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Konak Belediyesi tarafından 12-13 Aralık 2018 tarihlerinde İzmir Külrür Park 1 nolu Holde İsmet İnönü´yü Anma Satranç
Turnuvası - 4 düzenlenmiştir. Turnuvada eşlendirmeler, 6 tur İsviçre Sistemi Takım eşlendirme kurallarına göre yapılmış olup
35´+30´´ süre verilerek takımlar halinde turlar gerçekleştirilmiştir. İzmir Fen Lisesi´ni temsil eden Egemen, Efe, Alper, Mehmet
Ata ve Mustafa takım halinde LİSE KATEGORİSİ birinci olmuşlardır. Aynı zamanda Egemen, Efe ve Alper masa sıralamasında
kendi masalarında ikinci olmuşlardır.



İ Ç İ N D E K İ L E R  ( S A T R A N Ç )

Satranç Oyun Anal�z� - 01
1956 'da  Rosenwald  New  York ' ta  oynanmış  ve  yüzy ı l ın

oyunu  olarak  bi l inen  Donald  Byrne  -  Robert  James

Fischer  aras ındaki  oyunu  Efe  Solmaz  inceledi .

Satranç Bulmacası - 02
Kendi  oyunlar ından  es inlenerek  İ l yas  Ümit  Yalç ın  ne

kadar  i ler iy i  görebi leceğiniz i  sorgulatabi lecek

bulmacalar  hazı r ladı .

Gelecek Ayın Turnuvaları - 05
Öğrenci ler imiz in  hem  kat ı lmak  hem  de  i z lemek  iç in

i lg iy le  bekledik ler i  Şubat  ayı  turnuvalar ı  i le  i lg i l i

b i lg i ler i  Eren  Acet  der ledi .

Turnuvalarda Ne Oldu? - 04
Ocak  ayında  ülkemizde  veya  yurt  dış ında  hangi

turnuvalar ın  düzenlendiği  ve  bu  önemli  turnuvalarda

son  durumlar ın  ne  olduğunu  Eren  Acet  der ledi .

Satranç Öğren�yorum - 03
En  temel  kural lardan  başlayarak  satranç

öğrenmenize  destek  olabi lecek  bir  eğit im  ser is in i

Eren  Acet  hazı r ladı  ve  peyder  pey  paylaş ıyoruz .

Okul olarak b�r çok satranç turnuvasına katıldık ama
en kalabalık olduğumuz turnuva 2019 tar�h�ndek�

oldu. B�r kız ve üç genel takımımızda yer alan
toplamda 20 l�sanslı satranç oyuncusu öğrenc�m�z,

2018 - 2019 Öğret�m Yılı Okul Sporları Satranç
Turnuvasında okulumuzu başarıyla tems�l ett�ler.

(Beden Eğ�t�m� Öğretmen�m�z Üm�t KALKAN ve
B�l�ş�m Teknoloj�ler� Öğretmen�m�z Sertaç ATEŞ)

2018 - 2019 Öğretim Yılı Okul Sporları Satranç
Turnuvası kız takımımız

2018 - 2019
Öğretim Yılı

Okul Sporları
Satranç

Turnuvası erkek
takımımız 01

2018 - 2019
Öğretim Yılı

Okul Sporları
Satranç

Turnuvası erkek
takımımız 02

2018 - 2019
Öğretim Yılı

Okul Sporları
Satranç

Turnuvası erkek
takımımız 03



İzm�r Fen L�ses�nde Satranç
Oynamak

A L P E R  A Y D I N

İ Ç İ N D E K İ L E R  ( B İ Z İ M  K A L E M İ M İ Z D E N )



İ Ç İ N D E K İ L E R  ( Z E K A  O Y U N L A R I )

Sudoku - 01
Mert  Bosnal ıoğlu  Sudoku  köşes inde  önce  sudokuyu

anlatt ı  ardından  da  s iz lere  bir  kaç  soru  hazı r ladı .

Apartmanlar - 02
Apartmanlar  i s iml i  oyunun  tanıt ımını  Hüseyin

Batuhan  Oğuz  yapt ı  ve  üç  sev iyede  soru  grubunu

beğeninize  sundu .

Mantık Soruları 05
Okulumuzu  bu  y ı l  zeka  oyunlar ı  şampiyonas ında  da

temsi l  eden  Alper  Tezcan  akı l lara  zarar  mantık

sorular ın ı  s iz ler  iç in  hazı r ladı .

Kakuro 04
Mel ike  Bomba  Kakuro  i s iml i  oyunu  kaleme  aldı  ve

hem  oyunun  tanıt ımını  yapt ı  hem  de  s iz ler  iç in

çeş i t l i  sev iye lerde  nite l ik l i  kakurolar  hazı r ladı

Harflerle Oyunlar 03
Hem  dergimiz in  editör lüğünü  üst lenen  hem  de

dergimiz  iç in  içer ik  üreten  Eren  Erpalabıy ık

sözcükler le  aras ı  i y i  olanlar  iç in  çeş i t l i  sev iye lerde

kel ime  oyunlar ı  hazı r ladı .



Akıllara Seza Ön Söz

Eren Erpalabıyık

Değer l i   Bulmacasever ler ,

Akl ın ız ın  s ın ı r lar ın ı  zor lamaya  hazı r  mısınız?

Biz ler  İFL  öğrenci ler i  olarak  hem  okulumuz  bünyes inde

hem  de  okulumuz  dış ında  yapı lan  çeş i t l i  satranç  ve

zeka  oyunlar ı  turnuvalar ına  kat ı ld ık  ve  kat ı l ı yoruz .

Yaşadığımız  bu  sa lg ın  döneminde  de  çevr im  iç i  yapı lan

okul  iç i  ve  dış ı  bir  çok  turnuvaya  bireysel  veya  tak ım

olarak  kat ı ld ık .

En  son  kat ı ld ığ ımız  Türk iye  Zekâ  Vakf ı 'nın  düzenlediği

şampiyonada  akl ımıza  bir  dergi  hazı r lama  f ikr i  geldi .

Niye  satranç  ve  zeka  oyunlar ı  i le  dolu  bir  bulmaca

dergis i  çıkarmıyoruz  dedik .  Üretmeye  başlay ınca

akl ımıza  turnuva  haber ler i ,  satranç  anal iz ler i  ve  daha

bir  çok  bölüm  geldi .  Mevcut  anı lar ımız ı  tazelemek  iç in

de  eski  turnuva  fotoğraf lar ımız ı  kul lanmak  i s tedik .

Evlerde  kalmak  zorunda  olduğumuz  bu  dönemde

zamanımız ı  daha  güzel  geçi rmek  iç in  kısa  sürede

hazı r ladığ ımız  ve  "Akı l lara  Seza "  adını  verdiğ imiz

dergimiz in  i lk  say ıs ı  i le  karş ın ızdayız .  

Satranç  ve  Zekâ   Oyunlar ı  kulübü  öğrenci ler i  olarak

hazı r ladığ ımız  bu  dergide  biz lere  her  zaman  destek

olan  Okul  Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ 'a  çok

teşekkür  eder iz .

Bu  süreçte  biz lere  akt i f  olarak  yardımcı  olan  Bi l i ş im

Teknoloj i ler i  öğretmenimiz  Sertaç  ATEŞ  başta  olmak

üzere  Satranç  ve  Zeka  Oyunlar ı  Kulübü  Danışman

Öğretmenler imiz  Selçuk  Sağbaş 'a  (Matematik ) ,  Serkan

Yolcu 'ya  (Fiz ik )  ve  Ümit  Kalkan 'a  (Beden  Eğit imi )  çok

teşekkür  eder iz .

 Ayl ık  olarak  yay ımlayacağımız  Akı l lara  Seza  dergimiz in

sonraki  say ı lar ında  da  görüşmek  di leğiy le .  Esen  kal ın .



Müdür Bey�n Yazısı

Mahmut YILDIZ
İzm�r Fen L�ses�

Okul Müdürü

      İnsanl ık  olağanüstü  dönemlerden  geçiyor .  Tüm  dünya  hiç  görülmedik  sa lg ın ın

iç inde  kaldı .  Öğrenci ler im  Bi l imsel  çal ı şmalar ıy la ,  proje  yar ışmalar ıy la ,  bi l im

ol impiyat lar ıy la ,  kültüre l  sanatsal  etk inl ik ler iy le  sa lg ın  dönemini  f ı r sata  çevi rdi ler .

Bu  s ık ınt ı l ı  süreçte  hayata  bakış lar ın ı  değişt i rd i ler .  İ lg i  ve  yetenekler in i  keşfett i ler .

Ulu  Önder  Mustafa  Kemal  ATATÜRK ’ün  “Hayatta  en  hakik i  mürş i t  i l imdir . ”

sözünden  yola  çıkarak  bi l imsel  araşt ı rmaya  daha  çok  zaman  ayı rdı lar .  Araşt ı rmak ,

öğrenmek ,  gel işmek  heyecan  ver ic i  dedi ler .  Sorumluluğun  bi l inc inde  planlar

yaparak  sadece  içse l  insanı  gel iş t i rmekle  yet inmedi ler ,  çevrey i  de  gel iş ime  doğru

i ler letmeye  çal ı ş t ı lar .  Yeni  keş i f ler  sunarak  “Akıl lara Seza ”  bir  dergiy le  daha  biz ler i

buluşturdular .

      Çağdaş  uygar l ığa  ulaşmak  iç in  bi l im ,  akı l  ve  teknolo j i  ı ş ığ ında  yet işen  f ikr i  hür ,

v icdanı  hür  öğrenci ler imiz  geleceğe  umutla  bakmamızı  sağl ıyor ,   öğrenci ler imiz in

çi f t  kanat l ı  olarak  yet işmesi  biz ler i  mutlu  ediyor .  Akl ımız ın ,  düşünceler imiz in

beslenmesi  iç in  merak  uyandır ıc ı  bir  çal ı şma  olmuş .  Dergimiz in  akı l  oyunlar ına

yeni  bakış  açı lar ı  get i rmesin i  temenni  ediyor ,  biz lere  bu  özenl i  çal ı şmalar ın ı

paylaşan  ve  derginin  hazı r lamasında  emeği  geçen  öğrenci ler ime  ve  Bi l i ş im

Teknoloj i ler i  Öğretmenimiz  Sertaç  ATEŞ  Beye  teşekkür ler imi  sunuyorum .

      Bi l ime  ve  akla  olan  i lg iy i  canl ı  tuttuğunuz  iç in  teşekkür ler  gençler .  Dergimiz in

akı l  oyunlar ında  yeni  keş i f ler  sunması  di leğiy le…



SATRANÇ
OYUN ANALİZİ

1.Af3 Af6 2.c4 g6 3.Ac3 Fg7
F�scher, kar�yer� boyunca f�ller� Grünfeld  ve Şah-
H�nt Savunmaları’nda f�anchetto yapmayı
sevm�şt�. 4.d4 0-0 5.Ff4 Byrne, Şah-H�nt’ten
kaçıyor (5.e4) çünkü karşısında oturan çocuğun
ülken�n en �y� oyuncularından b�r� olduğunu
duymuştu! 5...d5 F�scher bu hamle �le Grünfeld
Savunması’na g�rd�. 6.Vb3 dxc4 7.Vxc4 c6 8.e4
H�permodern anlayış! Merkez beyazın el�nde
fakat beyaz �ç�n �şler o kadar o kolay olmayacak.
S�yah gel�ş�mde önde ve merkez� kanatlardan
parçalamaya çalışacak. 8...Abd7 9.Kd1 Ab6
10.Vc5 Fg4 Beyaz şah hala merkezde. 1.d4’lü
açılışlarda bu normald�r çünkü oyun genelde
kapalı yapıda olur. 11.Fg5?!

EFE SOLMAZ
Rosenwald New York, 1956 • 0-1

Donald Byrne ve
Robert James Fischer

YÜZY IL IN  OYUNU

Byrne aynı f�lle �k�nc� kez oynuyor. Onun yer�ne
11.Fe2 oynamalıydı. 11...Aa4!! 13 yaşındak�
F�scher’dan muazzam b�r hamle. Reuben F�ne bu
hamleye üç ünlem puanı ver�r ("Dünyanın En
Büyük Satranç Oyunları" nda) ve bunu
"mükemmel b�r cevap" olarak adlandırır. Flohr ve
Botv�nn�k "64" te bunu "şok ed�c� ve çarpıcı b�r
hareket" olarak n�telend�rd�ler. Fred Re�nfeld
bunu "B�r satranç tahtasında ş�md�ye kadar
yapılmış en muhteşem hareketlerden b�r�" olarak
n�telend�rd� ve son zamanlarda GM Jon Rowson
bunu "Tüm zamanların en güçlü tekl� satranç
hareketler�nden b�r�" olarak n�telend�rd�.



12.Va3 Zorunlu b�r hamle, hatta muhtemelen
poz�syondak� tek oynanab�l�r hamle. [12.Axa4
At fedası kabul ed�lemez: 12 ... Axe4 13.Vc1
(13.Vxe7 Va5 + 14.b4 Vxa4 15.Vxe4 Kfe8 16.Fe7
Fxf3 17.gxf3 Ff8 ve S�yah kazanıyor) 13 ... Va5 +
14.Ac3 Fxf3 15.gxf3 Axg5 ve S�yah açıkça daha
�y� (Sh�pov) 12...Axc3 13.bxc3 Axe4! Byrne
haklı olarak fedayı kabul etm�yor ama
F�scher ısrarcı. 14.Fxe7 Vb6!

15.Fc4 Alma tavs�ye ed�lmez: 15.Fxf8 Fxf8
16.Vb3 Axc3! "ve S�yah burada açıkça daha
�y�d�r" (Gl�gor�c). 15...Axc3! 16.Fc5 Kfe8+ 17.Şf1

Fe6!! 13 yaşındak� oyuncuya anında dünya
çapında ün kazandıran hareket. Reuben F�ne
ona dört ünlem �şaret� verd� ("Şaşırtıcı b�r
cevap ... tüm varyasyonlarda kazanan")
18.Fxb6 Byrne vez�r� alıyor. 18...Fxc4+ Göster�
başlasın. 19.Şg1 Ae2+ 20.Şf1 Axd4+ 21.Şg1
Ae2+ 22.Şf1 Ac3+ 23.Şg1

S�yahın burada en azından b�r beraberl�ğ�
var, bu genç Bobby'n�n or�j�nal
hesaplamalarının b�r parçası olab�l�r. Ama
ş�md� aklında daha fazlası var! 23...axb6
24.Vb4 Ka4 F�scher tempoyu verm�yor
25.Vxb6 Axd1



F�scher verd�ğ� vez�re karşılık yeter�nce taş
aldı. Konumu kazanç. 26.h3 Kxa2 27.Şh2 Axf2
28.Ke1 Kxe1 29.Vd8+ Ff8 30.Axe1 Fd5 31.Af3
Ae4 32.Vb8 b5 33.h4 h5 34.Ae5 Şg7 35.Şg1
Fc5+ 36.Şf1 Ag3+ 37.Şe1 Fb4+ 38.Şd1 Fb3+
39.Şc1 Ae2+ 40.Şb1 Ac3+ 41.Şc1 Kc2#  0-1

Yüzyılın Oyunu

Rosenwald New York, 1956 • 0-1

Donald Byrne - Robert James F�scher



S�yah oynar ve beyaz en �y� hamleler� �le
cevap ver�r. S�yahın 8. hamles�nde mat.

Beyaz oynar ve 7. hamles�nde mat.

SATRANÇ
BULMACASI

Kend� oyunlarımdan s�zler �ç�n derled�m.
Umarım beğen�rs�n�z. B�r sonrak� sayımızda
cevaplarını paylaşacağız. Kolay gels�n.

İLYAS ÜMİT YALÇIN

S�yah oynar ve beyaz en �y� hamleler� �le
cevap ver�r. S�yahın 6. hamles�nde mat.



S�yah oynar ve 8. hamles�nde mat eder.

Beyaz oynar ve 5. hamles�nde mat eder.

Beyaz oynar ve 6. hamles�nde mat eder.

Beyaz oynar ve 7. hamles�nde mat eder.

Beyaz oynar ve 6. hamles�nde mat eder.



Atlar sadece “L” şeklinde ilerlerler. İlk önce dikey
veya yatay 2 kare gidersiniz, daha sonra geldiğiniz
kareden yatay veya dikey 1 kare ilerlersiniz. Atın en
önemli özelliklerinden biri taşların üzerinden
atlayabilmesidir.

Yetenek | 46

Satranç
Öğren�yorum

E Ğ İ T İ M  N O T U  0 1

Bu ayki ve de ilk sayımız olan Ocak sayımıza
hoşgeldiniz. Bu sayımızdan itibaren bu bölümde
satranç öğrenmek isteyen arkadaşlarla birlikte
satranç öğrenmeye başlayacağız. Satranç
öğrenmeye başlarken ilk öğrendiğimiz şey
taşların simgeleri, hareketleri ve taşların dizilişi
olacak. Satrançta altı çeşit taş vardır. Bunlar
şah, vezir, kale, piyon, at ve fildir. Satranç
tahtasında bu taşlar aşağıdaki semboller ile
gösterilir.

S A T R A N Ç  Ö Ğ R E N İ Y O R U M

E R E N  A C E T

Şimdi taşların tahtada dizilişini göreceğiz. Taşlar
oyun başlarken aşağıdaki gibi dizilir.

Piyonlar 2. Ve 7. Yataylarda bulunurlar. Her iki tarafın da sekizer
piyonu vardır. Kaleler tahtanın köşelerinde bulunur. Her iki tarafın
da ikişer kalesi vardır. Atlar kalelerin, filler atların yanında bulunur
ve her iki tarafta da ikişer tane fil ve at vardır. Şah ve vezir
ortadadır. Beyaz şah beyaz filin siyah şah siyah filin yanından
oyuna başlar.

Satrançta her taşın kendine özgü hareketleri vardır. Artık taşların
gösterildiği simgeleri ile taşların dizilişini bildiğimize göre taşların
hareketlerini de öğrenebiliriz.

Şah, herhangi bir yönde, aşağı, yukarı, yanlara ve
çapraz olarak sadece bir kare ilerleyebilir. Rakip taş
tarafından tehdit edilecek kareye şahınızı
oynayamazsınız.

Vezir, yatay, dikey ve çapraz şekilde istediği kare
kadar ilerleyebilir.

Kale, yatay ve dikey şekilde istenilen kare kadar
ilerleyebilirler.

Fil, siyah ve beyaz karelerde bulan birer fil vardır.
Her fil yalnızca bulunduğu renkteki karelerde
çapraz olarak ilerler.

Piyon, başlangıç konumunda ise iki kare
ilerleyebilir. Bunun haricinde piyonlar tek kare
ilerler. Yatay veya geri hareket edemezler.



Satranç Öğren�yorum



Ocak ayının önemli turnuvalarından biri olan Airthings Master chess24 sitesi üzerinden
online şekilde oynandı. 26 Aralıkta başlayan turnuva 3 Ocakta tamamlandı. Kazanan
Azerbaycanlı GM Teimour Radjabov oldu. Carlsen, Nepomniachtchi, So ve Nakamura’nın ilk
turda elendiği turnuvada Aronian, MVL’i; Radjabov, Dubov’u eleyerek finale çıktı.
Azerbaycanlı büyükusta GM Levon Aronian'ı ilk oyunda yendi ve 60.000 dolarlık birincilik
ödülünü garantilemek için iki kere berabere kaldı. GM Maxime Vachier-Lagrave, ikinci
maçında GM Daniil Dubov'u yendikten sonra üçüncü oldu.

Uluslararası çapta en büyük satranç turnuvalarından biri olan Tata Stell Hollanda Wijk aan
Zee’de oynandı. Katılımcıların Magnus Carlsen, Fabiano Caruana, Maxime Vachier- Lagrave,
Anish Giri, Alireza Firouzja, Jan-Krzysztof Duda, Pentala Harikrishna, Radosław Wojtaszek,
David Antón Guijarro, Andrey Esipenko, Jorden van Foreest, Alexander Donchenko, Nils
Grandelius, Aryan Tari olduğu turnuvada 13 tur oynandı. Turnuva 15 Ocak 2021 - 31 Ocak
2021 arasında oynandı. Jordan van Foreest Anish Giri'yi armageddon eşitlik bozma
oyununda yenip şampiyon oldurken Esipenko da son turda aldı galibiyetten sonra 3. sırada
turnuvayı tamamladı

TURNUVALARDA
NE OLDU? (OCAK)

E R E N  A C E T



GELECEK AYIN
TURNUVALARI (ŞUBAT)

EREN ACET

İzmir Satranç İl Temsilciliği tarafından 11-12 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Turnuva Chess.com platformunda düzenlenecek. Turnuvaya TSF Lisansına sahip ve tabiki
2020-2021 vizesini yaptırmış sporcular kabul edilecek. Turnuvaya okullar istedikleri kadar
sporcu ile katılabilecekler. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden okullara Kupa, bireysel
sıralamada ilk beş dereceyi elde eden sporculara madalya verilecektir.



İlk yılımda lisedeyken satranç benim için boş
zamanımı geçirme aracından fazlası değildi. Satranç
gibi oyunları rekabetçi oynamayı çok severim yani
sorunun benim satranca bakışımla alakalı olduğunu
düşünmüyorum. Sorunum ilk yılımdayken o
eleştirdiğim insanlar gibi adapte olmaya çalışarak
yaşamamdı sanırım. Okulda hazır bir satranç
kulübü yoktu ve ben istediğim hayatı yaşayabilmek
varken uyum sağlamayı seçiyordum. Zaten tek
başıma istesem de ne kadar şey yapabilirdim ki? Bu
soruyu sorduktan sonra uzun bir zaman geçmemişti
ancak ben çok önemli bir şeyin farkına vardım. Tek
isteyen ben değildim ki. Çevremde benim gibi oyunu
çok seven ve daha fazlasını isteyen ancak yine
benim gibi istediği koşulları bulamayınca bunu
zaman geçirme aracı gibi basitleştiren bir grup
vardı. İşte o zaman bir şeyi gerçekten istemenin nasıl
yapılacağını düşündüm ve şunu fark ettim: Bir şeyi
ne kadar istediğiniz aslında onu istediğinizi ne kadar
gösterebildiğinizle alakalıdır. Ben oynadığımız
oyunlarda çevremdeki insanların ne kadar istekli
olduklarını, oynamayı ne kadar sevdiklerini
görebiliyordum ama bunu gösteremedikten sonra
bunun hiçbir önemi yoktu. Ve şanslıyız ki bunu fark
ettikten sonra çok fazla zorlanmadık. Çünkü bizi her
zaman dinleyip destek
çıkacak insanlar vardı okulumuzda. Önce
hocalarımıza daha sonra müdürümüze biz bu
oyunu oynamak istiyoruz dedik. Bu sefer öylesine
değil gerçekten oynamak istiyoruz. Bu şekilde kararlı
bir istekle beraber çok hızlı bir şekilde okulumuzun
satranç odasının, kulübünün ve macerasının ilk
adımları atıldı.

Bundan 4 yıl önce lise hayatıma başlarken büyük
bir hayalim vardı: “İstediğim gibi yaşamak”.
Sadece lise hayatım için değil geri kalan
hayatımın her gününü böyle yaşamak istiyordum.
Aslında “istediği gibi yaşamak” kavramının
herkesin hayal ettiği ama pek dile getirmediği bir
şey olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sık sık
istedikleri gibi olmayan durumları kabullenip
etrafındaki olaylara uyum sağlamaya çalışıyorlar.
Dolayısıyla o gerçekten arzuladıkları hayatı
göremiyorlar çoğu zaman. Ben böyle olmak
istemiyordum. Kendi aldığım kararları kendi
yöntemlerimle uygulayarak yaşamak istiyordum.
Ancak bulunduğunuz durum her zaman size
istediğinizi yapmak için gerekli imkanları
sağlayamayabiliyor. Peki böyle durumlarda ne
yapmalıyız? Açıkçası o zamanlar ben de
bilmiyordum.

İZMİR FEN LİSESİNDE
SATRANÇ OYNAMAK



Bu işe başladığımızda çoğumuz tecrübesizdik. Çok az
kişi ortaokulda satranç kulüplerinde yer almıştı ve
bazı şeyleri nasıl halledeceğimiz konusunda
kararsızdık. Turnuvalara katılabilecek miydik?
Katılacaksak hangi turnuvalara nasıl takımlar ile
katılacaktık? Alıştırmalarımızı nasıl ve ne zaman
yapacaktık? Bunlar gibi birçok soruyla başladık. Ama
bence en büyük sorun hala bu işi gerçekten bir
spormuş gibi göremememizdi. Yani daha çok keyif
aldığımız bir hobi gibiydi. Daha iyi olmak, kendimizi
denemek istiyorduk ama pek bir iddiamız yoktu.
Başarabileceğimize olan inancımız pek yoktu. İşte bu
kararsızlık aşamasında bizim başarabileceğimize
gerçekten inanan ve bizi bir araya getiren Sertaç
hocamızdı. Sadece kulüple ilgili motivasyon ya da
disiplin eksikliği zamanlarında değil oynadığımız her
oyundan sonra bizimle sevinen ya da kaybettiğimiz
her oyunda bizimle üzülen bir hocamız vardı. Bu
şekilde bizi bir arada tutup sporcu disiplinini bize
aşılarken bunu sıkıcı kılmamayı başardı. Açıkçası ben
bunun takım ruhunun oluşmasında çok etkili
olduğunu düşünüyorum.

Hepimiz oyuna farklı bir ciddiyetle yaklaşsak bile
ortak bir amaç için oynayabiliyorduk bir aradayken.
Takım olduğumuz ve bir şeyler başarabileceğimiz
inancını edindikten sonra oynayışlarımız da buna
göre şekillendi. “Takımın iyiliği” kavramı oluşmaya
başladı. Bireysel oynarken pes edebileceğimiz
konumlarda daha da hırslanarak oynamayı
öğrendik takımın iyiliği için. Sonunda kendimizi hazır
hissettiğimizde ilk turnuvamıza gittik. Sanırım
takımın iyiliği için bir şeyler yapmayı gerçekten o
zaman öğrenmiş olduk. O ortamdaki müthiş
rekabetin dışında kendi takım arkadaşlarımız
arasında da bir rekabet başladı: “Takıma en az
zararı ben vermeliyim” vermeliyim rekabeti. Hatta
ben bunu diğer oyuncularla ettiğim rekabetten daha
çok önemsedim. Kötü bir pozisyona düştüğümde, pes
edeceğim zamanlarda bile takım arkadaşlarımla
girdiğim bu rekabet sayesinde kazanmaya zorladım
ve başardım da. Ve günün sonunda belki de bizi
başarıya taşıyan şey bu oldu. Bir zamanlar sadece
zaman öldürmek için yaptığımız bir sporda artık
turnuvanın kazananlarından biriydik. Öyle ki
sonuçlar açıklanana kadar biz hala inanmıyorduk
bir şekilde kazandığımıza.

Şimdi o turnuvanın üzerinden çok zaman
geçti. Kaç kişiye karşı kazandığımı ya da
nerelerde hata yaptığımı hatırlamıyorum
bile o turnuvada. Ama bize kattığı şey
satranç puanı ya da deneyiminden
fazlasıydı. İstedikten sonra bir şeyi
başarmanın mümkün olduğunu gösteren
somut bir örnekti etrafımızdakilere. Biz
istediğimiz şeyi başarmanın verdiği hazdan
bir ısırık almış olduk böylece. Ve bilirsiniz ki
çevreniz de güzel bir yemek yiyen birini
gördüğünüzde acıkırsınız siz de. Bizi gören
insanlar da bu şekilde keyifli bir ısırık
aldığımızı gördükçe
acıktılar. Kulüpte vakit geçirenlerin sayısı
günden güne artmaya başladı. Okul içinde
düzenlediğimiz satranç turnuvalarına
talepler arttı. İnsanlar artık merak ediyordu
ve bir ısırık da kendileri almak istiyordu
satranç oyunun
hazzından. Sanırım bu şekilde şu an bu
dergiyi oluşturacak bir topluluk haline
gelmeyi başardık. Ve bunun bir son
olmadığını biliyorum. Çünkü kimse güzel bir
yemekten tek bir ısırık aldıktan sonra
doymaz. Güzel bir yemekten alınan tek bir
ısırık bizi sadece öncesinden daha iştahlı
yapar. Biz de her geçen gün iştahı artan ve
açlığı hiç dinmeyecek bir topluluğuz artık.

ALPER AYDIN



SUDOKU NEDİR?
Benim de çok sevdiğim bulmacalardan olan
Sudoku temel akıl yürütme yapılarak
çözülebilecek bir bulmaca türüdür. Japonya'dan
çıktığı bilinen SUDOKU, japonca "Suuji wa
dokushin ni kagiru" (sayılar tek olmalı)
sözcüklerinin birleşmesiyle " SUDOKU " ismini
almıştır.
Oyunu kısaca " rakam yerleştirme " olarak tarif
etmek yerinde olacaktır. Sudoku bulmacaları,
büyük olma ve çeşidine göre sınıflandırılmıştır.
En yaygın olan  çeşidi 9x9 klasik Sudokudur.
Klasik sudoku, 9x9 boyutlarında, 9'ar karelik 9
bölgedeki 81 kareden meydana gelmektedir.
1'den 9 kadar olan rakamlar bu 81 kareye
kurallara uygun yerleştirilerek oynanır. Bir
sudoku bulmacasında bazı rakamlar sudoku
içine yerleştirilmiş olarak verilir.                                                   
Basit olarak sudoku oynamak için 3 kurala
dikkat etmek gerekir. Bu üç kural ise 1'den 9'a
kadar olan sayıların her sütuna, her satıra ve her
kare içine tekrar etmeden girilmesi gerektiğidir..

SUDOKU NASIL ÇÖZÜLÜR?
Sudoku oyununda temel olarak iki çözüm stratejisi
bulunmaktadır. Sudoku çözüm yollarından birincisi hangi
hücrede hangi sayıların olabileceğini, ikincisi ise hangi hücrede
hangi sayıların olamayacağını tespit etmektir. Bu şekilde
sudoku oyununu  hangi hücrelerde hangi sayıların olabileceği
ve hangi sayıların olamayacağı mantığına dayanarak
çözebilirsiniz. Sudoku çözmek için sıralı gitmek ise her zaman
sudoku çözümünde kolaylık sağlar. Bu sebeple sayıları karışık
olarak kullanmak yerine sıralı olarak kullanmak çözümü
kolaylaştırır.

SUDOKU
M E R T  Ö Z B O S N A L I O Ğ L U



SUDOKU



Apartmanlar’da en büyük ve en küçük ipuçları çözüm esnasında ilk
sırada değerlendirilmelidir. Bu mantık basit bir sebebe dayanır: eğer
amaç, rakamları kesin olarak yerleştirmekse, ihtimal sayısı en az olan
ipuçlarından başlamak verimlidir. Her ipucu bir gözlemci olarak
düşünülebilir. Gözlemciler hangi satır ya da sütündaysa, bulundukları
noktadan o satır ya da sütun boyunca bakıyorlar ve kaç tane apartman
gördüklerini söylüyorlar.

V E R İ L E N  İ P U Ç L A R I
N E L E R D İ R ?0 1

Şekilde, ilk sütunda yukarıdan aşağıya doğru bakan gözlemci, 4 tane
apartman gördüğünü söylüyor. O halde o sütunda, apartmanlar
kısadan uzuna doğru sıralanmalı. Ancak bu durumda  gözlemci 4 tane
apartmanın hepsini görebilir. Sağ taraftaki, 2. Satır’daki gözlemci de, 1
tane apartman gördüğünü söylüyor. Bu yüzden ilk gördüğü apartman
en yüksek olmalı ki; o apartmanın arkasında kalanları göremesin. Bu
sebeple, 2. Satır’a 4 katlı apartman yerleştirebiliriz.

0 2 Ö R N E K T E N  H A R E K E T
E D E L İ M .

Apartmanlar, her satır ve her sütunda verilen aralıktaki rakamlar tam
olarak bir kez yer alacak şekilde diyagramı dolurun. Her rakam,
yüksekliği o rakam kadar olan bir apartmanı temsil etmektedir.
Diyagramın dışındaki sayılar, o yönden bakıldığında daha yüksek
apartmanlarca gizlenmeyip görülebilen apartman sayısını vermektedir.

apartmanlar

H Ü S E Y İ N  B A T U H A N
O Ğ U Z



Şekilde, sorulan soru 3. Sütun’da 3 katlı apartman nerededirdi. 3 katlı
apartmanı yerleştirdikten sonra, o sütunda geriye kalan apartmanlar 2
ve 1 şeklinde dizilmeli. Aksi takdirde, 3 tane apartman gördüğü
söyleyen gözlemci, 4 tane apartman görürdü.

Apartmanlar’da öncelik verilmesi gerekenlerden biri de, diyagrama en
yüksek katlı apartmanları yerleştirmeye çalışmak. Hatta genel
yaklaşım, en yüksekten en alçağa doğru yerleştirme olmalıdır.

0 4 V E  R A K A M L A R I
Y E R L E Ş T İ R E L İ M .

Şekilde, diyagramın altında, 3. Sütun’da yer alan gözlemci, 3 tane
apartman görüyor. Sorulması gereken, bu sütunda 4 katlı apartman
nerede yer alabilir? O sütunun alttan ilk iki hücresinde yer alamaz. Aksi
takdirde 3 apartman gördüğünü söyleyen 1 ya da 2 tane apartman
görürdü. Üçüncü hücrede yer alamaz, çünkü o satırın 4 katlı apartmanı
yerleştirildi. O halde ilgili sütun için 4 katlı apartman yerleştirilebilir.

0 3 M E V C U T  D U R U M U
İ Y İ  A N A L İ Z  E D E L İ M .



apartmanlar
oyun  grubu

sorular ı

6x6 4x4 5x5



HARFLERLEHARFLERLE
OYUNLAROYUNLAR

E R E N  E R P A L A B I Y I K

KELİME OYUNU:
Verilen sözcükleri ikişerli gruplara ayırınız ve her gruptaki
harfleri tam olarak birer kez kullanarak sözcük üretiniz.

LÖP
NARA
GAM
NAR

DAİM
YIL
ATIM
NAR

EHEM
ZİR
GÜN
EVLİK

LİF
OTEL
MAYA
FEN

KLİMA
MESAJ
KEL
ALAN

ZÜMRE
ET
KLİMA
ANIT

TEKİR
TİM
TON
EKLER

SENFONİK
KOY
EMARE
KÜT

İLKYAZ
KEL
YAZ
KİTİN
ANASON
AİT

MARİNA
FUTA
SERT
KEM
ARUZ
TER

ALÇIPAN
KIYI
LAMEL
KONİK
HER
SAKATLIK

PES
SARIK
DİZ
AVUKAT
YEM
AY

SÖZCÜK YERLEŞTİRME:
Aşağıdaki her bir sözcük grubu için ayrı ayrı bir tane üç harfli sözcük
bulun. Harf grubu için bulduğunuz sözcük hangi harf grubundaki
harlerin başına, ortasına veya sonuna yerleştirilirse o grupta anlamlı
dört sözcük oluştursun.
NOT: Bulduğunuz sözcüğü bölmeyiniz.

KIN
GIN
ATA
AAK

T
P
KİN
GIN

İSET
MASİ
SİRİ
TECİ

D
PİR
SEV
V

OVAL
OVALAMA
PROVA
YELKOVAN

SÖZCÜK TURU:
Her karede bir kere bulunarak tüm
kareleri dolaşacak ve sırasıyla 3,4,5,6 ve 7
harfli olan 5 kelime bulacaksınız. Herhangi
bir kareden başlayabilirsiniz. Her adımda
bulunduğunuz kareden komşu (yatay,
dikey, diyagonal) bir kareye hareket  
 edebilirsiniz.



KAKURO

B�r mav� hücreler�n sağ üst köşes�ndek� sayı,
yan tarafındak� beyaz hücreler�n toplamı; sol
alt köşes�ndek� sayı, alt tarafındak� beyaz
hücreler�n toplamıdır.

Hücrelere 1’den 9’a kadar olan sayılar
yazılab�lmekted�r.

B�r toplamı oluşturan rakamlar b�rb�r�nden
farklı olmalıdır. (B�r satır ve sütunda farklı
toplamları oluşturmak kaydı �le aynı rakam
tekrar yazılab�l�r.)

MELİKE BOMBA



1. Bu testin cevap anahtarında hangi şık
daha azdır?
A. A    B. B     C. C

2. 5. sorunun cevabı nedir?
A. B    B. C     C. A

3. Bu soruya komşu soruların cevapları
nedir?
A. C    B. A     C. B

4. İlk sorunun cevabı nedir?
A. C    B. B     C. A

5. Bu sorunun doğru cevabı nedir?
A. A    B. B     C. C

1. 1. ve 3. soruların cevapları sırasıyla nedir?
A. A, A    B. B, B     C. C, C    D. D, D     E. E, E

2. Bu soruya komsu soruların cevapları
nedir?
A. E    B. C     C. D    D. B     E. A

3. Hangi şık daha fazladır?
A. A    B. B     C. C    D. D     E. E

4. 2. sorunun doğru cevabı nedir?
A. A    B. B     C. C    D. D     E. E

5. 2. ve 5. soruların cevapları sırasıyla nedir?
A. A, A    B. D, B     C. D, C    D. D, D     E. E, E

1. Kaç tane sorunun doğru cevabı A dır?
A. 2    B. 3     C. 4    D. 1     E. 5

2. Bu soruya komşu sorulardaki soruların cevabı
nedir?
A. C    B. D    C. E    D. B     E. A

3. 4. sorunun doğru cevabı nedir?
A. C    B. A    C. E    D. B     E. D

4. 2. sorunun cevabı nedir?
A. D    B. A    C. E    D. C     E. B

1. 4. sorunun cevabı nedir?
A. C    B. B     C. A

2. Bu testte en çok hangi şık vardır?
A. A    B. B     C. C

3. Bu testin cevaplarında hangi şık yoktur?
A. B    B. C     C. B

4. 2. sorunun cevabı nedir?
A. B    B. C     C. A

S O R U  G R U B U  0 1M A N T I K
S O R U L A R I

A L P E R  T E Z C A N

S O R U  G R U B U  0 2

S O R U  G R U B U  0 3

S O R U  G R U B U  0 5

S O R U  G R U B U  0 4
6 tane topu 3 keseye her kesenin içinde tek
sayıda top olacak şekilde nasıl yerleştiririz?
NOT: Her kesede farklı sayıda top olacaktır.



Ali arkadaşlarından aklından tuttuğu 4
basamaklı  sayıyı bulmasını istiyor.

1. arkadaş: 1389 
Ali: 1 sayı doğru fakat yanlış yerde.

2. arkadaş: 2987
Ali: 3 sayı doğru fakat biri yanlış ikisi doğru yerde.

3. arkadaş: 9904
Ali: 2 sayı doğru ve doğru yerdeler

4. arkadaş: 1375
Ali: Bir sayı doğru ama yanlış yerde.

Buna göre bu sayı kaçtır? Doğrucu-Yalancı

A: Aramızdaki doğrucular ve yalancılar eşit 
sayıdadır.

B: A doğru söylemektedir.

C: B doğrucudur ve D yalancıdır.

D: C yalancıdır.

Buna göre hangileri doğrucu hangileri
yalancıdır?

NOT: "Bir kişinin dediği yanlışsa o dediklerinin bir
kısmı değil tümü yanlıştır."

Doğrucu-Yalancı

A: Yalancıların sayısı doğruculardan büyüktür.

B: A yalancıdır.

C: A ve B farklı gruptandır.

D: C yalancıdır.

E: C ve D aynı gruptur.

F: E doğrucu A yalancıdır.

Buna göre hangileri doğrucu hangileri yalancıdır?

NOT: "Bir kişinin dediği yanlışsa o dediklerinin bir kısmı değil
tümü yanlıştır."

S O R U  G R U B U  0 6

S O R U  G R U B U  0 7

S O R U  G R U B U  0 8
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