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Boğazın Boğası Milli Boksör

Sinan Şamil SAM

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)
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İstanbul'da Formula 1
Rüzgârı Esecek!
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Portsmouth'un Ay-Yıldızı
2. Abdülhamid'den mi geliyor?

TEKNOLOJİ

Türkiye’nin Yerli ve Milli
Güneş Panelleri Yolda.
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arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Teneffüs’ün Ekim sayısıyla yeniden karşınızdayız. Bu ay sayfalarımızın
arasında gezinirken hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz. Sonbaharın
kendini iyice hissettirdiği şu günlerde sağlığınıza dikkat etmeyi
unutmayın.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri, 30 Ekim 2015’te aramızdan ayrılan
Boksörümüz Sinan Şamil Sam karşılıyor. Kadim Şehirlerimizden
Belh’e uzanıyor, Koç Müzesi’ni keşfetmeniz için detaylar
paylaşıyoruz.
Kendimizi sürekli güncelleyerek ortak paydamızı artırma gayretindeyiz. Sizler de interaktif bir
şekilde dergimizdeki bulmacanın şifresini bizlere ileterek birbirinden güzel hediyeler kazanma şansı
yakalayabilirsiniz.
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 29 Ekim 1923’ten günümüze tam 97 yıl oldu. Hedef 2023
diyerek hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor ve gözlerinizden öpüyorum. Yeni sayılarda bir araya
gelinceye dek sağlıcakla kalın.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay AHMER kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE EKİM

FİLM REPLİKLERİ

Armutlu enfes turta tarifimiz
bu ay lezzet durağı
sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

GÜNCEL

Boğazın Boğası lakaplı
milli sporcumuz Sinan
Şamil Sam'ın hayatına ışık
tutuyoruz.

Ekimde Sonbahar
Bir Başka.

22

24

SPOR

KADİM ŞEHİRLER

GÜNCEL

Portsmouth'un Ay-Yıldızı
2.Abdulhamid'den mi
Geliyor?

İslam’ın Kubbesi Kadim Bir Şehir,
BELH'i tanıyoruz.

Çırpınırdı Karadeniz Bakıp Türk'ün
Bayrağına!
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TEKNOLOJİ

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Türkiye’nin Yerli
ve Milli Güneş
Panelleri Yolda

Sen de beğendiğin manzara
fotoğrafını çek, bizimle paylaş.
Teneffüs'te yayınlayalım.

32

34

OKUR SAYFASI

GÜNCEL

İZ BIRAKANLAR

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

İstanbulpark’da
Formula 1 Rüzgârı

Düşmana Cesedini Çiğnetmeden
Şehri Vermeyen Şehit
Şahin Bey.
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40

GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

Rahmi Koç Müzesi'ni
Keşfetmeye Ne Dersiniz?

Türkiye’de İnternet Kullanım
Verileri Açıklandı.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
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AHMET POYRAZ

GÜNCEL

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

Sivas’ın Kangal Köpeği Artık
Koruma Altında!
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DANIŞMA KURULU

SAĞLIK

ANMA

Şahmettin Yüksel

Çağımızın en çok görülmeye
başlanan hastalığı,
Bahar Alerjisi.

Ekim ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

48

Mahmut Sezgin

SİNEMA Bİ'MOLA

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Başkan Yardımcısı

Burhan Bayrak

Ekim ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

TEST
Kendine güvenen
Kızılay Testimize
Buyursun:)

54

Başkan Yardımcısı
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Genel Yayın Koordinatörü

52

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu

TENEFFÜS DUVAR

Gökçe Öztürk

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Muammer Özenen

Basın Danışmanı

Metin Yazarı

Fatih Cömert

ÖDÜLLÜ BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek
Tasarım
Cem Hasip

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

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

Arapça kökenli ahmer kelimesi, kızıl anlamına gelir. Kırmızının
en nadide tonunu simgeleyen bu kelime Bahr-ı Ahmer denince
Kızıldeniz’i, Hilal-i Ahmer denince ise Kızılay’ı temsil eder.
Hilal-i Ahmer sayesinde ne yaralar sarılmış ve sarılmaya devam etmekte…
Kızılay ile girdiğimiz gönüllerin duasıyla ülkemizin sırtı yere gelmemekte.
Sonbahara özel bir ahmer vücut buldu mu gözler şenlenmekte.
Ahmerin en güzel tonu ise güzel bayrağımıza
rengini vermekte vesselam…

Hilal-i Ahmer

6
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En iyi

Kitaplar

KAZA SÜSÜ
EDA İŞLER

“Her ölüm sıradandır. Benim ölümüm de gerekli koşullar sağlandığı
için bir anda oluverdi, o kadar. Ertesi gün, tökezleyen, yerine tam
oturmayan, rahatsız ve ağrılı bir yaşama devam etmedim. O bulutlu,
güneşsiz sabahlardan birine varmadım. Sıradanlık bir arkadaş gibi
yine kolumdan çekiştirip durmadı. O karanlık, uzun gecenin, sonunda
bir anlamı oldu.” İyi bir öykücünün kaleminden bize ulaşan naif
hikâyeleri bu kitapta bulacaksınız.

TÜRKLERİN TARİHİ-PASİFİKTEN
AKDENİZ’E 2000 YIL JEAN PAUL ROUX
Yazar bu eserinde Sibirya Ormanları’ndan Bozkırlara, Pasifik’ten
Akdeniz’e geniş bir coğrafyaya yayılan bir milletin tarihini,
akademik titizlikten taviz vermeden anlatıyor. Hunlar, Göçebeler,
Uygurlar, Hazarlar, Kırgız ve Moğol tecrübeleri, Selçuklular, Timur,
Beylikler, Osmanlılar ve Türkiye Cumhuriyeti… Bütün bu
aşamaların hem siyasi hem de kültürel tarihi okuyucuya sunuluyor.
Asırlara ve kadim dünyanın her köşesine yayılmış bir tarih tüm
cepheleriyle veriliyor. Türklerin Tarihi, klasik bir tarih kitabı değil,
daha çok bir milletin hedefleri ve hayal kırıklıklarını, başarı ve
başarısızlıklarını ve bu yolda yaşadığı dönüşümleri
ele alan çağdaş bir destan.

İSTANBUL’DAN SAYFALAR
İLBER ORTAYLI

İlber Ortaylı çok sevdiği İstanbul’un sokaklarını arşınlarken, bir şehrin
nasıl gezilmesi gerektiğini de gösteriyor. Bir şehri sevmenin onu övmekten
çok, omuzlara ağırlık yükleyen bir sorumluluk olduğunu belirtiyor.
Kenar mahallelerinden surlarına, kütüphanelerden eğlence mekânlarına,
kadim semtlerden popüler caddelere dek benzersiz bir İstanbul seyahati
sunuyor. Bu seyahatte çarşılar, saraylar, hamamlar, kubbeler, köşkler,
kasırlar ve yalılar yeniden anlam buluyor.
dergiteneffus.com
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lerinden
Sonbaharın leziz meyve
rifi
armutla vereceğimiz ta
denemeyen kalmasın.

Ma lzemeler
TART HAMURU İÇİN

* 280 gram un.
* 125 gram soğuk tereyağı.
* 1/2 su bardağı pudra şekeri.
* 1 adet yumurta sarısı.
* 2 yemek kaşığı soğuk su.
* 1/4 çay kaşığı tuz.

1. Tart hamurunu hazırlamak için; elenmiş un, pudra şekeri ve tuzu

İÇ HARCI İÇİN
* 4 adet orta boy armut.
* 2 yemek kaşığı esmer şeker
(arzuya göre toz şeker).
* 4 yemek kaşığı kuru üzüm.
on suyu.
* 1 yemek kaşığı taze sıkılmış lim
kilmiş).
* 1/2 su bardağı ceviz içi (iri çe
* 1 çay kaşığı tarçın.

ÜZERİ İÇİN

* 2 yemek kaşığı pudra şeker

8

HAZI RLANIŞI

i.

derin bir karıştırma kabına alın.
2. Küçük küpler halinde kestiğiniz soğuk tereyağını azar azar katıp
hamuru yoğurmaya başlayın.
3. Yumurta sarısı ve soğuk suyu katıp karıştırma işlemini sürdürün.
4. Tahta bir kaşık yardımıyla toparladığınız tart hamurunu streç
filmle sarıp buzdolabında 25-30 dakika kadar dinlendirin.
5. İç harcı için; kabuklarını soyduğunuz armutları küçük küpler halinde
doğrayın. Kuru üzümlerin sap kısımlarını ayıklayın. Kararmaması için;
armut küplerini taze sıkılmış limon suyuyla ovun. Esmer şeker,
kuru üzüm, iri çekilmiş ceviz içi ve tarçınla karıştırın.
6. Buzdolabında dinlenen hamurdan küçük bir beze koparıp kenara
ayırın. Kalan hamuru sekiz eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış
mutfak tezgâhı üzerinde küçük yuvarlaklar halinde (porsiyonluk
muffin kalıplarının çapından 2 cm. büyük olacak şekilde) açın.
7. Yağlanmış ve hafifçe unlanmış muffin kalıpları üzerine yerleştirdiğiniz
hamurların üzerine hafifçe bastırın. Orta kısımlarını çatal yardımıyla delin.
8. Hazırladığınız armutlu iç malzeme ile iç kısımlarını doldurun. Kalan
hamuru biraz yumuşattıktan sonra ince şeritler halinde açın. Küçük
turtaların üzerine kafes görüntüsü alacak şekilde yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrollü olarak 40-45 dakika
kadar pişirin.
9. Fırından çıkan armutlu turtaları oda sıcaklığında dinlendirdikten
sonra pudra şekeri ya da arzuya göre birer top sade dondurma
eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.
dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY’DE SOKAK
BASKETBOLU HEYECANI

ve Spor İl
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Gençlik
Turnuvası’nda
Müdürlüğü iş birliği ile Çekmeköy’de düzenlenen Sokak Basketbolu
kazananlar belli oldu.

G

ençlik ve Spor Bakanlığı, Çekmeköy Belediyesi ve İstanbul Gençlik
ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile Ertuğrul Gazi Meydan Parkı
ve Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu bahçesinde ki basketbol
sahalarında sokak turnuvası düzenlendi. Amatör ve
profesyonel olmak üzere Erkekler U16-U18 kategorilerinde
oynan heyecanlı karşılaşmalar sonucunda kazananlar
kupa ve madalyalarını aldı. FİBA 3x3 kurallarının
geçerli olduğu turnuvaya ilçe dışından 50’yi aşkın
profesyonel ve amatör takım katıldı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev
sahipliğinde Hatice Mehmet Ekşioğlu İlkokulu
bahçesinde gerçekleşen açılış törenine;
İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü Prof. Dr.
Burhanettin Hacıcaferoğlu, Çekmeköy
Gençlik ve Spor Müdürü Muhammet Kılıç,
Belediye Başkan Yardımcıları, turnuvaya
katılan takımlar, aileleri ve Çekmeköylü
vatandaşlar katıldı. Turnuva öncesinde
takımlara forma dağıtımı yapılarak kurallar
hakkında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye
Basketbol Federasyonu’na bağlı profesyonel saha
ve masa hakemleri tarafından yönetilen maçlarda
kıyasıya mücadele yaşandı.
Karşılaşmalar öncesinde selamlama konuşması gerçekleştiren
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Öncelikle Spor
Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. 10 tane sokak basketbolu sahasını
ilçemize kazandırdı. Önümüzdeki süreçte gençlerimizin nasıl yanında

olabilir, onların eğlenebileceği spor yapabileceği alanlar nasıl ilçemize
kazandırabiliriz çalışmalar yapacağız. Bunun için çok ciddi mücadele
veriyoruz hem Belediye hem Bakanlık olarak. İnşallah önümüzdeki süreçte
de çok daha güzel tesisleri Çekmeköy’e kazandırmış olacağız.
Bu sokak basketbolunu görerek yaşamış, büyümüş bir
kardeşiniz olarak basketbolun temelini oluşturan,
dünya çapında hem ülkemizde hem dünyada bu
tarz yıldızlar kazanılmasına vesile olan böyle
bir etkinliği Çekmeköy’de başlatmış olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu turnuvayı
pandemiden dolayı bugün bitireceğiz.
Akşam dereceye girenlere ödüllerimiz var.
Çekmeköy’ün bir farkındalığı var her zaman.
Çekmeköy doğasıyla yeşiliyle eğitimiyle
İstanbul’un örnek bir ilçesi. Çok daha güzel
hizmetler yapacağız. İnşallah centilmenliğin
kazanacağı bir turnuva olur. Önemli olan
mücadele etmek ter dökmektir. Ter dökecek
her kardeşime şimdiden başarılar diliyorum”
dedi.
Gün boyu devam eden basketbol mücadelelerinde
22 saniyede topla yaptığı 142 driplingle dünya
rekorunun sahibi olan Galatasaray u12 takımı oyuncusu
Ecrin Mart, yaptığı gösteriyle alanda bulunan vatandaşlardan
tam not aldı. Karşılaşmaların oynanacağı alanda izleyicilerin ateşi
ası
ölçüldü, sosyal mesafe kuralları kontrol edildi ve dezenfektan uygulam
yapıldı.

dergiteneffus.com
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TARİHTE EKİM arrow-circle-left

EY ŞANLI
KOMUTAN

DOĞU
EKSPRESİ’NİN
İLK SEFERİ

2 EKİM 1187 - KUDÜS
3 semavi din için de önemli bir yere sahip
Kudüs’ü, tarihimizin en şanlı
komutanlarından Selahaddin Eyyubi
Haçlıların elinden geri aldı.

4 EKİM 1883 - İSTANBUL
Şark Ekspresi olarak bilinen Orient Express
başkent İstanbul’u Paris’e bağlamak üzere
ilk seferine çıktı.

YEŞİL
SAHALARDAN
RİNGLERE

LİZBON’DA
CUMHURİYET

EKİM 1910 - FRANSA
Paris’e giderek Avrupa’nın önemli takımlarından
Racing Club’da futbol oynayan
Sabri Mahir bir süre sonra boksa başladı
ve kariyerine bu alanda devam etti.

4 EKİM 1910 –XX PORTEKİZ
Kral II. Manuel’e karşı ayaklanan darbeciler sabaha
karşı 20 top atışıyla Portekiz Cumhuriyeti’ni kurma
yolunda ilk adımlarını attılar. Başkent Lizbon’u ele
geçiren asiler Kral’ın ülkeden ayrılmasıyla
yeni bir süreç başlattılar.

EN BÜYÜK
ALTIN
KÜLÇESİ
19 EKİM 1872 – AVUSTRALYA
New South Wales eyaletinde 235 kilogram ağırlığında
dünyanın gelmiş geçmiş en büyük
altın külçesi bulundu.

10
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UZAYDA
UYDU
YOLCULUĞU

KİLİSEYİ
PROTESTO

4 EKİM 1957 - RUSYA

31 EKİM 1517 - ALMANYA

Sovyetler Birliği Sputnik serisinin ilk uzay aracını
uzaya fırlattı. Bu uydu insanoğlunun yörüngeye
oturtabildiği ilk yapay uydu olma
özelliğini taşıyor.

Protestanlığın kurucusu Martin Luther meşhur
95 Tezini yayınladı ve Papa ile Katolik Kilisesi’ni
protesto etti.

CUMHURİYET
İLAN EDİLDİ

EĞİTİM
ŞART!

29 EKİM 1923 – TÜRKİYE

14 EKİM 1882 – PAKİSTAN

Ülkemizde anayasa değişikliğine gidilerek
Cumhuriyet ilan edildi. TBMM 158 oyla Gazi
Mustafa Kemal’i Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı
seçti.

O dönemde Hindistan sınırları içinde yer alan
ve ülkenin en eski yükseköğrenim kurumu
olan Pencap Üniversitesi Lahor’da kuruldu.

BAŞKENT
DEĞİŞTİ
2 EKİM 1870 – İTALYA
İtalya Kralı II. Victor Emmanuel,
Roma ve oraya bağlı vilayetleri işgal ederek
kendi topraklarına kattı. Galibiyetin ardından ilk
işi Roma’yı başkent ilan etmek oldu.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

The Walking Dead

"Hüzünlü bir ruh, insanı mikroptan
daha hızlı öldürür."

Amelie

Oysa siz bayım, bir
sebze bile
olamazsınız.

Çünkü enginarın bil
e

bir kalbi vardır.

Sil Baştan

Ben sadece huzur arayan,
kafası karışık bir kızım.

Ben mükemmel değilim.
12

dergiteneffus.com
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John, seni çok kıs
kanıyorum.

Kıskanıyor musun
?

Sherlock Holmes

Nadiren kullanılıyor.

Zihnin çok durgun, sıradan.

How I Met Your Mothe
r

Dokunmak Yasak

dergiteneffus.com
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“Boğazın Boğası” Lakaplı Milli Sporcumuz

Sinan Şamil Sam
14

dergiteneffus.com
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S

inan Şamil Sam,
24 Haziran
1974 tarihinde
Almanya'nın
Frankfurt şehrinde
doğdu. Amatör boks
yaşamı yıllarında
oldukça başarılıydı.
Dokuz defa Türkiye
şampiyonluğunu
kazandı. 1992 yılında
Gençler Dünya
Şampiyonu oldu.
1993'te Vize-Avrupa
şampiyonluğunu
kazandı. 1995 Dünya
ikinciliğini elde ederken
1999 Büyüklerde
Amatör Boks Dünya
Şampiyonu olmayı
başardı. 15 Nisan 2000
tarihinde profesyonel
oldu. 12 Ekim 2002'de
Polonyalı rakibi
Przemyslaw Saleta karşı Avrupa Şampiyonluğu için
ringe çıktı ve yedinci raundda nakavtla yendi.

“Boğazın Boğası”
"Boğazın Boğası"
lakabıyla tanındı.
Yaptığı 35 maçın
31'ini kazandı. Bu
galibiyetlerden 16'sını
nakavtla elde etti.
Altın kemerini iki maç
boyunca korumasını
bildi. Bunlardan ilki
Danny Williams'a
karşıydı ve maçı
altıncı raundda teknik
nakavtla aldı. İkinci
maçında ise Julius
Francis ile yaptı ve
bu maçı da yedinci
raundda nakavtla
kazandı. 14 Şubat 2004
tarihinde Stuttgart'ta
ringe çıkan Sinan Şamil
Sam, Arnavut asıllı
Alman vatandaşı Luan
Krasniqi'ye sayıyla yenilerek altın kemeri teslim etti.

dergiteneffus.com
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Kıtalararası Şampiyon
20 Kasım 2004'te Güney
Almanya'nın Kempten kentinde
Rus boksör Denis Bakthov'a karşı
ringe çıktı. Bakhtov'u onuncu
raundda nakavtla yenerek WBC
klasmanında 'Dünya Kıtalararası
Ağırsıklet Boks Şampiyonluğu'
unvanının sahibi oldu. 22 Şubat
2005'te bu kez Berlin WBC Dünya
Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonası
unvan maçında rakibi Lawrence ClayBey'i sayıyla yenerek galibiyete kavuştu.
11 Haziran 2005'te Kempten WBC Dünya
Kıtalarası Ağırsiklet Boks Şampiyonası
unvan maçında rakibi Ugandalı Peter
Okhello'yı sayıyla yendi. Ancak aynı yılın
12 Kasım tarihinde Hamburg WBC Dünya
Kıtalarası Ağırsiklet Boks maçı ve WBC
Dünya Ağırsiklet eleme maçında rakibi Rus
Oleg Maskaev'e yenildi.

Sinan’a Veda
Aralık 2010 itibariyle karaciğer yetmezliğinden dolayı yoğun
bakıma alındı, 14 Ocak 2011'de taburcu oldu. Ekim 2015 itibariyle
karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi gören Dünya Kıtalararası
Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, 24 Ekim 2015 itibariyle
böbrek yetmezliği baş göstermesiyle tekrar yoğun bakıma alındı.
30 Ekim 2015 tarihinde ise hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı.
Kendisini sevgi ve rahmetle anıyoruz.
16
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AMATÖR KARİYERİ
• 9 kez Türkiye Şampiyonası.
• 1992 2'ncilik : Edinburgh, Gençler Avrupa Şampiyonası
(Orta Sıklet)
• 1992 Montreal, Gençler Dünya Şampiyonu
(Hafif Ağır Sıklet).
• 1993 2'ncilik : Bursa, Avrupa Şampiyonası
(Hafif Ağır Sıklet)
• 1995 3'üncülük : Berlin'deki Dünya Amatör
Boks Şampiyonası
• 1998 3'üncülük : Minsk, Beyaz Rusya, Avrupa Amatör
Boks Şampiyonası (Süper Ağır Sıklet)
• 1999 Houston, Dünya Amatör Boks Şampiyonu
(Süper Ağır Sıklet)

dergiteneffus.com
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Sonbaha
R
Bir Baska
GÜNCEL arrow-circle-left

ekimde

Aylardan Ekim, Mevsimlerden Sonbahar… Bize düşen ise
yeniden yeşerecek doğayı gıpta ile seyre dalmak.

18
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E

ylül ayı ile birlikte varlığını hissettirmeye
başlayan mevsimlerden Sonbahar, Ekim’i
kucaklayışımızla birlikte altın çağını yaşıyor.
Doğanın rengi yeşilden kahverengiye
dönerken bambaşka bir atmosfer sarıyor Kuzey
Yarım Küre’yi.
Etrafa serpilen irili ufaklı yaprakların fonu
oluşturduğu manzaralar insanın sinesinde tanıdık
bir hicran hissi uyandırıyor. Gün batımında
sona kalmış göçmen kuşları seyre
dalıyorsunuz. Eğer biraz daha
şanslıysanız bir romantik
sonbahar akşamında
tefekkür imkânı
bulabiliyorsunuz.

yağmurları ilkbaharı müjdeliyorsa, Yazları dünyanın
en güzel güneşi ülkemizin üzerine doğuyor. Kışları
kızıllığında ısındığımız şanlı bayrağımız, Sonbaharın
en ferah rüzgârlarında heybetle dalgalanıyor.
Aylardan Ekimse ve önümüzde iki yanı kahvenin
her tonundan ağaçlarla çevrili bir yol varsa, uzun
soluklu yürüyüşler bir başka güzelleşiyor. Sonbahar,
bir kahve eşliğinde izlenen sağanaklarıyla ruhumuzu
yıkayıp temizliyor sanki.

Atatürk Arboretumu

Ülkemiz,
mevsimlerin seyri
açısından son
derece renkli
bir memleket.
Nasıl ki Nisan

dergiteneffus.com

Tıpkı doğa gibi içimizde de yaşamıyor
muyuz kimi zaman Sonbaharı?
Sararıp dökülmüyor mu bazı
duygular gönlümüzden,
yeniden daha güçlü
yeşermek için? Her mevsimi
tek tek yaşamıyor mu
ruhumuz? Bir yanımız
yaprak dökerken, diğer
yanımız bahar bahçe
oluvermiyor mu sahi?
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PORTSMOUTH'UN AY-YILDIZI

2.ABDULHAMID'DEN MI
GELIYOR?

İ

ngiliz futbolunda Türklerin etkisi olduğunu
söylesek pek yanılmış sayılmayız. Nasıl mı?
Konu hakkında yayınlar yapan
araştırmacılara göre Sultan
2. Abdülhamid devrinde
çeşitli istihbarat faaliyetleri
için İngiltere’de futbol
kulübü kurulmuştu.
İddialara göre Sultan
Abdülhamid bu
hamleyi İngilizlere bir
karşı hamle olarak
hayata geçirmişti.
20

Abdülhamid için hilal ve yıldız
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Osmanlı devletinin son dönemlerinde
İngiltere'nin Osmanlı
topraklarında kültürel ve
sportif faaliyetleri bahane
ederek istihbarat
çalışması yaptığını
fark eden Sultan
Abdülhamid,
buna karşılık aynı
yöntemle istihbarat
çalışmaları yapması

arrow-circle-right SPOR

için İngiltere'de Portsmouth kulübünü kurdu.
Kulübün ambleminde yer alan ay yıldız
sembolünün sultan Abdülhamid
nedeniyle koyulduğu ileri
sürülüyor.
Neden
Portsmouth?
Londra'nın çok
göz önünde
bir şehir olması
sebebiyle Portsmouth
kentinin tercih edildiği
tarihçiler tarafından belirtilse
de kimilerine göre bu iddia bir şehir
efsanesinden ibaret. Bir başka nedeni ise
bu şehirde İrlandalıların çok aktif olması.
Çünkü Osmanlı Devleti, İrlanda çok ağır bir
kıtlık yaşarken adaya gemiler dolusu yardım
göndermiş. İrlandalılar da Osmanlıların bu
iyiliğine karşılık atalarımıza sevgi ve saygı
beslemişler.

büyük kıtlık döneminde Osmanlı Devleti’nin
içi gıda dolu 3 gemisini, Drogheda Limanı’na
gönderdiğini hatırlatmıştı ve şunları
söylemişti: "İrlanda halkı bu
eşine az rastlanır bonkörlük
girişimine asla unutmadı
ve bunun sonucunda
sizin bayrağınızdaki
semboller, güzel yıldız
ve hilali bölgenin
sembolü haline
getirdiler. Hatta futbol
takımının formalarının
üzerine bu güzel Türk
sembollerini görüyoruz.”
Her ne kadar takım resmi bir açıklama yaparak
iddiaları reddetme girişiminde bulunsa da bazı
araştırmacılar bu açıklamayı yalanlayarak
takımın armasının Türklerden dolayı mevcut
haliyle kullanıldığı görüşüne hâkimler.

İrlandalı Cumhurbaşkanı dile getirdi
2010 yılında, Türkiye'ye resmi
ziyaret gerçekleştiren İrlanda
Cumhurbaşkanı Mary
McAleese, 1847 yılında
1 milyon İrlandalı’nın
hayatını kaybettiği

dergiteneffus.com
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İSLAM’IN KUBBESİ KADİM BİR ŞEHİR

Afganistan sınırları içinde
önce manevi havası sonra da
rengârenk tarihi arka planıyla
Belh, keşfedilmeyi bekliyor.

B

elh şehri Afganistan’ın Mezar-ı Şerif vilayetinin 20 kilometre
yakınında bulunan tarihi bir kasabanın adı. Bu isim sonradan
Afganistan’ın en önemli ticaret merkezlerinden olan Mezar-ı
Şerif vilayetinin ismi ile beraber kullanılmaya başlanmış.
Mezar-ı Şerif (Belh) bölge olarak Semerkant, Buhara ve Tirmiz’in
güneyinde Türkistan coğrafyasında yer alıyor. Önceleri şehrin
merkezi Belh iken, yirminci yüzyılın başlarında merkez Mezar-ı
Şerif tarafına kaymış. Şehir merkezinin değişmesinde Hazreti Ali
(r.a)’ye atfedilen türbe etkili olmuş. Bu türbenin manevi değeri,
şehrin aynı zamanda ticaret merkezi haline gelmesine zemin
hazırlamış.
Kubbetü’l İslam
Belh’in İslam tarih ve kültüründe ehemmiyete haiz bir yeri var. Bu
şehirde hadis, tefsir, fıkıh, felsefe, tıp ve coğrafya sahasında birçok
alim yetişmiş. Yetişen âlimler daha sonra Bağdat ve Dımaşk (Şam)
başta olmak üzere İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesine
katkıda bulunmuşlar. Şehir bu özelliğiyle tarihte “Kubbetü’l İslam”
ve “Dârü’l fıkh” adıyla ünlenmiş.
Şehrin en çok bilinen âlimleri, herkesin duyduğu, menkıbelerini
anlattığı Şakik-i Belhî Hazretleridir. Kabri Tacikistan’ın Feyzabat
nahiyesinde bulunan Hatemi Esam Hazretleri de Belh şehrindendir.

22
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Afganistan'da Bir Pazar Yeri

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

Günümüzde ise Afganistan’ın giderek gelişen
şehirlerinden biri. Kabil’den sonra ülkedeki ikinci
hava limanı buraya yapıldı. Kadim şehir Belh’e
yolunuz düşerse mutlaka görmeniz gereken yerler
şöyle:
■ Yeşil Camii,
■ Hz. Ali Türbesi,
■ Band-e Amir Gölü,
■ Antik pazarlar,
■ Doğal göller,
■ Belh’in renkli sokakları.
Kabrinde Belh’ten geldiği yazılıdır. Yine Belh’in
en meşhurlarından birisi de, İbrahim bin Ethem
Hazretleri’dir. Horasan hükümdarının oğlu olması
hasebiyle sarayda yetişmiştir. Birçok imkâna sahip olan
İbrahim bin Ethem, ileride devletin başkanı olması
muhtemel iken dervişliğe niyet etmiş, Bağdat’a giderek
ilim okumuş ve birçok ilim merkezinde istifade etmiştir.
Konya ile benzeyen şehir
Burada insanların asıl meşguliyeti ziraat. Şehrin
içinden geçen o muhiti sulayacak ırmaklar, kanallar
var. Bölgede belh ismiyle bir de nehir var. Belh nehri,
çevresindeki verimli topraklarda pamuk, tahıl ve meyve
yetiştiriliyor. Şehir bizdeki Konya Meram bağlarına
benziyor. Yer olarak düz bir bölge, ziraata elverişli.
Özellikle ırmaklar üzerine baraj yapılıp yeni kanallar
açılırsa bölge tarıma daha elverişli hale getirilebilir. Bu
bölgeden doğal gaz ve petrol de çıkarılıyor.
Belh 7 kere yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Ardından,
Özbekler, Safeviler, Moğollar ve sonunda Afganistan’ın
Durrani Şahları tarafından yönetildi ancak zamanla
yavaş yavaş önemini yitirdi. Belh tarih boyunca Türk,
Fars ve Arap yönetimleri arasında tekrar tekrar el
değiştirdi.
dergiteneffus.com

MEVLANA’NIN DOĞUM YERİ
Belh ünlü şairler ve bilim insanlarının evidir.
Bunlardan birisi de Mevlana Celaleddin Rumi.
Kendisi 30 Eylül 1207’de Belh’de doğdu.
Annesi Mümine Hatun, babası Bahadüddin
Veled bir din âlimi, hukukçu ve maneviyat ehli
idi. Moğollar Türkistan’ı 1215-1220 yılları
arasında işgal edip Belh’e yaklaştıkları zaman
Rumi’nin babası Belh’i ailesiyle ve bir grup
öğrenciyle birlikte terk etti.
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ÇIRPINIRDI KARADENİZ
BAKIP TÜRK'ÜN BAYRAĞINA
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden Ermenistan’ın saldırısıyla başlayan
çatışmalar tüm dünyanın gündeminde. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki
çatışmaların temeli 20. yüzyılın başına dayanıyor.

K

afkasya’nın henüz çözüm bulmamış
ve acı hatıraların yaşandığı Dağlık
Karabağ’ın Ermeniler tarafından işgali
30 yıldır bölgede istikrara gölge düşürüyor.
Ermenistan’ın düşmanca tutumu ve sivillere
yönelik saldırganlığı acımasız boyutlara ulaşmış
durumda.
Erivan yönetiminin ülkedeki sosyal ve ekonomik
sorunlarından dikkati dağıtmak için saldırılarını
artırdığı yorumları yapılan krizde, Azerbaycan,
topraklarının artık geri verilmesini istiyor.
24
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2- Türkiye’nin Dağlık Karabağ melesindeki
tutumu nedir?
Ülkemiz, uluslararası hukuk kuralları
ve ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurul
kararları gereği Azerbaycan’ı destekliyor.
Ankara, Azerbaycan topraklarının işgali
sona ermedikçe Ermenistan ile diplomatik
ilişki kurulmayacağının sık sık altını
çiziyor.
3- Tarafların çözüm önerisi ne?
BMGK, Ermenistan’ın işgal ettiği Azerbaycan
topraklarını terk etmesini isteyen dört maddelik
bir karar aldı fakat Ermenistan bu karara uymadı.
Azerbaycan, çözüm sürecini başlatma şartı olarak
Ermenistan’ın işgal ettikleri bölgelerden çekilmesini istiyor.
Tarihsel bağlarımızın çok
güçlü olduğu Azerbaycan
yönetimi ve halkının yanında
olduğumuzu belirterek,
3 soruda ErmenistanAzerbaycan ilişkisi ve Dağlık
Karabağ meselesinin perde
arkasını özetliyoruz.

YÜREK DAĞLAYAN

HOCALI KATLiAMI

1- Dağlık Karabağ’da
çatışma ne zaman ve neden
başladı?
Sorun, Sovyetlerin
dağılmasının ardından
Ermenilerin Karabağ’da
hak iddia etmesiyle başladı.
Ermeniler 1991’de saldırılar
düzenleyip Azerbaycan
topraklarının yüzden 20’sini
hukuksuzca işgal etti. Hem
acı can kayıpları yaşandı hem
de 1 milyondan fazla Azeri
soydaşlarımız yaşadıkları
bölgeleri terk etmek zorunda
kaldılar.

Hocalı Katliamı (Azerice: Xocalı soyqırımı), Karabağ Savaşı
sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ
bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin
Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi
olayıdır.
Masum sivillerin Ermeni güçleri tarafından hunharca katledildiği
Hocalı katliamında hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle
anıyoruz. Zalimler için ise yaşasın cehennem!
dergiteneffus.com
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TÜRKİYE’NİN YERLİ
ve MİLLİ GÜNEŞ
PANELLERİ YOLDA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 		
Erdoğan, yerli ve milli güneş 		
panellerinin müjdesini verdi.

26
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Türkiye yerli ve milli adımlarına güneş panelini de
ekledi. 400 milyon dolarlık yatırımla Ankara’da
kurulan güneş paneli fabrikası sayesinde yıllık 1
milyar dolarlık ithalat önlenmiş olacak.
1400 kişiye istihdam kapısı olacak fabrikanın
ilk ürettiği paneller ise Konya Karapınar’a
kurulacak güneş enerjisi tarlalarında
kullanılacak. Fabrika Avrupa ve
Ortadoğu’nun A’dan Z’ye üretim yapabilen
tek entegre tesisi özelliğini de barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, üretilen
güneş panellerinin Konya Karapınar’da bulunan
güneş santraline ilk montajı da yapıldı. Üretimde
yerlilik ve millilik esasıyla hem teknolojik hem
de bilimsel ilerlemeler kaydeden ülkemizle gurur
duyuyoruz.

DOĞA DOSTU ENERJİ
ÜRETİMİ
Konya Karapınar'daki 1000
megavatlık güneş enerjisi santralinin
de devreye girmesiyle Türkiye'nin
bu alanda muhteşem bir tesise
kavuşacağını vurgulayan Erdoğan,
şunları kaydetti:
"Toplam yatırım bedeli 1
milyar doları bulan, 2 bin 600
futbol sahası büyüklüğündeki
bu santralle hem 2 milyon
vatandaşımızın yıllık enerji
dergiteneffus.com

ihtiyacını karşılayacak hem de yıllık 2
milyon ton fosil

ve karbondioksit salınımını engellemiş
olacağız. Ayrıca güneş panelleri ve
bileşenlerine harcadığımız milyonlarca
dolarlık ithalatın da önüne geçeceğiz.
Böylece her açıdan çevreci, modern,
sektörün öncüsü olacak bir tesisi daha
ülkemize kazandırmanın gururunu
yaşayacağız.”
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

KAPA DOKYA / N EVŞ E HİR

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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Öğretmen: Şekeri cümle
içinde kullanın.
Ben: Çayım çok tatlıdır.

ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL İNTERNET
KAZANAN OKURLARIMIZ

Öğretmen: Bu cümlede
şeker nerede?
Ben: Çayın içinde hocam.

•
•
•
•
•

Sıla Özer
Hatice Sarıçayır
Hacer Aktaş
Muteber Kaplan
Kader Velioğlu

•
•
•
•
•

Rabia Büşra Tüz
Alican Yıldız
Suna Okatan
Recep Demir
Fatma Okur

Günaydın diyorum

Gördüğüm tek
mutlu son,
hafta sonu...
Hiç yazan yokkk
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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

Veli toplantısında hocanın be
ni
aileme anlatma şekli:

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!

daymış
Ay bi de umurum
r mi
le
z
e
m
s
ü
k
a
n
a
b
i
gib
hh
mahvoldum tüüh
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ISTANBULPARK’DA

FORMULA1
RUZGARI

Yarışseverler hazır olun. Kasım ayında
birbirinden ünlü araba pilotları İstanbul’dan
rüzgâr gibi geçecek!

İ

lk gününden bu yana motor sporlarının zirvesi
kabul edilen ve dünyada en fazla izleyici
toplayan spor etkinliği Formula1, 2020
yılında 70. yılını kutluyor. Formula
1’de şampiyon olabilmek için yıllardır
onlarca takım, yüzlerce pilot ve binlerce
marka pistlerde kıyasıya mücadele etti.
Geçmişten günümüze Formula 1
Motor sporlarının zirvesi olarak kabul
edilen ve dünyada en fazla izleyici
toplayan spor etkinliği olan Formula
32

1 Dünya Şampiyonası’nın ilk yarışı 1950 yılının
Mayıs ayında İngiltere’nin Silverstone
pistinde yapıldı. İngiliz
Kraliyet ailesinin de
izlediği yarışta 21 araba
start aldı. Yarış için pole
pozisyonu Giuseppe Farina
kazanırken yarışı kazanan
pilot olarak da Formula
1 tarihine adını yazdırdı.
Farina’yı Juan Fagioli ve Reg
Panell takip ettiler.
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Monako GP’si takvimdeki gelecek GP
idi. Yarışı yine bir Alfa Romeo pilotu
olan Juan Fangio kazandı. Böylece Alfa
Romeo takımı sezona hızlı bir başlangıç
yaparak Farina ve Fangio ile ikide iki yaptı.
Dünyada en fazla izleyici toplayan spor etkinliği olan
Formula 1’de 1970’ler, Ford’un çıkış yaptığı dönem
olarak kayıtlara geçti. Grand Prix’lerde giderek
artan hız, pilotların ve takımların başarısında lastik
faktörünü ön plana çıkarmaya başladı.

sporlarından olan Formula 1 ülkemiz tanıtımı
ve prestiji için önemli bir organizasyon.
Seyirci düzeni ve yarış metoduyla sosyal mesafeye
uygun bir spor sayılabilir. Bu sebeple yarış severler
için Kasım ayı verimli geçeceğe benziyor. Şimdiden
herkese iyi seyirler dileriz.

Formula 1 Türkiye
Formula 1 Türkiye tarihine bakacak olursak,
Türkiye Grand Prixi 2005-2011 yılları arasında
İstanbulpark’da düzenlendi. 2011 yılından sonra
Formula 1 takviminden çıkarılan Türkiye, yapılan
görüşmeler sonucu Formula 1 2020 takvimine
tekrardan dahil oldu. İstanbulpark, 13-15 Kasım
2020 tarihinde kapılarını Formula 1 severlere
tekrardan açacak. Dünyanın en prestijli
dergiteneffus.com
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Şehit Şahin BEY

34
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Düşmana Cesedini Çiğnetmeden Şehri Vermeyen

Şehit Şahin Bey
Hayatı cephelerde sürüp giden ve yine bir cephede toprağa
düşen şehidimiz Şahin Bey’i gençlerimize anlatmak
boynumuzun borcudur.

A

sıl adı Mehmed Said olan ve 1877
yılında Gaziantep'te doğan Şahin Bey'in
vatanseverlik duygusuyla yaptıkları
aradan geçen 100 yılda halen minnetle anılmasını
sağlıyor.
Henüz 22 yaşındayken 1899 yılında
Yemen'e er olarak giderken
cepheyle tanışan Şahin Bey,
Yemen cephesinde gösterdiği
başarılarla kısa sürede
başçavuş oldu. Trablusgarb
Harbi'ne gönüllü katılan
Şahin Bey, Balkan
Savaşları'nda Çatalca
Cephesi'nde, Galiçya'da
15'inci Kolordu'da, Sina
Cephesi'nde de düşman
birliklerine karşı kahramanca

savaştı. Tehlikeli vazifelere gönüllü katılan,
vatanseverliği ve gayretleriyle dikkati çeken
Şahin Bey, rütbesini teğmenliğe yükseltti. 1918
yılında İngilizlerle Sina Cephesi'nde süren
muharebede esir düşen, Mısır'daki İngiliz esir
kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir
kalan Şahin Bey, ateşkesten sonra ise
serbest bırakıldı.
"Düşman, cesedimi
çiğnemeden Antep'e
giremez"
Ardından Harbiye
Nezareti tarafından
Urfa'nın Birecik
kazası Askerlik Şubesi
Başkanlığı’na tayin edilen
Şahin Bey, işgal altındaki

dergiteneffus.com
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Antep'in vaziyetini görerek Antep'e dönmeye
karar verdi.
Bu kapsamda Kilis-Antep yolunu kontrol altına
alma vazifesi üzerine çalışmalara başlayan
Şahin Bey, "Müsterih olunuz. Düşman arabaları
cesedimi çiğnemeden Antep'e
giremez." sözleriyle adını tarihe
yazdırdı. Düşmana karşı
büyük direniş gösteren
Şahin Bey ve fedaileri,
3 Şubat ve 18 Şubat
1920'de tam donanımlı
Fransız birliklerini
büyük hezimete
uğrattı.
Şahin Bey, zaferin
ardından düşman
kumandanına gönderdiği
mektupta şöyle demişti:
"Kirli ayaklarınızın bastığı şu
toprakların her zerresinde şüheda
kanı karışıktır. Din için, namus için, hürriyet
için ölüme atılmak bize, ağustos ayı sıcağında
soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Bir gün evvel
topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız
canınıza."

36

Görevi Başında Şehit Düştü
Andorya kumandasındaki 8 bin piyade ve 200
süvariden oluşan Fransız kuvvetleri, Antep'e
ulaşmak için 25 Mart 1920'de yeniden saldırıya
geçti. Fransızlar'a karşı 4 gün boyunca direnen
Şahin Bey, tek başına kalıncaya kadar
mücadele etti. Son nefesini verene
kadar düşman ateşine karşılık
veren Şahin Bey, 28 Mart
1920'de Elmalı Köprüsü'nde
şehit edildi. Kendisini saygı
ve rahmetle anıyoruz.
Yaklaşık 10 ay süren ve 6
bin 317 vatan evladının
şehit edilmesiyle son bulan
Antep savunmasında vatan
ve namus için kendisini
feda eden Şahin Bey'in ismini
yaşatmak isteyen Antep halkı,
şehidinin adını ilçeye, belediyeye,
okullara ve mahallelere veriyor. Güzel
Çekmeköy’ümüz de şehidini unutmadı ve önemli
caddelerinden birine Şahin Bey’in ismini verdi.

dergiteneffus.com
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bilir kalkınma için
Çekmeköy Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürüle
Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçenin çeşitli noktalarına
Mobil Atık Getirme Merkezleri yerleştirdi.
Çekmeköy Belediyesi israfın önlenmesi, kaynakların
daha verimli kullanılması için 2018 yılında dâhil
olduğu “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına
devam ediyor. Çekmeköy’ün farklı mahallelerinde
altı ayrı noktaya konumlandırılan Mobil Atık Getirme
Merkezleri’nde Küçük elektronik eşyalar, kâğıt,
karton, kitap, gazete, plastik atıklar, metal atıklar, atık
ilaçlar ve bitkisel atık yağlar amacına uygun şekilde
toplanabilecek.

olacaktır. Verimliliğin artması, temiz ortam kaynaklı
olarak performansın artması, israfın önüne geçilip
maliyetlerin azaltılması, çevresel risklerin
azalmasının sağlanması için el ele verip bu harekete
destek olalım,” dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Atıkların
geri dönüşüme uygun şekilde ayrıştırılması, personel
eğitimleri ve projenin ilçe genelinde uygulanabilirliği için
attığımız adımlara yenilerini eklemeye devam ediyoruz.
Vatandaşlarımız yedi ayrı atığı bu merkezlerimize
getirerek amacına uygun şekilde ayrıştırmamız ve
toplayabilmemiz için eminim ki bizlere yardımcı

•
•
•
•

Mobil Atık Getirme Merkezleri Konumları
•

•

Taşdelen Sultan Murat Caddesi
(Yusuf Cebir Cami yanı)
Taşdelen Cemal Güngör Parkı Girişi
Ek Hizmet Binası Önü (Turgut Özal Caddesi)
Çekmeköy Belediye Başkanlığı önü (Merkez Bina)
Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi Üzeri
Yaşar Doğu Parkı Yanı
Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı
(Şahinbey Caddesi Girişi)

dergiteneffus.com
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RAHMİ KOÇ MÜZESİ'Nİ
KEŞFETMEYE NE DERSİNİZ?
Klasik arabalar, teknolojik ürünler, hatta bir denizaltı ve daha fazlası bu müzede
ziyaretçilerini bekliyor.

R

ahmi M. Koç Vakfı’nın bir parçası olan
İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi, ulaşım,
endüstri ve iletişim tarihine adanmış bir
müze. Endüstriyel arkeolojinin önde gelen
örneklerinden olan Açık Hava Sergileme Alanı,
Tarihi Hasköy Tersanesi ve Mustafa V. Koç Binası
olmak üzere toplam üç ana bölümden oluşan
müze, Haliç kıyısında Hasköy’de
27.000 metrekarelik bir alanı
kaplıyor.
Müzede, endüstri ve
iletişimin gelişimine
tanık olacağınız bir
zaman makinesi de
bulacaksınız. Ayrıca,
müzede denizaltı,
feribot, gemi,
uçak, lokomotif ve
38

tramvay modelleri gibi gerçek boyutlarda binlerce
obje sergileniyor.
Müzede görülebilecek başlıca obje ve eserler;
■

Atatürk koleksiyonu,
■ Fenerbahçe Feribotu,
■ İletişim araçları,
■ Buharlı makinalar,
■ Klasik Arabalar,
■ Uçak enkazı,
■ Denizaltı,
■ Dizel motorlar ve
çok daha fazlası.
Müzeden içeri
adımınızı atar
atmaz her bir
köşesine hayretle

dergiteneffus.com
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MÜZE HİZMET SAATLERİ VE ÜCRETLERİ
• İstanbul Rahmi Koç Müzesi Pazartesi günü hariç
her gün 09:30-17:00 (1 Ekim-31 Mart),
09:30-19:00 (1 Nisan-30 Eylül) saatleri arasında
ziyarete açık.
• Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti
yetişkinler için 28 TL, öğrenciler için 12 TL.
• Denizaltı giriş ücreti yetişkinler için 14 TL,
öğrenciler için 10 TL.
• Tekne turları fiyatları yetişkinler için 14 TL,
öğrenciler için 10 TL.

bakacağınıza eminiz. Her bir salonda özenle
seçilip yerleştirilmiş objelerden ön plana
çıkan nadide eserler ise klasik arabalar.
Ayrıca dış mekânda sergilenen uçak ve
benzeri ağır sanayi ürünleri de ziyaretçileri
bekliyor. Sizlere ise sadece sosyal mesafe,
maske ve hijyen kurallarına uyarak bu
olağanüstü müzeyi keşfetmek kalıyor.

dergiteneffus.com

39

GÜNCEL arrow-circle-left

TÜRKİYE’DE
İNTERNET KULLANIM
VERİLERİ AÇIKLANDI
TÜİK’in açıkladığı internet kullanım verilerine göre her yıl hem erişim hem de
kullanım alanları giderek genişliyor.
TÜİK Türkiye'de internet
kullanımına ait en güncel veriler
olan 2019 raporunu yayınladı.
Yayınlanan rapora göre; 2019’da,
16-74 yaş arası bireylerin internet
kullanım oranı yüzde 75,3 oldu. Bu
oran 2018’de yüzde 72,9 olarak
açıklanmıştı. İnternet kullanım
oranları, erkeklerde yüzde 81,8 iken,
kadınlarda bu oran yüzde 68,9 oldu.
40

2019 Yılında %75,3
16-74
Yaş Arası
Bireylerin
İnternet
Kullanımı

2018 Yılında %72,9

Erkekler %81,8
Kadınlar %68,9
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%88,3

İnternete erişim imkânları
» Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması
sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88,3'ü evden
internete erişim imkânına sahip. Bu oran bir önceki
yılda yüzde 83,8 idi.
» Hanelerin yüzde 49,1'i sabit genişbant bağlantıyla
(ADSL, kablolu internet, fiber gibi) internete erişim
sağlarken, yüzde 86,9'u mobil geniş bandı kullandı.
Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin
oranı geçen yıl yüzde 82,5 olmuştu.

Evinden İnternet'e
Erişebiliyor.

%49,1

Genişbant İnternet
Bağlantısı Kullanıyor

%86,9
Mobil Genişbant
İnternet Bağlantısı

İnternet üzerinden alış veriş
» İnternet üzerinden kişisel kullanım
amacıyla mal veya hizmet siparişi veren
ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki
bireylerin oranı, yüzde 34,1 oldu. Önceki yıl
bu oran yüzde 29,3’tü.
» İnternetten en çok yüzde 67,2 ile giyim ve
spor malzemesi satın alındı.
» Bunu yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili diğer
faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.),
yüzde 27,4 ile gıda maddeleri veya günlük
gereksinimler takip etti.
» Yüzde 26,9 ile ev eşyası (tüketici
elektroniği hariç), yüzde 20,3 ile elektronik
araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, dergi, gazete
(e-kitap dâhil) satın alımı listeye girdi.
İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI

Kullanım her yıl katlanarak artıyor

%34,1

Görüldüğü üzere internet kullanımımız yıldan
yıla artmaktadır. Özellikle küçük yaşta gelişimini
tamamlamamış çocuklar üzerinde kontrol edilmediği
takdirde sakıncalı içerikler farklı psikolojik ve
fiziksel sorunlara yol açmaktadır. Bunun içinde
çocukları sakıncalı içeriklerden korumak için aile
koruma paketleri bulunmaktadır. Bu paketle birlikte
çocukların internette gireceği yerler kontrol altında
olup daha güvenli bir internet ortamı sağlamış oluyor.

%67,2

%31,7

%26,9

%20,3 %20,2
E-KİTAP

SPOR
MALZEMESİ

EV EŞYASI
HARCAMALARI

dergiteneffus.com

SEYAHAT
HARCAMASI

%27,4

GIDA
HARCAMALARI

ELEKTRONİK
EŞYA
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SİVAS’IN KANGAL
KÖPEĞİ ARTIK
KORUMA
ALTINDA!
Ülkemize has bir tür olan Sivas Kangalı artık
emin ellerde. Çipli sistemle korumaya alınacak
Kangallar aynı zamanda bir merkezde uzmanlar
tarafından özenle üretilecek.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel kalkınma
projeleri yürüten 26 kalkınma ajansından
biri olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın
(ORAN), Sivas'ta teknolojinin tüm
imkânlarının kullanıldığı "Kangal Köpeği Üretim,
Eğitim ve Koruma
Merkezi"
kuracağını
duyurdu.

42

2021 yılında açılması planlanan merkezde
her yıl tescilli 400 safkan Kangal köpeği
üretilecek.
Çip teknolojisiyle koruma
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal
medya hesabından merkezle ilgili video paylaştı.
Varank, paylaşımında, "Cesareti,
zekası ve güçlü önsezileriyle
Anadolu insanının can dostu
kangal köpeklerini çip
teknolojisiyle koruma
altına alıyoruz.
Kalkınma ajansımızın
destekleriyle
kurulacak modern
tesisle Sivas'ı
dünyaya daha
iyi tanıtacağız."
ifadesini kullandı.
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Yerel dinamiklerle iş birliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini
yürüten ORAN, Kangal köpeği ırkının korunması
hedefi doğrultusunda yerel dinamiklerle güç birliği
yaptı. Ajans bu kapsamda, Sivas İl Özel İdaresi,
Cumhuriyet Üniversitesi, Kangal Köylere
Hizmet Götürme Birliği ve Sivas İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü ile yeni bir
proje başlattı.

Böylece Kangal köpeğinin ırkı ve bu ırkın saflığının
muhafazası, kontrolü ve raporlanması sağlanacak.

73 Milyonluk Proje
Projeyle, Sivas merkeze bağlı
Çelebiler Köyü Meraküm
mevkiinde yaklaşık 43 dönümlük
arazi üzerine Kangal Köpeği Üretim,
Eğitim ve Koruma Merkezi kurulacak. 7
milyon lira bütçeli projenin maliyetinin yüzde
75'ini ORAN karşılayacak. Merkezin en önemli
fonksiyonu, safkan Kangal köpeklerinin üretilmesi
ve genlerinin korunması olacak. Yetiştiren köpekler
çiple takip edilecek. Deri altına yerleştirilecek
çiplerde, köpeklerin doğum tarihi, anne ve baba ismi,
geçirdikleri hastalıklar gibi bilgiler yer alacak.
Hayvanların kaybolması halinde de
takipleri bu çip sayesinde yapılacak.
Her Kangal Köpeğinin Kimlik
Kartı Olacak
Merkezde kangalların
soyağaçları çıkarılacak.
Üretilen her köpeğin bir
kimlik kartı olacak.
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43

SAĞLIK arrow-circle-left

ÇAĞIMIZIN EN ÇOK GÖRÜLMEYE BAŞLANAN HASTALIĞI

Tükettiğimiz gıdalardan tutun da bağışıklık sistemimizi zayıflatabilecek yaşam tarzına kadar pek çok
faktörün sebep olabileceği bahar alerjisi hakkında bilinmeyenleri derledik.

A

lerji rahatsızlıkları içinde
bulunduğumuz
yüzyılda çok
sık görülen
hastalıklardan. Özellikle
ilkbahar ve sonbahar
aylarında pik yapan
alerjiler yaşam
kalitemizi oldukça
düşürüyor. Genetik
yatkınlık ve çevresel
faktörler alerjilerin
ortaya çıkışında önemli
rol oynuyor. Normal
şartlarda immün sistem,
vücudumuzu bakteri, virüs
gibi mikroplara ve zararlı
maddelere karşı korur. Ancak
normalde zararlı olmayan maddelere
karşı immün sistem abartılı cevaplar
vermeye başlar ise buna alerji denir.

kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz
yaşarması, burun akıntısı gibi
alerjik şikâyetler ortaya çıkar.
Alerjiyi başlatan maddeye
alerjen denir. Polen,
küf, hayvan tüyü, ev
tozu, ilaçlar ve gıdalar
en sık karşılaşılan
alerjenlerdir. Özellikle
bahar mevsiminde
ortaya çıkan, burun
akıntısı, burunda
tıkanıklık, gözlerde
yaşarma ve hapşırma
belirtileri ile seyreden tablo
bahar alerjisi ya da mevsimsel
alerjik rinit olarak adlandırılır.
Bahar alerjisinin nedenleri ağaçlar ve
çimenlerden yayılan polenlerdir. Polenler
havadan burun, göz ve boğazımıza yapışarak
birikirler. Daha sonra alerjik reaksiyon ve buna bağlı
belirtiler ortaya çıkar.

Semptomlar
Alerjik hastaların
immün sistemleri
bazı maddelere
karşı aşırı
hassastır. Bu
maddelerle
karşılaşınca
immün
sistem
kontrolden
çıkar ve
44

Alerji çeşitleri
Alerji normalde zararlı
olmayan maddelere
karşı vücudun
verdiği abartılı
cevaptır. Bu
abartılı cevap
bazen tüm
vücutta, bazen
vücudun bir
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kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit,
üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman
nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa
ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.
Tedavi yöntemleri
Bahar alerjisi uzun süren hasta hekim ilişkisi
ve sabır gerektiren bir tedavidir. Tedavide
alerjenlerden korunma yanında burundan
kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlar kullanılır.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla
dengeli beslenilmeli, istirahat edilmeli ve bol
su içilmelidir. A, B, C ve E vitaminli besinler
tüketilmelidir. Alerjenlerden uzak kalınmalı,
mutlak surette korunulmalıdır. Bazı hastalarda
immünoterapi yani aşı uygulaması yapılmaktadır.
İmmünoterapi için seçilecek hastalar genellikle
alerjisi ilaçlarla kontrol edilemeyen veya ilaç yan
etkilerinden rahatsız olan hastalardır. Hastada en
az iki mevsim veya 6 ay alerji bulguları varsa aşı
düşünülebilir.

BAHAR ALERJİSİNİN
EN BAŞLICA BELİRTİLERİ
■ Burun tıkanıklığı
■ Hapşırma nöbetleri
■ Sulu burun akıntısı
■ Burun ve gözlerde kaşıntı
■ Koku ve tat duyularında azalma
■ Yorgunluk
■ Algılama güçlüğü
■ Uyku bozukluğu

dergiteneffus.com
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EKIM'DEN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Ekim ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
KADRAJINA DÜNYALARI SIĞDIRAN EFSANE

Ara Güler

1928’in Ağustos ayında dünyaya merhaba diyen
Ara Güler daha lise öğrencisiyken Muhsin
Ertuğrul’un tiyatro kurslarına gitti. Yönetmen
veya oyun yazarı olmak isteyen genç adam
1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe
başladı. Tabi bu sırada aynı zamanda İstanbul
Üniversite’sinde İktisat Fakültesi öğrencisiydi.
Dünyaca ünlü fotoğraf yayınlarında eserleri her
daim kendine yer buldu. ABD’den Almanya’ya
Paris’ten İstanbul’a kadar birçok dünya kentinde
sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston
Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali
gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar
yaptı. Ara Güler 17 Ekim 2018’de geçirdiği kalp
krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisini
saygıyla anıyoruz.

USTA ŞAİRİMİZ

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Fazıl Hüsnü Dağlarca 1914 yılında İstanbul’da doğdu.
Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Akademisini bitirdi. Asker oldu.
Bu arada da birçok dergi ve gazetede şiirleri yayımlandı.
Orduda 15 yıl çalıştıktan sonra 1950 yılında kendi isteği
ile ayrıldı. En çok bilinen şiir kitabı Çocuk ve Allah’ı 1940
yılında orduda askerken yazdı. Yaşamı boyunca pek çok ödül
aldı. 20 Ekim 2008 yılında vefat eden Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Usta şairimizi sevgi ve
özlemle yad ediyoruz.
46
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arrow-circle-right ANMA

BİNNAZ ŞARKISIYLA ÜNLENEN

CİGULİ
Ciguli, 1957’de Bulgaristan’da beş çocuklu bir aileye
doğduğunda ailesi ona resmi olarak “Angel Jordanov
Kapsov” adını verdi. Oysa babası oğlunun adı “Ahmet”
olsun istiyordu. Ama doğduğu yıllar Bulgaristan’da İslami
ve Türkçe isimlere getirilmiş bir yasak vardı. Bu baskıdan
dolayı oğluna vermek istediği ismi kayıtlara geçemedi. Yine
de ailesi için evde hep Ahmet’ti. Daha küçük bir çocukken
akordeonu hızlı ve kıvrak bir biçimde çaldığından, o dönem
Bulgaristan’da popüler bir araba modeli olan Ciguli lakabıyla
anıldı. 90’lı yıllarda eşi ve iki çocuğuyla Türkiye’ye gelerek
müzik hayatına girdi ve çok hızlı bir yükseliş yaşadı. Sanat
yaşamında birçok kez ödül ve daha da önemlisi Türk
halkının sevgisini kazandı. 31 Ekim 2014’te geçirdiği bir kalp
rahatsızlığı sebebiyle aramızdan ayrılan sempatik sanatçıdan
geriye her daim gülen yüzü hatıra kaldı.
Kendisini özlemle anıyoruz.

TİYATRONUN 60 YILLIK EMEKTARI

Erol Günaydın
Erol Günaydın, 16 Nisan 1933’te, yıllar sonra
masal ülkesi olarak tanımlayacağı Trabzon
Akçaabat’ta dünyaya geldi. İlkokulu ve liseyi
İstanbul’da okudu ve henüz lise yıllarındayken
tiyatro kulübüne girerek bu alandaki yeteneklerini
sergilemeye başladı. En az tiyatro kadar edebiyatla
da ilgiliydi usta oyuncu. Dönemin eli kalem tutan
şairlerinden yazarlarından kim varsa Erol Beyle
arkadaşlığı vardı. İlk tiyatro oyununu 1955’te
oynadı. Tiyatronun yanı sıra ekranlarda da
yerini ustalıkla aldı Erol Günaydın. Çiçek Taksi,
Mahallenin Muhtarları ve Cennet Mahallesi
bunlardan sadece bir kaçı. Ayrıca seslendirme
sanatçısı olarak da birçok başarıya imza attı.
Ayı Yogi, Yüzüklerin Efendisi’nde Bilbo Baggins,
Yukarı Bak animasyonunda Carl Fredricksen
kendisinin seslendirdiği tiplemelerden sadece bir
kaçı. Birçok ödül ve başarı sahibi usta oyuncu 15
Ekim 2012’de aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun.
dergiteneffus.com
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BEYAZ PERDE arrow-circle-left

AİLE HÜKÜMETİ
Aile Hükümeti, Elaldı köyüne atanan Salih öğretmenin akraba evliliklerinin önüne geçmek
için bulduğu çözüm sonrasında tüm köy halkının düştüğü trajikomik durumları konu
edinmektedir. Salih, Elaldı köyüne atanan genç bir öğretmendir. Köydeki yeni hayatına
alışmaya çalışan Salih, köyün güzeller güzeli kızı Zeynep’e aşık olur. Salih’in en büyük
korkusu akraba evliliklerinin sık görüldüğü köyde Zeynep’in de evlendirilmesidir.
Vizyon Tarihi: 9 EKİM 2020
Film Türü: Komedi | Yönetmen: Burak Demirdelen
Oyuncular: Mehmet Yıldırım, Aslıhan Malbora, Alper Saldıran, Nail Kırmızıgül, Gülhan Tekin

Nİl'de Ölüm

Vahşİ
Dostum

Kenneth Branagh'ın
yönetmenliğini üstlendiği
Gilled de Maistre
ve başrolünde yer aldığı
yönetmenliğindeki Mia
Doğu Ekspresinde
and the White Lion,
Cinayet'in devam filmi
on yaşındaki Mia'nın
Nil'de Ölüm, Agatha
bembeyaz bir aslan olan
Christie'nin 1937 yılında
Charlie'yle olan dostluğunu
yayımlanan aynı isimli
konu ediniyor. On yaşındaki
kitabından uyarlanırken
Mia anne ve babasıyla
sevilen dedektif Hercule
birlikte Londra'daki
Poirot'nun karşılaştığı
evlerinde mutlu bir hayat
yeni bir cinayet vakasını
sürmektedir. Bir gün
konu ediniyor. Belçikalı
aniden ailesinin Güney
dedektif Hercule
Afrika'daki bir aslan
Poirot’un göz alıcı nehir
çiftliğini işletmek için taşınmaya karar vermeleri Mira'nın
vapurunda geçen Mısır tatili, mükemmel görünen bir çiftin
hayatını altüst eder.
huzurlu balayı trajik bir şekilde yarıda kesilince korkunç bir
katil arayışına dönüşür
Vizyon Tarihi: 9 EKİM 2020
Vizyon Tarihi: 16 EKİM 2020
Film Türü: Dram
Yönetmen: Gilles de Maistre
Film Türü: Gerilim, Dram, Suç
Oyuncular: Daniah De Villiers, Melanie Laurent, Langley
Yönetmen: Kenneth Branagh
Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton
Oyuncular: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey,
Armie Hammer, Rose Leslie.
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Sosyal Medyada

#DuygudaşOL
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KENDİNE GÜVENEN

KIZILAY
TESTİMİZE

Kızılay Haftası sebebiyle
hazırladığımız zorlu testten bakalım
kimler geçer not
alacak?

02

BUYURSUN

Kızılay’ın ambleminde hangi sembol
vardır?

01

A- Ters hilal

B- Hilal ve yıldız

Kızılay hangi tarihte kurulmuştur?

C- Düz hilal

D- Sadece yıldız

A-1923

B-1868

C-1930

D-1960

04
Kızılay’ın eski adı nedir?

03
Hangisi Kızılay’ın görevi değildir?

A- Baruthane

B- İdadi Mektebi

C- Şehremini

D- Hilal-i Ahmer

A- Herhangi bir felakette yardıma gider.
B- Yardım bölgesine yiyecek ve içecek götürür.
C- Enkaz çalışması yapar.
D- Yardım bölgesinde kalacak yer sağlar.

06
Aşağıdaki şıklardan hangisi Kızılay’ın
7 temel ilkesinden biri değildir?

05
Kızılay’a bağlı olan ücretsiz bağış ve
danışma hattının telefonu kaçtır?
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A-112

B-168

C-155

D-177
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A-İnsanlık
C-Bağımsızlık

B-Evrensellik
D-Taraflılık

arrow-circle-right TEST

07
Türk Kızılay’ı hangi eğitimi
vermiyordur?
A- Spor eğitimi.
B- Temel afet bilinci eğitimi.
C- Kızılaycılığı yaygınlaştırma eğitimi.
D- İlk yardım eğitimi.

09
Kızılay’ın genel merkezi hangi
ilimizde bulunmaktadır?

08
Hilal-i Ahmer’den sonra Kızılay
ismini kim koymuştur?
A-Abdülhamit

A- İstanbul

B-Ankara

C-Bursa

D-Kayseri

B-Adnan Menderes

C-Mustafa Kemal Atatürk

10

D-İsmet İnönü

Ülkemizde Kızılay haftası hangi
tarihler arası kutlanır?
A-1-5 Kasım
C-20-25 Kasım

B-14-19 Kasım
D-29 Ekim-4 Kasım

DEĞERLENDİRME
6-10 DOĞRU CEVAP VARSA:
BRAVO!

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA:
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!

4-D

5-B

6-D

dergiteneffus.com

Kızılay ile ilgili bilgi birikimine hayran
kaldık. Bravo, bildiklerini çeşitli
vesilelerle çevrenle de paylaşmalısın.
Hilal-i Ahmer seninle gurur duyuyor.

3-C

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

2-A

7-A

Açıkçası bizi hayal kırıklığına uğrattın.
Kızılay ilgili bildiklerini Kızılay personeli
duysa yürekleri kan ağlar. En azından
genel kültür olarak biraz bilgi
edinebilirsin.

1-B

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

9-B

10-D

KaPaTtIk
KaRdEŞİM,
SeVmİYoRuZ
ArTiK.

BİZİ ÇIKMAZA SOKUP,
YOLUN AÇIK OLSUN
DEDİLER!
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YANLIŞ YOLDASIN
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KARŞILAŞTIK
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BENİ
SEVİYORUM.

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

53

KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Spor Dallarının İsimlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Ortaya Çıkacaktır.
BADMİNTON

JUDO

BİLARDO

KANO

BİNİCİLİK

KARATE

BOKS

KAYAK

BOWLİNG

KIZAK

BRİÇ

KÜREK

DART

MOTOSİKLET

ESKRİM

SU TOPU

FUTBOL

TAEKWONDO

GOLF

TENİS

GÜREŞ

YELKEN

HALTER

YÜZME
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Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.
E n b i yâ / 1 0 7

MEVLİD
KANDİLİMİZ
MÜBAREK OLSUN
M e v l i d K a n d i l i , 2 8 E k i m 2 0 2 0 Ç a r ş a m b a G e c e s i İ d ra k E d i l e c e k t i r.

97. yılında

CUMHURİYET
BAYRAMI’MIZ
Kutlu Olsun!

