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Şehit Düşen Hemşehrimizi Rahmetle Anıyoruz!

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
2020 yılının son sayısıyla karşınızdayız. Acısıyla tatlısıyla koskoca bir yılı
geride bırakıyoruz. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu
yıl okullarınızda çok fazla bir araya gelemediniz. İnşallah 2021 yılında
sağlıkla, sıhhatle okullarınızda gerçekleştireceğiniz etkinliklerde bir
araya gelir, arkadaşlarınızla doyasıya eğlenir hasret giderirsiniz. Bizler
de okullarınız yeniden başladığında sizlerin yanında olacak çeşitli
etkinliklerde bir araya geleceğiz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Teneffüs’ün Aralık sayısında yine sizler için birbirinden renkli
konulara değindik. Gezelim görelim köşemizde Çamlıca’ya uzandık, kadim şehirlerimizden Kahire’de
soluklandık. Kapağımızda ise Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile asımın neslini selamladık.
Fotoğraflar, bulmacalar ve testlerle kısıtlama günlerinde size keyifli bir sığınak olmaya gayret ettik.
2021 yılının sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Unutmayın;
temizlik, maske, mesafe kuralına uyduğumuz her gün daha sağlıklı ve güzel günlere atılmış kocaman bir
adım olacak. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay EHVEN-İ ŞER kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

Aralık ayında yanınızdan
ayırmayacağınızı düşündüğümüz
birbirinden güzel kitapları
sizler için öneriyoruz.
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LEZZET DURAĞI

TARİHTE ARALIK

FİLM REPLİKLERİ

Hurmalı kakaolu lezzet topları
tarifimiz bu ay lezzet durağı
sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

ŞİİR TENEFFÜSTE

Millî Şairimiz Mehmet Akif
Ersoy'u Rahmet ve Minnetle
Anıyoruz!

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan bir parça
ile anıyoruz.
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GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

GÜNCEL

Çamlıca'da Hem Temiz Hava, Hem
Seyr-ü Sefa

Formula 1 İstanbul'da
Nefes Kesti.

10 Maddede Arama Kurtarma
Köpekleri.

NIŞI

28

30

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

Siz de beğendiğiniz manazara
fotoğrafını çekin, bize gönderin
Teneffüs'te yayınlayalım.

Çekilişle kitap kazanan okurlarımızın
isim listesi ve eğlence dolu bir sayfa
sizi bekliyor:)

urmaları

k suyu koyun.
sonra suyun içinden

klerini çıkarın.
k doğrayın.
ondodan geçirin.
, tarçın ve kakao
ndoyu çalıştırın.
kleyerek bir kaşık
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İZ BIRAKANLAR

dığınız harçtan
Azerbaycan'ın Milli Kahramanı

Mübariz İbrahimov'u
e bittikten sonra Tanıyoruz.

oğumaya bırakın.
e yiyin.

İDER
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GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER

Viyanada'ki saldırıda 2 Türk Genci
Kahramanlık Gösterdi.

Tarihin En Kadim
Şehirlerinden Biri
KAHİRE'deyiz.

44

TEKNOLOJİ

GÜNCEL

Türk Çift Korona Aşısını
Buldu.

Özenti Olma,
Yerli Ol! Yerli Malı Haftası
12-18 Aralık Tarihlerinde.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

ANMA

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Aralık ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

Başkan Yardımcısı

50
TEST

SPOR
Türkiye'nin Başarılı
Balık Adamı EMRE SAKÇI
konuğumuz.

Temizlik Takıntın mı Var?
O Halde testimize bir göz
atmanda fayda 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

TENEFFÜS DUVAR

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Genel Yayın Koordinatörü

53
ÖDÜLLÜ BULMACA

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

Burhan Bayrak

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
Ajans ES

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

Ehven-i Ser
~
Arapça kökenli ehven-i şer, kötü olanların içinde iyisi
anlamına gelir. Her zaman iyiler içinde en iyiyi tercih
etme imkânımız olmayabilir. Hayatta karşımıza çıkan
kötü durumlar arasında da seçim yapmak zorunda
kalırsa ehven-i şer olanı tercih edebiliriz.
Nitekim dinimiz İslam, bizlere bu konuda kolaylık sağlıyor.
Seçeneklerimiz daralıp zorlaştığında bizlere ehven-i şer yapma
hakkı tanıyor. Ne diyelim, duamız odur ki karşımıza hep iyilikler
güzellikler çıksın; kötü seçeneklerin ortasında kalırsak da ehven-i şer
yapabileceğimiz bir muhakeme gücümüz olsun…
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En iyi

Kitaplar

BAYBARS
ALİ EMRE

Sadece on üçüncü yüzyılın değil, insanlık tarihinin en önemli
yükseltilerinden biri olarak kabul edilen Baybars’ın hayatı, zafer ve
fetihlerin yanında büyük acı ve çırpınışlarla dolu. Kıpçak bozkırından
Kahire’ye, kölelikten sultanlığa uzanan bu emsalsiz biyografide, Haçlı
seferleriyle birlikte yeni bir yıkım harekâtı olan Moğol istilası da
ağırlıklı bir yer tutuyor. Ali Emre; kronolojiyi gözeten etkili bir
kurgunun yanında, olay ve anlatım yönünden sürekli zenginleşen
romanıyla, hem Frenkleri hem de Moğolları kahreden büyük Memlûk
Sultanı’nın çehresine ve çok yönlü cehdine eğiliyor bu kez. Dönüştüren
inanç ve cesaretin, iç dünyayı ezen ihanet ve utancın, sağaltıcı sevdanın
ve umudun, sarp yokuşları aşan adanış ve kardeşliğin; yalnızca sarayları
ve savaş meydanlarını değil, Kartaca’dan Kayseri’ye, Aragon’dan Çin’e
kadar bütün bir yeryüzünü nasıl titreştirdiğine
tanıklık etmeye çağırıyor.

HANÇER

SELMAN KAYABAŞI
Devlet-i Aliyye’nin töresine göre Osmanoğlu Hanedanı yok olursa veya
esir düşerse yerine kim geçecekti? Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla
binlerce senelik törenin bağlantısı neydi? İstanbul işgal edildiğinde,
Osmanoğlu Hanedanı ve İslam Halifesi esir duruma düştüğünde Sultan
Vahdeddin yerine devlet idaresi kime emanet edildi? Selman Kayabaşı,
bu kitabında tarihin kadim hakikatlerini anlatıyor.

BÜYÜK SORULARA KISA YANITLAR
STEPHEN HAWKİNG

İnsanlar her daim büyük sorulara yanıt bulmak istemiştir: Her Şey
Nasıl Başladı? Evrende Bizden Başka Akıllı Yaşam Var mı? Zamanda
Yolculuk Mümkün mü? Yapay Zekâ Bize Üstün Gelecek mi? Hawking’in
ölümünden önce yazdığı son yazıların derlemesi olan bu kitap, tarihin en
önemli zihinlerinden birinin büyük sorulara verdiği yanıtlardan oluşuyor.
dergiteneffus.com
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KOLAY
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Afiyet olsun :)

HAZI RLANIŞI
1. Hurmalarınız çok kuruysa işe hurmaları
yumuşatarak başlayın.
2. Bir kasenin içine hurma ve sıcak suyu koyun.
Yaklaşık 6-7 dakika beklettikten sonra suyun içinden
çıkarın.
3. Yumuşayan hurmaların çekirdeklerini çıkarın.
4. Günkurusu kayısıları minik minik doğrayın.
5. Hurma, muz, süt ve kayısıları rondodan geçirin.
6. Ardından içerisine yulaf kepeği, tarçın ve kakao
ilave ederek birkaç kez daha rondoyu çalıştırın.
7. Son olarak içerisine fındıkları ekleyerek bir kaşık
yardımıyla birbirine yedirin.
8. Elinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız harçtan
minik parçalar alarak yuvarlayın.
9.Tüm harca bu işlemi uygulayın ve bittikten sonra
bir tabağa alın ve buzdolabında soğumaya bırakın.
Birkaç saat sonra çıkarıp afiyetle yiyin.
YANINDA İYİ GİDER
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BAŞKAN POYRAZ’DAN
KKÜR
ÇEKUT EKİBİNE TEŞE
dönen ÇEKUT’u
İzmir’deki arama kurtarma çalışmalarından
Başkan Poyraz karşıladı.

D

eprem sonrası
arama
kurtarma
çalışmalarına
katılma amacıyla
gittikleri İzmir’den
dönen Çekmeköy
Arama Kurtarma Timi
(ÇEKUT), Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz tarafından karşılandı.
Başkan Poyraz, depremzedelere yardım
eden ÇEKUT ekibi üyelerine teşekkürlerini ileterek hediye
takdim etti.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından arama
kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla Çekmeköy
Arama Kurtarma Timi (ÇEKUT) deprem bölgesine gitmişti.
İzmir’den dönen ÇEKUT ekibini Başkanı Poyraz makamında
ağırladı. Başkan Poyraz, İzmir’de canla başla mücadele
eden ÇEKUT ekibi üyelerine mücadelelerinden ötürü
teşekkür etti.

ÇEKUT ekibinin İzmir’de gösterdiği çaba
için teşekkür eden Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “Rabbim
böyle afetleri, böyle sıkıntıları, böyle
üzücü günleri bir daha göstermesin.
Ama olması halinde, bir deprem ülkesi
olmamız hasebiyle de hakikaten bir
afet anında sizleri ve oradaki sıkıntıda
olan insanlarımızı koruyacak, kollayacak,
onların yardımına koşacak böyle ekiplere
ihtiyacımız var. Bizim ÇEKUT ekibi İzmir'de Ali Rıza
Bey apartmanında göçük altında kalan vatandaşlarımızı
için ciddi şekilde mücadele etti. Biz de bugün onların
salimen dönmeleri münasebetiyle bir teşekkür programı
tertip ettik. Ekibimiz güzel işlere imza attı. Ekibimizin
ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
Yeni dönemde iki adet köpek alıyoruz. Onları da afetlere
hazır hale getirecek şekilde eğitilecekler. Hem su altında,
hem üstünde arama yapacak ekiplerimiz sayısını da
arttırarak, ülkemizin neresinde olursa olsun ihtiyaç olması
halinde ÇEKUT orada olacak,” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE ARALIK arrow-circle-left

BAĞDAT PAKTI
TOPLANDI
26 Aralık 1959 – Pakistan
Bağdat Paktı Konseyi Karaçi’de toplandı.
Bu toplantıda ülkemizi Adnan Menderes
ve Fatin Rüştü Zorlu temsil ettiler.

SOVYETLER
DAĞILDI
21 Aralık 1991 – Rusya
SSCB sadece 69 yıl varlığını sürdürerek
dağıldı. Sosyalizmin başarısızlığıyla
son bulan süreç sonrası ayrılan ülkeler kendi
bağımsızlıklarını ilan ettiler.

UÇAK
GÖSTERİSİ

KADIN
BAŞBAKAN

2 Aralık 1909 – Türkiye
Fransız Baron Cathers, Osmanlı’daki ilk uçak
gösterisini gerçekleştirdi. Şişli’deki
Hürriyet-i Ebediye tepesinden havalanan
uçak Bulgar hastanesine iniş yaptı.

2 Aralık 1988
XX - Pakistan
Benazir Butto, Pakistan başbakanı olarak
yemin edip görevine başladı.

KÖLELİĞE
SON!
18 Aralık 1865 - ABD
ABD anayasasına köleliği yasaklayan bir madde
eklendi. ABD’nin siyasi tarihinde önemli
bir kara leke olarak yerini alan kölelik yüzünden
oldukça kanlı sonuçlanan iç savaşlar
yaşanmıştı.
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ŞEKERİN
ÇARESİ
ARTIK VAR!

ŞAH’IN
VEFATI
26 Aralık 1530 – Hindistan

6 Aralık 1922 – Kanada

Babür İmparatorluğu’nun kurucusu ve en güçlü
isimlerinden Babür Şah vefat etti.
Eşi adına yaptırdığı Tac Mahal,
Babür Şah’ın günümüze kalan en önemli
eserlerden sayılıyor.

Şeker hastalarının imdadına yetişen
insülin ilk kez bir hastanede denenmeye
başlandı.

KADINLARA
SEÇME
SEÇİLME HAKKI

MÜZİK
DÜNYASININ
DUAYENİ

5 Aralık 1934 – Türkiye
Kadınlarımıza milletvekili seçme ve seçilme
hakkı veren kanun Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edildi.

16 Aralık 1770 – Almanya
Daha 10 yaşındayken ilk konserlerini
vermeye başlayan Batı Müziği’nin
duayenlerinden Ludwing van Beethoven
dünyaya geldi.

VENÜS’E
YOLCULUK
14 Aralık 1962 – ABD
Mariner 2 isimli NASA’nın uzay aracı Venüs’e
gönderilerek çeşitli gözlemler yapıldı
ve Dünya’daki araştırmacılara başarıyla
aktarıldı.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Akıl Oyunları

Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek
değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme
konusunda ustalaşmak demektir.

Detachment
Frida

İnsanlarda ebeveyn olmad
an önce bazı
şartlar aranmalı ve bu ko
nuda onlara eğitim
verilmeli.

Ahlak ve namus deni
nce sadece kadından
konuşmaya
başlayan herkes ah
laksız ve namussuzd
ur.

The Visitor

How I Meet Your Mother

Seni dünyaya bağlayan insanı bulduğunda,
farklı biri oluyorsun. Daha iyi biri.
12
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Sonra hayat bize öyle birini gönderir ki, önceden
kaybettiğimiz her şey için mutlu oluruz.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

Aşk Geliyorum Dem
ez

Forest Gump

- Keşke orada sen

inle olabilseydim
.
- Oradaydın.

Aşk; yaz yağmuru
gibidir.
Islanırsın ama bit
sin istemezsin.

"İnsan imkansızı başarabilir."
Lafını bilir misiniz?

Yalandır.

The Prestige

İnsan, imkansızın
ötesine
ulaşabilir.

Hayır.

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left
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MEHMET
AKIF
ERSOY
ASIM’IN NESLİ İÇİN ÇALIŞAN MİLLÎ ŞAİRİMİZ

Bir ülkenin bahtını dizelere döküp marş yapan, millî
duruşuyla gelecek tüm nesillere örnek olan Türkiye’nin en
önemli şairi Mehmet Akif’i yakından tanımaya ne dersiniz?
20 Aralık 1873’te dünyaya gelen Mehmet Akif Ersoy, ‘vatan
şairi’ ve ‘millî şair’ unvanlarıyla anılır. Hayatı boyunca
attığı adımlarla bu kıymetli nitelemeleri layığıyla
taşımış bir kalemdir o.
Fatih’in Karagümrük ilçesinde dünyaya gözlerini açtıktan
sonra çocukluğunu da bu güzelim semtte geçirdi. İlkokulu
burada mahalle mektebinde bitirirken bir yandan da Arapça
ve Farsça dersleri aldı. Ortaokul yıllarında ise dil haznesine
bir yenisini ekleyerek Fransızca öğrendi.
Osmanlı’nın son dönemlerine denk gelen yıllarda hayata
merhaba demişti ünlü şair ama görüyoruz ki ‘hasta adam’
denilen devirde bile ne önemli şahsiyetler yetiştirmiş bu
topraklar.

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

Parlak bir öğrenciydi

Akif’in veterinerlik yılları

Eğitim hayatı birinciliklerle dolu parlak ve
başarılı bir öğrenciydi Akif… Yüksekokul
okurken babasının
vefat etmesi üzerine
maddi imkânsızlıklarla
savaştılar ailecek. Kısa
yoldan meslek sahibi
olması gerekiyordu
artık. Bu sebeple mevcut
okulunu yarıda bırakarak
veterinerlik fakültesine
kaydoldu.

Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi;
mahalle arkadaşı Kıyıcı Osman
Pehlivan'dan güreş öğrendi;
başta güreş ve yüzücülük olmak
üzere uzun yürüyüş, koşma ve
gülle atma yarışlarına katıldı;
şiire olan ilgisi okulun son iki
yılında yoğunlaştı. Mektebin
baytarlık bölümünü 1893
yılında birincilikle bitirdi.
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Mezuniyetinden sonra Mehmet
Âkif, Fransızcasını geliştirdi.
dergiteneffus.com
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6 ay içinde Kur'an'ı ezberleyerek hâfız oldu.
Bu sırada çeşitli şiirleri de dönemin önemli
mecmualarında yayınlandı.
Aynı zamanda memuriyet
hayatına da başlamıştı.
1893–1913 yılları
arasında Ziraat
Bakanlığı’nda
veteriner müfettiş
yardımcılığı
görevini
üstlenmişti.
Görevi sebebiyle
Osmanlı toprakları
olan Rumeli, Anadolu,
Arnavutluk ve Arabistan
gibi bölgelere giderek teftişler
yapıyordu. Böylece o yörelerin insanlarını
da yakından tanıma ve gözlemleme imkânı
bulmuştu.
Bir seyahati sırasında babasının
doğum yeri olan İpek
Kasabası'na gidip
amcalarıyla
tanıştı. 1898
yılında
Tophane-i
Âmire
veznedârı
Mehmet
Emin
Beyin
kızı İsmet
Hanım’la
evlendi; bu
evlilikten
Cemile,
Feride, Suadi,
Emin, Tahir adlı
çocukları dünyaya
geldi.

Edebiyata olan ilgisi
Mehmet Âkif, edebiyata
olan ilgisini şiir yazarak
ve edebiyat öğretmenliği
yaparak sürdürdü.
Resimli Gazete’de
Servet-i Fünun dergisinde
şiirleri ve yazıları
yayımlandı. İstanbul’da
bulunduğu sırada
bakanlıktaki görevinin yanı
sıra öğretmenlik de yapmaya
başlamıştı.

dergiteneffus.com
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İstiklal Marşı’mızı yazan kalem

verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer bünyesinde,
kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise
diken Dar’ül Mesai
vakfına bağışladı.

Kurtuluş Savaşı gelip çatmıştı. Mehmet
Akif savaş sırasında hem
cephede hem de cephe
gerisinde önemli görevler
üstlenmişti. Milli Mücadele
döneminde Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ulusal marş
için yarışma düzenlenmeye
karar verilmişti. Mehmet
Akif, yarışmada para ödülü
olduğu için buraya şiir
göndermedi.

Mısır yılları

Meclise gelen şiirlerin hiç biri
yeterince beğenilmemişti.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı,
ancak Akif gibi bir kalemin
Türk ulusunun marşını
yazabileceğini biliyordu.
Bunun üzerine Mehmet Akif’e
ulusal marş yazması için teklif götürüldü.

İstiklal Madalyası
ile ödüllendirilen
şair bir süre vekillik
de yapmıştı fakat
son yıllardaki
politikaları
benimsemiyordu.
Sağlık sorunlarını
gerekçe göstererek
vekillikten istifa
etti. O yıllardaki
bulanık hava ve
Topal Osman’ın
işlediği siyasi
cinayetler Mehmet Akif’in
Mısır’a gitmesine sebep oldu.

Para ödülünü Kızılay’a bağışladı

İstanbul’a dönüş

Akif’in kaleme aldığı İstiklal Marşı, mecliste
okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart
1921 Cumartesi günü ulusal marş olarak kabul
edildi. Âkif, ödül olarak

Mısır’da kaldığı yıllarda Kur’an meali çalışmaları
yaptı. Siroz hastalığına tutulunca hava değişikliği
iyi gelir düşüncesiyle önce Lübnan'a, sonra
Antakya'ya gitti fakat Mısır'a
hasta olarak döndü.
17 Haziran
1936'da
tedavi için
İstanbul'a
döndü.

18
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Saygı ve hasretle anıyoruz
27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul'da,
Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda
hayatını kaybetti. Edirnekapı Mezarlığı'na
gömüldü. Mezarı iki yıl sonra, üniversiteli
gençler tarafından yaptırıldı; 1960'ta
yol inşaatı sebebiyle kabri Edirnekapı
Şehitliği'ne nakledildi. Kendisini rahmetle
ve Asım’ın nesline yakışır bir hürmetle
anıyoruz.

Akif’in Çekmeköy’deki evi
Mehmet Akif Ersoy, Mısır’dan döndükten sonra
bir süre bugün Çekmeköy sınırlarında kalan
evde yaşadı. Hastalığından dolayı burada
istirahat ediyordu. Mehmet Akif Ersoy
Alemdağı’nda istirahat ederken çeşitli
kesimlerden ziyaretçileri de oluyordu.
Çekmeköylüler de kendi sınırları içinde bir
dönem misafir ettikleri Mehmet Akif’i hiç
unutmuyorlar. Her sene yaptıkları etkinliklerle
onu hatırlıyorlar.

Akif'ten Vecizeler

» “Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem.
Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.”
» “Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana.
Herkes konuşmasına konuşur lakin sükût yürekli olana.”
» “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz.
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.”
» “Cehennem de olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz,
bu yol ki hak yoludur dönmek bilmez yürürüz.”
» “Yumuşak huylu isem kim demiş uysal koyunum;
kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.”

dergiteneffus.com
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Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan bir parça ile anıyoruz.
Ruhları şad olsun…
Âmâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır
Serhadimize kal'a bizim hâk-i bendedir
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir
Gavgâda şehdetle bütün kâm alırız biz
Osmanlılarız can verir nâm alırız biz
NAMIK KEMAL
(21 ARALIK 1840-2 ARALIK 1888)

Ben artık bulunduğun şehirden gittim,
İnsan kuş misali!
Sen hala
O kalabalık evde olmalısın,
Gelip gidenin çok mu bari?
Üzgünüm Leyla,
Dünya hali!
BEHÇET NECATİGİL
(16 NİSAN 1916-13 ARALIK 1979)
20
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Beni bir gün unutacaksan bir gün bırakıp
gideceksen boşuna yorma derdi, boş yere
mağaramdan çıkarma. Beni alışkanlıklarımı,
özellikle yalnızlığa alışkanlığımı kaybettirme
boşuna.
OĞUZ ATAY
(12 EKİM 1934-13 ARALIK 1977)

Aşk vardır ki tutkununu insan üstünlüğüne kadar
yükseltir! Aşk vardır ki esirini şuursuzluğun ve
hayvanlığın son basamaklarına kadar indirir.
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
(27 MART 1889-13 ARALIK 1974)

Evet, insanın bir cenaze arkasında
yürüdüğü zaman, dünya
hırslarından en temizlendiği
zamandır.
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
(25 KASIM 1889-7 ARALIK 1956)

dergiteneffus.com
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ÇAMLICA’DA
HEM TEMİZ HAVA
HEM SEYR-Ü SEFA
İstanbul’un en gözde tepelerinden Çamlıca’da keyifli bir
gezintiye çıkıyoruz.

İ

stanbul’da Anadolu yakasının en güzel boğaz manzarasına sahip
yerlerinden biri Çamlıca. Hem tarihi derinliği hem de temiz
havasıyla ziyaretçilerini
her daim mutlu gönderiyor
evlerine.

Boğazı’nı keyifle seyre dalıyorsunuz. Yaz akşamlarında ise 40 yıl
hatırı ile kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz.
Kışı bir başka güzel
Çamlıca’nın sadece yaz
aylarında meşhur olduğu
düşünülmesin. Soğuk
kış akşamlarında da
Çamlıca ziyaretçilerine en
güzel hizmetleri sunuyor.
Termosunuzda çay götürüp
içinizi ısıtarak İstanbul’un
bu en naif tepesinde keyifli
bir sohbete dalabilirsiniz.

Çamlıca, ilk kez IV. Murat
devrinde imar görerek
kullanıldı. “Bağ-ı Cihan”
adlı kasrın yaptırılmasıyla
İstanbul'un en ünlü
sayfiye yeri oldu. 19'uncu
yüzyılda köşklerle
donatıldı ve bugün de
SİT kararlarıyla doğal
dokusunun korunmasına
gayret ediliyor.

Gelin damat ziyaretleri

1980’li yıllarda bugünkü
park bahçelerin ve
mermer kameriyelerin
yapıldığı Büyük Çamlıca Tepesi her yıl yüz binlerce turistin akınına
uğruyor. Küçük Çamlıca ise daha çok köşkleri ile göze çarpıyor.
Yazın tadı piknikle çıkıyor
Yaz aylarında genellikle mesire yeri olarak değerlendirilen Çamlıca,
boğazdan
gelen serin
esintilerle
insanın içini
ferahlatıyor.
Ailecek
yapılan
pikniklerde
İstanbul
22

Çamlıca’ya yolu düşen
herkesin mutlaka bir kez
de olsa şahit olduğu bir
mutluluk anı vardır. Gelin damat ziyaretleri. Günümüzde her
ne kadar alternatif birçok mekân oluşsa da düğün günlerinin
vazgeçilmezi bir ziyaret merkezi Çamlıca. Bazen merasimden önce
gelinip unutulmaz hatıralar için fotoğraflar çektirilen bazen de
merasim sonrası gelinip ailece yemek yenen bir nostalji burası.
İstanbul kültüründe Çamlıca
Şehrin en güzel tepelerinden
Çamlıca, birçok şarkıya konu
olarak İstanbul kültürü içinde
kendine derinlemesine bir yer
edinmiş görünüyor. Öyle güzel
mısralar besteye dönüşmüş ki… İşte
onlardan birkaçı:

dergiteneffus.com
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“Sazlar çalınır Çamlıca'nın bahçelerinde/ Bülbül sesi var şarkıların
nağmelerinde...”, “Çamlıca yolunda, âşıkı kolunda, işleri yolunda
/ O benim sağımda, ben
onun solunda, Çamlıca
yolunda...”
Sadece şarkılarda değil
edebi metinlerde de
kendine yer bulmuştur
Çamlıca. Örneğin Namık
Kemal’in İntibah romanı
uzun ve güzel bir Çamlıca
tasviriyle başlar. Recaizade
Mahmud Ekrem’in Araba
Sevdası’ndaki Bihruz
Bey de o dillere destan
arabasıyla Çamlıca’da
turlarken gönlünü bir
güzele kaptırmıştır.
Anlayacağınız Çamlıca
İstanbul kültürünün en
ayrılmaz parçası olarak tahtına kurulmuştur.

edilmiş vaziyette semaya yükseliyor. Bugüne kadar 5 milyonun
üzerinde ziyaretçi ağırlayan Çamlıca Camii, uzun yıllar kendinden
söz ettirerek tarihteki şanlı
yerini alacağa benziyor.
Neler görebilirim?
Çamlıca’ya yolunuz
düşerse mutlaka
uğramanız gereken
yerlerin başında mesire
alanları ve boğaz
manzaralı tepecikleri gelse
de listeye başka mekânlar
eklemek mümkün:

6- Boğaz manzaralı butik kafeler

Boğaza nazır Çamlıca Camii
Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camii, ülkemizin en büyük
camisi olma özelliğine sahip. 63 bin kişi kapasiteli ve 6 minareli
cami 57 bin 500 metrekarelik alana sahip. Yapılan bir yarışmayla
mimarisine karar verilen camide ibadet alanı dışında bir kütüphane
ve çok sayıda sosyalleşme alanı
bulunuyor.

1- Küçük Çamlıca Korusu
2- Büyük Çamlıca Korusu
3- Topkapı Köşkü
4- Cihannüma Köşkü
5- Sofa Köşkü

Çamlıca’ya yolu düşen okurlarımızdan dergimizde yayınlanmak
üzere fotoğraflarını bekler şimdiden iyi gezmeler dileriz. :)

6 minaresi imanın şartlarını
temsil ederken, minarelerden
dördü Malazgirt Zaferi’ne
hitaben 107.1 metre inşa
dergiteneffus.com
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FORMULA 1 İSTANBUL’DA
NEFES KESTİ

Pandemi sebebiyle seyircisiz hayata geçse de Formula 1 yarışları İstanbul Park’ta görkemli
bir açılışla gerçekleşti. Kazanan Mercedes ile yarışan Lewis Hamilton oldu.

D

ünyanın en görkemli spor yarışlarından
olan Formula 1 için Türkiye'nin
girişimleri kayıtsız
kalmadı. En son 2011 yılında
İstanbul Park'ta yapılan
yarışın ardından Türkiye
yarış takvimlerinden
çıkarılmıştı.

Formula 1 organizasyonu ile 9 yıllık hasret sona
erdi.

2017 yılında
Formula 1 etkinliği
Cumhurbaşkanlığı
himayesinden
İntercity’e verildi
ve akabinde
Formula 1 için
görüşmeler yapıldı.
Nitekim başarılı bir
sonuca ulaşıldı ve 13-15
Kasım tarihleri arasında
İstanbul’da düzenlenen
24
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İstanbul’da görsel şov
Türkiye açısında prestijli
bir organizasyon
olan Formula 1 için
yarışlardan 2-3 gün
önce tanıtım filmi
çekildi. Dünyaca
ünlü Formula 1
pilotları; BebekArnavutköy
sahil, Sarayburnu,
Sultanahmet,
15 Temmuz
Şehitler Köprüsü
gibi İstanbul’u ön
plana çıkaracak yerlerde
araçlarıyla birlikte görsel

arrow-circle-right GÜNCEL

7 - Alexander Albon
8 - Lando Norris
9 - Lance Stroll
10 - Daniel Ricciardo
Yeni dönemde İstanbul
yine olsun
Bu sıralamanın ardından
Lewis Hamilton 7.
şampiyonluğunu
kazanmış oldu.
Organizasyon sahibi olan
İnterciyt yarış sonunda
“Sezonun en görkemli
yarışı Türkiye’de oldu.
Önümüzdeki dönemlerde
İstanbul Park’ı takvime
dâhil etmek için elimizden
geleni yapacağız”
ifadelerini kullandı.

şovlar yaptılar.
Tarihler 13 Kasım’ı
gösterdiğinde
antrenman turları
yapan pilotlar,
14 Kasım’da ise
sıralama turu yapıp
15 Kasım’daki
büyük yarışta yer
alacakları sıralamaları
belirlediler.

Ülkemizde F1 pilotu
yetiştirmeliyiz

Büyük yarışta kıyasıya bir
mücadele olacağı kesindi. Sıralama
turlarında 6. araç olarak yer alan İngiliz pilot
Lewis Hamilton, Formula 1 İstanbul macerasını
şampiyon olarak tamamladı. Sıralama turlarında
zeminle ilgili kaprisli açıklamalarda bulunması
akıllarda kalmıştı fakat yarışı büyük bir risk
alarak birincilikle tamamladı.

Türkiye'de profesyonel olarak
Formula 1 pilotu yetişmiyor ama Karting
turnuvaları yapılyor. Üzerine düşüldüğü ve iyi
eğitimler alındığı takdirde ileride bu görkemli
organizasyonda başarılı Türk sporcular izlemek
hiç de ulaşılamaz bir hedef değil doğrusu.

İlk 10’a giren yarışmacılar
Islak ve zorlu zeminde geçen
büyük yarış sonucunda ilk 10 şu
şekilde sıralandı:
1 - Lewis Hamilton
2 - Sergio Perez
3 - Sebastian Vettel
4 - Charles Leclerc
5 - Carlos Sainz
6 - Max Verstappen
dergiteneffus.com
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10 MADDEDE
ARAMA KURTARMA
KÖPEKLERİ
Afet bölgelerinde yardımımıza koşan,
terörle mücadelede cesurca iz süren canlılar
onlar. Evet, kadim dostlarımız arama kurtarma
köpeklerinden bahsediyoruz.
Deprem, sel ve benzeri afetler maalesef ülkemizin bir
gerçeği. Bununla mücadelede öne çıkan sevimli canlılar,
arama kurtarma köpekleri zorlu eğitimler sonrasında
imdadımıza yetişiyorlar. Yeri geliyor dağlık arazilerde
terörist kovalıyorlar yeri geliyor “sesimi duyan var mı?”
çağrısında hayat kurtarıyorlar.

İşte arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmezi dost canlıların 10 maddede özellikleri…
Arama kurtarma köpekleri kentsel
arama kurtarma ve doğa arama
kurtarmalarında kullanılır.

Enkaz altında kalan veya doğada
kaybolan canlıların yerini tespit için
çalışır.

Uzman ve köpek, birlikte bir AFAD
Arama ve Kurtarma Timini
meydana getirir.
26
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Arama kurtarma köpekleri
henüz yavruyken özel testlere
tabi olurlar. Gerekli şartları
sağlayanlar ekibe katılır.

AFAD köpek eğitim merkezlerinde
2 yıllık yoğun bir eğitimden geçerler.

Temel beceri eğitiminde yemek
ve tuvalet, ileri itaat eğitiminde
karmaşık komut eğitimleri alırlar.

İz sürme, arama kurtarma, gaz
sızıntısı, yangın ve doğal tehlike
bildirme eğitimlerinden geçerler.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan
aday köpekler eğitmenleriyle birlikte
katıldığı köpekli arama timleri
yeterlilik sınavına girerler.
Köpeğin yer aldığı tim 2 yılda bir
yapılan sınav ile komisyon
karşısında özel parkurda
sınava tabi tutulur.
Başarılı olması halinde
sertifikalandırılır. Aday köpekler,
böylece AFAD teşkilatının
bir üyesi olur.
Son süreçte cesur köpeklerimizi İzmir’de gördük. Onlar da en az bizler kadar canla başla yepyeni
hayatlar kurtarmak için enkaz bölgelerinde gece gündüz çalıştılar. Allah milletimize bir daha böyle
acılar yaşatmasın temennisiyle arama kurtarma kahramanlarımızı tebrik ediyoruz.
dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

G ÖLCÜ K TA B İAT PAR K I / B OLU

m an az ar a
S en de be ğe nd iğ in
fo to ğr af ın ı çe k
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BU AYKİ ÖDÜLÜMÜZ:)
30. Sayımızdaki Bulmaca Şifresini
Bize Gönderen

ÇEKİLİŞLE KİTAP KAZANAN
OKURLARIMIZ

Sıcak Değil de Nem Var Nem

•
•
•
•

İnternet'e girerken fazla sekme açılması

30
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• Nezaket Palacı
Tahsin Söğüt
• Elif Duman
Zeynep Aydın
Ü.Meryem Karabakal • Eylül Acar
• Merve Erenler
Bahadır Kendir

ul'dan.
Rüstem Bey (34) İstanb
ayları bekliyor.
Evi ve arabası var, ad

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.

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

Hayırlısı be gülüm.

Abimiz sonunda arabasını bulmuş.
Erzurum'da sıradan bir kış günü:)

dergiteneffus.com
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Azerbaycan’ın Mil i Kahramanı

MÜBARİZ

İBRAHİMOV
2010 yılında Ermenilere karşı tek başına 5 saatlik bir direniş göstererek
şehit düşen Mübariz İbrahimov’u saygıyla anıyoruz.

M

übariz İbrahimov, 7 Şubat 1988'de Aliabad'da
doğdu. 1994 yılında Aliabad köyü Şehit M.
Piriyev İlkokulu'nda başlayıp 2005 yılında lise
öğretimini tamamladı.
Askerliğini, Azerbaycan İçişleri Bakanlığına bağlı Özel
Kuvvetler Birliğinde 2007 yılında Çavuş rütbesiyle
tamamladı. Bir müddet sivil olarak çalışan İbrahimov,
2009 yılının Ağustos ayında Astsubay Çavuş oldu.

32

Vatan sağ olsun
Mübariz İbrahimov, 19 Haziran
2010 tarihinde gece saat
23.30 civarında kimseye
haber vermeden, sadece
'Şehit olursam üzülmeyin.
Vatan sağ olsun.' diye bir
mektup bırakarak tek
başına mayın döşeli sınırı

dergiteneffus.com
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aşarak, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin
bulunduğu karakola baskın
düzenledi.

soydaşlarımız yeniden anavatan yaptıkları topraklarda
kardeşçe ve huzurla yaşamanın haklı gururunu
yaşıyorlar.

Milli Kahraman ilan
edildi

Ne oldu Paşinyan?
Aliyev, Azerbaycan ordusunun
topraklarını kurtarmak için başlattığı
süreçte defalarca ulusa seslenerek hem
kurtarılan bölgelerin müjdesini verdi
hem de Erivan yöneticilerini kendine has
üslubuyla eleştirdi.

45 Ermeni asker ve
subayını öldürdü.
Ermeni destek
kuvvetleri ile 5 saat
çarpıştı ve sabaha karşı
şehit oldu. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev, Azerbaycan Silahlı
Kuvvetleri'nin Astsubay
Çavuşu Mübariz Ağakerim oğlu
İbrahimov'a 'Azerbaycan'ın Millî
Kahramanı' unvanının verilmesi hakkında kararını
onayladı.
Şehit düştüğü yer işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Milli Kahramanı Mübariz İbrahimov'un tek
başına saldırarak şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal
altında tuttuğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi.
Geçtiğimiz Ekim ayında Ermenistan’ın saldırılarına
karşılık vererek önemli bir başarıya imza atan
Azerbaycan, Ermeni güçlerini kendi topraklarından
kahramanca çıkardılar. Milli kahraman şehit Mübariz
İbrahimov’un kanı yerde kalmadı.
Azerbaycan’da son durum

İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı
Paşinyan'a yönelik, işgal altındaki toprakları
kastederek "Ne oldu
Paşinyan. Hani
vermeyecektin"
şeklindeki sözleri
de sosyal ağlarda
Azerbaycanlılar
tarafından en
fazla konuşulan
ifadelerden
oldu. Kardeş
Azerbaycan’ı
kazandığı
kahramanca
zaferden dolayı
tebrik ediyor, milli
kahramanları Mübariz
İbrahimov’u saygı ve rahmetle
anıyoruz.

Tüm dünya kardeş Azerbaycan’ın
Ermeni işgalinden kurtulduğunu
bizzat Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in
açıklamasından öğrendi. Dağlık
Karabağ’ın da yeniden Azeri
topraklarına katılmasıyla
hem Azerbaycan’da
hem de Türkiye’de
sevinç gösterileri
yapıldı. Türkün
gücünü
gösteren
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSüUN
im Müdürlüğü’n

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz İlçe Milli Eğit
ziyaret etti.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz tüm dünyayı
etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu yıl buruk bir
şekilde kutlanan Öğretmenler Günü’nde İlçe Milli Eğitim
Müdürü Burhan Bayrak’ı ziyaret ederek kendisine çiçek
takdim etti.
Başkan Poyraz “Geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin
24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Her yıl
çeşitli etkinliklerde okullarımızda öğrencilerimiz ve
öğretmenlerimizle buluşuyorduk. Bu yıl pandemi sebebiyle

çok fazla bir araya gelemedik. İnşallah pandemi bittiğinde
okullarda birbirinden renkli etkinliklerde bir araya geleceğiz.
Öğretmenlerimiz okullarında değil malum. Bizde İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüzü ziyaret ederek, müdürümüz Burhan
Bayrak nezdinde tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı gününü
kutladık. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,
terör saldırılarında şehit olan Necmettin ve Aybüke
öğretmenlerimiz ile ebediyete uğurladığımız kıymetli
öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum,”
dedi.

KİTAP EVİ VE GENÇLİK MERKEZLERİ’NDE
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
am eden Kitap Evi ve Gençlik
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yapımı dev
Merkezleri’nde incelemelerde bulundu.

Çekmeköy Belediyesi Ekşioğlu Mahallesi Şehit Turan Çamur
Parkı, Aksa Cami Parkı, Mevlana Parkı ve Merkez Mahallesi
park alanında 4 adet Kitap Evi ve Gençlik Merkezi inşa ediyor.
Yapımı devam eden Kitap Evi ve Gençlik Merkezlerinde
incelemelerde bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet

4
343

Poyraz, “Parklarda gençleri kitapla buluşturacağız. Bu
merkezlerde gençlerimiz, kitap okuma, araştırma yapma ve
ders çalışma fırsatı bulacaklar, Ekiplerimiz büyük bir özveriyle
çalışıyor. İnşallah en kısa sürede kitap evlerimizi tamamlayıp
halkımızın hizmetine sunacağız,” dedi.
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SINAVLARA HAZIRLANAN
ÖĞRENCİLERE
DİJİTAL DERSHANE DESTEĞİ

sınav
Çekmeköy Belediyesi “Pakodemy” adlı yeni projesiyle
öncesinde öğrencilere destek oluyor.
Çekmeköy Belediyesi koronavirüs gölgesinde üniversite
sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için anlamlı bir
uygulamayı hayata geçirdi. İlçedeki tüm devlet okullarında
YKS’ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine binlerce online
içerik imkanı sunan dijital dershane hediye edildi. İlçedeki
devlet okullarında eğitim gören 2 bin 500 öğrenciye hediye
edilen dijital dershane sistemi içerisinde onlarca
yayınevinden 250 binden fazla soru ve 30 binden fazla soru
çözüm videosu barındırıyor.
Modülde bulunan yapay zeka öğrencilerin cevaplarına göre
onları takip ediyor ve yoğunlaşmaları gereken derslerle
ilgili yol da gösteriyor. Kullanıcı adı ve şifreleri ile diledikleri
yerde telefon ya da tabletlerinden uygulamaya girebilen

öğrenciler bu sayede istedikleri zaman soru çözerek sınava
hazırlık yapabilecekler.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak Güç Kardeşler
Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek
uygulamanın kullanıcı adı ve şifre dağıtımını gerçekleştirdi.
Başkan Poyraz tarafından öğrencilere dağıtılan kartlarda
uygulama hakkında kullanım bilgileri yer alıyor. Öğrenciler,
kartta bulunan kapalı kısmı kazıyarak şifrelerini elde
edebiliyor, ardından “Pakodemy” uygulaması üzerinden
kullanıcı adları ve şifreleri ile giriş yaparak dijital dershaneye
erişim sağlıyorlar.
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VİYANA’DAKİ SALDIRIDA
2 TÜRK GENCİ KAHRAMANLIK
GÖSTERDİ
Geçtiğimiz ay Viyana'da yaşanan
terör saldırısında 1 tanesi
polis 2 yaralıyı kurtaran 2 Türk
genci, Avusturya'nın gündemine
oturdu.

A

vusturya'nın başkenti Viyana'da
2 Kasım 2020 günü, sinagog yakınlarında
bir terör saldırısı meydana
geldi. Bölgede ölü ve yararlılar
oldu. 2 Türk genci yaralıları
kurtararak bir kahramanlık
örneği gösterdiler.

bırakmaz, en zor koşullarda da olsa onlara
yardım eder. Kendi yaşamlarını tehlikeye atma
pahasına başka insanların yaşamını kurtarır.
Dün bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Viyana Büyükelçisi
Ozan Ceyhun
makamında ağırladığı
2 Türk genci hakkında;
"Gençlerimiz bütün
dünyaya gösterdiler.
Bir Türk, bir Müslüman
nasıl davranır, nasıl
insanlara yardımcı olur, nasıl
zor durumda olanları orada
36

Cumhurbaşkanından teşekkür
telefonu
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'da
Viyana'da gerçekleşen
Sinagog saldırısında ölen 4
kişi için başsağlığı dileklerini
iletti. Ayrıca Gültekin ve
Mikail isimli gençleri görüntülü
arayarak, saldırıda yaralılara
yardım edip insanların hayatını
kurtardıkları için teşekkür etti.
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“Yaratılanı Yaradan’dan
ötürü seviyoruz”
Cumhurbaşkanımız
“Avusturyalılara yardım etmeye
devam edin. Onlar belki bizi
anlamayabilirler ama biz onları anlarız.
Çünkü biz yaratılanları Yaradan’dan ötürü
sevdik; dinine bakmadık, mezhebine bakmadık.
Sadece insan olması bizim için yeter dedik ve bu
yola da böyle devam ediyoruz. Ben biliyorum ki
Avusturya’da zaman zaman çok ciddi sıkıntılar
çektiniz. Hala da çok çok ciddi sıkıntılar
çekiyorsunuz. Müslüman olmaktan başka -onlar

nezdinde- sizin hiçbir günahınız
yok. Ama bizim için de Müslüman
olmak en önemli iftihar vesilesi. Bir
defa, terörle, terörizmle en büyük
mücadeleyi biz verdik, vermeye devam
ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde,
iyiliğin, barışın, güzelliğin temsilcisi olacağınızdan
eminim. Milletim, ailem ve şahsım adına sana
teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum.
Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün aileye
selamlar.” ifadelerini kullandı. Bizler de Teneffüs
ailesi olarak 2 Türk gencimize gurur duyuyoruz.
Müslüman Türk kimliğiyle dünyaya örnek
oldukları için ikisine de teşekkür ediyoruz.
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Hz. Yusuf’a yuva olmuş, Yavuz Sultan Selim’e yar olmuş
toprakların hikâyesine uzanıyoruz.
Nil deltasının güneyinde bulunan
Kahire, Mısır tarihinde daha
önceki başşehirlerin çoğu
gibi aynı yerde kurulmuş.
Burada en önemli husus
yerleşimin ve imarın
Nil’e yakın olması.
Sunduğu su kaynağı
ile bereketlenen
topraklar
tarihin en eski
medeniyetlerinden
birine de ev sahipliği
yapmış durumda.

önce Memluk Devleti’ndeydi ve bu
devlet Mısır ve çevresinde hüküm
sürüyordu. Yavuz Sultan Selim,
halifeliği alarak Mısır’ı da Türk
topraklarına katmıştı.
Mısır’dan kopuş

Hz. Yusuf’un memleketi
Mısır medeniyeti, dünyanın en eski
uygarlıklarından biri. Firavun saraylarından
piramitlere kadar pek çok turistik mekânıyla da
adından sıkça söz ettiriyor. Hz. Yusuf’un hayatı da
bu ülkede geçiyor. Bu yönüyle bize İslamiyet öncesi
dönem için bilgi veriyor.
Kahire’de Türk izleri
Mısır aynı zamanda
İslamiyet sonrası
ilk fethedilen
yerlerden biri.
Halifelik
Osmanlılara
geçmeden
hemen

1517-1914 tarihleri
arasında Osmanlı
hâkimiyetinde kalan Mısır’da
birbirinden önemli eserler
inşa edilmişti. Osmanlı
topraklarının her yanında
olduğu gibi Kahire ve çevresinde
de huzur ve güven ortamı hâkimdi.
Birinci Dünya Savaşı ile birlikte
Osmanlı’dan ayrılan Mısır
siyasi birliğini tamamlamak için
önemli bir süreçten geçti.
Antidemokratik rejim
Geçtiğimiz yıllarda
yaşanan darbe
gösteriyor ki
Mısır bu yüzyılda
dahi hem
demokratikleşme
hem de siyasi
birliğini tamamlama
dersini verememiş
görünüyor.
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Batılı güçlerin desteğiyle kuvvetlenen
antidemokratik ortam, daha 100 yıl öncesine kadar
barışın hüküm sürdüğü Kahire’de çatışmayı besliyor.
Kahire’de göze çarpan eserler
Kahire tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği
yaptığından burada her uygarlıktan eseri bir arada
görmek mümkün. Her ne kadar sömürge olduğu
yıllarda ciddi yıkımlar yaşa da bugün hala birbirinden
renkli çarşıları ve gezilip görülecek mekânlarıyla bu
kadim şehir göz dolduruyor.
Kahire’ye yolunuz düşerse mutlaka uğramanız
gereken yerler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gize Piramitleri ve Sfenks
Han El Halili Çarşısı
Kahire Mısır Müzesi
Old Cairo (Eski Kahire ya da Coptic Cairo)
Al-Azhar Parkı
Meryem Ana Kıpti Ortodoks Kilisesi
Hâkim Camii
İbn Tolun Camii

Mısır
Çarşısı
İstanbul’un Eminönü semtinde yer alan bir
çarşı var, Mısır Çarşısı. Burası bizim Mısır ile
ilişkilerimizin ne kadar köklü olduğunun
bir göstergesi. Mısır Türk topraklarına
katıldıktan sonra, İstanbul’un yiyeceği
özellikle de baharatları Mısır’dan gelirdi.
Bu sebeple bugün Eminönü’nde yer alan
çarşıya Mısır Çarşısı ismi verilmişti. Gemilerle
sahile yanaşan yükler hamallar eşliğinde
çarşıdaki yerini alırdı. Kahve çektirmek için
Eminönü’ne uğradığınız bir vakit, İstanbul’da
Kahire’den bir esinti yaşatan Mısır Çarşı’na
da mutlaka bir uğrayın deriz.
40

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KISA KISA...

BİNLERCE FİDAN
TOPRAKLA BULUŞTU

latılan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde baş
gününde
ve Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım
binlerce fidan toprakla buluştu.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel
Müdürlüğü’nün Başlattığı Kampanya İle binlerce fidan
toprakla buluşmuştu. “Geleceğe Nefes” kampanyası bu
yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda
gerçekleşti.
Tüm yurtta gerçekleşen etkinliğe Çekmeköy de bu
yıl yüzlerce fidan dikerek destek verdi. Ağaç dikme
etkinliğine Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan,

Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, Türkiye Harp
Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı
Mustafa Işın Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı
Latif Coşar ve Çekmeköy’lü vatandaşlar katıldı.
Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde Türkiye Harp Malulü
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi
Hatıra Ormanı’na saat 11.11’de dikilen
fidanlara, Şehitlerimizin hatırasına uygun olarak isimleri
verildi.
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TÜRK CİFT

KORONA AŞISINI BULDU
Almanya’da yaşayan Türk doktor çift, Korona aşı çalışmalarıyla gündeme
geldiler. Başarılı bir süreç elde eden çiftin önümüzdeki aylarda ürettikleri aşıyı
piyasaya sürmeleri bekleniyor.

U

modern bağışıklık sistemini
bulan ve kansere karşı ilk kez
kemoterapiyi geliştiren
Paul Ehrlich'i kendisine
örnek alarak Köln
Üniversitesi’nde tıp eğitimi
görmüş. Hocasının teklifi
üzerine Hamburg’da bir
üniversitede çalışmaya
başlamış.

ğur Şahin ve Özlem
Türeci… Başarılı
bilim insanı iki
Türk, Korona
aşısı için kolları sıvadılar.
Kendi alanlarında önemli
girişimlerde bulunan çiftin
hikâyesi Türkiye’den
başlayıp Almanya’ya
uzanıyor. Her ikisi de
gurbetçi ailelerin çocukları.
Almanya’da birbirlerini bulup
bir hayat kurmuşlar.

Kanser araştırmaları yapmış

Prof. Uğur Şahin
Çiftlerden Prof. Uğur Şahin, 19'uncu yüzyılda
42

Kansere karşı araştırmalarla adını
duyuran Prof. Uğur Şahin, kanserli
hücreyle sağlıklı hücreyi birbirinden ayırıp,
kanserli hücreyi yok eden bir aşı geliştirerek
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ilk başarısını
elde etmiş.
Göğüs, kalınbağırsak,
akciğer, pankreas ve prostat
kanserinde hastalıklı hücrelere karşı
savunmaya geçen antikorlar üzerinde
çalışmalar yürütmüş.
Prof. Şahin, 1996'da Nobel Tıp Ödülü alan
İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile
birlikte çalışmış. 2008'de BioNTech şirketini
kurarak 80 civarında bilim insanı ile kanser
üzerine araştırmalar yapmaya başlamış.
Korona aşısı süreci
Prof. Şahin, COVID 19'un yayılması üzerine bu
alana yönelmeye karar vermiş ve tüm dünyanın
heyecanla beklediği aşı çalışmalarında önemli bir
seviyeye eşiyle birlikte gelmiş.
Prof. Özlem Türeci
Uğur Şahin’in eşi Prof. Özlem Türeci 1967
yılında Almanya’da dünyaya gelmiş. On yıl
boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma
Kurulu'nda görev yaptıktan sonra eşi ile
birlikte BİoNTech şirketini kurmuşlar ve
burada Tıp Şefi olarak göreve başlamış.

2021’de aşı tamam
“Dünyayı virüs illetinden kurtaracağız” diyen
Şahin ve Türeci çifti, 2021’in Şubat-Mart ayı gibi
aşının dağıtımına başlanacağını dile getirdiler.
Türk asıllı iki bilim insanımızla, gösterdikleri
emekleri için gurur duyuyoruz.

53 yaşındaki Türeci aynı zamanda Kanser
İmmünoterapi Derneği Başkanı. Türeci
eşiyle Hamburg'da çalışırken tanışmış.
Kendilerini mesleklerine o kadar çok
adamışlar ki “düğün günümüzde bile
laboratuvarda çalıştık” diyorlar.
Aşı alanında devrim yapmak istiyorlar
BioNTech şirketinde mRNA teknolojisini
kullanarak aşı alanında bir devrim
yapmayı hedefleyen çift, şimdi bu
yöntemi koronavirüs aşısı için kullanıyor.
Açıklamalarına göre başarıya ulaştıklarını
da rahatlıkla söyleyebiliriz.
dergiteneffus.com
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ÖZENTİ OLMA YERLİ OL
Türkiye'de her sene 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı haftası
yerli üretim kullanımını arttırmak için yapılıyor.

T

ürkiye’de özellikle son 15-20 yılda yapılan
yerli atılımlarla dünyada
isminden sıka
söz ettirmeye
başladı. Milli sermaye,
milli teknoloji
hamlesi, yerli
ve milli üretim
hamleleriyle
ülkenin borcun
kapanması ve
dışarıya ihraç
ettiğimiz malların
artmasıyla güçlü
bir ülke olma yolunda
ilerliyoruz.

değeri yüksek ürünler üretmek yerlilik ve millilik
adına attığımız adımların en değerli ürünleri
arasında. Eskiden sadece tarımsal faaliyetler sonucu
elde ettiğimiz ürünlerde yerlilik öne çıkarken
şimdi teknolojik ürünlerle de kamuoyu
oluşturuyoruz.

Yerli otomobil TOGG

Siz gençlerimizden önümüzdeki yıllarda ülkemizi
çok daha iyi bir yere taşıyacak hamleleri
yapmanızı bekliyoruz. Bu alanda
duyacağınız tüm ihtiyaçları
karşılamak için canla başla
çalışıyoruz. Sizler de milli
ve yerli duruşunuzla
özenti olmayın
ve ülkemizin
gururu olun.
Yabancı ola
ürünleri
değil, kendi
üretimimiz
şeyleri
tercih edin.
Ülkemizin yerli
ve milli gençliğine
güvenimiz sonsuz.
Hep destek, tam destek!

Son zamanlarda savunma sanayisinde ürettiğimiz
ürünlerle ihracatımızı arttırdığımız gözle görülür bir
gerçek. Bunun yanında 2023
yılında çıkması planlanan
yerli otomobil ile
dünya sektörüne
hızlı bir giriş
yapacağa
benziyoruz.
Gözde
araçlarımız
TOGG
ile dünya
pazarına
açılacağız.
Katma değeri
yüksek yerli ürünler

İHA ve SİHA
Yakın zamanda kazanılan Azerbaycan
zaferinde, milli teknolojiyle ürettiğimiz
İHA’ların ve SİHA’ların rolü malum.
Güneş panellerinden, turistik balonlara,
iş makinelerinden katma değeri yüksek
diğer ürünlere kadar her alanda kendimizi
geliştiriyoruz.

Yerli uçan araba, yerli robotik ürünler gibi katma
dergiteneffus.com
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ARALIK'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI
Aralık ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
TÜRK SİNEMASININ TONTON SİMASI

ADİLE NAŞİT

Türk sinemasının en tonton simalarından
Adile Naşit, gerçek ismiyle Adela Özcan, 17
Haziran 1930’da doğdu. Adile, mesleğini
doğuştan seçmiş olabilirdi. Çünkü sanat
dolu bir ailede büyüdü. Halide Pişkin
Tiyatro Grubu ile ilk kez ‘’Her şeyden biraz’’
oyuncularından biri olarak çıktı sahneye.
1948’de, Adile artık 18 yaşına gelmişken,
Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile birlikte
kurdukları bir tiyatro grubu ile turnelere
çıkmaya başladılar. Hem sinemada hem
de tiyatroda önemli başarılara imza atan
Naşit, 11 Aralık 1987’de aramızdan ayrıldı.
Kendisini özlemle anıyoruz.

TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSİMLERİNDEN

ALİ ŞEN

26 Aralık 1918’de Adana’da dünyaya gelen ve hepimizin
yakından tanıdığı oyuncu Şener Şen’in babası olan Ali Şen,
gençlik yıllarında geçimini Adana’da marangozluk yaparak
sağlıyordu. 1944-1946 yılları arasında gezginci bir tiyatro
ekibiyle sanat hayatına başlayan Türk sinemasının efsane
oyuncusu 1950’lerin başında İstanbul’a taşındı. Burada hem
fabrikada ustalık yapıp hem de marangozluk mesleğini icra
ediyordu. İstanbul’da Ses Tiyatrosu’nda yer aldıktan sonra
ilk kez 1954’te kameralar karşısına geçti. Komediden, drama
birçok film türünde rol alan Ali Şen genellikle kötü ve paragöz
adam tiplemelerini canlandırmıştı. 290 filmde hünerlerini
sergileyen usta oyuncumuz 15 Aralık 1989’da geçirdiği beyin
kanaması sonucu hayatını kaybetti. Kendisini saygıyla anıyoruz.
46

dergiteneffus.com

arrow-circle-right ANMA

YEŞİLÇAM’IN EN BABACAN KARAKTERİ

HULUSİ KENTMEN
Hulusi Kentmen, 20 Ocak, 1912'de Bulgaristan’da
doğdu. Kendisi küçükken göçler sırasında
ailesiyle Türkiye'ye göç ettiler. Türkiye’de Deniz
Astsubay Okulu’ndan mezun oldu ve Türk Deniz
Kuvvetleri’nde Astsubay olarak görev yaptı
daha sonra emekli olarak sanat yaşamına atıldı.
1942’de sinema hayatı başlayan usta oyuncu şehir
tiyatrolarında da yeteneğini sergiledi. Kurduğu Hulusi
Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları
sahneye koydu, turneye çıktı. Tatlı-sert ve babacan
tarzı ile çoğu filmlerinde baba, komiser, bahçıvan,
hâkim vb. roller üstlendi, birçoğunda kendi adıyla
oynadı. Karakter oyuncusu olarak simgeleşti.
Sinemada bıraktığı etkiyle halk arasında, babacan,
tatlı- sert erkek karakterini ifade etmek üzere "Hulusi
Kentmen gibi" deyişi yerleşti. Türk sinemasında bir
klasik olan oyuncu 20 Aralık 1993'te Böbrek
yetmezliği sonucu 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Ardında 500’e yakın sinema filmi bıraktı. Kendisini
özlemle anıyoruz.

EKMEK TEKNESİ’NİN NUSRET BABASI

SAVAŞ DİNÇEL
Savaş Dinçel, 1 Nisan 1942 yılında İstanbul'da
dünyaya geldi. Tiyatro eğitimine İstanbul
Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde
başladı. 1980 askeri darbesi sonucu sıkıyönetim
ilanı ile İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan uzaklaştırıldı.
Sonraki yıllarda yeniden sahnelere döndü ve birçok
önemli karakteri canlandırdı. Bir dönem öğretim
üyesi olarak da yeni tiyatrocular yetiştirdi. Rol aldığı
Ekmek Teknesi dizisindeki Nusret Baba karakteriyle
hafızalara kazındı. 20 Aralık 2007’de aramızdan
ayrılan usta sanatçıyı saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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TÜRKİYE’NİN BAŞARILI
BALIK ADAMI

EMRE
SAKCI
Hem ülkemizde hem de uluslararası
müsabakalarda gurur kaynağımız olan
Emre Sakçı’yı sizler için araştırdık.

H

üseyin Emre Sakçı, 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de
dünyaya geldi. Yüzmeye 3 yaşında başlayan Emre,
15 yaşında A Milli Takım’a seçildi. 2005 yılında ilk
kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde
lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başlayan 22
yaşındaki milli yüzücü, 2010 yılından
beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nde
görev alıyor.

Gümüş madalya
2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa
Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda
50m kurbağalama
kategorisinde 25.89'luk
derecesiyle dünya
beşinciliği elde etti,
2019 Avrupa Kısa
Kulvar Yüzme
Şampiyonası 50m.
kurbağalamada
gümüş madalya
kazandı.

Dünya rekoru
Sakçı, 2015 yılında Türkiye
Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme
Şampiyonası'nda erkekler 50m
kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik
derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak
erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk
Türk sporcu oldu.

Uluslararası alanda
birincilik
2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası
Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa
kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve
Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre
kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde
etti.
2020 yılında Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük
derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalama tarihinde
dünyanın en iyi performansını sergileyen 9. sporcu
unvanını aldı. Başarılı sporcumuzu canı gönülden
kutluyoruz.
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ÇEKMEKÖY’DE
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dürlüğü iş birliği ile
Çekmeköy Belediyesi ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Mü
nuvası başladı.
düzenlenen Çekmeköy Cup 16 Yaş Uluslararası Tenis Tur
Özgecan Arslan Parkı’nda bulunan tenis sahalarında
gerçekleşen Çekmeköy Cup 16 Yaş Uluslararası Tenis
Turnuvası başladı. Açılış törenine Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, Gençli ve Spor İlçe Müdürü
Muhammet Kılıç ve sporseverler katıldı. Pandemi
tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak düzenlenen
turnuva, 13 Kasım – 22 Kasım tarihleri arasında
yapıldı. Tekler ve çiftler maçlarının ardından
kazananlar ödüllerini 22 Kasım’da gerçekleşen
törende aldılar.

Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun katıldığı
Çekmeköy Cup 16 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası’nın
açılış vuruşunu Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz ve Azerbaycanlı Tamerlan Azizov yaptı.
Sporculara seslenen Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “Hepinize sakatlıksız, keyifli
bir turnuva diliyorum. Spor için emek döken,
bizlere böyle güzel bir ortamı hazırlayan mesai
arkadaşlarıma emekleri için teşekkür
ediyorum,” dedi.
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TEMİZLİK
TAKINTIN
VARMI?

Son günlerde Masumlar Apartmanı
dizisiyle birlikte herkes temizlik
takıntısını konuşmaya başladı. Peki,
senin böyle bir takıntın var mı?

01
Ellerini ne sıklıkta yıkıyorsun?
A-Nereye dokunsam yıkarım hemen.
B-Aklıma geldikçe.
C-Düzenli yıkadığım söylenemez.

04

02
Peki, ne sıklıkta duş alırsın?

Odanı en son ne zaman temizledin?
A-Her gün odamı temizliyorum.

A-Her gün.

B-Geçen hafta.

B-2-3 günde bir.

C-Geçen yıl.

C-15 günde bir.

03
Kıyafetlerini ne kadar
zamanda bir yıkarsın?

05
Sence sebzeler sabunla yıkanmalı mı?
A-Tabii ki yıkanmalı. Kimin dokunduğu
belli değil.

A-Giyer giymez.
B-Kirlendiğini düşündüğümde.

B-Sadece su yeterli.

C-Temiz olmadığı anlaşılana
kadar giyerim.
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C-Yıkamaya gerek yok bağışıklık
kazanırız.
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06
Herhangi bir şeyi temizlerken sayı ile
tekrar tekrar yapmak hakkında ne
düşünüyorsun?
A-Saymadan içim asla rahat etmez.
B-Sayılara takılı kalmaya gerek yok
yeterince yapıp bırakırım.

08

C-Temizlik yapanlara sorsanız bu
soruyu!

Evde herhangi bir yerin dağınık olması
gözüne batar mı?
A-Herhangi bir yerin dağılmasına
müsaade etmem.

07

B-Problem değil, dağılırsa toplarız.

Bana hastalık bulaşır düşüncesiyle
hiç kimseye dokunmadığınız
olur mu?

C-Bırak dağınık kalsın.

A-Ne ben birine dokunurum ne de
birinin bana dokunmasına izin veririm.
B-Pandemi zamanında sosyal
mesafeye uyuyorum ama normalde
böyle bir kaygım yoktu.

C-Yar ben belanın ta kendisiyim.

DEĞERLENDİRME
A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA

Takıntı derecesinde temizlik
hassasiyetin var. Bu durum bu yaşlarda
ciddi görünmeyebilir ama ilerleyen
yaşlarda sıkıntılar yaşamak istemiyorsan
bugünden önlem almaya başlamalısın.
Bu test senin için bir farkındalık olsun ve
muhakkak bir yardım al.

Sen ortalama temizlik hassasiyeti
olan birisin. Dolayısıyla seninle ilgili
takıntıdan söz edemeyiz. 'Temizlik
imandan gelir' sözü ekseninde bir düzen
tertibe sahip olmak bizce mutluluk
vesilesi olabilir. Seni tebrik ederiz.

Köy yansa dönüp bakmayan tiplerden
olabilir misin acaba? Temizlik takıntısı
ne kadar ciddi bir problemse, temizliği
hiç dikkate almamak da tehlikeli olabilir.
En azından yaşadığın çevrenin yeterince
düzenli olduğundan emin olarak işe
başlayabilirsin.
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GÖNÜL StAlK
YaPiYoR.
HERKES HATA YAPAR,
SİZ YANLIŞ YAPTINIZ!
Bir Gülüşü Var
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BİZİ BU KONFOR
ÇÜRÜTTÜ AZİZİM.

QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
10 OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" HEDİYE KİTAP
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 İllerimizin İsimlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Ortaya Çıkacaktır.
AMASYA

ELAZIĞ

ANKARA

KARABÜK

ARTVİN

KARAMAN

BARTIN

KONYA

BATMAN

MALATYA

BAYBURT

MANİSA

BİNGÖL

SAKARYA

ÇANKIRI

SİNOP

ÇORUM

ŞIRNAK

DENİZLİ

TRABZON

EDİRNE

YALOVA
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Kars Sarıkamış; Allahuekber Dağlarında Donarak Şehit Düşen 60 Bin Vatan Evladımızı,

Rahmet, Minnet ve Saygıyla Anıyoruz!

