
 
 

Avrupa Komisyonu’nun bu yayının üretimi için verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin 

onaylandığı anlamına gelmez ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından Komisyon sorumlu tutulamaz.  
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TOPLUMDA HAYVANLARIN KULLANILMASI VE 
KÖTÜYE KULLANILMASI  

3R KURALI ÖĞRENME SENARYOSU 

Yazar(lar) 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Özet 

Bu öğrenme senaryosunda, öğrenciler toplumlarımızda hayvanların ‘kullanıldığı ve kötüye 

kullanıldığı’ farklı yollar hakkında farkındalık kazanacaklar. Örnekler; hayvanların yiyecek ve 

giyecek üretimi, dini ve kültürel gelenekler, eğlence, evcil hayvan terapisi vb. amaçlı 

kullanımını içermektedir. Bu dersin amacı, öğrencilerin bilgilerini zenginleştirmeleri ve farklı 

öğrenme becerilerini kullanmalarıdır. 

Temel öğeler 

Temel öğeler Öneriler 

Konu alanları Biyoloji, Matematik, Bilimsel Kültür, Etik, Çevre Bilimi  

Başlık Hayvan refahı – Toplumdaki hayvanlar  

Öğrencilerin yaşı 15-17 yaş grubu 

Hazırlanma Zamanı Bu Öğrenme Senaryosunu oluşturanlar tarafından öğretmenlerin 
hazırlanması için ayrılan tahmini süre 2 haftadır. 

Eğitim süresi Bu Öğrenme Senaryosunun sınıfta kullanılması için tahmini süre, 
her biri 55 dakikalık beş oturumdur. Bu Öğrenme Senaryosu, Proje 
Tabanlı Öğrenme yöntemi kullanılarak uygulanabilir. 

Çevrimiçi öğretim 
materyali 

• Google Dokümanlar (https://www.google.com/docs/about/) 

• Sanal sınıflar 

• Moodle-tabanlı (https://moodle.org/) 

• Sanal bulutlar (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• e-Tablolar 

• Kelime işlemcileri 

• Yazarlık araçları (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Sunum araçları 

Çevrimdışı öğretim 
materyali 

Diz üstü bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, projektörler  

Kullanılan 
kaynaklar 

Bu dersin önemli bir parçası, öğrencileri anket oluşturma yöntemleri 
ile tanıştırmaktır. Bu nedenle, çevrimiçi araç ve formların kullanımı, 
öğretmenlerin hayvan kullanımı hakkında bir anket hazırlamak için 
kullanabilecekleri soruları sağlar. Bu tür araçlara örnekler: 

 

• Google Formlar: https://www.google.com/forms/about/  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/


 
 
 

2 
 

Temel öğeler Öneriler 

• EU Survey (AB Anketi): 
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Anketi hazırlamak için, öğretmenler Ek 1'de yer alan soruları 
kullanabilirler. 

 

Diğer kaynaklar: 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

AB balıkçılık ve su kültürü ürünlerine ilişkin tüketici 
alışkanlıkları  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (çevrimiçi pdf formatında) 

AB'de Gıda Güvenliği 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(çevrimiçi pdf formatında) 

Avrupa ve Asya'daki Öğrencilerin Hayvan Refahı ve Haklarına 
ilişkin Tutumları  

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

AB vatandaşlarının Hayvan Refahına ilişkin Tutumları 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Avrupalıların Hayvan Refahına ilişkin Tutumları 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

2015 Evcil Hayvan Raporu  

http://petreport.petsathome.com/  

2000 Sürdürülebilir Avcılık ve Natura  

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Yaratıcı Değerle ilgili puanlama Kılavuzu (lütfen Google Drive 
bağlantısına bakın) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Lisanslar 

© Avrupa Birliği, 2020 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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 Attribution CC BY 4.0 (Atıf 4.0 Uluslararası) 

Komisyonun yeniden kullanım politikası, Komisyon belgelerinin yeniden kullanılmasına ilişkin 

12 Aralık 2011 tarihli 2011/833/AB sayılı Komisyon Kararı uyarınca uygulanmaktadır (OJ L 

330, 14.12.2011, s. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Aksi belirtilmedikçe, bu belgenin yeniden kullanılmasına Creative Commons Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0) lisansı (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) şartları 

çerçevesinde izin verilir (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Bu, uygun kredinin 

verilmiş olması ve herhangi bir değişikliğin belirtilmesi koşuluyla yeniden kullanımın mümkün 

olduğu anlamına gelir. 

AB'ye ait olmayan öğelerin herhangi bir şekilde kullanılması veya çoğaltılması için doğrudan 

ilgili hak sahiplerinden izin alınması gerekebilir. 

Dersin amacı 

• Hayvanların toplumumuzdaki ortak kullanım alanlarının belirlenmesi 

• Öğrenciler arasındaki farklı görüşlerin derlenmesi 

• Konuyla ilgili eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi 

Trendler 

• Proje tabanlı Öğrenme 

• İşbirliğine dayalı Öğrenme 

• Ters yüz edilmiş Sınıf 

• STEM Öğrenimi 

• Sınıf dışı (açık havada) Eğitim 

• Mobil Öğrenme 

• Açık Kaynak Öğrenimi 

• BYOD (Kendi Cihazını Getir) 

• Sosyal Medya Öğrenimi 

• Öğrenim Materyalleri 

• Akran Öğrenimi 

21. yüzyıl Becerileri 

• Yaratıcılık ve İnovasyon 

• Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme 

• İletişim 

• İşbirliği 

• BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) Okuryazarlığı 

• Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler 

Dere Planı 

Aktivite adı Prosedür Süre 

Anket Öğretmenler anketi tanıtır ve amacını açıklar. 55’ 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Aktivite adı Prosedür Süre 

Ek 1'de bulunan sorular ile EU Survey (AB Anketi), Google Formlar 
veya başka bir araç kullanarak bir anket oluşturmayı veya anketi 
yazdırıp dağıtmayı tercih edebilirler. 

Öğretmenler bu formda bulunan soruları kopyalayabilirler (Ek 1'de 
de bulabilirsiniz): 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Sonuçlar 
ve 
gruplama 

Anketlerin uygulanmasından sonra, öğretmenler sonuçları sunar ve 
öğrencilerin takip eden aktivitelerdeki farklı kilit alanlarla ilgili farklı 
görevlerini ve gruplandırmaları açıklarlar. Hayvanların evcil hayvan 
olarak kullanımı, eğlence veya beslenme amaçlı kullanımı, çevresel 
çözümler bulma sürecinde hayvanların kullanımı, dini ve kültürel 
geleneklerde hayvanların kullanımı, sınıfta tartışılmak üzere 
belirlenen konulardır. (15´). 

Öğrenciler, dört veya beş kişilik (toplam öğrenci sayısına bağlıdır) 
gruplara ayrılır ve her biri farklı bir görev üstenir. 

Farklı görevler şunlardır: 

• Öğrenme süreciyle ilgili bir günlüğün tutulması: Notlar 
almak, resim çekmek, videolar oluşturmak ve aktiviteyi kayıt 
altına almak (Google Dokümanlar, metin düzenleyici veya 
blogları kullanarak), bu görevi üstlenen öğrencinin 
sorumluluğundadır. Ayrıca ilgili öğrenciler grubun temsilciliğini 
de yaparlar. Dersin son beş-on dakikasında sınıf arkadaşlarına 
şu soruları sormaları gerekmektedir: 

o Neler yaptınız? 

o Hangi araçları kullandınız? 

o Karşılaştığınız sorunlar? 

o Ne kadar zaman harcadınız? 

• Sunum yapılması: Görevi üstlenen öğrenci, grubun final 
sunumunu yapmaktan sorumludur. Gruptaki tüm öğrencilerin 
katkıda bulunması gerekir. Söz konusu öğrenci, tüm materyalleri 
toplayacak ve grubun final sunumunu yapacaktır. 

• Araştırmacı: Bilgi kaynakları, lisanslar ve telif haklarından, 
görevi üstlenen öğrenci sorumludur. 

• Haritada yer bulma/konum belirleme: Görevi üstlenen 
öğrenci, bir harita kullanır. Dijital harita da olabilir, normal bir 
harita da kullanılabilir. Sadece üzerinde etiketler olması veya bir 
konumu sabitleme olanağı sunması gerekmektedir. Haritayı ders 
sırasında kullanılan kaynaklara bağlayarak ilgili bilgilerin 
bulunduğu noktaları harita üzerinde işaretler. Öğrenciler hangi 
görevi kimin üstleneceğine karar verir ve ardından araştırma 
çalışmasını dağıtırlar (10´). 

Bitirdiklerinde, öğrenciler araştırmaya başlarlar (85´). 

110’ 

Grup 
görevi 

 

Öğrenciler verilen konu hakkında araştırma yapmayı, öğrenme 
günlüğünü hazırlanmayı (15') ve bununla ilgili tartışmayı (15') 
bitirdikten sonra sunumun hazırlanmasına ve ana grupla 
paylaşılacak haritaya odaklanırlar. (25´). 

55’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Aktivite adı Prosedür Süre 

Ana grup Farklı gruplar sunumlarını yaparak elde ettikleri sonuçları 
birbirlerine aktarırlar (15´). 

Ardından, ana gruptaki farklı konular hakkında bir tartışma yapılır 
ve öğrenciler yayınlanacak olan sonuçları belirlerler (20´). 

Farklı görev ve sorumlulukları üstlenen farklı öğrenciler, ortak bir 
öğrenme günlüğü hazırlamak, sunum yapmak, haritada konum 
belirlemek, kaynaklara ve telif haklarına saygı gösterilmesini 
sağlamak için gruplara ayrılır. (10´). 

Öğrenciler anketteki soruları yeniden cevaplayarak elde ettikleri 
sonuçları ilk anket (10´) ile karşılaştırırlar. 

 

55’ 

Değerlendirme 

Burada, öğretmenlerin öğrencilerini değerlendirmek için kullanabilecekleri bir kılavuzun 

görüntüsünü örnek olarak ekliyoruz: 

 

Bilgi kalitesi Yanıt yok 
(0 puan) 

Bilgilerin sorulan 
sorularla çok az 
ilgisi var veya hiç 
ilgisi yok 
(1 puan) 
 
 

Bilgiler ana 
soruları 
yanıtlıyor, ancak 
ayrıntı ve/veya 
örnek verilmiyor 
(2 puan) 
 

Bilgiler, ana 
soruları 
yanıtlıyor ve 1-
2 ikincil fikir 
ve/veya örnek 
veriliyor 
(4 puan) 
 

Bilgiler açıkça 
ana konuyla 
ilgilidir ve 
birkaç ikincil 
fikir ve/veya 
örnek 
verilmektedir. 
(6 puan) 
 

Bilgi kalitesi Yanıt yok 
(0 puan) 

Bir veya daha 
fazla konu 
kapsanmıyor 
(1 puan) 
 

Tüm konular ele 
alınmış ve 
soruların çoğu 1 
cümle ile 
cevaplandı 
(2 puan) 
 

Tüm konular 
ele alınmış ve 
soruların çoğu 
en az 2 cümle 
ile 
cevaplanmıştır. 
(4 puan) 
 

Tüm konular 
ele alınmış ve 
tüm sorular en 
az 2 cümle ile 
cevaplanmıştır. 
(6 puan) 

Redaksiyon Yanıt yok 
(0 puan) 

Dilbilgisi, yazım 
veya noktalama 
işaretlerinde 
birçok hata 
(1 puan) 
 
 

Dilbilgisi, yazım 
veya noktalama 
işaretlerinde 
birkaç hata 
(2 puan) 
 
 

Dilbilgisi, 
yazım veya 
noktalama 
işaretlerinde 
neredeyse hiç 
hata yok 
(3 puan) 
 

Dilbilgisi, 
yazım veya 
noktalama 
hatası yoktur 
(4 puan) 
 
 

Dil Karışık 
(0 puan) 

Anadil 
(2 puan) 

İngilizce 
(4 puan) 

  
 

Projenin Pilot aşamasında Öğrenme Senaryosunun uygulanmasından sonra 
öğrencilerin ve öğretmenlerin geri bildirimi 

Öğrenci geri bildirimi 

• Bu Öğrenme Senaryosu, 14 yaşın altındaki öğrenciler için daha zorlayıcıydı. Ortaokul 

ve lisedeki öğrenciler için daha az zordu ama yine de zorlayıcıydı. 
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• Öğrencilere sınıfta anket yaptırmanın ardındaki mantığın anlatılması tercih edilebilir. 

Ardından anket oluşturmaya devam edilir. 

Öğretmenlerin görüşleri 

• Öğrenme Senaryosundaki tartışma konularının ve aktivitelerin çeşitliliği ve aynı 

zamanda Proje Tabanlı Öğrenme yöntemini kullanarak senaryoyu uygulama olasılığı 

göz önüne alındığında, öğretmenler, bir hafta içinde birbirini takip eden günlerde belli 

süreleri bu aktivite üzerinde çalışarak geçirmeyi veya dönem boyunca her bir aktivite 

için belirli bir zaman ayırmayı seçebilirler. Örneğin, ilk oturum ankete, kullanımına ve 

farklı araçları test etmeye ayrılabilir. Bunu takiben öğretmenler, öğrencilerine çeşitli 

konuları (toplumdaki hayvanlar, kültür, eğlence) tanıtabilir, içerik ve etkinlikleri 

uyarlayarak doğaçlama yapabilirler (Örneğin, etik üzerine odaklanılması ve ardından 

avcılık etiği ve en son yönetmelik ile ilgili bir aktivite verilmesi). 

• Öğrenme Senaryosu materyallerinin zorlayıcı olabileceğini lütfen dikkate alınız. 

Öğretmenlerin bu materyalleri öğrencilerinin yaşına ve önceki bilgi seviyelerine göre 

uyarlamaları tavsiye edilir. 

• Ayrıca, bu Öğrenme Senaryosundaki konuların sınıfta ilginç ama yoğun tartışmalara 

yol açabileceğini lütfen göz önünde bulundurun. Uygulamanın eksiksiz ve anlamlı 

olması için tartışma da dahil olmak üzere her aktivite için belirli bir zaman ayırın. 

• Bu Öğrenme Senaryosu biyoloji, anatomi, etik, felsefe ve çevre bilimi gibi konular 

bağlamında disiplinler arası bir şekilde uygulanabilir. 

• Öğretmenlerin tartışılan tüm konular için sorular hazırlamaları şiddetle tavsiye edilir 

(ilgili materyalleri Ek 2'de bulabilirsiniz). 

• Öğretmenler konuyla ilgili daha fazla kaynak bulma ve tanıtma konusunda proaktif 

olabilirler (örneğin, UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesi): 

 http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

3R projesi hakkında 

Bu Öğrenme Senaryosu, 3R projesi çerçevesinde oluşturulmuştur. 3R projesinde, orta öğretim 

okulları için 3R prensibini – bilimde hayvan kullanımı konusunda Replacement (yerine koyma), 

Reduction (azaltma) and Refinement (iyileştirme)– tanıtmaya yönelik öğrenme aktiviteleri 

oluşturulmaktadır. Öğrenciler, bilimde etik, Avrupa Birliği'nde laboratuvar hayvanlarının 

refahının korunması ve alternatif olarak hangi ileri teknoloji hayvansal olmayan araçların 

mevcut olduğu gibi konuları keşfederek eleştirel düşünme ve bilim okuryazarlığı becerilerini 

geliştireceklerdir. Öğretmenlere yönelik Öğrenme etkinliklerini, European Schoolnet Academy 

tarafından düzenlenen Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurs’ta (MOOC) bulabilirsiniz. 

3R projesi, Avrupa Parlamentosu Pilot Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu'nun Ortak 

Araştırma Merkezi tarafından finanse edilmiştir. Bu doküman, European Schoolnet (öğretim 

ve öğrenimde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlayan ve 34 Avrupa Eğitim Bakanlığından oluşan 

bir ağ), ECORYS (araştırma, danışmanlık ve yönetim hizmetleri sağlayan uluslararası bir 

şirket) ve SYRCLE (Laboratuvar Hayvanları Deneyleri için Sistematik İnceleme Merkezi) ile 

işbirliği içinde hazırlanmıştır. 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Ek 1  

Hayvanların toplumdaki kullanımı ve kötüye kullanımı ile ilgili farklı konular hakkında anket. 
Anketi nasıl düzenlediğinize bağlı olarak soru ve cevap seçeneklerini uyarlayabilirsiniz. 

 

Genel bilgi 

*Lütfen buraya adınızı ve soyadınızı yazın 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Lütfen buraya yaşınızı yazın 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Okulunuzun adı (gerekirse) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Okul seviyeniz (Gerekirse, sınıfınızın seviyesi ile değiştirilebilir) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Diğer, lütfen belirtiniz 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………...……...

……………………………………................................................................................................. 

 

Evcil Hayvanlar hakkında 

*Evcil hayvanınız var mı? 

 Evet 

  Hayır 

 

Hangi tür evcil hayvanınız var? 

  Köpek 

  Kedi 

  Kuş 

  At 

  Küçük hayvanlar 
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  Balık 

  Diğer 

 

Başka herhangi bir tür evcil hayvanınız varsa, lütfen buraya yazın  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Sizce evcil hayvanları insanlaştırıyor muyuz? 

   Evet 

   Hayır 

 

* Evcil hayvan besleyen kişilerin bulaşıcı hastalıkları yayma riskini artırdığını 

düşünüyor musunuz?  

 Evet 

 Hayır 

 Bilmiyorum 

 

* Evcil hayvanlar, davranış tarzınızı nasıl geliştirebilir? 

 Sorumluluk duygunuzu geliştirebilir 

 Okuldaki notlarınızı iyileştirebilir 

 Duygusal zekanızı geliştirebilir  

 Sosyal becerilerinizi geliştirebilir 

 Spor becerilerinizi geliştirebilir  

 Herhangi bir davranış tarzımı geliştirmez 

 Bilmiyorum 

 

*Engellilere yardımcı olmak amacıyla hayvanların kullanıldığı herhangi bir proje biliyor 

musunuz? 

 Evet 

 Hayır 

 Emin değilim 
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Önceki cevabınız 'Evet' ise, lütfen burada açıklayın 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Hayvanlar ve eğlence 

*Hayvanların eğlence amaçlı kullanılması fikrine katılıyor musunuz? 

 Evet 

 Hayır 

 Emin değilim 

 

* Sizce eğlence amaçlı kullanılan hayvanlar acı çekiyorlar mı? 

 Evet 

 Hayır 

 Emin değilim 

 

*Hayvanat bahçelerinin günümüzdeki kullanım şekli, hayvanları korumak veya 

araştırmak için iyi bir yol mu? 

 Evet 

 Hayır 

 Diğer 

 

Diğer görüşlerinizi buraya yazabilirsiniz 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Avcılık bir spor mudur?  

 Evet 

 Hayır 
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*Avlanma faaliyeti gerekli midir?  

 Evet 

 Hayır 

 

Cevabınız evet ise, nedenini açıklayınız 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Sirkteki hayvanların acı çektiğini düşünüyor musunuz?  

 Evet, her zaman 

 Evet, ancak yalnızca aslan veya fil gibi vahşi hayvanlar 

 Hayır, ama bazen iyi koşullarda yaşamıyorlar  

 Hayır 

 

*Hayvanat bahçeleri veya akvaryumların gerekli olduğunu düşünüyor musunuz, yoksa 

sanal teknolojiler onların yerini alabilir mi? 

 Evet, sanal teknolojiler aynı değil 

 Evet, ama yalnızca yüksek risk altındaki vahşi türleri korumak veya hayvanları kaçak 

avlanmadan kurtarmak için  

 Hayır, mevcut teknoloji ile gerekli değiller  

 

*Hayvanların popüler şenliklerde veya yerel kutlamalarda kullanıldığı herhangi bir 

gelenek biliyor musunuz? 

 Evet 

 Hayır 

 

Cevabınız evet ise, lütfen burada açıklayın. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Bazı hayvan türlerinin insan faaliyetlerinde kullanıldıkları için hayatta kaldığını 

düşünüyor musunuz? 

 Evet 

 Hayır 

 

Hayvanlar ve çevre 

*Hayvanlar çevremizi değiştirebilir mi? 

 Evet 

 Hayır 

 

*Çiftlik hayvanlarının aşırı kullanımının iklim değişikliğinde payı olması mümkün 

müdür? 

 Evet 

 Hayır 

 Bilmiyorum 

 

*Lütfen buraya nedenini yazın. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Günümüzde kullanılan hayvansal kökenli herhangi bir enerji kaynağı biliyor musunuz?  

 Evet 

 Hayır 

 

Hayvanlar ve din 

*Hayvanları içeren herhangi bir dini gelenek biliyor musunuz? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 
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Cevabınız evet ise lütfen burada açıklayın. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Gıda amaçlı yetiştirilen Hayvanlar 

*Hayvan eti yemek gerekli mi?  

 Evet 

 Hayır 

 

*İnsanların gıda ihtiyacı için, hayvanlar gereğinden fazla kullanılıyor mu?  

 Evet 

 Hayır 

 Bilmiyorum 

 

*İnsanlar, ihtiyacımız olandan daha fazla hayvan mı yetiştiriyor? 

 Evet 

 Hayır 

 Emin değilim 

 

İşbirliğiniz için teşekkür ederiz! 

Çeviri, Avrupa Birliği'nin H2020 araştırma ve yenilik programı fonundan finanse edilen Scientix 

- European Schoolnet (EUN) (Avrupa Okul Ağı) tarafından koordine edilen Scientix 4 projesi 

(Hibe Anlaşması No. 10100063) – tarafından yapılmıştır. Bu belgenin içeriğinden yalnızca 

organizatör sorumludur ve Avrupa Komisyonu'nun (EC) görüşünü yansıtmaz. Avrupa 

Komisyonu (EC), içerikte yer bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu 

tutulamaz. 

 


