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KÜLTÜR                          SANAT
NAZIM HİKMET RAN

Nazım Hikmet Bursa Cezaevi'ndeki günlerinde koğuş arkadaşlarını okumaya ve yazmaya yönlendiriyordu. Aynı zamanda da cezaevi 
yönetimine yardım ediyordu. Birgün cezaevi denetimine Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş geldi. Uzun süren denetimlerden sonra 
müdüre, ''Nazım da buradaymış, çağır da görelim nasıl biridir?'' dedi ve hemen Nazım'ı odaya getirdiler. Koltuğa iyice yayılan müfettiş 
yukarıdan bakarak Nazım'ı iyice süzdü, ''Demek Nazım sizsiniz'' dedi, fakat oturması için yer göstermedi. Kısa bir konuşmadan sonra 
ise gidebileceğini söyledi. Nazım tam kapıdan çıkarken durdu.

Nazım: Ömer Hayyam adını duydunuz mu?
Müfettiş: Kim duymaz Hayyam'ı?
Nazım: Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi? diye 
sordu ve devam etti.

''Görüyorsunuz sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı 
anımsamadınız. Yıllar sonra beni dünya anımsayacak ama 
dönemin Adalet Bakanı'nı ve sizi kimse anımsamayacak.''



KÜLTÜR                          SANAT

Lavinia
Sana gitme demeyecegim.
Gene de sen bilirsin.
Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim,
İncinirsin.
Sana gitme demeyecegim,
Ama gitme, Lavinia.
Adını gizleyecegim
Sen de bilme, Lavinia.

Özdemir Asaf Cemal Süreya 

• Yüregine giden bir bilet kes, cam kenarı 
degil can kenarı olsun.

• Bazen diyorum ki ne olacak söyle 
gitsin. Sonra diyorum söyleyince ne 

olacak sus bitsin.
• Ellerim ceplerimde yürüyorum. Ve ben 

ne zaman bir şiir duysam, şahadet 
getiririm, ölürüm.

• Önce sevdiginiz terk eder sizi, ardından 
uykunuz. Sonra ne sevdiginiz geri gelir 

ne de uykunuz

Hazırlayan: Halit Çakar



REHBERLİK
YKS’NİN AÇILIMI NEDİR?
YKS’nin açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Üniversite
sınavında adaylar 3 oturum arasından başvuru yaptıklarına
girecekler.

TYT NEDİR?
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye 
başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik 
Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer 
oturumlar ise isteğe bağlıdır.
TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, 
Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi 
yer alacaktır.
YKS'nin ilk oturumu olan TYT, yarın saat 
10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika 
süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra 
sınav binalarına alınmayacak.

AYT NEDİR?
AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testleri’dir.
AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal 
Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen 
Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık 
verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını 
istedikleri puan türü için gereken testleri 
cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan 
türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen 
adaylar, sınav süresince tüm testleri 
cevaplayabileceklerdir.

YDT NEDİR?
YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir.
YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, 
İngilizce ve Rusça dillerinde 
yapılacaktır. Her dil için ayrı soru 
kitapçığı bulunacaktır.
Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği 
yabancı dile ait soru kitapçığı 
verilecektir.

Hazırlayan: Merve Naz Elmas



BİLİM
TEKNOLOJİ iLGiNÇ BiLGiLER

MİNİ YANARDAĞ
Soru: Patlayan bir  yanardağ neye benzer?

Malzemeler
• Küçük plastik bir şişe
• Karbonat
• Geniş  bir tepsi
• Kum ya da toprak
• Yarım bardak sirke
• Kırmızı gıda boyası

Yöntem
1. Şişeye yarısı kadar karbonat doldur ve tepsinin ortasına koy.
2. Şişenin etrafına sadece şişenin ağzı açık kalacak şekilde kum 

dök ve bir yanardağ görünümü elde et
3. Sirkeyi ölçme kabına boşalt ve gıda boyasından birkaç damla 

damlat.
4. Oluşan karışımı hızlıca şişenin içine dök.

Neler oluyor? – karbonat ve sirke birleştiğinde bir tepkime oluşuyor.  
Kırmızı renklendirici, bu  tepkimenin lavmış gibi görünmesini sağlıyor.

Şans Eseri Bulunan İcatlar

Fotoğraf
Louis Daguerre, karanlık odada, gümüş iyodür levhada açığa çıkan 
görüntüyü sabitlemenin yollarını arıyordu. 1938 yılında bir gün, 
farklı kimyasal maddelerin bulunduğu dolabına, daha sonra 
kullanmak ve temizlemek üzere bozuk görüntülü bir film levhası 
koydu.

Bunu tekrar dışarı çıkardığında görüntü belirginleşmişti. Ancak 
Daguerre, bu garipliğe hangi kimyasal maddenin neden olduğunu 
bilmiyordu.

Bunun üzerine levhaları yerleştirdi ve kimyasal maddeleri birer birer 
dışarı çıkarttı. Dolabı boşaltmasına rağmen hala aradığı maddeyi 
bulamamıştı. Sonunda dolabın raflarından birinde, kırılmış 
termometreden dökülmüş cıvayı fark etti... Gümüşlü levha üzerine 
alınan görüntü, modern fotoğrafçılığın başlangıcı oldu... Yerini 
ancak on yıl sonra negatif ve, pozitif film sürecine bıraktı.

Hazırlayan: Eda Oral , Şule Çalışkaner



BİLİM
TARIH

OSMANLI’DA YILBAŞI KUTLAMALARI

• Osmanlı İmparatorluğu'nda hicrî takvim kullanılırdı 
ve bu takvime göre yılbaşı Muharrem ayının ilk 
günüydü.

• Muharrem ayının ilk günü resmî törenler yapılırdı.
Bu törenlerde şairler yazdıkları şiirleri padişaha
sunarlardı. Şiirlerde yeni yıl için iyi dileklerde
bulunulurdu.

• Padişah yeni yıl törenlerinde bahşiş dağıtırdı ve bu bahşişin adı
"Muharremiye" idi. Osmanlı'da ilk yılbaşının resmen hangi sene
kutlandığı bilinmiyor

• Batı gelenekleri ile ilk kez II. Mahmud zamanında yılbaşı
kutlandı. 1829'da, İngiliz elçisinin düzenlediği balonun
davetlileri arasında Osmanlı devlet ileri gelenleri de vardı.

• Hristiyan nüfusla beraber Müslüman nüfusun
da yılbaşı kutlamaya başlaması, Beyaz Rusların
İstanbul'da görünmesiyle beraber başlıyor.

• Bütün halkın yılbaşını kutlaması Cumhuriyet dönemine tekabül
ediyor. Piyango idaresinin düzenlediği özel yılbaşı çekilişleri ile
beraber yılbaşı kutlama geleneğinin yerleştiği biliniyor.

Hazırlayan: Betül Yüksel



COGRAFYA

DÜNYADA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN 4 MUHTEŞEM YER

MISIR PİRAMİTLERİ

MISIR
Dünyanın harikaları içinde 
yer alan piramitleri görmeden 
gezdim demeyin. İçinde 
barındırdıkları sırları, 
lahitleri, efsaneleri, hikayeleri 
ile Mısır Piramitleri bizleri 
büyülü bir dünyaya çağırıyor. 
Mumyaları unutmayalım tabi 

PETRA ANTİK KENTİ

ÜRDÜN
Ürdün'de yer alan Petra Antik 
Kenti'nin geçmişi MÖ 400 
yılına dayanıyor. Petra Antik 
Kenti, MÖ 400 ila MS 106 
yılları arasında Nebatiler'in
başkenti konumundaydı. 
Nebatiler, Fırat ırmağından 
Kızıldeniz'e değin uzanan ve 
Suriye ile Arabistan arasındaki 
sınır bölgesini de kapsayan 
halktı.

MALDİVLER

Herkesin bildiği dillere destan 
muhteşem bir doğa Maldivler… 
Berrak suları, mavinin her tonu, 
su üstü ve su altı yaşamı..

İnsanın kendisini hapsetmek 
istediği u muhteşem yer ulaşmak 
için Türkiye’den ortalama 8 
saatlik bir uçuş gerçekleştirmek 
gerekiyor.

CAPE WRATH

İSKOÇYA

Sidetracked Magazine'in Alt 
Editörü Alex Roddie Cape 
Wrath yolunu herkesin mutlaka 
gitmesi gereken yerlerden biri 
olarak seçmiş. Cape Wrath Yolu, 
İngiltere'nin en zorlu uzun 
mesafe yürüyüş yolu olarak 
tanımlanabilir. Ayrıca Savunma 
Bakanlığı bu bölgeyi eğitim 
amacıyla da kullanıyor.

Hazırlayan: Sinem Ünal



MATEMATİK KÖŞESİ
PLATONİK CİSİMLER 

Bütün kenarları eşit ve yüzeyleri çokgen olan katı cisimlere “ Düzgün Katı Cisim “ denir. Beş katı cisim olarak bilinen bu 
geometrik cisimlere , Platon ( Eflatun )’un isminden esinlenerek Platonik Cisimler de denilmiştir. Şimdiye kadar bilinen düzgün 
katılar beş tanedir. Bunlar : Düzgün Dörtyüzlü , Altıyüzlü (Küp) , Sekizyüzlü , Onikiyüzlü ve Yirmiyüzlü. Platon’un söylediği 
başka bir düzgün katı yok. Platon bu cisimlerin doğayı anlattığını düşünüyordu. Ona göre : her yüzü bir eşkenar üçgen olan 
dörtyüzlü ateşi , sekizyüzlü havayı , yirmiyüzlü suyu , yüzleri kareler olan küp dünyayı ve yüzleri düzgün beşgenlerden oluşan 
onikiyüzlü ise evreni simgeliyordu. Platon “ Timaus “ adlı eserinde bu düşüncesini açıklamıştı. 

Çokyüzlüler içinde özellikle düzgün olanları insanların ilgisini çekmiştir. Bazı arkeolojik kazılarda inlerce yıl öncesine ait 
taştan yapılmış düzgün çok yüzlüler bulunmuştur. Bunca yıl uğraşılmış olmasına karşın sadece beş tane düzgün çokyüzlü 
bulunabilmiştir. Yeni çokyüzlüler bulma yönündeki çabalar , Öklid’in “ Elemanlar” adlı kitabında bunun 
başarılamayacağını ispatlamasıyla son bulmuştur. Sonuç olarak Düzgün Geometrik cisimlerden üçgen yüzlülerden 3 tane , 
beşgen yüzlülerden 1 tane ve 1 tane de kare yüzlü vardır. 

Hazırlayan: Gülcan Sonbahar



EĞLENCE

Hazırlayan: Merve Naz Elmas



SPOR

Yüzme 
Yüzme sporu, uluslararası standartlarda boyutu olan (50 metre, 8 kulvar) havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden 
başka bir yardım almadan, her yarışmacının kendi kulvarında, serbest, sırtüstü, kelebek ve kurbağa stillerinin her birinde veya 
dördü birden karışık olarak, 50, 100, 200, 400, 800, 1500 metrelerde bireysel veya ekip olarak yaptıkları yarışmaya denir.

Stiller
•Serbest stil yüzme
•Kurbağalama yüzme
•Kelebekleme yüzme
•Sırtüstü yüzme
•Karışık yüzme

Hazırlayan: Mehmet Duran



ÖNERİLER

Korkuyu Beklerken
Huzur

Suç Ve Ceza

Ben Ef
saney

im

Kutup Ekspresi

Kıs Uykusu

Hazırlayan: Aslı Basusta
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