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Merhaba, Türkçe ve Türk Kültürü dersimizin bu haftaki konusu “Çevreye bağlı yemek kültürleri”. Bu 

haftanın etkinliklerini aşağıda görebilirsiniz. Etkinlikleri dilerseniz 2. ve 3. sayfaların çıktısını alıp 

çalışma kağıdı olarak, dilerseniz de aşağıdaki bağlantılara tıklayıp çevrimiçi olarak yapabilirsiniz.  

Hepinize başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. 

                                                                                                                   Figen ÖZKESKİN 

                                                                                         Heilbronn Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni 

 

Etkinlik 1. https://h5p.org/node/928511  

Etkinlik 2. https://h5p.org/node/928539  
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TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ 5. SINIF ETKİNLİKLERİ                                                 22.06.2020 – 26.06.2020 

 

Merhaba, bu haftaki konumuz “Çevreye bağlı yemek kültürleri”. Yemek yemek hayatımızın önemli bir parçası. 

Her ne kadar Türkiye’den uzakta yaşasak da, günümüz yaşam koşulları bizi daha hızlı tüketmeye yöneltse de 

Türk yemekleri mutfağımızda hala önemli bir yer tutuyor. 

Etkinlik 1.  

Hadi şimdi Türk yemek kültürü hakkındaki metni okuyup bu konuda biraz daha bilgilenelim. Metindeki bazı 

kelimeleri çıkardım. Bakalım yerlerine doğru olarak yerleştirebilecek misin? 

et – hamur – lezzetlere – sofranın – çorba – sebze – sulu – mutfağı –tatlı – kültürünün – zeytinyağlı – çeşitlilik –yemek 

Türk Yemek Kültürü 

Yemeklerimiz kültürel unsurlarımızdan biridir. Et yemekleri ve ............................ işleri Türk mutfağının temelini 

oluşturur. Ülkemizde iklim çeşitliliğinin fazla olması ve yer şekillerinin farklılaşması, ............................ 

kültürünün değişmesine sebep olmuştur. Türk mutfağında genelde ............................ yemekler yapılır. Başlangıç 

olarak ............................ tercih edilir. Yemekten hemen sonra ............................ tüketilir. Aile üyeleri 

............................ etrafında toplanır. Eskiden yemek çeşitleri birer tabağa konur ve tek bir tabaktan yenirdi. 

Günümüzde bu uygulama azalmaktadır. Aile üyeleri bir masa etrafında toplanmakta ve herkes kendine ait 

tabaktaki yemeği yemektedir.  

Türk ............................. yemek çeşitliliği 

bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından 

biri olarak kabul edilir. Bu durumun sebebi ilden 

ile ............................ gösteren yemeklerimizin 

olmasıdır. Ülkemizde, bölgelerin iklim ve bitki 

örtüsü özellikleri yemek ............................ 

şekillenmesinde önemli olmuştur. Zeytinin bolca 

yetiştiği Ege kıyılarında yemekler genelde 

............................ olarak yapılır. Zeytinyağlı enginar, kabak çiçeği dolması, deniz börülcesi bu yöreye özgü 

yemeklerdir. Karadeniz denilince akla ilk hamsili pilav, hamsi buğulama, pancar sarma ve mısır ekmeği gelir. 

Doğu Anadolu mutfağında kırmızı ............................ ve bulgur çok önemli bir yer tutar; cağ kebabı, büryan 

kebabı ve içli köfte en bilinen yemeklerdendir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri yemek kültürü açısından 

bir çok benzerlikler taşır. Lahmacun, yuvalama çorbası, kaburga dolması, çeşitli kebaplar ve tabii ki baklava 

Güneydoğu Anadolu’nun bilinen lezzetleridir. Akdeniz Bölgesinin mutfağı hem Ege’den hem de Güneydoğu’dan 

izler taşır. Sarma ve dolma çeşitleri ve ............................ yemeklerinin yanında Adana kebap, tantuni, yüksük 

çorbası bu bölgeye özgü yemeklerdir. İç Anadolu mutfağında et yemeklerinin yanı sıra hamur işleri de önemli 

bir yer tutar; Kayseri’nin mantısı, Eskişehir’in çi böreği, Ankara’nın simidi meşhurdur. Ülkemizin en fazla göç 

alan bölgesi olan Marmara’da farklı bölgelerin mutfaklarından ............................ rastlayabilirsiniz. Edirne’nin 

yaprak ciğeri, İnegöl’ün köftesi, Balıkesir’in peynirden yapılan höşmerim tatlısı bu yöreye özgü lezzetlerdendir. 

 



Etkinlik 2. Türk yemeklerini ne kadar tanıyorsun bakalım. Aşağıda metinde bahsedilen Türk yemeklerinden 

bazılarının resimleri var. Resimlerin altına yemeklerin adlarını ve hangi bölgeye özgü olduklarını yazar mısın? 

Bölgeler Yemekler 

Marmara Bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi Baklava Lahmacun İnegöl köfte Yüksük çorbası 

Karadeniz Bölgesi Akdeniz Bölgesi Mantı Yaprak ciğer Mısır ekmeği Kabak çiçeği dolması 

Ege Bölgesi Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi 

Çi börek İçli köfte Hamsili pilav Adana kebap 

İç Anadolu Bölgesi Cağ kebabı   Zeytinyağlı enginar 

____________________     ____________________     ____________________      ____________________ 

____________________     ____________________     ____________________      ____________________ 

   

 

____________________       ____________________    ____________________     ____________________ 

____________________       ____________________    ____________________     ____________________ 

____________________      ____________________      ____________________      ____________________ 

____________________      ____________________      ____________________      ____________________ 

 

  Etkinlik 3. Yaşadığın ülkenin yemek kültürü hakkında 

neler biliyorsun? Türk mutfak kültürüyle benzer ya da 

farklı yönleri nelerdir? Bu konudaki düşüncelerini bir 

kaç cümleyle anlatabilir misin? 

 

____________________      ____________________                                           Hazırlayan: Figen ÖZKESKİN 

____________________      ____________________                Heilbronn Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmeni 


