
Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Eğlenceli üslubu ve 
rengârenk içeriğiyle, sıkıcı 
bir başvuru kaynağından 
ziyade komik ve okuması 
zevkli bir mini ansiklopedi 
görevi görüyor.
•  Mesleklerin avantaj ve 
dezavantajlarını ve daha 
pek çok özelliğini nesnel bir 
şekilde aktarmayı başaran, 
okuruyla konuşan kitaplar.
•  Okuruna bol bol düşünme 
fırsatı veriyor.
•  Okurun seçtiği ya da 
seçmediği meslekle ilgili 
duygu ve düşüncelere de 
yer vererek genel bir bakış 
sağlıyor.

1. “Sevdiği işi yapanlar, hayatları 
boyunca çalışmış sayılmazlar,” sözü 
sizce ne demektir? Sınıfta tartışın.

2. Meslek seçiminde kendimizi 
tanımak, ilgi alanlarımızı bilmek ve 
meslekler hakkında bilgi sahibi olmak 
neden önemlidir?

3. Sizce mühendislik mesleğinin 
hayatımızdaki yansımaları nelerdir? 
Mühendislik diye bir meslek 
olmasaydı, neler eksik olurdu?

4. Biliminsanlarının olmadığı bir 
dünyada yaşam nasıl olurdu? 

5. Bilim ve teknolojinin gelecekte 
hayatımızı nasıl değiştireceği üzerine 
sınıfta bir beyin fırtınası yapın. 

6. Siz hangi mesleği seçeceğinize karar 
verdiniz mi? Evetse, neden o meslek? 
Hangi özelliği sizi kendisine çekti? 
Bunun için neler yapmanız gerekiyor?

1. Hayalinizdeki mesleği anlatan bir 
kompozisyon yazın. 

2. Belirlenen bir kişinin mesleğini, 
hayatımızı kolaylaştırmak için neler 
yaptığını ve hangi ihtiyaçlarımızı 
karşıladığını araştırın ve sonuçlarını 
arkadaşlarınıza sunun.

3. Kitaplarda sözü edilen mühendis 
veya biliminsanlarından ilginizi çeken 
birinin çocukluğunu araştırın. 

4. Evlerde kullanılan teknolojik 
ürünlerden birini, hayatımızı 
kolaylaştırmadaki rolü açısından 
araştırın, çalışmanızı sınıfta paylaşın. 

5. Çevrenizde ulaşabildiğiniz bir 
mühendis, biliminsanı, doktor ya 
da hukukçuyla, mesleği üzerine 
bir röportaj yapın. Neden bu 
mesleği seçmiş? Ne tür zorluklarla 
karşılaşmış?
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Yazan: Toprak Işık
Resimleyen: Doğan Gençsoy

“Hukukçu”, “Doktor”, “Yazar”, “Mühendis” ve “Bilim İnsanı” adlı beş 
kitaptan oluşan seri, genç okurların hayata atılmadaki en önemli 
basamaklarından biri olan meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla 
kaleme alınmış bir başvuru kaynağı. Her kitapta öncelikle söz 
konusu mesleğin tarihçesi anlatılıyor ve mesleğin dünyaya mâl 
olmuş ünlü simaları tanıtılıyor. Daha sonra sıra mesleğin alt dallarına 
geliyor; örneğin Bilim İnsanı’nda fizik, kimya, biyoloji, matematik 
gibi dallar ayrıntılarıyla açıklanıyor. Bu mesleğin eğitimini almak için 
başvurulması gereken yerler, lise ve üniversiteler de anlatıldıktan 
sonra, “mesleğin dostları” bölümünde, bu dalla iç içe yaşayan diğer 
işkolları tanıtılıyor. Kısacası seri, ele aldığı mesleği tam anlamıyla 
A’dan Z’ye işliyor ve genç okurların zihinlerinde, sağlam bir görüntü 
oluşturmayı başarıyor.

Acaba Ne Olsam? SERİSİ
Seçilen mesleği aynı zamanda sevmenin ne denli önemli  

olduğunu vurgulayan ve ele aldığı meslekleri her şeyiyle tanıtmayı başaran, 
tam bir başvuru kaynağı

Konu: 

374 - ÖĞRETMENLER İÇİN KİTAP REHBERİ




