatanın Rönesans ve
Reform dönemlerindeki
maceralarına yolculuk
yapabiliriz.
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EK 4

1575 yılında basılan History of the New World
adlı kitabında Benzoni "Kızılderili bana içecekten ikram etmek
istemiştir ve ben reddettiğim zaman da çok
şaşırmış, gülerek gitmiştir. Ama sonraları, şarap
zor bulunur olunca her zaman su
içmemek için denedim ve budiğerlerini beğendim. Tadı biraz acı,
bedeni doyuruyor ve tazeliyor ama
sarhoş etmiyor, ayrıca o ülkenin
Kızılderililerine göre en güzel ve
en pahalı üründür bu"

Cizvit papazı Jose de Acosta’nın,
1590 yılında yayımlanan Natura
and Moral History adlı kitabında
"Kakaonun en temel ürünü kendilerinin çikolata dedikleri bir içkidir,
ülkelerinde çok değer verdikleri
saçma sapan bir şeydir bu. Alışkın
olmayanları tiksindirir çünkü üstünde bir köpük veya içinde hava
kabarcıkları olan kirtabakasına
benzer bir şey vardır... Çok kıymetli bir içkidir, Kızılderililer topraklarından geçen veya ziyarete gelen
lordlara bundan ikram ederler. Ve
İspanyol erkekleri ve daha da beteri İspanyol kadınları tutkuyla busiyah çikolataya bağlanmıştır."

Yukardaki tarihî metinleri okuduktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Benzoni’nin kakao hakkındaki görüşleri için neler söyleyebilirsiniz?
Papaz Jose de Acosta kakao hakkındaki görüşleri için neler söyleyebilirsiniz?
Benzoni ve Jose de Acosta’nın kakaoya ilişkin görüşleri ne gibi farklılıklar içermektedir?
Metinlerdeki Kızılderili olsaydınız Benzoni ve Jose de Acosta’ya kakaoya ilişkin görüşleri hakkında
nelersöylediniz, niçin?

Kakao ve çikolata Avrupalılar tarafından Rönesans Devri’nde
keşfedilse de çikolatanın asıl seyahati Barok Çağ’da başladı.
Zenginlerin barok saray ve malikanelerinde bolca tüketildi.
Saraylardan, asilzade malikânelerine, bir manastırdan ötekine
bütün Avrupa’yı dolaştı. Ancak aradan çok geçmeden bu ilaç
lezzeti, doygunluk hissi vermesi ve uyarıcı olması gibi özellikleriyle de ilgi odağı hâline geldi.
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EK 5
Tabloda eser ve sahibi
karışık olarak verilmiştir.
Eser ve sahibi eşleştirmesini arkadaşlarınla iş birliği
yaparak yapabilir misin?

•

Bilimsel gerçeklerin ortayaçıkmasıyla Katolik kilisesine
olan güven azaldı. Bu durum
Katolik kilisesinin eski gücünü
kaybetmesine ve Avrupa’da
Reform Hareketi’nin başlamasına neden oldu.

•

•

•

Avrupa’da bilimsel düşünceye verilen önemin artmasıyla
sorgulayıcı, eleştirel düşünce
gelişti.
Avrupa’da birçok bilimsel çalışmaya öncülük eden Aydınlanma Çağı’na ortam hazırlandı.
İnsani değerlere önem veren
hümanizm kavramı ortaya
çıktı.

•
•
•
•

Rönesans ile yeni bir sanat
akımı ortaya çıktı.
Mimaride barok tarzı eserleryapıldı.
İnsan anatomisi incelenerekresimleri yapıldı.
Rönesans Dönemi heykellerinde oran ve orantı kullanıldı.
6. Doğan, S. (2017).

Aşağıda Rönesans Dönemi’nde sanat, bilim, din alanlarında yaşanan bazı gelişmeler verilmiştir. Verilen örnekten yola çıkarak diğer gelişmeleri sınıflandırabilir misiniz?
•

1480’ler, Leonardo da Vinci insan anatomisini inceledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

1605 ve 1616, Miguel de Cervantes, Don Kişot romanını yayımladı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

Gentile Bellini 1478’de Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapmak üzere İstanbul’a gönderilmiştir. SANAT
............

•

1454-1455, Johann Gutenberg İncil’i matbaayı kullanarak çoğaltmış ve daha çok insana
ulaşmasını sağlamıştır . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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EK 6

XVI. yüzyıla gelindiğinde Hristiyanlık, Ortodoks ve Katolik olmak üzere iki mezhepten
oluşuyordu. Ortodoksların dinî lideri patrik
İstanbul’da, Katoliklerin dinî lideri papa ise
Roma’da yaşıyordu.
İstediğim kişiyi,
kralları bile aforoz
edebilirim. Bedeli
ödenirse cennetten
arsa satabilirim. Bu
da tapusu.

Endüljans
(cennetten arsa
satma) ve aforoz
(dinden çıkartma)
gibi şeyler
Hristiyanlıkta yoktur.
Bu bildiri herkese
ulaşmalı.

Martin Luther, bildirisini yayımladıktan sonra Papa tarafından aforoz edildi. Prenslerin Luther’i desteklemesiyle Reform Hareketi ilk
olarak Almanya’da başladı. Daha sonra Fransa, İngiltere ve tüm
Avrupa’ya yayıldı. Avrupa’da yüz yıl süren din savaşları başladı.
Din adamları, benim orucu bozup bozmadığımı tartışıp, kilisede çikolata yiyenlerin aforoz
edileceğini ilan ederken Hristiyanlar kendi
aralarında savaşıyorlardı.

•
•
•

Reform sonucunda Avrupa’da Kalvenizm, Protestanlık ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.
Kilisenin eğitim ve öğretim işlerinden uzaklaştırılmasıyla eğitimde laiklik sağlandı.
Kilise’nin baskıcı görüşleriyle uzun süre egemen olan skolastik düşünce yerini araştırmacı ve
sorgulayıcı bilim anlayışı olan pozitif düşünceye bıraktı.

Arkadaşım Kakao’dan farklı bir yoldan Baharat yolu ile Osmanlı Devleti’ne yolum düştü. Kanunî Sultan
Süleyman döneminde, Şeyhülislam Ebusuud Efendi, kömür ateşinde kavrulan maddeleri içmenin haram olduğunu söyleyerek içilmemi yasaklattı fakat bu yasaklar çok uzun ömürlü olmamıştır. Dünyanın farklı bölgelerindeki ve farklı kültürlere sahip insanların yeniliklere karşı bakış açılarının benzer olmasının nedenleri
neler olabilir?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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EK 7

9 Mayıs 1779
"Senden yaş pasta istemiştim ama pastanın
çikolatalı olmasını istiyorum. Pastanın içi
çikolatadan simsiyah olmalı. Üstüne sürülen
şekerli krema da çikolatalı olacak. Öğütülmüş çikolata ve moka kahvesi kutulan.
Yarım librelik kutularda çikolata pastilleri.
Büyük çikolatalı bisküviler.
		
Marquis de Sade

Maria Antoinette ve Kral XVI. Louis
Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile
özgür düşünce fikrinin yayılması, Burjuva
sınıfının güçlenmesi, Kilise'nin gücünü yitirmesi, toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlikler, reform isteyen düşünürlerin halkı
bilinçlendirmesi.

•
•
•
•
•

Bastille Hapishanesi

Halkımız ekmek
bulamıyormuş.

Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı
ile özgür düşünce fikrinin yayılması,
Burjuva sınıfının güçlenmesi,
Kilise'nin gücünü yitirmesi,
Toplumda gelir dağılımındaki adaletsizlikler,
Reform isteyen düşünürlerin halkı bilinçlendirmesi.

Aydınlanma Çağı'nın filozofları insanların özgürlüğüne inanıyorlardı fakat içtikleri Hint çikolatası kölelerin
döktüğü ter sayesinde üretiliyordu. Ne de olsa Bağımsızlık Bildirgesi de bir köle sahibi tarafından kaleme
alınmıştı. Buradaki çelişkiyi anlamak için o dönem
aydınlarına bir mektup, şiir,resim ile neler söylemek
istersiniz?

Ekmek
bulamıyorlarsa
pasta yesinler.

Kuvvetler ayrımı esasını ortaya atmıştır.
Kanunların Ruhu adlı
kitabında yasama, yürütme ve yargıyı birbirlerinden ayırmanın
önemini vurgulamıştır.
Montesquieu
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EK 8

C O Ğ R A F İ K E Ş İ F L E R H A R İ TA S I
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Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Program Düzeyi:

Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı

Modül:

Keşifler ve Kâşifler

Etkinlik Adı:

Patates Adam ile Devr-i Âlem

Süre:

40 dk. + 40 dk.

Yöntem ve Teknikler:

Soru Cevap, Beyin Fırtınası, Tartışma, Sunuş Yoluyla
Anlatım

Materyal/Araç Gereç:

Çalışma kâğıtları, akıllı tahta, boya kalemleri

Disiplinler Arası Bağlantı:

Bilişim Teknolojileri, Sosyoloji, Tarih, Türkçe, Biyoloji, Matematik, Coğrafya, Resim

Kazandırılacak Kavramlar:

Göç, Kıtlık, Yedi Yıl Savaşları

Kazanım ve Açıklamaları
Keşifler yoluyla taşınan ürünlerin ülkeler arası
ilişkilere etkilerini değerlendirir.

Hazır Bulunuşluk ve Ön Hazırlık
Öğretmen, elinde bir patatesle sınıfa girer. Çocuklara hayallerindeki kahramanın kim olduğunu
sorar ve nedenini açıklamalarını ister. Gelen cevaplardan sonra kendisinin kahramanının patates yani
patates adam olduğunu söyler.

Öğrenme Öğretme Süreci
1. Aşama
Derste keşifler yoluyla taşınan ürünlerin ülkeler
arası ilişkilere etkilerini patates örneğinden yola çıkarak değerlendireceksiniz. Akıllı tahtada açılarak
patatesin dünyaya yayılışı dünya bayraklarını göz
önünde bulundurarak harita üzerinde anlatır.
“Patates ile aynı familyadan başka hangi bitkiler
olabilir?” diye sorulur. Öğrencilerden gelen cevaplar
tahtaya yazılır. Söylenmeyenler öğretmen tarafın-

dan tahtaya yazılır (domates, patlıcan, köpek üzümü, patates, biber, güzelavrat otu, adamotu, tütün).
Çocukların tepkileri ölçüsünde öğretmen yönlendirici sorularla bitki köklerindeki farklılığı araştırmaları için fen bilgisi öğretmeni ile görüşebilecekleri söylenir. Fen bilgisi öğretmeni ile birlikte ders
işlenebilir. Patatesin besinsel değeri hakkında bilgi
verildikten sonra EK 1’deki kalori hesaplama sorusu birlikte yapılır. Öğrencilere günümüzde patatesin
kullanım alanları sorulur. Patates sadece besin olarak değil, aynı zamanda tutkal, tekstil, kâğıt ve nişasta sanayilerinde de kullanıldığından en önemli
kullanım alanının patates cipsleri olduğu etkinlikten
yola çıkarak vurgulanır.
Patatesin “Yeni Dünya”dan başlayan yolculuğunda balıkçılar aracılığı ile Avrupa’ya nasıl taşındığı, Avrupa’nın genel durumu hakkında bilgi verilir.
2. Aşama
EK 2 dağıtıldıktan sonra haritayı incelemeleri
istenir. Patatesin Avrupa kıtasına dağılışındaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralamaları istenir. Sıralama yapılırken bir öğrenci tarihleri, bir öğrenci gelişmeyi karşısına yazabilir. Din adamlarının, devlet
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yöneticilerinin, bilim insanlarının ve halkın tepkilerinin neden farklı olduğu sorulur.
2. Aşama
EK 3 ile birlikte “Çocuklar Fatih Sultan Mehmet
patates yemiş olabilir mi?" sorusu ile birlikte patatesin 1840’larda Osmanlı mutfağına nasıl girdiği anlatılır. İrlanda’da da yaşanan büyük patates kıtlığından
ve etkilerinden bahsedilir. Ek sonundaki etkinlik yapılırken patates baskısı yaptırılabilir.
2. Aşama
EK 4 öğrencilerle birlikte örneklerle açıklanır.
Ve EK 4’ün sonundaki değerlendirme için yeterli
süre verilir.
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Ölçme Değerlendirme

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

Bu etkinliğe ait “Dereceli Puanlama Anahtarı”na
etkinlik kare kodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

.....................................................................
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EK 1
PATATES ADAM İLE DEVR-İ ÂLEM

Merhaba çocuklar, ben Patates Adam. Bugün sizlere arkadaşlarımla
birlikte hikâyemi anlatacağım. Maceram Güney Amerika’da başladı.
Amerika kıtasından başlayıp dünyaya yayılan bu yolculukta yanımda
domates, biber, kabak, mısır gibi çok sayıda arkadaşım vardı.
Patates 8-10 bin yıl boyunca Peru
civarındaki halkın en önemli yiyeceğiydi.

1560’ta
İspanya’ya
giden bir
gemiyle Avrupa’ya
ayak bastım. İlk zamanlar pek
ilgi görmesem de her iklime uyum sağlamam ve
yan taraftaki grafikte gördüğün besin değerlerim
sayesinde kısa sürede ilgi odağı oldum.

Merhaba arkadaşlar, sosya-mat etkinliği yapmaya ne
dersin? 3 yaşındaki Ahmet’in
günlük protein ihtiyacı 30 gr
olduğuna göre; grafikten yola
çıkarak Ahmet’in günlük kaç
gram patates yemesi gerekir?

1600 yılında İspanyol balıkçılar sayesinde İrlanda’ya
ulaştım. İrlandalılar benim sayemde kışın zor şartlarında aç kalmaktan kurtuldular.
Avrupa’da 1618-1648 yılları arasında süren 30 Yıl Savaşları, kıtlığa neden
olmuştu. En çok zarar gören Almanlar olmuş, halkın üçte biri açlıktan ölmüştü. İspanya ise patates sayesinde kıtlık yaşamamıştı. Patates yetiştiren
köylülerin açlık çekmediğini gören krallar, tüm Avrupa’da patates tarımını
teşvik ettiler. Bu da beni çok önemli bir besin maddesi hâline getirmişti. Artık kral bendim.
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EK 2

Patates
üretimine
başlamalıyız.
1662

Emrediyorum
patates
ekilecek.
1774

Emrediyorum
patates
ekilecek. 1774
Bilime göre,
patates yemek
zararlı değildir.
1771

İncil’de
geçmiyor.
yiyemeyiz.
İncil’de patates
ismi geçmiyor.
Onu yiyemeyiz

Görsel: 1

ar
n l ez ,
a
yv e m s ı
H a e y yd a ?
r
l
b i e fa b i l i
n la
o

Alman kralı, halkı ikna edip
patates ekmelerini sağlayınca
patates Almanların temel besin
kaynağı oldu. Benim sayemde
1756-1763 yılları arasında süren
Yedi Yıl Savaşları’nda halk açlıktan ölmekten kurtuldu.

Kafamız
çok karışık
ve açız,

Tadı, tuzu
yok, yemem.

Fransız subay ve kimyacı
Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813) patatesin
zehirli bir bitki ve cüzzama
neden olmadığını kanıtlamaya çalıştığı kitabı
Görsel: 2
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EK 3

Harita: 1
1847 yılında başlayıp 1852’ye kadar süren ve tarihe “İrlanda Patates Kıtlığı” olarak geçen büyük bir felaket yaşandı. Bu dönemde, yüz binlerce İrlandalı öldü,
bir o kadar insan da ABD ve başka ülkelere göç etti. Osmanlı Padişahı Abdülmecid’in İrlanda halkına para ve gıda maddesi yardımı nedeniyle İngiltere
Kraliçesi, Osmanlı Devleti’ne teşekkür name göndermiştir.

Görsel: 3

Görsel: 4

Merhaba, ben James, İrlandalıyım. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid’e bize yardımları
için teşekkür etmek istiyorum. Türkçe bilmediğim için benim yerime Sultan Abdülmecid’e teşekkür etmek için bir kartpostal hazırlar mısınız?
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EK 4

Görsel 5: Patates Yiyenler Tablosu

Vincent Willem Van Gogh
(1853-1890) Batı dünyası sanat tarihinin en tanınmış ve
en etkili şahsiyetlerinden
Hollandalı ressamdır. Hayatı
boyunca 860 yağlı boya tablonun da olduğu 2.100 kadar resim ve çizim çalışması
üretmiştir.

Görsel 7: Umberto Eco

Görsel 6: Friedrich Engels

Dünya kamuoyunun gündemine, Gülün Adı
ve Foucault Sarkacı gibi romanlarıyla giren
İtalyan yazar Umberto Eco, aynı zamanda
Orta Çağ estetiği ve göstergebilim dalının ustalarındandır. Bana göre "patates, insanlığın
ortaçağdan kurtuluşunu sağlayan en önemli
buluşlarından" birisidir.

Friedrich Engels (28 Kasım 1 820, 5 Ağustos 1 895), Alman filozof, tarihçi ve siyaset
bilimcidir. Patatesin dünyada ve Avrupa'da
bu denli yaygınlaşmasını "tarihte demirin
icadına eşdeğer" buluyorum.

Bu etkinlik boyunca öğrendiklerinizden yola çıkarak patates adam bu yolculuğuna çıkmasaydı dünya tarihinin seyri sizce nasıl olurdu sorusunun cevabını; bir resim, karikatür veya kısa bir yazıyla anlatır mısınız?
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