Sevgili ö¤retmenler,
“evrimi anlamak” özellikle sizin için!
Bu adreste derslerinizde kullanabilece¤iniz çok çeflitli
örnekler ve materyaller var. Siteyi ö¤rencilerinizle birlikte
de okuyabilir, içinde yaflad›¤›m›z dünyay› anlamak ve
anlatmak için kullanabilirsiniz.

Bizimle iletiflimde kal›n!
Evrimi Anlamak Sitesi’ni ve Evrim Çal›flkanlar›’n› takip
etmek için;
‹nternet güncemizi (http://evrimcaliskanlari.org/blog)
okuyabilir,
Evrimi Anlamak isimli

sayfam›za üye olabilir,

Sevgili Ö¤retmenler,

Evrimi
Anlamak
Hayat›
Anlamakt›r

‹nternet duyuru grubumuza (evrimianlamakorg-duyurulistesi@googlegroups.com) kat›labilirsiniz.
Evrimi Anlamak paketinden edinmek isteyen ö¤retmenler
evrimcaliskanlari@evrimianlamak.org adresinden bizimle
iletiflime geçerek hiçbir ücret ödemeden pakete sahip
olabilirler.
EvrimiAnlamak.org

Elinizdeki pakette, Evrimi Anlamak
(evrimianlamak.org) ismindeki internet sitesinin
tüm içeri¤ini sunan bir CD bulacaks›n›z. Bu CD’yi
derslerinizde materyal olarak kullanabilmeniz ve
dilerseniz ço¤altarak ö¤rencilerinizle
paylaflabilmeniz amac›yla sizler için haz›rlad›k.

Evrimi Anlamak Sitesi Nedir?
Evrimi Anlamak, e¤itim amaçl› bir internet sitesidir.
Site evrimin ne oldu¤una, hayat›m›za etkilerine,
evrimsel biyoloji alan›ndaki bilimsel araflt›rmalar›n
nas›l yürütüldü¤üne ve evrim kuram› hakk›ndaki
fikirlerin zamanla nas›l de¤iflti¤ine iliflkin e¤lenceli
yaz›lardan oluflmaktad›r. Site içindeki bütün konular
aç›klay›c› resimler, foto¤raflar ve animasyonlarla
anlat›l›yor.

Evrimi anlamak neden önemli?
Evrim kuram›n› anlamak etraf›m›zdaki dünyay›
anlamak için vazgeçilmez bir flart. Biz dâhil bütün
canl›lar, milyarlarca y›l süren bir sürecin sonunda
bugünkü halimize geldik. Dolay›s›yla hastal›klar›
tedavi etmenin, tar›m zararl›lar›yla savaflman›n,
çevreyi koruman›n ve belki de en önemlisi
kendimizi anlaman›n yolu evrimi anlamaktan
geçiyor.

Evrimi Anlamak sitesini
Evrim Çal›flkanlar› Türkçe’ye kazand›rd›.
Biz bir grup genç araflt›rmac› ve bilim insan› olarak, Evrim
Çal›flkanlar› (evrimcaliskanlari.org) ad› alt›nda bir araya
geldik ve Kaliforniya Üniversitesi taraf›ndan haz›rlanm›fl
güvenilir bir evrim rehberi olan “Understanding Evolution”
isimli ‹nternet sitesini Türkçe’ye kazand›rd›k. Ana bölümlerini
2008 y›l›nda yay›nlad›¤›m›z siteye sürekli yeni bölümler
eklemeye devam ediyoruz.

Örne¤in, do¤al seçilime dair en çok duydu¤umuz ifadelerden birisi “güçlü
olan hayatta kal›r”d›r. Gerçekten öyle mi? “Kurnaz Olan›n Hayatta Kalmas›”
isimli çizgi öykümüze bir göz at›n; çizgi roman fleklinde haz›rlanm›fl bu
sürükleyici öykü, bazen güçsüzlerin de nas›l evrimsel avantaja sahip
olabilece¤ini e¤lenceli bir flekilde aktar›yor. (Elinizdeki CD’den ya da
http://evrimianlamak.org/e/A9d:Kurnaz adresinden bu çizgi öyküye
ulaflabilirsiniz).

HISSSS!!!!

Güzel zırhmış birader!
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