
 
 

11 A Projeye Hazırlık Tablosu 
 

Evde kalmak iyi birşey. Evde kalmak çok kötü. 

(Mme Elise) Kedimle daha çok vakit geçirebilirim.  
Öncesi - sonrası  

(Mme Elise) Bilgisayarı açtığımda migrenim başlıyor  
Öncesi - sonrası 

(Duru)  
Virüs çok hızlı ilerliyor ve tek bir kişi binlerce kişiyi 
enfekte edebilir, evde oturarak insanların hayatlarını 
kurtarıyoruz. (bencil sözcüğünün karşıtı özgeci) 

(Duru)  
İnternetteki haberler yüzünden olumsuz şeyler 
düşünerek kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz, 
sosyalleşmek ve insanlarla konuşmak önemli.  

Didem:  
Kimse evden çıkmayınca hava kirliliği azalıyor 

Didem:  
Evde çıkmayınca kendimi tutuklu gibi hissettiriyor ve 
rahatsız oluyorum. 

Ongun:  
Günlük hayatta zamanımız olmadığı için 
gerçekleştiremediğimiz (evde veya online) 
hedeflerimize ulaşmak için bir şans, bir fırsat. Ayrıca 
İnternet sayesinde bilgilerimizi ve kültürümüzü 
geliştirmek için etkili olabilir. 

Ongun:  
İstediğimiz gibi yaşama imkanımız yok (özgürlük) ve 
evde kapanma yüzünden insanlar çalışıp 
üretemeyeceği için ekonomik kriz olabilir 

Şimal :  
Okul açıkken okuyamadığım tüm kitapları okuyabilirim 
(kendime ayıracak daha çok vaktim olur) 

Şimal:   
Eve kapanma süreci yüzünden evimden çıkamıyorum 
ancak plajda yürümek, ayaklarımın altında sıcak 
kumları hissetmek, arkadaşlarımla görüşmek istiyorum. 
Bu şeyleri çok özlüyorum. Havalar güzelleştikçe kimse 
evinde kalmak istemiyor, ben de evde kalmak 
istemiyorum. 

(Baturalp):  
Okula giderken yapmak isteyip de yapamadığınız bazı 
şeyleri yapmak için daha çok vaktiniz olur. 

Baturalp: 
Çok fazla boş zaman olsa da bu değerlendirilebilir ama 
bizim evde kalmamız zorunlu : çıkma hakkımız yok. 

Serra:  
Hava, deniz, sokaklar daha temiz çünkü insanlar dışarı 
çıkmıyor, arabalarını kullanmıyor, sokağa çöp atmıyor, 
fabrikalar bile faaliyetlerini durduruyor. 

Serra: 
Sürekli kapalı mekanda olmak çok sıkıcı, bu yüzden 
birkaç gün sosyalleştikten sonra insanlar cep 
telefonlarına daha çok bakıyorlar, daha çok internet 
kullanıyorlar ve dizi izliyorlar. 

(Devin): 
Kendinizle geçirmek için daha çok zamanınız oluyor. 
Kendinize zaman ayırarak kendinizi geliştirebilirsiniz. 

Devin:  
İnsanları görememek psikolojik açıdan zor. 

Eren: 
Bilgisayar oyunu oynamak için vakit bulamıyordum, 
şimdi oynayabiliyorum. 

 
Çok fazla oynadığım zaman gözlerim ağrımaya 
başlıyor. 



Eylül: 
Kendimize daha çok zaman ayırabilliriz ve daha önce 
zaman bulamadığımız için yapamadığımız şeyleri 
yapabiliriz. 

Eylül: 
İnternet ve ekran önünde daha fazla kalmak bedenimiz 
için iyi değil. 

Çağatay:  
Dışarıda birşeyler yapabilmenin önemini kavramaya 
başlıyorum. Evde kalma süreci bittikten sonra basit 
şeylerden daha çok zevk alacağımı düşünüyorum. 

Çağatay:  
D vitamini gibi vitaminlere ihtiyacımız var. Bunun için 
güneşle temas etmeliyiz, doğrudan güneşle değil, 
güneş ışınlarıyla. Herkesin bahçesi yok.  

Selin:  
Hobilerim için boş zamanım oldu, daha önce zamanım 
olmayan herşeyi yapmak için daha çok zamanım oldu. 

Selin:  
Her gün aynı şeyleri yapmaktan sıkıldım (evdeki 
etkinlikler sınırlı) ve ailemden başka kimseyi 
görmemekten sıkıldım. 

Deniz:  
Çok para harcıyordum, her gün kredi kartımı ve nakit 
para kullanıyordum. Şimdi tasarruf ediyorum. 

Deniz:  
Şimdi evde olduğum için, para kullanmıyorum, ama 
arkadaşlarımla vakit geçirebilirim ya da alışveriş 
yapabilirim (online alışverişden memnun değilim) 

Alp Özer : Je reste avec mes parents et je suis en 
repos dans la maison. 
Ailemle kalıyorum ve evde dinlenebiliyorum. 

Alp :  
Evde eğlenemiyorum ve arkadaşlarımı özlüyorum. 

 
 

11C Projeye Hazırlık Tablosu 
 

Evde kalmak iyi birşey. Evde kalmak çok kötü. 

(Mme Elise) Kedimle daha çok vakit geçirebilirim.  
Öncesi - sonrası  

(Mme Elise) Bilgisayarı açtığımda migrenim başlıyor  
Öncesi - sonrası 

(İpek):  
Nihayet biraz kendime vakit ayırabiliyorum. Daha önce 
eve saat 19:00’da geliyorum ve tüm akşam ödevlerimi 
yapıyordum. Şimdi meditasyona bile zaman buluyorum. 

(İpek):  
Evden çıkamadığımız için, gezmek ve arkadaşlarla 
buluşmak imkansız hale geldi. 

(Yeraz)  
Kendime daha fazla zaman ayırıyorum. Daha önce 
yolda zaman kaybettiğim için yeterince zamanım 
olmuyorduç 

(Yeraz)  
Artık arkadaşlarımla zaman geçiremiyorum. 

(Nayra)  
Şimdi bize farklı bir eğitim veriliyor. Sevdiklerimizden 
uzak kalmaya çalışarak, onların hayatımızdaki yerini bir 
kez daha anlıyoruz. Böylece minnet duyuyoruz. 
Yalnız olduğumuz için, yalnız olmayı öğreniyoruz. 

(Nayra)  
Haberleri almak için ve dünyada olup biteni öğrenmek 
için sürekli teknolojik cihazlara bağlıyız. Bu bize endişe 
veriyor çünkü haberler endişe verici. 
 
 
 



(Zeynep D)  
Okul günlerinin aksine sevdiğim şeyleri yaparak zaman 
geçirebileceğimi düşünüyorum. Mesela yeni tarifler 
deneyerek yemek yapma konusunda ilerleyebilirim. 

(Zeynep D)  
Tüm arkadaşlarımı ve yapmaya alışık olduğum şeyleri 
özlüyorum çünkü tüm alışkanlıklarımız sarsıldı. 

(Selin)  
Ailemle daha çok vakit geçirebiliyorum. Okula 
geldiğimde ödevler yüzünden bu kadar çok zaman 
geçiremiyordum. 

(Selin)  
Aileyle çok fazla zaman geçirince tartışmalar oluyor 
çünkü çok farklı bireyleriz. 

Can: Si on reste en quarantaine plus strictement, si on ne sort pas la crise finira plus 

tôt. 

 

Karantinada daha kararlı bir şekilde kalırsak, dışarı çıkmazsak krizi daha çabuk 

atlatacağız.   

Can: Je ne peux pas dépenser mon énergie.  
 
Enerjimi harcayamıyorum 

 Can: Nous ne pouvons pas voir Mme Elise… 
Mme Elise’i göremiyoruz. 

https://www.voicesofyouth.org/campaign/studying-
home-due-coronavirus-how-young-people-around-
world-are-keeping-their-mood (Baran) 
 
Bir grup genç bu pandeminin onlara aileleriyle daha çok 
vakit geçirmelerini sağladığını düşünüyor “I play with 
my nephews”) ya da daha çok çalışabildiklerini (“I'm 
advancing with some homework”) 

https://www.voicesofyouth.org/campaign/studying-
home-due-coronavirus-how-young-people-around-
world-are-keeping-their-mood (Baran) 
 
Başka bir grup genç pandeminin ilk haftasının eğlenceli 
olduğunu düşünse de (“The first week was fun”), bir 
süre sonra durumun ciddiyetini ve giderek daha da 
ciddileşeceğini kavradılar.  (“the virus spread to more 
people and everything got closed”) 
 

Umut : J 
Hasta olma riskini azaltıyorum. 

Umut:  
Evde kala kala delireceğim. 

İris:  
İstediğim gibi dizi ve film seyredebiliyorum (Fransızca 
dersi dışında) 

İris: 
Evde kalma süreci günlük yaşamımın organizasyonunu 
bozdu. 

ilayda:  
Her yerde koşturup hızlı hızlı yemek yemek yerine, 
kendime yemek yapıyorum. 

ilayda: je m’ennuie de rester à la maison.  
 
 

Dilara:  
Sabah altıda kalkmak gerekmiyor.  
 

Dilara:  
Kendi kendime kalamıyorum çünkü evde çok kalabalık 
ve meşguluz. 

Zeynep: 
İkizimle daha çok vakit geçirebilirim. 
 

Zeynep:  
Arkadaşlarımı göremiyorum. Büyükanne ve 
büyükbabamı ziyarete gidemiyorum çünkü onları 
enfekte etmek istemiyorum... 



Burak:  
Yazılı ifade sınavımız yok, sınavlar ertelendi. 

Burak: 
Hiç futbol maçı seyredemiyorum. Spor salonuna 
gidemiyorum. 

Barkın : 
Uyumaya daha çok vaktim var. Dizi ve film seyretmeye 
de. 

Barkın :  
Evimizden hiç çıkamıyoruz. 

Doğa:   
Dinlenebilirim. Çok boş vaktim var. Resim yapıyorum. 
Yeni etkinlikler keşfediyorum. 

Doğa:  
Dizi seyrettiğim için geç yatıyorum, dolayısıyla gündüz 
ya yorgun oluyorum ya da uyuyorum. 

 Can:  
Çevrim içi dersler çok yorucu, hep başım ağrıyor. 

Ece:  
Yalnızlık sayesinde iç huzurumu buluyorum. 

Ece:  
İnsanlarla etkileşim olmadan, aklımı kaybediyorum. 

Baran:  
Evde yaşayacak kadar geniş alanınız varsa, kendimiz 
üzerine konsantre olmak ve rahatlamak için büyük bir 
şans. 

Baran:  
Ailemle çok fazla vakit geçirmeye başladığımdan beri, 
hepimiz çok hassassız ve her an tartışmaya hazırız. 

Ali: je peux passer plus de temps avec ma famille 
Ailemle daha çok vakit geçirebiliyorum. 

Ali: Kız kardeşim canımı sıkıyor. 

https://www.vox.com/2020/3/10/21171481/coronavirus-
us-cases-quarantine-cancellation 
https://www.vox.com/videos/2020/3/16/21182196/fight-
coronavirus-social-distancing-flatten-curve 
(Selin: Eğer dışarı çıkarsak insanlar ölecek çünkü 
hastanelerin kapasitesi yok. Eğriyi düzleştirmek) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC332334
5/ 
(Selin: Akıl sağlığı?) 
 

 
 
 
 
 


