
 

Güç Sende 

 Üç öğrenci seçilerek aşağıdaki kişilerin hayatlarını bir diğer derse kadar araştırarak 

panel yapmaları istenir. 

              1-Sakıp Sabancı’nın hayat mücadelesi  

              2-Hz. Ali’nin Müslüman oluşu 

              3-Mahatma Gandi’nin özgürlük mücadelesi 

 Öğrenciler bu kişiler hakkındaki buldukları bilgilerle panel yaptıktan sonra, sınıftan bu 

konulardan hareketle bir kompozisyon yazmaları istenir. Öğretmenin seçtiği 

kompozisyon sınıf panosuna asılır. 

 Öğretmen,  bir diğer derse Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ de bulunan gazete kupürlerini 

öğrencilerden yorumlamasını ister. 

 Azim ve kararlılıkla her işin üstesinden gelinebileceği vurgulanır. 

 Gazete kupürleri sınıf tarafından yorumlandıktan sonra en beğenilenler sınıf 

panosunda kompozisyonun yanına asılarak etkinlik sonlandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

            

      EK-1 

 

 

Bingöl'de faciayı canlı bombanın üzerine atlayan 4 çocuk annesi önledi 

ADİL BİLİM BİNGÖL   -   31.10.2011 

 

Bingöl'deki kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Hatice Belgin'in, 

muhtemel bir faciayı önlediği ortaya çıktı. Belgin'in bayram alışverişi için gittiği 

mağazanın önünde, çocuklarını korumak için canlı bombanın üzerine atladığı belirtildi. 

Eşi Kadri Belgin, "Eşimi kaybettim, üç çoçuğum yaralı, oğlumun durumu ağır. Sözün 

bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandı. 

Bingöl'de önceki gün yaşanan ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırısının ayrıntıları 

ortaya çıkmaya başladı. Görgü şahitlerinin verdiği bilgiye göre, üzerinde bomba düzeneği 

bulunan kadın terörist, çocuk giyim ve oyuncak mağazasının önünde bombayı patlatmaya 

çalıştı. Tam bu sırada mağazada bayram alışverişi yapan 4 çocuk annesi Hatice Belgin, 

durumu fark edince canlı bombanın üzerine atladı. Canı pahasına evlatlarını korumaya çalışan 

Belgin, facianın büyümesini de engelledi. Fedakâr annenin yanındaki üç çocuğunun tedavileri 

Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Hatice Belgin'in eşi Kadri Belgin ise yaşadığı acıyı 

anlatırken, "İnşaat işçisiyim. Eşim hayatını kaybetti, çocuklarımdan Leyla ve Hazal hafif 

yaralı, küçük olan Veysel yoğun bakımda. Sözün bittiği yerdeyim.'' diyor. 

ZAMAN GÜNDEM 
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 Galatasaray’ımız, Real Madrid ile Süper kupa maçı yaptı. Hem de o zamanın Şampiyonlar 

Ligi Şampiyonu olan Real Madrid’le. Şuana kadar hiçbir Türk takımının yapamadığını 

yaptı. Real Madrid’i Avrupa’da eze eze o büyüleyici kupayı müzemize getirmeyi başardı! İşte 

o Süper kupa gününden kalan görüntüler… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ek-3 

ÖSS BİRİNCİSİ SONUCU TARLA ÇAPALARKEN ÖĞRENDİ 

Geometriden bir soru yapamayan Eraslan, sayısal öğrencisi olmasına rağmen sayısalda 27., 

sözelde Türkiye birincisi oldu. Gölcük depreminde göçükten sağ çıkan Erarslan, sınav 

sonucunu köyde tarla çapalayarak bekledi. 

 

Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) sözel alanda Türkiye 

birincisi, Ankara Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ve Maltepe Dershanesi öğrencisi 17 

yaşındaki Eren Eraslan oldu. 

Geometriden bir soru yapamayan Eraslan, sayısal öğrencisi olmasına rağmen sayısalda 27., 

sözelde Türkiye birincisi oldu. Gölcük depreminde göçükten sağ çıkan Erarslan, sınav 

sonucunu köyde tarla çapalayarak bekledi. 

Eren’in öğretmen babası Âdem Eraslan, oğluna bir gün bile ‘otur ders çalış' demediğini 

belirtti. Oğlunun başarılı olması için büyük fedakârlıklar yaptığını söyleyen Eraslan, “Eren'in 

rahatsız olmaması için iki yıldır gelen misafirlik taleplerini ‘çocuk ders çalışıyor' diye kabul 

etmedik. Çocuk rahatsız olur diye televizyonu yatak odasına koyduk. 1999'da Gölcük’te 

depremde evimiz ağır hasar aldı. Eşimle birlikte çocukların depremin etkisinden çabuk 

kurtulması için Ankara'ya tayin istedik. Gölcük'te kalsaydık, Eren bu başarıyı sağlayamazdı.” 

diye konuştu. Eren ise köyde stressiz bir ortamda çapa yaparak sonuçların açıklanmasını 

beklediğini söyledi. Eren, sabah saatlerinde geldiği Maltepe Dershanesi’nde İstanbul'dan 

telefonla arayan teyzesinin oğlu sayesinde birinciliğini öğrendi. Televizyonda sonuçlar 

açıklandığı sırada ise yerinden zıplayarak babasıyla kucaklaştı. Öncelikle genetik, sonra 

elektrik-elektronik mühendisliği düşünen Eren, “Üniversite olarak karar vermedim ama Fatih, 

Bilkent, ODTÜ, Boğaziçi'nden biri olabilir. Başarımda ailemin, okul ve dershane 

öğretmenlerimin özellikle de rehber öğretmenimin katkısı oldu." diyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ek-4 

 

 

 

Usain Bolt (d. 21 Ağustos 1986, Trelawny, Jamaika), Jamaikalı sprinterdir. Bolt, 2008 Pekin 

Olimpiyatları'nda 100 metreyi 9,69, 200 metreyi ise 19,30 saniyede koşarak her iki mesafede 

de olimpiyat ve dünya rekorları kırmıştır. Bolt, bir olimpiyatta Carl Lewis'den sonra bu iki 

mesafeyi de kazanan ilk atlet, tarihte dokuzuncu atlet olmuştur ve bir olimpiyatta her ikisini 

de dünya rekoru kırarak kazanan ilk atlettir. Ayrıca Berlin'de düzenlenen 2009 Dünya 

Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre'yi 9.58 gibi akıl sınırlarını zorlayan bir derece ile 

koşarak kendi rekoru olan 9.72'luk Dünya Rekoru'nu tam bir yıl sonra, yine 9.58'le 16 

Ağustos'da kırmıştır. Usain Bolt 20 Ağustos 2009 Dünya Atletizm 

Şampiyonası'nda Pekin'den 365 gün sonra 19.19 ile yine 200 metre Dünya Rekoru'nun sahibi 

olmuştur.  
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