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………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 15/01/2015 tarihli ve 462842 sayılı yazısı.

İlgi yazıda belirtilen, Ailemiz Herşeyimiz ve Ağızlar Kirlenmesin Projesi ile ilgili yazı
ekte gönderilmiş olup, okulunuzda gerekli duyurunun yapılması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EKLER :
Yazı (4 Sayfa)
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Ağızlar Kirlenmesin Projesi

................................... KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü )

İlgi :Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/01/2015 Tarih ve 83688308/730.06/374963
sayılı yazısı.

İlgi yazı ekte gönderilmiş olup, İlçeniz tüm okul müdürlüklerine duyurulması
hususunda;

Gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdür V.

EK:Yazı ve Proje Taslağı

DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
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Konu: Ailemiz Herşeyimiz ve

Ağızlar Kirlenmesin Projesi

............................... VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Farkındalık oluşturacak etkinliklerle ailenin önemini gençlere, anne ve babalara
kavratarak; argo ve küfrün bir ahlak problemi olduğunu ve Milletimizin değerleri ile
uyuşmadığını halkımıza anlatmak amacı ile İlimiz Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ailemiz Herşeyimiz ve Ağızlar
Kirlenmesin Projesi" ekte gönderilmiştir.

eTwinning projesi olarak kabul edilen ve www.etwinning.net/tr/ web adresinde
yayımlanan projeyi uygulamak veya ortak olmak isteyen okul müdürlüklerini bilgilendirmek
amacı ile iliniz bünyesindeki okul müdürlüklerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mukadder GÜRSOY
Vali a.

İl Milli Eğitim Müdürü

EK:
Proje Taslağı (42 Sayfa)

DAĞITIM:
81 İl Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
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                  ILGIN ŞEHİT BAY‘AM HA‘UN ÇOBAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                                              

POJENİN ADI:  AİLEMİ) HE‘ŞEYİMİ) ve  AĞI)LA‘ Kİ‘LENMESİN 

P‘OJENİN BAŞLAMA TA‘İHİ: 17-10-2014 

PROJE KONULARI:                         

- Gençleri  a e a aları ı  ve aile i  değeri i a la ası. 
- A e Ba aları  ge çleri a la ası ı sağla ak. 
- Kötü ve çirki  sözle ü adele. 

P‘OJENİN GE‘EKCESİ:   

a. Toplu u  çekirdeği ola  aile kuru u u  her geçe  gü  yıpra ası ve aile i  dağıl a 
tehlikesi yaşa ası. 

b. Ge çleri  a e a aları ı, a e a aları  ge çleri a la akta soru lar yaşa ası. 
c. Toplu u uzda ir kısı  i sa ları  düşü e dü yası ı  kirliliği i  göstergesi ola  küfür ve 

argo içere  sözleri  her geçe  gü  artıyor ol ası. 
d. Toplu u  ir ölü ü de doğru ve ya lış kavra ları ı  kriterleri i  elirsizleş esi ve  

değerleri izde  uzaklaşıyor ol ası. 

P‘OJENİN AMACI:  

a. Farkı dalık oluştura ak etki liklerle aile i  ö e i i ge çlere ve a e a alara kavrat ak.  
b. Argo ve küfrü  ir ahlak pro le i olduğu u ve illeti izi  değerleri ile uyuş adığı ı izi  

içi  e  değerli varlıkları ızı  öylesi e ağza alı aya ak ifadelerle değersizleştirildiği i 
halkı ıza a lat ak. 

P‘OJENİN HEDEF KİTLESİ:  

a. Anne babalar. 

b. Lise öğre ileri. 
c. Ortaokul öğre ileri. 
d. Tü  halkı ız. 

PROJE KOO‘DİNATÖ‘Ü: 

Erdal AYDOĞDU ( Ilgı  Şehit Bayra  Haru  Ço a  Mesleki ve Tek ik A adolu Felsefe 
Öğret e i  

P‘OJE DANIŞMANI 

E re DEVECİ Ilgı  Şehit Bayra  Haru  Ço a  Mesleki ve Tek ik A adolu Lisesi Müdürü  

 

P‘OJENİN BÜTCESİ: 

 



P‘OJEYE DÜŞÜNÜLEN PAYDAŞLA‘: 

a. İl Milli Eğiti  Müdürlüğü. 
b. Ko ya il üftülüğü 

c. Ilgı  ilçe Milli Eğiti  Müdürlüğü 

d. Ilgı  ilçe Kay aka lığı 
e. Aile ve Sosyal Politikalar Baka lığı ve Müdürlüğü 

f. Ko ya da ulu a a edya Kuruluşları. 
g. Ulusal Medya Kuruluşları. 
h. Ko ya Ti aret Odası. 
i. Karatay Ü iversitesi. 
j. Ne etti  Er aka  Ü iversitesi. 
k. Sivil toplu  Kuruluşları. 

 

 

P‘OJENİN KAPSAMI: 

a.  . ö elik: Ilgı  ve ahalleleri. 
b. . Ö elik: Ko ya il sı ırları. 
c. . Ö elik: Türkiye ge eli. 

 

PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK MATERYALLER 

1. Ağızlar Kirle esi  Bilboard rekla ları ı  hazırla ası. 
2. Aile iz Herşeyi iz bilboard rekla ları ı  hazırla ası. 
3. Ağızlar Kirle esi  el roşürleri i  hazırla ası. 
4. Aile iz Herşeyi iz el roşürleri i  hazırla ası. 
5. Ağızlar Kirle esi  logoları ı  hazırla ası. 
6. Aile iz Herşeyi iz logoları ı  hazırla ası. 
7. Aile iz Herşeyi iz afişleri i  hazırla ası. 
8. Ağızlar Kirle esi  afişleri i  hazırla ası. 
9. Aile iz Herşeyi iz TV rekla ları ı  hazırla ası. 
10. Ağızlar Kirle esi  TV rekla ları ı  hazırla ası. 
11. Ailemiz Herşeyi iz kale leri i  hazırla ası. 
12. Ağızlar Kirle esi  kale leri i  hazırla ası. 
13. Ağızlar Kirle esi  a ahtarlıkları ı  hazırla ası. 
14. Aile iz Herşeyi iz a ahtarlıkları ı  hazırla ası. 
15. Ağızlar Kirle esi  ara a kokuları ı  hazırla ası. 
16. Aile iz Herşeyi iz ara a kokuları ı  hazırla ası. 
17. Ağızlar Kirle esi  es af bildirisi i  hazırla ası. 
18. Aile iz Herşeyi iz belgeselleri i  hazırla ası. 
19. Ağızlar Kirle esi  tşörtleri i  hazırla ası. 
20. Aile iz her şeyi iz tşörtleri i  hazırla ası. 
21. Ağızlar Kirle esi  şapkaları ı  hazırla ası. 



22. Aile iz her şeyiz şapkaları ı  hazırla ası. 
23. Ağızlar Kirle esi  ileklikleri i  hazırla ası. 
24. Aile iz her şeyi iz ileklikleri i  hazırla ası. 
25. Aile iz Herşeyi iz yarış aları ı  hazırla ası. 
26. Ağızlar Kirle esi  yarış aları ı  hazırla ası. 
27. Aile iz Herşeyi iz güzel sözleri de  oluşa  çerçevelikleri i  hazırla ası. 
28. Ağızlar Kirle esi  güzel sözleri de  oluşa  çerçevelikleri i  hazırla ası. 
29. Proje ortakları olarak düşü üle  kuru larla görüş eleri i  gerçekleştiril esi. 

 

 

 

P‘OJENİN İŞLEYİŞİ: 

A. ÖN HAZI‘LIK ÇALIŞMA PLANI: 
 

 EKİM  /  KASIM  TA‘İHLE‘İ A‘ASI 
 

ÖN ÇALIŞMA TAKVİMİ 
 

 EKİM 2014  

Projede görevli öğre ileri  seçi i 
 

 EKİM –  EKİM 2014 

- Projede görevli öğre ilere proje i  ö e i i  a latıl ası ve yapıla ak çalış alar 
hakkı da ilgi veril esi. 
 

                      AĞIZLA‘ Kİ‘LENMESİN  Projesinin; 

 Sloga ları ı  tespiti çalış ası. 
 Televizyo  rekla ı hakkı da ö  çalış a.  
 Bil oard rekla ları ı  ö  çalış ası. 
 A ahtarlık çalış ası ı  ö  çalış ası.  
 Es afa yö elik afiş çalış ası ı  ö  çalış ası.  
 El roşürleri  ö  çalış ası. 
 Kale  yazısı ı  ö  çalış ası. 
 Oto kokusu yazısı ı  ö  çalış ası. 
 Öğreti i yarış ası ı  soruları ı  ö  çalış ası. 
 Afişleri i  ö  çalış ası. 
 Mag et  ö  çalış ası. 

 

 



 EKİM -  EKİM 2014                                                                                                                                                    

AĞIZLA‘ Kİ‘LENMESİN  Projesinin; 

 Sloga ları ı  tespiti çalış ası ta a la dı. 
  Televizyo  rekla  eti leri hazırla dı. ‘ekla larda oy aya ak kişileri  tespit 

edilecek. 

 Bil oard rekla ları ı  ö  çalış ası ta a la dı. Grafik çalış ası gerçekleşiyor. 
 A ahtarlık çalış ası ı  ö  çalış ası gerçekleşti.  
 Es afa yö elik afiş çalış ası ı  ö  çalış ası ta a la dı. Grafik çalış ası 

gerçekleşiyor.  
 Halka yö elik roşürleri  ö  çalış ası gerçekleşti. 
 Kale  yazısı ı   ö  çalış ası gerçekleşti. 
 Oto kokusu yazısı ı  ö  çalış ası gerçekleşti. 
 Öğreti i yarış a ı  soruları ı  ö  çalış ası gerçekleşti çalış a Eki   

sonunda bitirilecek 

 Broşürleri i  ö  çalış ası gerçekleşti. 
 Afişleri i  ö  çalış ası gerçekleşti. 

 

 EKİM-  EKİM 2014 

 

AİLEMİZ HE‘ŞEYİMİZ  Projesinin;  

 Sloga ları ı  tespiti çalış ası. 
 Televizyo  rekla ı hakkı da ö  çalış a.  
 Bilboard rekla ları ı  ö  çalış ası. 
 A ahtarlık çalış ası ı  ö  çalış ası.  
 Es afa yö elik afiş çalış ası ı  ö  çalış ası.  
 Halka yö elik roşürleri  ö  çalış ası. 
 Kale  yazısı ı   ö  çalış ası. 
 Oto kokusu yazısı ı  ö  çalış ası. 
 Öğreti i yarış ası ı  soruları ı  ö  çalış ası. 
 Broşürleri i  ö  çalış ası. 
 Afişleri i  ö  çalış ası. 

ILGIN ME‘KEZİNDEKİ OKULLLA‘A YÖNELİK PLANLAMA 

1. BASAMAK: Ilgı  erkezi de ulu a  Ortaokul ve Lise okul üdürü, üdür yrd, 
reh er öğret e leri ile proje hakkı da ilgile dir e topla tısı yapılarak; 
A.  Her okulda  4 kız 4 erkek öğre i i  proje te sil isi olarak seçi i i yapıl ası. 

ÖNEMLİ UYARI: Öğre ileri  küfret eye  ve aile iletişi i iyi, sorumluluk sahibi 

ol ası a öze  gösteril esi. 

TOPLANTI TA‘İHİ: 5 ARALIK 2014                                                                                                         

TOPLANTI YE‘İ: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         

OKUL TEMSİLCİSİ ÖĞ‘ENCİLE‘İN P‘OJE SO‘UMLUSU OKULA BİLDİ‘İLMESİ: 9 ARALIK 2014 



 

2. BASAMAK: Okullarda  seçile  öğre ilerle Ti aret Borsası salo u da projeye ilişki  
topla tı yapıl ası.  
TOPLANTI TA‘İHİ: 10 ARALIK 2014 

 

GÜNDEM MADDELE‘İ: 
A. Proje hakkı da ilgile dir e yapıl ası.  
B. Proje i  okullarda asıl yürütüle eği hakkı da eyi  fırtı ası topla tısı ı  ger 

çekleştiril esi. 
C. Proje i  ortası da ve so u da aşarılı okullara ve öğre ilere verile ek 

sertifika ı  kriterleri i  ve ödülleri i  tespiti. 
D. Okullarda projeye ilişki  yapıla ile ekleri  tespiti. 
E. Okullarda verile ek se i ere ilişki  kararları  alı ası. 
F.  Öğre ilere okulları da projeyi yürüt eleri i sağlaya ak ateryalleri  dağıtı ı. 

- Tişörtleri  tesli i. 
- Şapkaları  teslimi. 

- Afişleri  tesli i. 
- Kalemlerin teslimi. 

- A ahtarlıkları  tesli i. 
G. Proje topla tı periyotu u  elirle esi. 
H. Proje kapsa ı da ailelere yö elik yapıla ak etki likleri  tespiti. 

İlk topla tıya; 
 ilk topla tıya Kay aka  eyi  katılı ı ı  sağla arak açılış ko uş ası ı yap ası 

istenecek. 

 İlk topla tıya il e illi eğiti  üdürü ü  katılı ı ı  sağla ası. 
 Okullarda verilecek seminerleri  so rası da İlçede ulu a   ya da  üzik 

öğret e i tarafı da  ko ser veril esi i  sağla ası içi  gerekli izinlerin 

alı ası. 
 İlçe erkezi de ulu a  gü gör üş yaşlı ir teyze ya da yaşlı ir dede i  

topla tıya ko uş a ı olarak davet edil esi.  
 Topla tılar periyodik olarak elirle e  takvi de yapıl ası. 
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                     AİLE MECLİSİ                                                    
Aile, e  diye düşü eyi ırakıp iz diye düşü erek 
hayata aka il ektir. Bugü  aileye aktığı ızda 
bireylerin birbirlerinden uzaklaştığı ı adeta ay ı ev 
içerisi de ir irleri e ya a ılaştığı ı gör ekteyiz. 
Peki, aile içerisi deki kopuk iletişi  içi  e yapa iliriz?                       

İşte size ir ö eri iz AİLE MECLİSİ.                 
Hz.Mevlana ne diyor.                                                            

Her gü  ir yerde  göç ek e iyi. 
Her gü  ir yere ko ak e güzel. 
Bula ada , do ada  ak ak e hoş. 
Dü le era er gitti, a ağızı , 
Ne kadar söz varsa dü e ait. 
Şi di ye i şeyler söyle ek lazı .                                  
Bizde ye i ir şey söyleyerek ailelere ir katkıda 

ulu alı  istedik.                                                                  
Kıy etli A e Ba alar, Ço ukları ızla hoş soh et 
topla tı yapa ağı ız hafta ı  ir gü ü ü ve saati i 
belirleyin. Belirlediği iz u gü  ve saatte eve isafir 
kabul etmeyin. Telefo ları ızı kapatı . Aile fertlerinin 

ta a ı ı  topla tıya katıl ası ı sağlayı .Topla tı 
ö esi ailedeki fertleri  sevdiği yiye eklerde  oluşa  ir 
ikra  a e tarafı da  hazırla alı.Ba a topla tı 
ö esi söz uçar yazı kalır atasözü gereği bir   Aile 



Meclisi Karar Defteri almalı. Bu defter 20-30 sayfalık ir 
defter olabilir. Baba,  aile e lisi topla tısı ın aşka ı, 
e  üyük ço uk ise aşka  yardı ısı ayrı a alı a a 
kararları  yazıl ası içi  ir yaz a  se i . Baba ailesine 

u topla tıları  aile içi iletişi i geliştir ek ve aile içi  

de daha sı ak ve yakı  ilişkiler kur ak içi  yapa akları 
ı aile fertleri i  istek ve sıkı tıları ı  bir araya geldikle 

ri u topla tılarda ko uşarak çöze ekleri i ifade ederek 

AİLE MECLİSİ i  gerekçesi i açıklar. Ardı da  aile fert 

lerine istek ve sorunları ı sorarak topla tı ı  gü de  
maddeleri oluşturulur. Yaz a  her aile ferdi i  gü  

dem maddesini Aile Karar Defterine yazar. Ardı da  
Başka  yardı ısı Aile fertleri i  yazdırdığı gü de  

addeleri i sırasıyla okuyarak ko uşula  gü de  
maddesi hakkı da tartış ayı aşlatır her adde 
hakkı da karar alı dığı da alı a  karar yaz a  
tarafı da  yazılır ve ir so raki gü de  addesi e 
geçilir. Topla tılarda a e a alar ço ukları ı  
ke dileri gi i düşü esi eğili i içerisi de ol a alıdır.  
Karar defteri e yazıla lar Aile üyeleri tarafı da  
i zala ır ir so raki aile eçlisi topla tısı da ir 
ö eki hafta alı a a kararlar oku arak aile meclisine 

devam edilir. Bilmelidir ki 'Bİ‘ İNSANIN Bİ‘ İNSANA 
VE‘EBİLECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE, ONA AYI‘ABİLECEĞİ 
ZAMANDIR.' 



AİLEMİZ HE‘ŞEYİMİZ                                         

Özellikle erge lik ağı a geldiği izde sizi üyüte  
a e a a ızı eğe ez olur o lara yüksekte  

akar ir tavır sergile eye aşlarsı ız. 

Arkadaşları ız a e a a ızı  ö ü e geçer ve 
anne a a ızı değil arkadaşları ızı di lersi iz. 

Ardı da  sa ki o lar sizi  varoluş se e i iz 
değil iş gi i her türlü hakaret vari sözleri Ne var 

ki u sözde diyerek  or al görür sanki 

karşı ızdakiler sizi  a e a a ız değil de hiç ir 
şeyi iz iş gi i. A e a aları  kalpleri i asıl 

para parça ettiği izi hiç düşü ede .                              
Allah Kutsal Kita ı da a e ve a a ıza öf ile  
de eyi  diyor. Nede  hiç düşü dü üz ü öyle 
diyor? Biliyoruz dediği izi duyar gi iyiz a a hiç 

düşü dü üz ü? Çü kü azı ildikleri izi hiç 
düşü e iş ola ilirsi iz!!                                         

Anne a a ız sizi arkete gö dere ek olur ÖF.                                                                                           
Oda ızı toplayı  derler ÖF.                                        

Sofrayı hazırla a a yardı ı ol derler ÖF.                          
Pazara era er çıkalı  derler ÖF.                                  

Eşyaları ızı ortalıkta  toplayı  derler ÖF.                           



Ders çalış derler ÖF.                                               
Ye eği yap a a yardı ı ol derler ÖF.                              

Su getirir misin derler ÖF.                                          

Arkadaşları a dikkat et derler ÖF.                                   
Cep telefonu, bilgisayar ile fazla oynama derler ÖF.                    

Eve gele  isafire hoş geldi  deyi  derler ÖF.                         
Eve geç gel e derler ÖF.                                           

Hadi artık geç oldu yat derler ÖF.                                                                                                                  
Televizyonu kapat biraz ders çalış derler ÖF.                           

Allah i sa ı  sürekli a e a ası a ÖF diye eği i 
ildiği içi  ÖF BİLE  demeyin diyor. Rabbimizin 

e ri de üzeri de durula ak keli e ÖF  kelimesi 

değil BİLE  kelimesidir.  Rabbimiz, ço ukları  a e 
a aları a söyleye ilecekleri en hafif kelimenin  

ÖF  olduğu u u u  dahi anne babaya 

söyle e esi içi  BİLE  diyerek bizi uyarıyor. Şi di  
düşü eli  akalı  A e a alara evlatları  neler 

söylediği i, vakit çok geç ol ada  öpü  a e 
a a ızı  elleri de  ya akları da . UNUTMAYIN  

EN ZOR ZAMANINIZDA HEP ONLARI BULDUNUZ 

YANINIZDA VE HEP ONLA‘A KOŞTUNUZ.                

ÖYLE DEĞİLMİ Bİ‘ DÜŞÜNÜN İSTE‘SENİZ.                  

Bİ‘AZDA ‘ABBİMİZİN SÖZÜNÜ TUTSAK OLMAZ MI? 



         ARTIK DÜŞÜNMENİN ZAMANI 

   Ne hazin bir çağda yaşıyoruz ki hayatımızın en 
kıymetli varlıklarına hiç utanmadan ve sıkılma 

dan ağza alınmayacak sözleri söylüyor ve bu 

sözleri de normal görüyoruz. Bu sözlerde ne var 

ki diyen bir insan kendisine olan saygısını yitir 
miş demektir. Çok mu ağır oldu. Bu hayatta 

bizim için en değerli varlıklarımız kimlerdir bir 
düşünün isterseniz o değer verdiğimiz kişiler ya 

da varlıklar için yapamayacağımız hiç bir şey 
yoktur deriz ama bu değerli varlıklarımıza ağza 
alınmayacak her türlü küfür edilirken iğrenç bir 
şekilde normal görme hastalığını da sürdürüyo 

ruz. Peygamberimiz bize ne diyor "İnsanlar 
diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden 
yüz üstü ateşe atılırlar mı?" Şimdi soruyoruz, 

peygamberimize inanıyorsanız bu sözünü niye 
ciddiye almıyorsunuz yoksa peygamberimizin 

de mi abarttığını düşünüyorsunuz. Yoksa 

peygamberimize inanmıyor musunuz? Bu hayat 

ta en değer verdiğimiz varlıklar annemiz, bacı 
mız, eşimiz, dinimiz değil mi?  Yoksa küfreden 

ler için bu kıymetli varlıkları değerli değil mi? 

Yoksa küfreden biri başkalarının annesine 

bacısına, eşine küfredebilir de başkaları onun 



kulağı duya duya değer verdiği varlıklara küfre 

demez mi? Nedir bu en değer varlıklarımıza sizi 
küfretmeye iten? Hiçbir şey AĞIZ ALIŞKANLIĞI 
OLMUŞ ya da BENİM KALBİM TEMİZ sözünü 

söyleyerek sizi temize çıkarmaz. Öncelikle bunu 
söyleyelim! Çok sevdiğimiz ecdadımız Çanakka 

le’de neden şehit oldu birazcık düşünelim Allah 
aşkına! Senin bugün, ağız alışkanlığı olmuş diye 

rek küfrettiğin annen, bacın, eşin, dinin için 
değil mi? Ecdat, torunlarının bugünkü halini gör 
se sizin için mi biz şehit olduk yazıklar olsun 
size demez mi? Unutmayınız ki küfreden birinin 
ne kalbi temiz olur ne de imanı tam olur. Mevla 

na’nın dediği gibi Kalpte ne varsa kıyıya o vurur 
ve yine unutmayalım ki ‘La ilahe illallah’ çıkan 
ağızdan küfürde çıkıyorsa hem de en kutsal 
varlıklara o kalpte biri fazladır. Acaba hangisi?   

Gelin küfretmeyi bırakalım, gelin küfrün bir 
ahlak sorunu olduğunu görüp normal görmek 

ten vazgeçelim, gelin küfür ile ağzımızı kirletip 
rabbimize hesabını veremeyeceğimiz bu kirli 
kelimeleri hayatımızdan çıkaralım. DEĞER VER 

DİĞİMİZ EN KIYMETLİ VARLIKLARI AŞAĞI 
LAMAK VE KİRLETMEK BİZE YAKIŞMIYOR. 



SEVGİ DEPONU                           

KONTROL  ETTİN Mİ? 

Eve geldiğinizde anne babanıza, çocuklarınıza, 
eşinize SEVGİ DEPON 10 üzerinden kaçı 

gösteriyor diye sorun. SEVGİ DEPOSU ‘0’ la 
‘10’ arasında bir ölçüm oranına sahip olsun. 

Sıfır SEVGİ DEPOSU boş demektir ve sevgiye 
ihtiyacım var anlamına gelir.10 ise SEVGİ 
DEPOM dolu sevgi doluyum daha fazlasını 
kaldıramam anlamına gelir. Anne babanıza, 
çocuklarınıza, eşinize sorun. Bugün SEVGİ 

DEPON kaçı gösteriyor diye. Eğer sorduğunuz 
kişi SEVGİ DEPOSUNUN 5 in altında olduğunu 
söylerse SEVGİ DEPONU DOLDURMAK İÇİN 
NE YAPABİLİRİM diye sorun. Anne babanız, 

çocuğunuz ya da eşiniz sizden bir şey isteyecek 
siz onun istediğini yerine getirdiğinizde o kişiyi 

MUTLU etmiş olacaksınız. 



Farkı da MISINIZ?               
E  so  e za a  a e e, baba a, evladı a, eşi e 
seni seviyorum dedin?                                                      

1 ay           1 hafta        Hergü         Hatırla ıyoru    
En son ne zaman annenle- babanla , evladı la, 

eşi le hiç birşeyle ilgile ede  yarı  saat sohbet 
ettin?                  

1 ay           1 hafta        Hergü         Hatırla ıyoru        

E  so  e za a  a e le baba la evladı la eşi le 
birlikte bir etki lik yaptı ?                                           

 1 ay           1 hafta           hergü         Hatırla ıyoru        

E  so  eza a  ke di i, a e i  baba ı  
evladı ı  eşi i  yeri e koyarak bir olaya baktı .. 

1 ay           1 hafta            hergü         Hatırla ıyoru   

E  so  e za a  asıl bir a e-baba ve evlat 

olduğu u ke di e sordu .                 
1 ay          1 hafta            hergü          Hatırla ıyor 



                                                                        

        

 

 

ILGIN ŞEHİT BAY‘AM HA‘UN ÇOBAN MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU LİSESİ                                          

                                                                        

P‘OJENİN ADI 

AİLEMİZ HE‘ŞEYİMİZ 

VE 

AĞIZLA‘ Kİ‘LENMESİN 

P‘OJESİ 
2014 

 

ESNAF  

AFİŞİ 
 

 



 

 

 

  

 

BU İŞ YERİNDE 

KÜFÜR 

ETMEYİNİZ 

YEMEKTEN ÇIKAN KILDAN 
TİKSİNİYORSUNUZDA 

AĞIZDAN ÇIKAN KÜFÜRDEN 
NEDEN TİKSİNMİYORSUNUZ.  

UNUTMAYIN Kİ  

KALP DENİZ, DİL KIYIDIR 
DENİZDE NE VARSA KIYIYA O 

VURUR. 
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PROMOSYON 

Ü‘ÜNLE‘İ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akılda fikir yoksa ağızda küfür vardır. 
2. Dili doğru ol aya ı  kal i doğru ol az 

3. Aile iz kal i izdir iyi akı . 
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Ö‘NEK  

YA‘IŞMA SO‘ULA‘I 



 

 

SORU 4 

 

Küfürlü ko uş ak siz e i sa lara e 
kaza dırıyor. 

A.Saygınlık kazandırıyor. 

B. Kendilerinin büyüdüklerini kanıtla 

malarını göstermelerini sağlıyor. 

C.Hiçbir şey kazandırmıyor. 

D.Çok cesaretli olduklarını 
gösteriyor. 

 

 

 

SORU 3 

 

Küfür edilirke  e  çok değer verdiği iz 
i sa lara küfür ediliyor, küfür söz ükleri 

a us ildiği iz değerleri ize oluyor. 
Bu u  se e i aşağıdakilerde  ha gisi 
olamaz. 

A. Ahlaki değerlerimizi yitiriyor olmamız. 

B. Düşüncelerimizin kirletilmiş olması. 

C. Ağız alışkanlığı olmuş diyerek 
normalleştirmiş olmamız. 

D. İnsanları ve değerlerimizi önemsiyor 
olmamız. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

SORU 2  

Siz e i sa lar ede  küfür ediyor? 

A. Arkadaşlarına özendikleri için. 

B. Ağızlarından çıkan küfür sözlerini 5 
dakika düşünmedikleri için. 

C. Ahlaki ve dini değerlerimizi 
yitirmeye başladığımız için. 

D. Hepsi. 

 

 

SORU 1 

Küfür irçok i sa ı  hayatı da yer kapla ış 
duru da. Yi e ir kısı  i sa lar yolda ir 

irleri ile karşılaştığı da erha a yeri e 
küfürle söze aşlıyorlar. Ge elde de u 
küfürler ailelere ve i sellik ifade ede  
aşağılayı ı ir itelikte ol aktadır.            

   Siz e iz u küfürleri ede lere karşı ede  
sessiz kalıyoruz.        

A. Bize küfür etmedikleri için. 

B. Küfrün çok kötü bir şey olmadığını 
düşündüğümüz için.     

C. Küfrün o kişiyi rahatlattığına 
inandığımız için. 

D. Küfre alıştığımız için. 



 

SORU 5 

Bazı yöreleri izde küçük ço uklar 
ko uş aya ye i aşladıkları da Ço uğu  

a ası Hadi akayı  a a a ir söv de 
duysu  der. Ço ukta a ası da  
duyduğu ve ya öğre diği küfrü karşıdaki 
kişiye söyler. Karşıdaki kişi de Aferi  sa a 
se  artık ko uş aya aşla ışsı  der. 
Siz e a a ı  u tavrı eyi gösteriyor.    

A.Babanın çocuğunu çok iyi eğittiğini. 

B.Babanın çocuğunun konuşmasına 
yardımcı olduğunu. 

C.Babanın küfür etmeyi iyi bir şey kabul 
ettiğini. 

D.Babanın çocuğunu çok sevdiğini. 

 

FARKINDAMISIN 

SEN NEDEN KÜFÜR EDİYORSUN? AĞIZ 
ALIŞKANLIĞI MI DİYORSUN? BU NASIL BİR AĞIZ 

ALIŞKANLIĞIDIR Kİ SÜREKLİ NAMUSUMUZA 
KÜFREDİYORUZ. BİZİM ZİHNİMİZ KİRLETİLMİŞ 

OLMASIN. AĞZIMIZDAN ÇIKTIĞINI 
SÖYLEDİĞİMİZ BU SÖZLER ZİHNİMİZİN VE 

KALBİMİZİN KİRLİLİĞİNİ GÖSTERMİYOR MU? 
DÜŞÜNCELERİNİZİ KONTROL EDİN. 

KÜFRETTİĞİNİZ DEĞERLERİ BİR DÜŞÜNÜN. 
ALIŞKANLIK DEDİĞİNİZ BU SÖZLERİ YENİLERİ 
İLE DEĞİŞTİRİN. KÜFÜR ALIŞKANLIĞNIN ESİRİ 

OLMAYIN. RAHATLADIĞINIZI MI 
DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU NASIL BİR 

RAHATLAMA YÖNTEMİDİR Kİ 
KARŞIMIZDAKİNİN ANNESİNE, BACISINA, 
DİNİNE CİNSELLİK İFADE EDEN SÖZLERİ 

SARFEDEREK RAHATLIYORUZ. BÖYLE BİR 
RAHATLAMA YÖNTEMİ BİZİM BİLİNÇALTIMIZIN 
NELERLE DOLU OLDUĞUNU GÖSTERMEZ Mİ? 
BÖYLE BİR RAHATLAMA YÖNTEMİ ACİZLİKTEN 

BAŞKA BİR ŞEY OLABİLİR Mİ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


