
rımızı tamamlamış olacağız.  12. 

sınıflarımız için Yüz Yüze Eğitim 

ise 1 Mart tarihinde başlayacak.  

Bu süreç içerisinde 

zamanımızı nasıl 

daha iyi değerlendi-

ririz? Canlı dersler, 

ödevler, projeler, 

sınavlar derken as-

lında çok da zamanı-

mız kalmıyor… Ho-

bilerimize, kitap 

okumaya, spora va-

kit ayırabiliyor mu-

yuz?Okul öğrenci 

gazetesi ekibi olarak sizlere do-

yumsuz bir 18. sayı hazırladık. 

Hepinize keyifli okumalar dileriz. 

Ü 
ç haftalık ara tatilin ardın-

dan 15 Şubat 2021 tarihin-

de ikinci dönem başladı.  

Öğrenci arkadaşlarımızla yüz yü-

ze buluşmayı hayal 

ediyorduk; ancak Milli 

Eğitim Bakanlığımız-

ca alınan karar doğrul-

tusunda bir müddet 

daha uzaktan eğitime 

devam edeceğiz. Canlı 

derslerimiz devam 

ederken 1 Mart tari-

hinde 9. ve 10. sınıf 

öğrencilerimizin birin-

ci dönem sınavları başlayacak. 10 

Mart tarihinde ise 11. ve 12. sı-

nıflarımızın sınavları başlayacak 

ve 19 Mart tarihine kadar sınavla-

İkinci Dönem Başladı! 

2021-YKS MSÜ ve İOKBS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR 

Y 
üksek Öğretim Kurumları sınavı başvuruları başladı. 12. sınıf 
öğrencilerimiz 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvurula-
rını gerçekleştirebilecekler. Öğrencilerimiz bu yıl ilk defa baş-
layacak uygulamayla yeni kimlik kartlarının olması koşuluyla 

edevlet uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. 26 
Haziran 2021 tar ihinde Temel Yeter lilik Testi (TYT), 27 Haziran 
2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğle-
den sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.  

4 Nisan tar ihinde gerçekleştirecek olan Milli Savunma Üniversitesi 
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının başvuruları da 23 Şubat tarihi-
ne kadar  devam edecektir . Salgın sürecinde okullar ından uzakta üni-
versite sınavına hazırlanan öğrencilerimize kolaylıklar dileriz. Çalışmala-
rının her evresinde, sınav öncesinde ve sonrasında, tercih döneminde öğ-
rencilerimizin yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. 12. Sınıf öğ-
rencilerimize ve yeniden sınava hazırlanan mezun öğrencilerimize başarı-
lar diliyoruz. 9, 10. ve 11. sınıflarımız ise 25 Nisan 2021 tarihinde ger-
çekleştirilecek İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 
Başvurularını kılavuzdaki şartları taşımaları koşuluyla 8-26 Şubat tar ih-
leri arasında okulumuzdan gerçekleştirebilirler.   

Yücel boru fen lisesi haftalık gazete  
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M 
illi Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası 
Çevrim İçi Bilgi Yarışması'nda 9-A sınıfı öğ-
rencimiz Şevval TEKİR Türkiye Dördüncüsü 

olarak okulumuzu gururlandı. Öğrencimiz aynı zamanda ya-
rışmada hem Gebze ilçemizde, hem de Kocaeli’de birinci 
oldu. Şevval’i yürekten tebrik ediyoruz.  

Gazete ybfl 

ULUSAL BİLGİ YARIŞMASINDA TÜRKİYE DERECESİ  

SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMALARINI  TAMAMLADIK  

M 
üdür Yardımcımız  Arif DÜLGER tarafından düzenlenen 
Sınıflar Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmalarımızı tamamla-
dık. Kahoot uygulaması üzerinden düzenlenen yarışmalar  
gün gün sınıflar düzeyinde gerçekleştirildi. Youtube ve ins-

tagram sayfalarımızdan yapılan canlı yayınlarla yarışmalarımız pek çok 
kişi tarafından keyifle takip edildi. Yarışmada arkadaşlarını geride bıra-
karak birinci olan öğrencilerimiz ödülleri Mart ayında okulumuzda tak-
dim edilecek. Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. Kazanan öğ-
rencilerimizi eder tebrik eder; başarılarının devamını dileriz. İşte Birinci 
olan öğrencilerimiz: 

 

         9. SINIF ŞAMPİYONU ENES ÇAĞLAYAN 

 

 

      10. SINIF ŞAMPİYONU M. SÜHEYL KIZILELMA 

 

  

 11. SINIF ŞAMPİYONU ESMA KETENCİ 

 

 

 12. SINIF ŞAMPİYONU AHMET DÜZENLİ 
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FOTOĞRAF YARIŞMAMIZIN ÖDÜLÜNÜ TAKDİM ETTİK 

O 
kulumuz öğrencileri arasında gerçekleştirilen "Salgın Sürecinde Öğrencilerin 
Doğa Ve İnsan Sevgisini Arttırmak" konulu fotoğraf yarışmasının ödülü takdim 
edildi. Öğrencilerimizin fotoğraf sanatına olan ilgilerinin artırılması, yaşadıkları 
çevreye duyarlı olması, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması,  ders dışı 

sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlıklarının arttırılmasına katkı sağlanması, 
öğrencilerin sanatla bağlantı kurmalarını, estetik bakış açılarını geliştirmelerinin 
sağlanması, amacıyla düzenlenen "Salgın Sürecinde Öğrencilerin Doğa ve İnsan Sevgisini 
Arttırmak" konulu fotoğraf yarışmasının ödülü okul müdürümüz Sn. İsmail BOĞA 
tarafından yarışma birincisi öğrencimiz 12/D şubesinden Onur BAYIR'a takdim edildi. 
Yarışmada emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencimizi tebrik ederiz. 

TEKNOFESTE HAZIRLANIYORUZ  

D 
ünyanın En Büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNO-
FEST Roket Yarışmasında 3 okul ortaklığında öğrencilerimizin tasarla-
yıp üreteceği Roket ile 2021’de Tuz Gölü’nde, sınırları zorlamayı he-
defliyoruz. Hazırlıklarımız tüm hızı ile devam ediyor.  



M erhabalar kıymetli okuyucu, ben Akın Giray Çakal.  

Eğitim hayatında bu okula yolu düşmüş şanslı insanlar-
dan biriyim. Mezun olduğu lisenin çıkardığı gazeteye 

yazı yazma fırsatı bulduğu için haklı bir mutluluk yaşayan bir üni-
versite öğrencisiyim. 
Yücel Boru Fen Lisesi, yaşattığı deneyimlerle benim için oldukça özel bir yere sahip. Öğ-
retmenlerimizle yaptığımız dersler, kaliteli bir program sergilemek için sürekli tekrar eden 
provalar, arkadaşlarımla yaptığım güzel sohbetler, katıldığımız yarışmalar ve sınav haftala-
rı Yücel Boru’nun unutulmazları olarak kafamda yer etmiş durumda. İçinde bulunduğumuz 
çalışmalar silsilesinin verdiği o yorucu ama güzel atmosfer aslında bizlere birlikte çalışma-
ya dair çok şey öğretti. Bunların haricinde bu değerli okula bir yıl süreyle okul başkanlığı 
yapma fırsatına sahip oldum. Bu süreçte YBFL ruhunu ve öğrencilerini çok daha iyi tanıdı-
ğımı düşünüyorum. Bu yazı aracılığıyla da bu güzel şartların oluşmasını sağlayan tüm arka-
daşlarıma, değerli öğretmenlerimize, saygıdeğer idarecilerimize ve asla unutmayacağımız 
sempatik okul çalışanlarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
  

 Lisenin bana verdiği en değerli şey ise hiç şüphesiz bu dört yılda tanıştığım insanlar-
dır. Çok değerli dostluklar kazanmamı sağlayan YBFL bu kişiler aracılığıyla dünyaya daha 
farklı bakmamı sağlamıştır. Bununla birlikte hayal ettiğimiz kişiliklere dönüşebilmemiz 
için ilk adımları da bu okulda attığımızı belirtmekte fayda var. Gelecek tahayyülünü kendi 
gerçekliği haline getirmeye çalışan ve bunun için emek harcayan insanları gördüm, onlar-
dan etkilendim. Kendi eksenimden Yücel Boru benim de hayallerimin deney sahası oldu. 
Değerli olansa deneyin sonucu değil onu gerçekleştirmek için ruhumuzda taşıdığımız az-

min kendisiydi. 

 Bu günlerde ise pandemi şartları 
altında Galatasaray Üniversitesi bünye-
sinde online olarak Fransızca öğreniyo-
rum. Evde olmanın zorluğunu herkes 
gibi hissediyorum: ) .  Üniversitemde 
ilk senem olduğu için kulüp bazında 
dişe dokunur bir şeylere imza atmış sa-
yılmam. Bununla birlikte Alegori Dergi 
adlı e-platformda tarih içerikleri üreti-
yorum. Tarih dışında birçok alanda da 
yazılar mevcut. Yücel Boru’dan mezun 
birçok insanın bulunduğu ekip kaliteli 
şeyler ortaya koyuyor. Bakmanızı tav-
siye ederim. 

  

Bu okulda yaptığımız etkinlikler yaşam merdivenlerinde bizlere ayrı bir ruh kazandırdı. 
Her günün sabahında Yücel Boru Fen Lisesinde olmak hayali ayrı bir heyecandı. Yürekle-
rimize, zihnimize işlemiş o ilk günkü aşkla, çalışmanın verdiği iştiyakla, derin hasretlerim-
le okullarımıza dönmek ümidiyle… 
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AKIN GİRAY ÇAKAL 

2019 MEZUNU 

MEZUNLARDAN MEKTUPLAR 

“HAYALLERİ Mİ N DENEY SAHASİ”  



Merhaba, ben 10/A sınıfından Altan  
Berdan Taşçıoğlu. Okulumuzun 2019-2020 
eğitim öğretim yılının sınav birincisi İlknur  
Durmuş ile yaptığım röportajda aldığım 
cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum 
 
1) Okulumuzda sınav birincisi olmayı 
bekliyor muydun? 

Sınavdan sonra cevapları kontrol ettiğimde 
iyi bir sonuç geleceğini tahmin ediyordum 
fakat birincilik beklemiyordum. 
 

2) Sınava çalışırken sosyal aktivitelere de 
zaman ayırabildin mi? 

Önceki seneler kadar olmadı elbette ama 
yorulduğum zamanlarda derslerden uzak-
laşmaya ve kendime vakit ayırmaya çalış-
tım.  
 
3) Sınava çalışırken kullandığın taktikler-
den bahsedebilir misin? 

Özellikle son birkaç ayda çok fazla dene-
me çözdüm ve her denemeden sonra yapa-
madığım soruları ve konuları mutlaka göz-
den geçirdim. Sorulardan öğrendiğim bil-
gileri, çok sık unuttuğum bilgileri yazdı-

ğım ve sık sık 
okuduğum not 
kağıtlarım vardı.  
 
4) Başarının sır-
rı ne? 

Bu sorunun be-
nim için birden 
çok cevabı var. 
Bana bu başarıyı 
getiren en büyük 
etken 11. sınıfta-
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ki çalışmamdır diye-
bilirim. Benim için 
çok önemli bir seney-
di. Sınavın ciddiyetinin farkına vararak 
başladığım bir seneyi hem 11. sınıf ko-
nularını tam anlamıyla anlayarak hem de 
Tyt konularının büyük bir kısmını halle-
derek geçirdim. Onun haricinde her za-
man beni destekleyen ailem, öğretmen-
lerim, arkadaşlarım vardı. Gün geçtikçe 
gerçekleşeceğine olan inancımın arttığı 
bir hedefim vardı. Yorulduğum zaman-
larda bir sene sonra hayalini kurduğum 
yerde olacağımı düşündüm. 
 
5) Ailenin başarında etkisi nelerdir? 

Ailem bana her zaman çok güvenir ve 
beni daima destekler. Son sene de özel-
likle evde olduğumuz vakitlerde her za-
man yanımdaydılar. Benim için ellerin-
den ne gelirse yaptılar, sınav günü onlar 
da en az benim kadar heyecanlıydılar. 
Başarımdaki etkileri çok büyüktür. 
 
6) Öğretmenlerin, rehberlik öğretmen-
lerinin başarında etkisi nelerdir? 

Okul müdürümüz İsmail Hoca’nın ve 
okulumuzdaki bütün öğretmenlerimin 
hepsi başarımda çok büyük etkiye sahip. 
Okulda her zaman sorularımızı cevapla-
dılar, sorunlarımızı dinlediler ve sorunla-
rımıza çözüm bulmak için uğraştılar. Ev-
de olduğumuz zor zamanlarda da aynı 
şekilde oldu. Okuldan uzaklaşmamıza 
rağmen daima yanımızda oldular. Bilge 
Hocam beni her zaman takip etti ve iyi 
olmam için uğraştı. Her gün moralim 
bozuk bir şekilde onu aradığımda beni 
kendime getirirdi. Öğretmenlerimin hep-
si benim için çok değerli. 

RÖ PÖRTAJ 

ÖKUL SİNAV Bİ Rİ NCİ Lİ Ğ İ   

Altan B. Taşçıoğlu 



 
7) Okulun dışında herhangi bir kursa 
gittin veya özel bir ders aldın mı? 
 
Hayır. Okulumuzun kurslarına gidiyor-
dum ve bundan çok memnundum. Kursla-
rın bana çok faydası oldu. 
 
8) Son sene çözdüğün testler vir önceki 
senelere göre daha mı fazla ve zorluydu? 
 
Bu dersten derse göre farklılık gösterir. 

Örneğin Tyt Matematik ve Türkçe için 

orta düzey soruları 11.sınıfta görmüştüm. 

O yüzden 12. Sınıfta daha zorlarını çöz-

meye ve genelde deneme üzerinden git-

meye gayret ettim. Tyt Fen ve Sosyal için 

sınav düzeyinde sorular çözdüm. Ayt için 

ise genelde farklı kaynaklardan zor ve de-

ğişik sorular görmeye çalıştım. 
  
9) 9. sınıfın başından beri planlı çalışma 
yaptın mı? Yani çalışmalarını bir plan 
dâhilinde mi yürüttün? 

9. ve 10. sınıfta sınav gerçeğinin farkında 
değildim ama ortalama için çalışıyordum. 
11 ve 12. sınıfta sınav gerçeğinin farkına 
vararak daha düzenli çalıştım. Bazen sev-
mediğim konulara çalışmayı sürekli erte-

lerdim. Her zaman bir plana bağlı kaldı-
ğımı söyleyemem açıkçası. 

10) Lisede 4 sene boyunca aldığın not-
ların ortalaması, sınav puanını ciddi 
derecede etkiledi mi? 

Çok fazla olduğunu düşünmüyorum. 
Ham puanda 503. yerleştirme puanında 
548. oldum.  
 
11) Yapmamız gerekenleri biliyoruz 
ama özellikle yapmamamız gereken 
şeyler nelerdir? 

İlk olarak kendinizi  başkalarıyla kıyas-
lamayın. Eğer bir hedefiniz varsa bu he-
def için yapmanız gereken netlere göre 
yükselmeye çalışın. Başkalarının ne yap-
tığıyla ilgilenmeyin. İkinci olarak da 
sevdiğiniz ya da yapabildiğiniz konular 
yerine yapamadığınız konuların inatla 
üstüne gidin. Yapamadığınız soruları an-
layana kadar uğraşın. Son olarak da mo-
ralinizi ve motivasyonunuzu yüksek tu-
tun. Düştüğünüz zaman rakiplerinizin de 
bu durumda olduğunu ve bir yıl sonra 
olmak istediğiniz yeri düşünün. 
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ondan kurtulmalı-
yız” der… Gerçekten 
bu kadar sert mi yaşam? Herkes, en yakın-
larımız bile bu kadar iki yüzlü olabilir mi? 
Tıkır tıkır işleten bu düzenden birkaç gün 
olsun çıktığımızda her şeyin rengi değişe-
cek, tavırlar değişecek, sevgi, saygı gide-
cek mi? Sanırım bunları anlamanın tek yo-
lu durmak ya da ara vermek. Belki o zaman 
bazılarının gözünde yok edilmesi gereken 
bir böceğe dönüşürüz.  

 Her şey bittikten sonra temizlikçi 
kadının aile bireylerinin yanına gelip, o şe-
yin temizliğini düşünmenize gerek yok de-
mesi ve Gregor’un cesedini yok etmesi ba-
na derin devletleri düşündürdü.  En ürperti-
ci anlardan biriydi bence. Bir diğer gözden 
kaçırılmaması gereken nokta ise hizmetçi 
kadının her gün odasına gelip rutin kontro-
lünü yapması. Burada derin bir anlam yatı-
yor gibi. Düzen, kendinden çıkanları sürek-
li denetliyor ve kontrol altında tutuyor me-
sajı var gibi.  

 Tek bir sevmediğim nokta var, en 
sevdiğim Can Yayınları dahil olmak üzere 
bir çok yayın evi bu noktayı kaçırmış. Kaf-
ka kitap basılacağı sırada yayın evine mek-
tupla, “Kitap kapağına asla bir böcek çizil-
memeli!” demesine rağmen kapağında bö-
cek resmi olmasıydı.   
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A 
 

slında kitabın giriş cümlesi olan 
alıntının sonrasında kitapla ilgili 

bir özete gerek kalmıyor.  

 Dönüşüm çok vurucu ve net bir 
girişle başlar. Aslında çok sıra dışıdır bir 
insanın böceğe dönüşmesi. Siz hiç kendi-
nizi böcek gibi hissetmediniz mi? Ben 
hissettim. Kafka’nın sistem içinde kölele-
şen, sürekli olarak bazı sorumlulukları 
yerine getirmesi istenen, bu sorumluluk-
ları yerine getirilmediğinde toplum tara-
fından dışarı atılan bir insanı resmettiği 
muhteşem öyküsüdür bu kitap.  

 Sistemde küçük bir insan olmaya 
ara verirseniz, küçük bir böcek olursunuz 
ve aileniz dahil hiç kimse sizi sevmez, 
istemez ve tiksinir. Her daim masum ola-

rak anılan küçük 
kardeşiniz  bile 
bir süre sonra 
değişmeye baş-
lar. Kendi haya-
tına müdahale 
olduğunda, ken-
di yapması gere-
kenler, sorumlu-
luklar arttığında, 
ödün vermeye  
başlaması gerek-
tiğinde artık o da 
sizi istemez ve 
“artık gitmeli! 

Kİ TAP TANİTİMİ 

DÖ NU ŞU M  

İrem Üçer 9/B “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı 
düşlerden uyandığında, kendini 

yatağında dev bir böceğe dönüşmüş 
olarak buldu.“  

Franz Kafka-Dönüşüm 
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ĞU NDEM 

KİZİL ĞEZEĞENDE YAŞAM 

Astronotlar Mars’a ulaşınca ne 
yapacaklar? 

 NASA ile ortak çalışmalar yapan, 
Dünya’nın ilk özel roket şirketi SpaceX’in 
sahibi Elon Musk’ın amacı Mars’ta koloni 

kurup yaşamı 
oraya götürmek. 
Orada atmosfer 

başta olmak üzere 
bir çok konu 

üzerinde 
çalışacaklar. Ama 
en büyük amaçları 

insanlar için 
uygun bir ortam 

hazırlamak.  
 

İnsanlık neden 
daha önce 

Mars’a gitmedi ? 

            İnsanların daha önce Mars’a gitmemiş 

olmasının sebebi yeterli teknolojiye sahip 
olmamalarıydı. Buna rağmen Mars’a araçlar 

gönderildi, yüzeyi ve atmosferi hakkında 
önemli bilgiler elde edildi. Yakın zamanda 

Mars’a gitmememizin sebebi ise gidecek 
teknolojiye sahip olmamamız değil, dönecek  

teknolojiye tamamen  sahip olmamamız. Roket 

Dünya’ya dönmek üzere kalkışa geçtikten sonra 
çok fazla oksijene ihtiyaç duyacak ve Mars’ta 

insanlar için bile yeteri kadar oksijen 

bulunmazken roket kalkışa geçemez. Tam 
burada ‘‘Persevarence’’  adını verdikleri araçlar 

devreye giriyor. Atmosferinin %95’ i 

karbondioksitten oluşan Mars’ta görev yapacak 
olan bu araç, karbondioksit molekülünü ayırıp 

oksijeni serbest bırakacak. Bu da rokete ihtiyacı 

olan oksijeni sağlayacak. 

NASA ve SpaceX neden Mars’a gitmek 
istiyor?  
Güneş sistemine bakacak olursak  Venüs ve 
Merkür çok sıcak;  Jüpiter, Satürn, Neptün ve 
Uranüs ise gazdan oluşuyor ve yüzeyleri yok. 
Geriye şu anlık 
ulaşılması en 
mümkün 
gezegen, Mars 
kalıyor. 
Atmosferi 
olması da büyük 
bir etken. Hiç 
atmosferi 
olmayan bir 
gezegene 
atmosfer yapmak 
şu anlık mümkün 
değil ancak   
atmosferi olan 
bir gezegeni insan yaşamına uygun hale 
getirmek alg adı verilen su yosunları sayesinde 
mümkün. Mars’ın yer çekimi dünyanın yer 
çekimiyle birebir aynı olmasa da yine de 
insanlar için en uygunu. Ayrıca bilim insanları 
Mars’ın insanların su ihtiyacı problemini diğer 
gezegenlerden daha iyi çözebileceğini 
düşünüyor. Mars’taki yer şekilleri ve kanallar 
burada daha önce su olduğunu ve hala 
olabileceğini gösteriyor.  

Peki Mars’a yolculuk nasıl olacak ?  

NASA, Mars’a gidebilmek için önce Ay’a 
ulaşmayı planlıyor. NASA Mars’ta yapmayı 
planladığı şeyleri önce Ay’da yapmasının 
gerekli olduğunu söylüyor. Dünya’dan Mars’a 
140.000.000 mil yol, yani 6 aylık bir yolculuk 
var. NASA bunun için önce 240.000 mil yol 
alıp 3 gün içinde Ay’a gidecek.  

İ 
 

 

nsanlık yıllardır uzayda yaşamın varlığına ulaşmaya çalı-
şıyor. Bunun için uzaya araçlar gönderip çalışmalar yapan 

SpaceX ve NASA’nın odağı ise kızıl gezegen Mars.  

Fulya Ön 10/A 



 

B 
ir senedir alışmaya çalıştığımız yeni hayatı-

mızda sanat dünyası da değişti. İnternetin 

vazgeçilmez olduğu (bazen çok yorsa da) bu 

yeni hayatta farklı sanat dalları da kendine yer bulmaya çalışmakta. Re-

sim-müzik atölyelerini uzaktan eğitimle, sinema seanslarını dizi ve film 

altyapısı sunan farklı mecralarla, müze ve sergileri sanal gezilerle tamam-

lamaya çalıştık. Bu alanlar kendi yollarında bir nebze ilerlerken doğal ola-

rak tiyatroya bir alternatif bulunamadı. Çünkü sahne önünde olmak, ana 

tanıklık etmek, birlikte alkışlamak ve 

birlikte etkilenmek gibi tiyatroyu ti-

yatro yapan unsurların yeri, sosyal 

mesafe ile maalesef doldurulamıyor. 

Eh tiyatro çekimlerini ekrandan izle-

mek pek de tiyatro seyircisine göre 

değil. Ancak İŞ-SANAT tiyatroyu 

farklı bir açıdan görmemizi sağlayan bir çalışma başlattı. PROVADAN 

İZLE başlığı altında yapılan bu çalışmada SEMAVER KUMPANYA adlı 

sevilen tiyatro topluluğu Molière’in  "Cimri" oyununun prova okumasını 

yaptı. Bizler de ekranlardan bu provaya dahil olarak sahneyi değil ama 

perdelerin arkasını görme imkanı bulduk. Ünlü oyuncu Serkan Keskin’in 

çokça dikkat çektiği bu oyunu herkesin bir de provadan görmesini tavsiye 

ederim. https://www.youtube.com/watch?v=dccK1jLgxpw  
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Tİ YATRÖ 

SANATİN FARKLİ PENCERELERİ  

Sevgi Akbaba/Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretmeni 

https://www.youtube.com/watch?v=dccK1jLgxpw


Gündüz Ayarlanan Gece Devriyesi 

R embrandt’ın ünlü tablosu Yüzbaşı 
Franz Banning Cocq ve Milis Birliği 

veya daha iyi bilinen ismiyle Gece Devri-
yesi üzerinden 1947’de restorasyon sırasın-
da kalın bir is tabakası temizlenmiş ve tab-
lodaki sahnenin aslında geceyi değil de 
gündüzü yansıttığı ortaya çıkmış. 
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SANAT 

Bİ R DE BÖ YLE BAKİN 

P ablo Picasso’nun Yaşlı 
Gitarist tablosuna dik-

katle bakarsanız, resimdeki 
adamın başının arkasındaki 

loş kadın silüetini görebilirsiniz. 
 
Şikago Sanat Enstitüsü’nden bazı araştırmacılar, res-
min kızılötesi ve x-ray fotoğraflarını çektikten sonra alt 
katmanlarda çizilmiş birkaç şekil daha olduğu-
nu keşfetmişler. 
 
Muhtemelen, sanatçı yeni tuvaller almak için yeterli 
parası olmadığından eskilerin üzerine yeni resimler 
yapmak zorunda kalmış. 

Mehmet Seçkin Bulduk 
Görsel Sanatlar Öğretmeni 

Yanlış Kulak 

V incent Van Gogh’un “Kulağı Sargılı Otoport-
re”si sanatçıyı yaralanmış sağ kulağı ile be-

timliyor. Gerçekteyse, sanatçı sol kulağını kesmiş-
tir. Bu çelişki Van Gogh’un otoportresini yapmak 
için bir ayna 

http://www.visual-arts-cork.com/famous-paintings/night-watch.htm
https://daydreamtourist.com/2012/08/22/the-painting-under-the-painting/


K 
lasiktir insan. Merak edip 
bazı şeylerin başına gelme-
sini kendi sağlar. Bunun 

belki de çocukluktan bir farkı yoktur. 
Onlar genelde çamaşır suyunu merak 
eder; anlaşılan ben küçük bir dünyayı 
merak ettim. Ne diyebilirim yalnızca 
bir kadehti. Yalnızca. İnce uzun bar-
dak, şişeden akan kızıl tonlarında bir 
sıvı... Neyse ki  çok bir etkisi olmadı, 
yalnızca arkadaşlarla buluşamadım. 
Zaten uzaktı, şimdi kim gidecekti Av-
cılar’a kadar? Evde oturdum, sadece 
ekrana baktım, ev biraz dağınıktı da. 
Aman… Sıkıntı çıkmaz nasılsa, hafta 
sonu ne de olsa. Hafta sonu deyince 
aklıma geldi, şöyle güzel bir pazar 
yemeği yesem. Ortaya bir balık, yanı-
na bir salata... Bugün iki kadeh canım 
çekti, ne olabilir ki? Belki bir kırışık-
lık daha. Bugün pazartesi, şapşal gi-
biyim. Tek gördüğüm yatağımın kar-
şısındaki saat. Dur bir dakika! Benim 
yatağımın karşısındaki saat diye bir 
şey olmaz ki. Benim evimdeki tek 
saat balkonda. Dur bir dakika, ben 
masada mı uyudum? Hayır, iş! Ola-
maz! Ben ona da gitmedim. Kesin 
kovulurum derken gelen o telefon se-
si ve muhteşem “Tazminatını muha-
sebe bölümünden alınız” yazılı me-
saj. Harika! Neyse ya... Zaten iş de 
uzaktaydı, kim gidecekti Pendik’e 
kadar? Benim güzel Beykoz’umda 
yer mi yok çalışacak. Koyayım üç 
kadeh de içeyim, ne olacak birkaç kı-
rışıklıktan canım. 

Tam beş gün oldu. 
Benim güzel Bey-
koz’umda bana gö-

re iş yokmuş gali-
ba, her girdiğim 

dükkandan ihtiyar-
lamışsın artık ne 
çalışması diye gön-

deriyorlar. 35 ya-
şındayım diyorum, 
“Dayı hadi işine!” 

diye gönderiyorlar. Sonra ne oluyor, 
ben sinirleniyorum. Beş kadeh içki 

içiyorum, zaten artık balkondan da 
çıkmıyorum. Sonuçta benim şişem bu-
rada, evim yanı başımda. Oh be... So-

nunda şişedeyim. Dairem güzel, geniş, 
yuvarlak. Her yerde cam, buradan 
dünya sanat eseri gibi gözüküyor, 

manzara harika. Sanki 5 yıldır değil de 
yaratılıştan beri buradayım, sadece bi-

razcık değil de yüzüm baya buruşuk. 
Bakkal eve gerçek evi getirince 
“Yüzün pek bir karanlık, gece gibisin 

moruk!” deyip duruyor. Şu şişeden 
çıksam gösteririm ona gününü de şim-
di kim çıkacak güzelim şişeden? Zaten 

kimse çıkamaz şişeden, ağzını kapa-
mışlar ki. Ne? Ağzını kapamışlar iyi 

de bu evin penceresi, kapısı yok ki! 
Hava nereden girecek? Amaaan! Ma-
dem boğuluyorum bari evimde boğu-

layım. Son bir kadeh... Hem ne olacak 
bir kırışıklıktan değil mi?  

Arif Bekdik 10/B 
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Hİ KAYE 

KU ÇU K DU NYAM 



H 
er hafta okulumuzdan küçük 
bir dostumuzu paylaştığımız 
köşemizde yine minik bir 
konuğumuz var.  

Karşınızda okulumuzun müdür yar-
dımcısı Göksu Demiral ve kedisi Azur! 

İlgisiz Duramayan “Azur” 

Merhaba! Evimizin yeni üyesi Azur 
hayatımıza 2 aylıkken dahil oldu. Daha 
önce de 12 yıl boyunca bir köpeğe bak-
tığım için, evcil hayvan sahibi olmanın 
nasıl bir sorumluluk getireceğini, aile-

mizde ne gibi değişiklikler ola-
cağını biliyordum. Azur ile  
(isim annesi Seher Hocamız.) 

Evimizdeki Dostlar :) 

günlerimize kocaman bir güzellik 
katmış olduk. Bir canlıya emek ver-
menin mutluluğu paha biçilemez. 
Her sabah erkenden onunla güne 
başlıyorum, sabah neşemiz diyebili-
rim. İşe gitmeden önce mutlaka oyun 
oynamak, ilgi göstermek zorundayız 
aksi halde çok mutsuz oluyor ve 
üzüntüsünü gerçekten belli edip 
surat asabiliyor. Tabi eve döndü-
ğümüzde de aynı rutinlerimiz 
geçerli. Oyuncak fareleriyle oy-
natılırsa, camdan dışarıyı seyret-
me keyfi yaparsa  ve uzun uzun 
sevilirse ondan mutlusu yoktur. 
:) 
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MATEMATİK OYUNLARI: 11 KURALI 

11 Kuralı denilen bu kural  size iki basamaklı bir sayıyı 11 ile kolay bir şe-
kilde çarpmanın yolunu gösterecek. 

Karanlık Enerji 

E 
vren sürekli genişlemektedir. Ge-
nişlemeyi sağlayan bir kuvvet ol-
malıdır. Bu 

itici kuvvetin yaptı-
ğı iş sonucu sürekli 
hareket eden galak-
silerin arasındaki 
mesafenin açılması 
gerçekleşir. 

Hareket halindeki 
galaksileri ve onla-
rın arasındaki me-
safeyi düzenlediği düşünülen enerjiye 
“karanlık enerji” denir. 

Güneşten çok daha büyük, dengesi bozul-
muş bir yıldızın içe doğru çöküp küçül-

mesi sonucu ortaya 
çıkan, çekim kuvveti 
inanılmaz seviyede 
artan gök cismidir. Bu 
çekim kuvvetinden 
yalnıza madde değil 
ışık bile kaçamaz. Bu 
yüzden “kara delik” 
denilmiştir. 
 

İhsan Aras 
Fizik Öğretmeni 

Kara Delik 

Örneğin 75 ile 11’i çarpmak isti-
yorsunuz. 

1) Önce 7 ile 5’i birbirinden uzak-
laştırın. Yani 7—5 şeklinde yazın. 

2) Sonra 7 ile 5’i toplayın ve 12’yi 
bulun. 

3) Şimdi bulduğunuz 12 sayısını 7 
ve 5 rakamları arasındaki boşluğa 
koyun. Ama dikkat! Eğer bu sayı 
12 gibi 9’dan büyük çıkarsa 12’de-
ki 1’i 7’ye ekleyin. Kalan 2’yi de 
araya koyun. Cevabımız şöyle: 
75x11=825 

Kaynak : https://www.tzv.org.tr 


