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Hayat çok güzel:)

Ücretsiz Gençlik Dergisi
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SPOR

Süper Lig, Cemil Usta Sezonu
2019-2020 I. Devre Fikstürü

KADİM ŞEHİRLER

Başkurtistan’ın Kadim Şehri
Ufa Şehri'ndeyiz.

İZ BIRAKANLAR

Türkiye’nin En Genç İlk Valisi
Recep Yazıcıoğlu'nu tanıyoruz.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Yaz tatilinizin keyfini çıkardığınıza göre artık yeni bir
eğitim öğretim dönemine merhaba deme vakti. Hem
arkadaşlarınla yeniden buluşacak hem de yeni bir maceraya
atılmış olacaksınız. Başarılı, mutlu ve keyifli bir dönem
geçireceğinizden şüphem yok.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Dergimizin kapağında sizleri, enerjik görüntüsü ve dolu
bir sırt çantası ile Cedric karakteri karşılıyor. Okulların açılmasından hareketle sizlere motive
edecek önerilerimizi büyük bir titizlikle araştırıp hazırladık. Ayrıca herkesin merakını cezbeden
kara deliklerin bilinen yönlerini ve bilinmeyenlerini mercek altına aldık.
Eylül sayımızda, tam da sonbaharın başlangıcına uygun bir rota önerdik: Polonezköy. Bunun
dışında kültür sanat sayfamızda yine birbirinden değerli isimleri andık, İz Bırakanlar köşemizde
tarihimizin önemli isimlerinden Recep Yazıcıoğlu’nu saygıyla yad ettik. Repliklerden eğlenceli
testlere, İstanbul manzaralı fotoğraflardan keyifli bulmacalara kadar yepyeni ve iddialı bir
içerikle karşınızdayız.
Eylül ayına özel İstanbul temalı hediye defterlerinizi almayı unutmayın. Ekim sayısında
görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay ANDA kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE EYLÜL

FİLM REPLİKLERİ

Okula giderken atıştırmalık
lezzet Yumurtalı Kanepe tarifi ile
karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik
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GEZELİM GÖRELİM

DOSYA

Küçük Polonya Misali
Bir İstanbul Köyü,
Polonezköy'deyiz.

O hep 8 yaşında. Karşınızda tatlı
maceralarıyla Cedric:)
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TEKNOLOJİ

GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER

Kaşifin Not Defterinde bu ay
hangi güncel teknolojik
gelişmeler varmış. Birlikte
inceleyelim:)

Yaz bitti. Şimdi Okul Zamanı.
Başarılarla dolu güzel bir eğitim
öğretim yılı geçirmenizi
dileriz:)

Başkurtistan’ın Kadim Şehri
UFA'ya bir yolculuk yapıyoruz.

30

27
DUVAR

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

İstanbul'un en güzel kareleri,
en güzel kadrajları
sizin makinenizden
çıksın:)
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36

OKUR SAYFASI

GELECEĞİN MESLEKLERİ

BİLİM

Sizden gelen fotoğraflar ve
kitap ödülü kazanan
okurlarımızın listesi
bu sayfada:)

Blockchain Geliştiricisi kimdir,
ne iş yapar?

Kara Delik Nedir? Uzay konusunda
meraklı okuyucularımızı
bu sayfaya bekliyoruz.
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KÜLTÜR SANAT

SAĞLIK
Günün altın öğünü kahvaltı
hakkında bilmeniz
gerekenler.

Kültür Sanat dünyamızın kıymetli
isimlerini anıyoruz.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

42

AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

SPOR

Başkan Yardımcısı

Süper Lig 2019-2020 Sezonu
I. Devre 17 Hafta
Maç Programı

44
İZ BIRAKANLAR

Türkiye'nin En Genç İlk Valisi
Recep Yazıcıoğlu'nu
tanıyoruz.

DANIŞMA KURULU

48
BEYAZ PERDE

49

Eylül ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş

Devlet Tiyatroları tarafından
sergilenen Hayal-i Temsil oyunu
sahnesindeyiz.

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

53

EĞLENCE

ÖDÜLLÜ BULMACA

Bakalım bu spor testinden
geçebilecek misin:)

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

54

Şahmettin Yüksel

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

TİYATRO PERDESİ

50

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert
Havva Bozan
Oğuzhan Aydemir

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

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

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

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Eski Türklerde kan kardeşi manasına gelen Anda kelimesi,
günümüzdeki iki iyi dost ya da arkadaş için kullanılır.
Andalık eski bir Türk geleneği olup birbiriyle anda olan kişiler
birbirlerini kardeşleri gibi koruyup sayarlar. Kelimenin kökeni
Saka Türklerine kadar uzanır.
Okulların açılmasıyla birlikte arkadaşlarınıza da kavuşmuş olacaksınız.
Sizin için anda sayılan dostlarınızı mekâna zamana ya da başka kişilerin
söylemlerine göre kırmayın. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu
söyleyeyim” demiş atalarımız. Andalarınızı bu atasözünden yola çıkarak
seçmeyi unutmayın.
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI

En iyi

Kitaplar

FESÜPHANALLAH! - NASİHATNAME 1
Alev Alatlı

“İstihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma
geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehim, müstakim, emin,
mekin ve metin olun. (Sözlük kullanmayı da âdet edinin.) Aziz ülkemize
gelince; ille bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım
saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe
dururken, diğerinin kurumakta, ötekisinin meyve vermekte olduğunu görün.
Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı âdet edinin. Unutmayın ki,
düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele
gelmez, kendine has bir kimliği
vardır Türkiye’nin. Batmaz.
Batarsa, okyanuslar taşar.”

TATLI RÜYALAR
Alper Canıgüz

Genç yazar Alper Canıgüz'ün ilk romanı okurlarını keyifli ve sürükleyici
bir hikâyeye davet ediyor. Tatlı Rüyalar, kitabın alt başlığında da
belirtildiği gibi, gerçekten 'psikoabsürd' ve de 'romantik komedi'.
Zekice kurgulanmış, bir ilk kitaptan -alışıldığı üzere beklenmeyecek kadar
iyi yazılmış, kıvrak dilli, özellikle de saçma, komik ve psikolojik...
Gerçek bir serüven, gerçek bir roman... Romana sonundan bakarsanız,
matrak bir romantizm de bulabilirsiniz.

FARELER ve İNSANLAR
John Steinbeck

Fareler ve İnsanlar, birbirine zıt karakterdeki iki mevsimlik tarım işçisinin, zeki
George Milton ve onun güçlü kuvvetli ama akli dengesi bozuk yoldaşı Lennie
Small'un öyküsünü anlatır. Küçük bir toprak satın alıp insanca bir hayat
yaşamanın hayalini kuran bu ikilinin öyküsünde dostluk ve dayanışma duygusu
önemli bir yer tutar. Steinbeck insanın insanla ilişkisini anlatmakla kalmaz
insanın doğayla ve toplumla kurduğu ilişkileri de konu eder bu destansı
romanında.
dergiteneffus.com
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• 4 dilim ekmek
yumurta
• 2 adet haşlanmış
• Labne Peynir
iber
• Doğranmış kırmızıb
• Taze nane
• Domates
• Çörek otu

HAZ I RLA NIŞI
Ekmek dilimlerinizin üzerine labne peynirinden sürün.
Haşlanmış yumurtaları halka biçimde dilimleyerek
ekmeklerin üzerine yerleştirin. En son çörek otu,
kırmızıbiber, domates ve nane ile süsleyin. Geriye sadece
tok mideyle derslerinizi güzelce dinlemek kalsın :)

Birlikte
iyi gider
8
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ÇEKMEKÖY’E
YENi SAĞLIK YATIRIMI

arrow-circle-right KISA KISA...

Çatalmeşe Mahallesi’nde Çekmeköy 5 No’lu Acil Sağlık Hizmet
İstasyonu açıldı.

C

ekmeköy Belediyesi tarafından Çatalmeşe
Mahallesi’nde yapılan sağlık yatırımı,
Çekmeköy 5 No’lu Sağlık Hizmet İstasyonu
olarak hizmet vermeye başladı. Çekmeköy
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde
gerçekleşen açılışa, Avrupa Birliği ve Devlet Eski
Bakanı Egemen Bağış, Çekmeköy Kaymakamımız
Adem Arslan, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, İlçe Sağlık Müdürümüz Süzan Sandıkçı,
muhtarlar ve mahalle halkı katıldı. Belediye ve
hayırsever iş adamı tarafından yapılarak Sağlık

Bakanlığı’na devredilen yapı, bölgenin 112 acil
yardım çağrılarına cevap vererek, hastaların hastane
ulaşımlarını sağlayacak.
112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu’nun açılışında
konuşan Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet
Poyraz, “Çok şükür ilçemize çok sayıda aile sağlığı
merkezi, poliklinik ve devlet hastanesi kazandırdık.
Bundan önceki iki dönemde olduğu gibi bu
dönemde de eğitim ve sağlık yatırımlarına hız
kesmeden devam edeceğiz,” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE EYLÜL arrow-circle-left

BERLİN
SOKAKLARINDA
EYLEM

AVRUPA’NIN
İLK MOTORLU
UÇUŞU

28 Eylül 1910 - ALMANYA

Kendi imal ettiği dört kanatlı pervaneli
uçağıyla Baltık Denizi’nin Lindholm
adasında 3-4 metre yükseklikten 42 metre
kadar uçmayı başaran Jakob Ellehammer,
Avrupa’nın ilk motorlu uçuşunu
gerçekleştiren pilotu oldu.

140 kömür işçisi grev için sokaklara
döküldü ve çalışmaya hevesli işçilerle
karşı karşıya geldiler. Olaylara polis
müdahale edince protesto gösterisi
çok dramatik bir hal aldı.

HATAY
CUMHURİYETİ
KURULDU

BALKANLARDAKİ
ACI
KAYBIMIZ

18 Eylül 1885 – BULGARİSTAN

2 Eylül 1938 – TÜRKİYE
Lozan Antlaşması’na göre durumu belirsizleşen
Hatay ilimiz Suriye ile Türkiye arasında bir
sınır görevi görüp o zamanlar kendi
toprak parçamız olarak sayılmıyordu.
Milletler Cemiyeti kararıyla Hatay Cumhuriyeti
1938’in Eylül ayında kuruldu. 29 Haziran
1939’da ise Hatay Türkiye’ye katıldı.

Şimdiki adı Plovdiv olarak anılan
Filibe, ayrılık yanlısı bir grubun etrafı
kışkırtmasıyla Osmanlı topraklarından
ayrıldı ve Rumeli-i Şarkî
Bulgaristan ile birleşti.

ÂLİMİN ÖLÜMÜ,
ÂLEMİN ÖLÜMÜ

FRANSIZLARIN
BURADA
İŞİ NE?

21 Eylül 1711 – BREZİLYA
Rio de Janeiro, 11 gün süren kanlı çatışmaların
ardından Fransızlar tarafından işgal
edildi. Kendi kara parçalarıyla alakası
olmayan topraklarında Fransız askerlerinin
işi neydi sorusuna verilebilecek en güzel
cevap sömürgecilik anlayışları olabilirdi
herhalde.
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12 Eylül 1906 – DANİMARKA

dergiteneffus.com

22 EYLÜL 1979 - ABD
Dünyaca ünlü Pakistanlı İslam Âlimi,
müfessir ve yazar Mevdûdi, Amerika
Birleşik Devletleri’nde vefat etti. Usta
kalem ardında çok sayıda eser bıraktı.
Kendisini saygıyla
anıyoruz.

arrow-circle-right TARİHTE EYLÜL

KÖRFEZ’DE
SULAR
KAYNADI

CUMHURİYET
İLAN
ETTİLER

14 Eylül 1917 – RUSYA

22 Eylül 1980 – İRAN/IRAK
Birinci Körfez Savaşı olarak da bilinen
Irak-İran Savaşı resmen başladı. Bu
savaş Ortadoğu coğrafyasına çok şey
kaybettirdi.

Rusya’nın milli meclisi sayılan Duma’da
Cumhuriyet ilan edildi.

MOĞOLLARIN
HEZİMETİ

DENİZLERDEKİ
GALİBİYET

3 Eylül 1260 – FİLİSTİN
Memluk Sultanı Baybars, Ayn Calut
Muharebesi’nde Moğol ordusuna çok
ağır bir darbe vurdu. Böylece
Moğollar ilk kez bir savaşta bozguna
uğratılarak ele geçirdikleri
topraklardan atılabildiler.

27 Eylül 1538 – YUNANİSTAN
Barboros Hayrettin Paşa komutasındaki
Osmanlı donanması katıldığı Preveze
Deniz Savaşı’ndan galibiyetle ayrıldı.
Bu zaferle birlikte Atalarımız
Akdeniz’deki mevcut hâkimiyetlerini
pekiştirmiş oldular.

MEVLANA
DOĞDU!
30 Eylül 1207 – TÜRKİYE
Gerçek ismi Muhammed Celaleddin
olan Mevlana, bugün Afganistan
sınırları içerisinde yer alan Belh
şehrinde dünyaya geldi. Anadolu’ya
gelmesiyle kendisine Rumî lakabı
takılmıştır. Türbesi Konya’da
bulunmaktadır.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

The GodFather

Çünkü ailesiyle vakit geçirmeyen
adam, asla gerçek adam olamaz.

LUCIFER

Söyle bakalım, çik
olatalı pastayı
sen mi yedin?

Hayır anne.

Inception

Tamam, zihnine bir fikir
yerleştiriyorum. Sana desem ki "filleri
düşünme". Ne düşünürsün?
12
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Filleri.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

About Time

Ne iş yapıyorsun?

Bir yayınevinde o

kuyucuyum.

About Time

Supernatural

'Hayatını nasıl kazanıyorsun' sorusuna
'nefes alıyorum' demeye benziyor.

Artık umurumda bile değil.

Supernatural

Ve daha iyi olan ne
biliyor musunuz?

Umurumda olmaması da
umurumda değil
dergiteneffus.com
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GEZELİM GÖRELİM arrow-circle-left

Küçük Polonya Misali Bir İstanbul Köyü

POLONEZKOY
İstanbul’un en
yeşil, en sakin,
en şirin ve en nefes
alınası köylerinden
biri Polonezköy’de
mini bir tura ne
dersiniz? Sizin
için sokak sokak
araştırdık keyifle
kaleme aldık.

Polonezköy Otelleri

Polonezköy Evleri

İ

stanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Polonezköy,
Polonyalılar ile Türklerin bir arada yaşadığı yeşilliklerle
dolu bir doğa harikası. 1775 yılında Polonya Devleti,
Avusturya-Rusya ve Prusya tarafından bölünerek işgal
edilince, Polonya'nın parçalanmasını kabul etmeyen
Osmanlı İmparatorluğu bu alanı Polonyalı siyasi
göçmenlerin sığınağı haline getirmişti.

1900’lü yılların başından itibaren köyde pansiyonculuk
gelişti ve Polonezköy’ün en önemli geçim kaynaklarından biri pansiyon işletmeleri oluverdi. Türkler de süreç
içinde köye yerleşerek buradaki yerli halkla kaynaştılar.
Köyün en güzel özelliklerinden biri farklı dil ve kültürden
iki toplumun Polonezköy’de mutluluk ve kardeşlik içinde
yaşayabilmesi.

Önceleri Osmanlılar tarafından Adamköy olarak anılan
Polonya köyü, daha sonra "Polonez Karyesi" adını aldı.
Devlet burada yaşayan mültecilere 1894 vatandaşlık
belgesi verdi ve 1923 yılında köye Polonezköy adı
verilerek etnik bir kimlik kazandırıldı.
14

Polonezköy Müzesi

dergiteneffus.com

Polonezköy Kiraz Festivali
PARKORMAN

150 yılı aşkın bir süredir, Polonezköy sakinleri Polonya
dilini ve atalarının geleneklerini korumaya çalıştılar.
Bugün hala köyde kendi gelenek ve inançlarına uygun
bir hayat tarzını benimsemiş durumdalar. Köyün yerlileri,
ziyaretçilerini büyük bir heves ve güler yüzle karşılayarak
köylerini dünyaya tanıtıyorlar.
Polonezköy'de ziyaret edilecek yerler arasında
1900-1914 yılları arasında inşa edilen Czestochowa
Meryem Ana isimli kilise, içerisinde Mehmet Sadık Paşa'nın
eşinin mezarını da bulunduran Polonezköy Mezarlığı,
Mustafa Kemal’in Polonezköy'ü ziyareti esnasında
kaldığı ev, köyün 150. kuruluş yıldönümünde açılan ve
Polonezköy tarihi ve kültürünü yansıtan Zofia Teyze'nin
Hatıra Evi bulunuyor. Ayrıca mesire alanları ve yöresel
lezzetleri tadabileceğiniz dükkânları da cabası.
Polonezköy’de dönemsel aktivitelere katılmak mümkün.
Çeşitli dönemlerde düzenlenen ağaç oymacılığı, müzik
festivalleri, resim heykel sergileri ve her yıl Haziran ayının

Organik Pazarlar

1 ve 2'nci hafta sonlarında düzenlenen geleneksel
Polonezköy Kiraz Festivali gibi kültürel aktiviteler
ziyaretçilere keyifli anlar geçirme imkânı sunuyor.
İstanbul'da hafta sonu aktiviteleri için en çok
tercih edilen beldelerden birisi konumunda olan
Polonezköy, sıkıcı ve bunaltıcı İstanbul günlerinizde
sizi yeniden hayata döndürecek bir mekân… Biraz
kafa dinlemek isteyen şehir sakinleri için bu şirin
köy 4 mevsim sunduğu doğal güzelliklerle sizleri
bekliyor.

Polonezköy’e Nasıl Giderim?

Kilise

Cam Sanatları Merkezi

Ümraniye´den ise 138 numaralı otobüslerle
Polonezköy Tabiat parkı yakınındaki
Cumhuriyet köyüne ulaşılabilir. Ayrıca KadıköyÜsküdar-Polonezköy hattında çalışan D1
numaralı otobüsler ile de Polonezköy’e
ulaşabilirsiniz.

Prens Czartoryski

Polonezköy'ün Kurucusu

Polonezköy’e toplu taşıma ile ulaşmak için
Polonezköy merkeze 4 km mesafeli Cumhuriyet
Köyüne gelen 137 numaralı Kavacık-BeykozRiva-Cumhuriyet Köyü belediye otobüslerini
kullanabilirsiniz.

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

O H E P 8 YA Ş I N D A

Karşınızda Tatlı Maceralarıyla

Birçoğumuzun çocukluk
dönemi Cedric’in
maceralarıyla geçmiştir.
“8 yaşındaysanız hayat
çok güzel” repliğiyle
zihinlerimize kazınan
çizgi karakteri okulların
açılmasıyla birlikte
dergimizin kapağında
ağırlamaya karar verdik.

16
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arrow-circle-right DOSYA

Cedric, Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından
yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi
dizi. Dizi ilk olarak Fransa'da yayınlanmış, ardından da
dünyadaki pek çok yayıncı tarafından kendi dillerine
çevrilmiş.
7'den 70'e herkesin sevgilisi Cedric, birbirinden tatlı ve
eğlenceli maceralarıyla 2000’li yılların başında hepimizin
kalbinde taht kurmuştu Biz de bu sevimli çizgi karakteri
okul çantasıyla enerjik havasıyla kapağımıza taşıyarak
hepinize eğlenceli ve başarılı bir eğitim öğretim yılı
temennisinde bulunmak istedik.

Tüm bu karakterleri sayısız kez eğlenerek izlemişizdir.
Şimdilerde nasıl çizgi filmler çocukların sevimli
dünyalarında yerlerini alıyor bilemiyoruz ama eskilerin
çizgi filmleri de ayrı bir güzeldi sanki.

Raoul Cauvin

Eh, ne diyelim. 8 yaşında olmasanız da hayat bizce çok
güzel. Yeni eğitim öğretim döneminizde Cedric’e taş
çıkartacak maceralarınız olsun. Başarılı ve mutlu bir
dönem geçirmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın
gençler. :)

dergiteneffus.com
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Dünyada geliştirilen son teknolojilerden
Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz
sayfamızda bu ay sizler için bakalım ne var?

FACEBOOK, YAPAY ZEKA ASISTANLARINI
EGITMEK ICIN SANAL EVLER GELISTIRIYOR
Facebook, Habitat adında yeni bir
platfrom geliştirdi. Bu platfrom,
yapay zekâ asistanlarının
öğrenim süresini büyük ölçüde
kısaltacak gibi duruyor.

gerçek dünyada bin saat sürecek eğitimleri birkaç
dakika kadar kısa bir sürede öğrenebiliyor.
Buna ek olarak diğer simülasyon motorları,
saniyede 50 ile 100 kare arasında çalışırken
Habitat, saniyede 10.000 karede çalışıyor
ve böylelikle yapay zekâ, çok daha hızlı bir
şekilde öğrenme gerçekleştirebiliyor.

Yapay zekâ kavramına hiç de yabancı olmayan
Facebook’taki araştırmacılar, yapay zekâ
asistanlarının gerçekçi ortamlarda fiziksel
dünyayı hızla öğrenmelerini sağlayan
'Habitat' adında bir ortam geliştirdi.

Habitat platformu yapay evlerden
oluşmuyor. Bu platform, sanal ortamların
oluşturulmasını sağlayan bir zemin. Platform;
MatterPort3D, Gibson ve SUNCG gibi bazı 3
boyutlu veri setleri ile uyumlu ve Facebook,
platformu daha da geliştirmek için
'Replica' adında bir veri tabanı
oluşturdu. Replica, gerçek evlerin
derinlik haritalamalarından
ve onların fotoğraflarından
oluşuyor. Farklı odaların
3 boyutlu modelleri bir
araya getirilerek yapay
zekâ asistanının eğitimi için
istenilen herhangi bir ortam
oluşturulabiliyor.

Yapay zekâ ile çalışan robotların
gerçek dünyadaki görevlerini
tamamlaması uzun zaman alıyor.
Normal robotların fiziksel
dünyada hareket etmeleri
kolayken yapay zekâ ile çalışan
robotların etrafları hakkındaki
soruları cevaplaması, objeleri
tanımlaması ve bir yerden
başka bir yere gitmeyi
öğrenmesi saatler sürebiliyor.

Habitat’ın içindeki ortamlar
sadece görsel, bu da yapay zekânın
oradaki objelerle etkileşemeyeceği
anlamına geliyor. Örneğin yapay
zekâ, mutfaktan salona gitmeyi
öğrenebilirken bir kaşığı kaldırmayı
öğrenmiyor. Objelerle etkileşememek
platform için büyük bir sınırlama ancak
Facebook’taki araştırmacılar bu özelliği de
yakında eklemeyi düşünüyorlar.

Yapay zekâ ile çalışan robotlar,
'Habitat' sayesinde fiziksel
ortamlara koyulmaktansa
sanal ortamlara koyuluyorlar
ve bu sanal ortamlardaki
eğitim, bilgisayarın 3
boyutlu dünya hakkındaki
hesaplamaları ne kadar hızlı
yaptığına bağlı oluyor. Bu
ortamda yapay zekâ asistanları,
18
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ÇEKMEKÖY BESYO KURSLARINDA
EĞİTİM GÖREN 50 ÖĞRENCİ
HEDEFİNE ULAŞTI
Çekmeköylü gençler Çekmeköy Belediyesi’nin açtığı kurslara
katılarak hedeflerine doğru ilk adımlarını attılar.

C

ekmeköy Belediyesi’nin yıl içinde açtığı
ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
kurslarına çok sayıda öğrenci katıldı. Kurslara
katılan 50 öğrenci ise Türkiye’nin en önemli
lise ve üniversitelerinin sınavlarını kazanmayı
başardı. Kurslarda; uzman eğitmenler tarafından
istenilen parkurlara bağlı kalarak yapılan eğitimlerin
yanı sıra her kategori için farklı eğitimler de verildi.

Gençleri tebrik eden Çekmeköy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz “ Eğiti vadisi Çekmeköy ’de
gençlerimizin başarısına katkıda bulunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Kurslarımıza katılan
öğrencilerimiz istedikleri lise ve üniversiteleri
kazandılar. İnşallah hayatları boyunca başarılı
olur vatana millete hizmet ederler. Bizler bugün
olduğu gibi bundan sonrada gençlerimizin
yanında olacağız.” dedi.

dergiteneffus.com
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Uzun bir tatilin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi açılıyor. Kimileri yeni
heyecanlar içinde, kimileri son seneleri diye hüzünlü, kimileri bir önceki seneye
göre daha azimli... Sonuç olarak artık okullar açılıyooorrr :)

O

kulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ve
veliler yeni sorumluluklar üstleniyorlar.
Tatildeki uyuma ve yeme içme saatlerinizin
değişmesi, okul
başladıktan sonra
yeni saatlere
uyum sağlamanızı
zorlaştırsa da kısa
süre içerisinde
bu etkinliklerinizi
düzene koyarsanız
eğitim öğretim takviminizde en verimli sonuçları
alırsınız.

Yeni okul döneminde bizi neler
bekliyor?
2019-2020 eğitim öğretim yılıyla birlikte birçok
yenilik karşımıza çıkacak. Şimdi onlara biraz
değinelim: Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul

20

zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi
için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli
hazırladı. 13 haftalık yaz tatili
süresi, öğrencilerin öğrenme
motivasyonlarını kaybedecek
kadar okuldan uzaklaşmamaları
için 11 hafta olarak düzenlendi.
Yaz tatilinden alınan 2
hafta ise Nisan ve
Kasım aylarında
birer haftalık
ara tatil olarak verilecek. Yeni
modele göre artık okullar
bir hafta daha erken
açılacak, bir hafta
daha geç kapanacak.
Ancak bu durum
toplam tatil süresini
kısaltmayacak.

dergiteneffus.com
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öğrendiklerini kontrol edecek ve eğitimlerini
derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası
öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni
konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun
bir zaman olarak planlandı.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir
hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak
(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri
arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile
birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitimöğretim dönemi 3 Şubat 2020'de
başlayacak.

Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik
olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve
açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl
içerisine alınacak. Eh, bunca güzel düzenlemeden
sonra bize de “İYİ DERSLER” arkadaşlar demek
düşüyor.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında
ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu
tatilleri ile birlikte 9 gün). 13 Nisan'da
başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı
ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11
haftalık yaz tatiline girilecek.
Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler,
ara tatillerde dinlenme fırsatı
elde etmenin yanında,

dergiteneffus.com
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BAŞKURTİSTAN’IN KADİM ŞEHRİ
Başkurtistan
Cumhuriyeti, Rusya
Federasyonu'na
bağlı federe bir Türk
devleti. 11 Ekim
1991 tarihinde
özerkliğine kavuşan
Başkurtistan,
143.600 km2'lik bir
yüz ölçümüne sahip
ve başkenti Ufa...

Başkurtlar'ın Millî Kahramanı
"Salavat Yulayev" Anıtı
22
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B

aşkurtistan Özerk Cumhuriyeti 4 milyonu
aşkın nüfusuyla Güney Urallardan batıya
doğru Belaya ve Kama Nehirlerine kadar
uzanıyor. 1552'de Kazan Hanlığı'nın yıkılmasından
sonra Başkurtlar ve Tatarlar, Ruslara karşı birlikte
ayaklanmış ancak, 18. asrın
sonlarında Rus
egemenliğine
girmek zorunda
kalmışlar.
Başkurtlar,
uzunca yıllar
Tatarlarla iç
içe yaşadılar ve
ağırlıklı olarak
Başkurtça dilini
kullandılar. İlk
Başkurtça kitap 1926'da yayımlandı. Başkurtların
ana dili olan Başkurtça, Tatarca'ya yakın olup hemen
hemen bu Türkî dille aynıdır.
Başkurt SSC, 1919'da SSCB içinde kurulmuştu.

Başkurtların %68'i Özerk Başkurtistan'da yaşamakta
olup, geriye kalan %32'si Ural bölgesindedir.
Başkurtlar daha çok kırsal bölgelerde yerleşiktirler.
Kendi ülkelerinin dışındaki Başkurtlar, Kazakistan,
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan,
Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun diğer
bölgelerinde
yaşamlarını
sürdürüyorlar.
Milli Kimliğinden
Vazgeçmeyen
UFA
Ufa;
Başkurtistan'ın
başkenti ve en
büyük şehri. 1,1 milyon nüfusa sahip bu kadim şehir
1574 yılında bir kale ile kurulmuş..
Ufa şehrinde 4 üniversite bulunuyor. Ayrıca
Ünlü Daşka Taşı, Ufa şehrinin yakınlarında Rus

Lale Tülpan Camii

dergiteneffus.com
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bilimadamları tarafından bulundu ve böylece şehrin
turistik gelişimine katkı sağladı.
Rusya İstatistik Kurumu'nun 2005 senesi raporuna
göre, Moskova'dan sonra Ufa, Rusya Federasyon'u
içinde ikinci yüksek hayat kalitesi ve gelir seviyesine
sahip şehri. Bununla birlikte Ufa'nın Ankara ile
kardeş şehir antlaşması mevcut.
Yok Edilen Ufa Camileri

son ayaklanması tarih sahnesinde yerini aldı. Diğer
ayaklanmalardan farklı olarak bu ayaklanma, Rus
avamıyla birlikte Rus Çarına karşı bir ayaklanma
olarak gerçekleşmişti. Artık kimse bağımsız
Başkurtistan adına savaşmıyordu. Rusların kendi
çarlarına karşı ayaklanması, son yıllarda Başkurtistan
topraklarında açılan maden ocaklarında ve
fabrikalarda köle olarak çalıştırılmalarından
kaynaklanıyordu.

Tarihî Ufa şehrinin bir özelliği
de Rusya Federasyonu
Müftülük Merkezi’nin burada
bulunması. Müftülüğün
hemen yanıbaşında ise tarihî
Abdulkadir Geylani Camisi yer
alıyor.
Aslında bir zamanlar Ufa,
yüzlerce caminin ve mescidin
olduğu bir merkezdi. Ancak
gerek Çarlık Rusyası ve gerekse
Sovyetler Birliği döneminde,
camilerin neredeyse tamamı
yıkılmış ve yok edilmiş, geriye
sadece sembolik amaçlı bu cami
kalmış.
Asırlar boyunca çeşitli baskılara
ve asimilasyon çalışmalarına
maruz kalan Başkurtlar, her
şeye rağmen millî kimliklerini ve İslam inançlarını
korumaya çalışmışlar. Özellikle 90’lı yıllarda
Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte, dinî
değerlere ve geleneksel milli kültüre olan ilgi de
önemli ölçüde artmış.
Başkurtlar’ın
Özgürlük
Mücadelesi

Ruslar savaşmayı bıraksalar dahi Başkurtlar bir sene
daha savaştılar ve bu harp 1775 yılına kadar sürdü.
Bu savaşın birçok kahramanı olmasına rağmen,
halkın yüreğinde Salavat Yulay
oğlu (Yulayev)
ayrı bir yer
edindi.
Ufa’nın Milli
Kahramanı

1773 yılında
Başkurtların
Ruslara karşı en
şiddetli, en büyük
ve geniş katılımlı
24

Çok genç
yaşında Batır
(Bahadır)
dergiteneffus.com

ünvanı kazanmış olan yiğit
Yulayev’in, hem okumuşluğu
hem de şiirleri ülkesinde nam
salmıştı. Fiziksel olarak da çok
güçlü bir yapıya sahipti. Ayrıca
ustaca Başkurt kavalı (Koray)
çalardı ve bu yönüyle de herkesi
kendine hayran bırakmıştı.
20 yaşında esir
düşüp, babası
Yulay ile birlikte
kırbaçlanıp,
damgalandıktan
sonra uzak Baltık
Denizi sahillerine
sürgüne gönderildi Başkurtların milli
kahramanı Yulayev... Hapiste tam 26
sene kaldıktan sonra vefat etti. Ama
halkının yüreğinde onun şiirleri ve
şarkıları taht kurmuştu bir kere.
Ruslar Salavat Yulayev'den o
kadar korkmuşlardı ki, adını bile
yasaklamışlardı. Ancak 1917
yılından sonra Salavat ismi
tekrardan çocuklara verilmeye
başlandı. Yayık Nehri’nin adı
da akıllarda bu ayaklanmayı
çağrıştırmaması için Ural nehri
olarak değiştirildi.
Ufa’da Ekonomik Hayat
Başkurtistan Cumhuriyeti, kimya ve petrokimya
ürünleri, enerji üretimi, petrol, petrol ürünleri
ve gaz nakliyesi yapan Rusya Federasyon'un en
büyük işletmelerini içeren gelişmiş yakıt ve enerji
kompleksine sahip bir ülke. Başkurtistan, Rusya
Bölgeleri arasında ham petrol işleme ve akaryakıt
üretiminde birinci sırada yer alarak ekonomisinin
ağırlıklı ayağını bu yönde geliştiriyor.

koks,
zift gibi ürünler de üretiliyor. Üretilen ürünler
kalite ve ekolojik açıdan dünya standartlarına uygun
halde piyasaya sürülüyor.
Başkurtistan, Rusya'nın en büyük tarım
bölgelerinden biri olup zirai hasılatı hacmi
bakımından Rusya Federasyonu Bölgelerinde ilk
üçte yerini almış vaziyette. Tarlaların %3,7'sine ve
sürülmüş toprakların %3,2'sine sahip olup Rusya
Federasyonu zirai gayrisafi hasılatının %4’nü elde
ediyorlar. Kırsal kesimde değişik idare ve mülkiyet
şekilleri geliştirmiş, binden fazla büyük ve orta çaplı
tarım işletmeleri ile 4000'e yakın çiftlik kurmuş olan
Başkurtlar buğday ihtiyacının tamamına yakınını
kendileri sağlıyorlar. Ayrıca mağazalarındaki gıda
maddelerinin yüzde 60-70'i kendi imalatlarından
oluşuyor.
Kalplerimiz Bir
Soydaşlarımızın yaşadığı kadim şehrimiz Ufa, gerek
tarihi mirası gerek ekonomik faaliyetleri ile bizden
kilometrelere uzakta olsa dahi gönüllerimizde her
daim en yakınımızda. İlelebet çok yaşa Başkurtistan,
ebediyen yanındayız Ufa!

Başkurtistan'ın petrol rafine fabrikaları yılda 60
milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip ve
petrollerinin rafine derinliği %80'den fazla. Burada
çeşitli kalitede benzin, mazot, dizel, mineral yağ,
dergiteneffus.com
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OKULLAR YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM
DÖNEMİNE HAZIRLANDI
Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçedeki okullarda temizlik
çalışmaları yaptılar.

Y

ıl içerisinde bir çok alanda eğitime destek
veren Çekmeköy Belediyesi, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde
gerçekleştirdiği çalışmalar ile okulları 2019-2020
eğitim öğretim dönemine hazırlıyor. Geçtiğimiz ay
okulların içlerinde temizlik ve bakım çalışmaları
yapan ekipler, eğitim öğretim dönemi öncesinde
okulların bahçelerini yıkayarak gerekli çevre
düzenlemelerini yaptı.

26

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “ Eğitim
işleri bizim olmazsa olmazımız. İlçemizde eğitime
yaptığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam
ederken mevcut çalışmalarımıza da ara vermeden
devam ediyoruz. İnşallah yeni eğitim yılına
okullarımız hiç bir eksiği olmadan girecek.” dedi.

dergiteneffus.com
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MADEM OLACAĞI
YOKTU,
ÜZÜL MEK
NEDEN OLUR GİBİ HEPİMİZİN BABA MESLEĞİ!
OLDU?

BiZ GÜNLERi DEGiL
ANILARI HATIRLARIZ
Elımız de Ol mayan Se yl er Va r
“Mesel a El leri”

AMCA!!
KAÇIRDIK MI
HAYATI?
www.
D er g i T e n e ff us
.com
dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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HEDİYE KİTAPLARINIZIN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN

Öznur Torun

ÖDÜLLÜ BULMACAYI ÇÖZDÜLER, ŞİFREYİ BİZE GÖNDERDİLER :)

ÇEKİLİŞLE
KİTAP ÖDÜLÜ KAZANAN
OKURLARIMIZ
•
•
•
•
•

Aysun Devrişoğlu
Nuray Zeynep Dağlı
Öznur Torun
Sümeyra Özker
Çiğdem Kış

•
•
•
•
•

Mustafa Kırmaç
Nejla Kuvanç
Nazike Canyalçın
Edanur Saltık
Gülseher Akar

Siz de
ak
Ödül Kazanm ?
İster misiniz

i Ödüllü
53. Sayfa'dak
Sizi
Bulmacamız
Bekliyor :)

Çekmeköy'de Sonbahar
30
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ADRES BİLGİ
SIRALAMASI
---------------------------------Mahalle : .....................................
Cadde : .....................................
Sokak : .....................................
APT NO : .....................................
DAİRE NO : .....................................
İLÇE : .....................................
İL : .....................................

Sırapınar Köyü'nde Bulunan Kâgir Bir Ev

Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı

Alemdağ
uru
Yürüyüş Park
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SİLİKON VADİSİ’NİN İLGİSİNİ ÇEKEN MESLEK

Yapay Zekâ ve Sanal Gerçeklik gibi diğer teknoloji eğilimleriyle birlikte, block zincir
Silikon Vadisi’nde ve ötesinde neredeyse en önemli terimlerden biri haline geldi.
Geleceğin meslekleri arasında görülen "Blockhain Geliştiricisini" sizler için araştırdık.

B

lok zinciri, bit eşine ve diğer kripto para
birimlerine güç sağlayan dağıtılmış defter
teknolojisidir. Şimdi, Nesnelerin İnternet'i,
tedarik zincirleri, finans ve eğlence gibi diğer
alanlardaki potansiyelini kanıtlıyor ve özellikle kripto
para teknolojileriyle gündem oluşturuyor.

ve binlerce ve milyonlarca bilgisayara depolar; bunlara
düğüm adı da verilir.

Blok zincirini özel yapan nedir?

Sonuç olarak, blokzincir kullanım
durumları ve gelişimi hakkında bilgi,
işinize uzun vadede yarayabilir ve
kariyerinizde bir teknoloji uzmanı
ve yazılım geliştiricisi olarak
yardımcı olabilir.

Blok zincir merkezi bir erişim
noktasına dayanmadığından,
tek bir hata noktası yoktur ve
neredeyse kesintisiz devam eder.
Ayrıca zincirin düğümlendiği tüm
cihazların bilgilere erişimi olduğundan
ve değiştirme yetkisi olmadığından oldukça
güvenlidir.

Blockchain nedir?
Özünde, blok zincir dağıtılmış bir
veri deposudur. Merkezi sunucularda
ve sunucu kümelerinde veri depolayan
geleneksel veri havuzlarının aksine, blok
zincir defteri kopyalarını oluşturur

32

On yıllarca şifreleme ve siber güvenlik
araştırmasının doruk noktası olarak,
blok zincirin altında yatan mekanizma
onu hassas bilgi alışverişinde
güvenilir ve müdahaleye karşı
korumalı bir platform haline
getirir.

dergiteneffus.com
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Blockchain, bağımsız mülkiyet ve çift harcama gibi sanal para birimlerinin
kısa ömürlü olmasından kaynaklanan bir takım sorunları düzeltmeye
başladı. Bir takım platformlar, veri deposu ve sunuculara yapılan
saldırıları önlemek için bir blok güvenlik zinciri cybersecurity aracı olarak
kullanmakta da çekince göstermediler.

Blockchain geliştiricilerini kimler işe alıyor?
Kripto para birimleri dünyasının ötesinde, blok zincir birçok endüstride
oldukça önemli bir kariyer vaat ediyor. Bununla ilgili birçok örneği
bulabilirsiniz.
Müzik endüstrisinde, blok zincirler, sanatçılar ve hayranlar arasında
doğrudan ilişkiler kurarak yeni bir kariyer kapısını aralıyor.
Üretim ve dağıtımda blok zincir, tedarik zincirine daha fazla şeffaflık
getiriyor ve malların yerini, gerçek üretim maliyetini denetlemeyi ve
doğrulamayı kolaylaştıryor.
Oyun endüstrisinde, blok zincir,
oyuncuların varlıklarının ve
içindeki oyunların daha
fazla kontrolü sağlaması
için son on yılda ortaya
çıkan sanal ekonomileri
destekleyebilir.

dergiteneffus.com
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Askeri ve sağlık kuruluşları gibi hassas bilgiyi ele
alan bir dizi kurum, bilgi ve altyapısının bütünlüğünü
korumanın anahtarı olarak blok zincirini düşünüyor.
Bunlar, sağlam blok zincir geliştirme bilgisine
sahipseniz iyi ödeme yapan bir iş bulmak için
size imkân sunabilecek bazı alanlar. Blockchain
diğer alanlara ve sanayilere yavaş yavaş sıçrıyor.

Blockchain geliştirme yolunda
BİR KARİYERE NASIL BAŞLARSINIZ?
Blockchain, web ve mobil uygulamalar gibi diğer yazılımların
temelini oluşturacak bir altyapı teknolojisidir. Teknoloji giderek
yaygınlaştıkça, kullanımını kolaylaştıran araçlar ve uygulamalar da
giderek artıyor.
Açık kaynaklı projeler, popüler blok zincirlerin kaynak kodu,
yeniden kullanım ve uyum için mevcut. Projelere, farklı detaylarla
ve endüstrilerle katılmak, geliştiricilerin paylaştığı ve GitHub'la
bulunan kodlarla mümkün olabilir. Ayrıca çevrimiçi alanda
birçok eğitim kaynağına ulaşarak bu alanda kariyer için altyapı
oluşturmaya başlayabilirsiniz.
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NURTEPE CAMi
iBADETE AÇILDI

Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nurtepe Camii,
ilk Cuma Namazı kılınarak ibadete açıldı.

M

erkez Mahallesi Çavuşbaşı
Caddesi Vahdet Sokak’ta
hayırseverlerin katkılarıyla
yaptırılan Nurtepe Camii ibadete açıldı.
Kılınan ilk Cuma Namazı ile kullanıma
açılan camide namazın ardından cami
cemaatine yemek ikram edildi.

Çekmeköy Kaymakamımız Adem Arslan, Çekmeköy Belediye
Başkanımız Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı
Salih Kırıcı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur, İlçe
Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Aktaş ve mahalle halkının
katıldığı açılış programında caminin yapılmasına katkıda
bulunanlar için, ayrıca şehit ve gaziler için dua edildi.

dergiteneffus.com
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MERAKLILARI İÇİN

KARA DELİK
Kara delikler her zaman popüler bilim tutkunlarında bir merak konusu
oldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bazı deneyler ise bu konuda merakları
iyice uyandırmış durumda.

K

ara delikler, uzayda bulunan ve çok yüksek
yer çekim kuvvetine sahip olan cisimlerdir.
Çekim kuvveti o kadar güçlüdür ki ışık bile
içerisinden çıkamaz. Çekim kuvvetinin bu kadar
fazla olmasının sebebi ise çok miktardaki maddenin
küçücük bir alana sıkışmasından kaynaklanır.
Kara delikler bir yıldız ölürken oluşabilirler.
İçerisinden hiçbir ışık çıkamadığı için kara delikleri
göremeyiz, görünmezlerdir. Ancak özel cihazlara
sahip uzay teleskopları yardımı ile yerlerini
bulabiliriz. Kara deliklerin etrafındaki yıldızlar çekim
kuvvetinden dolayı diğer yıldızlardan daha farklı
hareket ederler. Teleskoplar da bu farklı davranan
yıldızlara bakarak kara deliğin yerini bulurlar.
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Kara delik çeşitleri
Kara delikler farklı boyutlarda olabilirler. Bilim
adamları, en küçük kara deliğin bir atom boyutunda
olabileceğini düşünüyorlar. Bu kara delikler çok
küçük olmalarına rağmen içlerinde büyük bir
dağ kadar madde bulundurabilirler. Evrenin ilk
zamanlarında oluştukları tahmin edilmektedir.
Kara deliklerin başka bir çeşidi de yıldızların
ölmeleri ile oluşan kara deliklerdir. Güneşten 20 kat
daha fazla maddeden oluşabilirler. Dünya’nın da
içerisinde bulunduğu Samanyolu Galaksisinde bu
tür kara deliklerden fazla sayıda mevcut. Çok büyük
yıldızların kendi içlerine çökmeleri ve sıkışmaları
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NEDİR?

ile oluşurlar. Bu esnada "süpernova"
denilen bir patlama gerçekleşir ve
yıldız kara deliğe dönüşmeden önce
sahip olduğu maddenin bir miktarını
uzaya saçar.
En büyük kara deliklere ise "süper
kütleli kara delik" denir. Bu kara
delikler Güneş’ten 1 milyon daha
fazla miktarda madde içerirler.
Bilim adamlarına göre bütün büyük
galaksilerin merkezinde bir tane
süper kütleli kara delik vardır. Bizim
galaksimizin merkezinde de bir tane
vardır. İsmi ‘Sagittarius A’ olan bu
kara deliğin içindeki madde miktarı 4
milyon Güneş kadardır.

Bir kara delik dünyayı yok edebilir mi?
Hayır, dünyayı içine çekebilecek kadar yakında bulunan
bir kara delik yok. Ayrıca Güneşimiz de asla bir kara deliğe
dönüşemeyecek kadar küçük bir yıldız.
dergiteneffus.com
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ
Bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kutmuş 4 yeni ismi ağırlıyoruz.
Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.
Çöl Aslanı

OMER
MUHTAR

Libya’daki işgalci İtalyan güçlerine karşı büyük bir direniş
sergileyerek dünya çapında bir sembole dönüşen Ömer
Muhtar, 1860 senesinde Libya’nın dağlık bölgesi olarak
bilinen Cebel Ahdar’da dünyaya geldi. 1899’da Çad’da
Fransızların sömürge ve misyonerlik çalışmalarına
karşı mücadele verdi. 1911’de İtalyanlar Libya’yı işgale
başlayınca Muhtar, coğrafyayı yakından tanıması ve
stratejik savaş taktiklerine hâkim olması sebebiyle
İtalyanları büyük hezimetlere uğrattı. Savaştaki başarıları
ona Çöl Aslanı lakabını getirdi. 22 yıllık mücadelesi dillere
destan oldu. 1931’de mücadelesine devam ederken
Slunta bölgesinde pusuya düşürülerek yaralandı. İtalyan
güçleri tarafından yakalanan Ömer Muhtar, 16 Eylül’de
idam edilerek bizlere veda etti. Vatanı için canını feda
eden bu koca yiğidi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Türk Sineması'nın Kültlerinden

YILMAZ GUNEY
Yönetmen, oyuncu, senarist ve öykü yazarı Yılmaz Güney, 1 Nisan
1937’de Adana’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini doğduğu
yerde tamamlayan Güney, çocukluk yıllarında pamuk işçiliğinden
simit satıcılığına kadar birçok işte çalıştı. İlerleyen yıllarda birkaç
film şirketinin bölge temsilciklerinde film dağıtıcılığı yaptı. Edebiyata
merak salan usta oyuncu üniversite eğitimi için Ankara Üniversitesi’ne
kaydoldu ve öğrencilik yıllarında yönetmen Atıf Yılmaz ile tanışarak
sinema dünyasına adım attı. Birçok filmde rol alarak oyunculuktaki
yeteneklerini sergiledi. İlerleyen yıllarda senaristlik ve yönetmenlik
yapmaya da başladı. Çalkantılı özel hayatıyla da gündemde yer alan
Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 tarihinde son yıllarını geçirdiği Paris’te
mide kanseri sebebiyle vefat etti. Kendisini saygıyla anıyoruz.
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Modern Zamanlar Ozanı

FIKRET
KIZILOK

10 Kasım 1946’da İstanbul’da doğan Türk müziğinin
duayen isimlerinden Fikret Kızılok, Galatasaray Lisesi’nde
okuduğu yıllarda müzikle tanıştı. O yıllarda gitar çalmaya
başlayan genç yetenek 23 Nisan’da Taksim Belediye
Gazinosu’nda düzenlenen okul müsameresinde ilk
konserini verdi. Fikret Kızılok ve Veliahtları isimli bir
grup kurdu ve böylece okul dışında da tanınmaya başladı.
Rock müziği tarzında ilerleyen sanatçımız kendi parasıyla
45’lik plaklar dolduruyordu ama umduğunu başlarda pek
bulamamıştı. Anadolu yollarına düştü ve Âşık Veysel ile
tanıştı. İstanbul’a döner dönmez ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’
türküsünü yeni bir düzenleme ile kayda aldı ve bu müzik
kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1970’de ‘Yılın
Erkek Sanatçısı’ seçilen Kızılok, 22 Eylül 2001’de kalp
rahatsızlığı sebebiyle hayata veda etti. Kendisini özlemle
anıyoruz.

Muhteşem Sözlerin Mimarı

PABLO
NERUDA

Şilili yazar ve şair Pablo Neruda 12 Temmuz 1904
tarihinde Şili’nin Parral şehrinde dünyaya geldi. Nobel
Edebiyat Ödüllü usta kalemin çocukluğu babasının
mesleği sebebiyle taşra istasyonlarında geçti. Bu sebeple
köylüleri, mevsimlik tarım işçilerini ve maden işçilerini
yakından tanıma fırsatı buldu. Çekingen bir öğrenciydi
ve şiirler yazarak durmadan kitap okuyordu. Şili’nin ünlü
kadın şairi Gabriela Mistral ile de öğrencilik yıllarında
tanıştı. 1937’de şiirlerini toplayarak bir kitap çıkardı.
Eserlerinde genellikle siyasi ve sosyal konulara yer verdi.
24 Eylül 1973’de prostat kanseri sebebiyle aramızdan
ayrılan Pablo Neruda geride herkesin kendinden bir
şeyler bulabildiği çok değerli şiirler bıraktı. Kendisini
saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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G Ü N Ü N

A L T I N

Ö Ğ Ü N Ü

Sabah gözünü açar açmaz buzdolabına koşanlardan mısınız yoksa günün ilk öğününe
başlamak için saatlerce bekleyenlerden mi? Hangisi sizi yansıtıyor bilemeyiz ama
bildiğimiz bir şey varsa o da kahvaltının en önemli öğünlerimizden biri olduğu…

KAHVALTI
40
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Vücudumuz uyurken bile çalışmaya devam eder. Akşam
yemeği ile kahvaltı arasında yaklaşık 12 saatlik bir süre
oluşur. Bu süre içinde vücut, besin ögelerinin tümünü
kullanır. Sabah kahvaltı yapılmazsa beyinde yeterince
enerji oluşmaz. Bu durumda yorgunluk, baş ağrısı, dikkat
ve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaşanır.
Kahvaltı yapmayan çocukların okul başarısı da düşer.
Anlama kapasitesi, odaklanma ve yoğunlaşma kapasitesi
azalır. Güne yeterli enerji ve besin öğesi almadan
başlayan vücut kendi depolarından kullanır; bu da
hastalıklar karşısında direnci düşürür. Açlık hissiyle
birlikte yorgunluk ve bitkinlik de oluşur.
Yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile günlük enerjinin dörtte
biri ya da en az beşte biri karşılanmalı. Günlük enerji
gereksinimi yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor.
Bireyin enerji gereksinimi 2000-3000 kalori olduğunda
kahvaltı ile alması gereken enerji miktarı 400 - 600 kalori
kadardır.

Kahvaltıda ne tüketmeliyiz?
Kahvaltıda genel olarak, kalsiyum kaynağı olan süt
ve süt ürünlerinin tüketilmesi yararlıdır. Kahvaltıda
sadece ekmek tüketmek yanlıştır. Ekmek kan
şekerini birden yükseltir ve birden düşürür, mevsim
sebzeleri kahvaltılık için yararlı bir alternatiftir.
Domates, salatalık, biber gibi yiyecekler kahvaltıda
çiğ olarak tüketilebilir. Yine bu sebzelerle yapılan
tostlar ve omletler de tüketilebilir. Yumurta ise
kahvaltının en önemli besinidir. Gün içerisinde tok
tutar ve protein kaynağıdır. Zaman sıkıntısı olanlar
içinse kahvaltılık gevrekler kurtarıcı olabilir. Lezzetli
ve pratik olmasının yanında lif oranı yüksek olduğu
için oldukça yararlıdır. Süt veya yoğurtla tüketilen
kahvaltılık gevrekler gerekli protein ve mineralin
alınmasını sağlar. Kahvaltı yalnızca vücudunuz için
değil, ruh haliniz için de olumlu etkilere sahiptir.
Kahvaltı alışkanlığınız sayesinde güne pozitif
başlarsınız. Enerjiniz ve neşenizle çevrenizdekilere
moral verir, onlarla iyi ilişkiler kurarsınız.
O zaman ne diyoruz? Güne iyi bir başlangıç için
kahvaltısız evden çıkmayın gençler :)
dergiteneffus.com
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SÜPER LİG 2019-2020

CEMIL USTA

SÜPER LİG 2019 - 2020 SEZONU
1. HAFTA

2. HAFTA

3. HAFTA

16-19 AĞUSTOS 2019 Haftası

23-26 AĞUSTOS 2019 Haftası

30 AĞUSTOS - 1 EYLÜL 2019 Haftası

Y. DENİZLİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

GENÇLERBİRLİĞİ - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - İ.M. KAYSERİSPOR

İ.M. KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

KONYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

İ.M. KAYSERİSPOR - ALANYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - Y. DENİZLİSPOR

KONYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR

D.G. SİVASSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K.

GÖZTEPE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - Y. DENİZLİSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K. - GENÇLERBİRLİĞİ

YENİ MALATYASPOR - ALANYASPOR

7. HAFTA

8. HAFTA

9. HAFTA

4-7 EKİM 2019 Haftası

18-21 EKİM 2019 Haftası

25-28 EKİM 2019 Haftası

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - KONYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - KONYASPOR

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ALANYASPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - ALANYASPOR

Y. DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
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GÖZTEPE A.Ş. - İ.M. KAYSERİSPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - TRABZONSPOR A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

TRABZONSPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - Y. DENİZLİSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GÖZTEPE A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - Y. DENİZLİSPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY A.Ş.

İ.M. KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - İ.M. KAYSERİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

13. HAFTA

14. HAFTA

15. HAFTA

29 KASIM - 2 ARALIK 2019 Haftası

6-9 ARALIK 2019 Haftası

13-16 ARALIK 2019 Haftası

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - Y. DENİZLİSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - İ.M. KAYSERİSPOR

BEŞİKTAŞ A.Ş. - İ.M. KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

KONYASPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - Y. DENİZLİSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KONYASPOR

GALATASARAY A.Ş. - ALANYASPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - YENİ MALATYASPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - GÖZTEPE A.Ş.

ALANYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.

ALANYASPOR - ANTALYASPOR A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

İ.M. KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KONYASPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ANTALYASPOR A.Ş.

Y. DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GALATASARAY A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
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SEZONU FIKSTURU
I. DEVRE 17 HAFTA MAÇ PROGRAMI
4. HAFTA

5. HAFTA

6. HAFTA

13-16 EYLÜL 2019 Haftası

20-23 EYLÜL 2019 Haftası

27-30 EYLÜL 2019 Haftası

GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GÖZTEPE A.Ş.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

GÖZTEPE A.Ş. - KONYASPOR

KONYASPOR - İ.M. KAYSERİSPOR

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - DEMİR GRUP SİVASSPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Y. DENİZLİSPOR - KONYASPOR

KASIMPAŞA A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

MKE ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR

DEMİR GRUP SİVASSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ

TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP F.K.

ALANYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş.

Y. DENİZLİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

ANTALYASPOR A.Ş. - İ.M. KAYSERİSPOR

İ.M. KAYSERİSPOR - Y.DENİZLİSPOR

GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

10. HAFTA

11. HAFTA

12. HAFTA

1-4 KASIM 2019 Haftası

8-11 KASIM 2019 Haftası

22-25 KASIM 2019 Haftası

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GALATASARAY A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

KASIMPAŞA A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

GÖZTEPE A.Ş. - YENİ MALATYASPOR

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.

GALATASARAY A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ANTALYASPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - Y. DENİZLİSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

MKE ANKARAGÜCÜ - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ

MKE ANKARAGÜCÜ -TRABZONSPOR A.Ş.

ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KONYASPOR

ALANYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.

GENÇLERBİRLİĞİ - İ.M. KAYSERİSPOR

YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

İ.M. KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

TRABZONSPOR A.Ş. - ALANYASPOR

İ.M. KAYSERİSPOR - D.G. SİVASSPOR

Y. DENİZLİSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.

Y. DENİZLİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

16. HAFTA

17. HAFTA

20-23 ARALIK 2019 Haftası

27-30 ARALIK 2019 Haftası

KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

BEŞİKTAŞ A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

GÖZTEPE A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - YENİ MALATYASPOR

FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

DEMİR GRUP SİVASSPOR - GÖZTEPE A.Ş.

KASIMPAŞA A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - KASIMPAŞA A.Ş.

YENİ MALATYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

MKE ANKARAGÜCÜ - Y. DENİZLİSPOR

ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ

ALANYASPOR - KONYASPOR

GENÇLERBİRLİĞİ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. - İ.M. KAYSERİSPOR

İ.M. KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

Y. DENİZLİSPOR - ALANYASPOR

GALATASARAY A.Ş. - ANTALYASPOR A.Ş.
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Fikstürün hazırlanmasında Türkiye
Futbol Federasyonu web sitesi
http://www.tff.org referans
alınmıştır.
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Hem icraatlarıyla
hem de karakteriyle
göz dolduran Türkiye’nin
en gözde valilerinden
Recep Yazıcıoğlu’nun sıra dışı
hayat hikâyesini öğrenmeye
hazır mısınız?

Türkiye’nin En Genç İlk Valisi

RECEP
YAZICIOGLU
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Haziran 1948’de Trabzon’un Sürmene ilçesinde
dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu’na doğduğu ay
sebebiyle Recep ismi verilmişti. Babasının müftü
olması sebebiyle, Muğla Milas’a
tayini çıkan
babasının
yerine evin
işleriyle küçük
yaştan itibaren
ilgilenmeye
başlamıştı.
O zamanlar
kırsal kesimde
yaşayan pek
çok erkek
çocuk gibi o
da odun kesip,
ekin biçmiş.
Ardından
Recep, annesi ve
kardeşleriyle birlikte babasının yanına Milas’a taşınmış.
Ve buradan taşınırken yalnızca memleketinden değil
aynı zamanda yareni olan Meryem’den de ayrılmak
durumunda kalmış.

Sevdiğine Kavuştu
Lise öğrenimini Muğla’da tamamlayan Yazıcıoğlu,
Ankara Hukuk
Fakültesi’ni
kazandıktan sonra
başkente gitmiş. Bir
yandan eğitimine
devam ederken
diğer yandan da
Meryem’e mektuplar
yolluyormuş. Hatta
okuldan fırsat
bulup da Trabzon'a
gidemeyen Recep,
kardeşi aracılığıyla
Meryem'e bir
nişan yüzüğü
bile yollamış.
Hayatı Meryem’le
mektuplaşmalar ve okulu arasında geçip giderken
dayısından bir mektup almış.
Recep Yazıcıoğlu’nun dayısı kendisine, Meryem’e bir
talip çıktığını ve onu kaçırmasından korktuğunu yazınca

işler değişmiş. Genç Recep hemen Trabzon’a giderek
kısa süre içinde gönlünü kaptırdığı Meryem ile nikah
masasına oturmuş.
Eşini ailesinin
yanına, Muğla’ya
bıraktıktan
sonra eğitimine
devam etmek
için Ankara'ya
dönmüş. Bir süre
Ankara-Muğla
arasında gel git
yapan Yazıcıoğlu,
sonunda mezun
olmuş ve Aydın’a
kaymakam vekili
olarak atanmış.
Altı ay boyunca
ildeki bütün
kurumlarda görev yapmış. Ve o zamana
kadar bildiği ama belki de bu kadar yakından tanık
olmadığı işleyişi öğrenmiş.
Memurların nasıl iş yaptığını, hemen halledilebilecek
meseleleri nasıl ertelediklerini, halka karşı nasıl
ters davrandıklarını ve benzeri davranışları açıkça
görmüş. İşte bu tecrübeleriyle, sistemin değişmesi
gerektiği kararını vermiş. Kaymakam vekili olarak bir
müddet görev
yapmasının
ardından
Ankara’ya
kaymakamlık
kursuna
çağırılmış. Kursu
bitirdikten
sonra ise Rize
Kalkandere’ye
kaymakam
olarak atanmış.
İşte bu dönemde
12 Mart Darbesi
yapılmış. İlk
sınavını buradaki
bir yol çalışması
için veren
Yazıcıoğlu, halkın yol yapımını engellemeye çalışmasına
karşılık vermiş iş makinasının üstünde yolun açılmasını
sağlamış.

dergiteneffus.com
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Türkiye’nin En Genç Valisi

umursamaz, küçümseyici davranışlarla dolu cevabı
alarak üst kata doğru çıkmaya başlamış.

Tayin edildiği her yerde dikkatleri üzerine çeken
Yazıcıoğlu, dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın da
dikkatini
çekmiş. Bir süre
izlemeye aldığı
Yazıcıoğlu'ndan
beklediği gibi
sonuçlarla
karşılaşan Özal,
Yazıcıoğlu’nun
ismini valiler
kararnamesine
yazdırmış. Ancak
Kenan Evren,
kaymakamın
yaşının çok
genç olduğunu
öne sürerek bu
karara itiraz
etmiş. Neticede Özal baskın gelmiş ve Recep Yazıcıoğlu
36 yaşında Türkiye’nin en genç valisi olarak Tokat’a
atanmış. Burada ilk olarak eğitim konusunda çalışmalara
başlayan vali, ahır gibi yerlerde okuyan öğrenciler için
yeni derslikler yapılmasını sağlamış.
Tokat’tan
sonra Aydın’a
atanan
Yazıcıoğlu,
gittiği her ilde
“yasakçı vali
geldi” gibi
deyimlerle
karşılaşmış.
Aydın’da pek
hoş karşılanmayan Yazıcıoğlu, buradan da Erzincan’a
gönderilmiş. Ama daha önce birilerini rahatsız edecek
birkaç değişiklik yapabilmiş. Bunlardan bir tanesi bir
başhekimi görevinden almasıymış.

Görevini Yapmayan Başhekime Müdahale
14 Ağustos 1989 ile 19 Ağustos 1991 tarihleri arasında
Aydın valiliği görevine atanan Recep Yazıcıoğlu, daha ilk
günlerinde Nazilli SSK Hastanesi ile ilgili aldığı şikâyet
üzerine hastaneye doğru yola çıkmış. Üzerinde tebdil-i
kıyafetleriyle hastaneye giren Yazıcıoğlu, gördüğü bir
hemşireye başhekimin odasını sormuş. Ve hemşireden
46

Başhekimin kapısı açık olan odasına girerek burada
onu beklemeye
başlamış. Kısa
süre içerisinde
başhekim
içeri girmiş ve
“buyurun, ne
istiyorsunuz?”
diye sormuş.
Yazıcıoğlu da
hasta olduğunu,
tedavi olmak
istediğini ama
hiç parasının
olmadığını
söylemiş. Oranın
hayır kurumu
olmadığını, parası
yoksa tedavi de
olamayacağını söyleyen başhekime, devletin görevinin
vatandaşına bakmak olup olmadığını sormuş sivil
kıyafetler içindeki vali. Aldığı cevap karşısında sinirlenen
başhekim, valiyi odasından kovmuş.
Hemen o gün gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen
Yazıcıoğlu, ertesi gün
başhekimin yanına
resmi kıyafetleriyle
ve elindeki belgeyle
gitmiş. Gördüğü
manzara karşısında
epey şaşıran başhekime
vali, başhekimlik
unvanından azledilmiş
olduğu haberini vermiş.
Vali Yazıcıoğlu
Erzincan'a tayin
haberini aldığında
Özal’ı arayarak “üstlere
karşı bir hata mı
yaptık da defterimizi
dürdünüz” demiş.
Erzincan’daki görevinin ilk yıllarında yaşanan deprem
yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşamış Recep
Yazıcıoğlu. Yerle bir olan şehir, enkaz altında hayatını
kaybedenler, yakınlarını arayan perişan insanlar valiyi
derinden etkilemiş.
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Günlerce uyku uyumayan vali sonunda şehrin yaralarını
sarmak için kollarını sıvamış ve sadece 8 ayda halkla
birlikte şehri ayağa kaldırmayı başarmış. Fakat
Erzincan’da onu bekleyen bir olay daha varmış.

8 Ayda Köprü Yaptı
5 Temmuz 1993’te Sivas katliamından yalnızca 3 gün
sonra Başbağlar katliamı vuku bulmuş. Kadın, erkek
ve çocuklardan oluşan 33 kişinin bir camide canice
katledildiği haberini almış vali. Teröristlerin katliam yeri
olarak Başbağlar’ı seçmesinin sebebi ise şehir merkezi
ile köy arasında köprünün bulunmamasıymış. İşte bu
durum valiye yeni projesi için güç vermiş. Devletin
yıllardır yapamadığı ve 1 trilyon maliyet çıkardığı
köprüyü 8 ayda 300 milyar maliyetle tamamlamış.
Günlerce göl kenarında yatan, şortu ve yalın ayaklarıyla
inşaatta çalışan Yazıcıoğlu, bir kez daha olmaz denileni
oldurmuş ve insanların takdirini kazanmış.
Aynı dönemler Yazıcıoğlu’nun dikkatleri üzerine çektiği
bir diğer olay da emniyet müdürlerinin vali olarak
atanması karşısında yaptığı yorumlar olmuş. Polisten
vali olmayacağını söyleyen Yazıcıoğlu, Ankara’nın
tepkisini çekmiş ve bir gece yarısı aldığı telefonla merkez
valiliğine alındığını öğrenmiş. Kaba tabirle kızağa
çekilen vali, duruma çok içerlese de ailesiyle birlikte
Ankara’nın yolunu tutmuş. Bu dönemde Türkiye’nin pek
çok ilini gezerek
konferanslar
vermiş.
Gelen siyasi
teklifleri de hep
geri çevirmiş. 3.5
yıllık dinlenme
döneminin ardından
Denizli’ye atanan
Yazıcıoğlu, yeniden
aktif olarak görev
yapma heyecanıyla
yeni projeler
üzerinde çalışmaya
başlamış. Fakat
gözlerindeki
rahatsızlık onu engelliyormuş. Son zamanlarda
görme problemleri yaşayan vali, muayene olmak için
Ankara’ya gitmeye karar vermiş. Şoförüne kendi aracını
hazırlamasını söylemiş. Çünkü o özel işlerinde hiçbir
zaman makam arabasını kullanmazmış. Aynı gün Ziraat
Odası Başkanı Haldun Tellioğlu ile telefon konuşması

yapan Yazıcıoğlu, Tellioğlu’nun başkente birlikte gitme
teklifini kabul etmiş.

Şaibeli Kaza
Tellioğlu’nun çaycısının kullandığı araba, Ankara’ya 36
kilometre kala, aşırı hızdan dolayı takla atarak duvara
çarpmış. Ziraat Odası Başkanı olay yerinde hayatını
kaybederken Yazıcıoğlu araçtan dışarı fırlayarak ağır
yara almış. Hastaneye kaldırılan vali 5 günlük yaşam
savaşının sonunda, 8 Eylül 2003’te hayata veda etmiş.
Arabanın şoförlüğünü yapan çaycı ise kazadan yara
almadan kurtulmuş.
Eşi Meryem Yazıcıoğlu, kızları Rüveyda ile Necla ve oğlu
Mehmet Kemal ile birlikte binlerce kişiyi yasa boğan

olay, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.
Çoğu kişi bu kazanın bir suikast olduğunu düşünse
de iddiaları doğrulayacak kanıtlar hiçbir zaman ele
geçirilemedi.
Ülkesine, geleceğimize ve halkına her fırsatta yatırım
yapan, insan gözetmeksizin herkese hizmet veren
kıymetli Valimiz Recep Yazıcıoğlu’nu saygı ve özlemle
yâd ediyoruz.
Mekânı cennet olsun…
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YILDIZLARA DOĞRU
Yıldızlara Doğru, astronot Roy McBride'ın yolculuğunu anlatıyor. 20 yıl önce uzayda hayat
aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy, kayıp
babasını bulmak ve gezegenimizdeki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için güneş
sisteminin dışına yolculuk ediyor. Yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve kozmostaki
yerimize meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.
Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2019
Film Türü: Gerilim, Bilim Kurgu | Yönetmen: James Gray | Oyuncular: Brad Pitt
Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler, Donald Sutherland
Senaryo: James Gray, Ethan Gross

IP MAN 4:
FINAL
Ip Man filminin devam
halkası olan yapımda,
WingChun dövüş
tekniğinin ustası Ip
Man, ABD’de WingChun
okulu açarak yerel dövüş
sanatları topluluğunu
rahatsız eden
öğrencisinin yanına
gitmeye karar verir.
Wilson Yip’in yönetmen
koltuğunda oturduğu
filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.
Vizyon Tarihi: 27 Eylül 2019
Film Türü: Dram, Biyografi, Aksiyon | Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Donnie Yen, Kwok-Kwan Cha, Scott Adkins, Jim
Liu, Vannes Wu, Nicola Stuart-Hill
Senaryo: Edmond Wong
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ELEKTRİK
SAVAŞLARI
Thomas Edison, George
Westinghouse ve Nikola
Tesla... Endüstriyel çağın
en büyük mucitlerinden
üç kahraman. 19. yüzyıl
sonlarında elektrik
sistemi üzerine, adeta
bir savaşı andıran
kıyasıya bir rekabete
girişirler. Entrikalarla
dolu süreçte rakiplerini
alt eden isim, 1893
Dünya Fuarı’nı aydınlatacak akım türünün patent sahibi
olacaktır. Kazanan tarihin akışını, dünyanın kaderini
değiştirecektir.
Vizyon Tarihi: 20 Eylül 2019
Film Türü: Dram, tarihi biyografi. | Yönetmen: Alfonso
GomezRejon Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Michael
Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine
Waterston, Tuppence Middleton, Matthew Macfadyen,
Damien Molony | Senaryo: Michael Mitnick
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HAYAL I TEMSIL

YAZAN : Ahmet Sami ÖZBUDAK
YÖNETEN : Yiğit SERTDEMİR
DRAMTURG : Sinem ÖZLEK
MÜZİK : Tuluğ TIRPAN
SAHNE ve IŞIK TASARIMI : Cem YILMAZER
KOSTÜM TASARIMI : Nihal KAPLANGI
EFEKT TASARIMI : Kadir ARLI

EYLÜL

KOREOGRAFİ : Cihan YÖNTEM
YÖNETMEN YARDIMCILARI : Seda FETTAHOĞLU,
Özgün AKAÇÇA, Ayşecan TATARİ, İREM ARSLAN
SÜRE : 150 dk. / İki Perde
OYUNCULAR : HÜMAY GÜLDAĞ, ŞEBNEM KÖSTEM,
YİĞİT SERTDEMİR

KONUSU

rı Afife Jale ve Bedia
Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"la
e, Darülbedayi sahnesinde bir
Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahned
araya getiriyor.
dergiteneffus.com
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BAKALIM BU SPOR TESTİNDEN

GEÇEBİLECEK MİSİN?

Futboldan basketbola, bilardodan atletizme kadar bildiklerinizi test etmek ister misiniz?
Bakalım bu zorlu testten hanginiz sporsever olarak çıkacak? Hazırsanız başlayalım.

1

F1 yarışlarında en çok şampiyon olan pilot kimdir?

A. Sebastian Vettel

B. Michael Schumacher

2

B. Hulusi Belgü

B. Tuncay Şanlı

4
A. Atletizm Milli Takımı

D. Orhan Ayhan

C. Mehmet Aurelio

D. Okan Buruk

Hangi milli takımımız 2018 yılında
Dünya ikinciliği alarak bize büyük gurur yaşatmıştır?

B. Voleybol Milli Takımı

C. Basketbol Milli Takımı

D. Ampute Milli Takımı

Avrupa Spor Başkentleri Birliği tarafından 2012
yılında Avrupa Spor Başkenti seçilen ilimiz hangisidir?
A. İstanbul

B. İzmir

6

C. Ankara

D. Bursa

Basketbol ligimizde en çok şampiyon olan takım hangisidir?
A. Fenerbahçe

50

C. Semih Saygıner

A milli takımımızın 500. Golünü atan sporcumuz kimdir?
A. Fatih Tekke

5

D. Lewis Hamilton

1990’lı yıllardan sonra ülkemizde bilardo sporunun
sevilmesinde de öncülük yapmış Dünya ve Avrupa
şampiyonu bilardocumuz kimdir?

A. Deniz Atman

3

C. Juan Manuel Fangio

B. Altınordu
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C. Anadolu Efes

D. Galatasaray

arrow-circle-right EĞLENCE

7

Bayan Voleybolda Avrupa’nın 1 numaralı kupasını
4 kez müzesine götüren temsilcimiz hangisidir?

A. Vakıfbank

B. Eczacıbaşı

C. Fenerbahçe

D. Arkas

2007 yılında yapılan 11. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda,
bayanlar 10 bin metre gümüş madalya kazanan
milli atletimiz kimdir?

8

A. Süreyya Ayhan

B. Aslıhan Çakır Alptekin

D. Elvan Abylegesse

1986 yılında Bulgaristan’daki zulümden kaçarak Türkiye’ye
sığınan ve kaldırdığı 190 kg ile Dünya ve Olimpiyat
şampiyonlukları kazanan eski milli haltercimiz kimdir?

9
A. Hamza Yerlikaya

10

C. Nevin Yanıt

B. Naim Süleymanoğlu

C. Sinan Şamil Sam

D. Derya Büyükuncu

4x400 bayrak yarışı finalinde Avrupa’da yılın en iyi derecesine imza atan
U20 millilerimizden piste çıkan atletlerimiz adları hangisinde doğru verilmiştir?

A. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam, İlyas Çanakçı
B. İlyas Tilki, Buğra Şen, Berke Özer, Burak Tunç
C. Fahri Ongun, Bilal Kara, Kubilay Genç, Sezer Deniz
D. Tuğra Boz, Saffet Tekin, İlyas Şanlı, Oğuzhan Şener

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA

SPOR VARSA SEN YOKSUN
SANIRIM!

ORTALAMA SPOR TAKİPÇİSİ

TAM BİR SPORSEVER

Hayatında spora ne kadar yer veriyorsun
bilemiyoruz ama en azından spor haberlerini
takip ediyorsun. Bizce ortalama bir spor
bilgin var. Eh bunu gündelik hayatına da hiç
fena sayılmazsın diyelim.

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime
tabii ki sporsever. Öyle bir spor tutkunusun
ki nerede ne var, kim hangi yarışı kazanmış
hepsinin farkındasın maşallah. Bu gidişle
gelecekte spora dair bir meslek seçebilecek
kadar ilgilisin bizce. Ne diyelim, yolun açık
olsun!
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1-B

/

7-A

Feci halde sportif faaliyetlerden uzak
bir hayatın var. Belki de bohem yaşayan
birisindir ama insan sırf genel kültür olsun
diye azıcık ucundan takip eder. İlgin yoksa
zorlamayalım diyeceğiz de spor güzel şey,
ilgilen bizce. 
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arrow-circle-right KISA KISA...

MODİFİYE TUTKUNLARI CAR
FEST ÇEKMEKÖY’DE BULUŞTU
Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Çekmeköy
Car Fest 2019’da yüzlerce modifiyeli araç bir araya geldi.

Y

üzlerce modifiye tutkunu, Çekmeköy
Belediyesi tarafından düzenlenen Çekmeköy
Car Fest 2019’da bir araya geldi. Eski Ulus
Pazarı Meydanı’nda düzenlenen yarışta
rengarenk araçlarını sergileyen ve birinci olabilmek
için yarışan araç sahipleri, alanda düzenlenen Ersan
Er konseriyle de müzik şöleni yaşadı. Festivale katılan

52

yüzlerce araç hem renkleri, hem teknik donanımları,
hem de ses sistemleriyle görücüye çıktı.
Genç yaşlı binlerce Çekmeköylü’nün yakından takip
ettiği program sonunda kendi alanlarında birinci
olan araçlara plaket ve kupaları verildi. Trafiğe kapalı
alanda düzenlen yarışların sonunda drift gösteri
düzenlendi.

dergiteneffus.com

52

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

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
OKUYUCULARIMIZ, "ÇEKİLİŞLE" HEDİYE KİTAP KAZANIYOR!

Ödüllü Bulmaca

Eylül 2019 Kitap Hediyemiz : FESÜPHANALLAH! / Alev Alatlı

dergiteneffus.com
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
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BÖLME

KARATAHTA

CETVEL

KİMYA

ÇANTA

MÜFREDAT

ÇARPMA

ÖDEV

ÇIKARMA

SİLGİ

DENEY

SINAV

DERS

SINIF

DÖNEM

SIRA

GÖNYE

TARİH

GRAMER

TEBEŞİR

İLETKİ

TEST

KALEM

TOPLAMA

dergiteneffus.com

