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KÜLTÜR- SANAT

10 KASIM AtAtürK’ü AnMA ve AtAtürK HaftasI

KÜLTÜR- SANAT

• 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını 

yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve 

ilk Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMAL 

ATATÜRK anısına her yıl tutulan ulusal 

yastır.

• 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye 

genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. 

• Ardından Türkiye 

Büyük Millet 

Meclisi binası 

önündeki bayraklar 

hariç, Türkiye'deki 

tüm resmi binalarda 

ve ülkenin dış 

temsilciliklerde bayrak

lar, yas göstergesi 

olarak yarıya indirilir.

Ben Mustafa Kemal, elimde tebeşir, 

kocaman,

Mavicek bebelerin, ak kızların,

Taş ninelerin, çatal dedelerin gözleri, 

kocaman,

Bir 10 Kasım gecesi

Yazıyorum ateşten çağrımı karşınıza:

-Ey Türk gençliği...

Ben Mustafa Kemal, doyamadım 

haykırmaya,

Şimdi destan ellerimle yazıyorum,

Yeşiline suyun,

Kuşun,

Yelin,

Yaprağın:

‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’

Ben Mustafa Kemal, önümde kırk bin 

köy,

Kırk bin ovaya karşı bir tek dağ gibiyim

Bayraklarım değerken evren 

bayraklarına şimdi,

Elimde tebeşir

Yazıyorum kara gecenin üstüne

Yazıyorum armağanımı:

‘’Övün, Çalış, Güven’’.

F. Hüsnü Daglarca
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KÜLTÜR- SANAT
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KÜLTÜR- SANAT

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgisinin sonu yok, 

Kalbinin şefkati çok,

Gönlü büyük, gözü tok,

Sevgili öğretmenim.   

Bilgisi ışık saçar, 

Sözleri gönül açar,

Ruhum sevinçten uçar, 

Sevgili öğretmenim.   

Bekliyoruz yolunu,

Sardık sağla solunu, 

Uzat bize kolunu 
Sevgili öğretmenim. 

Atatürk’ün Öğretmenler İle İlgili Sözleri

• Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve 

eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz 
olacaktır…

• Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller 

ister.

• Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 

Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet 

adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

• Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık 
verir.
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REHBERLİK MESLEK SEÇİMLERİ

hukuk FAKÜLTESİ
Başarı nedir?

Başarı: Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir.

Nasıl Başarılı Olunur?

• Her öğrenci kendi çalışma ortamına göre 

bir çalışma planı hazırlamalı ve bu plana 

mutlaka uymalıdır.

• Ders çalışmaları mutlaka belli bir yerde 

sakin bir ortamda bir masa üzerinde 

yapılmalıdır.

• Sabah kahvaltısı yaparak okula gelmesi, 

aksi takdirde ders dinleme dikkatinin 

azalacağı unutulmamalıdır.

Hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çeşitli dallarda 

araştırmalar yapılan fakülte. Mezunları, avukatlık, hâkimlik, savcılık, 

hukuk danışmanlığı, noterlik, kaymakamlık yapabilmektedir.

• Türkiye'de eğitim süreleri 4 yıldır. Türkiye'deki ilk 

hukuk fakültesi 1874'te kurulan İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni 

açılan ilk fakülte 1925'te kurulan Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi'dir.

En Düşük Puanı: 526,318
2020 Sıralama: 89

Kontenjan: 25

GALATASARAY 

ÜNİVERSİTESİ

En Düşük Puanı: 523,042
2020 Sıralama: 110

Kontenjan: 13

En Düşük Puanı: 521,011
2020 Sıralama: 125

Kontenjan: 16

En Düşük Puanı: 493,107
2020 Sıralama: 595

Kontenjan: 15

KOÇ 

ÜNİVERSİTE

BİLKENT 

ÜNİVERSİTESİ

YEDİTEPE 

ÜNİVERSİTESİ



BİLİM

BİLİM ADAMLARININ
HAYATLARI

TEKNOLOJİ
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Charles Robert Darwin

• İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi. Doğal 

seçilim yoluyla evrim kuramının 

kurucusu.

Darwin'in 1837'de 

günlüğüne çizdiği evrim 

ağacı

• Kuzeni Emma Wedgwood da aynı evde 

kalıyor ve hasta bir akrabaya bakıyordu.

• Darwin, bir taraftan türlerin dönüşümü 

üzerinde çalışırken, bir taraftan 

da Beagle günlüklerini yayıma 

hazırlıyor

• Emma'ya evlilik teklif eden Darwin, 

Ocak 1839'da evlendi.

• Charles Darwin 19 Nisan 1882'de öldü.

Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. 

Değişime en çok adapte olabilendir, hayatta kalan.

PENİSİLİN 
Antibiyotikler, çeşitli mikroorganizmaların gelişimini engelleme veya yok 

etme yeteneğine sahip kimyasal maddelerdir.

Antibiyotik çağı, Alexander 

Fleming’in (1881-1955), 1928 yılında 

penisilini keşfetmesiyle başladı.

Laboratuvarında güneş görmeyen bir kısma

kültürler yerleştiren doktor, bunların antiseptik

özelliklerinin ne olduğuna dair araştırma

gerçekleştiriyordu. Kültürlerden birinin farklı bir

durum ortaya çıkardığını gördü.

Böylece yaptığı çalışmalar ile beraber penisilini keşfetti. İlk defa 1941 yılında 

salgın ve enfekte hastalıkların tedavisinde uygulanmaya başlanan penisilin, 

İkinci Dünya Savaşı boyunca yoğun olarak kullanıldı.

Penisilin artık başta frengi, zatürree, menenjit 

olmak üzere birçok bakteri hastalıklarının 

tedavisinde kullanılan başlıca ilaç durumuna 

gelmişti. Alexander Fleming ve kendisine 

yardımda bulunan iki arkadaşı Howard Florey ve 

Ernst Chain, penisilinle ilgili olarak 

gerçekleştirdikleri araştırmalarda gösterdikleri 

başarı nedeniyle 1945 yılında Nobel Ödülü’nü 

kazandılar.



BİLİM cografyaTarih
HÜRREM VE KÖSEM SULTAN HAKKINDA İLGİNÇ 

BİLGİLER

• Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ı 

güzel olmasa bile, şirinliğiyle, öylesine 

büyülemişti ki, o öldükten sonra Kanuni’nin 

dul yaşadığı tahmin edilir.

• Hürrem Sultan, hoş bir kadın olduğu kadar 

yetenekliydi de. Bir kreatör, modacıydı.

• Beş çocuğunu da hasekiyken, yani tutsak kadınken 

doğursa da özgürlük belgesini almıştır. Sonra da 

nikahlanmaları zorunlu olmuştur. Kanuni de bu

nikahı kıymış ve bunun üzerine Hürrem’e Sultan    

unvanı verilmiştir.

• Kösem Sultan da acımasız anlatılır. Oysa 

Osmanlı’yı erken bir çöküşten onun 

otoritesi kurtarmıştır.

• Kocası I. Ahmed, ölünce tahta önce 

Mustafa, sonra üvey oğlu II. Osman,

sonra Mustafa tekrar geçer.

• Kösem Sultan, küçük oğlu İbrahim’i, 

ağabeyine rağmen korumuş, onu Saray’ın 

en izbe yerlerinde saklamayı başarmıştır. 

IV. Murad onu da diğer üç kardeşi gibi

öldürseydi Osmanlı’nın soyu bitecektir

• İşte Kösem Sultan bunu engellemiştir.

BİRBİRİNDEN GARİP COĞRAFİ BİLGİLER

Bugüne kadar coğrafya derslerinde bizlere dağları, ovaları, depremleri,

volkanları…vb konularda ki bilgileri anlattılar öğretmenlerimiz. Aslında 

coğrafya dünyanın en farklı yerleri, kültürleri, insanları demek. Bu açıdan 

bakıldığında coğrafya ile ilgili 10 değişik bilgiyi beğeninize sunuyorum.

• Haritalarda gördüğümüz o dev Afrika 

Kıtası Ay ve Plüton’dan çok daha geniştir.

• Afrika Kıtası o kadar büyüktür ki içine 

Avrupa, ABD, Çin ve Hindistan’ı aynı anda 

sığdırabiliriz.

• Dünyanın bazı bölgeleri su sıkıntısı 

çekerken bazıları da çekmeye hazırlanırken 

tatlı su kaynaklarının yüzde sekseni 

buzullarda barınmaktadır. Tabi küresel 

ısınma nedeni ile damla damla okyanusa 

aktıklarını unutmayalım.

• Rusya’nın en doğusu ile en batısı arasında on bir saat dilimi fark

bulunmakta. Yani ülkenin en doğusunda güneş doğarken en batısında

batıyor!

• Finlandiya veya Norveç’e yolunuz düşerse, bu ülkeler üzerinden Kuzey

Kore’ye sadece Rusya’yı takip ederek gidebilirsiniz.
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MATEMATİK KÖŞESİ

Sanat mı Matematik mi?

Bir altın dikdörtgenden bir kenarı dikdörtgenin enine eşit kare çıkartıldığında geriye 
gene bir altın dikdörtgen kalır. 

Demek ki geriye kalan altın dikdörtgenle işlemi tekrarlayabiliriz 
ve bunu sonsuza kadar götürebiliriz. Karelerin içine çeyrek 
daire yerleştirince daha etkileyici oluyor.

ORİGAMİDEN KÜP ŞEKİL YAPIMI

KÜP
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SPOR EĞLENCE

Film önerileri 

• Esaretin Bedeli • Leon • Altıncı His

KİTAP ÖNERİLERİ
Ampute Futbol

• Ampute futbol, yedişer kişilik takımlarla 
oynanan ve ampute oyuncuların 
mücadele ettiği futbol türü.

• Oyuncuların tek bir bacağı ampute 
edilmişken, kalecilerin üst kısmında 
amputasyon bulunmaktadır. Oyuncular, 
maç sırasında koltuk değneği 
kullanmaktadır.

Kurallar

•Her bir takım; 1 kaleci, 6 oyuncudan oluşur. Kaleciler ise tek 
kolludur.
•Karşılaşmalar; yirmi beşer dakikalık 2 devreden ve 10 dakikalık 
devre arasından oluşur.
•Taç atışı ayakla yapılır.
•Ofsayt kuralı yoktur.

•Maç kadrosundaki tüm oyuncular sınırsız değiştirilebilir.
•Kaleciler ceza sahasını oyun oynanırken terk edemezler.
•Kalecinin kullanacağı duran top organizasyonları topun rakip 
sahaya geçmesi için kendi sahasında deyip geçmesi gerekiyor aksi 
halde rakip orta sahadan endirekt vuruş kullanarak oyunu başlatır.
•Her 2 devrede de tarafların birer dakika mola hakları vardır.

• Otomatik Portakal
(Anthony Burgess)

• Martin Eden
(Jack London)

• Fareler ve İnsanlar
(John Steinbeck)
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Oyun köSemizSİZİN YAPTIKLARINIZ

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA KÖŞEMİZ

BİLMECE
• En çok hangi meyvenin kardeşi var?
• Mikropları öldürür hastaları güldürür?
• Kolları var başı yok, gözleri var kaşı yok?
• İki bacaklı keskin bıçak?

Üzüm, ilaç, gözlük, makas


