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İyi ki varsın EREN!

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

SAĞLIK

Paket Gıdalardan Uzak
Dur, Sağlıklı Kal!

SPOR

Süper Lig Yeni Sezon
11 Eylül'de Başlıyor.

TEKNOLOJİ

Türkiye’nin Yerli ve Millî
İş Makinası İçin Kollar Sıvandı!

SIFIR ATIK,
ÇOK KAZANIM!
Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma için
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz
başarılı uygulamalarımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandık.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,

Eylül ayında yepyeni bir sayıyla karşınızda olmanın haklı
gururunu yaşıyoruz. Okulların açılmasıyla birlikte, dergimize daha
hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Yeni eğitim-öğretim yılında her
birinize başarılar diliyorum. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına
duyarlılıkla uyacağınızdan şüphem yok.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay kapağımızda sizleri, ülkemizin bölünmez bütünlüğü
için küçük yaşta büyük bir inisiyatif alarak şehit olan Eren Bülbül
kardeşimizle karşılıyoruz. Kendisini rahmet ve sevgiyle anarak “İyi ki varsın Eren” diyoruz.
Sayfalarımız arasında gezilecek görülecek yeni yerlerden, anılıp hayatı öğrenilecek kıymetli isimlere
kadar pek çok konu sizleri bekliyor. Bulmacamızı çözerek göndereceğiniz şifrelerle sürpriz hediyeler
kazanmaya hazır olun.
Ekim sayımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Hepinizi gözlerinizden öperim.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı

Fotoğraf, pandemi öncesinde çekilmiştir.

06

07

GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay HEMDEM kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE EYLÜL

FİLM REPLİKLERİ

Mozzerella peynirli tost tarifimiz
bu ay lezzet durağı
sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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14
DOSYA

GÜNCEL

Karadeniz'in koca yürekli
cesur çocuğu Şehit Eren
BÜLBÜL'ü tanıyoruz.
İyi ki varsın EREN!

Bu yıl Teknofest, Gaziantep'te
gerçekleştirilecek. Detaylar
sayfamızda.
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SPOR

GÜNCEL

TEKNOLOJİ

Süper Lig yeni sezon
11 Eylül 2020'de resmen
başlıyor.

Yeni Eğitim Öğretim dönemi
başlıyor.

Türkiye'nin yerli ve millî
iş makinası için kollar sıvandı.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

Sen de İstanbul'u karşına al,
fotoğrafını çek, bizimle paylaş.
Teneffüs'te yayınlayalım.

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

42

Balkanlarda bizden bir şehir,
Kırcaali'deyiz.

GEZELİM GÖRELİM
Bu ay, İstanbul'un Prensi
Adalar'dayız.

Kara eylül ve
darbe kurbanı hayatlar.

46
ANMA

Eylül ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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İZ BIRAKANLAR

KADİM ŞEHİRLER

Paket gıdalardan uzak dur,
sağlıklı kal.
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
AHMET POYRAZ

SİNEMA Bİ MOLA
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Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

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

Başkan Yardımcısı

52

TEST

TENEFFÜS DUVAR

Bakalım itfaiyecilik konusunda ne
kadar bilgilisin? Testimizi çöz,
konu hakkında bilgini
değerlendir.

Bu duvarın harcında
gençlik var :)
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DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

ÖDÜLLÜ BULMACA

Burhan Bayrak

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

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü

54

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

Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

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

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

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Hemdem

Farsça kökenli hemdem, birlikte bulunan, samimi, canciğer arkadaş ve dost
anlamına gelir. Biriyle hemdem olmak olmak, hem iyi günde hem de kötü günde
birlikte olabilmektir.
Dost bildiklerimizin bize her daim yarenlik etmesi arzu halimizdir. Çünkü bazı kapılar
yüzümüze kapanırken, bazıları içimize açılır. Yakında okullar açılıyor,
hemdem olabilecek dostlarımızla kavuşma vakti...
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En iyi

Kitaplar

MAVİ KUŞ

MUSTAFA KUTLU
Sıcaktan dili dışarı düşmüş bir köpek sarsak, ağır ve bezgin adımlarla
meydanı bir baştan ötekine geçip köşedeki kasabın önünde durur.
Oracıkta dikilen kıdemli sokak kedileri kendilerine benzeyen bu
yaşlı köpeği umursamaz. Kasap dükkânının gölgeli kapısında naylon
şeritlerden, rengârenk boncuklardan oluşmuş bir sineklik asılıdır.
Sineklik kıpırdamaz. Havada en ufak bir esinti yoktur.

UFUKLARDAKİ AYETLER

MİCHAEL SUGİCH

Ufuklardaki Ayetler, hayatı boyunca sayısız Allah dostu ile
karşılaşmış, onlarla sohbet edip hemhal olmuş bir talibin büyüleyici
hatıratı. Yaklaşık 40 yıl önce tasavvuf yoluna intisap eden
Amerikalı Michael (Harun) Sugich, hayatının 23 yılını Mekke-i
Mükerreme’de geçirmiş, uzun yıllar da Mağrip’te bulunmuş ve her
gittiği yerde pek çok kıymetli zevata temas etmiş. Bir nevi modern
zaman menkıbelerinden oluşan bu kitap, Sugich’in penceresinden,
bizi gözlerden uzakta yaşayan irfan ehlinin dünyasına buyur ediyor.
Sugich’in kendine has üslubuyla harmanladığı bu hikâyeler, her biri
“sahilsiz bir deniz” olan Allah dostlarının hallerine
bizleri aşina kılıyor.

OSMANLI TARİHİNDE EFSANELER
VE GERÇEKLER
HALİL İNALCIK

Halil İnalcık kitabına Anadolu’nun Türkleşmesi sürecinde Rumlarla olan
irtibat, İzmir’i fethedip Bizans’ı ürküten Türk komutanı Çaka Bey, son
araştırmalar eşliğinde Ertuğrul Gazi’nin gerçek hikâyesi gibi kuruluş
döneminin en önemli sayfalarıyla başlıyor. Kitabın devam eden sayfaları
arasında Çelebi Mehmed’in iktidar yolu, İstanbul Kuşatması’ndaki kritik
üç gün, İstanbul’un fethi gibi oldukça şaşırtıcı ve kritik konular mevcut.
dergiteneffus.com
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Bazı sabahlar insanın uzun uzadıya
kahvaltı edesi gelmiyor. Merak
etmeyin pratik tost tarifimizle
günün en önemli öğünü kahvaltıda
hem gözünüz hem mideniz
bayram edecek.
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• 2 adet çeri domates.yniri
• 4 dilim mozzarella pe i de

(kaşar ya da dil peynir
tercih edebilirsiniz)
• 2 adet tam buğday tost ekmeği

HAZIRLANIŞI
Tost ekmeğinin bir yarısına peynirinizi yerleştirin
ve çeri domateslerinizi ortadan ikiye bölüp
peynirin üzerini süsleyin. Ekmeğin diğer yarısını
peynir ve domatesli kısmın üzerine kapatıp
üzerine çok az tereyağ sürün.
Tost makinesinde peynirler taşana kadar ısıtın.
İşte bu kadar, mozzarella peynirli tostunuz
afiyetle yemek için hazır :)

BİRlİKtE
İYİ GİDeR
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YAZ SPOR OKULLARINA
BAKAN ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çekmeköy Belediyesi iş birliğiyle Temmuz
ayında açılan Yaz Spor Okulları, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Kasapoğlu’nu misafir etti.

G

ençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte Çekmeköy
Yaz Spor Okulları’nı ziyaret etti. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, gençlere yönelik yapılan ve
yapımı devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.
Bakan Kasapoğlu, Sultançiftliği İlkokulu ve Fatma Talip
Kahraman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan
havuzları ziyaret ederek, öğrencilerle buluştu. Bakan
Kasapoğlu daha sonra Taşdelen İMKB Lisesi’ne giderek
okul bahçelerine yapılan basketbol sahaları ile ilgili
Başkan Poyraz’dan bilgi aldı.

Yeni etkinlik müjdesi
Basketbol sahalarının incelenmesi sırasında yapılan
görüşmelerde Çekmeköylü gençler için Basketbolu
Turnuvası ile ilgili yeni bir etkinliğin temelleri atıldı.
Eylül ayında yapılması planlanan etkinliğin detayları için
ekiplere talimat verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile birlikte, Şehit
Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı’nı ziyaret ederek, spor
parkurlarını dolaştı ve gençlere kitap hediye etti.

dergiteneffus.com
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GOOGLE
KURULDU

NEPTÜN
İLK KEZ
GÖRÜLDÜ

7 EYLÜL 1998 - ABD
Hepimizin bir şeyi merak ettiğinde ilk
başvurduğu internet arama motoru
California’da üniversite öğrencisi
Larry Page ve Sergey Brin
tarafından kuruldu.

22 EYLÜL 1846 – ALMANYA
Neptün gezegeni ilk kez Alman bilim adamı
Johann Gottfried Galle tarafından
gözlemlendi.

İLK
MOTORLU
UÇUŞ

BALKANLARDAKİ
ACI KAYBIMIZ

12 EYLÜL 1906 – DANİMARKA
Havacılık tarihinde ilk kez bir Avrupalı mucit
motorlu uçuş yaptı. Jakob Ellehammer, kendi
imalatı olan dört pervaneli uçağıyla 42 metre
kadar uçmayı başardı.

18 EYLÜL 1885 –XX BULGARİSTAN
Şimdiki adı Plovdiv olarak anılan Filibe, ayrılık
yanlısı bir grubun etrafı kışkırtmasıyla
Osmanlı topraklarından ayrıldı ve Rumeli-i Şarkî
Bulgaristan ile birleşti.

DENİZLERDEKİ
GALİBİYET
27 EYLÜL 1538 – YUNANİSTAN
Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması
katıldığı Preveze Deniz Savaşı’ndan galibiyetle ayrıldı.
Bu zaferle birlikte Atalarımız Akdeniz’deki mevcut
hâkimiyetlerini pekiştirmiş oldular.
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MOĞOLLARIN
HEZİMETİ

CUMHURİYET
İLAN ETTİLER

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.

14 EYLÜL 1917 – RUSYA
Rusya’nın milli meclisi sayılan Duma’da
Cumhuriyet ilan edildi.

DEMOKRASİ
ŞEHİTLERİ

KARA KARTAL
SEMALARDA
EYLÜL 1903 – TÜRKİYE

16-17 EYLÜL 1961 – TÜRKİYE
Ülkesinin başına seçimle gelen Başbakan
Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam
edildi. Sandıkla gelen bir lideri adaletsiz bir
yargılamayla ipe götüren darbeciler Türk siyasi
tarihine kara bir leke sürmüş oldular!

Türkiye’deki ilk ciddi spor kuruluşu için adım
atıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü adıyla
Beşiktaş semtinde kurulan topluluk bugün de
birçok spor dalında önemli başarılara imza
atmakta.

İSTANBUL’UN
ATLI
TRAMVAYLARI
3 EYLÜL 1872 – TÜRKİYE
Azapkapı-Ortaköy hattında çalışmaya başlayacak
olan atlı tramvayların açılış töreni
gerçekleştirildi. Topkapı Meydanı’na toplanan
kalabalık bu heyecanlı süreci keyifle takip
ettiler. Böylece halkın kullanabileceği ucuz
taşıtlar hizmet vermeye başladı.

dergiteneffus.com
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Bab' Aziz

Yol yoktur, sen yürürsen yol olur...

Önce arkadaşlarınd
an kurtul.

Neden?
Sherlock Holmes

Karşımda fazla kişi olmasından
hoşlanmam.
12
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Odadaki zekâ seviyesi düşüyor.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

...

Çay da çaymış ge
rçekten...
Leyla İle Mecnun

Koydun içine 2 bin tane şekeri,
sonra da çay da çaymış.

Çay değil ki o, helva.

Kirazın Tadı

Bakış açınızı
değiştirmelisiniz...

...ki dünya değişsin.
dergiteneffus.com
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Karadeniz’in
Koca Yürekli Cesur
Çocuğu

EREN
BÜLBÜL
14
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Sarı saçların, iri mavi gözlerin, küçük yaşında
omzundaki büyük yüklerin ve tam da
Karadeniz’e yakışır cesaretinle iyi ki
geçtin hayatımızdan Eren…

T

rabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11
Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü
mensuplarıyla sağlanan sıcak temas
sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren
Bülbül 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelmişti.

örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak
temas sırasında yaralandı.
Bülbül, ağır yaralı
olarak kaldırıldığı
Karadeniz Teknik
Üniversitesi Farabi
Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim
Hastanesi'nde
Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu hayatını kaybetti.
İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül,
2016 yılında babasını kaybetti. Çevresinde
Bülbül'ün
Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül,
cenazesi, 12
okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle Ağustos 2017'de
bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı İçişleri Bakanı
sağlamaya çalıştı.
Süleyman Soylu'nun
da katılımıyla aile
Teröristleri Karadeniz’e
kabristanlığında
sokturmadı
toprağa verildi.
Aynı çatışmada,
Kısa süren hayat
iki çocuk babası Jandarma
yolculuğu
Astsubay Başçavuş
boyunca annesi
Ferhat Gedik de şehit
ve 12 kardeşi
olmuştu.
ile ekonomik
zorluklarla
İyi ki varsın Eren
mücadele
eden
Eren Bülbül'ün
Bülbül,
ölümünden bir
Trabzon'un
süre önce sosyal
Maçka
medya hesabından
ilçesi
paylaştığı
kırsalında,
fotoğraflar ve
11 Ağustos
sözler çok dikkat
2017'de
çekmişti. Küçük
bölücü terör
yaşında odun taşırken
dergiteneffus.com
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görüntülendiği fotoğrafı ile "Biri de çıkıp demiyor Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de verilerek,
ki Eren iyi ki varsın" sözü adeta hafızalara
Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip
kazındı.
Lisesi olarak değiştirildi. Maçka Belediyesi
tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye de
Sevenleri, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren
"Eren Bülbül Cami" adı verildi.
iyi ki varsın" paylaşımına, "İyi ki
varsın Eren" sözleriyle karşılık
Yine ilçe yolu güzergâhındaki
verdi. Eren'in adı Trabzon'da
bir tünele "Eren Bülbül"
okul, cami, kütüphane
adı verilirken, ilçeye bağlı
ve tünelin yanı sıra
Başar Mahallesi'ndeki
farklı mekânlarda da
ilkokulda "Şehit
yaşatılıyor.
Eren Bülbül" adına
kütüphane ile Bekçiler
mevkiinde de hatıra
Şehit Eren Bülbül'ün
ormanı oluşturuldu.
adı, o dönem eğitimini
sürdürdüğü Maçka
16
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Trabzon merkezde
de stadyumda,
okullarda,
üniversitelerde,
cadde ve sokaklarda
çeşitli şekillerde
adı yaşatılan
Bülbül anısına
voleybol, futbol ve
wushu turnuvaları
düzenlendi. Şehit
Eren Bülbül'ün "kara
lastik"leri de Bolu'nun Gerede ilçesindeki
Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.

Kanı yerde kalmadı
Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Başçavuş
Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırının faili
"Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır,
güvenlik güçleri tarafından 15 Temmuz 2018'de
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen
operasyonda ölü ele geçirildi.

Kabri ziyaretçisiz kalmıyor
Öte yandan, Bülbül'ün şehit
edildiği olayın meydana geldiği
yerin yakınındaki Türk
bayraklarıyla süslenmiş kabri
ziyaretçisiz kalmıyor. Burada
dua eden bazı ziyaretçiler,
mezara çiçeklerin yanı sıra
çeşitli spor kulüplerine ait
atkılar ile tespih gibi benzeri
eşyaları bırakıyorlar.
dergiteneffus.com

17

DOSYA arrow-circle-left

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar
Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan
Yakışır'ın, PKK'nın sözde Karadeniz bölge
sorumlusu olduğu bildirilmişti. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi
rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler
cehennemde, sen cennettesin. Kahraman
jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde
Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod
adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve
'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü."
ifadelerini kullanmıştı.
Seni kalbinden tanıyoruz çocuk!
Eren Bülbül, henüz 15 yaşındaydı.
Omzunda Karadeniz’in uçsuz bucaksız
dağlarının yükü vardı. Karadenizlilerin
bir lafı vardır, “umudumuzun bittiği
yerde, inadımız başlar” diye. Eren de
öyleydi! Hangi zorluk, Karadeniz’in hırçın
dalgalarından daha inatçı olabilirdi ki?
Eren’in kalbinde, kocaman bir Türkiye
hayali vardı. Bölünmemiş, kardeşçe yaşanan
bir Türkiye! Eren bu yüzden hainleri
yetkililere bildirip yerlerini gösterdi. Eren’in
yüz hatlarında vatan sevgisinin ve küçük
yaşta büyümenin izleri vardı. Kimi insanı
yüzünden tanırsınız. Biz Eren’i kalbinden ve
cesaretinden tanıdık.
Hey 15’li türküsünün hikâyesini bilenler
bilir. Ülkemizin girdiği onca savaşta, henüz
15 yaşındaki vatan evlatlarının cephelere
koşmasının hikâyesidir o türkü. Eren de
henüz 15’inde koşuvermiştir o cepheye.
Aynı sancak ve aynı bayrak için! Ruhun şad,
mekânın cennet olsun Eren! Trabzon’un
patika yolları, Karadeniz’in koca dağları
artık sensiz! Ama sen Türkiye Cumhuriyeti
var olduğu sürece hepimizin gururusun! İyi
ki vardın Eren, iyi ki varsın…
18
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HATIRASI YAŞATILIYOR
Şehit Eren Bülbül, birçok kere adına yakışır şekilde ülkemizin her
yerinde anıldı. 2018 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Eren
Bülbül adına Somali’nin başkenti Mogadişu’da bir yetimhane açıldı.
Ayrıca Türk Hava Yolları, Boeing 787 model yeni yolcu uçağına, Eren
Bülbül’ün hatırasının yaşaması amacıyla Maçka ismini verdi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geçen yıl haziran ayında
sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2
SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

dergiteneffus.com
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GAZİANTEP’TE TEK
Bu sene gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e, mede

T

açıklamaya
ürkiye’nin
göre, T3 Vakfı ve
millî
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
teknoloji
yürütücülüğünde gerçekleşen ve "Milli
hamlesini
Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan dev
gerçekleştirmesi ve
teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle festival, 2020 yılında misyonunu tüm Türkiye’ye
yola çıkan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve yayma hedefi ile yoluna devam etme kararı aldı.
teknoloji festivali Gaziantep’te açılıyor.
Farklı kategorilerde ödüllü
22-27 Eylül tarihlerinde yapılması
yarışlar
planlanan festivalin bir sene
İstanbul’da bir sene ise
Festival coşkusu Eylül
Anadolu'nun bir şehrinde
yapılması planlanıyor.
2020’de Güneydoğu
Anadolu bölgesinde
Türkiye Teknoloji
Anadolu’nun en güzide
Takımı Vakfı’ndan
şehirlerinden, köklü bir
(T3 Vakfı) yapılan
kültüre ve tarihe sahip
20
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NOFEST COŞKUSU
niyetler beşiği Gaziantep ev sahipliği yapacak.

Gaziantep’te
yaşanacak.
TEKNOFEST,
gençlerin,
geleceğin
teknolojileri
üzerinde
çalışmalarını
desteklemek için roket
yarışmasından, İHA tasarım yarışmasına kadar
farklı kategorilerde teknoloji yarışmaları
düzenliyor.

Gençlerimizi destekliyoruz
Festival, Türkiye’nin önde gelen teknoloji
şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin
destekleriyle düzenleniyor. Son olarak
17-22 Eylül 2019'da Atatürk Havalimanı’nda
gerçekleştirilen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçi ile
rekor kıran TEKNOFEST dünyanın en büyük
havacılık etkinliği oldu. Teknolojiye ilgisi olan
gençlerimizi diğer alanlarda olduğu gibi bu
alanda da yürekten destekliyoruz.

Her yıl düzenlenen teknoloji yarışmalarına
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından
gençler büyük ilgi gösteriyor. Gerçekleştirilen
son festivale Türkiye'nin 81 ili, dünyanın
122 ülkesinden 17 bin 373 takım 50 bin başvuru
yapmıştı. Bu başvurular arasından belirlenen
10 bin finalist ise 19 farklı kategoride düzenlenen
Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji
yarışmalarında dereceye girmek için mücadele
etmişti.
Millet Kütüphanesi - ANKARA

dergiteneffus.com
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SUPER LiG YENi SEZON
11 EYLUL’DE BASLIYOR
Koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz sezon ertelenen ve geçtiğimiz ay
nihayete eren Süper Lig’de yeni dönem başlıyor.

R

iva'da yapılan Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu
toplantısında, yeni sezon ve transfer
döneminin başlangıcı karara bağlandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Süper
Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül 2020
Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021
Pazar günü tamamlanacak.
2020-21 Süper Lig sezonunun adı,
koronavirüs sebebiyle hayatını
kaybeden “Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu Sezonu” olacak.
2020-2021 Futbol Sezonu 1.
Transfer ve Tescil Dönemi,
4 Ağustos'ta başlayıp, 5
Ekim'de sona erecek.
İkinci transfer ve
tescil dönemi ise
daha sonra ilan
edilecek.

22

Sınırlı sayıda seyirci
Yeni sezon öncesinde, koronavirüs tedbirleri
dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlarda yeni
düzenlemeye gidildi. Müsabakalara tribün
kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak
olup locaların kullanımı da serbest bırakılacak.
Karar ekim ayında uygulanmaya başlanacak.
Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak
tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye
uyması ve maske takması zorunlu
olacak.
Korona salgını sebebiyle
geçtiğimiz sezonda birçok alanda
ligler sağlık sebebiyle ertelenmiş
ya da iptal edilmişti.
Yeni dönemde
gerekli önlemler
alınarak spora
doyacağımız
bir yıl olmasını
umuyor ve tüm
takımlara bu
sezonda başarılar
diliyoruz.

dergiteneffus.com
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2020-2021 Süper Lig
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Sezonu
Eylül 2020 Fikstürü
1. HAFTA - 11 Eylül Haftası
11 Eylül - 20.00
12 Eylül - 17.00
12 Eylül - 17.00
12 Eylül - 20.00
12 Eylül - 20.00
13 Eylül - 17.00
13 Eylül - 17.00
13 Eylül - 20.00
13 Eylül - 20.00
13 Eylül - 20.00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş.
HES KABLO KAYSERİSPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
HATAYSPOR

-

FENERBAHÇE A.Ş.
ALANYASPOR
YENİ MALATYASPOR
GAZİANTEP FK A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR
KASIMPAŞA A.Ş.
B.B. ERZURUMSPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
BEŞİKTAŞ A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Tam Fikstür için
QR Kodu Okutunuz

2. HAFTA - 18 Eylül
H
18 Eylül - 20.00
19 Eylül - 13.30
19 Eylül - 16.00
19 Eylül - 19.00
19 Eylül - 19.00
20 Eylül - 13.30
20 Eylül - 16.00
20 Eylül - 19.00
20 Eylül - 19.00
21 Eylül - 20.00

aftası

YENİ MALATYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
YUKATEL DENİZLİSPO
R
ALANYASPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş.
B.B. ERZURUMSPO
R
KASIMPAŞA A.Ş.
GAZİANTEP FK A.Ş.
MEDİPOL BAŞAKŞEH
İR FK
FENERBAHÇE A.Ş.

-

GÖZTEPE A.Ş.
İ.H. KONYASPOR
TRABZONSPOR A.Ş.
HES KABLO KAYSER
İSPOR
FRAPORT-TAV ANTA
LYASPOR
DEMİR GRUP SİVAS
SPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
.
FATİH KARAGÜMRÜK
A.Ş.
GALATASARAY A.Ş.
HATAYSPOR

3. HAFTA - 25 Eylül Haftası
25 Eylül - 20.00
26 Eylül - 13.30
26 Eylül - 16.00
26 Eylül - 16.00
26 Eylül - 19.00
27 Eylül - 13.30
27 Eylül - 16.00
27 Eylül - 16.00
27 Eylül - 19.00
28 Eylül - 20.00

FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
HES KABLO KAYSERİSPOR
HATAYSPOR
GÖZTEPE A.Ş.
TRABZONSPOR A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR
İ.H. KONYASPOR
GALATASARAY A.Ş.
F.-T. ANTALYASPOR

-

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
B.B. ERZURUMSPOR
KASIMPAŞA A.Ş.
GAZİANTEP F.K. A.Ş.
YENİ MALATYASPOR
ALANYASPOR
MKE ANKARAGÜCÜ
BEŞİKTAŞ A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş.
YUKATEL DENİZLİSPOR

dergiteneffus.com

23

GÜNCEL arrow-circle-left

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM
DÖNEMİ BAŞLIYOR
Ülkemizde yeni eğitim-öğretim dönemi için kollar itinayla sıvandı. İlk ders zili için heyecan
dorukta. Sağlıklı bir şekilde öğrenmeye devam etmek için hepimize çok iş düşüyor.

K

Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler
eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla
devam edecekler. Uzaktan eğitim
araçları, kendi kademelerine
uygun içerikler çerçevesinde
EBA televizyon kanalları, kendi
öğretmenleriyle yaptıkları canlı
dersler ve bu derslerin devamında
EBA internetin içeriğindeki bir takım
konulardan da oluşuyor.

oronavirüs sebebiyle,
geçtiğimiz dönem Mart
ayında öğrenciler uzaktan
eğitim sistemine başlamış,
Haziran ayına kadar bu süreç devam
etmişti. Bu yıl okulların açılacağı
tarih merakla beklenirken, Milli
Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos 2020
tarihinde uzaktan eğitim ile okulların
açılacağını 21 Eylül'de de aşamalı ve
seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin
başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "21
Eylül'de okulların temelde açılmasından yana
bir yaklaşım içindeyiz." dedi.
Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan
eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış
oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen
sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin
de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz” diyerek okulların
açılacağının müjdesini verdi.

24

Eğitim öğretim faaliyetleri için tüm
kurum ve kuruluşlarımızla, ülkemizin
geleceği çocuklarımız ve gençlerimiz için
tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar almanın
gayretindeyiz. Sizler de maske, mesafe ve hijyen kuralına
uyarak, bizlerin işini kolaylaştırabilir, daha sağlıklı bir okul
dönemine katkı sağlayabilirsiniz.
Eğitimde devamlılık, birçok açıdan önemli bir yere sahip.
Savaş dönemlerinde bile eğitimin devam etmesi için mücadele
verilir. Çünkü şartlar ne olursa olsun, geleceğimiz gençlerimiz
sayesinde ilerlemeye devam edecektir. Bu sebeple hepiniz için
yeni eğitimöğretim dönemimin hayırlı olmasını diliyoruz. Zilin
sesini duydunuz haydi sınıflara! :)

dergiteneffus.com
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KİTAP KAFE VE
GENÇLİK MERKEZLERİNİN
YAPIMI BAŞLADI

Çekmeköy Belediyesi, parklarda gençleri kitapla buluşturacak.

Ç

ekmeköy Belediyesi Kitap Evi ve Gençlik
Merkezi projesi kapsamında parklara yeni bir
soluk getiriyor. İlk etapta Ekşioğlu Mahallesi Şehit
Turan Çamur Parkı, Aksa Cami Parkı, Mevlana Parkı
ve Merkez Mahallesi park alanında yapılacak 4
merkezin inşaat çalışmaları başladı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
“Parklarımız vatandaşlarımızın buluştukları en
yoğun kullanılan sosyalleşme alanları. Parklarımıza
oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra bir
de gençlik merkezleri ekleyeceğiz. Bu merkezlerde
gençlerimiz temiz alanlarda buluşma, kitap okuma
ders çalışma fırsatı bulacaklar,” dedi.

dergiteneffus.com
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TÜRKİYE’NİN YERLİ ve
MİLLÎ İŞ MAKİNASI İÇİN
KOLLAR SIVANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen
dünyadaki ilk lastik tekerlekli elektrikli iş makinesini test etti.

E

lektrikle çalışan ilk yerli iş makinesi
görücüye çıktı. 7 ton ağırlığındaki yerli ve
milli elektrikle çalışan iş makinesi TÜBİTAK
tarafından hayata geçirildi. Ekskavatörün hayata
geçirilmesinde yerli mühendisler görev aldı.
Hidromek, tamamen elektrikli bir kompakt
ekskavatör olan HİCON 7 W'yi Bauma’da
tanıtıyor. Yüzde 100 elektrikli HİCON 7W,
26

sahip olduğu elektrik motoru sayesinde, daha
sessiz, daha verimli ve çevre dostu olmasıyla
öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu olması ve kompakt
boyutları ile çevresel etkiyi azaltan HİCON
7W, şehrin birçok noktasında kolaylıkla
kullanılabiliyor. HİCON 7 W kullanıcılarına
binaların içinde, bahçelerde ve parklarda, şehir
içi şantiyelerde, tünellerde ve yer altında çalışma
imkânı sunuyor.

dergiteneffus.com

arrow-circle-right TEKNOLOJİ

Yakıt tüketiminin olmaması, verimli güç
tüketimi sağlayan motoru ve bakım
maliyetlerinin düşük olması HİCON 7 W’yi
ekonomik kılıyor. Tek şarjla 8 saat kullanım
sağlayan HİCON 7W’da bulunan standart
soket makinenin kendi kendini şarj etmesine
yarıyor. Araç şarj istasyonlarında kolaylıkla
3 saatte tam şarj olan HİCON 7 W, hızlı şarj
ile 30 dakika içinde de şarj olabiliyor. Ayrıca,
uygun prizlere evde veya garajda da şarj
edilebiliyor.

10 MADDEDE YERLİ İŞ
MAKİNAMIZ
1. Dünyanın ilk plastik tekerli iş makinesi
olarak tarihe geçti.
2. Tübitak'ın desteği ile yapıldı.
3. Akıllı hidrolik sistemle çalışıyor. En önemli
özelliği verimliliğin yüksek tüketim değerleri
oldukça düşük olması.
4. Üç direksiyon modu bulunuyor.
5. Yüzde yüz yerli dünyanın ilk lastik tekerlekli
7 ton kapasiteli elektrikli iş makinası
6. Bilgi ekranı sayesinde etrafındaki araçlarla
iletişim kurabiliyor. Görsel ve sesli olarak uyarı
sistemi ile yaya ve araçları uyarıyor. Uyarı
sistemi güvenli kullanım sunuyor.
7. Üzerindeki güneş pilleri ile çevreci.
8. Dünya çapında birçok önemli kuruluştan
tasarım ödülü aldı.
9. Operatörü aracı kişisel olarak
değiştirebiliyor.
10. 2021 yılı sonunda seri imalata hazır hale
getirilecek.

dergiteneffus.com
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1.392 m. uzunluğu, 6.8 m. genişliği ve
174 kemerli yapısıyla dünyanın en uzun
taş köprüsü.
dergiteneffus.com

U ZU NKÖPRÜ / E Dİ RNE

m a n a za ra
S e n d e b eğ e n d iğ in
fo to ğ ra fı n ı çe k
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OKULA GİDERKEN

ÇEKİLİŞLE 1GB MOBİL İNTERNET
KAZANAN OKURLARIMIZ

SINIFTA

•
•
•
•
•

Sıla Özer
Şerafet Abdumajidova
Muteber Kaplan
İbrahim Sara
Mustafa Kılıçay

•
•
•
•
•

Bülent Aydın
Merve Denek
Murat Çerkez
Kahraman Değer
Suna Okatan

HOCA GELİNCE

E-OKUL'A BAKARKEN BABAM
OKULDAN ÇIKINCA
30
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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA KONSER ve SİNEMA
ETKİNLİKLERİMİZE ARA VERDİK.
SÜRPRİZ HEDİYELERİMİZE
DEVAM EDİYORUZ:)
dergiteneffus.com web sitemizden
bulmaca şifresini gönderin, siz de ödül
kazanma şansını yakalayın.

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

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

YANIMDAKİ ÖĞRENCİ TEŞEKKÜR ALINCA BEN

OKULUN İLK GÜNÜ

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

EN KÜÇÜKLER

EN BÜYÜKLER

ÇALIŞKANLAR

TEMBELLER

UYKULULAR

BÜTÜN YAZ SAÇINI UZATIP
ŞEKİL OLMAYA ÇALIŞANLAR
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PAKET GIDALARDAN
UZAK DUR, SAĞLIKLI KAL!
Günümüzde her şeyi hızlı tükettiğimiz gibi sağlığımızı doğrudan
etkileyen beslenme alışkanlığımızda da aynı hataya düşüyoruz.
Ama alternatif bir yol mevcut.

H

azır gıda paketli olarak satılan
ve içindeki gıdanın uzun süre
dayanmasını sağlayacak katkı
maddeleri, gıda boyaları ve
kimyasallar içeren yiyecekleri
anlatmak için kullanılıyor. Evde
yapılmayan, organik olmayan
ve marketlerden alınan
hemen hemen tüm paketli
ürünler hazır gıdalar
sınıfına giriyor.
Paketlilerin yanı sıra fast
food tarzı yiyecekler
de dondurulmuş
32

olarak saklandıklarından hazır gıda kapsamında
değerlendiriliyor. Hazır gıdaların raf ömrünü
uzatmak için içlerine sağlığı tehdit edebilecek
özel katkı maddeleri katıldığından,
sağlığımıza olan zararları bu
noktada başlıyor.
Hazır gıdalar, en fazla kanser
riski taşıdığı için eleştiri
oklarının hedefindeler.
İçlerindeki bazı
katkı maddelerinin,
gıda boyalarının
ve dayanıklılığı
artıcı kimyasalların
kanserojen özellikte
dergiteneffus.com

arrow-circle-right SAĞLIK

hastalığının artış göstermesine neden olduğu
bilinen başka zararlarından.

olduğu, özellikle çocuklar üzerinde daha da
fazla olumsuz etkileri olduğu bilimsel olarak
kanıtlanmış durumda.

Bazı pratik alternatifler

Kanser riski var

Günlük hızlı akan hayatımızda
hazır gıdalardan tamamen
uzak durmak imkânsız
olsa da tüketimi
azaltmak için
yapılabilecek şeyler de
mevcut:

Uzun süre ve çok miktarda
tüketildiklerinde uzun
dönemde kanser riskini
arttıran bu ürünlerden
özellikle çocukların
korunması gerekiyor.
Katkı maddeleri ve
kimyasallar içeren
hazır gıda tüketiminin
yetişkinlerde kanser
hastalığına yakalanma
riskini %30 artırdığı
belirlenmiş iken, bu
oranın çocuklar için %60’a
varabildiği açıklanmış.
Hazır gıdalar, kanserin yanı sıra şeker, tansiyon,
kalp ve damar hastalıklarını artırmakta,
çocuklarda gelişimi ve boy uzamasını engelleyici
etki yapmaktadır. Çocuk gelişiminde olumsuz
etkileri bulunan boyalı ve işlenmiş şekerli gıda
maddelerinin erken ergenliğin
ve şeker

• Domates salçası,
biber salçası, turşu,
ketçap, tarhana
gibi bütün bir yıl
tüketilebilecek gıdaların
evde yapılması gerektiği
konusundaki tavsiyeler
giderek çoğalmakta. Bunun
nedeni ise hazır olarak alınan
ürünlerin dayanıklılık süresi ne kadar fazla
ise, içerdiği zararlı katkı maddelerinin de o
kadar fazla olması.

dergiteneffus.com
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Tüm yıl tüketilecek dayanıklı gıdaların evde
hazırlanması zor görünse de, bunun yapılması
özellikle çocuk sağlığı açısından
önemli.
• Yoğurt, evde hazırlanması
en kolay yiyeceklerden
biri. Günlük sütten
yapılan yoğurt, taze
meyveler ve bal ile
birleştirilip çocuklar
için sağlıklı bir seçenek
olarak sunulabilir.
Marketten alınan meyveli
yoğurtlar yerine, doğal
olarak hazırlanmış böyle
bir seçenek, tat olarak fark
etmeyecek ancak sağlık açısından
oldukça olumlu katkı sağlayacaktır.

görülmüştür. Organik gıdaların besin değerleri
daha fazla olduğundan bağışıklık sistemini
güçlendirmekte ve hücrelerin zarar
görmesini zorlaştırmakta olduğu da
araştırma sonuçlarında ortaya
çıkmıştır.
• Maydanoz, dereotu,
nane gibi tat verici
yiyeceklerin evde
yetiştirilmesi, hem sağlıklı
bir seçim hem de bitkilerin
büyümesini takip etmek
çocuklar için değişik bir
deneyim olacaktır.
•
Hazır bulyonları
kullanmak yerine et, tavuk ve balık
sularını evde hazırlamak, yemeğinize
daha az katkı maddesinin girmesi demektir.

• Konserve yerine mevsimlik sebzelerin tüketimi Evde hazırlanabilecek değişik yemekleri
de sağlıklı yeme alışkanlığı kazanmak için
araştırmaya başladıkça bu konuda artık ne kadar
önemlidir. Paketlenmiş ürünler yerine
çok kaynak olduğunu görecek ve hazır
pazardan alınan sebze ve
gıdaların yerini tutacak yiyeceklerin
meyveler, mevsiminde
çokluğu karşısında şaşıracaksınız.
yendiği için hazır gıdaların
verdiği zararları
Gelecekte daha
engellenmiş olacaktır.
sağlıklı nesillere
Konserve yiyecek
sahip olmak
almak zorundaysanız
istiyorsak
tenekede olanları
her konuda
değil, cam
olduğu gibi
kavanozda olanları
yeme içme
tercih etmek daha
alışkanlığı
sağlıklıdır.
konusunda
da doğal
• Paketli ürünlerin
olana dönmeliyiz.
alınması zorunluysa,
Bu konudaki ufacık
organik olanların tercih
bir farkındalık, eminiz
edilmesi gerekir. Yapılan
ki çarpan etkisiyle
araştırmalarda organik
hayatlarınızda birçok
gıdaların ömrü uzattığı, daha
olumlu ve sağlıklı sonuçları
sağlıklı olmayı sağladığı ve
beraberinde getirecek.
kilo vermeye yardımcı olduğu
34
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KIBRIS CADDESİ’NDE
BAKIM GÜNÜ

la,
Çekmeköy Belediyesi ekipleri, Kıbrıs Caddesi’nde başlattıkları çalışmay
caddenin bakım, onarım, tadilat ve temizlik işlerini yaptı.

Ç

ekmeköy Belediyesi’nin farklı birimlerinden oluşan
ekipler güçlerini birleştirerek, sabahın erken
saatlerinde Taşdelen Kıbrıs Caddesi’nde bakım onarım
çalışmalarına başladı. Her gün binlerce Çekmeköylü’nün
kullandığı yürüyüş parkurunu da içinde bulunduran
caddede, hummalı bir çalışma yapıldı. Çalışmalar
kapsamında; ağaçların kuruyan dalları budandı, kaldırım
ve asfaltta onarım yapıldı. Son olarak yürüyüş yolunu
boyayan ekipler, cadde üzerindeki çöp bidonlarının da
temizliğini yaptı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
”Tatil dönemleri, alt yapı çalışmalarımızı rahatça
yapabildiğimiz bir zaman dilimi; bu nedenle
sokakta çalışan mesai arkadaşlarım, her yıl olduğu
gibi bu yıl da, yaz aylarını çok yoğun geçiriyor.
Cadde ve sokaklarımızda hummalı bir çalışma var.
Faaliyetlerimizin sonbaharda da devam etmesini
planlıyoruz,“ dedi.

dergiteneffus.com
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BALKANLARDA BİZDEN BİR ŞEHİR

KIRCAALi
Balkan sınırımızın az ötesinde bizden bir şehir duruyor. Kadim şehirlerimizden
Kırcaali’ye uzanıyoruz.

G

1 hastane, 1 telgrafhane ve 5 çeşme
yer alıyordu.

üneydoğu Bulgaristan’da
yaklaşık 45 bin kişilik
nüfusuyla şirin bir Türk
şehri Kırcaali. Bu şehirde,
yine Türklerin ağırlıklı yaşadığı
Hasköy ve Gümülcine (Yunanistan)
yönlerine uzanan karayolları ve
atalarımızdan kalma tren istasyonu yer alır.
3000 yıl boyunca, farklı medeniyetlerin ve
kültürlerin beşik noktası olan Kırcaali, Trakların, Antik
Yunanların, Romalıların, Slavların, Bizanslıların ve Türklerin
kesişme noktasında yerini aldı. Akdeniz ikliminin esintilerini
yaşayan şehri Osmanlı
İmparatorluğu, 1363-64
yılları arasında fethetti.

Bugünküne en yakın haliyle
modern Kırcaali’nin 1487 yılında
Karamanoğulları Beyliği’nin
yıkılmasıyla Rumeli’ye gönderilen
ahali tarafından kurulmuş olabileceği
düşünülüyor. 1878 yılında imzalanan
Berlin Antlaşması’na kadar bu kadim şehrimiz
Osmanlılara aitti. Berlin Antlaşması ile Bulgaristan
Prensliği’ne katılan şehir sonra Türkiye’ye bırakıldı ama
Balkan Savaşları’nın ardından Osmanlı Hükümeti kararı
tanımasa da şehir fiili olarak
elimizden çıktı.

Şehirdeki ilk Türk imar
faaliyetleri
Osmanlılar şehri aldıklarında
Edirne sancağının bir kazası
olarak yerlileri hayatlarını
devam ettirdiler. Kaza
içinde 6 mahalle, 103 köy,
3 kışla, 1 hükümet konağı,
36
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Zengin Osmanlı mirasıyla
bezeli bu şirin Balkan
kentinde şehrin adını taşıyan
Kırca-Ali’nin Osmanlı
döneminden kalma bir
türbesi bulunuyor. Bu türbe
günümüzde Kırcaali Merkez
Camii’nin bahçesinde
bulunuyor.

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER
Şehrin sosyo-kültürel yapısı
Şehrin nüfusu 1892 tarihli bir belgeye
göre tamamı Müslüman halktan
oluşuyordu. 1920’lerde eski nüfusu
35 bin civarı olan şehirde 4.417 kişi
kaldı. Bu yıllarda şehre Bulgarlar da
yerleşmeye başladılar. Süreç içinde etnik
ve demografik yapısı değiştirilmeye
çalışılsa da son nüfus kayıtlarına göre
şehrin büyük bir kısmı halen Türk
Müslümanlardan oluşuyor.
Balkanlardaki Türk şehri Kırcaali’nin
yönetimi halkın ağırlıklı Türk
olmasından dolayı soydaşlarımız
tarafından
yapılıyor.
Şehrin
ekonomisi ise
makine, besin,
tütün ve oto
montaj sanayii
gibi sektörlere
dayanıyor.

Kırcaali’nin ülkemizdeki kardeş şehirleri
Güney Bulgaristan’ın en büyük müzelerinden
Bölgesel Tarih Müzesi, Kırcaali’de yer alıyor.
Müzede Perperikon ve Tatul harabelerinde bulunan
eşyalar sergileniyor. Kırcaali’nin ülkemizdeki kardeş
şehirleri ise şöyle: Gaziosmanpaşa (İstanbul),
Tekirdağ, Bursa ve İzmir.
Balkanlardaki Osmanlı mirası birçok Türk şehri gibi
Kırcaali’nin de gönüllerimizde kıymetli bir yeri var.
Atalarımızdan yadigâr bu kadim şehirlerimizi bir
nebze olsun siz gençlere tanıtıp sevdirebiliyorsak
ne mutlu bizlere.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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KARA EYLUL VE DARBE
KURBANI HAYATLAR
12 Eylül 1980 darbesi bu ülkenin başına gelmiş en acı hadiselerden. Ve yine bir
Eylül ayında darağacına gitmişlerin acı hatıraları da öyle… Bir daha yaşanmasın
umuduyla, uyanık kalmak için darbeleri unutturmuyoruz!

T

ürkiye, tarihi serüveni içinde maalesef
neredeyse her 10 yılda bir askeri
darbeye maruz kaldı. Bunlardan ilki 27
Mayıs 1960 tarihinde Cemal Gürsel’in
başını çektiği bir askeri darbe olup emir komuta
zinciri içinde hayata geçirildi.

adımlar atıldı. O dönemde siyaset yapan liderler
birer birer darağacına gönderildi. Türkiye’nin
kazanımları sekteye uğradığı gibi ülke, bir 10 yıl
geriye gitti.
3 Demokrasi Şehidi

1960 darbesiyle birlikte hem kamusal alanda
Darbe mağduru olarak Eylül ayında yitirdiğimiz
hem de sivil alanlarda birçok acı hatıralar bırakan yiğitler onlar! 1960 darbesi sonrasında haksız
38
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iddialarla asılan merhum Başbakan Adnan
Menderes ve arkadaşları. 1960 darbesinde de
ülkemiz tıpkı diğer darbelerde olduğu gibi büyük
kan kaybetti. Projeler askıya alındı. Türkiye
karanlığa gömüldü.

Kod adı Bayrak Harekâtı olarak planlanan 12
Eylül darbesi, aslında 11 Temmuz günü sabaha
karşı yapılacaktı. Dönemin hükümeti meclisten
güvenoyu alınca darbeciler hain planlarını
ertelediler.

Tüm yapılan antidemokratik uygulamalar
yetmezmiş gibi
bir de haksız
yere idama
gitti siyasi
tarihimizden
3 önemli
figür: Adnan
Menderes, Fatin
Rüştü Zorlu ve
Hasan
Polatkan.
Bugünlerde
onları yağlı
urgana
sürükleyen
hainleri kimse
hatırlamıyor bile ama demokrasi şehitleri, her
daim akın akın anılıyor dualarla ve ağıtlarla…

Eylül’ün 12’sinde sabaha karşı askeriyede
hareketlilik
başladı.
Türkiye’nin
önde gelen
kurumlarına tek
tek el konularak
yönetim ele
geçirildi.
Darbeciler
Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ni
lağvedip, 1961
Anayasası’nı
ortadan
kaldırdılar.

Kanlı 12 Eylül
Türkiye’nin
demokrasi
tarihinde kara bir
leke olarak yerini
alan 12 Eylül
1980 darbesinin
üzerinden ise
tam 40 yıl geçti.
Ülkemize tek
mirası acı ve
gözyaşı olan bu
kanlı darbenin
mağdurları da tek
tek idam sehpasına
gönderildi.

5 Darbeci General Yönetime El Koydu
Hain darbeye liderlik eden 5 General, Milli
Güvenlik Konseyi
adını verdikleri bir
oluşumla bütün
yetkileri ellerine
aldılar. Darbeciler,
acı hatırası yıllarca
hafızalardan
silinmeyen zalimce
uygulamalara imza
attılar. 650 bin kişi
gözaltına alındı; 517
kişi ölüm cezasına
çarptırıldı ve 50 kişi
idam edildi.
Siyasi partilerin
kapısına kilit
vuran darbeciler,
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39

İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit’i
Hamzakoy’a; Necmettin Erbakan ile Alparslan
Türkeş’i ise Uzunada’ya göndererek hepsine
siyasi yasak getirdiler. Demokrasinin esamesi
okunmak şöyle dursun, tüm antidemokratik
uygulamalar
hayata geçirildi.
“Daha
17’ydi!”
Darbe
öncesinde bir
askeri inzibat
erini öldürdüğü
gerekçesiyle
hüküm giyen
17 yaşındaki
Erdal Eren,
yaşı büyütülerek
13 Aralık 1980’de idam edildi. Darbecilerin
öylesine gözü dönmüştü ki, henüz reşit
olmayan mahkûmları bile umarsızca darağacına
göndererek gözdağı veriyorlardı. Daha sonraları
Teoman
“Daha on
yedi on
yedi on yedi
17'ymiş”
diye
anacaktı
Erdal Eren’i.
Önce
işkence
sonra idam
12 Eylül
darbesinin bir başka masumu da Mustafa
Pehlivanoğlu’ydu. Mustafa’nın ifadesi polis
tarafından zorla verdirilmişti ve idamına kadarki
süreci Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde geçirdi.
Mahkemede defalarca kez kendini müdafaa
etmeye çalışsa da onun da sonu diğer masumlar
40

gibi darağacı oldu. Ailesi idam edildiğini, 3 gün
sonra çocuklarını cezaevine ziyarete geldiğinde
öğrenebilecekti. 2010 yılında Recep Tayyip
Erdoğan, Mustafa Pehlivanoğlu’nun idamdan
önce annesine yazdığı mektubunu AK Parti
meclis grup
toplantısında
okumuştu.
“1 Sağdan 1
Soldan Astık”
Darbeden sonra
ilk idamlar, 9
Ekim 1980’de
gerçekleştirildi.
Sol görüşlü
Necdet Adalı
ve ardından sağ
görüşlü Mustafa
Pehlivanoğlu idam sehpasına çıkartmışlardı.
Darbeci komutan Kenan Evren uzun yıllar sonra
yargılandığında mahkemede dalga geçer gibi şu
cümleleri sarf
etti yaptıkları
idamlarla
ilgili: “adaletli
olsun diye bir
sağdan bir
soldan astık”.
İşte darbeciler
için olay bu
kadar basitti.
Kıydıkları
canlara oyun
oynar gibi bir
o taraftan bir
bu taraftan diye kılıf da uydurmuşlardı.
Bir Daha Asla
Darbeciler sonraki yıllarda da çeşitli zamanlarda
darbe teşebbüslerinde bulundular. 28 Şubatlar, 7
Nisanlar, 15 Temmuzlar…
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Necmettin Erbakan
Asılsız İddialarla Yargılanırken

Her biri 12 Eylül darbesinden sonra yaşandı
bu ülkede. Unutursak eğer tekrar tekrar
başımıza gelebilecek bir olgudan söz
ediyoruz. Yeterince iyi yargılayamazsak,
fırsat buldukça halkına silah doğrultabilecek
bazı odaklardan söz ediyoruz. Yeni 12
Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar
yaşanmasın diye uyanık olmaya mecburuz.
Geleceğimizin mimarı gençlerimizin de her
daim darbelerin karşısında olacağından
şüphemiz yok. Allah bu milleti bir daha
darbeye maruz bırakmasın.

Alparslan Türkeş
Mahkeme Salonunda

Kurban Edecek Liderimiz Artık Yok
“Bu ülkede sağcı-solcu, ilerici-gerici
yoktur; namuslu ve namussuzlar vardır”
demiş Üstat Cemil Meriç. Bizlere düşen
namussuzların ipliğini korkmadan,
demokratik yollarla her daim pazara
çıkarmak ve namuslulara da canımız
pahasına sahip çıkmaktır. Kardeşçe yaşama
arzumuza çomak sokmaya çalışan kim
varsa Türkiye halkasının dışında kalmaya
mahkûmdur. Bizlerin tek bir kurban edecek
lideri yoktur darbecilerin yoluna, bu da
böyle biline!
dergiteneffus.com

41

GEZELİM GÖRELİM arrow-circle-left

İSTANBUL’UN P
Büyükada, Heybeliada, Kınalıada… Liste uzun, gezilecek
yerler tadından yenmez. Sonbaharın en güzel renklerini
tatmak için Adalar turu yapmaya ne dersiniz?

P

Adalar ilçesinin merkezi
Büyükada’dır. İlçe 5
mahalleden oluşur:
Maden, Nizam,
Kınalıada,
Burgazada ve
Heybeliada.
2013 verilerine
göre adanın
nüfusu
16.166
kişiden
oluşuyor.
Temiz hava
huzur ve
dinginlik
deyince,
İstanbul’da ilk akla
gelen yerdir adalar.

rens adaları, İstanbul
adaları ya da
Kızıl adalar
İstanbul'un Anadolu
Yakası'nın güney
kıyılarının
açıklarında,
Marmara
Deniz'inin
kuzeydoğu
kesiminde
yer alan ve
kısaca Adalar
olarak anılan
takımadadır.
Büyüklü
küçüklü 9 ada ve
kayalıktan oluşur.
Aynı zamanda İstanbul
ilinin bir ilçesini oluşturan
Adaların beşinde (Büyükada,
Heybeliada, Kınalıada, Burgazada,
Sedef Adası) yerleşim vardır. Sivriada, Yassıada,
Kaşık Adası ve Tavşan Adası’nda ise sürekli ve
düzenli yerleşim yoktur.

42

Sonbahar Adalar’da
Güzel
Kapı girişlerindeki sarmaşıklar, dik yokuşlar,
piknik alanları ve plajlarıyla her gideni
kendine hayran bırakan Adalar, turistlerin de
İstanbul’daki uğrak mekânlarından.
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RENSİ ADALAR
Dileyen simit ayran nostaljisi ile deniz
kenarında karnını doyurabilirken, roma
usulü dondurmacılar da sahil şeridini
süslüyor.

Eylül ayında Adalar bir başka güzel oluyor.
Sonbaharın tüm renklerini aynı anda bu
mekanda yaşayabiliyorsunuz. Adalar
ziyareti düşünen okurlarımız için küçük
bir not paylaşmakta fayda görüyoruz.
Pandemi sebebiyle, tüm seyahatlerinizde,
maske-mesafehijyen kuralına uymayı
unutmayınız.
Adalar içinde en popüler ve en çok turist
ağırlayan ada Büyükada’dır. Doğal ve tarihi
güzellikler, ziyaretçi akını için makul sebepler
arasında.
Büyükada’nın sakinlerinin bir kısmı, aynı
zamanda Osmanlı bakiyesi olan Rum
vatandaşlarımızdan oluşuyor. Geleneklerini
sürdüren ada sakinleri, ada vapurunda
söyledikleri Rumca şarkılarla, ziyaretçilere
keyifli anlar yaşatıyor.
Adalar, bin bir çeşit lezzetle tanışmak
isteyenler için birçok fırsat sunuyor.
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NELER GÖREBİLİRİM?
Adalar’a yolu düşen okurlarımızın mutlaka
uğraması gereken yerler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aya Yorgi Kilisesi-Büyükada
Sait Faik Abasıyanık Müzesi-Burgazada
Rum Ortadoks Ruhban Okulu-Heybeliada
Kalpazankaya-Burgazada
Hızır İlyas Tepesi-Büyükada
Rum Yetimhanesi-Büyükada
Âşıklar yolu-Büyükada
Heybeliada Değirmen Tepesi-Heybeliada
Troçki'nin yaşadığı ev-Büyükada

Aya Yorgi Kilisesi

ADALAR’A NASIL GİDERİM?
Bostancı, Kabataş, Yalova ve Avcılar, Kartal,
Eminönü, Karaköy, Kadıköy, Bakırköy ve
Yeşilköy'den adalara deniz yoluyla ulaşım
mümkün. Haftanın her günü, sık sık sefer
bulabilirsiniz.

44
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ATIK SIFIR,
KAZANÇ ÇOK

a için
Çekmeköy Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınm
Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği başarılı uygulamaları ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık Belgesi aldı.

Ç

ekmeköy Belediyesi, israfın önlenmesi,
kaynakların daha verimli kullanılması, atık
oluşum sebeplerinin gözden geçirilmesi ve en
aza indirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin
himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi’ne
2018 yılında dâhil oldu. Kamu kurumları için
örnek teşkil edecek çalışmalar yapan Çekmeköy
Belediyesi, iki yılda kurduğu sıfır atık sistemi
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Sıfır Atık
Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Belediye binasındaki tüm çöp kutularının
kaldırılması, atıkların geri dönüşüme uygun şekilde
ayrıştırılması, personel eğitimleri ve projenin ilçe
genelinde uygulanabilirliği için bilinçlendirme
faaliyetlerini kapsayan sıfır atık çalışmaları sınırlarını
genişleterek devam edecek. Kurumda yürütülen
başarılı politikanın ilçe içinde de uygulanması,
hane halklarının çöplerini sıfır atık sistemine göre
ayrıştırması için çalışmalar devam ediyor.
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EYLUL'DEN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Eylül ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
ÜLKEMİZİN GURURU VALİ

Recep Yazıcıoğlu
2 Haziran 1948’de Trabzon’un Sürmene ilçesinde
dünyaya gelen Recep Yazıcıoğlu, babasının görevi
sebebiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşadı. Lise
öğrenimini Muğla’da tamamlayıp, Ankara Hukuk
Fakültesi’ni kazandıktan sonra başkente yerleşti. Henüz
üniversite öğrencisiyken evlenip yuvasını kurdu.
Mezuniyetinin ardından Aydın’da kaymakamlık görevi
üstlendi ve Türkiye’nin en genç valisi olarak 36 yaşında
Tokat’a atandı. Gittiği şehirlerde görevini layığıyla
yerine getiren Yazıcıoğlu en son Erzincan’da görev
yaptı. 8 ayda 8 köprü yaparak tarihe geçen başarılı
valimizi şaibeli bir trafik kazası sonucunda 3 Eylül
2003’te kaybettik. Mekânı cennet olsun. Kendisini
saygı ve rahmetle anıyoruz.

BOZKIRLARDAN GÖNÜLLERE UZANAN SES

Neşet Ertaş

Türk halk ozanı ve halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş, 1 Ocak
1938’de Kırşehir’de dünyaya geldi. Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda
önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem
Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söylemeye
başladı. Neşet Ertaş, Kırşehir ve ardından 2 yıl da Kırıkkale'de
bulunduktan sonra 1957 yılının sonunda İstanbul'a gelerek Şen
Çalar Plak'ta ilk plağını Neden Garip Garip Ötersin Bülbül adı ile
babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkarır. Halk tarafından çok
beğenilen bu plağı diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder.
2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Neşet Ertaş Ankara'ya yerleşir
ve sahne hayatına burada devam eder. Bir ara hastalanır ve uzun
süre sahnelere veda eder. Almanya’da tedavi görüp 2000 yılında
İstanbul’a döner ve sanat hayatını sürdürür. 25 Eylül 2012 tarihinde
İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ileri evrede prostat kanseri
nedeniyle yaşamını yitiren usta sanatçımızı sevgi ve özlemle
anıyoruz.
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TAÇSIZ KRAL

Metin Oktay
Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir'in Karşıyaka İlçesinde
dünyaya geldi. Metin Oktay, futbol kariyerine 1951 yılında İzmir'in
amatör takımlarından Damlacıkspor'da başladı. Oynadığı ilk
karşılaşmada iki gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.
1955'te Galatasaray ile anlaştı. 1956-56 ve 1957-58 sezonlarında
İstanbul Profesyonel Ligi şampiyonlukları yaşarken; ligde attığı
gollerle üç sezon üst üste gol kralı oldu. 1959'da kurulan Millî
Lig'de de gol krallıkları yaşamaya devam etti ve ligin ilk üç
sezonunda gol kralı unvanını korudu. Futbol hayatı boyunca 6
kez gol kralı oldu ve 217 gollük bir rekora imza attı. 36 kez A Milli
Takım'da oynayan Metin Oktay bu formayla da 19 gol attı. Metin
Oktay, 13 Eylül 1991'de bir trafik kazası sonucunda yaşamını
yitirdi. Kendisini saygıyla anıyoruz.

VATANSEVER YÖNETMEN

Elia Kazan
Elia Kazan, 7 Eylül 1909 tarihinde İstanbul‘da
doğdu. Asıl adı Elias Kazancıoğlu olan başarılı
yönetmen, henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte
Amerika’ya göç etti. Elia Kazan New York eyaletindeki
New Rochelle’de büyüdü. Williams College’de
yükseköğrenimini tamamlayıp, Yale Üniversitesi’nde
tiyatro eğitimi aldı. 1932 yılında New York’taki
“Group Theatre”da oyuncu olarak tiyatroya başladı.
1940 yılında tiyatro yönetmenliği yapmaya başladı.
Tüm Amerika’da ünlü oldu ve Broadway‘in
en iyi yönetmenleri arasına girdi. 1988 yılında 7.
Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde seçici kurul
başkanlığı yaptı. Ayrıca bir Türk filmi olan Sis’te de
konuk oyuncu olarak görev yaptı. Elia Kazan, 28 Eylül
2003 tarihinde 94 yaşında hayata veda etti. Her daim
doğduğu toprakları unutmayan Elia Kazan’ı saygıyla
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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Radyoaktİf
Ünlü oyuncu Rosamund Pike'ın, Nobel Ödülü'ne uzanan ilk kadın olan Marie Curie'ye
hayat verdiği film Radioactive, 20. yüzyılın en önemli keşiflerinden birine imza atan Marie
Curie'nin, bilim adına yaptıkları çalışmalarda da partneri olan eşi Pierre Curie başta olmak
üzere dönemin bilim camiasında hak ettiği yeri almak için verdiği mücadeleyi gözler önüne
seriyor.
Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2020
Film Türü: Dram, Biyografi, Romantik | Yönetmen: Marjane Satrapi
Oyuncular: Rosamund Pike, Anya Taylor-Joy, Jonathan Aris, Sam Riley, Aneurin Barnard
Süre: 1s 43dk.

The King's
Man:
BaşlangIç
Eggsy ile Harry'nin
maceralarını takip
ettiğimiz serinin orijin
hikâyesi The King's
Man, Ralph Fiennes'in
hayat verdiği Oxford
Dükü ile Beach Rats
filmiyle adını duyuran
Harris Dickinson'ın
canlandırdığı Conrad'ın,
bildiğimiz anlamıyla
Kingsman'in ilk yıllarında dünyayı tehdit eden kötücül bir
güce karşı koymaya çalışmaları anlatılıyor.
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2020
Film Türü: Macera, Komedi, Aksiyon
Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Djimon
Hounsou, Tom Hollander, Gemma Arterton
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Malazgİrt
1071
Malazgirt 1071,
Anadolu'nun kapılarının
Türklere açılmasını
sağlayan Malazgirt
Savaşı'nın hikayesini konu
ediyor. İlk defa beyaz
perdeye taşınan Malazgirt
Savaşı'nı anlatan Malazgirt
1071, yerli savaş filmleri
algısını değiştirmekte
iddialı.

Vizyon Tarihi: 30 Ekim 2020
Film Türü: Tarihi, Savaş, Aksiyon
Yönetmen: Özgür Bakar, Bilal Kalyoncu
Oyuncular: Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Vildan
Atasever, Hasan Küçükçetin
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VİRÜS HÂLÂ ARAMIZDA

amı
Toplumda virüse karşı oluşan duyarsızlık nedeniyle Çekmeköy Kaymak
arında
Adem Arslan ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da aral
bulunduğu denetim komisyonları ilçedeki işletmeleri denetledi.

Ç

ekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın da aralarında
bulunduğu, jandarma, polis, zabıta ekiplerinden
oluşan denetim komisyonları Çekmeköy genelinde
Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulamalarını
denetledi. Son dönemlerde virüs yokmuşgibi
davrananların sayısındaki artışın bulaşma sayısını
artırması nedeniyle topyekûn başlatılan harekette,
iş yeri sahipleri ve vatandaşlara durumun ciddiyeti
hatırlatıldı. Maske ve sosyal mesafeye karşı uyarılarda
bulunan ekipler virüsün yok olmadığını, tedbirlerin elden
bırakılmasıyla daha da arttığını vatandaşlara hatırlattı.
Denetimler kapsamında; market, fırın, berber, kuaför,
pazar, kahvehane, park, cami, internet kafe, eczane,
lokanta ve restoran, dernek, lokal, avm ve gösteri

merkezleri ziyaret edildi. Denetimler rutin olarak devam
ediyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Vatandaşlar
yaz ve bayram rehavetine kapıldı, sanki virüs yokmuş
gibi davranmaya başladı. Bu da vaka sayılarında
hareketlenmeyi beraberinde getirdi. Lütfen yaşadığımız
o kötü günleri unutmayalım, doktorların ne kadar özveri
ile çalıştığını, sevdiklerimize virüs bulaştırma riskimizin
olduğunu, bu nedenle ömür boyu vicdan azabı
çekebileceğimizi unutmayalım. Yapacağımız şeyler çok
basit, hijyene, sosyal mesafeye ve maske kullanımına
dikkat ederek kurtulacağız bu beladan. Herkes hem
kendisine hem de karşısındakine karşı sorumlu. İleride
üzülmemek için tedbiri elden bırakmayalım,” dedi.
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BAKALIM
İTFAİYECİLİK
KONUSUNDA
NE KADAR
BİLGİLİSİN?
01

İtfaiye Teşkilatı’nın kuruluşunun
306. Yıldönümünde bilgilerinizi
sorgulayacak bir test
hazırladık.

02
Eskiden 110 nolu numarayı arayarak
ulaştığımız itfaiyeye acil çağrıların
tek numarada toplanması ile kaçı
arayarak ulaşabiliriz?

Günümüzde itfaiye diye adlandırılan
kurumumuz kaç yılında kurulmuştur?
A-1717

B-1714

C-1720

D-1735

A- 112

B- 155

C- 177

D- 186

03
İtfaiye kurumunun Osmanlı’daki
adı nedir?
A-Loncalar

B-Kapıkulu Ocakları

C-Tulumbacılar Ocağı

D-Güneş Ocakları

04
05

Tulumbacılar Ocağı hangi padişah
zamanında kurulmuştur?

Yurdumuzda her yıl kutlanan İtfaiyecilik
haftası hangi tarihte başlar?
A-6 Eylül

B-14 Eylül

C-25 Eylül

D-30 Eylül

A-2. Mustafa

B-1. Mahmut

C-3. Osman

D-3. Ahmet

06
Aşağıdakilerden hangisi itfaiyecilerin
kurtarma ekipmanlarından değildir?
A-Atlama Yatağı
C-El Feneri
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B-Çadır
D-Kriko

arrow-circle-right TEST

07
İtfaiye Müzesi İstanbul’un hangi
ilçesinde yer alır?
A-Beşiktaş

B-Beykoz

C-Bahçelievler

D-Beyoğlu

08
Aşağıdakilerden hangisi
itfaiyecilerin görevi değildir?
A- Yangına karşı önlem alınmasını sağlamak.
B- Doğal afetler neticesinde gelişen
durumlarda arama kurtarma yapmak.
C- Yangından kurtarılan kişilere ilkyardım
görevi yapmak.
D- Trafik akışını düzenlemek.

09

10

Aşağıdakilerden hangisi itfaiye personeli
değildir?

İtfaiye personelini aşağıdakilerden
hangisi denetler?

A-İtfaiye eri
C-İtfaiye yüzbaşı

B-İtfaiye amiri

A-Polis

D-İtfaiye çavuşu

B-Kaymakam

C-Doktor

D-Zabıta

DEĞERLENDİRME
3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİN!

4-D

5-C

6-B

dergiteneffus.com

İtfaiyecilikle ilgili bilgi birikimine hayran kaldık.
Bravo, bildiklerini çeşitli vesilelerle çevrenle de
paylaşmalısın. İtfaiyeciler seninle
gurur duyuyor.

3-C

Ortalama itfaiyecilik tedbirleri 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.
İtfaiyecilikle ilgili bildiklerini itfaiye
personeli duysa yürekleri kan ağlar.
En azından genel kültür olarak biraz bilgi
edinebilirsin.

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA:
BRAVO!

1-B

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

9-C

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

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

KUNDUZ

AKREP

KUZGUN

ANTİLOP

MANDA

ASLAN

MAYMUN

ATMACA

PANDA

ÇEKİRGE

PELİKAN

GEYİK

SİNEK

GORİL

TAVUK

HİNDİ

TİLKİ

HOROZ

YILAN

JAGUAR

ZEBRA

KİRPİ

ZÜRAFA
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Ç E K M E K Ö Y B E L E D İ Y E S İ S O S YA L T E S İ S L E R İ

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı

KOVİD-19 TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA; ÇAMLIK KAFE
DENETİMLERDEN
TAM NOT ALARAK,
GÜVENLİ TURİZM
SERTİFİKASI ALMAYA
HAK KAZANDI!

ÇAMLIK KAFE’YE
GÜVENLİ TURİZM
SERTİFİKASI!
UNDER

COVID-19
MEASURES

KOVİD-19

TEDBİRLERİ
KAPSAMINDA

CEMAL GÜNGÖR
PARKI
Aileniz ve
Sevdiklerinizle Birlikte
SİZİ DE BEKLERİZ.

Fotoğraf, Pandemi Öncesi Çekilmiştir.
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sağlıklı ve verimli bir eğitim öğretim yılı dile

