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KÜLTÜR- SANAT RÖPORTAJ

29 EKIM CUMHURIYET BAYRAMI
• Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet

Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi
ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim
günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan
bir millî bayramdır.

• 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, 
akşam ise geleneksel olarak fener 
alayları düzenlenir. 1925 yılında çıkarılan 
bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni 
Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Ne saltanat, ne sultan:
Ne hakanlık, ne hakan;
Biz ki Türküz, Türke baş
Kendi seçtiği yurtdaş.
Hükmeden ancak millet,
Milletle birdir devlet.
Onun dediği olur,
Onun sözü tutulur.

Millet güvendiğini
Öğüp beğendiğini
Yerine vekil seçer
"Yurda bakacaksın" der.
Bu seçilen vekiller
Bir yerde birleşirler.
Ona denir Kamutay
Millete budur saray.

Cumhuriyeti kuran,
Büyük millî kahraman
İlk başkandır Atatürk;
Kimse yok ondan büyük.

CUMHURİYET ŞİİRİ

Hasan Ali Yücel

BU AY OKUL MÜDÜRÜMÜZ ALİ GÖZTÜRKLE KEYİFLİ BİR 
RÖPORTAJ YAPTIK.

1. Hangi Okuldan Mezunsunuz?
- Sakarya Üniversitesi Beden

Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu
2. Sizce Bir Okul Müdürü Nasıl 

Davranmalıdır?
-Okul müdürü dediğiniz zaman hem
idari hem de babacan bir vasfı 

olmalıdır. Elindeki hazineyi iyi bir 
şekilde değerlendiren kişi olmalı ve 
ona göre davranmalıdır. 
Öğretmenlerinin mesai arkadaşları 
olduğunu unutmamalı öğrencilerinin de bu ülkenin geleceğini şekillendirecek 
bireyler olduğunu farkında olmaları gerekir.
3. Öğretmen Olmaya Nasıl Karar 

Verdiniz?
-Bazen insanlar mesleklerini değil , meslekler insanları seçer. Nasıl mı demeyin.. 
ilk okul , ortaokul ve lise öğretmenlerimin bu mesleği seçmemdeki etkileri 
çoktur. Onların o yaştaki çocuklarla nasıl çocuk olunabileceği ve öğretmenliğin 
nasıl  kutsal bir meslek olduğunu bizlere aktarabilmeleri benim öğretmenlik 
yolunda ilerleme vesile oldu. Branşım üzerinde çok başarılı bir öğrencilik hayatı 
geçirdim ve bunu en güzel şekilde taçlandırmak için öğretmen olmaya karar 
verdim. Öğretmenliğin en güzel yanı öğretmenlerim bana bir fidan gözü ile bakıp 
beni yetiştirirken artık ben öğretmenim ve öğrencilerime fidan gözü ile bakıp 
yetiştiriyorum.
4. Bir  Okulda Olmazsa Olmaz Dediğiniz Şeyler Nelerdir?
-Bir okul da olmazsa olmaz disiplin , iş ahlakı ve başarı olmalıdır. 

5.Bu Mesleği Yapmasaydınız, Hangi Mesleği Yapardınız?
Bu mesleği yapmasaydım. İyi bir aşçı olmak isterdim.

Okul müdürümüz Ali Göztürk’e teşekkür ederiz
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REHBERLİK MESLEK SEÇİMLERİ

TIP FAKÜLTESİ

• Tıp biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki 
çeşitli dallarda araştırmalar yapılan fakülte. 
Mezunları, tıp doktoru unvanı almaktadır.

• Türkiye’de tıp fakülteleri liseden sonra ülke
genelinde yapılan bir merkezi sınavla öğrenci
kabul etmektedir. Eğitim süresi 6 yıldır.

• Ülke genelindeki fakültelerde ilk 3 yıl teorik eğitim laboratuvar
dersleriyle beraber verilir, sonraki 2 yıl çeşitli bölümlerde stajlara devam
edilirken öğrencilerin bilgileri sözlü sınavlarla da sınanmaya başlanır ve
okulun son sınıfında Intörn (stajyer) adıyla hastanede gözetim altında
çalışmaya başlar.

İSTANBUL 
MEDİPOL 

ÜNİVERSİTESİ

Burslu En Düşük Puanı: 554,275
2020 Sıralama: 87
Burslu Kontenjan: 10

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 
(İSTANBUL)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
CERRAHPAŞA

Burslu En Düşük Puanı: 553,803
2020 Sıralama: 94
Burslu Kontenjan: 15

Cerrahpaşa Tıp E.D.P: 535,059
2020 Sıralama: 809
2020 Sıralama: 2164

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi E.D.P: 530,086
2020 Sıralama: 2281
2020 Sıralama: 2835

KAYGI
• Kaygı, sebebi bilinmeyen bir korkudur. Sınava girecek her öğrencide 

kaygı faktörü bulunmaktadır. Bu korkuyu öğrencinin yeterli miktarda 
hissetmesi başarının anahtarı durumuna dönüşebilir.

• Ülkemizde öğrenciler her yıl belirleyicilik açısından 
birçok sınava tabî tutulmaktadırlar. Bu durum kimi 
öğrencilerde sürekli ve düzenli ders çalışmaya, kimi 
öğrencilerde ise sebebi belirsiz bir korkuyla beraber 
her şeyden soyutlanmaya dönüşebilir. Bunun başlıca 
sebebi sınav kaygısıdır. Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?

• Son anda sınava hazırlanılmamalıdır.
• Sınav öncesinde zihin boşaltılarak güzel uyku 

çekilmelidir
• Sağlıklı beslenilmelidir.
• Sınavda, edinilen bilgiler dışında bir konu 

çıkmayacağı asla unutulmamalı



BİLİM
BİLİM ADAMLARININ

HAYATLARI
TEKNOLOJİ
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• Albert Einstein, 1879’da Almanya’da doğdu.
• Einstein Mileva ile evlendi ve çiftin iki oğlu oldu.

• Einstein Almanya ve İsviçre'de öğretmen olarak çalıştı.
• Einstein'ın fiziğe en büyük katkısı, kuantum teorisi aracılığıyla Newton 

fiziğine meydan okumasıydı.
• TIME Dergisi, Albert Einstein'ı "Yüzyılın Kişisi" olarak seçti ve onu "atom 

ve evrenin gizemlerinin dehası, siyasi mülteci, insani, çilingir" olarak 
nitelendirdi.

• Einstein “Ekselansları” hitabıyla Atatürk'e 1933 yılında mektup 
göndermiştir.

• 18 Nisan 1955’te, Albert Einstein iç kanama geçirdi.
• Otopsisi sırasında patolojisti Harvey ölüm nedenini belirlemesi 
gerekiyordu. Beyni kafatasından çıkardıktan sonra kendi kendine "Bu 

dünyamız hakkında her şeyi değiştiren beyindir" demiştir.. Harvey bedeni 
yakılması için hazırladı. Beyni ise kendi sefer tasına koydu ve evine 

götürdü. Böylece Einstein'ın beyni çalınmış oldu.
• Einstein'ın beyni 53 yıl sonunda çalındığı Princeton Hastanesi’ne geri 

döndü.

"Övgünün aldatıcı ve yıkıcı etkisinden kaçmanın tek yolu,
çalışmaya devam etmektir."

DOLLY
• Dolly (5 Temmuz 1996 - 14 Şubat 2003), nüklear transfer süreci 

kullanılarak yetişkin somatik bir hücreden klonlanan ilk hayvan 
olan koyun.

• Dolly; Ian Wilmut, Keith Campbell 
ve Edinburgh Üniversitesinin Roslin 
Enstitüsündeki bilim adamları ile 
İskoçya'daki Edinburgh’nun yakınlarındaki 
biyoteknoloji fabrikası PPL 
Therapeutics tarafından klonlandı.

• Dolly tüm hayatını Edinburgh’teki 
Roslin Enstitüsü’nde geçirdi. Burada bir 
Galler dağ koçu ile çiftleştirildi ve 
toplamda 6 kuzu dünyaya getirdi. İsmi 
Bonnie olan ilk kuzu 1998 Nisan’ında 
doğdu. Bir sonraki yıl Dolly, isimleri 
Sally ve Rossie olan ikiz kuzuları ve 
bundan sonraki yıl da Lucy, Darcy ve 
Cotton üçüzlerini dünyaya getirdi.

• 14 Şubat 2003'te, Dolly ötenazi edildi 
çünkü ilerleyen bir akciğer hastalığına ve 
ağır artrite sahipti. Dolly yalnızca 6 yaşına 
kadar yaşayabildi.

ALBERT EİNSTEIN



BİLİM
COGRAFYATARIH
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GÖBEKLİTEPE

• Göbeklitepe, İngiltere'de 
bulunan Stonehenge'den 

7000, Mısır piramitlerinden 
ise 7500 yıl daha eski bir 

tapınaktır.

• Kazı bölgesinde şimdiye 
kadar ortaya çıkarılan 

alan gösteriyor ki 
yapılardan hiçbiri ev 

değil, daha çok anıtsal 
amaçlarla kurulmuş bir 

bölge.

• Göbeklitepe’ deki dikilitaşlara insan figürlerinin oyulması,
resim ve kabartmalarda gösterilen sembolik anlatım tarzı
oldukça dikkat çekicidir. Bu durum insanların o dönemde
estetik bir anlayışa ve yüksek bir bilince sahip olduğunu
göstermektedir.

KÜRESEL ISINMA 

Özellikle sanayi devriminden
beri fosil yakıt adını
verdiğimiz kullanımı nedeni
ile atmosfere salınan zararlı
gaz miktarı artmaktadır.
Zehirli gazların atmosferde
birikmesi ve yoğunlaşmasına
neden olmaktadır. Tüm
bunların sonunda dünyamız
ve atmosferin alt katmanları
olması gerekenden daha sıcak
bir ortam oluşturmakta ve ısı
yaymaktadır. Bu duruma
‘Küresel Isınma’ denir.

PEKİ NE OLACAK?

Küresel Isınma kontrol altına 
alınmaz ve böylesine hızlı bir 
şekilde sıcaklık artışı devam 
ederse; hepimiz yarın aslında 

farkında olmadan yarattığımız 
bir FELAKET DÜNYASINA 

günaydın diyeceğiz.

Gezegenimizin şu anki 
durumunu göz ardı edersek 

Marsta su bulunması bizler için 
hiçbir şey ifade edemeyecek. 

Yıllar sonra yeni yerlerde yaşamı
aramak yerine kendi yerimizde 
yaşayabilmek için savaşacağız!   
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SPOR EĞLENCE

SANCAR SUDOKU

FILM ÖNERILERI 

• 3 Aptal          

FUTBOL

• Her Çocuk 
Özeldir

• Ölü Ozanlar 
Dernegi

• Futbol kelimesi foot (ayak) ve ball (top) kelimelerinin 
birleştirilmesiyle oluşmuştur.

• Futbol, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (kısaca 
IFAB) tarafından belirlenen 17 temel 
kural çerçevesinde oynanmaktadır.

• Maçlar, küre biçimindeki spora özgü 
bir topla oynanır.

• On birer oyuncudan oluşan iki rakip takımın amacı, 
bu topu karşı takımın kalesine sokarak gol atmaktır.

• 45 dakikalık iki devreden oluşan 90 dakika 
sonucunda rakibinden daha fazla gol atan takım, 
maçtan galip olarak ayrılır. 

• Atılan gol sayılarının eşit olması durumunda maç 
berabere sonuçlanmış olur. 

• Müsabakalarda, kurallara uygun şekilde maçı 
yöneten bir orta hakem, iki yardımcı hakem ve bir 
dördüncü hakem bulunmaktadır. Bazı turnuvalarda 
ise iki ek yardımcı hakem bulunabilir.

• Oyunun temel kuralına göre oyuncular, topa el 
veya kolla müdahale etmemelidir.
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SİZİN YAPTIKLARINIZ

10. Sınıf Öğrencilerimizin Yapmış Oldukları Lambalar

SİZİN YAPTIKLARINIZ

Bir çıkmaz sokaktayım
Ama iki ucu da kapalı
Bir ucunda duvar
Bir ucunda sen
Yerde bir cam 
O da benim gibi kırık 
Ayaklarım çıplak 
Sana doğru emin adımlarla ilerliyorum
Lakin her adım attığımda ,
Yol da benimle ilerliyor.
Bir çıkmaz sokaktayım.
Aklım duvara kalbim sana yönlendiriyor beni.
Yılmıyorum kalbimi dinliyorum.
Yürüyorum, yürüdükçe canım yanıyor.
En sonunda aklımın götürdüğü yere gidiyorum.
Fakat zaman geçmiş ne sen bana yakınsın ne de duvar.
Çıkmaz bir sokaktayım.
Her adım bir yıl her cam kırığı bir gözyaşı.
Bir ucunda hayallerim, bir ucunda aşk.
Ben aşkı seçiyorum hayallerimden vazgeçerek.
Ama sonunda yoruluyorum ne sen varsın ne de  bir çıkış
Yürüyorum bir ışık görüyorum bir çıkış önünde bir bisiklet
Biniyorum ve ışığa doğru ilerliyorum
Çıkmaz bir sokaktayım
Ve bir çıkış
Bisiklet bir tabut 
Işıksa, o benim mezarım 

Yiğit Barış Koçer
12A

Nehir Polat
10/B

Emirhan çevik
9/A


