
  

 

 

CANLANAN HABERLER 

 Öğretmen drama etkinliği için öğrencilerden gruplar oluşturmalarını ister. 

 Öğretmen Ek-1’deki gazete haberlerinin her birini bir zarfa koyar ve drama gruplarına  

zarfları karışık olarak dağıtır. 

 Drama grupları zarfta çıkan haberi dikkatlice okurlar. Ancak hiçbir drama grubu kendi 

haberini başka gruba göstermez. 

 Öğretmen her gruptan zarfta çıkan haberi kanaatkârlık başlığı altında bir drama 

etkinliğine dönüştürmelerini ister. bunun için her gruba bir hafta süre verilir. 

 Öğrenciler haberden ve ana başlıktan kopmadan zarfta çıkan haberi istedikleri şekilde 

yorumlayabilirler.  

 Öğrenciler haberdeki olayı birebir canlandırabileceği gibi isterlerse haberi sunan 

spiker ya da gazeteci olabilir. 

 Bir haftanın sonunda öğrenciler dramalarını sınıfta canlandırırlar. 

 Süreç sonunda öğretmen öğrencilere emekleri için teşekkür eder ve drama etkinliği 

sonlandırılır. 

 

  



 

 

Günde 10 milyon ekmek çöpe gidiyor 
 
06.05.2011\Star Haber Ajanı 

 

Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye (BESAŞ) göre, Türkiye'de 
günde 5 ile 10 milyon arasında 200 gramlık ekmek israf ediliyor. 

 

 

BESAŞ'tan alınan bilgiye göre, 200 gram 

ağırlık esas alınarak günde 120 milyonun 

üzerinde ekmek üretiliyor. 

Bu ekmeklerin 5 ile 10 milyonu fırınlarda, 

lokantalarda, öğrenci yemekhanelerinde, 

evlerde israf ediliyor. İsrafta, ekmeğin 

bayatlaması ilk sıralarda geliyor. 

Uygun koşullarda saklanmayıp bayatlayan ekmekleri yeniden değerlendirmek için 

önerilerde bulunan BESAŞ yetkilileri, ekmeğin buzdolabında ya da ekmek kutusunda 

saklanması gerektiğini belirtiyor. 

Ekmeğin içindeki nem kaybını önleyerek daha uzun süre taze kalmasını sağlamak için 

iyice sararak saklamayı tavsiye eden BESAŞ yetkilileri, şu önerilerde bulundu: 

''Sarmanın en iyi yolu da havayı içinde az tutan saklama poşetleri ve streç filmdir. Bayat 

ekmeği değerlendirmenin bilinen en basit yolu, galeta unu haline getirmektir. Bunun için 

bayatlayan ekmek, fırında ya da açıkta bekleterek kıtırlaştırılmalı ve ardından 

öğütülmelidir. Bu, köfte yaparken harca katılabilir. 

Bayat ekmek, küp küp kesilip kıtırlaştırdıktan sonra çorbaların içine de katılabilir. Küp 

halinde kesilmiş bayat ekmek parçaları, tavada eritilmiş sıvı yağ ve tereyağı karışımına 

kuru nane, kırmızı toz biberle bir süre pişirilerek çorbalık yapılabilir. 

Bayat ekmekler yumuşatılmak istenirse, dilimleri bir kevgire konur. Kevgir su dolu bir 

tencerenin üzerine oturtulup üzeri kapatılır. Su kaynadıkça oluşan buharla ekmek 

nemlendirilip yumuşatılarak taze hale getirilir.'' 

 

   



Tüketim çılgınlığı dünyayı bitiriyor 

Ntv Haber Ajansı 8 Temmuz 2011 

Dünya Doğal Hayat Fonu, dünyada tüketimin aynı hızla 
sürmesi halinde 2050 yılında yaşamak için iki gezegene daha 
ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulundu. 
 

NTV 
 

8 Temmuz— Dünya Doğal Hayat Fonu’nun doğal 

kaynaklar üzerine yaptığı araştırma raporu, 

günümüzdeki tüketim çılgınlığının dünyanın 

sonunu hazırladığını gözler önüne serdi. 
 

Dünyanın doğal kaynaklar üzerine bir araştırma yapan bilimadamları, başta 

Batılılar olmak üzere bütün ülkelere tüketim çılgınlığına son vermeleri çağrısında 

bulunuyor ve uyarıyor: Aksi takdirde 2050 yılına geldiğimizde yaşayabilmek için 

dünya gibi iki gezegene daha ihityacımız olacak. 

        

İKİ GEZEGENE DAHA İHTİYAÇ DOĞACAK 

       Dünya Doğal Hayat Fonu raporunun en çarpıcı bulgusu, tüketim oranları aynı 

hızla devam ederse 2050 yılında canlı yaşamının sürebilmesi için Dünya gibi 2 

gezegene daha ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. 

       Araştırmalara göre son otuz yılda dünya üzerindeki doğal kaynakların üçte biri 

insanlar tarafından tüketildi. 

        

350 HAYVAN TÜRÜ TÜKENİYOR 

       Denizlerdeki balıklar, atmosferdeki karbondioksiti yok eden ormanlar ve temiz 

su kaynakları hızla tüketiliyor. Raporun bulgularına göre, 350 memeli, kuş, balık ve 

sürüngen türü de soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. 

     ABD’Lİ AFRİKALI’NIN 24 KATINI TÜKETİYOR 

       Uzmanlar doğal kaynakların bu kadar hızlı tüketilmesinin en önemli sebebinin Batılı 

ülkelerdeki yüksek tüketim oranları olduğunu belirtiyor. 

       Rapora göre ortalama bir ABD vatandaşı bir İngiliz’in iki katı, bir Afrikalı’nın ise 24 katı 

doğal kaynak tüketiyor. 

        

ZİRVE UMUTLARI KISITLI 

       Uzmanlar gelecek ay Johannesburg’da düzenlenecek Dünya Zirvesi’nde tüketim 

sorununun çözümlerini gündeme getirmeyi planlıyor. Fakat birçok kişi geçmişte olduğu gibi 

bu yılki zirveden de somut çözümler çıkmayacağından ve Batılı ülkelerin tavizde bulunmak 

istemeyeceğinden emin. 



Facebook Mutsuz Ediyor – Zamanda Kanaatkarlık 
 
2012-01-23 www.turkcehaber.com 

Amerikanın Utah Valley Üniversitesi, Facebookun insanları neden mutsuz ettiğine dair yeni bir 

araştırma gerçekleştirdi. Sosyologlar tarafından yürütülen araştırmada, sosyal ağda geçirilen zamanla 

birlikte insanların asıl hayatındaki konumu arasındaki ilişki dikkate alındı.  

 

Yaklaşık 425 öğrencinin katıldığı araştırmada, öğrencilere Facebookta kaç arakadaşları olduğu ve 

sosyal ağda ne kadar zaman geçirdiği soruldu. Bunların yanı sıra ilişki durumu, yaş, cinsiyet, ırk ve 

dini inancı da dikkate alınan öğrencilere hayatı adil bulup bulmadıkları gibi sorular da yöneltildi.  

 

NE KADAR ÇOK VAKİT GEÇİRİYORSANIZ O KADAR MUTSUZSUNUZ 

Bilgi Çağının haberine göre, Facebookta ne kadar çok zaman geçirirseniz mutsuz olma olasılığınız o 

kadar yüksek. Zira, Facebookta sık zaman geçiren kişiler diğer arkadaşlarının kendilerinden çok daha 

iyi bir hayata sahip olduğunu düşünerek mutsuz oluyor. Uzun süre Facebookta kalan kişiler, hayatın 

adil olmadığını ve diğerlerinin kendilerinden çok daha mutlu olduğuna inanıyor. Üstelik bu kişiler, 

kendilerinden çok daha mutlu olduğuna inandıkları bu kişileri tanımasalar bile bu kanıya kapılabiliyor.  

 

Yine araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de Facebookta sosyalleşmektense gerçek 

arkadaşlarıyla yüzyüze sosyalleşen kişilerin daha mutlu ve hayata daha olumlu baktığı gerçeği. Bu 

kişiler Facebooktaki kişilere göre daha sosyal olurken, sosyal ağda sürekli olarak paylaşılan mutlu 

fotoğrafların da kişilerin mutsuz hissetmesinde etkisi olduğu belirtiliyor. 
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Anadolu Ajansı  [13.01.2012] 

Prenses Anne'den "Tutumluluk" Dersi 
 

 

İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in kızı Prenses Anne, İskoçya'da bir 
gece kalacağı deniz manzaralı otel odasını "gece karanlığında 
manzarayı görmeyeceği" gerekçesiyle daha ucuz bir odayla 
değiştirerek "tutumluluk" dersi verdi. 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in kızı Prenses Anne, İskoçya'da 

bir gece kalacağı deniz manzaralı otelodasını "gece karanlığında manzarayı 

görmeyeceği" gerekçesiyle daha ucuz bir odayla değiştirerek "tutumluluk" dersi verdi. 

Daily Mail'in haberine göre, İngiliz kraliyet ailesinin "idareli" üyesi olarak 

bilinen Prenses Anne, eşi Sir Timothy Laurence ile konakladığı İskoçya'nın Oban 

kasabasındaki Manor House Hotel'de kendisi için ayrılan 225 poundluk odayı pahalı 

buldu. 

Prenses, geç saatte giriş yapacağı ve akşam yemeğinin ardından yalnızca uyumak için 

kullanacağı eşsizdeniz manzarasına sahip süitin, 40 pound daha ucuz olan ve otelin arka 

giriş kapısına bakan daha sıradan bir odayla değiştirilmesini talep etti. 

Kraliyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Prensesle eşinin otele akşam geç 

saatte geldikleri vegece karanlığında deniz manzarasını izleyemeyecekleri için böyle bir 

değişikliğin talep edildiği bildirildi. 

Prenses Anne'in "eli sıkı" tutumu, daha önce de çeşitli davetlere giydiği kıyafetlerle 

gündeme gelmişti. 

Prenses, 2002 yılında Buckingham Sarayı'nda verilen bir davette, ilk kez ağabeyi Prens 

Charles ilePrenses Diana'nın 1981 yılındaki düğününde giydiği fildişi rengi giysiyle 

görüntülenmişti. 

Prenses Anne'in Gloucestershire'daki resmi konutu Gatcombe Park ise, kraliyet 

ikametgahları arasında uşağı bulunmayan tek konut olarak biliniyor.  
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Haber Tarihi: 20 Mart 2012 Salı  

Cihan Haber Ajansı   

'Dünyanın En Büyük Sorunu Temiz Su' 
 

 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ender 
Batukan, dünya ülkelerinin karşılaştığı en büyük sorunlarından 
birisinin temiz su bulabilme sıkıntısı olduğunu açıkladı. 

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürü Ender 

Batukan, dünya ülkelerinin karşılaştığı en büyük sorunlarından birisinin temuz su 

bulabilme sıkıntısı olduğunu açıkladı. 

KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yaklaşan "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla 

bir mesajyayınlayarak temiz suyun önemine ve su tasarrufunun gerekliliğine dikkat çekti. 

22 Mart Dünya Su Günü'nün, 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan 

edilerek kutlanmaya başlandığını belirten Batukan, "Dünya ülkelerinin giderek 

büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek ve içilebilir su kaynaklarının korunması ve 

çoğaltılması konusunda somut adımlar atmak amacıyla her yıl bu tarihi 'Dünya Su Günü' 

olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır." dedi. 

Suyun bireylerin en temel gereksinimi olduğu gibi, ulusların devamlılığı için de en önemli 

yaşamsal kaynaklardan biri olduğunu belirten Batukan,şunları söyledi: "Hızlı nüfus artışı 

ve kontrolsüz büyüyen yerleşim alanları sebebiyle temiz su kaynakları olumsuz 

etkilenmekte. Kuraklığın olmadığı, susuzluğun yaşanmadığı, güvenli ve sağlıklı bir 

gelecek için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir. Son yıllarda 

yaşanan su kirliliğinin önlenmesi için tedbirler alınarak gelecek nesillerimize sağlıklı su 

bırakmaya özen göstermeliyiz." 

Batukan, dünyanın en kıymetli varlığı olan suyun her damlasının değerli olduğunu ve 

boşa harcanmasına izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. 
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Katar dünyanın 'obezite başkenti' oldu 
17 Nis 2012 01:11 Samanyolu HaberKörfez ülkelerinden Katar'ın dünyanın 'obezite 

başkenti' haline geldiği ve nüfusunun yarıdan fazlasının aşırı kilolu 

olduğu bildirildi. 

 

 

İngiliz Daily Mail gazetesindeki bir rapora göre ülkede obezite bağlantılı sağlık 

problemlerinde de artış kaydedildi. Forbes tarafından bu yıl dünyanın en zengin ülkesi ilan 

edilen Katar 'da yetişkinlerin yarısı obez olarak sınıflandırılırken nüfusun yüzde 17'si de 

diyabet hastası. Bu oran ile Katar'ın dünyanın en 'şişman' ülkesi olduğu kaydedildi. Buna 

karşılık Amerikalıların üçte biri obez kabul edilirken nüfusunun yüzde sekizi de diyabet 

hastası. 

 

Rapora göre Katar Diyabet Derneği program Başkanı Şarud El Cundi Matis, obezitenin 

Katar'ın geleceğiyle ilgili çok önemli bir problem olduğunu söyledi. Uzmanlar, yetersiz 

egzersiz ve hızla popüleritesi artan hazır gıda (fast food) restoranlarının halkın sağlığını 

tehdit ettiğini belirtiyor. 

 

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun verilerine göre tüm dünyada diyabetle yaşayan kişi 

sayısı 2011'de 366 milyon iken 2030 yılına kadar 552 milyona çıkacak. Ortadoğu'daki diyabet 

hastalarının sayısı ise nüfusun yüzde 9.1'i ya da 32.6 milyon kişi. Bu rakamın 20 yıldan az bir 

sürede ikiye katlanacağı tahmin ediliyor. Yine tahminlere göre bölgede henüz teşhis 

edilmemiş diyabet hasta sayısı 19.2 milyon. Dünyada diyabetin en çok görüldüğü ilk 10 

ülkeden altısı da bu bölgede yer alıyor. 
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