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BERGEN

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

TEKNOLOJİ

Göklerde süzülecek yeni
milli teknolojimiz CEZERİ

SPOR

Futbol dünyasının Doktor'u
ALEX DE SOUZA

GÜNCEL

Hem yaz hem de kış aylarında
doğayla iç içe bir hobi, KAMPÇILIK

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Ağustos sayımızla yeniden karşınızdayız. Bu ay kapağımızda sizleri bir
döneme damgasını vurmuş Bergen karşılıyor. Dergimizin her sayfasında
sizleri yaz tatiliniz müddetince hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek
yazılarla ağırlıyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay aynı zamanda tarihimizdeki iki önemli zaferi bileğimizin hakkıyla
kazandığımız bir ay. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde
kazandığımız 30 Ağustos Zaferi hem de büyük komutan Sultan Alp
Arslan'ın önderliğinde kazandığımız ve Anadolu’nun kapılarını bizlere
açan Malazgirt Zaferi kutlu olsun. Tarihimize altın harflerle yazılmış nice zaferimizde bizler için toprağa düşmüş
tüm şehitlerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyor ve saygıyla yâd ediyoruz.
Teneffüs ’ün Ağustos sayısında sizleri kutsal topraklarımızdan Medine’ye götürüyoruz. Spor dünyamızın sevilen
isimlerinden Alex de Souza ile tanıştırıyor, Çekmeköy’ümüzün güzel mekânlarından Sırapınar Köyü’ne yolculuk
ettiriyoruz.
Bundan 21 yıl önce yaşadığımız 17 Ağustos Depremi vesilesiyle bu doğal afette hayatlarını kaybetmiş
vatandaşlarımızı dualarla anıyoruz. İstanbul’un coğrafi konumu sebebiyle siz geleceğimiz gençlerinden deprem
tedbirleri konusunda bilinçli olmanızı istiyoruz.
Eylül ayında yeni bilgilerle karşınızda olmak ümidiyle hepinizi gözlerinizden öperim. Sosyal mesafe kurallarına
uyarak sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay FERİŞTAH kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

Ağustos ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.

08

10

12

LEZZET DURAĞI

TARİHTE AĞUSTOS

FİLM REPLİKLERİ

Dondurucudan tabağa mozaik
pasta tarifimiz, lezzet durağı
sayfamızda.

Tarihte ağustos ayında neler
yaşanmış. Zamanda bir yolculuğa
ne dersiniz:)

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

22

14
DOSYA

GÜNCEL

Şiddete maruz kalan ses
sanatçısı, acıların kadını
BERGEN'i tanıyoruz.

Ağustos ayının sonunda, okullarda
telafi eğitimi başlıyor.

26
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SPOR

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

İZ BIRAKANLAR

Futbol dünyasının doktor'u
Alex De Souza'yı
tanıyoruz.

Siz de İstanbul'u karşınıza alın,
çektiğiniz fotoğrafları
dergiteneffus.com'dan gönderin,
yayınlayalım.

Bu Zaferler Bizim!
Malazgirt Zaferi komutanı Alparslan
ve 30 Ağustos Zaferi'nin mimarı
Gazi Mustafa Kemal Paşa.

30

32

OKUR SAYFASI

TEKNOLOJİ

1 GB Mobil İnternet kazanan
okurlarımızın isim listesi ve eğlence
dolu bir sayfa sizi bekliyor:)

Göklerde süzülecek
milli teknolojimiz uçan araba
CEZERİ.
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GÜNCEL
Hem yaz hem de kış aylarında
doğayla iç içe bir hobi,
Kampçılık.

42

X ve Y Kuşaklarının çocukları ve
torunları, Z KUŞAĞI.

Şehrin merkezinde doğayla iç içe bir
mekân, Sırapınar 'dayız.

46
ANMA

Medeniyetin beşiği, Efendimiz (SAV)
muhabbetine mazhar olmuş
şehir MEDİNE.

40

GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER
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Temmuz ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
AHMET POYRAZ

SİNEMA Bİ MOLA

50

Sinema günleri başladı. Ağustos
ayında izleyebileceğiniz
yapımları sizin için
derledik.

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı
Başkan Yardımcısı

52

TEST

TENEFFÜS DUVAR

Deprem tedbirleri konusunda ne
kadar bilinçlisin? Testimizi çöz,
konu hakkında bilgini
değerlendir.

Bu duvarın harcında
gençlik var.
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DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

ÖDÜLLÜ BULMACA

Burhan Bayrak

Hem keyifli vakit geçirmek,
hem de güzel bir ödül kazanmak
için bu sayfayımızı
es geçmeyin.

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü

54

KARIŞIK BULMACA
Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci
Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip
Basım
Hat Baskı

dergiteneffus@cekmekoy.bel.tr
Teneffüs Dergisi, Çekmeköy Belediyesi tarafından
FC REKLAM'a yaptırılmış, ücretsiz gençlik dergisidir.

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

Köşe yazarları ve Konuk yazarların görüşlerinin sorumlulukları
kendilerine aittir. Teneffüs Dergisi'nde yayınlanan ilanların
sorumlulukları ilan sahiplerine aittir. Teneffüs Dergisi, basın ve
yayın ilkelerine uymayı taahhüt eder.

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Feristah

Farsça kökenli feriştah kelimesi, en iyi-en üstün manasına geliyor.
Kimi zaman hayat yolculuğumuzda aşılmaz gözüken yokuşlara denk geliyoruz.
Öyle zamanlarda “feriştahı gelse” koşamaz bu yokuşu deyiveriyoruz. Hâlbuki
bu zorluklar dünya hayatımızın gerektirdiği sınavlardan ibaret.
Her işin feriştahı olmamıza gerek yok, yolumuzda sevgi ve emekle yürüsek kâfi.
Çünkü inananlar için mesele yol almak değil, yolda olmaktır. En iyi ve üstün tarafımız
mutlak sevgimiz olsun duasıyla…
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En iyi

Kitaplar

RUHUN LABİRENTLERİ
KEMAL SAYAR

Geniş bir coğrafyadan derlenen cevaplar arasında bir gezinti Ruhun
Labirentleri. “Değil mi ki kalbimiz vardır, insanlığa söyleyecek bir son
sözümüz de vardır. Kalbi olanın aşkı da olacaktır ve aşk bir yolunu bulup
nasıl hayatlarımızı imar ediyorsa, bu kitabın gezindiği vadilerde de bir
onarıcı ve şifa verici olarak gözümüze çarpmaktadır. Bu enformasyon
yığınının içinden bir bilgi kıvılcımı parlayabilirse, bilgi yığınının içinden bir
hikmet keşfedilip ondan bir tat devşirilebilirse, ‘Ruhun Labirentleri’nde
yorulmaya değecektir.”

NUH’UN KIZI

MUKADDER GEMİCİ
“Canlı yayından az önce çıktım. Kupamı kavrıyorum, aslında biliyorum,
kahveden başka bir sıcaklık aradığım. Havanın soğuğundan, dışarıda
yağan, lapa lapa güzelliği ile herkesi büyük camların önüne toplayan
kardan, mevsim yüzünden değil aradığım sıcaklık. Sıcacık ofiste bir
fırtınanın içinde bekliyorum, boğuluyorum. Nuh’un gemisine binemeyen
zavallılardan biriyim, geminin azgın sular üstünde uzaklaştığını seyreden bir
inanmazım. Çok pişmanım, suyun içinde yanıyorum. Bilgisayarımın kenarına
yapıştırdığım karakalem resme, küçücük bir not kâğıdına çizdiğim kalınca
gövdeli gemiye bakıyorum. Yağmur bile yağıyor kâğıtta ince çizgilerle.
Kurşun kalemle karaladığım kara bir suyun içinde gemi. Gövdesi sulara
gömülmüş bedenden gemiye doğru bir el uzanıyor, kurtulmak umuduyla. Ne
zayıf bir umut, ne talihsiz bir an. Duyuracak mı nedamet dolu sesini o elin
sahibi, gök gürültülerinin içinde? Bir ip atılacak mı?
Kabaran suların azap veren koynundan
kurtulacak mı? Nuh'un gemisine binemeyen
bu zavallı kim?”

İNSAN VÜCUDUNA SEYAHAT
GAVİN FRANCİS

Cerrah, acil tıp uzmanı ve aile hekimi olarak edindiği tecrübelerden yola
çıkan Francis hastalarının öykülerini, tıp tarihi, felsefe ve edebiyatla
harmanlayarak insan vücudunu hastalıkta ve sağlıkta, yaşarken ve
ölürken anlatıyor. İnsan Vücuduna Seyahat özünde insan olmanın
anlamına dair derin düşünceler barındıran, vücudunuza bakış açınızı
değiştirecek şiirsel ve dokunaklı bir kitap.
dergiteneffus.com
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YaPiMi KoLaY, SoĞUk Ve LeZzEtLİ
BİR TaRİF ArAyAnLaR İÇİN
A
PÜF NoKtAlArIyLa MoZaİK PaSt
TaRİFİ VeRİYoRuZ.
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• 100 gram tereyağı 0 ml)
• 1 su bardağı süt (20o
• 3 yemek kaşığı kaka şekeri
• 4 yemek kaşığı pudraküvi
• 2 paket pötibör bis
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HAZIRLANIŞI

Önce bir kapta tereyağınızı eritin. Ayrı bir kaba
pudra şekerini alın ve erittiğiniz tereyağını üzerine
ekleyin. Sütü de aynı kaba döküp hafif
karıştırın. Ardından kakao ilave edip karışımı
çırpın. Son olarak bisküvileri de ufalayıp spatula
yardımıyla tüm malzemeleri nazikçe yoğurun.
Servis edeceğiniz kabı streç filmle kaplayıp
karışımı içine boşaltın ve üzerini de sarıp
buzlukta en az 4 saat bekletin. Dilediğiniz gibi
dilimleyerek servis edebilirsiniz.

dergiteneffus.com
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
DUALARLA ANILDI

Birlik Günü
Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
etkinliklerinde şehitler rahmetle ve minnetle anıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm yurtta
olduğu gibi Çekmeköy’de de çeşitli anma törenleriyle
gerçekleşti. Çekmeköy Kaymakamlığı ve Çekmeköy
Belediyesi’nin düzenlediği anma etkinlikleri
kapsamında ilk olarak; 15 Temmuz sabahı Taşdelen
Sultan Murat Caddesi’nde 15 Temmuz gecesi yaşananları
gözler önüne seren fotoğraflar sergisi açıldı.
Anma etkinlikleri akşam Taşdelen Cemal Güngör Parkı
amfi tiyatro alanında devam etti. Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törene, AK Parti İl
Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Çekmeköy İlçe
Başkanı Salih Kırıcı, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe
Başkanı Cenap Yağmur, Yeniden Refah Partisi Çekmeköy
İlçe Başkanı Önder Ayyıldız, Çekmeköy Belediye Başkan

Yardımcıları Fatih Sırmacı, Ömer Yazıcı ve Ahmet
Epli, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir,
Çekmeköy Müftüsü Vehbi Akşit, Çekmeköy Gençlik ve
Spor İlçe Müdürü Muhammed Kılıç ve vatandaşlar
katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma
programında şehitler için kuran okundu ve dualar edildi.
Daha sonra 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan
belgeseller ve Çekmeköy Belediyesi İhanet ve Direniş
Temalı Kısa Film yarışmasında dereceye giren filmler
vatandaşlara izletildi. Coşku ve hüznün hâkim olduğu
anma etkinlikleri tüm gece devam etti. Sosyal mesafe
kuralına dikkat edilerek yapılan programda vatandaşlara
bayrak dağıtıldı.

dergiteneffus.com
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TARİHTE AĞUSTOS arrow-circle-left

ALİS’İN HARİKA
DİYARLARI
OKUYUCUYLA
BULUŞTU

İNSANİ
TALEP
9 AĞUSTOS 1904 - FRANSA

2 AĞUSTOS 1865 – İNGİLTERE

Sömürgecilik yarışının hızla devam ettiği
yıllarda Paris’te düzenlenen Uluslararası
Madenciler Kongresi’nde katılımcılar asgari
ücretin tespit edilmesini ve çalışma
süresinin 8 saat olarak düzenlenmesini
talep ettiler.

Lewis Carroll mahlasıyla yazılan Alis Harikalar
Diyarında kitabının ilk baskısı yayımlandı.
Romanda bir tavşan deliğinden girerek farklı
dünyalara yelken açan Alis’in maceraları
anlatılıyordu.

UTANÇ
DUVARI

AVRUPA’NIN
GÖBEĞİNDE
İSLAM DEVLETİ

14 AĞUSTOS 755 – İSPANYA

13 AĞUSTOS 1961 – ALMANYA
2. Dünya Savaşı’nın ardından iki kutuplu
dünyada Doğu Almanya ve Batı Almanya
Berlin Duvarı ile ayrıldı. Soğuk Savaş
döneminin utanç sembollerinden sayılan
bu duvar 1989’da Sovyet bloğunun
çökmesiyle yıkıldı.

Emevi ailesinden Abdurrahman b. Muaviye,
Yemen asıllı kabilelerin yardımıyla
İspanya’da yaklaşık 3 asır hüküm süren
Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu.

SARI
KIRMIZI
YEŞİL

BELGRAD’IN
FETHİ

5 AĞUSTOS 1914 – ABD

29 AĞUSTOS 1521 – SIRBİSTAN

Trafiğin olmazsa olmazı trafik ışıkları ilk kez
Ohio’da kullanılmaya başlandı.

10
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Osmanlı Devleti, bir ay kadar süren kuşatma
sonrasında Belgrad’ı kendi topraklarına kattı.

arrow-circle-right TARİHTE AĞUSTOS

EĞRİ
KULE
6 AĞUSTOS 1173 – İTALYA

SPUTNİK 5
19 AĞUSTOS 1960 – RUSYA
Sovyetler Birliği Sputnik 5’i Ay yörüngesine
oturtmayı başardı. İşin ilginç yanı bu uzay
aracında 2 köpek seyahat ediyordu.

İtalya’nın mimari simgelerinden Pisa Kulesi’nin
yapımına başlandı. Bugün yana eğimi ile birçok
eğlenceli fotoğrafa konu olan kulenin yapımı
200 yıl sürdü.

ŞAH VE
MAT
23 AĞUSTOS 1514 – TÜRKİYE
Yavuz Sultan Selim Han, ulemasından fetvayı
alır almaz ordusunu alıp İran’a yürüdü
ve Çaldıran ovasında Persleri
mağlup etti.

YAVRU VATAN
TÜRKLERİN
1 AĞUSTOS 1571 – KIBRIS
Kanuni Sultan Süleyman, cesur Osmanlı
donanması ile Kıbrıs adasını fethederek Türk
topraklarına kattı.

FATİH
ERZİNCAN’DA!
11 AĞUSTOS 1473 – TÜRKİYE
Dış güçlerle birlik yaparak Osmanlı’ya meydan
okuyan Akkoyunlu hükümdarı Uzun
Hasan’ı, Fatih Sultan Mehmet Han Otlukbeli
Savaşı ile mağlup etti. Böylece Doğu
Anadolu’da uzun yıllar karşılaşılabilecek
tehlikeler ortadan kaldırıldı.

İLK POSTA
PULLARIMIZ
14 AĞUSTOS 1925 – TÜRKİYE
Cumhuriyet tarihinin ilk posta pulları basıldı.
O dönemin en popüler iletişim araçlarından
mektupların üzerini artık bu posta pulları
süsleyecekti.

dergiteneffus.com
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The Vampire Diaries

Seninle konuşurken yaktığım
kalorilere bile değmezsin.

Leyla ile Mecnun

DOKTOR?
HASTA?

Two Broke Girls

İçimde garip bir his var.
12
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Çok mutluyum.
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Kirazın Tadı

Acımı anlayabilir
si

niz ama...

...onu hissedemez

siniz.

MEDCEZİR

Hep günlük güneşlik olacak
değil ya.

İyi günde kötü günde.

Ben seni parçalı bulutlu da
severim.

...
dergiteneffus.com
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Sesiyle bir döneme damgasını vurmuş ama
hayatının baharında aramızdan ayrılmış ünlü
bir ismi, Bergen’i konuk ediyoruz.

1

5 Temmuz 1959’da Mersin’de dünyaya
gelen Bergen’in gerçek ismi Belgin
Sarılmışer, bir döneme sesiyle damgasını
vurmuş kadın sanatçılarımızdan.
Ebeveynlerinin ayrılmasından
sonra annesiyle birlikte
yaşamaya başlayan
ve genç yaşlarda
sahneye çıkan
Bergen’in
hayatı
maalesef
acılarla
dolu.

İlk evliliği
İlk evliliğini 17 yaşında yaptı fakat aile hayatında
umduğunu bulamayıp acıların kadını olma
yolunda ilk adımını atmış bulundu.
Mutsuz aile yaşantısı ve mali
yetersizliklerin üzerine
başarısız evlilik
yaşadıklarının tuzu
biberi oluvermişti.
Yaşadığı onca
zorluklara
rağmen pes
etmedi ve
hayatını
sürdürmeye
gayret etti.
Bir gün
arkadaşlarıyla
eğlenmek için
dışarı çıkmıştı
Arkadaşlarının
ısrarı üzerine sahnede
“Batsın Bu Dünya”
isimli şarkıyı söyledi ve
tesadüfen keşfedildi.

İlkokul
yıllarında
mandolin
çalarak
şarkı
söylemeye
başlamıştı.
Doğuştan bir
yeteneği vardı.
Hocalarının teşvik
etmesiyle Ankara
Devlet Konservatuarı’na
gidip piyano ve violin dersleri
aldı.

Bergen ismi nerden geliyor?

Zorlu hayat şartlarına rağmen konservatuvarı
birincilikle kazanmıştı. Bir takım maddi
imkânsızlıklardan dolayı eğitimini
tamamlayamadı. Önce PTT’de bir iş buldu fakat
henüz reşit olmadığından mahkeme kararıyla
yaşını 1 sene büyüttü.

Keşfedildikten kısa bir süre sonra sahne hayatına
atılmış oldu. Sahne almaya başlayınca Belgin
adını değiştirdi. O günlerde gazete haberlerinde
Norveç’in küçük ve şirin şehirlerinden Bergen’i
okumuş ve çok sevmişti. Bu sebepten sahne
adının Bergen olmasına karar verdi.

dergiteneffus.com
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Çok geçmeden Adana’dan sahne teklifi aldı ve
iş için bu şehre geldi. O dönemde Halis isimli bir
hayranı kendisine sürekli çiçekler yolluyor
ve ilgisini çekmeye çalışıyordu.
Bergen başlarda bu ilgiye karşılık
vermese de süreç ikisinin
evliliği ile sonuçlandı.

kendisini bekliyordu.
Hastalıklı ilişkiyi aşk sandı
Bu sırada eşi Halis
Serbest tutuklanarak
13 yıla mahkûm
edildi.
Bergen, tüm
yaşanılanlara
rağmen eşini
affetmeyi
tercih etti.
İlk plağını
da bu
yıllarda
çıkarmıştı.
Sektörde en
çok dinlenen
kadın sanatçı
oluvermişti.
İstanbul’da sahne
almaya başlayan
ünlü sanatçıyı tüm
sosyete salonu tıklım tıklım
doldurarak izlemeye geliyordu.

Bu evlilik aslında
sonun başlangıcıydı.
Sevdiği adam için
sahneleri bıraksa
da hayat umduğu
gibi gitmedi. Evde
gördüğü şiddet
dayanılmayacak
boyutlara ulaşınca
kendi yoluna gitmeye
karar verip sahnelere
geri döndü.
Kadına yönelik şiddet
maalesef her ülkenin
çözümler aradığı kronik bir
problem. Bergen de o yıllarda
bu konudan nasibini almıştı. Üstelik bu
durumdan kurtulmaya çalışsa da bir şekilde
gönlüne söz geçiremeyip kendisine şiddet
uygulayan bir adamı hayatından bir
türlü çıkaramıyordu.
Gözlerini kör eden
saldırı
Git-gel ile dolu özel
hayatı onun söylediği
şarkıları ne kadar
derinden hissettiğinin
de kanıtıydı. Bir gün
sahne çıkışında eski
eşinin azmettirmesi
üzerine suratına kezzap
dökülerek saldırıya uğradı.
Uzun ve zorlu bir tedavi süreci
16

1986’da çıkardığı “Acıların Kadını” albümü
700.000 satınca, Un Kapanı Plakçılar
Çarşısı’nın rekortmeni oluverdi.
Öyle ki o dönemin en bilindik
isimlerinden Sezen Aksu’yu
bile geçmişti.
Acılar ödüllere mani
değil
Aynı yıl albümle
aynı ismi taşıyan
ilk ve son
filminde oynadı.
Kendi hayatını
canlandırdığı
filme de ilgi

dergiteneffus.com

yoğun olmuştu. 1987’de Altın Plak ve Altın
Kaset ödüllerini aldı. Artık şöhret hayaline
kavuşmuştu. Bir gözünü kaybetmişti ama
yeni başarılar kendisini bir hayli mutlu etmeye
yetmişti.
“Allah’ından bulsun!”
1988’de yurt dışı turnelerine
başladı Bergen, “artık
kimseden korkmuyorum”
dercesine işine
yoğunlaşmıştı. O
yıllarda çıktığı
bir mekânın
fotoğrafçısı
tarafından bıçaklı
saldırıya uğramıştı
ve bir gazeteye
yılmadan yoluna
devam edeceğini
şu sözleriyle

dile getirmişti: “Bu tip olaylar beni seyircimden
ayıramaz. Ben böyle şeylere pabuç bırakacak
kadın değilim. Cezasını
Allah’ından bulsun. Adalet
ve yüce Allah’ım
cezasını verecek.”
1989’da eşi Halis
hapisten çıktı
ve Mersin’de
bir ev tutup
hayata yeniden
başlamaya
karar verdiler.
Bergen sahneleri
bırakıp evinin
kadını olmaya karar
verdi. Sık sık mutluluk
pozları veriyorlardı
magazinlere. Şiddetin yeniden
başlaması çok sürmedi. Bu kez tamamen ayrılık
kararı alıp boşandılar.

dergiteneffus.com
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BERGEN’İN HAYATI FİLM OLACAK
Arabesk müziğinin bir döneme damga vuran isimlerinden Bergen'in acılı hayat hikayesi beyaz perdede
canlandırılacak. Bergen karakterini ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oynayacak. Evliliği boyunca şiddete
maruz kalan ve eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Bergen'in öyküsünü anlatacak filmin 27 Kasım 2020
tarihinden itibaren seyirciyle buluşması planlanıyor.

“Mutlulukların kadını olmak istiyorum”
Özgür hayatında işine sarılmıştı. Amerika’ya
gitme kararı almıştı ve ardından da 33 günlük
bir Anadolu turnesine çıktı. Gaziantep
durağında yerel bir gazeteye “Yaşadığım
olaylar beni acıların kadını yaptı. Halk, beni
böyle tanıyıp sevdi. Ama artık acıların kadını
olmak istemiyorum. Çektiğim acılar yeter. Artık
mutlulukların kadını olarak tanınmak
istiyorum. Beni acıların kadını
olarak yücelten halkım, aynı
şekilde mutlulukların
kadını olarak da
kabul edecektir”
demecini vermişti.

1989’un Ağustos ayında Kayseri’deki bir
konserinden evine gitmek üzere annesiyle yola
çıkan Bergen’in önünü şehirlerarası yolda eski
eşi kesti. Şiddetli bir tartışmanın sonu kanlı bitti
ve eski eş, hem Bergen’i hem de annesini silahla
vurdu.
Kadına şiddet mağduru

Bir yandan
albüm kayıtları
diğer yandan
koşturmacalı
konserler.
18
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Annesi bu olaydan ağır yaralı bir
şekilde kurtulurken Bergen için
14 Ağustos’u 15 Ağustos’a
bağlayan gecenin sabahı,
hayatının son günü
oldu. Kadın şiddetine
kurban gitmişti
hayalleri, gençliği
ve gülüşü. Eski
eşi kaçtı ve uzun
süre kırmızı
bültenle arandı.
Adalet yeterince

arrow-circle-right DOSYA

Şiddetin her türlüsüne karşıyız

tecelli etmedi ve kısa bir ceza alarak normal
hayata geri döndü katili.

İnsana ve özelde kadına, hayvana, çocuklara
ve savunmasız herkese yapılan şiddetin sonuna
kadar karşısındayız. Geleceğin anne babaları
olarak sizlerin evlatlarınızı merhametli
ve güzel ruhlu yetiştireceğinizden
endişemiz yok. Gençliğinin
baharındaki kadınlarımız
toprak olmasın, hep
birlikte sürecin sağlıklı
işlemesi için elimizden
geleni yapalım.

Toplumda şiddete maruz kalan kadınlardan
farklı olarak 3. Sayfa haberlerinde değil
manşetlerde anıldı Bergen. Sesi
gelecek vadediyordu ve
henüz 30 yaşındaydı.
Cenazesi sessizce ve
az bir kalabalıkla
kaldırılıp
Mersin’e
defnedildi.
Kaderin
bir garip
cilvesidir mi
bilinmez,
Özgecan
Aslan da bu
hadiseden
yıllar sonra
başka bir
şiddetin öznesi
oldu ve aynı
mezarlığa defnedildi.

Bergen özelinde
şiddet mağduru
olmuş tüm
kadınlarımızı
saygı ve rahmetle
anıyoruz.
Kadınlarımızın her
alandaki varlıklarını
sonuna kadar
destekliyor ve hepsiyle
gurur duyuyoruz.

Akıllara Kazınan
Albümleri

Bergen’in hayattayken 8, vefatından sonra da 3 albümü piyasaya
sürüldü. Vefatından sonraki albümler sanatçının o zamana kadar
yayınlanmamış parçalarından oluşuyordu.
1982 Şikayetim Var
1983 Kardeşiz Kader
1985 İnsan Severse
1986 Acıların Kadını
1987 Onu da Yak Tanrım

1988 İstemiyorum
1989 Yıllar Affetmez (Aslen son albümü)
1990 Giden Gençliğim
1990 Garibin Çilesi Mezarda Biter
1991 Son Ağlayışım

1988 Sevgimin Bedeli
dergiteneffus.com
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OKULLARDA TELAFi
EGiTiMLERi BASLIYOR
Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan biri eğitim hayatımız
olmuştu. Pandemi sürecindeki eksikleri tamamlamak için telafi
eğitimleri imdadımıza yetişiyor.
2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasına
haftalar kaldı. Pandemi sürecinden dolayı eğitim,
televizyon ve internet üzerinden devam etmişti.
Yeni dönem için Milli Eğitim Bakanlığı Eylül
ayında okulların açılmasını planladıklarını ifade
ettiler.
31 Ağustos’ta ilk
telafi eğitimi
Okullar açılmadan
telafi eğitim
yapılması
öğrencilerin
pandemi sürecinden
kaynaklanan
eksiklerini
tamamlamaları için
bir fırsat olacak. Bu
20

kapsamda resmi eğitim ve öğretim kurumları için
yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31
Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve
ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları
aracılığıyla yıl boyu devam edecek. Bu süreçte,
öğrencilerin
okula uyumuna,
psikososyal anlamda
desteklenmelerine,
uzaktan eğitimde elde
edilen kazanımların
ve akademik ihtiyaç
durumunun tespitine,
temel derslerdeki
telafiye yoğunlaşılmış
olunacak.

dergiteneffus.com
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Milli Eğitim Bakanlığı Değerlendirme Toplantısı'ndan Bir Kare

Özel okullar kendileri tarih belirleyecek

Sağlıklı ve başarılı bir yıl olsun

Özel okullar ise 15 Ağustos itibarıyla
öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak
en az üç hafta olacak şekilde, yüz yüze telafi,
tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini
ve süresini kendileri belirleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitiminin
zorunlu olmadığını, dileyenin tercih edeceğini
belirterek süreci velilerin inisiyatifine bıraktı.
Teneffüs dergisi olarak tüm öğrencilerimize
yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyor,
sağlıklı günlerde okullarına gidebilmeleri için
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Millet Kütüphanesi - ANKARA

dergiteneffus.com
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FUTBOL
DÜNYASININ
‘DOKTOR’U

22
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Sadece saha içi duruşuyla değil ülkemize duyduğu
sempatiyle de her takımdan taraftarın saygı ve sevgisini
kazanan Alex’i yakından tanımak ister misiniz?

A

lexsandro de Souza
(Alex),14 Eylül 1977
tarihinde Brezilya'nın
Curitiba şehrinde dünyaya
geldi. 1995 yılında profesyonel
futbol kariyerine Coritiba FC
takımında başladı. Coritiba'da
oldukça başarılı performans
sergileyen Alex, forma giydiği 124
maçta 32 gol attı.
1997 yılında bir
diğer Brezilya takımı
olan Palmeiras'a
transfer oldu. 5
sezon boyunca
Palmeiras forması
giyen Alex,
göz dolduran
performansı
ile dikkatleri
üzerine çekti.
Palmeiras'ta
241 maçta 78
gol atan başarılı
futbolcu, Avrupa
kulüplerinin

dikkatini çekti ve Copa Libertadores
şampiyonluğu yaşadı. Aynı zamanda
Palmeiras'taki performansıyla da Brezilya Milli
Takımı'na da seçildi.
121 maçta 64 gol
Avrupa'ya yabancılık çeken Alex, Parma'da
başarılı bir performans gösteremedi ve ligin ilk
yarısında yalnızca 5 maça çıktı. Ligin ikinci
yarısında ise Cruzeiro'ya transfer
oldu ve performansını
yeniden yakaladı. Formda
olduğu dönemde
takımıyla başarıyı
yakalayan Alex,
2004 yılındaki
Copa America
için takıma
seçilmiş
ve kupayı
kazanmıştı. 121
maçta attığı 64
golle Avrupa
kulüplerinin
transfer listesinde
yer almıştır.

dergiteneffus.com
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Fenerbahçe transferi ve Türkiye yılları
2004 yılı Alex için hayatının dönüm noktası oldu. 2004'te
Fenerbahçe'ye transfer olan Alex, Fenerbahçe adına
çıktığı ilk maçta asist yaptı ve beğenildi. Ligin ikinci
haftasında oynanan İstanbulspor maçında da 1
gol ve 1 asist kaydeden Alex, hem taraftarın
hem de yönetimin beğenisini kazandı.

heykelini dikti.

Fenerbahçe kariyeri boyunca
forma giydiği 245
maçta 136 gol attı
ve Fenerbahçe
kulübünün efsane
oyuncuları
arasına girmeyi
başardı.
Fenerbahçe
taraftarı, Alex'e
olan sevgisini
göstermek için
Kadıköy’de bir parka

Her takımdan taraftarın sevgisini kazandı.
Türkiye'de taraflı tarafsız herkesin sevgisini
kazanmış olan Alex futbol otoriteleri
tarafından da Türkiye’ye gelmiş en
iyi futbolcular arasında
gösterildi. Efendi
duruşu, centilmen
davranışları
saha içinde ve
dışında her
zaman takdir
edildi.
Doktor Alex
Yerine kim gelirse
gelsin dolmayacaktı
zaten. Taraftarlar, takıma
24
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her gelen aynı pozisyondaki futbolcu için ''Bir Alex değil'' ifadelerini kullanırdı. En kritik
maçlarda yaptığı işlerle takımını kurtarması, yönlendirmesi ve taraftara ve takıma ilaç
olduğu için de lakabı ''Doktor'' olarak kalmıştı.
Takımdan ayrılırken döktüğü gözyaşları hala
hafızlarda kayıtlıdır. Giderken söylediği söz ise
Fenerbahçe'ye olan bağlılığının en büyük
kanıtıydı; ''Fenerbahçe bir futbolcu kaybetti
ama bir taraftar kazandı.''
Son maçı
1 Ekim 2012 tarihinde
Fenerbahçe'den
ayrılan Alex de
Souza, futbola
başladığı ilk kulüp
olan Coritiba
FC'e geri döndü
ve 7 Aralık 2014
tarihinde oynanan
Bahia maçı ile aktif
futbolculuk kariyerine son
noktayı koydu. Alex dakika 88'de oyundan çıkarak yerini
Keirrison'a bıraktı ve böylece futbol kariyeri kapandı.
Gönüllerde taht kurdu
Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü golcüsü ülkemizde her
kesimden taraftarın beğenisini kazanarak gönüllerde
taht kurdu. Türkiye’den ayrıldıktan sonra da ülkemizde
yaşanan toplumsal olaylara kayıtsız kalmayan Alex, bir
gün yeniden ülkemizde yaşamanın
hayalini kuruyor. Ülkemizin
kapıları bizleri seven ve
saygımızı emeğiyle
kazanan herkese
sonuna kadar açık
Alex. Her zaman
burada da bir
evin olduğunu
unutma…

dergiteneffus.com
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MALAZGİRT ZAFERİ
Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan 1040 yılındaki Dandanakan
Savaşı'ndan sonra batı yönünde büyük fetih hareketleri başlamıştı. Anadolu'nun bir
Türk yurdu haline getirilmesi için yapılan akınlar sırasında Bizans İmparatoru Diyojen,
gittikçe artan Türk fetihlerini durdurmak amacıyla büyük bir orduyla Mart 1068'de
Anadolu seferine çıktı fakat kesin bir galibiyet alamadı.
Yaşadığı yenilgiler üzerine Bizanslılar bugün Muş ilimizin sınırları içinde yer alan
Malazgirt’e doğru hareket ettiler. Bu sırada Selçuklu Sultanı Alparslan Suriye’deydi ve
o da Bizans üzerine yürüdü.
Malazgirt Ovası’nda iki ordu karşı karşıya geldi ve savaş Sultan Alparslan’ın büyük
zaferiyle sonuçlandı. Böylece Anadolu’nun kapısı Türklere açılmış oldu. 26 Ağustos
1071 tarihinde tarihimize büyük bir zaferle imza atan Sultan Alparslan’ı saygıyla ve
rahmetle anıyoruz.

28
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
Milli Mücadele’nin devamında, 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe
kadar beş gün beş gece devam eden Kütahya civarındaki Dumlupınar Savaşı ve Batı
Anadolu Bölgesi’ndeki Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı.
1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi bu başarının 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak
kutlanmasını kararlaştırdı.
Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde verdiği tüm şehitlerimizi Zafer Bayramımız
münasebetiyle bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Bizlere bu güzel vatanı
miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm atalarımızı hayırla yâd ediyoruz.

dergiteneffus.com
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Sizin en yeni şehriniz hangisi?

ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL
İNTERNET KAZANAN
OKURLARIMIZ
• Selma Uçan
• Fatma Sevde Çayır
• Zeynep Kan
• Tuba Kan Çalık
• Çiğdem Atasert
• Furkan Tosun
• Mahmut Manangöz
• Ceyda Esen
• Esmanur Çayır
• Edanur Demir

Nevşehir.

Hocam 1 puan verseniz geçiyorum
30
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ:)
dergiteneffus.com web sitemizden
bulmaca şifresini gönderin, siz de ödül
kazanma şansını yakalayın.

Hedye
kazandığını
lk bzden duy
styoruz.
Cep telefonuna güzel
br haber gelmesnden
daha güzel ne
olablr k:)
r
İyi Eğlencele
:)
iz
Diler

Siz de Ödül
Kazanmak İster
Misiniz?
ÖDÜLLÜ BULMACA
SAYFA 53'TE ve
WEB SİTEMİZ
dergiteneffus.com
adresinde.

VURURSUNUZ EYVALLAH DA
ÖLMEZSEM SIKINTI BÜYÜK

KORKMA YAVRUM NİYETLİYİZ BUGÜN

Şiir ve Sözlerinizi
Bize İletin,
Okur Sayfamızda
Çekmeköylüler ile
Buluşturalım!

ANNEM "SOFRA HAZIR"
DEDİĞİNDE BEN
dergiteneffus.com
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Milli üretim hamlemize Cezeri Uçan Araba ile bir yenisini
ekledik. Hem donanımı hem de fonksiyonelliği ile göz
dolduran Cezeri şimdiden ülkemize hayırlı olsun.

K

entsel hava taşımacılığında
köklü bir değişiklik
yapacak olan Cezeri
Uçan Araba, sağlık
sektörü ve askeri alanda
lojistik destek faaliyetlerine
yeni bir çehre kazandırmak
için geliştiriliyor. Bunun
yanı sıra Cezeri, yolcu ve
32

kargo taşımacılığında aktif olarak rol
alacak şekilde tasarlanmış.
Teknik kabiliyetlerinden
bahsedersek; elektrik tahrikli
pervaneler, her bir motor
kolunda 2 adet ters dönüşlü
pervane, lityum-iyon
batarya paketi, üç yedekli
tam otonom uçuş kontrol
dergiteneffus.com
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CEZERİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Seyir Hızı
100km\s
Azami uçuş irtifası
2000 metre
Havada kalma süresi
1 saat
Menzil
70-80 km

sistemi gibi parçalardan oluşacak. Ayrıca
karbon fiber yapısal, hafif ve dayanıklı
kabin, motor kolları konstrüksiyonları,
sabit hatveli pervaneler, kentsel hava
taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri
gibi avantajları da bünyesinde barındıracak.
Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi
ile son teknolojiyle donatılmış olacak.

Bataryaların tam dolumu
için gerekli süre
1saat
Ölçüler (en x boy x yükseklik)
3730x4070x1870mm

Yerli projelere her gün bir yenisini ekleyen
ülkemizin gelecekte dünya çapında başarılar
elde etmesi bekleniyor. Milli üretim sürecine
destek veren herkese teşekkürü bir borç
biliriz.
dergiteneffus.com

Azami kalkış ağırlığı
241kg
Motor tipi
8xBLDC
33
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HEM YAZ HEM DE KIŞ AYLARINDA
DOĞAYLA İÇ İÇE BİR HOBİ

KAMPCILIK
Kim istemez ki çadırıyla az gitmek, uz gitmek, dere tepe
düz gitmek? Doğanın koynunda uykuya dalıp güne zinde
başlayarak bir tatil geçirmek… Kampçılık insanın bu
hayallerini kamçılıyor doğrusu…

34
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K

ampçılık, çadır ve diğer
gerekli ekipmanlarla
birlikte sporcuların
doğal bir şekilde
yola çıkması ya da daha
önceden ayarlanmış
alanlarda kalması olarak
tanımlanabilir. Kampçılık
tek başına yapılabildiği
gibi diğer sporlarla birlikte
de yürütülebilir. Özellikle
dağcılık ve trekking gibi
ekstrem sporlarla ilgilenenler
için kamp kurmak olmazsa
olmazlar arasındadır diyebiliriz.
Bazen günlerce ya da haftalarca
süren parkurlarda, çoğu sporcu yanına
kamp malzemelerini de alarak doğanın keyfini
çıkarır.
Mevsimine göre kampçılık
Kampçılık her mevsim yapılabilen bir spordur.
Özellikle ekstrem sporlarla birlikte yapılacaksa
bu sporlara uygun mevsimler kamp için daha
uygundur. Yazın sahil kenarında, kışın ise dağ

eteklerinde kamp yapılabilir.
Ülkemiz hem uzun sahilleriyle
hem de bol oksijenli
ormanlarıyla her iki kamp
türü için de benzersiz
imkânlar sunar. Gündüz
güneşin tadını çıkardığınız
bir sahil kenarı kamp
hayatında akşamları
kumsalda yakamoz
izlemenin keyfi eminiz ki bir
başkadır. Yine aynı şekilde
bir sonbaharı sarı yapraklarını
dökmüş bir ormanın eteğinde
doğayla iç içe geçirmenin tadı
sanıyoruz ki paha biçilemez.
Kampın avantajları
Kamp yapmanın en büyük avantajları; oksijene
doyarsınız, şehrin yorucu kalabalığından sıyrılıp
sakin huzurlu bir ortam sağlarsınız. Doğanın daha
önce hiç görmediğiniz renklerini keşfedersiniz
ve hiç görmediğiniz doğa güzellikleriyle baş başa
kalırsınız.

dergiteneffus.com
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İster sahil kenarı, ister dağların zirvesi fark etmez.
Ruhunuzu doyuracak her mekân kampınızı
kurmak için ideal yerdir. Burada sadece
önemsemeniz gereken başlıca husus
güvenliğinizi tehlikeye atabilecek
yerlerden uzak durmanız.

Vücudumuz doğal olmayan her şeyden arınır,
tabiatla içiçe olursunuz. Kamp yapmak ayrıca
doğal bir terapidir, daha iyi düşünmenizi
ve zihninizi açmanızı sağlar. Tüm
teknolojik aletlerden sıyrılıp
vücudumuza en büyük
ağırlığı yapan radyasyondan
kurtuluruz. Daha güzel bir
uykuyla stressiz ve huzur dolu
bir gün geçirmemizi sağlar.
Azla yetinmeyi öğrenip,
maddiyatın gereksizliğini
anlamamıza yardımcı olur.

Kampçının olmazsa
olmazları
Kamp için gerekli malzemeler;
Çadır, uyku tulumu, sırt
çantası, yeme-içme için gerekli
malzemeler, fener, kıyafetler,
çakı, ilkyardım çantası, pusula,
düdük, güneş kremi, güneş
gözlüğü, çöp poşeti, kibrit-çakmak,
temizlik malzemeleri şeklinde sıralanabilir.

Nerelerde kamp yapabilirsiniz?
Kelebekler Vadisi (Fethiye), Karagöl
(Borçka), Geyikbayırı (Antalya), Erdek
(Balıkesir),
Salda Gölü (Burdur) Türkiye’de en iyi kamp
yapılacak yerler arasında yerini alır. Ayrıca
Bolu’da Yedigöller’de sonbahar eşliğinde kampçılık
yapmak için büyük fırsatlar sunar.
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Dileyen kişisel ihtiyaçlarını ayrıca listeleyerek kamp
çantasını daha da özelleştirebilir. Geriye sadece
uygun kamp alanını seçip tatilinizin tadını çıkarmak
kalır :)
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ÜÇ DÖNEMDİR AÇIK ARA SEÇİM
KAZANIYORUZ ÇÜNKÜ MİLLETİN
EMANETİNE ASLA İHANET ETMEDİK

Çekmeköy Belediyesi’nin Temmuz Meclisi Üçüncü
Birleşimi’nde 2019 Faaliyet Raporu görüşüldü.
Çekmeköy Belediye Meclisi Temmuz Ayı Üçüncü
Birleşimi, sosyal mesafe kuralları sebebiyle
Çekmeköy Nikâh Salonu’nda yapıldı. Çekmeköy
Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve Bütçe
Kesin Hesap gündemi ile toplanan birleşime
Birinci Meclis Başkan Vekili Şenol Alan başkanlık

yaptı. Şahıslar ve gruplar adına yapılan faaliyet
raporu değerlendirme konuşmalarının ardından
oylamaya geçildi. Oylamada, 2019 Yılı Faaliyet
Raporu ve 2019 Yılı Bütçe Kesin Hesabı oy
çokluğu ile kabul edildi.
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X ve Y KUŞAKLARININ
ÇOCUKLARI VE TORUNLARI
Kimileri için olumsuz özellikleri sıkça dile getirilse de bizler Z kuşağına
yani sizlere çok güveniyoruz. Yüzümüzü kara çıkartmayacağınızı biliyor
ve yanınızda olduğumuzu hissetmenizi istiyoruz.

B

azı kaynaklarda 1996 -1997 yılı
doğumluları kapsasa da, güncel
kaynaklara göre 2000 yılından
itibaren dünyaya gelmiş
bireylerin oluşturduğu nesle
Z kuşağı deniyor. Tamamıyla
teknolojinin hâkim olduğu bir
çağda doğmuş olmaları sebebiyle
teknolojiyle oldukça iç içe
yaşayan bu jenerasyona, “internet
kuşağı” adı da veriliyor.

bilinen özelliklerinden. 21. yüzyılın ilk nesli olma
unvanına sahip Z kuşağının, teknolojinin de
sayesinde ortalama yaşam süresi, diğer
kuşaklardan farklı.
Çalışma hayatında Z kuşağı tezi
Kuşak çalışma hayatına henüz
girmeye başladığı için, iş
yaşamlarıyla ilgili çabuk sıkılıp
kolay vazgeçme olasılığı dışında
çok da tahminde bulunulamıyor.
Öte yandan, çeşitli sosyolojik
gruplarla ilişki kurma ve hak arama
konularında diğer kuşaklardan daha başarılı

Oldukça iyimser olmalarıyla
beraber, bireyselliklerine son derece
önem veriyor olmaları, kuşağın en
38
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olmaları, iş hayatlarında ulaşabilecekleri başarıların
habercisi sayılıyor. Buna ek olarak, sınırsız yeni
bilgiye erişimin, Z kuşağı ile daha özgüvenli
ve kariyer odaklı bir nesil oluşturduğu
düşünülüyor.

kanıtı. Bununla birlikte sizlerden daha eski kuşaklar
olarak beklentimiz, sizden önceki nesillere karşı
daha anlayışlı olabilmeniz. Böylece kuşaklar arası
çatışma riskini de el birliğiyle aşmış olacağımıza
inanıyoruz ve sizlere çok güveniyoruz.

Bazı öneriler

Görevimiz önünüzü açmak

Z kuşağına mensup
bireylerle hem çalışma
hayatımızda hem de
günlük rutinimizde
iletişim kurarken
şunları gözden
kaçırmamamız
gerekiyor:
• Onlara özerklik
tanıyıp, girişimci
ruhlarını besleyin;
sadece görev
vermekten kaçının.
• Ödüllerle motive
olabileceklerini
unutmayın.
• Yüz yüze iletişim kurmanın
önemine inandıklarını, sadece
mesajlaşmaktan hoşlanmayıp gerçekten
duyulduklarını hissetmek istediklerini göz
önünde bulundurun.
• Hem iş yerinde hem de okulda yönetici-asistan
ilişkisine önem verdiklerini, yardım etmeye
oldukça meyilli bir nesil olduklarını bilin.
Bu satırları okuyan siz sevgili gençlerimiz de Z
kuşağının bir parçası sayılıyorsunuz. Teknolojiye
hâkimiyetiniz ve kendinizi iyi bir şekilde ifade ediyor
olmanız geleceğimizin emin ellerde olduğunun

Z kuşağının ardından,
2013-2030 yılları
arasında doğanlardan
oluşacak jenerasyon
ise, diğer nesillere
göre çok daha
genç yaşlarda
teknolojiyle
tanışmış / tanışacak
olan alfa nesil
olacak. Sizler de
alfa neslini yetiştiren
bireyler olacaksınız.
Ülkemizin nesiller
boyunca başarılı evlatlar
yetiştireceğinden şüphemiz
yok. İlgilendiğiniz dallarda
hem ebeveynleriniz hem de kanun
koyucular önünüzü açmak için ellerinden
geleni yapıyorlar.
Sizlere güvenimiz sonsuz
X, Y ve Z kuşaklarının toplumda bir arada
yaşamaları ve karşılıklı iletişimi güçlü bir şekilde
yürütebilmeleri için olmazsa olmaz en önemli şart
sevgi ve saygı. Sizleri çok sevdiğimizi ve anladığımızı
bilin istedik. Hepinize hayat yolculuğunuzda sağlıklı
ve başarılı bir ömür diliyoruz.

dergiteneffus.com
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ŞEHRİN MERKEZİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR MEKÂN

SIRAPINAR
KOYU
İ

Çekmeköy’e bağlı köylerden Sırapınar’ı yakından
tanımak ister misiniz?

stanbul Anadolu yakası Çekmeköy ilçesine Köyde çok sayıda su kaynağının olması
bağlı Sırapınar; sunduğu doğal güzellikleri nedeniyle, adı Sırapınar olarak değiştirilmiş.
Köy halkı
ve temiz havasıyla ziyaretçilerini
geçimini
mest ediyor.
tarım ve
Kaynaklarda
isminin
hayvancılıktan
sağlıyor. Köy
nereden geldiği
son yıllarda
konusunda kesin
etrafına
bir bilgi yer
yapılan
almıyor. Ancak
yatırımlar
köyün diğer bir
sebebiyle
adının da tahrir
gelişmeye
defterlerinde
başladı.
Ayna Hoca
olarak geçmesi
Özellikle
pandemi
Ayna Hoca isimli
süresince
kişinin köyün
insanların
kuruluşu ile bir
ilgisinin olduğunu
şehirden kaçıp doğayla iç
içe kalacağı ortamlar aramasından ötürü
gösteriyor.
Sırapınar Köyü, Anadolu Yakası sakinlerinin
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uğrak mekânlarından biri olacak gibi
duruyor.

NASIL GİDERİM
Toplu taşıma kullanarak gitmek isterseniz
aşağıdaki otobüs hatlarını kullanabilirsiniz:
•
•
•
•

9H Cumhuriyet Köyü / Hüseyinli – Çekmeköy
138 Cumhuriyet Köyü / Ömerli – Ümraniye
138B Göllü / Ömerli – Ümraniye
139S Üsküdar / Sofular – Şile

Şahsi araçla ulaşım sağlamak için birkaç farklı
alternatif bulunuyor. Bu yüzden en güzeli
navigasyon yardımıyla yolculuk etmeniz, zira
yollar karışık olduğu için kaybolma ihtimaliniz de
var.

dergiteneffus.com
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MEDENİYETİN BEŞİĞİ,
EFENDİMİZ’İN (SAV) MUHABBETİNE MAZHAR OLMUŞ ŞEHİR

Hem İslam hem de insanlık tarihinde kıymetli bir yere sahip kadim
şehrimiz Medine’ye huzurlu ve manevi bir yolculuk yapıyoruz.

M

edine-i Münevvere Arabistan’ın kuzey batısında
ve Kızıldeniz’e 130 kilometre uzaklıkta
bir yerleşim yeri. Bugün Medine-Mekke
arasında ulaşım, hicret yolu olarak bilinen 418
kilometrelik otoyol vasıtasıyla sağlanıyor Şehrin kurulduğu
geniş düzlüğün Kuzeyi Uhud Dağı, güneyi Âir Dağı, Doğusu
Vâkım ve Batısı da Vebere hareleriyle (volkanik lav akıntısının
oluşturduğu siyah bazalt
taşlıklar) kuşatılmış.

Medine-i Münevvere Efendimiz’in (sav) hicret vatanıdır.
Başkaları yardım elini çekerken, yardım elini uzatan şehirdir.
İslam devletinin ilk başşehridir. İslam medeniyetinin ilk
doğduğu şehir olarak da bilinir.
Medeniyetten gelen şehir

Hicret vatanı
Bugünkü nüfusu yaklaşık
olarak 1 milyon olan şehrin
eski ismi Yesrib. Efendimiz
Hz. Muhammed’in (sav)
bu şehri nurlandırması ile
Dârulhicre, Medînetünnebi,
Medine-i Münevvere
isimleriyle de anılmış.
42

Medine, medeniyetten
gelir. Medeniyetin beşiğidir
bir yerde bu kutsal mekan.
İslâm dininin ortaya çıktığı
yıllarda inşa edilen ilk
mescid bugün Medine
sınırları içinde yer alan ve
Peygamber Efendimiz’in
(sav) de yapımında yer
aldığı Kuba Mescidi’dir.
Burası muhacirlerin
dayanışma içinde
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MEDİNE’DE GEZİLECEK YERLER
•
•
•
•
•
•
•

Mescid-i Nebevi
inşa ettiği yeryüzündeki ilk Müslüman ibadethanesidir.
Müslümanlar namazlarını ilk defa burada cemaatle
kılmışlardır. Söz konusu mescid¸ bu yönüyle de çok önemli bir
yere sahip diyebiliriz.
Atalarımız Medine’ye iyi baktı
Osmanlı döneminde atalarımız kutsal topraklara büyük
önem verdiler ve hem Mekke’ye hem de Medine’ye büyük
yatırımlar yaptılar. Kutsal topraklara giden tren yolunun
Medine sınırları içinde kalan kısmı saygıdan keçeyle döşendi ki
tren sesi çıkmasın. Türkler tüm kadim coğrafyalarda olduğu
gibi buralarda da üzerine düşeni layığıyla yaparak hepimizi
gururlandırdılar.

Mescid-i Nebevi
Uhud Dağı
Yedi Mescitler
Mescid-i Kıblateyn
Kuba Mescidi
Hamza Mescidi
Ali Mescidi

•
•
•
•
•
•
•

Cennet’ül Baki
Ebubekir Mescidi
Ömer Mescidi
Osman Mescidi
Cuma Mescidi
Mescid-i Gamame
Osmanlı Mescidi

Günümüzde Suudi Arabistan topraklarına dünyanın her
yerinden Hac ibadeti için her yıl ziyaretçiler geliyor. Hacı
adaylarının mutlak duraklarından biri Medine, Müslümanların
3 kutsal ibadethanelerinden biri olan Mescid-i Nebevi’yi de
bağrında barındırır.
Efendimiz’in (sav) ebedi istiratgahı Medine’de
Medine’ye yolu düşmüşler, yüce gönüllü sevgili
Peygamber’imizin (sav) ebedi istirahatgahının da bu şehirde
yer aldığını bilirler. Muhabbet şehri Medine, İslam’ın doğduğu
ilk yıllarda nasıl ki bağrını inananlara açmışsa, Efendimiz’i
(sav) de bir ana kucağı misali bağrında misafir etmiştir.
Ümmiliğin bereketli toprağı Medine’ye İstanbul’dan en kalbi
selamlarımızla… Hem İslam’ın hem de insanlığın doğduğu
kadim şehrimiz dünya döndükçe var olsun.

Uhud Dağı
dergiteneffus.com
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ŞEHİT ÜSTEĞMEN ARİF KALAFAT DOĞA PARKI
YENİLENEN YÜZÜYLE KULLANIMA AÇILDI

Yenileme çalışmaları tamamlanan Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa
1 Temmuz’da kapılarını açtı
İlçenin en büyük parklarından biri olan Şehit Üsteğmen
Arif Kalafat Doğa Parkı’ndaki alt yapı ve üst yapı
düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeniden kullanıma
açıldı.
Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında
kullanıma kapatılan parkta birçok çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında yağmur suyu kanalları ve
yürüyüş yolları yenilendi, güvenlik kameraları, anons
için ses sistemi ve ücretsiz internet ağı alt yapısı kuruldu.
Alt yapı çalışmalarının ardından peyzaj düzenlemelerine
geçen ekipler, onlarca ağaç ve binlerce çiçek fidanı ile
parkın yeşiline yeşil kattı. Çam ağaçlarının hakim olduğu
paka ıhlamur, leylandi, salkım söğüt, erguvan ağaçları ile
çeşitlilik getirilirken, yürüyüş yollarının etrafı yeşil
bitki örtüsü ile donatıldı. Çocuk parkları, piknik masaları,
banklarda bakım ve onarım çalışmaları yapan ekipler,
son olarak pandemi ve haşere ilaçlamaları ile parkı
kullanıma hazır hale getirdi.

Parkı,

Doğa Parka yeni parkur
Özel olarak tasarlanan Şifa Parkuru 200 metre
uzunluğunda. Parkurun yer aldığı alana şifalı olarak
bilinen 30 tür bitkiden 5 bin adet bitki dikim yapıldı.
Parkur girişinde yer alan turnikeden alana girecek
vatandaşlar; ağaç kabukları, kum, çakıl, saf ve doğal
taşların yer aldığı parkurda çıplak ayakla yürüyecek.
Yürüyüş alanı ve içerisinde bulundurduğu bitkiler
sayesinde doğal terapi alanı özelliği taşıyacak parkuru
tüm vatandaşlar ücretsiz şekilde kullanabilecek.
Park’ın yeniden kullanıma açıldığı ilk günde belediye
başkan yardımcıları ile parkta incelemelerde bulunan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ İlçemizin
en büyük parklarından olan Doğa Park’ımızı yenileyip
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.Parkımızı
daha konforlu ve çağın gerekliliğine uyun şekilde
dizayn ettik. Vatandaşlarımızdan ricamız keyifli vakit
geçirecekleri bu parkta sosyal mesafeye dikkat edip
maskelerini takmalarıdır.” dedi.
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AGUSTOS'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Ağustos ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
GÖĞE BAKAN ŞAİR

Turgut Uyar
4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen
şairimiz babasının görevi sebebiyle ilköğrenimini
farklı şehirlerde görmüştü. Ortaokul döneminde
maddi sıkıntılar nedeniyle askeri yatılı okulda bitiren
Turgut Uyar, 1948’de Kaynak dergisinin açtığı bir
şiir yarışmasında “Arz-ı Hal” şiiriyle ikinci olmayı
başarmıştı. Genç yaşta evlenen usta kalem 18 yaşında
baba oldu. Çeşitli dergilerde yayınlanan şiirleri her
dönem çok ses getirdi. Aldığı edebiyat ödülleri ile
adından sıkça söz ettirdi. İleri yaşlarında ilk eşinden
boşanarak yazar Tomris Uyar ile evlendi. 22 Ağustos
1985’de İstanbul’da vefat eden şairimizi sevgiyle
anıyoruz.

EFSANE BAŞKAN

Süleyman Seba
Beşiktaş Spor Kulübü’nün efsaneleşmiş isimlerinden Süleyman Seba
5 Nisan 1926’da Sakarya’da doğdu. İlkokulu İstanbul’da okuyup
Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Lisede okulun futbol
takımına girmesiyle spordaki yeteneklerini keşfetti. Beşiktaşlı
yöneticiler Süleyman’ı genç takım kadrosuna aldılar ve 1943’te
takım şampiyonluk elde etti. Kısa sürede başarıları sebebiyle
Beşiktaş genç takımı kaptanlık pazubandının sahibi oldu. 1945’te A
takımı futbolcusu olarak görev yaptı. 1954’te menüsküs ameliyatı
geçirip futbola veda ettiğinde 44 golü ile tarihe geçmişti. 1963 yılı
itibariyle Beşiktaş Spor Kulübü’nde başkanlık yaptı. Spor camiasında
daima birleştirici tutumlarıyla öne çıkan efsane başkan 13 Ağustos
2014 tarihinde bizlere veda etti. Mekânın cennet olsun büyük
başkan!
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USTA KALEM

Can Yücel

Türkiye’nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in oğlu olan
usta şair 21 Ağustos 1926’da İstanbul’da dünyaya geldi. İlk, orta
ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayıp, Ankara Üniversitesi
Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde okudu. Filoloji bölümünü
Türkiye’de tamamlayıp İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde
eğitim aldı ve bir süre Londra’daki BBC Radyosu’nda çalıştı.
Türkiye’ye döndükten sonra bir süre turist rehberliği ve serbest
çevirmenlik yaptı. İlk şiirlerini 1950 yılında “Yazma” isimli bir
kitapta toplayan Can Yücel 1956’da Güler Yücel ile hayatını
birleştirdi. 73 yıllık ömründe birçok eser veren ve önemli ödüllere
layık görülen Can Yücel 12 Ağustos 1999 tarihinde Muğla’nın
Datça ilçesinde vefat etti. Ruhu şad olsun.

DİZİ FİLMLERİN LAZ KARAKTERİ

İsrafil Köse
20 Şubat 1970 tarihinde Artvin’de Borçka ilçesinde
doğan İsrafil Köse, İstanbul Üniversitesi Maden
Mühendisliği bölümünde okudu. 1987 yılında Belene
dizisinde Emin rolü ile ekran karşısına çıkan İsrafil Köse,
bugüne dek birçok yapım rol aldı. Rol aldığı yapımlarda
genelde Laz şivesi ile ön plana çıktı. Emret Komutanım
dizisinde Laz Çavuş Cemal rolünü canlandıran İsrafil
Köse, ”Sümela’nın Şifresi: Temel” ve ”Moskova’nın
Şifresi: Temel” filmlerinde de rol aldı. Başarılı oyunculuk
kariyerinde halkın da sevgisini kazandı. Ünlü oyuncu
geçirdiği trafik kazası sonucu aniden 23 Ağustos 2016
tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini sevgiyle anıyoruz.
dergiteneffus.com
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Vahşİ Dostum
Gilled de Maistre yönetmenliğindeki Mia and the White Lion, on yaşındaki Mia'nın
bembeyaz bir aslan olan Charlie'yle olan dostluğunu konu ediniyor.
On yaşındaki Mia anne ve babasıyla birlikte Londra'daki evlerinde mutlu bir hayat
sürmektedir. Bir gün aniden ailesinin Güney Afrika'daki bir aslan çiftliğini işletmek için
taşınmaya karar vermeleri Mira'nın hayatını altüst eder.
Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2020
Film Türü: Dram | Yönetmen: Gilles de Maistre
Oyuncular: Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan,
Lionel Newton | Süre: 1s 38 dk.

Mulan
Disney'nin 1998 yapımlı
klasik animasyon
filminin canlı çekim
uyarlaması olan Mulan,
Çinli genç bir kadının
erkek kılığına girerek
hasta babası yerine
İmparatorluk Ordusu
adına çarpışmasını
ve bu süreçte Çin'in
gelmiş geçmiş en cesur
kahramanlarından biri
olma hikâyesini anlatıyor.
Çin İmparatoru, ülkeyi
Kuzey istilacılarına karşı
savunmak için her aileden bir erkeğin İmparatorluk Ordusu
adına savaşması konusunda karar çıkarınca, onurlu bir
savaçının en büyük kızı Hua Mulan, hasta babasının yerine
geçer.
Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2020
Film Türü: Macera, Aile, Dram, Aksiyon, 3 Boyutlu
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Jet Li, Jason Scott Lee, Donnie Yen,
Li Gong
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The Secret
Garden
İngiltere’de geçen
“The Secret Garden”,
Hindistan’da kendisini
istemeyen varlıklı bir İngiliz
aileye doğan, Mary Lennox
adında 10 yaşındaki bir
kıza odaklanıyor. Lennox
ebeveynleri öldüğünde
amcası Archibald Craven
(Colin Firth) ile birlikte
yaşaması için İngiltere’ye
yollanır. Orada kuzeni
Colin ve iki çocukla tanışır.
Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı
bahçe bulmuşlardır.
Vizyon Tarihi: 21 Ağustos 2020
Film Türü: Aile, Fantastik, Dram
Yönetmen: Marc Munden
Oyuncular: Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan
Hayhurst, Isis Davis
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Çekmeköy Belediyesi çalışanları, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi’nin
düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı.
Türk Kızılayı Çekmeköy şubesi, Çekmeköy Belediyesi iş
birliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Belediye ana
hizmet binasının fuaye alanında gerçekleşen etkinliğe
belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK Parti
Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı da kan vererek

etkinliğe katıldı. Başkan Poyraz, ”Pandemi süresinde
kan stoklarında azalma yaşandı. Kan sürekli bir ihtiyaç
olduğu ve ne zaman kime lazım olacağı belli olmadığı
için tüm vatandaşlarımızın düzenli kan bağışı konusunda
hassas olması gerekiyor; kan stoklarımız her zaman dolu
olsun, kimse kan bulamadığı için hayatını kaybetmesin”
dedi.
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TEST arrow-circle-left

DEPREM
TEDBİRLERİ
KONUSUNDA
NE KADAR
BİLİNÇLİSİN?
01

Yetkililer İstanbul için olası bir büyük
depremin beklendiğini her fırsatta dile
getiriyorlarken sen bu konuda ne kadar
bilinçlisin?

02
Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası
göçük altında kalırsak sesimizi
duyurmak için kullanabileceğimiz
bir alet?
A- Hoparlör
B- Düdük
C- Korna
D- Trampet

Aşağıdakilerden hangisinin acil durum
çantasında bulunması gerekiyor?
A- Taşıyabileceğiniz kadar ağzı kapalı
temiz içme suyu.
B- En sevdiğimiz sanatçının posteri.
C- Son kullanma tarihi geçmiş çikolata.
D- Voleybol topu.

04
Hangisi deprem anında yapılması
gereken bir davranıştır?

03
Hangisi deprem öncesi hazırlıklardan
biri değildir?
A- Dolapları ve devrilebilecek eşyaları
sabitlemek.
B- Önemli evrakların fotokopilerinin su
geçirmeyecek bir şekilde saklanıp deprem
çantasında bulundurulması.
C- Deprem anından sonra ev ahalisiyle
buluşmak için bir yer belirlenmesi.
D- Binanın yangın merdivenini iptal ettirmek.

05
Deprem anında açık alandaysanız
aşağıdakilerden hangisini yapmanız
gerekir?
A- Binalardan ve duvar diplerinden uzak
durmak.
B- Deniz kıyısında beklemek.
C- Toplanma alanlarına gitmeyi reddetmek.
D- Elektrik hattı bulunan bir bölgede
beklemek.
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A- Panik yapmak.
B- Balkona çıkıp atlamaya çalışmak.
C- Elektrik düğmelerine dokunmamak.
D- Asansör kullanmak.

06
Deprem anında araç kullanıyorsunuz
aşağıdakilerden hangisini yapmamanız
gerekir?
A- Karayolunda seyrediyorsanız ve
bulunduğunuz yer güvenliyse yolu
kapatmadan sağa yanaşıp durmak.
B- Bir tünelin içindeyseniz dışarı çıkmak için
araçla son sürat gitmek.
C- Kapalı bir otoparktaysanız sakince
aracın dışına çıkıp kenarında başınızı
ve boynunuzu koruyacak pozisyonda
beklemek.
D- Köprü üzerindeyseniz aracın üzerinde
kontak anahtarını üzerinde bırakarak
güvenli bir yere geçmek.
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07
Deprem sonrasında kapalı
alandaysanız ne yapmalısınız?
A- Acil durum çantanızı alıp, mahalle
buluşma noktanıza doğru hareket edin.
B- Panikle balkona koşun.
C- Dökülen tehlikeli maddeleri etrafa yayın.
D- Artçı depremleri beklemeden binaya geri
girin.

08

09
Depreme karşı binaları dayanıklı hale
getirmek için yürütülen projenin adı
nedir?
A- Olimpiyat Oyunları Hazırlık Projesi.
B- Doğal Afetlere Hazırlık Projesi.
C- Kentsel Dönüşüm Projesi.
D- Akıllı Şehir Projesi.

Deprem sonrası açık alandaysanız
hangisini yapmamalısınız?
A- Çevrenizdeki hasara dikkat ederek not
etmek.
B- Hasarlı binalardan ve enerji nakil
hatlarından uzak durmak.
C- Yakın çevrenizdeki acil yardıma gerek
duyanlara yardım etmek.
D- Sadece kendimizi düşünüp kimseye
yardım etmeden sığınak bulmak.

10
Göçük altında kaldıysanız hangi
davranışı sergilememelisiniz?
A- Paniklemeden durumunuzu kontrol
etmek.
B- Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa
ekipler size ulaşana kadar beklemek.
C- Enerjinizi kontrollü kullanarak sesinizi
duyurmaya çalışmak.
D- Telaşla hareket edip tüm enerjinizi bir
anda kullanmak.

DEĞERLENDİRME
3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!

4-C

5-A

6-B
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Eksiksiz hazırladığın ve belli aralıklar kontrol edip
güncellediğin deprem çantanla, sabitlenmiş ev
eşyalarınla ve deprem anında nasıl davranacağını
bilmenle bizden tam not aldın. Panik yapmadan
kriz anlarını fırsata çevirmek senin işin. Olası bir
depremde senin gibi gençlerin varlığını bilmek
hepimizin içini rahatlatıyor.

3-D

Ortalama deprem tedbirleri bilgisiyle
kendine ve çevrene yeterince faydalı
olabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Bu
konuda en donanımlı hale gelmek için
çaba göstermelisin.

2-B

7-A

Açıkçası bizi hayal kırıklığına uğrattın.
Deprem bölgesinde yaşıyoruz ve acilen
alınması gereken tedbirlerle ilgili
araştırmalar yapmalısın. Unutma,
deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür.

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA:
BRAVO!

1-A

1-3 DOĞRU CEVAP VARSA:
AMAN DİKKAT!
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8-D

9-C

10-D

BEKLEYESİM VAR,
GELECEĞİN VAR MI?
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İNSAN HER ZAMAN
KONUŞMAZ.
GÜLMEK BİR GÜN
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BİRİSİ VAR, GERİSİ YOK.

Üzülmek Hepimizin
Baba Meslegi.

.
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EN İYİSİ BİZ
www.
D er g i T e n e ff us
.com
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN 10
OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" 1GB HEDİYE İNTERNET
KAZANYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz.
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki İllerimizi Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Şifre Cümle Ortaya Çıkacaktır.
ADIYAMAN

ERZURUM

AKSARAY

HAKKÂRİ

AMASYA

ISPARTA

ANKARA

İSTANBUL

ANTALYA

KARAMAN

ARDAHAN

KIRŞEHİR

BATMAN

KÜTAHYA

BAYBURT

MARDİN

BURDUR

OSMANİYE

EDİRNE

ŞIRNAK

ERZİNCAN

YOZGAT
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“ Size öyle bir vatan aldım ki,
ebediyen sizin olacaktır.

“

1071
MALAZGİRT ZAFERİ’NİN
949. YILI

Kutlu Olsun!

