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KÜLTÜR                          SANAT

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
o Her insan aynı koşullarda dünyaya gelmez. Kimisi yaşam koşulları 

açısından rahat ve bolluk içinde yaşarken, kimisi bazı uzuvları veya 
yetileri olmadan yaşar.  Bazı insanların doğuştan engeli bulunur. Bazıları 
ise, çeşitli kazalar nedeniyle engelli kalabilir. İşin gerçeği, her birey 
engelli adayıdır. Biz gözlerimizi bir süre kapalı tuttuğumuzda bile 
karanlıkta kalmak oldukça zorken, ayağımızı incittiğimizde 3-4 gün 
yürümeden duramazken onlar nasılda dayanır çektikleri zorluklara.

o Hayat onlar için çok da zor değildir aslında, çünkü her insanın doğasında var 
alışmak. Engelliler için engelleri onlara çok fazla engel tanımaz. Onların asıl 
engelleri normal olduğunu iddia edip, onları toplumdan soyutlayan dar 
görüşlü insanlardır. 

Bir hikaye anlatmak istiyorum şimdi size. Bir başarının ve engel tanımazlığın 
hikayesini;

“Ben Vahit Sonay Yazgan, 1974 de Samsun’da doğdum. Doğduktan 1 ay sonra beyin 
felci geçirdim ve yüzde 100 engelli duruma geldim. Şu anda 46 yaşında, yüzde 100 
engelli ama yüzde 100 yaşama sevinci olan, mutlu bir çocuğum. 

Tüm bu engelime rağmen 1990-1992 ve 1999 yıllarında yapılan resim 
yarışmalarında birincilik kazandım, 1992 yılında OMÜ’ de düzenlenen satranç 
yarışmasında Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nden bir grup öğrenciyi yenerek 
şampiyon oldum. 

Daha sonra engelli olarak geçirdiğim ömrümü şiirlere dökmek istedim ve 2003 
yılında ilk kitabımı çıkardım. Adı “Galatasaray ve Aşk” olan ilk kitabımı en büyük 
aşkım olan Galatasaray için yazdım. Daha sonra 2007 yılında  “İçimdeki Acı” 
kitabımı, 2011 yılında ise “Ne var, Ne yok” isimli kitaplarımı bastırdım. Şiirlerimi 
özel bir bilgisayar klavyesi ile yazıyor, fakat yanlış yazdığım yerleri düzeltmeye 
gücüm yetmiyordu. Bu nedenle annem, ben dinlenmeye çekildiğimde, yazım 
yanlışlarını kelimenin anlamını bozmadan düzeltiyordu.

Bundan dört yıl önce, babamın vefatından sonra kasılmalarım başladığı 
için bir süre yazmak istemedim. Daha sonra dönemin Samsun 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve okurlarımın teşviki 
ile 4. Kitabımı yazmaya başladım. Fakat artık kasılmalarım arttığı için 
günde en fazla 15 dakika yazabiliyordum.  Bir gün annemin elinde 
çokça yakışıklı çıktığım bir fotoğrafa bakarak hüzünlendiğini 
görmüştüm. Usulca yanına yaklaşıp “o ben değilim anne. O senin bam 
başka bir oğlun, çünkü o sana engelini hiç göstermiyor” demiştim. Basit 
bir cümle gibi duruyor olsa da, benim için derin anlamlar taşıyor bu 
cümle. Bu nedenle tüm duygularımı ve yaşantımı aktardığım 4. 
kitabımın adını “O Ben Değilim Anne” koymaya karar verdim. Şu an ise 
5. Kitabım üzerinde çalışıyorum.

Ne yapar çaresizken insan? Ölür mü? Yoksa yaşar da çırpınıp o acıdan 
kurtulmayı mı seçer? 

Bu sorunun cevabı benim için, benim hikayemdir. Belki de olması 
gereken tek kural, her bir kuralı yıkmak ve defalarca kez aksi 
kanıtlansa bile ilacını bulması için zamana bırakmaktır. Bir çok 
insanın küçük çabalar ile gelebileceği bu noktaya, kendi içimde 
verdiğim büyük savaşlar ile geldim. Başkalarının gözünde sıfır derecede 
başarılı bir çocukken, tüm çabalarım ve yıktığım bazı kurallar ile kendi 
başarımı elde ettim. Kendimle gurur duyuyorum ve hikayemin bütün 
Türkiye tarafından bilinmesi için çabalamaya devam edeceğim. Benim 
durumumu yaşayan diğer kardeşlerime umut olabilmek için son gücüme 
kadar devam edeceğim.”

‘’10. Sınıflardan Aysegül Demirci’nin kaleminden’’
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KÜLTÜR                          SANAT

Türk şair, veteriner 
hekim, ögretmen, vaiz, hafız, Kur'an 

mütercimi ve siyasetçi.

Mehmet Âkif Ersoy
(20 Aralık 1873 - 27 Aralık 1936)

• “Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok 
kalbimin ondan ne kadar bizarım”

• “Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes 
konuşmasına konuşur lakin sükût yürekli olana”

• “Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla. Bilmez ama 
kendini kandırır, söylediği yalanlarla!”

• “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz 
dünyaya milliyet nedir öğretmişiz”

Türk roman, öykü ve oyun yazarı.

Oğuz Atay
(12 Ekim 1934 - 13 Aralık

• Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim 
bilir?

• Tabiat, sırlarını bakmasını bilene açıklarmış.
• Herkes birikmiş bizi seyrediyor. Dağılın! Kukla oynatmıyoruz 

burada. Acı çekiyoruz.
• Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi?
• Kimseye göstermem üzüntümü. Gündüz gülerim, geceleri 

yalnız ağlarım.
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REHBERLİK MESLEK SEÇİMLERİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

En Düşük Puanı: 513,64832
2020 Sıralama: 3.586
Kontenjan: 7

YEDİTEPE 
ÜNİVERSİTESİ

En Düşük Puanı: 490,572
2020 Sıralama: 10.089
Kontenjan: 8

En Düşük Puanı: 483,098
2020 Sıralama: 13.017
Kontenjan: 144

En Düşük Puanı: 482,990
2020 Sıralama: 13.063
Kontenjan: 31

BEZM-İ ÂLEM VAKIF 
ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE 
ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

OKULDA STRES VE BAŞAÇIKMA TEKNİKLERİ
Stres terimi bir sisteme uygulanan 
herhangi bir kuvvet, gerginlik ya da 
basıncı tanımlamakta kullanılan fizik 
biliminden gelmektedir.

Bazı araştırmacılar stresin özellikle çalışma hayatındaki veya yakın sosyal 
gruplardaki çevresel yönü üzerinde dururlar

• Durumlar karşısında duygusal tutum değiştirmek 
• Olaylara bakış açısını değiştirmek.
• İnsanlar arası ilişkiler becerilerinin kazandırılması

Günümüzde ise stres deyince ilk aklımıza gelen olumsuz bir duygudur.

Türkiye'de diş hekimliği mesleğini icra edebilmek için kişinin bir diş 
hekimliği fakültesinde öğrenim görmesi gerekmektedir.

Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite 
sınavlarına girerek başarılı olan kişi tercih ettiği bir diş 
hekimliği fakültesine girmeye hak kazanır. Her yıl 
artmakla birlikte 2018 yılında Türkiye'de 63 tanesi 
Devlet Üniversitesi ve 23 tanesi Özel Üniversite 
bünyesinde olmak üzere 86 adet diş hekimliği 
fakültesi vardır.
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BİLİM
TEKNOLOJİ
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Lav Lambası Deneyi yapıyoruz…
Yag ve suyun birbirine karıştırmaya çalışacağımız bu deneyi, 
kimyasal reaksiyonlarda gaz çıkışı, yoğunluk farkı ve polar, 
apolar kimyasal bağlar gibi kimya konularını eğlenceli bir 
şekilde gözlemleyebilmek için gerçekleştiriyoruz.

Malzemeler
•Bitkisel yağ
•Boş bir su şişesi
•Su
•Gıda boyası
•Suda eriyen bir tablet(Alkali seiter)
•El feneri(telefonların el feneri özelliğini kullanabilirsiniz)

Nasıl yapılır?
Boş su şişesinin ¾ ünü sıvı yağ ile doldurun ve geri kalan kısmını su ile tamamlayın. 
Gıda boyası dan 10 damla koymanız yeterli. Burada sihirli elemanımız Alka seltzer’i 
parçalara ayırıp şişenin içine atın ve köpürmesini izleyin.

iLGiNÇ BiLGiLER

" Ortalama bir insanın vücudunda  
Güneş’ten Plüton’a tam 17 kez gidip 
gelmeye yetecek kadar DNA vardır.

" Bir yıldırım, Güneş’in yüzeyinden beş kat 
daha sıcaktır.

" Vücudumuzda, 10/1 oranında değil; 
vücut hücrelerimizle aynı miktarda 
bakteri hücreleri mevcuttur.

" Satürn o derece hafif ki, onu suya 
koysaydık, üzerinde yüzerdi



BİLİM COGRAFYATARIH

ARALIK AYINDA OLAN TARİHİ GELİŞMELER

1 Aralık Türk Askerlerinin Kore’de Kunuri Zaferi (1950).

2 Aralık Namık Kemal’in vefatı (1888).

3 Aralık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1934).

4 Aralık İnönü, Churchill ve Roosevelt’in Kahire Konferansı (1934).

5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanınması (1934).

7 Aralık 2. Dünya Savaşı’nda Japonlar’ın Pearl Harbour baskını (1941).

8 Aralık Amerika’nın, Japonya’ya savaş ilan etmesi (1941).

9 Aralık Kudüs‘ün elimizden çıkışı (1917).

10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘nin yayınlanması (1948).

15 Aralık 2. Sultan Selim’in ölümü (1574).

21 Aralık III. Murat’ın tahta çıkışı (1574).

22 Aralık I. Ahmet’in tahta çıkması (1603).

23 Aralık I. Meşrutiyet’in ilanı (1876).

23 Aralık Menemen’de Öğretmen Kubilay’ın şehit edilmesi (1930).

27 Aralık İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy‘un ölümü (1936).

28 Aralık Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 

Anıtkabir’e, Atatürk’ün karşısında hazırlanan yere gömüldü (1973).
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TÜRKİYE’DE MUTLAKA GÖRMENİZ GEREKEN

MUHTEŞEM YERLER!

Ülkemiz, 81 şehrinin her biriyle gezilecek birçok yer sunuyor. Her bir 
bölgemizin ve şehrimizin kendine ait güzellikleri, gelenekleri, 
kültürleri ve mutfakları mevcut. Nereye gidersen git doğal 
güzelliklerine hayran kalacağın ya da tarihi bir gezi yapabileceğin bir 
yer bulabilirsin. Eee durum böyle olunca Türkiye’de gezilecek yerler 
listesi yapmak oldukça zorlaşıyor.

Türkiye’de gezilecek yerler listesinin olmazsa olmazlarını yazdım. Bir 
dahaki sayıda tabiki görülmesi gereken diğer güzel şehirlerimizi de 
anlatacağım. Umarım hepiniz Türkiye’de gezilmedik tek bir yer 
bırakmazsınız ☺

SALDA GÖLÜ

Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre 
uzaklıkta olan Salda Gölü, ziyaret edenlere 
turkuazın en güzel halini sunduğu için 
Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor



MATEMATİK KÖŞESİ

ORİGAMİDEN PİRAMİT ŞEKİL YAPIMI
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Blaise PASCAL ( 1623 – 1662 )

Fransız matematikçi, fizikçi ve
düşünürdür. 1653 yılında yazdığı
kitapta , binom açılımındaki
katsayıları uygun bir tablo halinde
tanıtmıştır. 

Bu tabloya PASCAL ÜÇGENİ denir.



GELENEKTEN GELECEĞE
“MÜSLÜMAN TÜRK BİLİM ADAMLARI”

Çağının Ötesinde Bir Deha: BİRUNİ
Biruni, Özbekistan’ın Harezm şehrinde 973 yılında doğdu. İlk eğitimini dönemin önemli matematikçisi
ve gökbilimcisi olan Ebu Nasr Mansur’dan aldı. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak 
geçer. Hocası Biruni’ye Öklid geometrisi ve Batlamyus astronomisini öğretti. 

Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokritus’dan etkilenen Biruni, bilimsel çalışmalarına genç 
yaşta başladı. Gökbilimi alanında çalışmalar yapan Biruni, güneşin yüksekliğini ve hareketlerini ayrıca 
şehrin boylamını  hesaplayarak mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi.

Dünyanın çapını, bugünkü değere çok yakın olarak bulan bilim insanı Biruni, jeodezi 
biliminin kurucusu oldu ve trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın birim olarak 
kullanılmasını önerdi. Biruni’nin geliştirdiği piknometre, mekanik usturlap ve bazı harita 
projeksiyonları günümüze kadar ulaşan ölçme araçları oldu.

BİLİME YÖN VEREN ESERLER

Biruni, El-Asar’il-Bakiye an’il-Kuruni’I Haliye
kitabında Orta ve Yakın Doğu’da kullanılan takvim sistemine dair bilgiler verdi. Coğrafyaya dair 
yazdığı eser ise El-Kanunü’l-Mesudi’ dir. İstihrâc el-Evtâr fî Dâire isimli kitabında Orta Asya’nın 
topoğrafyasını belirledi. Kitabü’I Cemahir fi Ma’rifeti Cevahir’de mineral, maden, metal, alaşım, 
porselen gibi pek çok madde hakkında detaylı bilgi verdi. Kitabında, her bir maddeyi diğer bir 
maddeden ayırt etmeye yarayan özgül ağırlıklarını gösterdi. Biruni, kendisinden çok sonra 
gelen Newton, Toricelli, Copernicus, Galileo gibi bilim adamlarına ilham
kaynağı oldu. Tüm dünyada çağının en büyük bilgini olan Biruni, 1051 yılında Gazne’de 
hayata
gözlerini yumdu. The UNESCO Courier dergisi, 1974 yılında çıkardığı sayıyı Biruni’ye ayırdı.
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EĞLENCE
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Sancar Sudoku Kelime Avı



SPOR
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Badminton nedir
Tenis ve masa tenisi gibi bir tür raket sporu olan badminton, bir file ve kus adı verilen kaz tüyünden yapılan topla bireysel ya da iki 
kisilik takımlar halinde oynanabilir.

1992 Barselona Olimpiyat 
Oyunları’ndan bu yana olimpik bir 
spor olan badmintonun tarihi
aslında 19. yüzyıla kadar dayanıyor.

Badminton, kolayca ögrenilebilen, erkek ve kadın, 7 
yaşından 77 yaşına kadar bütün yas grubunda insanların 
yapabildigi ender  spor dallarından biridir. Her yasta ve 
her performans düzeyinde oynanır

Dünden bugüne badminton
J.L. Baldwin isimli sporcu, bu sporun kurallarını ilk koyan kişidir.1870’li yıllarda Hindistan’dan dönen İngiliz subayları, 
Badminton’u  J.L. Baldwin’in koyduğu kurallara göre oynamaya baslamıslardır. Dört yıl gibi kısa sürede İngiltere’de ilk 
badminton kulübü kuruldu ve kuralları belirlenen oyun ülke geneline yayıldı.

Nasıl oynanır
3,4 metre uzunlugunda ve 6,1 metre (teklerde 5,18 metre) genisligindeki badminton
kortunda oynanan oyunun amaç topu 1,55 metre yüksekliğindeki filenin üstünden geçirerek
rakibin sahasında yer düşürmek. Bir oyun içerisinde 21 sayıya ulaşan ilk oyuncu/takım o
oyunu kazanan taraf olur. Ancak iki tarafın da skoru 20-20’de eşitlendiyse taraflardan biri iki
farkla öne geçene kadar oyun devam eder. Üç oyun üzerinden oynanan maçlarda iki oyunu
alan taraf mücadeleyi kazanmıs olur.



ÖNERİLER

Kiralık Konak

incir kusları

Saatler
i Ayarlam

a Ensti
tüsü

Kelebe
gin R

üyası

Inception

Piyanist
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SİZİN YAPTIKLARINIZ
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SİZİN YAPTIKLARINIZ

İremnur Sarıyaprak  
TİHEK Okul Yarışmasında 
Öykü Birincisi

Nehir Polat  
TİHEK Okul Yarışmasında
Karikatür Birincisi



http://sancarokullari.com

@sancarokullari

(0212) 476 78 78

Cumhuriyet Mah, Bereket Sk. No: 38 D:40, 34265 Sultangazi/İstanbul

https://www.google.com/search?q=sancar+okullar%C4%B1&rlz=1C1CHBD_trTR901TR901&oq=san&aqs=chrome.3.69i60j69i57j69i59l2j46i433j69i60l3.2822j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

