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Sevgilerimle...

Deniz EDİP                     
İl Millî Eğitim Müdürü

 E-DERGİDEN TÜM OKURLARIMIZA ME RHABA!

“Lütfen çok so ru s or,  çok merak et, çok araştır”.
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
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       Akreple yelkovanın amansız yarışı devam ederken, mevsimler birbirini uğurlarken  biz yine sizin 
yüreğinize dokunmaya devam edeceğiz. Bu ayki sayımızda da heyecanlanmanızı, bilginizi 
zenginleştirmenizi, güzel çalışmalardan ilham almanızı ve en önemlisi paylaşmanın güzelliğini bir 
kez daha hissetmenizi umuyoruz.
     
 	 “Bir kalem bin kelam” diyen herkesin emeği, sözü, çabalarıyla sizlere ulaşmaktan çok mutlu 
oluyoruz. Okuduğunuz her satır; ufkunuza, bakış açınıza, hayal dünyanıza bir nefestir.Bizim yola çıkış 
noktamız; sizlerin mutluluğu, sevinci, umutları…Her doğan güne “Bugün hangi güzelliğe başlangıç 
yapsak!” diyerek bir umutla, tazelenerek, inanarak sizler için uyanıyoruz. Sizlerden de hep ileriye 
güzel bakmanızı, kendinize güvenmenizi, her şeyden öte sevgiyle ilerlemenizi istiyoruz.	
       	 Çok okuyan, her daim sorgulayan, öğrendiklerini paylaşan bir nesil en büyük hayalimiz.Nar 
taneleri gibi koca bir bütünden binlerce güzelliği dışa vurabiliriz.Niyetlerimiz, eylemlerimizden 
beslenir. Önce inanacak sonra da kavuşmanın heyecanıyla her daim mücadele edeceğiz. Zor günler, 	
       

	 Okullarımızı özledik.  Öğretmenlerimizin gözlerinin içine bakmayı özledik. Ama vuslat yolunda 
çekilen çile de güzeldir. Evden de sevebiliriz, inanabiliriz, hayal edebiliriz. Kapılar kapalı gibi görünse 
de hayallerimizin, gönlümüzün önü hep açık. Ekrandan bakalım bir süre hayata…Sonra gerçeğiyle 
özgürce buluşabilmek adına…


Her daim sağlıcakla kalın!

güzel günlerin habercisidir. Biz birlikte aşacağız bugünleri…



Yazardan Mesaj

75.Yıl Ortaokulu

   Eğitimde ilk iyi örneğimiz sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında okullarına kütüphane kazandıran 75. Yıl 
Ortaokulu idaresi ve öğretmenleri geliyor. Sen de bir fidan 
dik sosyal sorumluluk projesi ile okulda kullanılmayan bir 
dersliği kütüphaneye çeviren İsmail Müdür ve ekibi 
okullarının bulunduğu çevre itibariyle böyle bir kütüphaneye 
ihtiyaç duyduklarını belirterek kütüphanenin kurulmasında 
emeği geçen sen de bir f idan dik sosyal sorumluluk projesi 
ailesine teşekkür etti. Bizler de 75. Yıl Ortaokul idaresini, 
öğretmenlerini ve ilimizin göz bebeği sen de bir fidan dik 
sosyal sorumluluk projesi ailesini emeklerinden ötürü 

Kurtalan Albayrak Ortaokulu

   Bir diğer iyi örneğimiz yine sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
okullarına kütüphane kazandıran Kurtalan Albayrak Ortaokulu idaresi 
ve öğretmenleri geliyor. Sen de bir fidan dik sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında okula kazandırılan kütüphane hakkında Okul Rehber 
Öğretmeni Hasan Vergili Öğretmenimiz uzun süredir ihtiyaçları 
bulunan kütüphanenin kurulmasında emeği geçen sen de bir fidan 
dik sosyal sorumluluk projesi ailesine teşekkür etti. Böyle bir çalışmanın 
öğrencilerinde okuma alışkanlığını arttıracağını belirten Hasan 
Öğretmen ayrıca sınavlara hazırlanacak öğrencilerimiz için de çalışma 
alanı oluştuğu için mutlu olduklarını belirtti. Bizler de Kurtalan Albayrak 
Ortaokulu idaresini, öğretmenlerini ve ilimizin birçok yüreğine sevgi 
tohumları diken sen de bir fidan dik sosyal sorumluluk projesi ailesine 
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    Malumunuz eğitim öğretim süreci tekrar uzaktan eğitim olacak şekilde planlandı. 
Bu süre zarfında daha önce aşina olduğumuz bu sürece sağlığımız için biraz daha 
katlanmak durumundayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu süreçte sizlerin yanında 
olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle il düzeyinde yapacağımız birkaç faaliyeti 
sizinle paylaşmak isteriz. ‘’sen evde kal denemen bizden’’ projesi ile 8. Sınıf ve 12. 
sınıf öğrencilerimize evlerinde velilerimizi de işin içine katarak il izleme sınavları 
uygulayacağız. Belli aralıklarla tüm sınıflar düzeyinde çevrimiçi denemeler 
uygulayarak öğrencilerimizi değerlendirmeye çalışacağız. 4.sınıftan 12. sınıfa kadar 
bakanlığımızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili 
http://odsgm.meb.gov.tr/  sitesinde yayımlanan kazanım odaklı soruların fasikül 
çalışması haline getirip öğrencilerimize ulaştıracağız. Bu süreçte birbirimize sabırla 
katlanmayı öğrenip sağlıklı günlerin gelmesi için elimizden gelen 
gayreti göstermeyi unutmayalım. 
   Önceki sayılarımızda başlattığımız eğitimde iyi örnekler köşemiz bu hafta hayli 
zengin görünüyor. Şimdi de bu hafta parlayan yıldızlarımızı takdim edelim.

teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.

        Değerli Öğrencilerimiz, Sevgili Öğretmenlerimiz ve Kıymetli Velilerimiz,

“İnsana ancak kendi çalıştığının, karşılığı vardır. ”  

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam
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Sefa TUAÇ

Kadir HARMANCI

      Bir çocuğun hayattaki en büyük şansı küçükken iyi bir 
sınıf öğretmenine denk gelmesidir. Kadir Harmancı 
öğretmenimiz tam da bu sözde geçen iyi bir sınıf 
öğretmenidir diyebiliriz. Öğretmenimiz Pervari’nin 
Ayvalıbağ köyünde öğretmenlik yapmaktadır. Atanır 
atanmaz köyde farklılığını ortaya koyan öğretmenimiz 
eğitimde de öğrencilere yaparak yaşayarak 
öğrenecekleri bir sınıf ortamı yaratmaya çalışır. Eline 
aldığı fırçayla işe başlayan Kadir öğretmen öğrencilerine 
yepyeni bir sınıf ortamı oluşturur. Kimi zaman açık 
havada çimlerin arasında kitap okutturan, kimi zaman 
makarna günleri düzenleyip çocuklara sorumluluk bilinci 
aşılatan, yeri gelince çocuklarla eğlenceli oyunlar 
oynayıp müzikler üreterek faydalı olmaya çalışan idealist 
öğretmenimiz bazen de bir materyal için babasının 
kullandığı kasketi memleketinden getirip derste 
kullanmayı da ihmal etmez. Öğretmenimizin zengin 
hayal gücü sayesinde çocuklarda oluşan değişimi gözleri 
ile gören öğretmenimiz her şeyin temelinin mesleki saygı 
ve çocuklara duyulan sevgi olarak belirtir. Hayatı, 
kitapları ve çocukların gülümsemesini çok sevdiğini dile 
getiren öğretmenimizi gönülden tebrik ediyor 
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   Eğitimde iyi örneklerimiz arasında bu ay 5 öğretmenimizi size anlatmaya çalışacağız. Her birinin ayrı birer 
hikâyesini, gurur duyacağı başarılarını, örnek olacağı uygulamalarını sizlerle paylaşacağız.

     Sefa TUAÇ öğretmenimiz ilimiz Merkez Mehmetçik İlkokulunda sınıf 
öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öğretmenimiz Siirt Üniversitesi 
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında da Yüksek Lisansına devam 
etmektedir. Öğretmenimizin örnek olarak göstereceğimiz birçok 
uygulaması var. Biz birkaç uygulamasından bahsetmeye çalışacağız. 
Öğretmenimiz Bilsem sınavına hazırladığı öğrencilerine ilgilerine göre 
uyguladığı faydalı programlar sayesinde büyük çoğunluğuna sınavı 
kazandırdı. Bunun yanı sıra öğrencilerinin oluşturduğu Çevreci Minikler 
Kulübünün Orman Haftası etkinlikleri kapsamında “Bir İnsan Bir Fidan” 
sloganı ile Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesindeki alanda 160’a yakın 
fidanı toprakla buluşturdular. Öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif 
alanlarda geliştirmeyi hedef edinen Sefa Öğretmen çocuklarda hayvan 
sevgisini aşılamayı da unutmadı. Öğrencileri ile kurduğu Çevreci 
Minikler Kulübü kapsamında 18 kuşa yuva yaparak okul bahçesinde 
bulunan ağaçlara kuşlar için yaşam alanı oluşturdular. Son olarak Sefa 
Öğretmen çok sevdiği öğrencileriyle birlikte şiir kitabı çıkararak şiir 
dinletisi düzenlemiştir. Daha birçok örnek uygulaması olan 
öğretmenimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

başarılarının devamını dileriz.

    

“Çalışmak her şeyi fetheder.  ” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam
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“Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır. ” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam
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Agit DESTAN

Meryem AKÇAAL

      Meryem Akçaal öğretmenimiz Pervari Mustafa Kemal 
İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Tam 
bir proje sevdalısı olan Meryem Öğretmen göreve başlar 
başlamaz ilçesinde bu anlamda farkındalık yaratmaya 
çalışır. Öncelikle velilerini bu konuda bilgilendiren 
öğretmenimiz daha sonra Pervari İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile işbirliği içerisinde Pervari’nin ilk eTwinning projesi olan 
“Ekolojik Çocuklar Geliyor, Dünya Değişiyor/ Ecological 
Children are Coming the World is Changing” adlı 
uluslararası projeyi öğrencileriyle hayata geçirdi. Çocuklara 
doğa duyarlılığı kazandırıp bunu hayat tarzı haline getirmeyi 
hedefleyen Meryem Öğretmen öğrencilerine web 2.0 
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   “Korkunç bir ses, beni yere çarpar gibi uyandırıyor. Altına sığındığım arabanın motor sesi... Gözlerimi açacak 
güçten bile yoksunum. Bir an, hareket etmeyip kendimi ölümün sıcak kollarına bırakmayı düşünüyorum; sıcak ve 
sessiz kollarına... Motorun gürültüsü artıyor. Keskin mazot kokusu ve dönmeye hazırlanan ölümcül tekerlekler... Pek 
de çevik sayılmayan bir hareketle dışarı atıyorum kendimi, en az şu tekerlekler kadar tehlikeli olan dışarıya. Her an 
tetikte olmak beni fazlasıyla yoruyor. Şu sonsuz şehirde acaba endişenin kıskacından uzak yaşamak mümkün mü? 
Gerine gerine uyumak ve gerine gerine uyanmak... Sadece bu kadar... En büyük yaşam saadeti bu olmalı, gözlerini  

   Hasan Ali Yücel Öğretmenlerarası Kısa Öykü Yarışmasında ilimizi 
temsil eden Agit Destan Öğretmenimizin yazdığı hikâyenin bir bölümü 
ile iyi örneğimize giriş yaptık. Agit Destan öğretmenimiz Yavuz Sultan 
Selim Anadolu Lisesinde Psikolojik Danışman olarak görev 
yapmaktadır. Bu sene düzenlenen Hasan Ali Yücel Öğretmenlerarası 
Kısa Öykü Yarışmasında Türkiye 3.lüğü alan öğretmenimiz 
çocukluğundan edebiyata olan ilgisinin meyvesini bu sene alarak 
bizleri gururlandırdı. Tiyatro sanatıyla da aktif olarak ilgilenen 
öğretmenimiz Sosyal ve sanatsal faaliyetleri Siirt’te öğretmenlerden 
oluşan, Persona Sevgi ve Sanat Topluluğu ile birlikte sürdürmektedir. 
Bizler de kendisini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

istediğinde kapatmak ve istediğinde açmak.”

araçlarını kullanma becerisini kazandırmıştır. Proje çalışmaları sonrasında Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Ulusal Kalite 
Etiketi ödüllerini alıp hepimizi gurulandırmıştır. “We Enjoy Building English Games’’, “P4C: Küçük Çocuklar Büyük 
Fikirler” vb. bir çok projesi bulunan öğretmenimiz öğrencilerine ‘’Pervari’den doğan güneşlerim’’ şeklinde hitap 
ederek ilimizin eğitim alanında katkı sağlamaya devam edecektir. Bizler de çağın gereklerini fazlasıyla yerine getiren 
Meryem öğretmenimizi tebrik ediyor başarılarının  devamını diliyoruz. 



    

“Çalışmak, en hayırl ı sermayedir. ”  

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam
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Okşan ÇOBAN
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    Okşan ÇOBAN öğretmenimiz Eruh İMKB Yatılı Bölge Ortaokulunda 
Bilişim Teknolojileri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Göreve başlar 
başlamaz bilişim teknolojileri sınıfını çocukların eğlenceli vakit 
geçirebileceği, bilgisayarları ve interneti aktif kullanabilecekleri uzay, 
bilim ve teknoloji temalı, renkli bir ortama dönüştürdü. TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarında yürütücülük görevini üstlenen öğretmenimiz “Kardeş Okul 
Kodluyor, Yardımlaşma Artıyor projesi 14. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri 
Araştırma Projeleri Yarışmasında Van bölge sergisinde değerler eğitimi 
alanında birincilik elde ederek Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. 
Okulun her bir katı için STEM, spor, müzik gibi alanlarda çalışmalar 
tasarlayan öğretmenimiz ‘’eğitime engel yok’’ sloganıyla öğrencilerini 
birer dijital vatandaş ve dijital okur-yazar yapmayı hedef edinmiş ve 
birçok öğrencisine kodlama eğitimi vermiştir. Öğretmenimizin bu 
gayretinden dolayı bizler de 21. yy becerilerini fazlasıyla yerine getiren 
öğretmenimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

EĞİTİME
ENGEL
YOK



“İnsanlar  konusunda daha az,  fi kirler  konusunda daha çok merak lı  olun”. 
Marie Cur ie 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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“Merak öğrenme mumunun fiti lidir”. 
W. Arthur  Ward

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
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DİL YERİNE GEÇEN BİT

“
“ ”
”

Okyanuslarda yaklaşık 380 dil yiyici bit türü var.
cynothoa isimli bir bit, balıkları tercih ediyor ve 
bacaklarıyla balığın diline tutunuyor.
Bir hemoparazit olan bu bit balığın dilinden
kan içmeye başlıyor.

Cymothoa exiqua balığı 
öldürecek kadar kan 
içmiyor ama dil yok olana 
kadar orada besleniyor.
Sonra da sahte dil olarak 
asıl dilin yerini alıyor.



“Üreten bir toplum yücelen bir toplumdur.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

ŞAL-ŞAPİK KUMAŞI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN
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     Kumaşın yüzde yüz tiftikten elde edildiği , tarihinin çok eskiye dayandığını, Mezopotamya 
topraklarında dokumanın ilk kumaşlardan olduğu bilinmekle birlikte en değerli kumaş olduğu 
söylenmektedir. Çünkü tiftiğin kendine has özelliğinden kaynaklanan, zararlı güneş ışınlarını geçirmeme, 
yazın serin, kışın sıcak tutma özelliği, akrep, yılan gibi zararlı hayvanları uzaklaştırma özelliği biliniyor. 
Bundan dolayı şal şapik, çok değer verilen bir kumaş olarak günümüze kadar gelmiştir. Kumaşın 
erkeklerin daha çok ceket, kadınların ise tunik, yelek, etek olarak kullanılmaktadır. Doğallığı nedeniyle 
sağlıklı olduğunu belirtiliyor, tiftikten kumaşa dönüşüm için 11 ana aşamadan geçilen bu kumaş türüdür.

  “Tiftik soğuk suda yıkandıktan sonra taranıp, eğiriliyor, ardından masuralara sarılıp, çarklar 
yardımıyla çözgüye alınıyor. Kök fırça işleminin ardından taraktan geçiriliyor. Bir usta günde ancak 2-3 
metre dokuyabiliyor. Dokumadan sonra kumaş yıkanıp kök boyalarla boyanıp, güveye karşı 
dayanıklılığının sağlanması amacıyla kükürtle tütsüleniyor. Kalıplanmak üzere metal çubuklara sarılıp, 
kaynar suda bir saat bekletildikten sonra mengenede sıkıştırılıyor ve bir gece presleniyor.”

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Dokuma

Ürün
ŞA

L-ŞAPİK KUMAŞI    



AİLE VE ÇOCUK

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI

9

Uzaktan Eğitim Sürecinde A ile ve Çocuk

      Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız yaygın bir şekilde bilgisayar, cep telefonu, televizyon ve 
tablet gibi teknolojik cihazları olağandışı seviyede kullanmaya devam ediyorlar. Bu kullanım uzaktan 
eğitim sürecinin aksamaması adına sevindirici fakat belli yönleriyle de üzerine düşünülmesi gereken 



Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“İyi bir kitap, iyi bir arkadaştır.”

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

bir konu. Aşırı teknoloji kullanımı çocuklar üzerinde bazı olumsuz etkiler bırakabilir. 

     Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için aileleri olarak üzerimize düşen bazı görevler var. Gelin 
bunlara bir göz atalım;

1

2

3

4

5

Çocukların stres ve kaygı düzeylerini en aza indirmek amacıyla 
çocuklarımızla ev içinde veya bahçemizde Sandalye Kapmaca, 
Hazine Avı, Mini İnşaat vb. grup oyunları oynayabiliriz.

Bu süreçte ev ve okul kavramlarının çocukların zihnindeki ayrımı 
kaybolabilir. Bunun için çocuklarla hafta sonu ve hafta içi, uyku saati, 
yemek zamanı, ders arası molaları gibi bir program oluşturmalı ve 
çocuğa yalnız olmadığını hissettirmeliyiz.

Çocuğunuzun uzaktan eğitim sürecini takip ettiğinizi hissettirin.

Akranları arasındaki iletişimi artırıcı çalışmalar yapın.

Bu sürecin belki de en önemli ayağı çocukların öğretmenleriyle iletişim- 
de kalmak.Öğretmenler sizlere hastalık öncesi durumdan çok daha 
fazla mesaj atıyor veya sizleri arıyor olabilir ama bu çabanın tek ne- 
deni olarak çocuklarımızın eğitimi olduğunu bir an olsun unutmayalım.



Aslan, Hamza’nın altındaki dairede, Mehmet de 
Kadri’nin üstündeki dairededir.

2) Düğmelere 6 şar kere basılırsa ekranda hangi sözcük oluşur?

A) CHL   		 B) DHO     	 	 C) EFO     		 D) CGS

1) Bu bilgilere göre düğmelerin her birine 8 kere aralıksız basılırsa hangi sözcük oluşur?

“M antık insanı gerçeklere ulaştırmaz; 
yalnı z birtakım  yanılmalardan korur”.  

MANTIKSAL İŞLEM

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

SAYISAL MANTIK

SÖZEL MANTIK

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

SAYISAL MANTIK

10

Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI

  Aslan, Bahattin, Başak, Adnan, Servet, Hamza, Kadri ve Mehmet 4 katlı ve her 
katında iki daire olan bir binada oturmaktadırlar. Bunların oturdukları daireler ile ilgili 
şunlar bilinmektedir.

1) Bu b ilg ilere göre, 2. ka tta  kim ler 
o turm aktadır?


A) Bahattin, Adnan

B) Bahattin, Servet

C) Kadri, Servet

D) Başak, Bahattin


2) Bu b ilg ilere göre aşağıdakilerden  
hangisi 3. ka tta  o turm aktadır?


A) Aslan

B) Bahattin

C) Başak

D) Kadri


Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Yandaki 1, 2 ve 3 numaralı düğmelere basılınca yukarıdaki 
ekranda belirli harfler oluşmaktadır.

A) ANP      	 B) AGR     	 	 C) CHM    	 D) DIO

Adnan ile Mehmet aynı hizada, Hamza ile Bahattin 
farklı hizada oturmaktadırlar.
Başak ile Bahattin karşılıklı dairelerde oturmaktadırlar.

Adnan, 1. katta Servet ise 3. katta oturmaktadırlar.

Aslan ile Mehmet arasında iki kat vardır.

1 2 3
- 1. düğmenin içerisinde A, B, C, D, E harfleri vardır.
- 2. düğmenin içerisinde F, G, H, I, J, N harfleri vardır.
- 3. düğmenin içerisinde S, K, L, M, O, P, R harfleri vardır.
- Düğmelere aralıksız basılırsa harfler değişmektedir.

 Örneğin 1. düğmeye aralıksız 3 kere basılırsa C harfi 7 kere aralıksız basılırsa B harfi oluşmaktadır.



Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Hazırlayan: Adnan AYDIN

YAPILACAK OLAN ORİGAMİ’MİZ

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

18 19 20

76

54321

ORİGAMİ 
KUĞU 
YAPIMI

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

•	 Kare bir kâğıt ile 1. adımdan başla ve kuğu oluştur.	
•	 Renkli kâğıt kullanmayı unutmayın ;) 

KURALLAR
    
• En fazla 14 yaşında olmak
• Origami’nin yapılış aşama fotoğrafları bulunmalıdır.  
• En geç “29.11.2020” tarihine kadar “siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com” 
e-mail adresine gönderebilirsiniz.

YAPMAN GEREKENLER

• AYIN OYUNU ’nu oyna.
• Origamiyi bitir ve fotoğrafını bize yolla
• Origamini fotoğraflarıyla birlikte “AD SOYAD-FOTOĞRAFIN - SINIFIN - 
OKULUN ADI - OKUL NUMARAN - DOĞUM TARİHİN(GÜN/AY/YIL) ” ile 
birlikte bize gönder.
• İlk bitirene AYIN REKORTMENİ bölümünde yayınlayalım.

	 Birlikte oynam aya var m ısın?	
	
	 Öyleyse AYIN OYUNU ’nu oyna origamiyi ilk bitiren sen ol. Bizde seni AYIN REKORTMENİ bölümde yayınlayalım.	

“Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki  bir adamın 
tembelliğinden iyidir.”  

AYIN OYUNU

    

HAYDİ OYNAYALIM

ORİGAMİ İLE KUĞU NASIL YAPILIR?

ORİGAMİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com
Son Katılım Tarihi: 30.12.2020 Saat: 17.00
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Gelecek sayımızda sizden gelen STEM projelerini yayınlamak için siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com e-mail 
adresimize bekliyoruz.

“STEM” ingilizce kök anlamına gelmektedir.
Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering 
(Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) 
kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.

    “FeTeMM”: Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 
kısaltmadır. STEM in Türkçesidir.

    “STEM+A”: Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) 
+ Art (Sanat) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

“Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır.” 

STEM ETKİNLİĞİ

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

    

STEM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Adnan AYDIN

12

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

BASİT ROKET YAPIMI

Makas

Pipet (2 cm)

Dondurma çubuğuKarton 
kağıttan 
maymun

Paket lastik

Küçük 
paket 
lastiği

Paket lastiği ile pipeti 
dondurma çubuğuna 
sabitleyin.

Kesilen paket lastiğini 
pipetin içinden geçirin.

Maymunu çubuğun 
üzerine yerleştirin.

Büyük paket lastiğini 
kesin.

Paket lastiğini iki 
ucundan aynı anda 
çekerek kısa 
titreşimler oluşturun.

Roketimizi yapalım ve aya doğru yolculuğumuza başlayalım.

Malzemeler

Kaynakça: https://www.eviminaltintopu.com/okul-oncesi-stem-etkinlikleri

5

4

3

2
1



Hazırlayan: Kadri CEBE

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Örnek

İki kibrit çöpünü ekleyerek işlemi yapabilir misiniz?

N

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Merhaba sevgili arkadaşlar,dergimizin bu ayki sayısında sizlere kibrit çöpleri ile matematik soruları 
soracağım.

Kibrit yalnızca ateş yakmak için kullanılan bir araç değildir. Eskiden çocukluğumuzda kibrit çöpüyle 
eğlenmek için matematik soruları oluştururduk. Sizleri bu zor zamanlarda evde kalırken  eğlendirmek, 
ailelerinizi de eski günlere götüreceğini düşündüğümüz soruları acaba cevaplayabilecek misiniz? 

Sizlere örnek olarak bir tane soru ve çözümünü gösterdikten sonra artık bu eğlenceli oyunu sizlerde 
ailelerinizle ve arkadaşlarınızla rahatça oynayabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve eğlenceli günler dilerim.

Örnek- 2

Bir kibrit çöpü değiştir, eşitliği sağla

Örnek- 3

Bir kibrit çöpü değiştir, eşitliği sağla

“Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.”
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

KİBRİT ÇÖPLERİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Hazırlayan: Kadri CEBE

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Örnek- 4

İki kibrit çöpünün yerini değiştir işlem 
sonucu 7 (yedi) olsun.

N

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Örnek- 5

İki kibrit çöpünün yerini değiştir eşitliği 
sağla

Örnek- 6

Bir kibrit çöpünün yerini değiştir eşitliği 
sağla

Örnek- 7

Örnek- 8 Örnek- 9

Bir kibrit çöpünün yerini değiştir eşitliği 
sağla

Bir kibrit çöpünün yerini değiştir eşitliği 
sağla

Bir kibrit çöpünü kaldır eşitliği sağla

“Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.”
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

KİBRİT ÇÖPLERİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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“Zekanın gerçek göstergesi bilgi değil hayal gücüdür.”
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

RESFEBE

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Hazırlayan: Kadri CEBE

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

....................................................Beşik-taş

....................................................

Örnek-1

....................................................

Örnek-2

....................................................

Örnek-3

....................................................

Örnek-4

....................................................

Örnek-5

....................................................

Örnek-6

....................................................

Örnek-7

....................................................

Örnek-8

....................................................

Örnek-9

N	 Merhaba sevgili arkadaşlar, sizlerle tekrar buluştuğum   
için çok heyecanlıyım.Hatırladığınız üzere dergimizin Haziran
sayısında sizlere resfebe oyununu tanıtmıştım. Artık nasıl
oynandığını bildiğinize göre bu ayki bulmacalarımızı da 
rahatlıkla çözebilirsiniz. Ama yine de nasıl oynandığına
göz atmak isterseniz yandaki  karekodu
okutup oyun kurallarını gözden geçirebilirsiniz.
Hepinize sağlıklı ve eğlenceli günler dilerim.

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0
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Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır. Hazırlayan: Kadri CEBE

1

1

2

1

3

2

Apartmanlar oyununun kuralları dergimizin 3. sayısındadadır.
Yandaki karekodu okutup 3. sayıya ulaşabilirsiniz.

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren bir süs, 
hayatın bir tesellisidir.”  

ZEKA KÜPÜ

    

APARTMANLAR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Oyun-3Oyun-2
2/ 7+

8x5+

9+

6x

8+

10+

7+ 12x

12x 6x 10+

8x

1-

10+

12x

7+

1-

10+

12x

Oyun-6Oyun-5Oyun-4

Oyun-7

Oyun-1

Oyun-9Oyun-8

6+

24x

10+

10+

4/

11+

11+

1- 4/

8+

6x 10+

24x 10+

4/

8x 3x

6+ 12x 4x

18x

12+ 9+

1- 11+

2/

Kendoku ve ABC bağlama zeka oyununun anlatımını dergimizi  2. sayısında  bulabilirsiniz. 
Karekodu okutarak derginin 2. sayısına ulaşabilirsiniz. 

“Zeka, bilginin elde  ve  muhafaza edilişidir.”  

ZEKA KÜPÜ

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

    

KENDOKU

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Hazırlayan: Kadri CEBE
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR

TEMEL KURAL: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde 
bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin 
tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki 
taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar 
oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde 
bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde 
oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.

OYUN KURALLARI

2. TEMEL KURAL: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları 
dağıtırken elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya 
devam eder. Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği 
kuyudaki taşların sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer 
alan tüm taşların sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası 
rakibine geçer. 

OYUN KURALLARI

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren 
bir süs, hayatın bir tesellisidir.” 

ZEKA KÜPÜ

    

MANGALA ÖĞRENELİM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Mangala Türk Zeka ve Strateji Oyunu iki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı 6’şar adet olmak 
üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine bulunmaktadır.
Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır. Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4’er adet olmak üzere dağıtırlar.
 Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. 
Karşısında bulunan 6 küçük kuyu rakibinin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye 
çalışırlar. Oyun sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kura ile başlanır. 
Oyunda 4 ana temel kural vardır.

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR

3. TEMEL KURAL: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi 
bölgesinde yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer boş kuyusunun 
karşısındaki kuyuda da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları 
alır, hem de kendi boş kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası 
rakibine geçer. 

OYUN KURALLARI

4. TEMEL KURAL: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar 
bittiğinde oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, 
rakibinin bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun dinamiği 
son ana kadar hiç düşmez. Mangala Oyunu 5 set olarak oynanır. Oyunu kazanan 
oyuncu (1) puan, kaybeden (0) puan ve berabere bitiren oyuncular yarım (0,5) 
puan alır.

OYUN KURALLARI

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren 
bir süs, hayatın bir tesellisidir.” 

ZEKA KÜPÜ

    

MANGALA ÖĞRENELİM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR

Nim oyunu iki kişi arasında oynanan bir matematiksel zeka ve strateji oyunudur. 
Oyun için bir miktar sayılabilir nesne gerekir. (taş, kibrit çöpü, bozuk para vb.)  
-Oyunda nesneler oyuncular tarafından sırayla alınır.
 -Oyun, istenilen sayıda nesneyle ve istenilen sayıda grupla oynanabilir.
- Sırası gelen oyuncu hepsi aynı gruptan ve yan yana olmak kaydıyla (oyunun 
başında bir hamlede alınabilecek nesne sayısı sınırlandırılmışsa bu sınıra bağlı 
kalarak) istediği kadar nesne alabilir.  
-Alınan nesneler grubu iki gruba ayıramaz yani nesneler grubun sağından veya  
solundan alınmalıdır.  -Son nesneyi alan oyuncu oyunu kaybeder. 
Oyunun en popüler versiyonlarından biri 1-3-5-7 dizilimidir. Bu oyunu örnekle 
gösterelim. Bunun için 16 adet nesneyi her grupta sırayla 1-3-5-7 taş olacak 
şekilde dizelim. 

OYUN KURALLARI

Çok eski zamanlardan beri oynanan bir oyun olarak tahmin ediliyor. 
Çin’de adı taş toplama anlamına gelen “Jianshizi” oyununa çok benzerdir. 
Nim oyunu adını 1901 yılında oyun teorisini inceleyen ve geliştiren, Harvard 
Üniversitesi’nden Charles L. Boutan’dan almıştır. Kuralları çok basit olan bu 
oyunu arkadaşlarınızla masa üstünde taşlarla, kibrit çöpleriyle, boncuklarla 
veya fasulye taneleriyle oynayabilirsiniz.

Oyuna başlayan oyuncu, istediği herhangi bir satırdan 
(gruptan) dilediği kadar nesneyi alır. Örneğin en alt satırda 7 adet 
nesne var. Bu satırdan yalnızca bir nesne de alabilir, 2 tane de, 3 
tane de, tamamını da alabilir. Kısacası sıra hangi oyuncuda ise o 
oyuncu dilediği satırdan ( yalnızca bir satırdan) dilediği kadar 
nesneyi alabilir. Nesne almadan devam edemez, yani pas 
geçemez. Sıra rakibine geçtiğinde rakibi de aynı şekilde oyuna 
devam eder. Oyun bu şekilde sırayla hamleler yapılarak devam 
eder ve son nesneyi alan oyuncu oyunu kaybeder.

“Zeka, bence parlak bir varlık , tabiatı güzelleştiren 
bir süs, hayatın bir tesellisidir.” 

ZEKA KÜPÜ

    

NİM OYUNU ÖĞRENELİM
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TENCERECİK

Handadır handa, bir kara manda, üç yüz yaşındaydım 
evvel zamanda. Mavi çadır gerilmiş, duydum, pazar 
kurulmuş. Vurdum karıncaya palanı, kırk yerinden bağladım 
kalanı. Sardım sırtına seksen sekiz çuval soğanı. Vardım 
pazara. Vay ne pazar, ne pazar! 

Görelim kim ne söyler, ne yazar? Masaldır bunun adı,  
dinlemekle çıkar tadı.

Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, çok 
eski zamanlarda fakir bir ana kız varmış. Ana gece sabaha kadar iplik 
eğirir, genç kız da onu götürüp pazarda satarmış.  
Geçimlerini böyle sağlarlarmış. 

Kız eve dönmüş ama elinde ekmek yokmuş. 
Kızın elinde yalnızca bir tencere varmış. Anası, 
kızına çok kızmış. Tencereyi de fırlatıp sokağa 
atmış. Ana kız o gece aç aç yatmışlar. Kız aç aç 
yattığına mı üzülsün, anasını üzdüğüne mi, 
küçük tencereciğinden olduğuna mı, bilememiş.

 Ertesi gün bir nine evin önünden geçiyormuş. 
Bakmış sokakta güzel bir tencere… Nine tencereyi alıp 
eve getirmiş, yıkamış, temizlemiş. İçine bir yaprak 
dolması sarıp koymuş. Tencereyi ocağa koymuş, 
yemeği pişirmiş. Tam kapağını açıp yemeğe oturacağı 
sırada küçük tencere dile gelmiş: 

– Nine, nine ben küçük, fakir bir kızın tenceresiyim. Beni bıraksan, onlara gitsem de 
karınlarını doyursam olmaz mı, demiş.  

Nine, tencerenin dile gelmesine şaşırmış, ona inanmış ve kapının önüne bırakıvermiş. 
Tencere oradan kalkıp tıkır tıkır yuvarlanmış, yuvarlanmış, doğru kızın evine gelmiş. 

Kapıyı tıklatmış. Kız koşup kapıya gitmiş: 

 – Kim o? 
 – Tencerecik. 
– İçinde ne var? 
 – Sarmacık. 

“Bir masal biter, sessizlik başlar.  Kalbini okşar, uyutursun, unutursun.”  

MASAL KÖŞESİ
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TENCERECİK

 Kız kapıyı açınca tencereyi gördüğüne çok sevinmiş, dolmayı başka bir kaba boşaltmış ama annesi kızar 
diye tencereyi tekrar sokağa bırakmış. Ana kız oturup sarmaları afiyetle yemişler.  

O gün de padişahın karısı hamama gidiyormuş. 
Bakmış ki sokakta güzel bir tencere. Dadısına: 
– Şu tencereyi alsana, demiş.  
Dadı tencereyi almış. Hamama varmışlar. 
Hamamda sultan hanım elmaslarını, incilerini 
tencerenin içine koymuş. Tam hamama gireceği 
sırada tencere dile gelmiş:  
– Güzeller güzeli sultan hanım, ben yaşlı anasıyla 
yaşayan küçük, fakir bir kızın tenceresiyim. Beni 
bıraksan, onlara gitsem de onları şu fakir 
hayatlarından kurtarsam olmaz mı, demiş

Sultan Hanım, tencerenin dile gelmesine şaşırmış, 
vardır bunda da bir hikmet diye düşünüp bırakmış 
tencereyi. Tencere hemen kalkıp tıkır tıkır yuvarlana 
yuvarlana kızın evine gitmiş, kapıyı tıklatmış: 


 – Kim o? 
 – Tencerecik. 
 – İçinde ne var? 
 – Cici bici incicik. 

 Kız çok sevinmiş; incileri, elmasları, altınları almış, giyinip süslenmiş. Tencereyi 
yine sokağa bırakmış.  
 Ertesi gün de şehzade hamama gidiyormuş. Tencereyi sokakta görmüş: 
–  Lala, şu tencereyi alsana. Ne güzel tencere, demiş.  

Lala, tencereyi almış. Hamama varmışlar. Şehzade hamamda bir güzel yıkanmış, sonra üstünü giymiş. 
Tencere bu sefer şehzadeyi “Hooop!” içine alıvermesin mi? Tencere yine tıkır tıkır, doğru kızın evine 
gitmiş. Kapıya tak tak vurmuş: 
 – Kim o? 

 – Tencerecik. 
 – İçinde ne var? 
 – Bir küçük şehzadecik.  

Masalı sesli olarak dinlemek için 
yandaki karekodu telefonunuza okutun.

 Kız tencerenin kapağını açınca içinden yiğit bir şehzade çıkmış. Şehzade de kızı görmüş, kız ayın on 
dördü gibi güzel, üstünde elmaslar, inciler... O an kıza bin can ile âşık olmuş. Kıza: 
 – Bana varır mısın, demiş. Kız da: 
– Varırım, deyince kırk gün kırk gece düğün yapmışlar, yemişler, içmişler. Kız, anasını da saraya aldırmış, 
o da ömrünün son günlerini bolluk içinde geçirmiş. 
 Tencereyi ne mi yapmışlar? Onu da artık sokağa atmamışlar, evlerinin başköşesine koyup saklamışlar. 
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatana, biri 
dinleyene, biri de tencereciğe…

“Bir masal biter, sessizlik başlar.  Kalbini okşar, uyutursun, unutursun.”  

MASAL KÖŞESİ
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İLK KEZ KAMP YAPACAKLARA 8 TAVSİYE

1
UYGUN BOYDA BİR ÇADIR AL:
 Çadırda 2 kişi kalmayı düşünüyorsanız 
3 kişilik olanları tercih ediniz. Çünkü 
gece çadırda olması gereken 
malzemelere de yer ayırmalısın. 

YER SEÇİMİ:  Kamp  yapacağın yeri 
önceden seç ve çevredeki gezilecek 
yerlere bak. Ücretli yerler için önceden 
yerinizi veya rezervasyon yapmayı ihmal 
etmeyin.

PLANLA: Yemeklerde ne yiyeceğini 
önceden planla ve alışverişi eksiksiz 
yapmaya özen göster. Su almayı 
unutmayın.  Gereksiz şeyler almaktan 
kaçın. 

2

ŞARJ CİHAZI: Elbette kamptayken 
elektronik cihazlardan uzak olmak 
isteyeceksin. Fakat yine de yanına seni 
yarı yolda bırakmayacak taşınabilir bir 
şarj cihazı almayı unutma.

4

3

“Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı” . 
Aşık Veysel
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İLK KEZ KAMP YAPACAKLARA 8 TAVSİYE

5
HAVA KOŞULLARI:  Uyku tulumunu 
kamp yapacağın aylara göre 
seçmelisin. Ayrıca mevsimden bağımsız 
olarak yanına kalın bir şeyler almayı 
unutma. 

KAMP ALANINA ERKEN GİT: Gece 
karanlığında kamp alanına yerleşmek 
oldukça zor olacaktır. Alana rahatça 
yerleşmek ve etrafı keşfetmek için 
erkenden kamp alanında olmaya çalış. 

TECRÜBELİ KAMP ARKADAŞI: Şayet ilk 
defa kamp yapıyorsan yanında 
tecrübeli biri olması fena bir fikir olmaz. 
Yine de tek başına kamp yapmayı 
düşünüyorsan iyi bir hazırlık ile bunun 
üstesinden gelebilirsin.

6

KURALLARA UY: Kamp alanındaki bütün 
kurallara  uy. Yerleştiğin alanı 
bulduğundan daha iyi bırakmaya özen 
göster. 8

7

“Biz, tabiatı örnek alırsak asla yanılmayız”. 
M. T. Cicero
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“Satranç tahtası  insan z ihninin jimnastik salonudur.”
Pascal

SATRANÇ

    

DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONLARI- BÖLÜM.1
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W ilhe lm  S te in i t z (1 .D ün ya  Ş a m p iyo n u  : 18 8 6 – 18 94 )
1836 ’da Prag’da doğdu. Pau l M orphy i le birl ikte konum sal satranç  
oku lunun kurucusu olarak kabul e dilir.
Viyana’da m ate m atik okurken, o dönem de Avrupa satrancının 
başkenti olan bu kentte satrançla tanıştı. 1 866’da Adolf Anderssen’i 
yendikten sonra dünyanın en iy i oyuncusu kabu l edilm eye  başlandı; 
ancak resm i dünya şampiyonluğu ünvanın ı alm ası için  2 0 yıl  daha 
beklem esi gerekecekti . Dünya şam piyonluğu ünvanın ı Isidor 
Gunsberg ve M ikhail Chigorin’e karşı korudu.  
1894 ’te genç Lasker’e kaybetti . Öm rününü kalan bölüm ünde ruhs 
sağlığı bozu lan S tenit 1 900’de  New  York’ ta öldü.,  

 Em m a n u e l La s ke r  (2 .D ün ya  Ş a m p iyo n u : 1 8 9 4  - 1 9 2 1 )
Em m anuel Lasker,  186 8’de o dönem de Prusya sın ırları günüm üzde  
ise Polonya sın ırları içinde bu lunan Brandenburg’da doğdu.
1894 ’Te Steini tz’ i yenerek ikinci dünya şam piyonu oldu. M atem atik 
alanında çalışm alarına yoğunlaşm ak iç in 189 7-190 4 yıl ları  
arasında fazla oynam adı. Fazla oynam am sı ele ştiri lm esine ned en 
olm uştur.. Lasker m atem atikçi olm asın ın yanı s ıra felsefe yle de  
uğraşırdı ve  yazdığı tiyatro oyunları da vardır.  
Ayrıca A lbert Einstein’ın  yakın bir arkadaşıydı.

Jo s e  Ra u l C a p a b la n ca  (3 .D ü n ya  Ş a m p iyo n u : 1 9 2 1 -1 9 2 7 )
Satrancın ilk “harika çocuklarından” olan Capablanca 1888’de 
doğdu. Dört yaşında babasın ı izleyerek satranç öğrenen “Capa” ’n ın 
yeteneği kendisin i hem en gösterdi ve Havana Satranç Ku lübü’nde 
yetiş ti. 1901’de 13 yaşındayken Juan Corzo’yu  yenerek Küba 
Şam piyonu oldu. Kübalı virtüöz en büyük dünya şam piyonlarından 
biris i ve gelm iş geçm iş en büyük yeteneklerden biris i olarak kabuk 
edilir. “Oyunu inanılm az bir sanat gibidir. Basitlik ve aynı zam anda 
dahice bir derin liğin birleşm esi, gibidir ” diyor Botvinnik onun oyun 
tarzı hakkında. Capablanca sade; fakat derin oyunuyla konum sal 
satranca birçok yeni katkıda bu lunm uştur.



 Em m a n u e l La s ke r  (2 .D ün ya  Ş a m p iyo n u : 1 8 9 4  - 1 9 2 1 )
Em m anuel Lasker,  186 8’de o dönem de Prusya sın ırları günüm üzde  
ise Polonya sın ırları içinde bu lunan Brandenburg’da doğdu.
1894 ’Te Steini tz’ i yenerek ikinci dünya şam piyonu oldu. M atem atik 
alanında çalışm alarına yoğunlaşm ak iç in 189 7-190 4 yıl ları  
arasında fazla oynam adı. Fazla oynam am sı ele ştiri lm esine ned en 
olm uştur.. Lasker m atem atikçi olm asın ın yanı s ıra felsefe yle de  
uğraşırdı ve  yazdığı tiyatro oyunları da vardır.  
Ayrıca A lbert Einstein’ın  yakın bir arkadaşıydı.

 Em m a n u e l La s ke r  (2 .D ün ya  Ş a m p iyo n u : 1 8 9 4  - 1 9 2 1 )
Em m anuel Lasker,  186 8’de o dönem de Prusya sın ırları günüm üzde  
ise Polonya sın ırları içinde bu lunan Brandenburg’da doğdu.
1894 ’Te Steini tz’ i yenerek ikinci dünya şam piyonu oldu. M atem atik 
alanında çalışm alarına yoğunlaşm ak iç in 189 7-190 4 yıl ları  
arasında fazla oynam adı. Fazla oynam am sı ele ştiri lm esine ned en 
olm uştur.. Lasker m atem atikçi olm asın ın yanı s ıra felsefe yle de  
uğraşırdı ve  yazdığı tiyatro oyunları da vardır.  
Ayrıca A lbert Einstein’ın  yakın bir arkadaşıydı.

A le x a n d e r  A le k h in e  (4 .  D ü n ya  Ş a m p iyo n u  1 9 2 7 -1 9 3 5  ve  
1 9 3 7 -1 9 4 7 )
En heyecan verici dünya şam piyonlarından biris i olan A lekhine, 
agresif bir oyun tarzıyla, ev hazırlığı ve satranç teoris ine yaptığı 
katkıları beraber düşünü lm elidir. A lekhine’in kendi oyunların ı analiz 
ettiği kitapları satranç literatürünün en iyileri arasında 
gösterilm ektedir.
Dördüncü dünya şam piyonu A lexander A lexandrovich A lekhine, 
1892’de M oskova’da zengin bir ailen in çocuğu olarak dünyaya geldi. 
Satrancı annesinde öğrenen A lekhine, gençliğinde yazışm alı satranç 
da oynam ıştır.
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“Kafanız karışıksa, satranç oynayın”
Tevis

SATRANÇ
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Ö D Ü LL Ü  M A T  S O R U L A R I

	 	 	 	 	 	 H e r 2  soruda  S iyah  oyna r b ir ham lede  nas ıl m at e de r?	
He r  ik i  sorunun doğ ru   ce vapların ı  notasyonla  doğr u  gönde re n le r aras ından  k ur ay la  be lir le nece k  3  k iş iye  	
U lus lar aras ı Satranç  E ğ itm e ni İhsan  K ILIÇ ’ ın  ‘ ’H ayat ım ın  Ham l es i ‘ ’ad l ı sat r anç  öykü k itab ı ödü l o larak  ve ri le cek t ir.	
Ödül k azan anların  is im le ri  b ir sonr ak i de rg ide  de  yay ın lanacak t ır .	
Ep osta  Adr e s i:  che ss .satr anc@ gm ail.com 	
Son K at ılım  Tarih i :  25 .1 2 .2020  Saat :1 7 .00	
Ge çe n say ım ızdak i Ödü llü   sor u ların  ce vapları :  1.Soru  :Ac7#  2 .Soru :Ab6  #  3 . Sor u : K f5  # 	
Ödül K azan anların  İs im le ri :  E lif A r s lan , Be r at İgre k  ve  Abdullah  Tan	
	

20. yüzyılın ortalarından itibaren dünya satrancında hakim olan, 
Steinitz’in konumsal satranç teorisini dinamikleştiren ve daha 
kapsamlı hale getiren Sovyet Satranç Okulu’nun kurucusu olan 
Botvinnik derin stratejik fikirlerle beklenmedik taktik darbeleri 
birleştiren bir stile sahipti. “Patrik” lakaplı Botvinnik, gerek açılış 
gerek oyunortası gerekse oyunsonu teorisine önemli katkılarda 
bulunmuştur. Sistematik turnuva hazırlığına dikkat çekmesi de 
önemli bir özelliğidir.

DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONLARI- BÖLÜM.1

Max Euwe (5.Dünya Şampiyonu: 1935-1937)
Machigielis (Max) Euwe 1901’de Hollanda’nın Amsterdam kenti 
yakınlarındaki Watergraafsmeer’de doğdu. Amsterdam 
Üniversitesi’nde matematik okudu ve 1924’te doktorasını 
tamamladı. Ayrıca 1929’da Thue-Mors adında bir dizi keşfetmiştir.
Rasyonel ve mantıklı satranç stili onun ayırt edici özelliğiydi. Aynı 
zamanda oyunundaki pragmatizm ve stratejik planlarının
 yanı sıra aynı zamanda büyük bir taktik ustasıydı.

Mikhail Botvinnik (6. Dünya Şampiyonu: 
1948-1957, 1958-1960, 1961-1963)

Mikhail Moiseyevich Botvinnik 1911’de günümüzde Finlandiya sınırları 
içerisinde bulunan Kuokkala’da dünyaya geldi. 12 yaşında başladığı 
satrançta hızlı ilerledi ve 14 yaşında bir simültanede Jose Raoul 
Capablanca’yı yendi. 
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“Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok talihli olursunuz.” 

ZEKA KÜPÜ

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

BİLMECE

TANGRAM

TEKERLEME

1) Çekilmesi en zor şey nedir?
 
2) Zafer ’in babasının 5 çocuğu var. 4’ünün is imleri sırasıyla Zeze, Zizi, Zözö, Zuzu 
ise 5.çocuğun adı nedir?

Bu mum umumumuzun  
mumu

Geometrik şekilleri 
kullanarak uçak ve topaç 

yapalım mı?

      Tangram, 7 geometrik parçayı bir araya getirerek çeşitli şekiller ortaya çıkarmaya dayalı bir zeka oyunudur. 
Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, alfabedeki bir harf ya da 
benzeri bir şey olabilir.

K aç s aniy ede söyledik?

HARFTEN TÜRET

A harfi ile bize; şehir, hayvan, eşya, bitki, 
isim ve ülke bulabilir misin?

Bulduğun ülke, şehir, bitki, isim, hayvan 
ve eşya hakkında araştırma yapmaya ne 
dersin?

A
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“Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil  ki her gün ve 
her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. ” 

BULMACA

Denklemleri tamamlamak için 1’den 9’a kadar olan sayıları kullanın.
Her sayı yalnızca bir kez kullanılır.
Her satır bir matematik denklemidir. Her sütun bir matematik denklemidir.
Çarpma ve bölmenin, toplama ve çıkarma işleminden önce yapıldığını unutmayın.

Eksik sayıları doldurmaya çalışın.
Eksik sayılar 0’dan 9 ‘a kadar olan tamsayılardır.
Her satırdaki sayılar sağdaki toplamlara eşittir.
Her sütundaki sayılar, alt kısımdaki toplamlara eşittir.
Çapraz köşegenler de çaprazdaki toplama eşittir.

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

LABİRENT

DENKLEM KUR

SU DOKU

TOPLA

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

Tırtıla yardımcı olun ve elmaya götürün.

    S u d o k u  o y u n u  9  h ü c r e d e n  o l u ş u r .  O y u n d a  9  k a r e n i n  i ç i n e  

3  b o y u t  d i y e b i l e c e ğ im i z  d ü z l e m d e  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  s a y ı l a r ın  

t e k  b i r  d e f a  k u ll a n ı l a r a k  d i z i lm e s i  g e r e k i y o r .       

    S u d o k u  o y u n u n d a  h e r  s a t ır  v e  s ü tu n d a  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  

o l a n  s a y ıl a r ı n  s a d e c e  b i r  k e z  k u l la n ı l a r a k  d i z i lm e s i  g e r e k i r .  

A y n ı  z a m a n  d a  s u d o k u  o y u n u n d a  9  h ü c r e d e n  o l u ş a n  h e r  b i r  

k a r e  i ç i n d e  1 ’ d e n  9 ’ a  k a d a r  s a y ı l a r  b i r  k e z  

  
 * Her sa tırda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece birer defa  yer almalıd ır.
 * Her sütunda tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece b irer defa yer a lmalıdır.
 * Her bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece b irer defa yer a lmalıdır.

    
    

kullanılarak dizilmesi gerekir.

Hazırlayan: Zafer BOLATLI
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Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

“Hiç kimse, hiçbir şey söylemeyen karıncadan, daha iyi öğüt 
veremez.”  

FARKI BUL

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

7 FARKI BUL

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: Zafer BOLATLI
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Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Plaka Kodu
...................................

En Ünlü Yemeği
...................................

Nüfusu
...................................

En Bilindik Yeri
...................................

Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir? Bu şehrimiz neresidir?

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” 

ÜLKEMİZİ TANIYALIM

Bil inç li Öğrenc i, Ba şara lı Y
a şam

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

TÜRKİYE

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Zafer BOLATLI
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8.Sayı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

31

Su Doku 

Ülkemizi Tanıyalım

Topla Tangram Labirent

Anagram

Resfebe Sayısal M.

Sözel M.

Denklem Kurma

Derginin bazı şekillerinde freepik ve flaticon sitelerinden faydalanılmıştır.

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan Adım Adım Başarıya E-Dergisinde 
emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 

7 Farkı Bul

Kırmızı: Mardin Yeşil: Isparta

Sarı: Çanakkale Mavi: Bayburt

* 47
* Kaburga dolması, Dobo
* 838.778
* Deyrüzzeferan Manastırı, Ulu Camii, 
Mardin Evleri, Mardin Kalesi 

* 17
* Tumbi, İskorpit Çorbası, Metez
* 540.662
* Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, 
Truva Atı, Aynalı Çarşı, Gökçeada

* 32
* Gül lokumu, Banak, Şalgam Aşı
* 441.412
* Kuyucak Köyü, Yazılı Kanyon Milli 
Parkı, Bedesten, Isparta Etnografya

* 69
* Kara Pancar Yemeği, Galacoş
* 84.843
* Aydıntepe Yeraltı Şehri, Baksı 
Müzesi, Bayburt Kalesi

Bilmece Kare Sözcük

Apartmanlar Kendoku Patika Yol

9 8 7

1 4 3

2 56

Bi lin ç li Öğrenc i, Baş arılı 
Yaş am

Sayı:9 Tari h: 15 Aralık 202 0

1-D 
2-D

1-D 
2-A

1) Yumurtayı kaynatmaya başlar başlamaz 
iki kum saatini de aynı anda başlatın.
7 dakikalık kum saati bitince, tekrar 
başlatmak için çevirin.
4 dakika sonra, 11 dakikalık kum saati 
bittiğinde, 7 dakikalık kum saatini tekrar 
çevirin.
7 dakikalık kum saatinin bitmesini bekleyin; 
bu, 4 dakika daha demektir. Böylece 
kaynatma süresi olan 15 dakikaya ulaşmış 
olacaksınız.

2) Sır

4

4

4

4

4

4
5

5
5

5

3

3

6

6

6
6

6
2

2
2

8

8

8
8

8

8
9

9

9

9
9

6

6

2
5

5

5
1

1
1

1
1

3
3

3
3

7

7

7
7

7

1 2
3

4
5

6

7

1- YUNAN
2- PİRE
3- DİKSİYON
4- ONARIM
5- TAMSAYI
6- TEKLİF
7- ÇARIK
8- İSYANKAR
9- ALIŞMAK

4 1 2 3

3 2 1 4

2 4 3 1

1 3 4 2

2 4 1 3

4 1 3 2

1 3 2 4

3 2 4 1

3 2 1 4

4 1 2 3

1 3 4 2

2 4 3 1

2 4 3 1

3 2 1 4

4 1 2 3

1 3 4 2

3 4 1 2

4 2 3 1

1 3 2 4

2 1 4 3

4 3 1 2

1 2 4 3

3 1 2 4

2 4 4 3

3 4 1 2

1 2 3 4

4 1 2 3

2 3 4 1

4 1 2 3

2 4 3 1

1 3 4 2

3 2 1 4

2 4 3 1

3 1 4 2

1 3 2 4

4 2 1 3

1 4 2 3

2 3 4 1

4 1 3 2

3 2 1 4

3 2 4 1

1 3 2 4

4 1 3 2

2 4 1 3

3 1 2 4

2 4 3 1

1 2 4 3

4 3 1 2

2 1 3 4

4 3 2 1

1 2 4 3

3 4 1 2

1 4 3 2

2 1 4 3

4 3 2 1

3 2 1 4

4 1 3 2

1 3 2 4

3 2 4 1

2 4 1 3

ELİF=FİLE
MELİKE=KELİME
ASYA=YASA
MARKA=RAKAM
KARIŞ=ŞARKI
ASKI_KISA
ÇAM=MAÇ
ASLI=SILA
AYAK=KAYA


