
EKİM 2020

•Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “2020 TEKNOFEST” bu yıl 
Gaziantep’te gerçekleştirildi. 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 
20 bin 197 takım ve 100 bin genç başvurdu.

•Dünya’dan 359 milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksi keşfederek büyük bir başarıya 
imza atan Türk bilim insanı Burçin Mutlu Pakdil’in heykeli yapıldı. Heykel, 
Teksas’daki Dallas North Park Center’da sergileniyor.

•Dünyaca ünlü kalp cerrahı ve televizyon programı sunucusu Dr. Mehmet Öz’ün adı  
Hollywood’da bulunan Şöhretler Yolu’na yazdırılacak. Buraya adı yazılan ilk Türk Dr. 
Mehmet Öz olacak.

Cumhuriyet : Millet egemenliğine dayalı yönetim şekli.

 

             Kendini Fiil Sanan 
          Sözcüklere Ne Denir?

              FİİLİMSİ/EYLEMSİ
Fiil kökünden türemiş sözcüklere 
getirilen fiilimsi ekleriyle isim, 
sıfat ve zarf özelliği kazanan 
sözcüklere “fiilimsiler” denir. 
Olumsuzluk eki alabilirken kip 
ve kişi eki alamazlar. Cümlede 
yan cümlecik oluştururlar. 

3’e ayrılırlar:

 

                                                                                                                   Attila İlhan Kimdir?

                                  15 Haziran 1925 - 10 Ekim 2005
 
•  Türk edebiyatının önemli isimlerinden Attila İlhan, şiir ve roman 
dışında deneme, senaryo ve gezi yazısı da yazmıştır. 
•  Sanatçı için “Kaptan” lakabı kullanılır.
•  Toplumsal gerçekçilik çerçevesinde eserlerini oluşturmuştur.
•  Çoğunlukla özgürlük, eşitlik, aşk, ayrılık ve ölüm temalarını 
işlemiştir.
•  Divan ve halk edebiyatı ile modern edebiyatı birleştirerek kendine 
özgü bir tarz oluşturmuştur.
•  “Maviciler” topluluğunu kurmuştur.
•  Hem Garipçileri hem de İkinci Yenicileri eleştirmiştir.
•  Şiirlerinde büyük harfleri ve noktalama işaretlerini kullanmamıştır.

Şiirleri : Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, 
Bela Çiçeği, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dâhil …
Romanları : Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar 
Sofrası, Bıçağın Ucu, Sırtlan Payı, Dersaadet’te Sabah Ezanları …

Duymayan Kalmasın!

Ekim AyınınÖnemli Olayı

28 Ekim 1923 akşamı Mustafa Kemal yakın arkadaşlarına,
“ Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” der. 

Ertesi gün, 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’ye sunulan kanun, 
“Yaşasın Cumhuriyet” sloganları ve alkışlarla kabul edilir. 

Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!

KARARLI BIR BASLANGIÇ,
HEDEFE ULASMANIN ILK 
VE EN BÜYÜK ADIMIDIR.

                         AYIN ÖNERİLERİ

FİLM : Pi’nin Yaşamı
ŞARKI : Bulutlar Gidin / Evrencan Gündüz
ROMAN : Momo / Michael Ende
DERS KİTABI : MUBA / MUTLAK BAŞARI 
LGS TÜRKÇE Soru Bankası

Sadelestirilmis 
Bilgiler

İsim – Fiil Ekleri Sıfat – Fiil Ekleri Zarf – Fiil Ekleri

-ma / -me

-ış / -iş

- mak / -mek

-an / -en
-ası / -esi
-mez / -mez
-ar / -er
-dik / -dık
-ecek / -acak
-miş / -mış

-ken/-kan
-ıp/-ip
-meden / -madan
-ince / -ınca
-dikçe / -dıkça
-dığında / -diğinde
-eli / -alı
-erek /-arak
-esiye / -asıya
-cesine / -casına
-meksizin / -maksızın
-…e …-e 
-…r …-mez

Buraya Dikkat : Fiilimsi eki almalarına rağmen bir varlığın adı olmuş 
kalıplaşmış sözcükler, fiilimsi olarak kabul edilmez!

AYLIK
MANSETLER
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MURAT TYT TÜRKÇE-MATEMATİK-BİYOLOJİ
ÖĞRENCİM DEFTERİ

Konular en sade ve akılda kalıcı şekilde 
öğretmenler tarafından sizler için not edildi!
Dersin içeriğine uygun görsellere, kavram 

haritalarına ve tablolara yer verilerek 
defterleriniz zenginleştirildi. Daha yakından 

incelemek isterseniz Youtube kanalımızı 
ve muratyayinlari.com internet sitemizi 

ziyaret edebilir!

diyenler için 3 farklı LGS Matematik 
Soru Bankamızla yanınızdayız! Kitapları 
yakından incelemek isteyenler 
Youtube kanalımızı ve mubayayinlari.com 
internet sitemizi ziyaret edebilir!

•  Matematikte temel atıyorum…
•  Ben zoru severim!
•  Önce 1. dönem konularını bir 
halledeyim :)
•  Ben konuların tamamını görmek 
istiyorum ;)

Dertlilere Derman
Rehberlik Kösesi

Ders Programı Hazırlama Tüyoları

1) Gün içinde yaptığınız eylemleri düşünün ve ders çalışmak 
için size kalan minimum süreyi belirleyin. 
2) Zorlandığınız dersleri belirleyin ve onlara programda daha 
fazla yer verin.
3) Programınızda konu tekrarına mutlaka yer verin.
4) Bütün gün aynı derse asla çalışmayın!
5) Bir gün içinde en fazla 4 farklı derse yer verin.
6) Sayısal bir dersten sonra sözel bir ders; sevmediğiniz 
bir dersten sonra sevdiğiniz bir derse yer vererek sıkılma 
riskini azaltabilirsiniz.
7) Çalışma sürenizi yavaş yavaş arttırmalısınız.
8) Programınıza küçük mola süreleri eklemeyi de unutmayın!

Püf Nokta

Çalışma programına alışmanız en az 21 gün sürecektir. Sabırla 
ve ısrarla devam etmelisiniz!

Tüm öğrencilerimize başarılar ve sağlıklı günler dileriz.
Daha fazla bilgi için MUBA Youtube kanalını ziyaret ederek 

“Ders Programı Hazırlama Tüyoları” videomuzu izleyebilirsiniz.
youtube.com/c/mubayayinlari
youtube.com/c/Muratyayinlaritv

TÜRKÇE

95

MUBA TYT TÜRKÇE 
SORU BANKASI
CEVAP : B

MURAT ÖĞRENCİM 
SERİSİ LGS TÜRKÇE

CEVAP : D
Pardon! Şu Soruya 

Bi Bakabilir Misiniz?


