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Osman HACIBEKTAŞOĞLU                   
Siirt Valisi/ Belediye Başkan V.

EĞİTİM SEVGİYLE BULUŞURSA HER YERE ULAŞIR
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      Çocuklar için yapılan her şey çok değerlidir. Bir çocuğu değiştirerek bir nesli değiştirebilirsiniz. Bu 
güzelliğin farkında olarak girdiği her işte faydalı olmaya, değer katmaya çalışan kıymetli eğitimcilerimiz 
bizleri çok onurlandırıyor. Evde aile ile başlayan ilgi ve sevgi ortamı öğretmenlerle can buluyor.

     
      “Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar.” Diyor Mevlana…Biz açan çiçekleri hep beraber 

görüyoruz, seviyoruz. Değdiği yeri değiştiren, dokunduğuna anlam katan her insan, çok değerlidir. Nerede 
olursak olalım oranın çiftçisi, bahçıvanı biziz. Sabırla gayretle ele alınan her ürün güzelliğe dönüşecektir. 
İşimiz ne olursa olsun bulunduğumuz yeri farklı kılmak, geliştirmek, değiştirmek en önemli görevimizdir. Bir 
öğretmen özveriyle işini yaparsa sevgi dolu çocuklar yetişir; bir bahçıvan çiçeklerine emek verirse onların 
büyüdüğünü gururla seyreder; bir baba evladını dinleyerek ona değer vermeyi, sevgiyi öğretir; bir anne bir 
çocuğun hayata bakışını değiştirir. Bir çocuk da yetiştiği toplumun aynası olur, ona verileni en güzel şekilde 


      Her şey çocuklarımız için.Daha doğrusu geleceğimiz, umudumuz, yaşam gayesi evlatlarımız için. 

Onlar için hepimiz el ele verirsek, şu ana kadar olduğu gibi, çok daha güzel işler başarmış olacağız. Ve bu 
güzel çalışmaların asıl gayesi değerli evlatlarım! Sizlerden okumaktan asla vazgeçmemenizi, düşünmenizi, 
sorgulamanızı istiyorum. Geleceğe giden yolda her güzel adımın mayası, sevdası sizlerde…Bizler, sizler için 
üretmeye devam ederken sizler de gelişmeye, öğrenmeye her daim istekli olunuz. Biliyorum 


      
   Tüm bu duygularla hepinize saygı ve selamlarımı sunuyor; eğitimin yolunu aydınlatan herkese 

   eğerli Evlatlarım, Eğitim Camiasının 
Kıymetli Üyeleri ve Evlatlarımızın Saygıdeğer  


  Görüyorum ki eğitim adına atılan sağlam 

adımlar güzel neticelerini vermeye başladı. 
İnsan, zorluklar içinde gerçek karakterini 
yansıtır derler ya; bizler ve sizler de bu zor 
günlerin ışığında faydalı olabilmek adına 
güzel yollar kat ettik. Hepimiz; kendi 
sorumluluk alanlarımız içinde  emek harcadık, 
katkı sunduk, bir tuğla da bizler koyduk.        
 Mutlu olmanın, huzura ermenin fazileti 
gönül hizmetinden gelir. Bir devlet, tüm 
kurumlarıyla birlik beraberlik içinde emek 
veriyorsa elbette bunun güzel sonuçlarını da 
yaşayacaktır. Bilhassa bu dergi vesilesiyle de 
hepimiz, eğitim adına birçok fedakarlığa, 
güzel çalışmalara şahit olduk. Eğitim ailesinin 
kıymetli neferlerinin kaleminden, gönlünden, 
zihninden yansıyanlar sizler de değerini buldu. 

Aileleri,

yansıtır.

ki aydınlık günlerin en güzel müjdesi sizin varlığınız. 

gönülden teşekkür ediyorum…

D



Ö
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Deniz EDİP                     
İl Millî Eğitim Müdürü

GÖNLÜMÜZÜN SESİ, DERGİMİZİN SÖZÜ

“Lütfen çok so ru s or,  çok merak et, çok araştır”.
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
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Özel ve Kıymetli  Dergimizin Tüm 
Okurlarına, Dergiye İlham olan 
Evlatlarımıza ve Emeğiyle Dergimizi 
Bugünlere Taşıyan Herkese, 

      
     
   “Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için.” Diyor gönüller sultanı Yunus… Bizim işimiz de sevgi için. 

Memlekete, insana, doğaya, yaratılan her şeye sevgiyle yaklaşmak için. Bu yolda gönlümüz, sözümüz bir 

 Bizler bu güzelliğin heyecanıyla bir yıldır 
hep beraber bir dergiyle yürekten 
paylaşarak, değişerek, inanarak okuyoruz. 
Çocukluğunuzun en güzel anıları içine 
kıvrılacak olan bu dergi okurluğu, 
inanıyorum ki sizlere çok şey kattı, katmaya 

 İnsan, eğlenerek öğrenmeyi; paylaşarak 
gelişmeyi sever. Sen de olanı koşulsuzca bir 
başkasına vermek en güzel erdemdir. 
Almadan vermektir bu. Paylaşımın 
getirilerini bilerek birbirine ikram etmektir. 
Biz de size ikram ediyoruz; yüreğimizde, 
zihnimizde, tecrübelerimizde ne varsa…

da devam edecek.

olmasaydı güzel işlerin de vesilesi olamazdık.
        

	 Güzel Siirt’imizin her köşesinde fedâkar öğretmenleri, evinden eğitime el uzatan anneleri, evladı için gece 
gündüz çalışan babaları, bütün umutlarımızın hedefi, güzelliği siz değerli çocuklarımızı sevgiyle yoğuran 
herkesi çok değerli buluyoruz. Çıktığımız bu yolda inancımızı asla yitirmeden var olana hep daha iyisini 
ekleyerek eksiklerimizi bile artıya dönüştürerek 7’den  70’e herkesten bir şeyler öğrenerek ve öğreterek 
ilerliyoruz. Bildiklerimizle zenginleşirken yeni bilgilerle büyüyoruz. Biliyoruz ki öğrenmenin yaşı yok. Biz her 
daim ilme talibiz…
         

   Dergimizde bizden size; kıymetli yazılar, çocukluğumuzun değerli dostları masallar, iyiliğe örnek en güzel 
çalışmalar, oyunlarla mutlu olabilenler…Bir çocuk yüreğinin güzelliğine dokunduğumuz neler neler…

  Okumaktan, öğrenmekten ve bizleri her daim taze kılmaktan asla vazgeçmeyen güzel evlatlarım son 
söz size,
         Tebessümün en güzeli siz; masumiyetin en çok görüleni de. Verileni en çok taşıyan, merhameti bütünüyle 
sunan, nereye gitse orda çiçek açan…Bütün güzel duyguların toplandığı gönül, güzel ülkemin topraklarında 
açan en güzel güller…
     Hepinize sevgi ve selam olsun…

Okuma yolculuğu; insanın ufkuna, 
düşünce iklimine, hayallerine ve umutlarına 
uzanan en kıymetli seyahattir. 




    


“Ağaçlar kâğıt, kâğıtlar çöp olmasın.”  

GERİ DÖNÜŞÜM KÖŞESİ

    

At ık Malzemelerden Fotoğraf Çerçevesi

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Hazırlayan: Doğu Güney HACIBEKTAŞOĞLU
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   Sevgili çocuklar, sizinle, hem güzel vakit geçirebileceğiniz; hem de evinizdeki atık kâğıtlarınızı değerlen- 
direbileceğiniz (geri dönüşüm yapabileceğiniz) bir etkinlik yapacağız.

   Eski gazete ve dergilerden 20cmx10cm boyutlarında(çok sayıda)  dikdörgen parça çizerek 
kesiyoruz(boyutları isteğinize göre küçültüp büyültebilirsiniz).Kestiğimiz kağıt parçalarından pipetin 
yardımıyla sıkı bir şekilde yuvarlayarak çubuk şeklinde kağıt rulolar yapıyoruz. Yuvarlama işleminin 
sonuna yaklaştığımızda yuvarladığımız yeri bir elimizle sıkıca tutup diğer elimizle yapıştırıcıyı sürüyor 
ve yuvarlama işlemini tamamlayıp bir süre kuruması için bırakmadan bekliyoruz. Bu şekilde çok 
sayıda kâğıt rulo yapmaya devam ediyoruz.

    Elimizde mevcut olan kutudan çerçevemizin iskelet kısmını çizerek kesiyoruz. Ben çerçevemin 
kenar kalınlığını 4cm, orta boşluk kısmının boyutlarını da 16cmx16cm olacak şekilde çizdim ve 
kestim. Siz isterseniz kendi ölçülerinizi kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha büyük veya daha küçük 
yapabilirsiniz.

Ge re kli  M alze me le r

• Eski gazete ve dergiler    
• Ayakkabı kutusu ya da mukavva kutu
• Kâğıt tutkalı (Sıvı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz.) 
• Ambalaj ipi

• Makas ya da maket bıçağı
• Cetvel, kurşun kalem, zımba
• Pipet  (pipet yerine kurşun kalem veya çöp şiş çubuğu da 
olabilir)



GERİ DÖNÜŞÜM KÖŞESİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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“Çevreyi hor gören, geleceğ i zor görür. ” 

    

At ık Malzemelerden Fotoğraf Çerçevesi

Hazırlayan: Doğu Güney HACIBEKTAŞOĞLU



    

     
    


    Çerçevemizde fotoğrafı yapıştıracağımız kısmı oluşturabilmek için, elimizde mevcut olan kutudan 
çerçevemizin boşluk kısmının boyutlarından 1’ er cm fazla olacak şekilde çizerek kesiyoruz (Ben 
çerçevemin boşluk kısmını 16cmX16 cm boyutlarında yaptığım için, 17cmx17cm boyutlarında olan 
bir kare çizdim.).Kestiğimiz bu parçayı çerçevemizin arkasına, boşluğu kapatacak şekilde düzgünce 
yapıştırıyoruz.

   İlk aşamada hazırlamış olduğumuz kâğıt ruloları kendi yapacağınız tasarıma göre,  çerçevemizin 
kenar kısımlarına yapıştırıyoruz. Kenar kısımlarının tamamını da bu kâğıt rulolarla kaplayabiliriz.

  Ben yukarıdaki gibi bir çerçeve tasarladım. Siz de kendi tasarımınızı yapın ve fotoğraflarını çekerek 
bize gönderebilirsiniz. Gönderirken adınızı, soyadınızı, okulunuzu  ve sınıfınızı yazmayı unutmayınız. 

“28.03.2021” tarihine kadar “siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com” e-mail adresine gönderebilirsiniz.

Gelen fotoğraflardan 5 tanesini dergimizin bir sonraki sayısında yayınlayacağız.

Sağlıkla kalın…

    Kestiğimiz çerçevemizi atık kâğıtlardan yararlanarak kaplıyoruz. ( Bu kaplamayı tek renk bir 
kâğıtla da yapabilirsiniz.)Daha sonra bir parça ambalaj ipinden asma yeri yaparak çerçevemizin 
arka üst kısmına zımbalıyoruz. (Kuvvetli yapıştırıcınız varsa yapıştırabilirsiniz de. )

KAĞIT METALPLASTİK E-ATIKCAM ORGANİK

Atıklar çöp değil, gelecektir!

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am



   Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Öğretmenlerimiz ve Kıymetli Velilerimiz,

“Keşfettim ki ne  kadar çok çalışırsam, talihim o kadar açılıyor. ” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
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Yazardan Mesaj

ERUH CUMHURİYET İLKOKULU

    Bir okul için her şeyi yaptığınızı düşünebilirsiniz. Eğer okulunuzun kütüphanesi yoksa daha çok 

    Bir yıldır başladığımız, sabırla, emekle oluşturduğumuz e dergimizin bu gün 
özel sayısını siz değerli paydaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Siirt İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kültür ve edebiyat alanlarında yeni arayışların 
içinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Ar-ge birimimiz tarafından öğretmenlerin 
ve öğrencilerin katılacağı şiir, hikâye ve anı yarışmaları bunlardan sadece birkaç 
tanesi. Ölçme-değerlendirme merkezimizin ve öğretmen destek merkezimizin 
koordine edeceği akıl ve zekâ oyunları yarışmaları bu dönemin heyecanla 
beklenen faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bunların dışında eğitim öğretim 
faaliyetleri bağlamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize yardımcı kaynak desteği, 
izleme sınavları ve dijital kaynaklar sunulacaktır. Ara sınıf öğrencilerimiz için 

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

telafi eğitimleri, velilerimiz için rehberlik faaliyetleri, öğretmenlerimiz için mesleki ve kişisel eğitimler 
yapılacaklar listesinde yer almaktadır. Tüm bunların yanında eğitimde iyi örneklerin ortaya çıkarılması, 

   Bu ay eğitimde iyi örnekler köşemizde birbirinde değerli çalışmalar yer almaktadır. Zorluklardan 
başarılı çalışmaların ortaya çıktığına şahit olacağımız güzel örnekler bizi bekliyor. Eruh’un bir dağ 
köyünde Şemsinur Öğretmenimizin inanılmaz çabasıyla gururlanacak yine Eruh Cumhuriyet 
İlkokulunda kurulan şirin mi şirin kütüphaneyi görünce gözlerimiz kamaşacak. Kurtalan Ballıkaya 
İlkokulundan Zafer ve Hacire Öğretmenlerimizin öğrencilere ve eğitime olan yaklaşımları bizleri mutlu 
edecektir. Kurtalan Uçpınar İlkokulundan Hasan Öğretmenimizin takdire şayan çalışmaları bizleri eğitim 
adına sevindirecektir. En zor koşullarda bile kıymetli çalışmaların ortaya çıkarılabileceğini kanıtlayan 
Pervari Kocaçavuş İlkokulundan Cennet Öğretmenimizin hikâyesi ile umutsuzluğu yok edeceğiz. Pervari 
Beğendik Sökmen Mezrasında görev yapan Ercan Öğretmenimizin öğrencileri için fedakârlıklarına şahit 
olup gurur duyacağız.

   Okullarımızda kurulan kütüphane sayılarının gün 
geçtikçe artması bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. 
Eruh Cumhuriyet İlkokulunda kurulan kütüphane 
öğrencilerimiz için büyük bir şans olmuştur. İlçe 
merkezinde bu standartlarda bir kütüphanenin 
varlığı eğitim adına çok değerli görülmektedir. Okul 
müdürü Cemal Sebat ve öğretmenleri bu güzel 
kütüphaneyi kurmak için çok emek verdi. Kimi 
zaman İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden kimi zaman 
sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime 
destek veren herkesin katkıları sonucunda böyle 
gözleri ve gönülleri fetheden bir yapıt ortaya 
konulmuştur. Okul idaresinin bir sonraki hedefinde 
ise okullarına akıl-zeka oyunları ve okuma atölyesi  

eksiğiniz var demektir.

kazandırmak olacaktır. Okul idaresi ve öğretmenlerini bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik eder, 

arttırılması ve teşvik edilmesi yönünde farklı çalışmalar yapılması planlanmaktadır.

başarılarının devamını dileriz.



“Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır.  ” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
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ŞEMSİNUR ÇAY

   Şemsinur Çay Öğretmenimiz Eruh’a bağlı Demiremek 
köyünde bulunan Demiremek İlkokulunda görev 
yapmaktadır. Göreve başladığı günden beri yeniliği, 
gelişimi ve değişimi hedefleyen öğretmenimiz bu 
hedefine bir dağ köyünde bile olsa ulaşılabileceğini 
bizlere göstermiştir. Zorlukların bazen dezavantajdan 
çıkıp avantaja dönüştüğü anları hatırlatan Şemsinur 
Öğretmen okulu ve köyü ile ilgili fikirlerini şube 
müdürüne de anlatır. Eruhumuzun çalışkan ve eğitim 
aşığı şube müdürü Fikret Keskin Şemsinur Öğretmene 
rehberlik ederek hikâyede başrol oynar. Öğretmenimizin 
yaptıklarını tek tek buradan anlatmak yerine fotoğrafların 
konuşmasını sağlayarak değişime şahit olmanızı 
göstermek isteriz. Okulu öğrencilerin özgürce hareket 
edebileceği, sabah hevesle gelebileceği, sahiplenip 
benimseyeceği, birlikte oyunlar oynayacağı, sevgi ve 
saygıyla yaşayabileceği bir eğitim öğretim ortamı haline 
getirmeyi başaran öğretmenimiz müdür odasını dahi akıl 
ve zekâ oyunları gibi aktivitelerin yapıldığı alana 
dönüştürmüştür. Okulda ısınma sorununu soba ile 
gideren öğretmenimizin yeni hedefi okuluna kalorifer 
sistemi kurmaktır. Bu anlamda destek arayışlarına 
başlamış bulunmaktadır. Biz de bu vesileyle okulun 
yaşamın merkezi olması gerektiğini savunan 
öğretmenimizi bu gayretlerinden ötürü tebrik eder 

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

başarılarının devamını dileriz.

Hazırlayan: İhsan ERBEK



“Çalışmak, en hayırlı sermayedir.” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
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ERCAN BARIŞ
    Ercan Öğretmen Pervari’nin Beğendik Beldesine 
bağlı Sökmen Mezrasında bulunan köy okulunda 
görev yapmaktadır. Hayata bardağın dolu 
tarafından bakmayı tercih eden Ercan 
Öğretmenimiz bu felsefesini eğitim anlayışına da 
yansıtmıştır. Kırsal kesimde yaşanan zorluklara çok 
takılmayan öğretmenimiz yapılabilecekler üzerinde 
yoğunlaşmayı tercih etmiştir. Okulunda akran 
öğrenmesini yerinde kullandıkça faydasını gören 
öğretmenimiz aslında üst düzey düşünme 
becerilerinden öğretmeyi öğrenme becerisini 
kazandırmayı başarabilmiştir. Kendisi de bir 
birleştirilmiş sınıf uygulaması olan bir okulda 
öğrenim gören öğretmenimiz veli, öğrenci ve 
öğretmen işbirliğinin çok önemli olduğuna vurgu 
yapmaktadır. Son olarak sosyal faaliyetlerin ve 
rehberlik çalışmalarının çocukların geleceği 
açısından çok önemli olduğunu dile getiren 
öğretmenimizi samimi ve örnek çalışmalarından 
ötürü tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

CENNET ÖZTÜRK

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

  Cennet Öztürk öğretmenimiz Pervari’nin Kocaçavuş 
İlkokulunda Müdür Yetkili Öğretmen olarak görev yapmaktadır. 
Her bir öğrencisini birer cevher olarak gören öğretmenimiz 
bireysel farklılıklara dikkat ederek eğitim vermeye 
çalışmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı çerçevesinde öz güveni 
yüksek, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirmeyi amaçlayan 
öğretmenimiz yaparak, yaşayarak öğrenme modelini 
derslerinde uygulamaya çalışmaktadır. Okulun fiziksel 
koşullarını keyifli öğrenme ortamı haline getiren öğretmenimiz 
kimi zaman köyün su problemi ile ilgilenirken kimi zaman da 
eline fırça alıp okulu, sıraları ve masaları boyamıştır. Özellikle 
pandemi sürecinde temassız oyunlar ile çocukları eğlendirmeye 
çalışmıştır. Cennet Öğretmen okulda öğrenme merkezleri 
oluşturarak öğrencilerin sürece daha aktif katılmalarını 
sağlamayı amaçlamıştır. Cennet Öğretmenimizin dediği gibi 
gönül bağı kurduğumuz her şeyden ölene dek sorumlu olma 
bilincini hayatımızın her alanına yansıtabilmeli ve buna göre 
yaşamalıyız. Kıymetli öğretmenimizi bu güzel çalışmalarından 
ötürü tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Aslında herkes dâhidir ama siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm 
hayatını aptal olduğuna inanarak geçirecektir.( Albert Einstein)

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: İhsan ERBEK



“Çalışma; sıkıntıyı,  kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır.” 

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
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ZAFER CANGİR- HACİRE SEVEN

 Zafer CANGİR Öğretmenimiz Kurtalan’a bağlı Ballıkaya 
İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmıştır. Hacire SEVEN 
Öğretmenimiz de aynı okulda şu anda görev yapmaktadır. Zafer 
Öğretmenimiz hep hayal ettiği köy öğretmenliğini tüm 
güzellikleriyle yaşamayı başarabilmiştir. Okulu sadece teorik 
bilgilerin verildiği yer olarak görmeyen öğretmenimiz okulun 
hayatın kendisi olduğunu da ifade etmektedir. Bu yüzden 
öğrencilerine sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturmayı 
başarmıştır. Müdür odasını sanat atölyesine çeviren öğretmenimiz 
zamanla öğrencilerde yaşanan değişikliğe şahit olmuştur. 
Çocuklara sahiplenme duygusu vermenin önemli olduğunu 
savunan Zafer Öğretmen köy okulunda görev yaparken 
öğrencilerine birçok şey öğrettiğini köy halkından da birçok şey 
öğrendiğini dile getirmektedir. Hacire Öğretmenimiz Zafer 
öğretmenin devrettiği bayrağı almış ve kaldığı yerden devam 
etmiştir. Oyun temelli öğretimi önemseyen Hacire öğretmenimiz 
derslerinde oyunları yerinde kullanmanın önemine dikkat 
çekmiştir. Öğrencilerine değerler eğitimi aşılamanın üzerinde 
duran öğretmenimiz aynı zamanda onlara örnek model olarak 
geleceğe hazırlamaktadır. Bizler de iki öğretmenimize değerli 
katkıları için teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz.

HASAN DEMİR

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

  Hasan Demir Öğretmeniminiz Kurtalan Uçpınar köyünde sınıf 
öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öğretmenimiz göreve 
başladığı ilk günden itibaren büyük bir şevkle öğrencilerine 
faydalı olmaya çalıştı. İlk olarak okulun fiziksel alt yapısını 
güçlendiren Hasan Öğretmen, eğitimde fırsat ve imkân 
eşitliğini sağlamaya çalışmıştır. Hasan Öğretmen öğrencilerini 
akademik, kültür, sanat, sportif yönden geliştirmeye 
çalışmaktadır. Köy sınırlarının dışına çıkmayan öğrencilerini 
kitap fuarına götüren öğretmenimiz öğrencilerini mutlu etmiştir. 
Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile öğrencilerin birçok 
ihtiyacını gidermeyi başaran Hasan öğretmen eğitimde vicdan 
konusunu önemsemektedir. Bizler de Hasan Öğretmenimizi bu 
duyarlılığından ötürü tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: İhsan ERBEK



““Yapılana kadar herıey imkansız görünür.” – ı
Nelson Mandela

KODLAMA KÖŞESİ

    

HAYDİ KODLAYALIM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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GÖREV-4

Hazırlayan: Servet BAYSAL

	 Merhaba, Benim adım KODSİ. 	

	  KODSİ ile yeni tanışıyorsan veya kodlama kurallarını öğrenmek 
istiyorsan derginin “temmuz” sayısını incelemen gerekiyor. 	
Yandaki karekodu okutup derginin temmuz sayısına ulaşabilirsin.	

	 Şimdi seni yeni bir görev bekliyor. Haydi görevin ne olduğuna bakalım.	

	 Şimdi sayfayı çevir ve belirtilen kurallara göre Görev-5’i tamamla.	

	 Burada önceki görevler gibi kod satırında belirlenen komutları kodlama alanına boyayacağız. 
Ama bunu yaparken bu sefer sağdan sola değil, yukarıdan aşağıya doğru yapacağız. İlk hücre 
yukarıdan aşağıya 5 birim “mor renk” ile boyamamızı; “    ” ifadesi ise 2 birim boş bırakmamızı 
ifade ediyor. Haydi başlayalım...



Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am



““Küçük işleri başarşrsanşz, hiçbir şey zor deşildir.” – ş
Henry Ford

    

HAYDİ KODLAYALIM
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am



Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.
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Hazırlayan: Servet BAYSAL



““Yapılana kadar herıey imkansız görünür.” – ı
Nelson Mandela

    

HAYDİ KODLAYALIM

6

Bu sayfada “Akış Şemaları”nı öğrenip bunun ile ilgili eğlenceli etkinlikler yapacağız. Haydi başlayalım.

        Bir problemin çözümüne yönelik oluşturduğumuz 
algoritmaları aşama aşama tanımak ve  programlarken 
hangi aşamaları kullanacağımızı belirlerken akış 



KODSİ

şemalarını kullanırız. Kek yapmak gibi :)

	 Evet evet, yanlış duymadın. Kek veya herhangi bir 
yemek yapılırken bazı aşamaları kullanmak gerekiyor; 
yumurtanın çırpılması, un ile karıştırılması, kabartma 
tozunun eklenmesi, fırını çalıştırmak gibi...	
Tüm bunlar belirli bir sırada yapılması gerekiyor.

       Kodsi bugün mutfağa girdi ve kek yapması 
gerekiyor. Haydi Kodsi’nin kek yapması için 
uygulayacağı işlem basamakalarını inceleyelim.

Kasaye süt, yumurta
ve zeytinyağını ekle

ve karıştır.

3 su bardağı 
unu ve 

kabatma 
tozunu ekle ve 

karıştır.

ceviz ve 
çikolata 
var mı?

Malzemeleri 
ekle ve karıştır.Ekle

HAYIR

EVET
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       Akış Şemaları bir sürecin adımlarını veya bir problemin çözüm aşamalarını görsel ya da sembolik olarak 

AKIŞ ŞEMALARI

gösterir.

15

Yukarıda KODSİ’nin kek tarifini gördün. KODSİ keki yaparken belirli aşamalarla kek yapıyor ve bu 
tarifi uygularken çeşitli sembollerden yararlandı.
Gelecek sayımızda bu ve diğer sembollerin ne anlama geldiğini öğreneceğiz. Dergimizin nisan 
sayısında görüşmek üzere... Hoşça kalın!

Hazırlayan: Servet BAYSAL




    


“Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

TİLLO

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
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  Til lo Kalesi seyir terası, Siirt’te Tillo 
Kaymakamlığı ile Tillo Köylere Hizmet Götürme 
Birliği ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın 
ortaklaşa yürüttükleri  çalışma sonucunda 
11.7.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Tillo kalesi 
cam seyir terası Türkiye’nin en yüksek seyir terası 
   

Siirt Tillo Kalesi Seyir Terası

olma özelliğini de taşımaktadır.

    Botan Vadisi ’nin güzellik lerini ayaklar altına 
seren Cam Terasın vadiden yüksekliği 1.100 
metre. Çelikten yapılan Terasın 7 metre uzunluğu 
ve 5 metre genişliği bulunmakta. Teras üzerinde 
bulunan korkulukların boyu ise 1.30 metre. 
Ziyaret esnasında Teras üzerine en fazla 30 kişinin 
çıkmasına izin verilmektedir. Haftanın her günü 
açık olan seyir terasına çıkmak için 1 tl ödemeniz 
gerekir. Fakat daha önce milli park olarak ilan 
edilmiş bölgeye giriş için 10 tl ödemeniz 
gerekmektedir.

     Sevgili çocuklar yukarıda da belirtiğim gibi oldukça yüksek olan seyir terası ve delikli taş bölgesine büyüklerinizden 
biri yanınızda olmadığı sürece tek başınıza gitmeyiniz. Güvenlik amaçlı çekilen demir korkulukların üzerine çıkmanın 
ve üzerinden atlayıp öbür alana geçmenin çok tehlikeli ve yasak olduğunu unutmayınız. Ailenizle güzelce vakit 
geçirebileceğiz eşsiz bir manzaraya sahip seyir terasını ve delikli taşı muhakkak görmeli ve gezmelisiniz.

D e l i k l i  Ta ş

	 Delikli Taş’tan Botan Çayı’na selam verilen doğal 
oluşumlu tabiat harikası bu yerin bir iğer adı Rasıl Hacar 
Kanyonu’dur. Siir t merkezin güneydoğusunda yer alan 
bu bölge yaklaşık 4km uzaklıktadır. Yolun 3,5 
kilometresi anayoldan gidilmekte geriye kalan yolda 
fıstık bağlarının içinden yeni yapılan ve parke taşı 
döşenen 600-700 metrelik aşağı inilen bir yoldur.  
Yaklaşık 370 metre yükseklikten bakan mağara, dik kireç 
taşlarının milattan önceki devirlerde oyulmasıyla 
oluşmuştur.  Rasıl Hacar’ın (Taş Başı) hemen sağında iki 
adet insan eliyle yapılmış mağara mevcut. Bu mağaralar 
daha önce burada yaşam sürüldüğünün belirtisidir. İç 
içe olan mağaralarının biri mutfak olarak yapıldığına 
dair belir tiler mevcut. Su bölmeleri ve erzak bölmeleri 
gibi.  Siirt Valiliğinin girişimiyle mesire alanı haline 
getirilen ve keşfe açılan tabiat harikası yer doğa 
sporcuları ve fotoğrafçılar tarafından çok rağbet 
görmektedir. Şu an etrafı demir korkuluklarla da 
çevrilmiş olsa da güzelliğinden bir şey kaybetmeyen 
Rasıl Hacar derin vadinin üzerinden çekilen fotoğraflarla 
olsun yamaç paraşütüyle olsun doğaseverleri bekliyor. 
Delikli taş bölgesine giriş için sadece 10 tl giriş ücreti 
ödeyerek bu eşsiz manzaraya tanıklık edebilirsiniz.




    


“Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

Siirt Fıstığı

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN
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     Siirt Fıstığı, olgun taneleriyle Antep fıstığından çok farklı olan Siirt Fıstığı 
kalorisi değeri bakımından yeri apayrıdır. Günlük kavrulmuş Siirt fıstığı yenilmesi 
halinde kötü kolesterol LDL %12 oranında düştüğü bilimsel olarak 
kanıtlanmıştır. Kan glikozu yüzde 10 oranında düştüğü ve şeker hastalığına karşı 
koruyucu etki yaptığı hususları tespit edilmiştir. Zengin demir ve B vitamini ve 
kalsiyum içeriği nedeniyle Siirt Fıstığının kansızlık hastalığını önlediği, kilo 
alımına sebep olmadığı ve yüksek antioksidan içeriği nedenleriyle bazı kanser 


   Siirt Fıstığı insanların gündelik yaşamlarında aldıkları gıdalar ile içerdiği besin öğeleri yönüyle vücuda gerekli 
düzeyde değilse, yeteri kadar enerji oluşamadığından ötürü vücut dokuları yenilenmez, yapılanamaz ve yetersiz 
beslenme gibi sorunları görülür. Bu yönüyle bakıldığında Siirt fıstığı komplike bir besin maddesi ögesi olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Bir sağlık hazinesi olmakta olan Siirt fıstığı fazlaca arttırmak, sağlıklı bir toplum için önemli bir altyapı 


türlerine çok iyi geldiği tespit edilmiştir.

hazırlığı anlamına gelmektedir.

       Siirt fıstığı özellikleri Antep fıstığı gibi yağlı ve kalorili değildir. Bir çok 
benzer kuruyemişler kadar kalori içermediği anlaşılmıştır. Uzmanlar 100 
gram Siirt fıstığı 500 kaloriye denk geldiğini belirtmektedirler. Siirt fıstığının 
fazla kalori içermemesi ve bir miktar tüketilmesi halinde tokluk hissi yarattığı                                    
1bilinmektedir. Siirt fıstığının içerdiği yağın beden tarafından tamamen 
emilmemesi nedeniyle vücut sağlığı korunur. Bir kısım uzman tarafından 
yapılan araştırmalarda zaten Siirt fıstığının hücreleri tarafından emilmediğini 
göstermiştir. Hakeza Siirt fıstığının tüketici dostu olduğu bilinmektedir. Hakeza 
Siirt fıstığını açarken harcadığımız enerji, Siirt fıstığından almış olacağımız 

    Büyük bir protein deposu yapısına sahip olan Siirt Fıstığında 
A, E, C, B, B1 ,B6 vitaminleri yönlerinden zengin bir besin 
deposu içeriğe sahiptir. Siirt Fıstığı en güzel bir tabirle insan 
vücudu ile dosttur. Ruhsal ve fiziksel yönden insana enerji 
sağlar. Kan içerisindeki yağ kolesterol dengesini sağlar. Siirt 
Fıstığı içerisinde yer alan kalsiyum ve fosfor kan basıncının 
düzelmesi etkisine sahiptir. Kemik ile diş sağlığı 

Siirt Fıstığı Kilo Yapar mı?

Siirt Fıstığı Faydaları

A

B6

B C

B

B1

E

A

E A
E

C

B1

B1

B6

açısından önem arz etmektedir.

%41 oranında kullanmamız anlamına gelmektedir.

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am




    


“Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

YÖRESEL LEZZETLER

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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     Güneydoğu Anadolu’nun kültürü ve gelenekleri ile öne çıkan şehirleri 
arasında yer alan Siirt, mutfağıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. 
Özellikle et ve sakatat yemekleriyle bilinen, mutlaka tatmanız gereken Siirt’e  
has lezzetleri sizler için derledik.

Kuzu Etinin En Güze l Hali: Büryan

   Kı zgı n kuyuda saat lerce piıen kuzu et inden hazırlanan büryan,  
yumuı acı k ve aı ı zda daı ı lan bir et  yemeı idir. Herhangi bir sos ile 
t at landı rı lmayan et  parçaları ,  t ereyaılı  pide üzerinde servis edilir.ı

Kuru B ibe r ve  Patlıcandan Enfe s Le zze t: 
Arap -  Siir t  Dolması

   Siirt ’e has lezzet ler arası na girmiı  Arap ya da diı er adıyla Siirt  
dolması  kı ymalı  pirinçli,  bol acı lı  ve baharat lı harcı yla enf es bir 
t arift ir.ı

He m Mahare t He m Eme k İste r: P er de P ilavı

   Anadolu’da pek çok bölgede piş irilen perde pilavş ,  Siirt ’in yöresel 
lezzet leri arasş ndadşr. Bir börek kadar dolu dolu bir iç harca sahip pilav; 
t avuk suyu, t avuk,  kuş  üzümü,  yöresel baharat lar ile piş irilip üzeri bir hamur 
ile ört ülüyor. Piş t ikt en sonra ise börek gibi dilimlenerek servis ediliyor.ş

Sakatat Ye me kler i Arasında En Se vile ni: 
Mumbar Dolması
   Yörenin en çok t üket ilen ve sevilen lezzet leri arası nda yer alan mumbar 
dolması ,  pirinç ya da bulgur ile doldurulmuı  kalı n baı ı rsak ile 
hazırlanı r. Kirece yat ı rı lı p iyice t emizlenen kalı n baıı rsak, 
dolduruldukt an sonra haı lanı r,  ort aya enf es bir sakat at  yemeı i çı kar.ı
ı

İçinde  Y ok Yok: İsme ke t Köft e

   Haş lanmş ş  pat at esin ezilerek, bulgur,  köft elik yaş sş z kş yma, 
soş an, yumurt a ve çeş it li baharat lar ile yoş rulmasş ndan elde edilen 
ismeket  köft e,  doyurucu ve lezzet li bir t arif t ir. Köft e,  kş zart ş larak 
servis edilir.ş

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN




    


“Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

ŞAL-ŞAPİK KUMAŞI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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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.”

Dokuma

Ürün
ŞA

L-ŞAPİK KUMAŞI    

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN




    


“Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.”  

ŞEHRİMİ KEŞFEDİYORUM

    

IŞIK HADİSESİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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     Bu eserlerinden en meşhur olanı Marifetnâme’dir. Marifetnâme’de astronomi ile alakalı 
olarak Dünya’nın günlük ve yıllık hareketini, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin Güneş’e göre 
konumlarını, kutup yıldızını, enlem ve boylam tayini ve bunlara benzer birçok mevzuyu 
anlatmıştır. 21 Mart ve 23 Eylül’ün İlk Işıkları Türbeye Giriyor Din ilimleri gibi Tıp ve Astronomi 
gibi fen ilimlerine de vakıf olan İbrahim Hakkı Hazretleri şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri’nin 
vefatından sonra ona hürmeten ve muhabbeten inşa ettirmiş olduğu türbenin hemen yanı 
başına on metre yüksekliğinde içinde mercek olan bir kule; türbe ve kuleye yaklaşık 3 km 
uzaklıktaki tepeye de harçsız bir duvar-kale inşa etmiştir. İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 3×3 
metre ebadında yaptırdığı bu kaleye Kal’atü’l-Üstad denilmiş. Duvarda, iki tuğla büyüklüğünde 
(25×25 cm) bir pencere açıp burayı nişangâh yapmıştır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde aynı 
doğrultudaki kule ve kaleyle hizalanan güneşin ilk ışıkları, temsili resimde de görüldüğü gibi 
evvela tepede bulunan kalenin penceresinden geçer, kuledeki aynada kırılarak türbenin 
p e n c e r e s i n d e n 
 

     Her yıl mart ayında Siirt’in Tillo ilçesi enteresan bir 
ışık hadisesine şahitlik ediyor. Erzurumlu İbrahim 
Hakkı Hazretleri 280 yıl önce üstadı İsmail Fakirullah 
Hazretleri için yaptırdığı türbeye 21 Mart ve 23 Eylül 
tarihlerinde ışığın girmesini sağlayacak bir sistem 
planlamıştı. Asırlardır devam eden ışık hadisesi; 
türbe, hemen yanındaki kule ve tepede bulunan 
d u v a r - k a l e n i n 
bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor…

    İbrahim Hakkı Erzurumî, “Yeni (Rûmî) yılın ilk 
gününde doğan Güneş’in ilk ışığı şeyhimin 
kabrini aydınlatmazsa ben o Güneş’i neyleyim!” 
diyerek şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleri için 
Siirt’in Tillo (Aydınlar) ilçesinde, 1734 yılında bir 
türbe yaptırmıştır. Bu türbenin hususiyeti, Güneş 
ışığının her yıl ekinoks (gece ve gündüzün eşit 
olduğu) günlerinde yani 21 Mart ve 23 Eylül 
tarihlerinde, şeyhinin kabrine düşmesidir. 
Astronomi ilminde mahir olan İbrahim Hakkı 

Hazretleri’nin birçok eseri vardır.

içeri girer ve birkaç dakika boyunca Fakirullah Hazretleri’nin başucunda kalır. 

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: Bahattin KOCEMAN



EĞİTİM VE OYUN
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Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI
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Temazsız Oyunlar

     Mutlu, umutlu, güzel ve daha yaşanılası bir gelecek tasarlamak, iyi bir şekilde eğitim gören 
kişilerle mümkündür. Eğitimin temeli de ailede başlar ve ileriki zamanlarda okulla beraber devam 
eder. Etkin bir öğrenme gençlik dönemlerine kadar, özellikle çocukluk çağlarında yaparak-yaşayarak 



Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
 “Çiçeklerin açtığı yerde umutlar da canlanır.”

  Öncelikle oyun oynaya- 
bileceğimiz bir alan belir- 
lemeliyiz. Bu alan sınıfımız 
veya güneşli ve güzel bir 
günde okul bahçesi olabilir. 

    Daha sonra oyun oynayanlar sırasıyla oyunu yönetmek 
için çemberin içine girebilir veya oyun sonuna kadar tek 

    Çember içinde duran kişi etrafındakilere “sağ-sol”, 
“ön-arka” veya “deve-cüce” ifadelerini kullanarak 
arkadaşların yönergeye uygun şekilde hareket etmelerini 

    Dikkat, dinleme ve hareket becerilerini kazandıran bu 

    Bu çeşitli etkinlikler için yaratıcılığınızı kullanıp yeni oyunlar üretebilirken Milli Eğitim Bakanlığının 
sizler için yayımladığı “ Temassız Oyunlar” kitabından da yararlanabilirsiniz. ( Kitaba ulaşmak için      
http://cdn.eba.gov.tr/kitap/temassizoyunlar/ linkini tıklayınız.)

Haydi çocuklar etkinliğimize başlayalım:

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

   Oyun alanımızı belirledikten sonra sosyal mesafeye dikkat 
ederek bir çember şeklinde sıralanıp durduğumuz yeri 
işaretliyoruz. ( İşaretleme için bant, tebeşir veya hulahop  
kullanabiliriz.)

sağlar.

tür temassız oyunları çeşitlendirebilirsiniz. 

bir kişi oyunu yönetebilir.

    Çocukların hayatla iç içe öğrenme sağlayabileceği sosyal, bedensel, zihinsel ve psikomotor 
becerilerin tamamının birlikte gelişebileceği ortamlar, onların kendilerini en rahat hissedebilecekleri 

öğrenmeyle olur. 

      Salgın hastalığın sürdüğü ve okullarımızı büyük ümitlerle açtığımız bugünlerde, çocuklarımızın 
hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edeceği ve sosyal mesafe kuralıyla beraber fiziksel temastan 
kaçınabileceği oyunlar tasarlayıp eğitici ve bir o kadar eğlenceli okul günlerimizden birini seçelim.  

oyunlarla sağlanabilir. 



Soru işareti yerine kaç gelir?

“Mantık; e leştirme aracı , matematik ise bu luş aracıdı r.”

MANTIKSAL İŞLEM

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

SAYISAL MANTIK

SÖZEL MANTIK

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

SAYISAL MANTIK
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Dörder katlı X ve Y bloklarının her birinde üst üste 4 daire vardır. Başak, Simge, Afife, 
Emel, Mehmet ve Aslan’nın oturdukları blok ve daireler ile ilgili şunlar bilinmektedir.

1) Bu b ilg ilere göre A  b loğunun  3. 
ka tında kim  o turm aktadır?

A) Mehmet

B) Afife

C) Aslan

D) Emel


2) Bu b ilg ilere göre Fa tm a ile  ayn ı 
ka tta  kim  o turm aktadır?


A) Mehmet

B) Afife  

C) Aslan

D) Emel


Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

B bloğunun 1. ve 4. katları boştur.

Afife ile Başak farklı blokta olup katları aynıdır.
Aslan, Mehmet’in iki kat altında oturmaktadır.

Simge, Emel’den 1 kat yukarıda oturmaktadır.

Mehmet A blokta en üst kattadır.

Başak ile Simge altlı üstlüdür.

Bir İki Üç Dört Beş

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021
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Hazırlayan: Hamza ALAKAŞLI



KURALLAR
    
• En fazla 14 yaşında olmak
• Origami’nin yapılış aşama fotoğrafları bulunmalıdır.  
• En geç “30.03.2021” tarihine kadar “siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com” 
e-mail adresine gönderebilirsiniz.

YAPMAN GEREKENLER

• AYIN ORİGAMİSİ oyununu 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.


	 Birlikte oynam aya var m ısın?	
	
	 Öyleyse AYIN ORİGAMİSİ oyununu oyna, origamiyi ilk bitiren sen ol. 	

“Hiçbir şeye ihtiyacşmşz yok, yalnşz bir şeye ihtiyacşmşz vardşr; ş
çalşşkan olmak.”  

HAYDİ OYNAYALIM

    

HAYDİ OYNAYALIM

ORİGAMİ İLE PELİKAN NASIL YAPILIR?

ORİGAMİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

siirtuzaktanyarisiyor@gmail.com
Son Katılım Tarihi: 30.03.2021 Saat: 17.00
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: Adnan AYDIN

YAPILACAK OLAN ORİGAMİ’MİZ

1187

4321

ORİGAMİ 
PELİKAN 
YAPIMI

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

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Kağıdı 
yarıyarıya 
katlayıp iz 

yapın.

Diğer yandan yarıya 
katlayıp tekrar iz 

yapın. 

Kes ik yerden 
ortadaki çizgiye 
doğru katlayğn.

İz yapmak iç in 
kesik çizgilerden 

katlayıp açın.

5

Yakın plandaki 
parçayı ıekildeki 

gibi düzleıtirin.

Kes ik çizgili 
yerden arkaya 

doğru katlayğn.

Kes ik çizgili 
yerden dııa 

doıru katlayın.

9

Kes ik çizgili 
yerden dııa 

doıru katlayın.

10

Kes ik çizgili 
yerden dııa 

doıru katlayın.

Kesik ç izgili 
yerden 

arkaya doğru 
katlayğn.

Gözleri ve kanatları 
çizip bitirin.

6



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.

“Gerçek bilgi; yaparak, denenerek öğrenilen bilgidir.” 

STEM ETKİNLİĞİ

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

    

STEM

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Yuvarlanan Kibrit Kutusu

2 adet resim KartonTutkalBantKibrit Kutusu Misket

Kartonu kibrit kutusuna sarın.

Bantla yapıştırarak bir yüzük oluşturun.

Kibrit kutusunu yüzüğün içine yerşeltirin. İki yüze resimleri tutkalla 
yapıştırın.

İki misketi kibrit kutusunun içine bırakın.

Kutuyu tamamen yüzüğün içine yerleştirin.

Eğimli yerden 
bırakın.

Gevşetin ve kutuyu içinden çıkarın.

Etkinliğimizi yapalım ve eğlenceye başlayalım.

Malzemeler

45

6

7

3
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Kaynak : https://www.eviminaltintopu.com/okul-oncesi-stem-etkinlikleri/ Hazırlayan: Adnan AYDIN



“Zekanın gerçek göstergesi bilgi deıil hayal gücüdür.”ı
                                                               Albert Einstein 

ZEKA KÜPÜ

    

RESFEBE

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

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

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

    

APARTMANLAR

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

2

2

2

2

2

2

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

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
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Hazırlayan: Kadri CEBE



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

“Zeka, bilginin elde  ve muhafaza edilişidir.” 

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

    

KENDOKU

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



hücrelerden geçmemesi.

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

    

PATİKA YOL

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

	
	
Patika yol oyununun nasıl oynandığını geçen sayıdaki dergide görmüştük. 
Tekrar hatırlatmak gerekirse; Amacımız diyagramdaki beyaz hücrelerin 
tamamından geçen ve kendisini kesmeyen kapalı bir yol çizmek. Dikkat 
etmemiz gereken diğer önemli bir kuralımız ise yolun kesinlikle renkli  

28

Yol-1

Merhaba Sevgili Arkadaşlar, 

Hazırlayan: Aslan TEYMUR

Yol-2 Yol-3

Yol-4 Yol-5 Yol-6

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

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

ZEKA KÜPÜ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
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KARE SÖZCÜK AVI

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacakt ır.

	 Merhaba sevgili çocuklar, 	
Kare sözcük avı oyununu çok beğendiğinizi gördük ve bu sayımızda da bu 
eğlenceli oyuna yer verdik. Bu sayıda aşağıda verilen bazı değer kavramlarını 
soldan sağa, sağdan sola, çapraz, yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya 
çizerek bulmaya çalışmalısınız.

	 İyi Eğlenceler... 	

GÜNAYDINDÜRÜST GÜNAYDINSAYGI GÜNAYDINHOŞGÖRÜ

GÜNAYDINÖZLEM GÜNAYDINBARIŞ GÜNAYDINDAYANIŞMA

GÜNAYDINSEVGİ GÜNAYDINDOĞRU GÜNAYDINADALET

GÜNAYDINGÜLERYÜZ GÜNAYDINMUTLULUK GÜNAYDINCESARET

Ö Ö B Ç K U L U L T U M

Z T L M B A Ç Ç D B T A

L S H G B D C M Ö D B A

E D Ü R Ü S T E L A D A

M M U T S S B D A S S M

U H D B A R I Ş Ö H Ö Ş

T Z T Y L K E L I L G I

S I G Ü D O Ğ R U A M N

Ş I G Ü L E R Y Ü Z Z A

U G L Ü R Ö G Ş O H A Y

G Ö B Ü L M Z A R İ D A

İ F H C E A R E T T I D
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Hazırlayan: Aslan TEYMUR
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“Bir masal biter, sessizlik başlar. Kalbini okşar, uyutursun, unutursun.” 

MASAL KÖŞESİ

    

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş
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Hazırlayan: Başak Aydoğdu ÖZARPACI
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Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

KARGA AĞASI

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, develer 
cirit oynarken eski hamam içinde.  Nerede var, 
nerede yoksa… Bir sinek vızıldadı havada. Derisini 
sattık yüz binlerce liraya. Kemiklerinden bir köprü 
kurduk Çukurova’ya. Ne dün ne demin, bugüne 
bugün iki adam geçti. Biri zayıf, biri şişman. Biri 
dost, biri düşman. Geçen de pişman, geçmeyen de
…  
Bir varmış bir yokmuş. Allah’ın kulu çokmuş. Bir karı 
koca varmış. Bu karı koca çok fakirmiş. Bir gün, bu 
karı koca tarlaya mısır ekmiş. Mısırları büyümüş, 
ürünleri çok olmuş ancak kargalar sürekli mısırları 
yemeye çalışıyormuş. Adam da durmadan kargaları 
kovalıyormuş. Bazen de yakaladığı kargalara 
sopayla vuruyormuş. Bu kargaların bir de ağası 
varmış. Karga ağası bir gün adamın yanına gelmiş: 

 − Kargalarıma vurup duruyorsun, onlara vurma! Ürün kaldırma zamanı gelince ben yenen 
mısırlarının hakkı neyse sana öderim, demiş. 
 Günler geçip gitmiş, ürün kaldırma zamanı gelmiş. Çiftçi bir de bakmış ki hasat edilecek bir 
tane mısır yok. Kargalar bütün mısırları yemişler. Adam bunun üzerine karga ağasının yanına 
gitmiş. Karga ağası da yenen mısırların yerine ona bir eşek vermiş ve şöyle demiş: 
 − Bu eşeği eve götürene kadar sürekli yürüt! Sakın ha durdurma! Eve gelince de onu bağla! 
Sonra göreceksin ki eşekten altınlar dökülecek.  
 Adam, eşeği alıp yola düşmüş. Karga ağasının tembihlerini tutmuş, eşeği hiç durdurmadan 
yürütmüş. Eve varınca eşeği durdurup bağlamış. Birden eşekten altınlar dökülmeye başlamış. 
Adam altınları toplayıp karısına: 
 − Bu altınlarla idare et. Sen sık sık hamama gidiyorsun. Sakın ola bu eşeği yanında 
götürme, demiş.  
Karısı da: 
 − Sen hiç merak etme, onu bir yere götürmem, demiş. 

Birkaç gün sonra adamın bir işi çıkmış, şehre gitmiş. Onun 
gitmesini fırsat bilen kadın hamama gitmiş. Hamama 
yürümeye erinip kocasına verdiği sözü unutarak eşeği de 
yanına almış. Hamamcıya: 
 − Eşeğim sana emanet. Onu hiç durdurmadan yürüt, 
demiş. 
 Hamamcı, eşeği götürüp bir yere bağlamış. Bir de bakmış 
ki eşekten altınlar dökülüyor. Bunun üzerine o eşeği alıp 
yerine başka bir eşek bağlamış. Hamamdan çıkan kadına 
farklı eşeği getirip vermiş. Kadın bu eşeğin kendi eşeği 
olmadığını anlamamış, dosdoğru evine gelmiş. Eve gelince 
eşeği durdurmuş ama eşekten altınlar dökülmemiş. İşte o 
zaman hamamcının eşeği değiştirdiğini anlamış. 



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

MASAL KÖŞESİ
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Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

KARGA AĞASI

Aradan biraz zaman geçmiş. Kadının 
kocası şehirden dönmüş. Kadın: 
 − Aman efendi, başıma ne geldi 
biliyor musun? Bugün hamama 
gittim. Giderken de eşeği yanımda 
götürdüm. Meğer hamamcı eşeği 
değiştirmiş. Şimdi ne yapacağız, 
demiş.  
 Adam epeyce bir zaman düşünmüş. 
Sonra kalkmış, karga ağasının yanına 
gitmiş. Ona başına gelenleri 
anlatmış. Karga ağası bu sefer ona 
bir sofra vermiş: 
 − Bu sofrayı al, acıktığın zaman yere 
ser. İçinde bir kırbaç var. O kırbacı 
alıp sofraya vur. O zaman sofra türlü 
türlü yemekle dolar, demiş. 

Adam sofrayı almış, sevinçle yola çıkmış. Eve gelir gelmez sofrayı yere sermiş. Sonra da 
elindeki kırbacı sofraya vurmuş. O anda sofranın üstü yiyeceklerle dolmuş. Bunları karısıyla 
beraber yemiş. Sonra da dönüp karısına: 
 − Sakın bu sofrayı bir yere götürme! Eşekten olduğumuz gibi bundan da olmayalım, demiş. 
 Karısı da: 
 − Sen hiç merak etme, onu bir yere götürmem, demiş. 
 Derken aradan günler geçmiş. 

Kadın bir gün, padişahın hanımının ve 
kızlarının topluca yemek yiyip 
eğleneceklerini duymuş. Kendi kendine:  
 − Ben bu sofrayı oraya götürüp üzerini 
donatsam herkes benim soframın 
marifetini görür, demiş.
Kadın, günü gelince sofrayı yanına alıp 
gitmiş. Elindeki sofrayı yere serip kırbacı 
vurmuş. Sofra yiyeceklerle dolmuş. 
Kadını takip eden hamamcı, kadının 
gelenleri karşılamasını fırsat bilip sofrayı 
başka bir sofra ile değiştirmiş.

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Hazırlayan: Başak Aydoğdu ÖZARPACI
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KARGA AĞASI

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am
Kadın eğlence bitince sofrayı da alıp eve gelmiş. 
Akşam sofrayı serince üstüne yiyecekler dolmamış. 

 Tokmak, adamın tepesine tepesine vurmaya başlamış. Bunun üzerine hırsızlık yapan adam, 
aman dileyip yalvarmaya başlamış: 

Masalı sesli olarak dinlemek için 

Olup biteni anlamış ama iş işten geçmiş bir kere. 
Bunu da kocasına anlatmış. Adam, karısına:  

− Ben sana sofrayı hiçbir yere götürme 
demedim mi? Niye götürdün, diye 
kızmış.  

Adam yine derin derin düşünmüş.                  	
  Karga ağasının yanına gitmiş.    	
    Başından geçenleri anlatmış.    	
     Karga ağası bu sefer adama     	
	 altın bir tokmak vermiş. 	
      Demiş ki:

− Bu tokmak kimin elinde ise 
sen tokmağa “Vur!” dersen 
tokmak vurmaya başlar, demiş. 

	     Adam, tokmağı eve götürüp  	 	 	
	 saklamış. Daha önce kadından eşeği   	
  ve sofrayı alan adam bu sefer de 
tokmağın peşine düşmüş. Gizlice eve 

	 girmiş, tokmağı almış. Tam tokmağı çalacağı 
sırada yakalanmış. Bizim adam, hemen tokmağa 

“Vur!” diye seslenmiş.

 − Bu tokmağın sahibi kim? Allah aşkına gelip 
bunu durdursun, diye bağırmış. 
 Adam gelip karşısına durmuş: 
 − Bu tokmağı durdururum ama sen de bana 
eşeğimi ve soframı vereceksin, demiş. 
 Hamamcı bunu kabul etmiş. Adam da 
tokmağı durdurmuş. Hamamcı da gidip 
eşeği ve sofrayı adama getirmiş. Böylece 
adam hem eşeğine hem de sofrasına 
kavuşmuş. Dünya malı gezer dururmuş elden 
ele, binip sırtına tutunurmuş bir yele, ulaşırmış 
bir gün gerçek sahibine… 
 Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatanın, 
biri dinleyenin, biri de kimin muradı varsa onun 
başına… 

Hazırlayan: Başak Aydoğdu ÖZARPACI



“Çocukları izledim, onları yakından inceledim ve bana, ı
onlara nasıl öıreteceıimi  öırettiler.”

NEŞELİ SAYFALAR
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Hazırlayan: Neşe UCUZOĞLU
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Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

EĞLENCELİ ETKİNLİKLER
Merhaba Çocuklar Ben Neşe Öğretmen,
Benim bir sürü minnak öğrencilerim var. 
Aynı sizler gibi. Öğrencilerimle eğlenerek öğrenmeyi 
çok seviyoruz. Bundan sonra her ay sizlerle eğlenceli 
etkinlikler yapacağız. 
Bu etkinlikleri birlikte yapmaktan çok mutlu olacağım. 
Haydi bakalım. 
Etkinlikleri benimle birlikte yapmaya hazır mısınız?

AYIN RENGİ : YEŞİL

AYIN MENÜSÜ: �
MISIR PATLATIYORUZ

Mart ayının gelmesiyle ilkbahar bize göz kırpar. 
İçinde bulunduğumuz dünya yeşillenmeye başlar. 
Bu yüzden bu ayın rengi yeşil.
Şimdi evde bulunan suluboya ile ellerini boyayıp el 
baskısıyla  sevimli bir tırtıl yapabilirsiniz.

Hadi bakalım ailenle birlikte mısır 
patlatarak güzel bir çocuk filmi 
izleyebilirsiniz. 
“Ters Yüz” adlı animasyonu izleyip duygular 
hakkında sohbet edin.

AYIN OYUNU: 
MÜZİKLİ OYUN

Müziği açarak istediğiniz gibi dans edin ve 
duyguların dansını yapın. 
Mutlu dans, kararsız dans, şaşkın dans, 
korkmuş dans, üzgün dans nasıl olur 
acaba?



“Çocukları izledim, onları yakından inceledim ve bana, ı
onlara nasıl öıreteceıimi  öırettiler.”

NEŞELİ SAYFALAR
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EĞLENCELİ ETKİNLİKLER

AYIN ETKİNLİĞİ: AHTAPOT YAPIYORUZ.

Ailemizle birlikte “Ahtapottan Öğrendiklerim” 
belgeselini izleyip, ailemizle sohbet ediyoruz. Ve 
tuvalet kağıdı rulosunun alt kısmını sekiz dilime 
ayırın, boyaya batırın ve kağıda basın. İşte 
ahtapotunuz hazır.

AYIN KİTABI: 
KELİME AVCISI (PETER H.RAYNOLDS)

Ailenle birlikte “Kelime Avcısı” kitabını okuyun. Aynı 
sesle başlan kelimeleri bulma avcısı olun. İsterseniz 
sevdiğiniz kelimeleri bir büyüğünüz tarafından 
kağıda yazmasını ve bir kabın içine koymasını 
isteyin. Daha sonra gözün kapalı kaptan bir kağıt 
çekin ve seçilen kağıttaki kelimelerden cümleler 
oluşturun.

Bir şişenin etrafını oyun hamuru ile kaplayın ve 
içerisine sirke ve kırmızı renkli boya koyun. Sirkeye 
karbonat ilave ederek , karışan iki maddenin 
etkileşime girerek yanardağ gibi kabarmasını 
izleyin. Ülkemizdeki sönmüş yanardağların resmine 
bakarak haritada bulunuz.

AYIN KAVRAMI: 
TEK-ÇİFT

Bir ayna karşısına geçerek bedeninizin bölümlerini 
gösterebilirsiniz. (Baş, Gövde, Kollar, Bacaklar, vb.) 
İki kolum var bunlar çift, Bir burnum var bu tek gibi. 
Evde bulunan çoraplar önce karıştırlır sonra “başla” 
komutu verilerek  çorapların çiftlerini bulması 
istenir.

AYIN DENEYİ: 
YANARDAĞ DENEYİ

Hazırlayan: Neşe UCUZOĞLU
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“Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı” . ı
Aıık Veysel
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Hazırlayan: Mehmet BATUR

SİİRT’TE DOĞA KEŞFİ

Yılın her mevsimi hem doğal hem de tarihi güzelliklerle dolu tarihi dokunun doğayla bütünleşmiş 
olduğu Siirt,  bu konuda tarihsel geçmişi ve bazı bölgelerde korunan doğal yapısıyla biçilmiş kaftan. 
Çok fazla bilinen ve bilinmeyen bu rotalara sizler gittik, gezdik ve  faydalı olabileceğini 
düşündüğümüz notları sizlerle paylaşıyoruz. 

DOĞAYI KEŞFEDİYORUMSayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Milli Parkı, Siirt sınırları içerisinde, şehir merkezinin 
güneyinden yaklaşık 6km uzaklıkta bulunmaktadır. 
Günübirlik trekking yapmak isteyenler için Botan 
Vadisi Milli Parkı’nı tepeden izleyebilecekleri 
doğayla bütünleşebilecekleri çok ideal olan bu rota 
üzerinde eski bir kilise, daha evvelki tarihlere ait 
kaya yerleşimlerini görme imkanına da  
yakalamış olacaksınız.

oğayı keşfetmek isteyen doğaseverler için 
muhteşem güzellikleri barındıran ve 
ziyaretçilerine yılın her mevsiminde bütün 
ihtişamıyla güzelliklerini sunan Botan Vadisi D

Ş
Doğa yürüyüşü tutkunları yapacakları doğru 
bir yürüyüş planlaması ile herhangi bir ulaşım 
aracına ihtiyaç duymadan bu rotamızda 
boyunca Mor Yakup Manastırı, erken 
Hristiyanlık zamanından kaldığı tahmin edilen 
bazı kaya yerleşimleri ve Hristiyan din 
adamlarınca kullanıldığı tahmin edilen birkaç 
tane inziva mağarası görebileceklerdir. 

ehir merkezinden başlayıp şehrin 
güneybatısı yönünde   yer alan rotamız 
yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün 

BOTAN VADİSİ MİLLİ PARKI 

sonunda tamamlanabilir.

35
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Hazırlayan: Mehmet BATUR

DOĞAYI KEŞFEDİYORUMSayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş
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HER MEVSİME UYGUNDoğanın 
Güzelliklerine 
Tanıklık Edin

Ayrıca vadi yamaçları takip edilerek yapılacak yürüyüşte 
eşsiz Botan manzarasına doyacak ve yamaç 
paraşütçülerinin en çok tercih etikleri Botan uçuş 
noktasından muhteşem botan manzarasında izleme 
şansını yakalamış olacaklardır.
Botan Vadisi Milli Parkını tepeden izleyebileceğiniz bu 
rota yılın her mevsimi doğa yürüyüşü tutkunlarına 
rengarenk ve doğanın bütün güzelliklerini sunan bir 
doğa harikası. Ancak yine de sonbahar ve ilkbaharda 
bir başka güzeldir.

BOTAN VADİSİ MİLLİ PARKI 

Bir hafta sonunu dostlarınızla güzel bir 
plan yaparak yapacağınız doğa yürüyüşü 
hem bedeninize  hem de ruhunuza iyi 
gelecektir. 

Rota üzerinde fıstık 
bağları arasında 
suyundan içmeye 
doyamayacağınız su 
kaynakları da mevcut. 
Rota boyunca bol bol 
fotoğraf çekebilir bu 
güzel doğa 
güzelliklerine tanıklık 
ederek keyifli 
sohbetler 
yapabilirsiniz. 
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“Satranç tahtası insan z ihninin jimnastik salonudur.”ı
Pascal

SATRANÇ

    

SATRANÇTA AÇILIŞ İLKELERİ

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Hazırlayan: İhsan KILIÇ

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

	



S atranç temel olarak üç bölümden 
oluşmaktadır. Satranç oyunun kayıt 
altına alınması sayesinde yüzyıllardır   
oynanan oyunlar incelemiş ve açılış 
için bazı temel ilkeler belirlenmiştir. 
Pek i ne lerd ir bu  ilke ler? 
Hep birlikte inceleyelim.

Merkez karelerini ele 
geçir ve kontrol et. 

Satranç tahtasında e4 – e5 – d4 – d5 kareleri 
merkez kareler olarak adlandırılır.
Sporcu oyunun başında bu kareleri ele geçirerek 
üstünlük sağlamayı amaçlar. Çünkü bu kareler 
birçok taşın en aktif olarak kullanılabileceği 
karelerdir. Bu kareleri elinde tutan sporcu oyunun 
ilerleyen safhalarında daha rahat bir şekilde 
taşlarını hareket ettirebilecektir.

1
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“Satranç tahtası insan z ihninin jimnastik salonudur.”ı
Pascal

SATRANÇ

    

SATRANÇTA AÇILIŞ İLKELERİ
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Hafif taşların hızlı ve 
etkili bir şekilde 

gelişmesini sağla.

Hafif taş olarak anlatılan atlar ve fillerdir. Oyuncu 
hafif taşları hızlı bir şekilde oyuna sokarak oyunun 
egemenliğini elinde tutmaya çalışır.

Her satranç eğitmeni kabul etmese de satranca 
yeni başlayanlar için vazgeçilmez açılış 
ilkelerinden birisi de şahın güvenliğinin 
sağlanmasıdır. Bunun için ise en kolay yol rok 
atmaktır. Böylece şah piyonların ardında güvenli 
bir şekilde kalabileceği gibi aynı zamanda 
kalelerden birisi de oyuna sokulmuş olacaktır.

2

Şahın 
güvenliğini sağla.

3

Hazırlayan: İhsan KILIÇ
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SATRANÇTA AÇILIŞ İLKELERİ
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Ağır taşlarını 
gerektiğinden önce 

oyuna sokma

Ağır taşlardan kasıt vezir ve kalelerdir. Vezirin 
acele ile oyuna sokulması oyuncu için büyük 
sıkıntılar doğurabilmektedir. Bu nedenle de 
oyuncu önce açılışını tamamlamalı, ardından ağır 
taşlarını güvenli gördüğü ve rakibi rahatsız 
edeceği bir noktaya yerleştirmelidir.

Bilindiği üzere piyonlar geri dönüşü olmayan 
taşlardır. Bir defa oynandığında geri hamle  
yapamayacağı için eski yerine dönemeyecektir. Bu 
nedenle piyon ile oynarken çok dikkat etmek 
gerekir. Yapacağımız hamle ile kendi aletlerimizin 
gelişimlerini engelleyip engellemediğimizi kontrol 
etmediğimizde bize gelişim açısından büyük 
problemler doğurabilir.

4

Piyonlarla yapılacak gereksiz 
hamlelerden kaçın ve piyonlarla 

kendi  aletlerinin gelişimini 
engelleme

5

Hazırlayan: İhsan KILIÇ
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“Satranç tahtası insan z ihninin jimnastik salonudur.”ı
Pascal

    

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

H er  2  sor uda  Be yaz  oynar  b ir ham le de  nasıl m at  e de r ?ı
H er  üç sor unun doır u  cevaplar ını notasyonla  doıru  gönder e n le r  ar asından k ur ayla  be lir le nece k 3  kiıiye 
U lus lar ar ası Satranç  E ı itm eni ıhsan K ILIÇ ’ın  ‘ ’Hayatım ın Ham le s i ‘ ’ad lı satr anç  öyk ü k itabı ödül o larak  ve r ile cek t ir.  
Ödü l kaz ananlar ın  is im ler i  b ir  sonr ak i de r g ide  de  yayınlanacaktır ı
E posta  Adr e si:  che ss.satr anc@ gm ail.com ı
Son Katılım  Tar ihi :  25.03.2020  Saat  :1 7 .00ı
Geçe n sayım ız dak i Ödü llü   sor u lar ın ce vaplar ı:  1 .Sor u  Fg2# 2 .Sor u :Fx f6  #  ı
Ödül Kaz ananlar ın  ısim ler i :  Se lim  ı im ıek ,  Se lin T or ve  Dam la  Çatalk ayaı

SATRANÇSayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Philidor, zamanının en iyi satranççısı sayılırdı. 
Herkes onunla satranç oynamak isterdi. Aynı 
zamanda opera bestekarı Philidor, satranç için 
bazen zaman bulamaması nedeniyle 
–efsaneye göre- bir şempazeye satranç 
öğretti. Bir gün bir İngiliz ziyaretçi gelip 
Philidor ile satranç oynamak istedi. Philidor, 
çalışmak zorunda olduğunu, eğer kabul 
ederse maymunu ile bir parti oynamasını teklif 
etti. Teklifi kabul eden İngiliz ilk oyunda “Mat 
olunca” maymuna öyle bir tokat attı ki, zavallı 
maymun uluyarak korku içinde dolabın üstüne 
çıktı. Philidor odaya geldiğinde, İngiliz af 
dileyip asla bir daha tekrarlamayacağına söz 
vererek maymunla bir kez daha oynamak 
istedi. Güç bela ikna edip indirdiler zavallı 
hayvanı. Philidor bu kez odada kalıp maçı 
izledi. Yarım saat sonra maymun birden 
sıçrayarak dolabın tepesine çıktı. İngiliz şaşkın 
bir halde dedi ki: “Bu sefer neden kaçtığını 
anlayamıyorum, ona bir şey yapmadım ki.” 
Philidor satranç tahtasına bakarak şöyle dedi: 
“Bayım, üç hamle sonra mat oluyorsunuz.”

Philidor’un Maymunu 
-Satranç Oyuncusu-

Hazırlayan: İhsan KILIÇ





“Bir milletin sporda gösterdiğ i az im onun geleceğini yükseltir.”  

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM KÖŞESİ 

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

    

OLİMPİYATLAR
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Hazırlayan: Naci Ufuk YÜKSEKLİ
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Olimpiyat Tarihi
    Olimpiyatların nasıl başladığını anlayabilmek için günümüzden 2797 yıl öncesine gitmemiz gerekiyor. 
Zaman olarak bir hayli geriye gitsek de mekan olarak çok da uzağa gitmemize gerek yok. Bilinen en eski 
olimpiyatlar; günümüz Yunanistan sınırlarında yer alan Mora Yarımadası’ndaki, Olympia bölgesinde M.Ö. 776 
yılında düzenlenmiştir. Sadece Yunan halkları arasından; sabıkasız erkeklerin katıldığı Antik Yunan 
olimpiyatlarının temelinde inanç yatmaktaydı. Bu yüzden başarılı olan sporculara, Zeus’a adanmış ve kutsal 
olarak kabul edilen zeytin dallarından yapılmış taç takdim edilirdi. Olimpiyat ruhunun temelinin böylesine 
köklü olmasının nedeni de toplumsal barışa ve ortak kültüre katkı sağlamasındadır. Antik olimpiyatların 
düzenlendiği tarihlerde şehir devletleri halinde yaşayan Yunan halkları arasındaki çekişmelere ve savaşlara ara 
verilir ya da savaşlar sonlandırılırdı. Bu gelenek M.S. 393 yıllarına kadar; yani 1000 yıldan fazla süre zarfında, 
dört yılda bir aralıksız devam etmiştir. Daha sonra Roma İmparatoru Theodosius, olimpiyatların bir pagan 
geleneği olduğunu iddia ederek oyunları yasaklamıştır. Bu tarihten itibaren olimpiyatlara tam olarak 1503 yıl 
ara verilmiştir. Ta ki 1896’da Pierre de Coubertin tarafından Atina’da organize edilen “Modern Olimpiyatlar”ın 
başlangıç tarihine kadar. Bu tarihten itibaren her dört yılda bir farklı ülkede olimpiyat oyunları oyunları devam 
e t m i ş t i r .    

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Tarihi,
Ruhu,
Kültürü ve
İlkleriyle
Olimpiyat Kuşağı

Antik Olimpiyatlar Modern Olimpiyatlar





“Spor hayata tutunmanın bir dalıdır.”  

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM KÖŞESİ 

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

    

OLİMPİYATLAR
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Olimpiyat Sembollerinin ve Ruhunun Oluşumu

   Dünyanın beş kıtasını dostluk ve sevgi duyguları içinde birbirine 
bağlamayı simgeler. Beş adet iç içe geçmiş halka 5 ana karayı (mavi: 
Avrupa’yı, siyah: Afrika’yı, Kırmızı: Amerika’yı, sarı: Asya’yı son olarak 
da yeşil: Avusturalya’yı) temsil eder. Ayrıca seçilen bu renklerden en 
az biri, olimpiyat oyunlarına üye 

   Olimpiyat meşalesi Antik Çağ’da olduğu gibi günümüzde de 
Yunanistan’ın Olympos dağında mercek yardımıyla güneş ışığı 
kullanılarak yakılır. Meşale, oyunların yapılacağı ülkeye kadar elden 
ele teslim edilmek suretiyle geçtiği ülkelerin sporcuları tarafından 
taşınmakta ve olimpiyat yapılacak stadyumdaki dev meşale, bu 
meşaleyle tutuşturulmaktadır. Açılış töreninde yanan meşale 
kapanış töreninin sonuna kadar sönmez.

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Olimpiyat Ateşi

   Üç kelimelik latince ifade olan; “Citius, Altius, Fortius” anlamına gelen “Daha hızlı, Daha 
yüksek, Daha güçlü”dür. Sporcunun birinci olmasını değil, elinden gelenin en iyisini 
yapmasını öğütler. Sloganın bir diğer anlamı ise “En önemlisi kazanmak 

Olimpiyat Sloganı

   Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni sırasında oyunlara katılan 
bütün sporcular “Olimpiyat Yemini” eder. Bu yemini; organizatör 
ülkenin ünlü bir sporcusu, bütün sporcular adına söyler. Yemin 
şöyledir: “Olimpiyat Oyunları’nda ülkemin şerefi ve sporun zaferi 
için kurallara uyarak dürüst yarışacağımıza ve gerçek sportmenlik 
ruhu içinde mücadele 

- Farklı ülkelerden birçok insan bir araya gelerek birlik ve beraberlik 
ortamının oluşmasını sağlar.

Olimpiyat Yemini

Olimpiyat Oyunları’nın Dünya Barışına ve Ortak Kültüre Etlileri

Olimpiyat Logosu

değil, katılmaktır” şeklindedir.

CIT
IUS

    ALTIUS    FORTIU S

 edeceğimize and içeriz”.

ülkelerin bayrağında bulunmaktadır.  

- Farklı kültürlerin tanıtılmasına yardımcı olarak, toplumların 
kaynaşmasını sağlar.
- Adil oyun (fair play), saygı (respect), eşit oyun (equal game) ve 
dayanışma gibi kavramları küresel boyuta taşır.
- Toplumların; tutum, değer ve ahlak kurallarının tanınmasında etkili 
olur.
- Politik krizlere neden olan olayları yumuşatmak için ülke 
liderlerinin buluşmasına olanak sağlar
- Düzenlenen ülkede turistik faaliyetleri canlandırarak, ticari ve 
ekonomik alana katkı sunar.

Hazırlayan: Naci Ufuk YÜKSEKLİ





“Ben sporcunun; zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.” 
Mustafa Kemal ATATÜRK

SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM KÖŞESİ 

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

    

OLİMPİYATLAR
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Olimpiyat Oyunları’ndaki İlklerimiz

   Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ilk sporcumuzdur. Jimnastik alanında 
yarışmıştır. 1908 Londra Olimpiyatları’na katılım sağlamıştır. 

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Aleko Mulos

   Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk madalyamızı alan sporcumuzdur. 1936 Berlin 
Olimpiyatları’nda yarışan milli güreşçi 3. olarak bronz madalya 

Ahmet Kireççi

 Olimpiyat Oyunları’ndaki ilk altın madalyamızı 1936 Berlin Olimpiyatları’nda 
alan sporcumuzdur. Güreş branşında yarışmıştır. 

Yaşar Erkan

  1988 Seul Olimpiyat Oyunları’nda halter branşında altın madalya kazanan 
ilk sporcumuz oldu. Elde ettiği dereceler ile 9 olimpiyat rekoru 

Naim Süleymanoğlu

   Olimpiyatlara katılan ilk bayan sporcularımız; eskrim dalında ülkemizi 
temsil etmişlerdir. 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda yarışmışlardır.

Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni

    Olimpiyatlarda ilk kez madalya kazanan bayan sporcumuzdur.  1992 
Barselona Oyunları’nda, judo dalında 3. olarak bronz madalya almaya 

Hülya Şenyurt

    Olimpiyatlarda ilk kez altın madalya kazanan bayan sporcumuzdur. 2004 
Atina Oyunları’nda, halter dalında 5 olimpiyat rekoru kırarak birinci 

Nurcan Taylan

almaya hak kazanmıştır. 

kırmıştır. 

hak kazanmıştır.

olmuştur.  

Hazırlayan: Naci Ufuk YÜKSEKLİ





“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar.” 

İNGİLİZCE KÖŞESİ 

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am
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VOCABULARY

Cevaplar bir sonraki sayımızda verilecektir.

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

R

O T

P

GD

K YD

G

S

TC

W

CROSSWORD
FOR

KIDS

Hazırlayan: Veysel KİREÇ



“Benim manevi mirasım; bi lim ve akıldır. ” 

ZEKA KÜPÜ

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

BİLMECE

TANGRAM

TEKERLEME

1) Sudan topraktan çıkarım, hemen her yemekte varım.
 
2) Bir arı ömrü boyunca ne kadar bal üre tir?

Adem madene gitmiş. 
Adem madende badem 
yemiş. Madem ki Adem 

madende badem 
yemiş, niye bize 

getirmemiş.

Geometrik şekilleri 
kullanarak balık ve köpek 

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

G 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?

G

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi
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Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Hazırlayan: Zafer BOLATLI



Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Dergi

“İnsan, aklın sınırlarını  zorlamadıkça, hiçbir şeye u laşamaz.” 

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.

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

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.

46

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Hazırlayan: Zafer BOLATLI



“Akıl, akıldan üstündür.”  

FARKI BUL

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

7 FARKI BUL
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Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

Hazırlayan: Zafer BOLATLI



“Vatan bir milletin evidir, ocağıdır.” 

ÜLKEMİZİ TANIYALIM

Bi lin çli Öğrenc i, Başara
lı  Y

aş
am

Cevaplar bir  sonraki sayımızda yayınlanacaktır.

    

TÜRKİYE
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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 :12 Tarih: 15 Mart 2021

Hazırlayan: Zafer BOLATLI



11.Sayı Cevap Anahtarı

CEVAP ANAHTARI
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Su Doku 

Ülkemizi Tanıyalım

Topla Tangram Labirent

Bilmece

Match

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: Erzurum Yeşil: Antalya

Sarı: Çorum Mavi: Adana

* 25
* Cağ Kebabı, Aşotu, Laganya
* 758.279
* Aziziye Tabyası, Çifte Minareli 
Medrese, Palandöken Dağı

* 19
* Kuzu tandır, Pastırmalı Madımak
* 536.483
* Çorum Kalesi, Hattuşaş Antik Kentti, 
Hitit yolu, Alacahöyük Müzesi

* 07
* Enginarlı Girit Dolması, Piyaz
* 2.426.000
* Konyaaltı Plajı, Lale Düden 
Şalelesi, Kaleiçi, Perge Antik Kenti

* 01
* Şalgam, Analı Kızlı, İçli Köfte, Bici
* 2.220.000
*Taşköprü, Varda Köprüsü, UluCami 
ve Külliyesi,Anavarza, Yılankale

İngilizce Bulmaca Patika Yol

Apartmanlar Kendoku Sözcük Avı

4 6 7

3 9 8

5 12

Bil in çli Öğren ci, Ba şarıl
ı  Y a ş

am

1-D 2-A

1-D 
2-A

1) Göz ve Göz Bebeği
2) Top

Sayı :12 Tarih: 15 Mart 2021

8

4 5 1

5 1 6
1 6 9

8 2 3
6 2 7
8 1 3 2 7 5

7 2 8

2 4 8

9 4
3 5

3 7
34

4 26
9

3
1 5

5 4 1

8

9
89

69

3 7 2 6 9

2 9
620

0 8 6 2 8
9

7 1
6

6 5 4

8 8 1 3

0
4

450

1

2 3
4

5 6 7

C ROSSW
ORD

FOR KIDS

E R P A N E

R A I

A C O R

T A

T R C

I

T

N

1- BİDON

2- PARAMETRE

3- SEFALET

4- NARA ATMAK

5- PİSLİK

6- TALİP

7-MONOTON

8- KIRK AYAK

9- ANTRİKOT

4 2 3 1

3 1 4 2

2 3 1 4

1 4 2 3

3 1 4 2

2 4 3 1

1 3 2 4

4 2 1 3

2 1 4 3

3 4 2 1

1 2 3 4

4 3 1 2

1 2 3 4

4 3 2 1

2 1 4 3

3 4 1 2

4 1 2 3

2 3 4 1

1 2 3 4

3 4 1 2

3 2 4 1

2 1 3 4

4 3 4 2

1 4 2 3

2 4 3 1

3 2 1 4

4 1 2 3

1 3 4 2

1 3 4 2

3 2 1 4

4 1 2 3

2 4 3 1

3 1 4 2

2 3 1 4

4 2 3 1

1 4 2 3

2 4 1 3

3 2 4 1

1 3 2 4

4 1 3 2

3 4 1 2

4 1 2 3

2 3 4 1

1 2 3 4

4 3 1 2

1 4 3 2

3 2 4 1

2 1 3 4

2 4 3 1

1 2 4 3

3 1 2 4

4 3 1 2

1 3 2 4

4 2 1 3

3 1 4 2

2 4 3 1

3 2 4 1

4 3 1 2

2 1 3 4

1 4 2 3



    

Adım Adım Basarıya
E-Dergi

Tarih: 15 Mart 2021Sayı:12

Derginin önceki sayılarına ulaşmak için derginin altında bulunan 
karekodu telefonunuza okutabilirsiniz.

1.SAYI 2.SAYI 3.SAYI 4.SAYI

5.SAYI 6.SAYI 7.SAYI 8.SAYI

9.SAYI 10.SAYI 11.SAYI 12.SAYI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü  “Adım Adım Başarıya E-Dergisi” aylık olarak çıkarılmaktadır. 
İlk sayısı 15.04.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Tüm hakları Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.
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