
BERK MUCİT OLDU!

ŞİMDİ SIRA 

HANGİMİZDE?                                            



Amacımız

Kitaplar aracılığı ile çocukların hayal gücünün geliştirilmesine katkıda 
bulunurken, bu gücü günlük yaşamın içinde de kullanabilmelerini sağlamak.

“Bence, Berk Mucit Oldu kitabında yazar, tüm 

çocukları, yani bizi de mucit olabileceğimize 

inandırmak istemiştir.”   Hübey Türk, öğrenci

Gerekçemiz

• Bulma, buluş ve icat etme konularında deneyim kazanmaları.
• Sosyo-ekonomik şartların, çocukların yaratıcılıklarını tam olarak ifade 

etmelerine yeterli olanağı sağlayamaması. 
• Öğrencilerin sınav odaklı ve ezberci bir eğitim süreci içinde bulunması.



Mucit nedir? 
TDK’ya göre: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse, yaratıcı, yaratan. 

Mucidin kişisel özellikleri nelerdir? 



Kitapla tanışmadan önce…



Durum, duygu, düşünce…



Kitabın okunması

Yazarla Berk 

nasıl tanışmış 

olabilirler?

Kitabın kapağı görünmeyecek şekilde kaplanarak öğretmenler tarafından sınıflarda okundu.



Kitapta en beğenilen bölümü 
görsel olarak anlatma



Kitapla tanışma 



Kitapta en çok duyduğun 
kelime ya da kelimeler

 kereviz         pelüş

 sigorta        karekök               

 kerata      icat     püskürtmek

 opera         gramofon

 tembih           kem küm

 kartvizit      transfer  

 hırdavat                 akıcı

 üstün zekâlılar okulu

 çakı gibi olmak      çevirmen



Bir mucit olsan, neyi icat etmek isterdin?

Bizi Havada Uçuran Pervane

Kendi Kendini Biçen Tarla     Kendini Ören Atkı

Çevirmen Saat          Ödev Yapan Masa

Şarzı Bitmeyen Telefon   

Su İle Çalışan Araba                Katlanan Ev      

Kendi Kendine Açılan Dolap       

Görünmezlik                             Uçan Tren

Engelliler İçin Araba

Sihirli Deynek Kendi Kendine Döken Çöp

Denizde Giden Araba          Yürüyen Çanta

Uçan Ayakkabı

Çantayı Taşıyan Görünmez  Ayak

Dünyayı Yok Eden Canavar

Deniz Evi             Kendi Kendine Açılan Kitap  

Bitmeyen Kalem ve Silgi

Elektrikli Kaykay  Trafiği Kontrol Eden Robot

Konuşan Lamba     Uçan Araba

Saatli Battaniye              İkili Çamaşır Makinesi

Erimeyen Kar, Erimeyen Dondurma

Şişmeyen Balon           Şarzlı Sıra         

Kırılmayan Kalem             Eskimeyen Çanta

Dokunmatik Oyuncak Telefon



Yazara sorularımız ve yanıtları

• Kitabı nasıl yazdınız, 

nereden aklınıza geldi?

• Kitabı yazarken neler hissettiniz?

• Yazar olmak nasıl bir duygu?

• Yardım alarak mı yazdınız?

• Hikâye yazmak kolay mı?

• Hikâyede  neden  Batmen yok?

• Bu hikâyeyi yazmak ne kadar sürdü?

• Kitabı yazarken biraz acemi miydiniz? 

• Bu kitabı siz de beğendiniz mi?

• Kaan Abi bizi sever misiniz?

• Kitap yazmanın en önemli sırrı nedir?

• Hiç yurtdışına çıktınız mı?



Beyin fırtınası



Berk 100 yaşına geldiğinde...

• Eski günler aklına gelir, üzülür.  

• Evde oturur, çay içer.                                                    

• Komşunun dükkânına gider.            

• Ozan olabilir.

• Memleketine gitmiştir.                

• Yüzü kırışıktır.

• Yaşlılar için tekerlekli terlik icat etmiş olabilir.

• Ailesini yok etmiştir ve tek kalmıştır.

• Annesi babası rahmetli olmuştur. 

• Cem 50 yaşına girmiştir. 

• Kaan Elbingil 103 yaşına girmiştir.

• Kendini sıcak tutarak kendine iyi bakıyordur.

• Villada oturuyordur, karısı ölmüştür.

• Evrenin en çalışkan insanı olabilir ya da kendine yeni bir iş bulabilir ya da 

bunları yapamaz, fakir olur.

• Gazete bulmacaları çözüyordur.

• Hiçbir şey yapamaz, bastonla yürür ve tek başına kalır. Mucitliğini devam ettiremez.

• Matematik profesörü olmuştur.

• Bir filmde yaşlı birini oynayabilir, yönetmen olabilir, hikâye yazabilir, mucit olup evde oturup hobilerinden 

birini yapabilir, tatile gidebilir, resim yapabilir.

• Emekli olmuştur, ama yine de sıkılınca hikâye yazar.



Aklı kaldıysa… 

Berk 100 yaşına geldiğinde kitaptaki gibi mucit olabilir. 100 yaşında olsa biraz kötü yapar. Ama belki de 

güzel yapabilir. Bir de ihtiyar olduğu için bozmasa bari. Aklı kaldıysa zekidir, kalmadıysa tembel 

olabilir.

Bence Berk yaşlandığında gazeteden mucitlerle ilgili haberler okur ve torunlarına mucitliğin güzelliğini 

anlatır.

İcat edemez, belki de ölmüş olabilir, çünkü yaşlı insanlar 60 ya da 70 yaşında ölüyorlar. 

Berk’in 100 yaşında bir villası var, 5 yardımcısı, 20 arabası, 25 odası, 9 salonu, 2 mutfağı, 

9 apartmanı, 26 motosikleti, 19 bisikleti vardır.

Berk, holding sahibi ve holdingin başkanıdır. 10.00’da işe gider, 4 gün çalışır, 3 gün spor yapar, gezer ve 

televizyon izler. Bir gün uçan araba yapar. 256.252 patent alır. Yaşadığı şehrin başkanı Berk’i şehrin altın 

anahtarı ile ödüllendirir.

Berk 100 yaşına geldiğinde…



Yazarla buluşma

Kaan Abi, ben mucit olmak istiyorum, bana yardım eder misin?

Kaan Abi, senin yazdığın kitabı çok beğendim.

Kaan Abi, seni çok seviyorum. 

Çok güzel bir kitap yazmışsın.

Berk de Kaan Abi gibi kitap yazabilir, yazar olabilir.



• Sizce ülkemizde mucit var mı? Varsa kaç kişi olabilir?

• Mucitlerin çoğalması için ne yapmalıyız?

• İnsanlar neden hemen pes ediyor?

Her çocuğun mucit olmaya hakkı vardır.

Çocuklar sınavlarda başarılı olmasa da 
mucit olabilir!

Ne dediler?

Eyüp...

Mustafa... 

Celal…



Berk icat eder de arkadaşları yapmaz mı? 





“Umut bir güvence biçimi 

değildir; bir enerji şeklidir ve 

çok karanlık koşullardaki enerjinin 

en güçlüsüdür.”                                              

John Berger



Saadet TABAKÇI

Mersin İstiklal İlkokulu

saadettabakci@gmail.com

Nilgün DOĞAN 

Mersin İstiklal İlkokulu

nilgundogan@gmail.com

Murat TABAKÇI 

Kadıköy 60. Yıl Anadolu İlkokulu

murattabakci@gmail.com
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