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• 2020 Formula 1 Türkiye Grand Prix’i 15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirildi.  Formula 1’in 
kazanını ve 7. kez Dünya Şampiyonluğu elde eden isim, İngiliz pilot Lewis Hamilton oldu.
 
• Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi 50 Metre Kurbağalama yarışında 25.29’luk 
derecesiyle milli yüzücümüz Emre Sakçı birinci oldu. Dünya rekorunu kıl payı kaçıran Sakçı, şu anki 
derecesiyle dünyanın en iyi ikinci derecesine sahip sporcusu.

• Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının, 
Amerikan ilaç firması Pfizer ile beraber Covid-19 için aşı geliştirdikleri ve kullanım yetkisi için 
başvuruda bulundukları açıklandı.

• NASA, ilk kez Ay’ın güneşli yüzeyinde suya rastlandığını açıkladı. Stratosfer Gözlemevi Teleskobu 
SOFIA ile yapılan keşif sayesinde daha önce şüpheli olan durum netlik kazanmış oldu.

DUYMAYAN KALMASIN

Atatürk’ün Ankara’ya
Gelişinin 101. Yılı

Kurtuluş Savaşı mücadelesinin en
iyi Ankara’dan yönetileceğini

düşünen Atatürk, 27 Aralık 1919 tarihinde
saat 14.00’te Dikmen sırtlarından

Ankara’ya giriş yaptı. Ankara halkı
ve seğmenler onu ve beraberindeki

Temsil Heyeti üyelerini büyük bir
coşkuyla karşıladı.

Takvîm-i Vekâyi 2. Mahmut döneminde çıkarılan ilk resmî gazete.

Abdülmecit döneminde çıkarılan ilk yarı resmî gazete

Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarılan ilk özel gazete.

Abdülmecit döneminde çıkarılan ilk Türk dergisi.

Abdülaziz döneminde çıkarılan kadınlara yönelik ilk dergi.

Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk mizah dergisi.

Miladi tarih kullanılan ilk gazete

Namık Kemal ve Ziya Paşa tarafından yurt dışında çıkarılan ilk gazete.

Cerîde-i Havâdis

Tercümân-ı Ahvâl

Hürriyet 
Sabah 

Vekây-i Tıbbiye 

Terakki-i Muhadderat 

Diyojen 

Sadeleştirilmiş Bilgiler
Gazete ve Dergide 

İLKLER

ARALIK AyınınÖnemli Olayı

Hayallerini
gerçekleştirmek istiyorsan

“Şu An”
harekete geçmelisin!



Evde ders çalışma motivasyonu sağlamak ve de bunu keyifli hale getirmek 
zaman zaman sizi zorlayabilir. Böyle zamanlarda çalışma motivasyonunuzu 
artırabilmeniz için birkaç önerimiz olacak sizlere.

• Kendinize günlük hedefler koyun. Bu hedefleri bir kağıda yazarak sıralayın. 
Her tamamladığınız hedefi bu kağıttan işaretleyin. Bir hafta sonunda 
tamamladığınız hedeflere bakarak kendinize hafta sonu için büyük bir ödül 
koyun. Böylece süreci oyunlaştırarak eğlenceli bir hale getirebilirsiniz.

• Her dersin bir konu listesi elinizde olsun. Bitirdiğiniz konuyu listeden 
işaretleyerek ilerlemek de size ayrı bir özgüven katacak. 

• Her gün geçmişte yanlış çözdüğünüz bir soruyu tekrar çözün. Tekrar 
çözdüğünüzde artık doğru yaptığınızı görmek çalışmalarınız ile ilgili size 
geri dönüşler sağlayıp ne kadar ilerlediğinizi göstererek motive olmanıza 
yardımcı olur.

• Dönem dönem zorlanmanızın normal olduğunu kabul edin. Çalışmakta 
zorlandığınız günlerde çalışma sürenizi azaltın ve size iyi gelecek sevdiğiniz 
bir şeyle biraz vakit geçirin. Bu uğraş sonrası kendinizi biraz rahatlatarak 
tekrardan derse dönebilirsiniz.

• Çalışma sürenizi yavaş yavaş, hafta hafta artırın. Sürenizi artırdığınız her 
haftaya yıldız koyun. Her ay 3 yıldıza ulaştığınızda kendinizi ödüllendirin.  
Hepinize sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dileriz.

Evde Ders Çalışma Motivasyonu 
Sağlamanın Yolları

Dertlilere
Derman
Rehberlik

Köşesi

                  AYIN ÖNERİLERİ

FİLM : 
Arrival / Geliş

ŞARKI : 
Koca Yaşlı Şişko Dünya / Adamlar

ROMAN : 
Satranç / Stefan Zweig

DERS KİTABI : 
MUBA Mutlak Başarı Türk Edebiyatı 
El Kitabı

Sevgili 9. Sınıflar,
Lise hayatınızda atacağınız sağlam adımlar, ileride üniversite kapılarını sizlere 
açacaktır. Bizler de bu konuda sizlere yardımcı olabilmek için MEB'in kazanımları 
ile %100 Uyumlu Beceri Temelli Sorulardan oluşan ve de konu desteği sağlayan 
MUBA 9. Sınıf Konu Destekli Soru Bankalarımızı sizler için özenle hazırlandık.

Detaylı inceleme için Youtube kanalımıza ya da mubayayinlari.com internet 
sitemize göz atabilirsiniz.

2021 KPSS Adayları,
Zorlu sınav yolculuğunuzda Murat Yayınları olarak 37 yıllık
tecrübemizle yanınızdayız. Bu yolculukta sizlere eşlik edebilmek 
için KPSS Ordinaryüs Modüler Soru Bankası Setini hazırladık.
ÖSYM sınav formatıyla uyumlu güncel içeriğiyle 
kitaplarınız sizleri beklemekte!

Detaylı inceleme için muratyayinlari.com internet sitemize ya da 
Youtube kanalımıza göz atabilirsiniz.
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Ayt Biyoloji
Öğrencim Defteri

11.Sınıf Türk Dili 
ve Edebiyatı 

Muba Soru Bankası

11.Sınıf Türk Dili 
ve Edebiyatı 

Muba Soru Bankası
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