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KASIM 2018 - İzmir Fen Lisesinde Okul Müdürümüz Sayın Mahmut YILDIZ´ın uygun görüşü doğrultusunda Değerli Müdür
Yardımcımız Mehmet Gül ve Kıymetli Beden Eğitimi Öğretmenimiz Ümit KALKAN desteğiyle Satranç Kulübü Danışman
Öğretmenleri 3Se (Selçuk, Serkan ve Sertaç) koordinesinde Satranç Odamız kullanıma açılmış ve ilk turnuvamız
gerçekleştirilmiştir.

http://ifl.meb.k12.tr/icerikler/satranc-odasi-ve-ilk-turnuva-tamam_5765118.html



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

Satranç Oyun Anal�z� - 01
Magnus  Car lsen  ve  Sergey  Kar jak in  aras ında  Newyork ' ta  2016

Dünya  Şampiyonas ında  şampiyonunu  bel i r leyen  ve  vezi r

fedas ı  i le  biten  mükemmel  oyunu  İ l yas  Ümit  Yalç ın  anlat ıyor .

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  Mart  ayı  turnuvalar ı  i le  i lg i l i

b i lg i ler i  Eren  Acet  der ledi .

Turnuvalarda Ne Oldu? - 04
Şubat  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 .

İzmir Satranç Eğitim Merkezi tarafından, 11-12 Mayıs 2019
tarihlerinde İzmir Kültür Park 1 nolu holde Beko 18. Satranç
Şöleni düzenlenmiştir.
Turnuva esnasında maçını bitirip oyun kritiği yapan
öğrencilerimiz Efe, Mücteba, Alper A., Alper T. ve fotoğrafta
görünmeyen Egemen

Beko 18. Satranç Şöleninde Egemen, Efe, Alper T. ve Alper A.
maça başlamadan önce son  hazırlıklarını yapıyorlar.

Beko 18. Satranç Şöleninde maçını bitirenler arkadaşlarını
beklerken Sertaç ATEŞ öğretmenimizle satranç oynayarak
zamanı değerlendiriyor.



Kız Satranç Takımı
Kaptanı Olarak Ne

Düşünüyorum

E L İ F  S U D E  K E S K İ N

B�rçok Turnuva Gören
Satranç Oyuncusu

Olarak Ne Düşünüyorum

M U S T A F A  S A R I Ç A Y

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 )

Apartmanlar - 01
Apartmanlar  i s iml i  oyunun  tanıt ımını  Hüseyin  Batuhan

Oğuz  yapt ı  ve  üç  sev iyede  soru  grubunu  beğeninize  sundu .

Mantık Soruları 04
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 .

Hash� 03
Mel ike  Bomba  Hashi  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 02
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

o lanlar  iç in  çeş i t l i  sev iye lerde  kel ime  oyunlar ı  hazı r ladı .

Artı Eks� 05
Basi t  kural lar ı  olan ,  çözmesi  zevkl i  ve  kel ime

dağarc ığ ımız ı  gel iş t i ren  Art ı  Eksiy i  Aziz  Kulak

dergimize  kazandırdı .

Hazır ladığ ı  sorular ı  zevkle  çözmeniz i  di ler iz .



Akıllara Seza Ön Söz

Eren Erpalabıyık

Değer l i   Bulmacasever ler ,

Bu  say ımızda  da  akl ın ız ın  s ın ı r lar ın ı  zor lamaya  hazı r

mıs ın ız?

Biz ler  İFL  öğrenci ler i  olarak  Ocak  ve  Şubat  aylar ında

çeş i t l i  satranç  ve  zeka  oyunlar ı  turnuvalar ına  kat ı ld ık  ve

Mart  ayında  da  turnuvalara  kat ı lmaya  devam  edeceğiz .

Yaşadığımız  bu  sa lg ın  döneminde  de  umarım  Akı l lara

Seza 'nın  i lk  say ıs ın ı  zevkle  okumuş  ve  dergimizdeki

sorular ı  heyecanla  çözmüşsünüzdür .

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

şampiyonada  EGE  BÖLGE  BİRİNCİSİ  olarak  Türk iye

Final ler ine  kat ı lacağız  haber in i  de  vermek  i s ter im .

Bu  say ımızda  da  satranç  ve  zeka  oyunlar ı  i le  dolu  bir

Akı l lara  Seza  say ıs ı  s iz i  bekl iyor .

Bu  say ımızda  Sudoku  yer ine  Art ı  Eks i  oyununu  seçt ik .

Yine  sayfa  aralar ında  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  ik inc i  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.e4 c5 2.Af3 d6 3. d4 cxd4 �le oldukça popüler
olan s�c�lya açılışı �le b�rl�kte oyun başlamış oldu.
4.Axd4 Af6 5.f3 e5 6.Ab3 Fe7 �le b�rl�kte oyunda
neler oynayacağını görmek �steyen Sergey
Karjak�n, Magnus Carlsen’dan c4 karşılığını
alıyor.

İLYAS ÜMİT YALÇIN
New York, 2016

Magnus Carlsen ve
Sergey Karjakin

DÜNYA  ŞAMPİYONLUĞU  MAÇI

13.Kb1 Kfc8 14.b4'ün ardından çatal konumu
oluştuğu �ç�n mecburen  geçerken almayı
uyguluyor. 14...axb3 15.axb3 Vd8 16.Ac3 Ae6
17.Ab4 Fc6 18. Kc1 h5 19. Ff1 h4 20.Vf2 Ad7 21.g3
Ka3 21.Fh3 Kca8 taraflar taşlarını daha güzel
yerlere koymaya çalışıyor. Magnus Carlsen’ın
f�ller� güzel konumlandırılırken Sergey
Karjak�n’�n kaleler� de a hattında ç�ftlenm�ş oldu.

7.c4 a5 8.Fe3 a4 9.Ac1 O-O 10.Ac3 Va5 11.Vd2 Aa6
12.O-O Fd7 ve kapalı b�r konum oynanmaya
devam ed�l�rken Magnus Carlsen Kb1 oynayarak
a hattına karşılık b hattını almaya çalışıyor.



22.Ac2 K3a6 23.Ab4 ve dünya şamp�yonluk
maçının �lk �k�s� berabere kalırken
üçüncüsünü Magnus kazandığı �ç�n tekrar
dünya şamp�yonu olab�lmes� �ç�n beraberl�k
yeterl� oluyordu. Bu nedenle Karjak�n’�n 3
hamle tekrarından kaçınması gerek�yordu.
23...Ka5 24. Ac2 b6 25.Kd2 Vc7 26.Kbd1 Ff8 �le
b�rl�kte Magnus’un kaleler� de d hattında
ç�ftlenm�ş oldu. 27.gxh4 Af4 28.Fxf4 exf4
29.Fxf7 Vxf7 30.Ab4 Ka3 31.Axc6 Vxc6 32.Ab5
konum açılmaya devam ederken taşların da
büyük b�r kısmı değ�ş�lm�ş oldu.

32...Kxb3 sonucunda çatal olduğunu
görmes�ne rağmen d6 p�yonuna
tutamayacağını anlayan Sergey Karjak�n en
azından 2 p�yon 1 ata karşılık kale değ�şerek
geçer b p�yonuna bel bağlıyor. 33.Ad4 Vxc4
34.Axb3 Vxb3 35.Ve2 Fe7 36.Şg2 Ve6 37.h5
Ka3 38.Kd3 kal�te önde olan Magnus kaleler�
değ�şmek �st�yor. 38...Ka2 39.Kd2 Ka3 40.Kd3
beraberl�k sonucunda da şamp�yonluğu elde
ed�cek olan Magnus 3 hamle tekrarı
yapmaya çalışırken berabereye kalmasını
�stemeyen Sergey Karjak�n mecburen başka
b�r hamle yapmak zorunda kalıyor. 40...Ka7
41.Kd5 Kc7 42.Vd2 Vf6 43.Kf5 Vh4 44.Kc1
Ka7 45.Vxf4 Ka2+

Ve bu konumda Kale veya Vez�r kapatırsak
doğrudan boşta kalacağı ve Şf1’e #-1 ve
Şg1’e #-2 olduğu ve bunları Magnus gördüğü
�ç�n oyunda Şh1’� görüyoruz.
46.Şh1 Vf2 Ve burda Magnus �zley�c�ler�
şaşırtıyor ve Kc8+ oynuyor. 47.Kc8+ Şh7 n�n
ardından mükemmel b�r vez�r fedası yapıyor
ve Vh6+ oynuyor.



Ve Karjak�n vez�r� şah �le alırsa Kh8#
p�yon �le alırsa Kxf7# olduğunu görüyor

ve terk ed�yor.
 

Magnus Carlsen,  Sergey Karjak�n’�
mükemmel b�r vez�r fedası �le yenerek

tekrardan dünya şamp�yonu oluyor.



SATRANÇ
BULMACASI

Kend� oyunlarımdan s�zler �ç�n derled�m. B�r öncek�
sayının cevapları ve bu sayının sorularını
paylaşıyorum. Umarım beğen�rs�n�z. Kolay gels�n.

İLYAS ÜMİT YALÇIN

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.

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

https://l�chess.org/qH1BREm6 https://l�chess.org/HmMf1aq4 https://l�chess.org/T9I59j6m

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

https://l�chess.org/0Xn0FmCK

Beyaz oynar ve 5. hamles�nde mat eder. Beyaz oynar ve 7. hamles�nde mat eder. Beyaz oynar ve 6. hamles�nde mat eder.Beyaz oynar ve 6. hamles�nde mat eder.

https://l�chess.org/XPa8RWT2 https://l�chess.org/j1kA2x7L https://l�chess.org/XWNw4a3n https://l�chess.org/abUQCWt2



Beyaz oynar ve 8. hamles�nde mat Beyaz oynar ve 6. hamles�nde mat

S�yah oynar ve 10. hamles�nde mat Beyaz oynar ve 8. hamles�nde mat



Satranç
Öğren�yorum

E Ğ İ T İ M  N O T U  0 2

Şubat sayımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ay da
satranç öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Bu sayıda taş almayı ve taş istemeyi göreceğiz.

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

Filin Taş Alması
Fil gidebileceği karelerdeki taşı alabilir. Fil taşı
aldığında o kareye yerleşir.

Kalenin Taş Alması
Kale gidebileceği karelerdeki taşı alabilir. Kale
taşı aldığında o kareye yerleşir. 

Piyonun Taş Alması
Piyon bir kare önünde çaprazında bulunan taşları
alabilir. Taşı alınca taşın bulunduğu kareye
yerleşir.

Vezirin Taş Alması
Vezir gidebileceği karelerdeki taşı alabilir. Vezir
taşı aldığında o kareye yerleşir.



Satranç Öğren�yorum
Şahın Taş Alması
Şah gidebileceği karelerdeki taşı alabilir. Şah taşı aldığında o kareye yerleşir. Eğer bir rakip taş şahın almak istediği
taşı koruyorsa şah o taşı alamaz. Sağdaki tahtada gördüğünüz gibi siyah vezir kaleyi beyaz şah kaleyi alamaz.

Atın Taş Alması
At gidebileceği karelerdeki taşı alabilir. At taşı
aldığında o kareye yerleşir.

Geçerken Taş Alma (En passant)
Geçerken alma piyonlara özgü bir taş alma biçimidir. Bir
piyon ilk hareketinde iki kare ilerleyip rakip piyonla yan
yana gelebilir. Rakip piyon bu piyonu sanki bir kare
ilerlemiş gibi kabul ederek alabilir. Bu hak sadece piyon iki
kare ilerlerse yapılır.

Şekildeki gibi siyah piyon iki kare ilerleyip beyaz piyonun
yanına gelirse beyaz piyon onu bir kare ilerlemiş gibi
alabilir.

Taş İstemek
Oyuncunun rakip taşı alabileceği bir hamle
yapmasıdır. Bu hamle ile oyuncu rakip taşı alma
tehdidinde bulunur. Böyle hamlelere taş isteme
denir.

Vezir yaptığı hamle ile c2 karesine geliyor. Bu hamle ile

vezir fili almak istiyor. Bu hamle bir taş isteme hamlesidir.



OPERA EURO RAPID OYNANDI
Opera Euro Rapid 6-14 Şubat tarihlerinde chess24 üzerinden oynadı. İlk aşama, 16 oyunculu hızlı bir 15 + 10 idi. En iyi
sekiz oyuncu, toplam altı günde her aşamada yıldırım(5+3) ve armageddon eşitlik bozma maçlarıyla 4 maçlık rapid
serisi oynadı. Ödül fonu birincilik için 30.000 dolardı ve toplam 100.000 dolardı. GM Wesley So, Opera Euro Rapid
turnuvasının finalinde Magnus Carlsen'i mağlup ederek 30 Kasımda Skilling Open'daki gibi tekrar birinciliğe ulaştı. GM
Teimour Radjabov, GM Maxime Vachier-Lagrave karşısında her iki maçı da kazanarak üçüncü oldu.

1. FIDE ONLINE DÜNYA KURUMSAL SATRANÇ ŞAMPİYONASI OYNANDI
FIDE Çevrim içi Dünya Kurumsal Satranç Şampiyonası 19-21 Şubat 2021'de Chess.com'da yapıldı. 204 ünvanlı oyuncu
olmak üzere 1.500'e yakın katılımcı ile 78 farklı ülkeden toplam 288 takım oynadı. Buna sponsoru Kindred Group için
oynayan Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen de dâhildi. 
Katılımcı şirketlerin listesi Amazon, Samsung, Ford, Microsoft, Gazprom, Facebook, Siemens, Dell Technologies,
Bosch, Airbus, IBM, Boeing, Sony, Intel, ArcelorMittal, Equinor, HP, Twitter, Goldman Sachs, Morgan Stanley,
Vodafone, Sberbank, American Express, Deutsche Bank, UBS, Oracle, Credit Suisse ve Airbnb gibi devleri içeriyordu.
Grenke Bank, Pazar günü FIDE Online Dünya Kurumsal Satranç Şampiyonasını kazandı. GM Georg Meier liderliğindeki
Alman takımı, finalin ikinci maçında üst sıradaki GM Ian Nepomniachtchi önderliğindeki SBER'i mağlup etti.
İlk dört takımın her biri (Grenke Bank, SBER, Sberbank Trade Union ve PT Pelabuhan Tanjung Priok), FIDE Adaylar
Turnuvası 2021'in kazananına karşı çevrim içi bir simultane gösteriye katılmak için dört koltuk aldı.

TURNUVALARDA
NE OLDU?

Şubat Ayı
E R E N  A C E T  S İ Z İ N  İ Ç İ N  D E R L E D İ



E R E N  A C E T  S İ Z İ N  İ Ç İ N  D E R L E D İ

G E L E C E K  A Y I N
T U R N U V A L A R I  ( M A R T )

KONAK ROTARY KULÜBÜ
ONLINE SATRANÇ TURNUVASI

Konak Rotary Kulübü tarafından  İzm�r Satranç İl Tems�lc�l�ğ�  koord�nes�nde  05-06 Mart 2021
tar�hler�nde " Konak Rotary Kulübü Onl�ne Satranç Turnuvası" düzenlenecekt�r. Turnuva Chess.com
platformunda oynanacaktır. Turnuvaya TSF L�sansına sah�p, 2020-2021 v�zes�n� yaptırmış, 2014 ve
önces�nde doğan, l�sans �l� İZMİR olan sporcular kabul ed�lecekt�r. Turnuva 3+2 eklemel� tempoda
oynanacaktır. Turnuvada İsv�çre s�stem� kullanılacak olup toplamda 11 tur oynanacaktır. Turnuvada;

10 yaş altı, 12 yaş altı ve Açık kategor� olmak üzere toplamda 3 kategor� vardır. Her kategor�de
ödüller b�r�nc�lere 400 TL, �k�nc�lere 300 TL, üçüncülere 200 TL ve dördüncü-beş�nc�lere 100 TL ’d�r.
Turnuvaya katılım ücrets�zd�r.

TİRE BELEDİYESİ İSTİKLAL MARŞIMIZIN
KABULÜNÜN 100.YILI ONLINE SATRANÇ TURNUVASI

T�re Beled�yes� tarafından  İzm�r Satranç İl Tems�lc�l�ğ�  koord�nes�nde  12 Mart 2021 tar�h�nde "T�re
Beled�yes� İst�klal Marşımızın Kabulünün 100. Yılı Onl�ne Satranç Turnuvası" yapılacaktır. Turnuva
Chess.com platformunda düzenlenecekt�r.  Turnuvaya TSF L�sansına sah�p 2020-2021 v�zes�n�
yaptırmış 2014 ve önces�nde doğan  Türk�ye'n�n her yer�nden sporcular kabul ed�lecekt�r. Turnuva
5+2 eklemel� tempoda oynanacaktır. Turnuvada İsv�çre s�stem� kullanılacak olup toplamda 9 tur
oynanacaktır. Turnuvada; 10 yaş altı, 14 yaş altı ve Açık kategor� olmak üzere toplamda 3 kategor�
vardır. Her kategor�de �lk üç sırayı elde eden sporculara Kupa, �lk beş derecey� elde eden
sporculara Madalya, Türk bayrağı ve Nutuk ver�lecekt�r.



Merhaba, ben Elif Sude KESKİN. İzmir Fen Lisesi 12. Sınıf
öğrencisiyim. Benim satrançla olan serüvenim, kaç yaşında
olduğumu bile hatırlamadığım bir yaz başladı. Daha doğrusu
satranç öğrendiğim zamanı hatırlamıyorum ama çocukluğuma
dönüp baktığımda her yaz tatilinde kendimi hep dayımla
satranç oynarken buluyorum. Dayım benim öğretmenimdi ya
da o zamanki tabirimle oyun arkadaşım. Yazın neredeyse her
gün kahvaltıdan sonra pembe satranç çantamı getirir; ortaya
dökerdim satranç taşlarını: piyon, vezir, fil, kale… Satranç
taşların tahtaya dizip beyaz ilk hamlesini yaptığında başlardı
eğlence. Fillerin peşinde hiç yorulmadan koşan atlar mı
dersiniz yoksa kendini sonlara saklayıp maç boyunca güç
toplayan kaleler midir bu eğlencenin kaynağı? Maçın sonlarına
doğru ise her zaman korkusuzca ileri atılan piyonların değerini
daha iyi anlarsınız. Yani satranç tahtasının üzerinde dört
koldan saldırı ve savunmalar başlar. Ama saldırı ve
savunmalar sırasında kimse incinmez aksine kendine yeni
şeyler katar böyle de medeni bir mücadeledir. Her yeni hamle
yapılırken kişinin kafasının içinde yasama, yürütme ve yargı
sistemi işler: Olası hamlelerin düşünülüp akılda listelenmesinin
ardından bir hamle seçilmesi yasamadır. Bu hamleyi satranç
tahtasına aktarmaksa yürütme. İşte bundan sonra bu
hamlenin bize kazandırdıkları ve kaybettiklerini
düşündüğümüzde yargılama süreci başlar. 

Doğru hamle yaptığımızı düşünüyorsak emin adımlarla oynamaya
devam edebiliriz, ama hata yaptığımızı anladıysak bundan sonra
daha emin adımlar atmalıyız. Her zaman bu maçı kazanacağımıza
olan inancı taşımalı ve bir şekilde kendi lehimize çevirmeye
çalışmalıyız. Artık her şey bitti dedikten bir hamle sonra sizin
karşınıza çok farklı fırsatlar çıkabilir önemli olan o fırsatları fark
edebilmek ve değerlendirmektir. Bu noktada satranç bana, hangi
koşulda olursa olsun pes etmemeyi öğretti diyebilirim. Bir
hamle sonrasında çok daha güzel şeyler olabilir veya daha kötü
şeyler de gelebilir başımıza ama bu durumu iyiye çevirebilecek
güce sahip olduğumuzun bilincinde olmak gerekir. Güç tanımı
aklımıza ilk gelenden çok daha farklıdır. Fiziksel güç önemli değildir
herkes fiziki olarak eşitleniverir tahtanın başına geçtiğinde.
Büyüğün küçüğe ya da daha kuvvetli olanın diğerine bir üstünlüğü
yoktur. Önemli olan zihnimizin içindekiler ve asıl hazinemiz olan
hayal gücümüzdür. Atalarımızın da dediği gibi akıl yaşta değil
başta olduğu için karşınızdakinin yaşının da bir önemi olmaz. Şu
ana kadar farklı farklı yaş gruplarında rakiplerim oldu. Benden
daha küçük olup bana yol gösterenler de çoktu. İşte ilk
turnuvalarımda atalarımızın bu sözünü çok daha iyi anladım.

KIZ SATRANÇ TAKIMI KAPTANI OLARAK NE
DÜŞÜNÜYORUM

ELİF SUDE KESKİN



Ben ilk resmi satranç turnuvama 10. sınıfta katıldım. Sertaç hocamız bize gelip turnuva olduğunu
söylediğinde turnuvalar ve kurallarla ilgili bilmediğim pek çok şey vardı. Bu yüzden biraz endişeli ve çok
heyecanlıydım. Çoğunu turnuvadan önce araştırarak öğrenmiş olsam da bazı kuralları yerinde görerek
uygulayarak öğrendim. İlk turnuvam sona erdiğinde büyük bir boşluğa düşmüş gibiydim. Turnuvanın
ne kadar eğlenceli olduğunu anladıktan sonra hep turnuvaya katılmak ister hale gelmiştim. Ve hep
Türkiye Satranç Federasyonunun sitesinden turnuvaları takip eder oldum. Birkaç kez daha böyle
bireysel turnuvalara okulumuz satranç kulübündeki arkadaşlarım ve Sertaç hocamızla katıldım. Daha
sonra okullar arası turnuvalar olacağını öğrendik ve satranç kulübümüzdeki kız arkadaşlarımla bir
takım kurduk. Turnuvalardaki amacımız pes etmemek, sonuna kadar var gücümüzle mücadele etmekti
ve ettik de. Birbirimize hep destek olduk, molalarda maçlarımızın kritiğini yapıp çıkarımlarda
bulunduk. O zamana kadar bireysel turnuvalara girmek benim için çok keyifliydi. Takım olarak
turnuvaya girmek, yanımdaki 3 arkadaşımın beni desteklediğini bilmek ve yanımda olmalarının bana
ayrı bir keyif verdiğini söyleyebilirim. Ayrıca takımdaki diğer arkadaşlarımla birlikte bir şeyler
başaracak olmamız sorumluluk duygumu arttırarak daha dikkatli olmamı sağlıyordu. Bu turnuvalar
sonucunda sadece tek bir kişi kazanmazdı, dostluk kazanırdı. Turnuvadaki rakiplerim maç sonrasında
birer arkadaşım olurlardı. Satrancın böyle de birleştirici bir gücü var. Hatta bazı arkadaşlarımla
neredeyse her turnuvada karşılaştığım için turnuva dışında da konuşup sohbet ederdik.
Satrancın bana kattığı sayamayacağım kadar şey var ve bütün bunları olduğu gibi yazıya dökmem
mümkün değil. Fakat bu satırları okurken satranç oynayanların ne demek istediğimi anlayacaklarını
düşünüyorum. Ve satrançla tanışma fırsatı bulamamış olan sevgili okurlar, yazdıklarımı okurken “Hadi
canım sen de, bütün bunlar 64 karelik bir tahta üzerinde mi oluyor?” diyorsanız sizleri satranç
oynamaya davet ediyorum, inanın pişman olmayacaksınız.



Seçim yapmak, karar almak, kararın sonuçlarını görüp bu sonuçların
ışığında bambaşka seçimler yapmak hayat boyunca sürüp gidiyor bu
döngü. Dönüm noktaları kaderimizi şekillendiriyor daha da önemlisi
dönüm noktaları ile kaderimizi şekillendiriyoruz. Bakınca en basit
haliyle bir oyun aslında. Bir zaman aralığında bazı hareketler
yapıyoruz, kazanıyoruz, kaybediyoruz, eğleniyoruz… Daha açıkçası en
basit haliyle devasa bir satranç tahtası. İyi kötü bir amacımız var, bu
amaca giderken bize güç veren çeşitli avantajlarımız var. Satrancın
yaptığı şey ise bizi kendi oyunumuzun şahı olmaktan çıkarıp büyük
resmi gören bir bakış açısına çıkarması.
Elimizde gerçek hayatın tıpatıp aynısı olmasa da mekaniğinde çok
benzer bir satranç var. Peki, neden aynısı değil? Her şeyden önce karar
verme alanı çok daha dar ve gözlem gücü çok daha fazla. Oyunu
belirleyecek elemanların hepsini görüyor yarısını da kontrol ediyoruz bu
bir açıdan oldukça muazzam bir yetenek. Sun Tzu'nun dediği gibi eğer
kendimizi bilir rakibimizi bilmezsek savaşların yarısını kazanır yarısını
kaybederiz hiçbirini bilmezsek bozgun, iki tarafı da bilirsek zafer
kaçınılmaz olur. İşte satranç bu sözün vücut bulmuş hali olay sadece iki
taraf arasında ve önemli olan da iki tarafı da doğru
değerlendirebilmek.
Özetle satranç iki kişi arasında dönen, kuralları ile temposu ile
özelleşmiş bir savaş. Her savaş gibi bu savaşta da kazanç ve kayıp
daima göz önünde. Bu, sağladığı geniş gözlem gücüyle birleşince risk
daha ön plana çıkıyor. Okulumuzun satranç kulübünü açmadan önce
de ben ve arkadaşlarım satranç oynuyorduk, eğleniyorduk bu işten.
Eğlencemizin kaynağı oyunsallığından rekabetçiliğine kadar çok farklı
sebepler olabiliyordu zaman zaman. Bununla beraber benim
eğlencemin bir parçası bahsettiğim risk teması oluyordu sürekli. Risk
almak ve riskin sonuçlarını görmek bir noktada eğlenceli geliyordu
bana. Bu eğlence de okuldaki satranç aktiviteleriyle paralel olarak
gelişti. Önceleri sınıfta 3-5 arkadaş birlikte oynarken okulda tek
ilgilenenin biz olmadığımızı fark ettik. Zamanla çevremizdeki insanların
da dikkatini çektik. Satranç kulübümüz açılınca da zaten her şey ivme
kazandı. Kulüp okuldaki satranç oynayan birbirinden ayrık insanları bir
araya getirdi, bir buluşma noktası oldu. Satranç da tabii ki zamanla
gündelik hayatımızda kesinkes bir demirbaşa dönüştü. Hatta daha
önemlisi bir kültüre…

BİRÇOK TURNUVA GÖREN SATRANÇ
OYUNCUSU OLARAK NE DÜŞÜNÜYORUM

MUSTAFA SARIÇAY



Kulübün ve satranç odasının aktifleşmesi üzerine haftalar geçti, satranç takımlarıyla
donatılmış kullanabileceğimiz bir odamız oldu. Yavaş yavaş bir akıma girdik ve okulun
dışına da çıkmak istedik. Pek deneyimi olmayan taze bir takım olsak da gitmemiz
gereken yolun farkındaydık. Tabii ki bu yol turnuvalarlaydı. Aramızda daha önce
bölgesel ve ulusal turnuvalara gitmiş arkadaşlarımız da daha önce turnuva deneyimi
olmamış arkadaşlarımız da vardı. Ben ise küçükken birkaç turnuvaya katılmış ve
turnuvada gerekli olan notasyon gibi bilgilere sahiptim lakin küçüklükten kalan
anılarım bana hep turnuvaların durağan, sıkıcı ve bir nevi o zamanki tabirimle "yaşlı
işi" olduğunu söylüyordu. Aslında dışarıdan bakan insanlara böyle gözükmesi çok
normal. Nitekim ben bunu fark etmeye merakıma ve bu deneyime ikinci bir şans
verme isteğime yenik düşerek başladım. İlk katıldığımız turnuva Türkiye Kupası Konak
elemeleriydi. Üst düzeyde çok oyuncu olduğu için pek bir başarı beklentimiz yoktu
ama çoğumuz için güzel bir ilk deneyimdi. Benim için de turnuvanın tadını aldığım
yerdi. Aklımda kalan son kuruntuları da attım diyebilirim. Evet, belki cidden ağır
ilerliyordu. Evet, belki karar almak daha önemli bir hale geliyordu ama günün
sonunda tüm bunlar oyuna ve aldığımız kararlara bir baharat katıyordu. Hatta bu
baharat öyleydi ki insana daha fazla tatma isteği uyandırıyordu bu istek de bizi
hemen ardından gelen bir turnuvaya götürdü. Bu turnuvanın son katılım tarihi
yaklaşmaktaydı ve hızlıca bir takım çıkarmamız gerekiyordu. Öğretmenlerimizin de
emekleriyle minik bir seçme düzenledik ve böylece dört as bir yedek oyuncuyla bir
takım oluşturabildik. Ben yedekten girebildim bu takıma. İlk başlarda bu oldukça can
sıkıcı gelse de özellikle turnuva zamanı şunu fark ettim: Bir işi yapmak ile o işin içinde
olmak arasında o kadar büyük fark vardı ki… Birçok insan olaya dışarıdan bakıp
yapılan işi görüyor ve dolayısıyla bunaltıcı geliyor. Ben de küçükken bu işi yapmama
rağmen tam olarak içinde olmadığımı turnuvada fark ettim. Yedek bile olsam
turnuvada oynamasam bile o ortamda bulunup atmosferi solumak farklı bir
deneyimdi. O kadar kişinin bir arada aynı amaç için bulunduğu bir çevrede olağan bir
şey galiba bu. İnsan zaten sevdiği bir etkinliğin bu kadar ciddi ele alındığını görünce
kendi içindeki istek de artıyor. Ben de bir noktadan sonra maçları takip etmeye ve
sonraki turnuvaları iple çekmeye başladım. O turnuvada arkadaşlarım büyük bir çaba
sarf etti. Sadece kendi adlarına değil tüm okul ve kulüp adına bir başarıya imza
attılar. Hem de daha ilk turnuvamızda. Bu başarı bir meşale yaktı desem yanlış olmaz.
Kulübümüz aldığı ilhamla daha aktif bir hale gelmişti. Bir kelebek etkisi başlattı adeta
turnuvadan turnuvaya koşuyor koştukça daha çok turnuvaya gitmek istiyorduk. Bu
koşturmacadan bazı şeyler de çıkarmadık değil. Örneğin bazı turnuvalar açık yaş
aralığında oluyordu yani yediden yetmişe herkes katılabiliyordu. Bu bize adeta
satrancın yaşa değil oynayışa baktığını gösteriyordu. Yarı yaşınızdaki birinden
beraberlik çıkarmak için terlerken kat kat daha yaşlı biriyle oynayıp ilk çıkan siz
olabiliyordunuz. Bu verdiğim örnekteki gibi dersler çıkıyordu karşımıza. Bu dersleri bir
kenara bırakırsak sosyal açıdan da etkisi çoktu zamanla turnuvaların müdavimleri
diyebileceğimiz insanlarla tanıştık ve ilk başlarda hissettiğimiz yabancılık azaldı.
Zamanla okuldan ve kulüpten bağımsız da turnuvalara katılır olduk ve hatta
Çeşme'de klasik yavaş tempo turnuvalardan farklı yıldırım satranç dedikleri tarzda bir
turnuvaya da katıldık. Turnuvanın hızı ve o an hissettiğim kaotiklik zihnimde zor
unutacağım bir tat olarak kalacak. Şimdi ise belki karantinadan dolayı o eski
atmosfere sahip değiliz ama kulübümüz hocalarımızın desteğiyle çeşitli etkinliklerle
hala aktif. Hala satranç oynuyor ve yeri geldiğinde çevrim içi turnuvalarla farklı bir
deneyim yaşıyoruz. Satranç ve turnuvalar unutulmayacak deneyimler ve bunlar, bu
kültür, sürekli bizde var olacak, bizle var olacak...



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.

Geçen haftanın çözümlerine bakabilirsiniz.

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



G E Ç E N  S A Y I N I N  C E V A P L A R I

apartmanlar

H Ü S E Y İ N  B A T U H A N
O Ğ U Z



apartmanlar
oyun  grubu

sorular ı

Apartmanlar oyununun
nasıl oynandığını geçen
sayıda anlatmıştık.
Hatırlıyor musunuz?



HARFLERLEHARFLERLE
OYUNLAROYUNLAR

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

OCAK SAYISININ
CEVAP ANAHTARI

Planör - Anagram, Manidar - Yalıtım,
Zemheri - Güvenlik, Familya - Telefon

SALkım
SALgın
SALata
aSALak

Kalemlik - Salamanje, Mütenazır - Metalik,
İttirmek - Elektron, Konfeksiyon - Mütareke

Zaiyat - Etkinlik - Kanalizasyon,
Zaruret - Ekstrem - Manifatura,
Yalıçapkını - Sahtekarlık - Melankolik,
Sepya - Dizyem - Tavukkarası

DARt
DARp
kinDAR
DARgın

isKELet
masKELi
sirKELi
teKELci

dİNÇ
pirİNÇ
sevİNÇ
vİNÇ

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

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.

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.

Art Terk Daima Tropik Kafadar, Örs Sörf Gözcü Planör Gözaltı
Sis Spot Statü Silüet Stadyum, Ait Tren Klima Krater Elektro



HARFLERLE OYUNLARHARFLERLE OYUNLAR

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

HAYVANLAR:
Alfabetik sıraya göre verilen harfleri ve
ipuçlarını kullanarak acaba istenilen
hayvanı bulabilecek misiniz?

ABĞLOPRSUU
2002 Guinnes Rekorlar Kitabına dünyanın
en korkusuz hayvanı olarak girmiştir.

___ /_______

________ /_______

AAAAEILMNSŞTTYY
Dünyanın yaşayan en büyük etobur
keselisidir.

________ /____________
ABEEEEİİİKKKLLNRSSST
Avcılardan kaçmak için suda koşan bir
sürüngen türüdür.

______ /______

DDEEİJKMOOOR
Dünyanın yaşayan en büyük kertenkele 
 türüdür.

____ /______
ABÇĞIIKLOU
Su dışındaki avlarının üzerine su tükürüp
düşürerek avlar.

_______
MOOPSSU
Avustralya kıtası dışındaki en büyük keseli
familyasıdır.

_______________ /________

AABDDEEEEEGİİİKMPRRSSVY
Japonya mutfağında sushi ile birlikte
çokça tercih edilmektedir.

______ABMOTV
Dışkısı kübik olan tek hayvandır.

____ /______ /______ /____
AAAIİKKKLMMSSŞUUÜÜVY
Mavi renkli ayakları soluk turkuaz ile
akuamarin renkleri arasında değişir.

AAAACDIKNNPR
Görünüşlerinin ve isimlerinin aksine kanatsız bir yaban
arısı türüdür. Parlak renkleri aposematik sinyaller verir.

_____ /_______



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.

YA
LAMA
HANE
LUK

AP
SA

TER
FLE

E
EK
İİK
PİK

KOT
E

ET
ARET

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.

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

MEZARCI
ZAM

ENKAZ
MİL
ALP

YASAK

TEMİZ
EREN
İNİK
KÜL

AVUÇ
YAMAN

KORONER
TİN
PİM

FİZİKİ
ARZ

OYMAK

VEKTÖR
ULUMAK

PİM
ART
BEN

KASA

PLATO
KERVANCI

AMORTİ
İN

ÖRS
SERA

SAHİL
TOPLAM

ALT
OKSİT

İYİ
VİZE

İLETKEN
DİKTE
MOR

AFERİN
DEF
HAK

KEFE
GELİN
ZİYA
FİT

KOD
DÜK



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

OCAK SAYISININ
CEVAP ANAHTARI



Oyun dörtgen b�r düzlemde, çember �ç�ne alınmış
rakamlardan oluşmaktadır.
Çemberler�n �çer�s�ndek� rakamlar adaları tems�l etmekte ve
kend�ler�ne bağlı olan köprü sayısını bel�rlemekted�r.
Oyunun amacı adaları, köprü sayılarına göre b�rb�r�ne
bağlamaktır.

İk� ada arasında en fazla �k� tane köprü bulunab�l�r.
Köprüler sadece d�key ve yatay yönlü olab�l�r (çapraz olamaz).
Köprüler b�rb�r�n�n ve adaların üzer�nden geçemez.
Oyunun sonunda adalar tek b�r bütün hal�nde olmalıdır ve
herhang� b�r adadan d�ğer�ne köprülerle geç�leb�lmel�d�r.

KISITLAMALAR     

HASHİ
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.

OCAK SAYISININ
CEVAP ANAHTARI

İlk keseye 1, ikinci keseye 2 ve üçüncü keseye
de 3 tane top koyarız. Bundan sonra üçüncü
keseyi ikinci kesenin içine koyarız ve böylelikle
ikinci kesede 5 top olmuş olur. (1 - 5 - 3)



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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1. Bu ve 3. Sorunun doğru cevapları nelerdir?
A. A    B. B     C. C

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

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

4. Bu testte hangi sorunun cevabı daha fazladır?
A. B    B. C     C. A

Doğrucu-Yalancı

A: D yalancıdır.

B: Doğrucuların sayısı yalancıların
sayısı eşittir.

C: A yalan söylüyor.

D: A ve B aynı gruptandır.

Buna göre hangileri doğrucu
hangileri yalancıdır?

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

MANTIK SORULARIMANTIK SORULARI

A L P E R  T E Z C A N

SORU: Aşağıdaki sayılar belli bir kurala göre oluşturulmuştur.
Bu kurala göre soru işaretli yere gelecek olan sayıyı bulunuz.

67→91    48→96     14→20    37→?

K U R A L I  B U L !

S O R U  G R U B U  0 1

SORU: Aşağıdaki paragrafta geçen ülke isimlerini bulun.
(Noktalamalar ülkeleri ayırabilir.)

"Bu yüzden kalman ya da kalmamana bir an önce karar ver.
İnadı bırak. Bunun için ne palavralar döktün yanlış mı? Sırrını
tutarım. Ben inanıyorum."

Ü L K E L E R I  B U L !

S O R U  G R U B U  0 2

AABC 10000 den küçük en büyük asal sayıdır.
CB sayısı da asaldır.
AABC×CB=X’ tir.

SORU: Buna göre X'in basamakları toplamı nedir?

A S A L  S A Y I



1.Bu testte hangi sorunun cevabı daha çoktur?
A) C    B) D    C) A    D) B

2.Bu testte 4. Ve 5. Soruların doğru cevapları sırasıyla
nelerdir?
A) A,B    B) B,A    C) A,D    D) D,B

3.Bu soruya komşu soruların cevapları nelerdir?
A) A    B) B    C) C    D) D

4.Bu testte 2. Sorunun cevabı nedir?
A) C    B) B    C) A    D) D

5. Bu testte hangi şıkkın cevabı yoktur?
A) C    B) D    C) A    D) B

SORU: 2 tane r yarıçaplı dairelerin alanları toplamı mı daha
büyüktür yoksa 2r yarıçaplı bir çemberin içine çizilebilecek
en büyük üçgenin alanı mı daha büyüktür?
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S O R U  G R U B U  0 3

K A Ç  D A I R E ?

SORU: 4. kuvveti 81 olan tüm sayıları bulunuz.

K U V V E T  B U L A L I M !

A L P E R  T E Z C A N
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AZİZ KULAK

KÜME ++
TAPU ++
AKIL --
YAPI +

SOBA +
SERT ++
OLTA --
KAPI +

VİDA ++
MANİ ++
KEDİ ++
DELİ -+

ADİL ++
FEZA --
ŞİKE --
BROŞ +

KURA ++
TURA -+
KONU ++
TÜRK --

ALİE ++
KULE ++
BAYİ +
KANI ++

BATI +-
LOCA ++
SUCU ++
CARİ --

AKIL --
ZİYA ++
ESKİ -+
LEKE ++

ÇARE ++
KATİ ++
ÇARK ++
ELTİ +

ALİM +
İKAZ --
EŞİK ++
AKIN ++

FOYA +-
OKUL ++
KAFA +-
FUAR +-

CAMİ +-
KAZA ++
BELA ++
CADI +-

MAVİ +
EMİR ---
SERT +++
SARI +-

BATI +++
DUBA ---
KAPI +
ATKI -

AĞIZ ++
OKUL ++
UZAK --
DOĞA +-

ÜLKE +
MEST ++-
KETE +++
MAZİ +

İLKE +
ÖLÜM +-
YARE -
KÖTÜ +-

RACİ -
SÜRE ++
TERK +++
BÜFE +

ASKI --
SADE ++
AYRI -++
PASO +-

KENT ++
YEDİ +++
KULE +-
ESKİ -+

MİNE +-
AVCI --
MERA +-
KAVİ +++

ÇİVİ --
ARAÇ ++
İLAN +++
KUPA -

KAZA ---
AKAR ++
İLİK +-
İCAZ +++

MAZİ ++
KÜPE ++
DÜZE +++
MASA +

ATAK +++
ACEM ++
TANI --
MUSA --
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