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Okuma ve yazma kültürü
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SINIFLAR

TARTIŞMA

“Tartışma Atölyesi”
ETKİNLİĞİN KATILIMCILAR 
ÜZERİNDE GÖZLENEN 
ETKİLERİ 

  Sınıf dışında, belirli bir topluluk 
içerisinde söz alma, öneride 
bulunma ve yorum yapma 
becerilerini geliştirirler. 

  Okudukları kitap üzerine 
düşünerek başkalarının 
düşüncelerini, fikirlerini 
derinlemesine irdelemeyi 
öğrenirler.  

  Ölçülü ve verimli bir 
tartışmanın kuralları hakkında 
bilgi sahibi olurlar.

  Özgüven duygularını 
güçlendirerek kendilerini ifade 
edebilme yetilerini geliştirirler.  

  Ödüllü bir yazarla bir araya 
gelme fırsatına ulaşarak edebi bir 
eserin eleştirilmesi, yorumlanması 
üzerine edebi bir faaliyette 
bulunurlar. 

  Okuduğunu anlama, 
anlamlandırma becerilerini 
kazanıp atölyenin merkez 
noktasında yer alan tartışma 
konusuyla ilişkilendirmeyi 
öğrenirler.

Miyase Sertbarut’la

Miyase Sertbarut’un, toplumsal değerlerimiz üzerine 
kaleme aldığı, eleştirel yönü ağır basan öykü ve 
romanlarından yola çıkarak farklı konulara 
değinen söyleşi-tartışma oturumları…

Miyase 
Sertbarut
1963 yılında Ceyhan’da 
doğdu. Keloğlan, Jules 
Verne, Orhan Kemal 
ve Karabaşlarıyla 
büyüdü. Okula 
giderken hep karnı 
ağrıyordu. Yani o öyle 
zannediyordu... Gazi 
Üniversitesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünü 
bitirdi, yine karnı 
ağrıyordu. Öğretmenlik 
yaptı, karnının ağrısı 
geçmiyordu. Yazmaya 
radyo tiyatroları ile 
başladı. Öykü, roman, 
masal türlerinde 
yapıtlar verdi. Karnının 
ağrısı geçti. Kitapların 
bütün ağrılara iyi 
geldiğini düşünüyor.



Etkinliğin Akış Programı

www.tudem.com

İKİZLER İZ PEŞİNDE
Her öyküde bir başka merak vardır, bir başka çözüm 
yolu aranır. Çocuklar çözümün parçasıdır. İki dargın 
anneyi barıştırdıkları da olur, horoz dövüştürmeye 

merak salmış bir dayıyı dize getirdikleri de. Yeri 
gelir İngilizce tabelalara savaş açarlar, yeri gelir 

Türkçe bir tekerlemeyle takla atarlar.

Dedik ya iz sürmek heyecan verir ve 
her çocuğun içinde bir dedektif gizlidir.

Yaşamımızdan uçup giden güzellikleri, değerleri 
çocuk gözüyle, çocuk duyarlığıyla hatırlatan öyküler… 

Çocuk ve gençlik edebiyatının güçlü kalemi 
Miyase Sertbarut’tan.
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YALANCI PORTAKAL
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YALANCI PORTAKAL
Bütün çocukların dünyasında yalan 
ile hayal karışır birbirine. Hayal bir 

kaçış, yalan bir kurtuluş mu? Bu kitap 
çocukları hayal sofrasına davet ederken 
yalan kapısının nelere yol açacağını da 
sezdiriyor. Hayal kurmak zevkli, yalan 

kurgulamak tehlikeli olabilir. 

Bütün bunları halasıyla yaşamak 
zorunda kalan Elif’in gözüyle görüyor, 

Elif’in gönlünden izliyoruz.
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ÇÖP PLAZA
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Elit Site sakinlerinin çocuklarının bağışıklık 
sistemi çökmüştür. Güçlü kan vericiler gereklidir. 

Seçkin hastalarına hizmet veren klinik başkanı 
bu kanı nereden bulacağını öğrenir. Kentin 

çöpünü toplayan, çöplüğü ayıklayan çocukların 
kanını çalacaktır. Çünkü onlar sistemin ayakta 

kalması için yaşayan en güçlü halkalardır.

En tepedekilerle en aşağıdakilerin soluk kesen 
macerasını okumaya başladığınızda elinizden 

bırakamayacaksınız. Romanı bitirdiğinizde 
belki içinizdeki hüzün büyüyecek, ama üzerinde 
yaşadığınız gezegenin kimler için döndüğünün 

farkına varacaksınız.

KİMSİN SEN?

www.tudem.com

KİMSİN SEN?
Tehlikeli bir oyunu konu edinen bir manga… 

Köprüden düşen bir kız…  Gizemli bir sevgili… 
Cevap bekleyen sorular… Şüphe!

İlkgençlik çağlarının gelgitleri arasında bocalayan 
bir grup gencin, gizemli bir kazada yolları kesişir. 

Gizem aydınlatılmaya çalışılırken herkes saklı 
yüzünü gösterecek, sırlar açığa çıkacaktır. 

Elif’in kimlik arayışları, Mert’in ilk aşk sancısı, 
Berna’nın intikam arzusu, Semih’in yaşamındaki 

değişim rüzgârları… Hepsinin bir  sırrı var.
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Okuru şaşırtma ustalığını, özgün hikâyeleri ve karakter yaratmadaki başarısıyla harmanlayan ödüllü kalem 
Miyase Sertbarut’tan, hayatı ve insanları sorgulayan çarpıcı eserler…

  İlgili etkinliğin uygulanabilmesi için, üzerine 
tartışılacak kitabın öğretmenler tarafından 
önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. 

  Miyase Sertbarut, etkinliğe katılacak 
öğrencilere aşağıdaki sorulardan birini 
yönlendirerek tartışmayı başlatır.

  Söyleşi-Tartışma atölyesinde yer alacak 
her soru farklı bir Miyase Sertbarut kitabı ile 
ilişkilendirilmiştir. 
İkizler İz Peşinde

  Genç yaşlarda yazar olmak mümkün mü? Bir 
yazar adayının izleyebileceği yollar nelerdir?

Yalancı Portakal
  Yazıyı besleyen hayaller mi, yoksa  

gerçekler midir? 

Çöp Plaza 
  Okuru etkileyen şey kitabın konusu mu, yoksa 

kitabın dil ve anlatım özellikleri midir?

Kapiland’ın Kobayları
  Bir karakter yaratmanın kolay, zor ve eğlenceli 

yanları neler olabilir? 

Kapiland’ın Karanlık Yüzü
  Kitaplarda korku ve fantastik öğeler neden ilgi 

çeker? Bunun olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?

Kimsin Sen? 
  Kitapların mutfağı, yazının perde arkası 

nasıldır ve nedir?
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