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Fatih Sultan Mehmet Han

İstanbul'u Fetheden Komutan

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

TEKNOLOJİ

Siber Zorbalığa Birlikte
DUR Demek İçin SİBERAY.

SPOR

Çekmeköy'ümüzün Milli Sporcusu
Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonu Oldu!

TEST EĞLENCE

Çay mı, Kahve mi ?
Sizin Tercihiniz Hangisi:)

in
iz
m
e
il
A
y
ö
k
e
m
k
e
Ç
k
ü
y
ü
B
in
n
i’
m
le
Â
m
lâ
İs
m
ü
T
e
v

n
a
z
a
m
Ra
ı
m
a
r
y
Ba
!
n
u
s
l
O
k
e
r
a
Müb

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba arkadaşlar,
Mayıs ayıyla birlikte hepinize baharın enerjisini getiriyoruz.
Bu ay kapağımızda sizleri İstanbul’un Fatihi, Sultan Mehmet Han
karşılıyor. Kadim şehirlerimizden Tebriz’i keşfe çıkıyor, İstanbul’da
Atlas Sineması’nda soluklanıyoruz.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda
kamuoyuyla paylaştığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı ilkeleriyle
derleyip, kan bağışının faydalarını ve glütensiz beslenmenin sağlık
açısından önemini araştırarak siz değerli okurlarımızla paylaştık.
Ayrıca birbirinden renkli duvar yazıları, film replikleri ve eğlenceli
testler her sayımızda olduğu gibi bu sayımızda da beğeninize talip.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bu ay hem Ramazan Bayramı’nı hem de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı idrak edeceğiz.
Her iki bayramınızı da tebrik ediyor, gözlerinizden öpüyorum.
Haziran sayısında görüşmek duasıyla, şimdilik hoşça kalın.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay ARİFE kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE MAYIS

İZ BIRAKANLAR

Bayramda nostaljik bir lezzet,
Revani Tatlısı tarifi ile
karşınızdayız:)

Tarihte Mayıs ayında neler
yaşanmış? Zamanda bir yolculuğa
ne dersiniz:)

Türk Şiirinin Kalem Üstadı Necip
Fazıl'ın hayatını sizler için
araştırdık.
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FİLM REPLİKLERİ

DOSYA

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

İstanbul'u Fetheden Komutan, Fatih
Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve
minnetle anıyoruz.
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SAĞLIK

ŞİİR TENEFFÜS'TE

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

4 Maddede Kan Bağışı konusunda
aklınıza takılan tüm soruları
cevaplamaya çalıştık.

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.

Siz de beğendiğiniz manzara
fotoğrafını çekin, bize gönderin
Teneffüs'te yayınlayalım.
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OKUR SAYFASI

GÜNCEL

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

Glütensiz Beslenme ile ilgili tüm
detayları sizler için mercek
altına aldık.

KADİM ŞEHİRLER
İran'da bir Türk Şehri
TEBRİZ'deyiz.

40

4

32

36

38

GÜNCEL

SPOR

Bereketin simgesi Hıdırellez
Bayramı'mız Kutlu Olsun.

Çekmeköy'ümüzün Gururu
Büşra Işıldar Dünya Şampiyonu
Oldu!

42

GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

İstanbul’un Göbeğinde Mutluluk
Veren Bir Nostalji ile Tarihi ATLAS
Sineması'ndayız.

Türkiye’nin Yeni İnsan Hakları
Eylem Planı Açıklandı.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

TEKNOLOJİ

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Siber Zorbalığa Birlikte Dur Demek
İçin "SİBERAY" Projesinin
detaylarını sizler için
hazırladık.

Başkan Yardımcısı

50
TEST

ANMA
Mayıs ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.
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Kimisi çaysız yapamaz kimisi
kahvesiz. Peki, sen hangi
gruptasın? Çay mı,
Kahve mi ?

DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

Burhan Bayrak

TENEFFÜS DUVAR

Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Genel Yayın Koordinatörü
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Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu

ÖDÜLLÜ BULMACA

Gökçe Öztürk

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

Muammer Özenen

Basın Danışmanı

54

Metin Yazarı

Fatih Cömert

KARIŞIK BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

Birbirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Fotoğrafçılar
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

Arife

Arapça kökenli arife kelimesi, belirli bir günün,
olayın bir önceki günü veya ona yakın günler anlamına
gelir. Bir başka deyişle ön gün manasında kullanılır.
Geleceği haber verme anlamına gelen irafa kelimesinden türetildiği
düşünülür. Dilimizde arefe şeklinde kullanıldığı da görülmüştür.
Bu ay Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz ve bir gün öncesinde arife
karşılayacak bizi. Gelin bu arifeyle sadece bayrama değil, gönüllerimizin
ferahına da hazırlık yapalım. Herkesin bayramı bayram ola…
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En iyi

Kitaplar

YUNUS EMRE
ALİM YILDIZ

Anadolu'nun en zorlu dönemlerinden biri olan 13. yüzyılda yaşamış,
yaralı ruhlara şifa olan, "arananı" bulan ve bulduran Yunus Emre...
Yunus Emre, yeni Müslüman olmuş Anadolu insanına İslam'ı en ince
noktalarına kadar öğretmeyi amaç edinmiş ve bunu yaparken de
tasavvufun tüm yollarını ve gönül dilinin tüm imkânlarını sonuna kadar
kullanmıştır. Ömrünü insanlara Hakkı anlatmaya adayan Yunus, içerik
olarak kuşatıcı, üslup olarak sevdirici ve dil olarak gayet anlaşılabilir
şiirler söylemiş ve bu sayede Türkçe'nin din, şiir ve edebiyat dili
olmasında başat rol oynamıştır. Yunus’un iç dünyasına
bu kitapla yolculuk edeceksiniz.

NASIL ÖLÜNÜR?
EMİLE ZOLA

Ölüm gerçek, ölüm döşeği tabu, cenaze ortak, yas bireysel… Peki, ölüm herkesi
eşitler mi? Romanlarından tanıdığımız Emile Zola’dan toplumsal ve ekonomik
koşulların ölümü nasıl şekillendirdiğini gözler önüne seren çarpıcı beş öykü.
Aristokrat, burjuva, esnaf, köylü ve işçi ailelerinin bu süreci nasıl yaşadıklarını
olanca sadeliğiyle ve toplumsal çerçeveden kopmadan sergileyen beş tablo.

SARA VE SERAFİNA
CEVAD KARAHASAN

Bosna Hersek’in yaşayan en önemli yazarı Cevad Karahasan’dan, Kıta
Avrupa’sının son büyük savaşına dair insan benliğinin sınırlarında dolaşan
olağanüstü bir eser. 1992 Nisan’ından 1993 Şubat’ına dek süren zaman
diliminde kuşatma altındaki Saraybosna’nın gündelik hayatını, sıradan
insanların hayatta kalma mücadelelerini, evlerinin içinden, sığınaklarından,
yemek masalarından görüyoruz. “Sara ve Serafina” sadece savaşın romanını
değil, kuşatmanın yamacında hayata tutunan ruhların gizemlerini de bize
vaat ediyor.
dergiteneffus.com
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BaYrAmDa NoStAlJİK BİR LeZzEt

ReVaNİ
TaTlIsI

lpleri
Bayrama özel tariflerimizle hem ka
hem mideleri fethetmeye hazırız.

Şerbeti için:

* 2,5 su bardağı su
* 2,5 su bardağı toz şeker
* 6-7 damla limon suyu

Ser vis
Önerisi

-------------------------------------istan cevizi,
Üzerine kaymak, Hind
malzemeler
toz Antep fıstığı gibi
ilirsiniz.
serperek servis edeb
------------------------------------
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KOLAY

* 3 adet yumurta
* 1 su bardağı yoğurt
* 1 çay bardağı sıvı yağ
* 2 paket vanilya
* 1 paket kabartma tozu
* 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
* 1 tatlı kaşığı portakal kabuğu rendesi
* 1,5 çay bardağı toz şeker
* 2 su bardağı un

X10

YA PI LI ŞI

X

50DK
ZOR

M a lz e me le r

1. Şerbeti için; su ve şekeri bir tencerenin içerisinde
şeker eriyene kadar kaynatın. Ardından içerisine
birkaç damla limon suyu ilave edin. Ocaktan alıp
soğumaya bırakın.
2. Oda sıcaklığındaki yumurtaları bir kabın içerisine
kırın ve üzerine toz şeker ilave ederek güzelce çırpın.
3. Ardından un hariç diğer tüm malzemeleri ilave
ederek güzelce çırpın. Unu da azar azar ilave
ederek kekten daha sıvı kıvamlı bir harç elde edin.
4. Yağlanmış dikdörtgen orta boy bir borcamın
içerisine harcı aktarın ve üzeri kızarıp güzelce
kabarana kadar yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.
5. Ardından fırından çıkan kekinizin üzerine oda
sıcaklığında soğumuş şerbeti verin. Dilimleyin ve şerbetini
çekmesini bekleyin.
6. Şerbetini çekince ve oda sıcaklığında 1 saat kadar
dinlenince servis edin. Afiyet olsun!
dergiteneffus.com
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BASIN MENSUPLARIYLA İSTİŞARE
VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

de
Başkan Poyraz, yerel basın mensuplarını Çamlık Kafe Sosyal Tesisleri’n

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yerel basın mensuplarıyla
e
istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Cemal Güngör Parkı içerisind
Başkan
da
toplantı
şen
gerçekle
’nde
Tesisleri
Sosyal
Kafe
bulunan Çamlık
n
Poyraz, basın mensuplarının Çekmeköy’e yapılan ve yapılması planlana
verdi.
cevap
na
yatırımlarla ilgili soruları
Poyraz
Çekmeköy’de 12 yılda bir çok kalıcı esere imza attık diyen Başkan
çok
“ Göreve geldiğimizde belediyemizin borçları vardı. Bugün itibari ile
üstyapı
ve
altyapı
izde
geldiğim
şükür borçsuz bir belediyeyiz. Göreve
çalışmalarımıza hız verdik. 2009 öncesinde ilçemizde 35 okul varken
z ve eski
bugün itibari ile okul sayımızı 187’ye yükselttik. Engelliler okulumu
birlikte
ızla
okullarım
eden
devam
arı
çalışmal
yapım
alanında
Ulus Pazarı
e
okul sayımızı 190’ın üzerine çıkaracağız. 2009 öncesi yapılan ve deprem
6
edilen
tespit
dayanıksız olduğu
okulumuzu yeniden inşa ettik. Göreve
geldiğimizde devlet hastanemiz
yoktu, ilçemize devlet hastanemizi
kazandırdık. 2009’da 4 olan Aile
Sağlığı Merkezi sayısını bugün itibari
ile 20’ye çıkardık. İki tanesinin
de yapım çalışmalarına devam
ediyoruz. 2009’da 4 kütüphanemiz
vardı bugün bu sayıyı 10 çıkardık.
Hatta 10 tanesinin yapımı içinde
çalışmalarımıza başladık. 2009 yılında
ilçemizde 35 cami vardı. Bu camilerin
içinden 8 tanesi depreme dayanıklı
olmadığı için yıkılarak yeniden yapıldı.
11 tane yeni cami inşa ederek cami
100
sayımızı 46’ya yükselttik. 2009-2021 yılları arasında bütçemizden
dedi.
k,”
kullandı
için
milyona yakın tutarı sosyal yardımlar
izden
Pandemi döneminde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Bütçem
ide
“Pandem
Poyraz
Başkan
diyen
ayırdık
ra
yardımla
17 milyonu sosyal
ilçemizdeki tüm okulları, kamu kurum ve kuruluşlarını, parkları, sürücü
ını,
kurslarını ve araçlarını, bankaları, ATM’leri, kuaför ve berber salonlar
taksi ve taksi duraklarını, ibadethaneleri, kuran kurslarını düzenli
ın
olarak dezenfekte ettik. Koronavirüse yakalanan vatandaşlarımız
, sıcak
yaparak
arı
çalışmal
kte
dezenfe
lerinde
asansör
ve
nlarında
apartma
mızda
parkları
n
kapatıla
e
sebebiyl
r
yemek ikramında bulunduk. Tedbirle
erde
ve okullarımızda tadilat çalışmaları yaptık. Zabıta ekiplerimiz işletmel
yaparak
ası
uygulam
ktan
dezenfe
denetimlerde bulundu. Pazar yerlerimizde
e
maske ve mesafe kontrolleri yaptık. Sokağa çıkma sürecinde evlerind
kalarak tedbirlere uyan vatandaşlarımızı düşünerek “ Kovid 19 Senden
Korkmuyorum” kutu oyununu ve ”Evde Hayat Var” temizlik ve hijyen
setini vatandaşlarımıza ulaştırdık. Koronavirüs sebebiyle hep birlikte
rak
kutlanamayan milli bayramlarımızda ilçemizde konvoylar oluştura
bayram coşkusunu evlere taşıdık,” dedi.

ağırladı.

Bu
İlçemiz için yapılan her hizmette elimizi taşın altına koymaya hazırız.
.
duacıyız
sızın
yapmak
ayrım
herkese
çalışan
için
memleket için bu şehir
Her gün
Biz bu şehri vatandaşlarımızla birlikte kurduk birlikte yönetiyoruz.
z.
sokakta kilometrelerce yol yürüyüp vatandaşlarımızla hasbihal ediyoru
z diye
yapıyoru
ar
çalışmal
göre
ona
edip
tespit
yerinde
i
eksikler
rı
Sorunla
sözlerine devam eden Başkan Poyraz “ Şuanda Merkez Mahallemiz’de
çalışmaları
Engelliler okulumuzu tamamladık. Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
ruz.
planlıyo
açmayı
hizmete
devam ediyor. Bu yıl içerisinde okulumuzu
Merkez
or.
yükseliy
hızla
daha
z
okulumu
bir
alanında
Pazarı
Yine Eski Ulus
’nin
Mahallemizde Avrupa Birliği Projeleri kapsamında Crea Centers Merkezi
i
fikirlerin
e,
merkezd
ek
üstlenec
görevi
atölye
mesleki
Bir
çalışmaları başladı.
ak.
ürüne dönüştüren kişilere ofis ve paylaşım alanı imkanları sunulac
bulunan spor tesisimizin içine kapalı
Alemdağ Mahallemizde
bir yüzme havuzu inşa ediyoruz.
Merkez Mahallemizde belediyemiz
bahçesinde 500 araçlık bir otopark
projemizi oluşturduk. Çamlık Sokak
Kentsel Tasarım projemizin bulunduğu
bölgede gençlerimizin çok istediği
kaykay parkı için proje çalışmalarımız
devam ediyor. Yine aynı bölgede okul,
sağlık alanı, emniyet binası ve bir şehir
kütüphanesi içinde projelerimiz var.
Sancaktepe ile sınır olan bölgemizde
Teknopark projemizin çalışmalarına
başladık. Türk Alman Üniversitesi ve
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile
ortaklaşa gerçekleşen bu proje, bilişim
ve teknoloji üssü özelliğiyle bölgemize
büyük faydalar sağlayacak.” dedi.
İBB’nin
Basın mensuplarından gelen bir soru üzerine kentsel dönüşüm ve
Başkan
veren
bilgi
da
a
hakkınd
projeler
Çekmeköy’de gerçekleştirdiği
de
Poyraz” Kentsel dönüşümde emin adımlar atıyoruz. Beldeler dönemin
binaları
ve
siteleri
en
düşünül
olduğu
yapılan ve depreme dayanaksız
titizlikle
kapsayan yapıların dönüşmesi için plan çalışmalarımızı büyük bir
n
elimizde
için
ması
yaşama
iyet
yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur
yıl
2
’nda
Kavşağı
an
Yenidoğ
ve
Tepesi
Seyir
oruz.
gösteriy
gelen gayreti
ı
önce İBB Başkanı Sayın İmamoğlu’nun katıldığı bir denetim program
de
gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerde çalışma yapılması için talimatlar verilse
yüzde
süreç içerisinde bir çalışma yapılmadı. İBB eski yönetimi tarafından
60 oranında tamamlanmış şekilde yeni yönetime teslim edilen parkta
çalışma yapılmadığı için tahribat gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda yeniden
2 yıl önce
yapım çalışmalarına başlandığı duyduk. Yenidoğan Kavşağı içinde
“ dedi.
yapılan ziyaretlerde planlanan çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.

dergiteneffus.com
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TÜRKİYE

10 MAYIS 1994
GÜNEY AMERİKA

E
İSTANBUL, FATİHİ İL
KAVUŞTU!

MANDELA ARTIK
CUMHURBAŞKANI

bul’u
Sultan Mehmet İstan
yıllık Doğu
58
10
ce
yle
fethetti. Bö
sona erdi
Roma İmparatorluğu
çağ açıldı.
ve dünyada yeni bir

Nelson Mandela, Güney Afrika
Cumhurbaşkanlığına seçildi. Bu
yönüyle kendi ülkesinin siyasi
tarihinde seçimle başa gelen ilk
lider oldu.

21 MAYIS 1864
RUSYA

ÇERKES SÜRGÜNÜ
len
Yıllarca Rus zulmü altında ezi
e
gün
Çerkesler katledilerek sür
ar
gönderildiler. Ünlü Rus Yaz
Puşkin sürgüne gönderilen
Çerkesler için “Onları bereketli
otaklarından kovduk. Köyleri
yakılıp yıkıldı, bütün bir boy yok
edildi” itirafında bulunmuştu.

11 MAYIS 1904
1 MAYIS 1840

İSPANYA

İNGİLTERE

POSTAYA DAİR

SANATA DOĞAN GÜNEŞ

Yapıştırılabilen ilk posta pulu
na
tedavüle çıktı. Bu posta pulları
.
rdu
iyo
den
“Penny Black’

Sürrealist Katalan Ressam
Salvador Dali dünyaya geldi
Kendisi resmin yanı sıra heykelcilik,
fotoğrafçılık ve filmcilikle de
uğraşmıştı. Bilinen en iyi eseri
‘Belleğin Azmi’dir.

10
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29 MAYIS 1453
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23 MAYIS 1040
İRAN

27 MAYIS 1903
ALMANYA

BÜYÜK SELÇUKLU
KURULDU

RADYO İÇİN BİRLEŞ
TİLER

MAYIS

Selçuklular Horasan’da Gazne
Devleti’ni yenilgiye uğratarak
iş
Büyük Selçuklu Devleti’ne geç
n
leti
yapmış oldular. Bu yeni dev
ise
aş
kurulmasında kazanılan sav
Dandanakan Meydan
Muharebesi’dir.

İki rakip Alman şirke
ti İmparator
II. Wilhelm’in tavsiye
si üzerine
birleşerek radyo ve
telsiz telgraf
üretmeye başladılar
. Berlin’de
kurulan bu firma Te
lefunken
ismiyle üretime başla
dı.

22 MAYIS 1859

ÜNLÜ DEDEKTİFİN
YAZARI DOĞDU!

İSKOÇYA

Sherlock Holmes’ün yazarı
Arthur Conan, Edinburgh’ta
dünyaya geldi. Bu dedektif
hikâyesi dünyada birçok dile
çevrildi ve günümüzde hala
çok sayıda okuru var.

15 MAYIS 1963
ABD

4 MAYIS 1494
JAMAİKA

FLER

DÜNYADA YENİ KEŞİ

UZAYA FIRLATILDI

i kez çıktığı
Kristof Kolomb, ikinc
sırasında
ti
Yeni Dünya seyaha
i.
Jamaika’yı keşfett

Gordon Cooper isimli ABD’li
astronot, Güven 7 kapsülü
ile uzaya fırlatıldı. Bu uçuş o
güne kadarki en uzun uzay
yolculuğunun gerçekleşmesi
anlamını taşıyordu.

dergiteneffus.com
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NECİP FAZIL

İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

TÜRK ŞİİRİNİN
KALEM ÜSTADI

Bir döneme damgasını vuran Şair Necip Fazıl’ın
hayatını sizler için araştırdık.
12
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araşlı bir ailenin tek çocuğu olan
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs
1904 günü İstanbul’da dünyaya
gözlerini açtı. Necip Fazıl Kısakürek
ismini babasının dedesi Necip Efendi’den alan
ünlü şair çocukluk yıllarını Çemberlitaş’taki aile
köşklerinde geçirmişti.
Eğitimi
Dini eğitimini babasından
alan Necip Fazıl ilköğretimine
mahalle mektebinde başladı.
Kısa bir süre Gedikpaşa’daki
Fransız Frerler Mektebi'nde
okuduktan sonra 1912
yılında Amerikan Koleji’ne
kaydedildi. Ailesinin
Heybeliada’ya taşınmasından
dolayı Necip Fazıl eğitimini
Heybeliada Numûne
Mektebi'nde tamamladı.

döneminde Necip Fazıl’ın şiire ilgisi başladı ve tek
nüsha elle yazılmış haftalık bir dergi çıkararak ilk
yayıncılık faaliyetine bu okulda başladı.
Bahariye Mektebi’nde Yahya Kemal Beyatlı ve
Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi tanınmış isimler
görev yapmaktaydı.
İstanbul’un işgali
sırasında annesi ile
birlikte Erzurum’daki
dayısının yanına giden
Necip Fazıl, bu arada
henüz genç yaşta olan
babasını kaybetti.
İlk şiirleri

İlk yayıncılık denemeleri
1916 yılında, Mekteb-i
Fünûn-u Bahriye-i Şâhâne’ye
yani günümüzdeki Deniz Harp Okulu’na
imtihanla girdi. Bahariye Mektebi’ndeki öğrenim

Yükseköğrenimine
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde
başladı ve ardından
Edebiyat Medresesi
Felsefe Şubesi’ne
üye oldu. Bu okulda
Ahmet Haşim ve Yakup
Kadri Karaosmanoğlu
gibi dönemin ünlü
edebiyatçıları ile tanışma fırsatı buldu.

"Ne hasta bekler
sabahı, ne taze
ölüyü mezar.
Ne de şeytan,
bir günahı, seni
beklediğim kadar."

"Üç günlük dünya
için gayret üstüne
gayret, ebedi bir
yaşam için gayret
yok hayret."
dergiteneffus.com
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"Adam olmak cinsiyet meselesi
değil, şahsiyet meselesidir.
topladı. 1931-1933 arasında askerliğini yaptı.
Askerliğini yaptıktan sonra Ankara’ya dönen
Necip Fazıl üçüncü şiir kitabı “Ben ve
Ötesi”nin yayınlanmasından sonra
ününün zirvesine ulaştı.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun çıkardığı
“Yeni Mecmua” dergisinde Necip Fazıl’ın ilk
şiirleri yayımlanmaya
başladı.
Paris yılları

Vefatı

1924 yılında Maarif
Vekâleti’nin açtığı
sınavda gösterdiği
başarı sonucu
üniversitedeki eğitim
hayatını tamamlamış
sayılıp Paris’e
gönderildi ve burada
Sorbonne Koleji
Felsefi bölümüne
girdi. Yeni okulunda
filozof Henri Bergson
ile tanıştı. 1925
yılında İstanbul’a
dönen Necip Fazıl
Kısakürek ilk şiir kitabı “Örümcek Ağı”nı
bastırdı.

Necip Fazıl, her daim sözünü
esirgemeyen hazır cevaplılığıyla
bilinirdi. Kaleme aldığı onlarca
şiir döneminde çok ses getirmişti.
Özellikle, çıkardığı “Büyük Doğu’
dergisi dönemin gündemini yakından
takip eden başarılı bir yayındı. Ünlü
şair 25 Mayıs 1983’te aramızdan
ayrıldı. Cenazesi, Eyüp Sultan
Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kendisini saygı ve rahmetle
anıyoruz.

Bir süre bankacılık sektöründe çalışan Necip
Fazıl, 1928 yılında ikinci eseri “Kaldırımlar”
kitabını çıkardı ve bu kitap sayesinde büyük ilgi
14
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BAŞKAN POYRAZDAN İŞ ve SANAT EĞİTİM
MERKEZLERİ’NE ZİYARET

ndaşlardan
Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim projeleri kapsamında başlattığı ve vata
m ediyor.
yoğun ilgi alan ÇEKİM (Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi) ’de dersler deva

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Çekmeköy
İş ve Sanat Eğitim Merkezleri’ni ziyaret etti. Eğitmenler
ve eğitim alan kursiyerlerle sohbet eden Başkan Poyraz,
“Proje başlangıcından bugüne kadar 14 farklı gruba 10
branşta eğitimlerimiz devam ediyor. Kurslarımızın ilk
yılında 190 vatandaşımız eğitimlere katıldı. Pandemi
nedeniyle eğitimlere bir grupta en fazla 15 kişi
katılabiliyor. Kayıtları devam eden kurslarımıza ilçemizde
ikamet eden herkes başvurabilir.

Başvuru için Seri Nokta birimlerimizi ziyaret edebilirsiniz”
dedi. Yunus Emre Bilgi Evi, Hamidiye Kültür Merkezi,
Adnan Menderes Gençlik Ve Kültür Merkezi, Turgut Özal
Kültür Merkezi, Sultançiftliği Ek Hizmet Binası, Ömerli
Bilgi Evi’nde devam eden kurslarda Hasta ve Yaşlı Bakım
Hizmetleri, İngilizce (A1), Bağlama, Diksiyon, Dekoratif
Ahşap Süsleme, Türk İşaret Dili, Bilgisayar İleri Modülleri,
Çocuk Gelişimi (0-72 Ay) ve Giyim (Kadın Giysileri Dikimi)
eğitimleri veriliyor.

ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN

trafikte yayaların geçiş
Yaya geçitlerinde “Kırmızı Çizgi” dönemi başladı. İçişleri Bakanlığı'nın
ildi.
üstünlüğüne yönelik “Yayalar Kırmızı Çizgimiz” uygulaması hayata geçir

İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğünü
anlatmak ve farkındalık oluşturmak için "Yaya Önceliği
Kırmızı Çizgimizdir" sloganıyla başlattığı projede tüm
yurtta aynı saate yaya kaldırımlarına kırmızı çizgi çizildi.
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ve Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’da Çekmeköy’de
gerçekleşen organizasyona katılarak projeye destek
verdiler.

İlçede trafik ışığı olmayan noktalarda gerçekleşen
uygulama ile yaya geçitlerinde bulunan çizgiler kırmızıya
boyandı.
Şahinbey Caddesi’nde bulunan yaya geçidinde
gerçekleşen kırmızı çizgi çekiminin ardından, trafikte
seyreden araçlara kırmızı düdük ve bilgilendirme
broşürleri dağıtıldı.

dergiteneffus.com
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THE BİG BANG THEORY

Alo, evet asansör bozuk, merdivenleri
kullanmak zorundasınız.

THE BİG BANG THEO

RY

Elbette yapabilirsin, pizz
anın
16.yy.'a dayanır, ilk asan tarihi
sörse
1852'de yapılmıştır.

Bu demektir ki insanlar 30
fazla bir süredir pizzalar 0 yıldan
çıkarıyor. Bu onurlu gele ı merdivenle
neğe sahip çık!

ŞAHSİYET

İnsana verilmiş en büyük hediyedir.

Unutmak...
16
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KIRMIZI ODA

Gerçekler bazen c
anımızı acıtsa da

...yine de hayallerd
en daha
güvenlidir.

...

RABBIT

Aşk, bu dünyadaki en güçlü şey.

Biraz araştırırsan dünyadaki en güçlü
şeyin metal olduğunu, hemen arkasından
dinamitle kasların geldiğini anlarsın.

MASUMLAR APARTM

ANI

Şunu aklından çık
arma kızım...

dergiteneffus.com

'Kimse, kimseyi k
urtaramaz.'
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İstanbul’u Fetheden Komutan

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) övgüsüne
mazhar olan Fatih Sultan Mehmet’i İstanbul’un fethinin
568. yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz.

S

airlerin uğruna en güzel beyitlerini ve mısralarını sıraladığı,
her komutanın hayalini süsleyen bir şehir… Uğruna canlar
verilen ve ne pahasına olursa olsun korunmak istenen bir yer…
İstanbul’dan söz ediyoruz.
dergiteneffus.com
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Nedim’in “Bu şehr-i Stanbul ki bimisl ü behadır,
Bir sengine yek pare Acem mülkü fedadır” diye
kasideler yazdığı, Necip Fazıl’ın “İstanbul benim
canım, vatanım da vatanım” diye tutturduğu
görenlerini mest eden büyülü şehir…

Fatih’in meşhur fetih
konuşması

Tarihin gidişatı içinde
İstanbul’un surları iki kez
geçilebilmişti. Birincisi
Latin istilası diğeri ise
1453’te Fatih’in fethi.
Sultan Mehmet
Han bu şehri
kuşatmaya karar
verdiğinde divan
üyeleri arasında bu
düşüncesini çok zor
bulan kişiler vardı.
29 günlük kuşatma
süresinde Fatih Sultan
Mehmet’in bunaldığı,
çok zorlandığı anlar oldu
ama büyük komutan şehri
alma fikrinden asla vazgeçmedi.
En zorlu anlarda bile “Ya İstanbul beni alır, ya
ben İstanbul’u” dedi. Baktı ki denizden durum
zor, gemilerini karadan yürütecek kadar zekice
davrandı. Nitekim azminin ve cesaretinin

20

semeresini İstanbul gibi bir şehrin Fatih’i olma
unvanına erişerek aldı.

Şehir alınır alınmaz
İstanbul’a giren
Fatih’i Ayasofya
Meydanı’nda
papazlar, keşişler,
şehrin önde
gelenleri ve
halk karşıladı.
Herkes şehrin
yağmalanacağını
düşünüyordu ve çok
korkuyorlardı. Fatih,
ayaklarına kapanan
Bizans halkına o unutulmaz
konuşmasını yaptı: “Kalkınız ve
müsterih olunuz. Ben Sultan Mehmet;
hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren
ne hürriyetiniz ne de hayatlarınız hakkında
gazap-ı şahanemden korkmayınız. Kimsenin
malı yağma edilmeyecektir. Kimseye zulüm

dergiteneffus.com
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yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından
dolayı cezalandırılmayacaktır.” Şehrin Fatih’i bu
sözleriyle gönülleri de fethetmesini bilmişti.
Fethin sembolü Ayasofya
Dünya mimarlık tarihinin en önemli eserlerinden
sayılan Ayasofya,
Doğu Roma
İmparatorluğu
tarafından
İstanbul’da inşa
edilmişti. Birçok
badire atlatan ve
bulunduğu yerde
üç kez yeniden inşa
edilen bu güzide
yapı İstanbul’un
fethinin en önemli
sembollerinden
biri olmuştu. Fatih
İstanbul’u alır almaz
Ayasofya’yı camiye çevirmişti ve kendi vakıf
mülkü olarak sonsuza dek cami olarak kalmasını
istemişti. Ayasofya’nın minareleri ise Mimar
Sinan tarafından özenle dikilmişti.

Yeniden cami oldu
Osmanlı Devleti’nin engin hoşgörüsü
sayesinde Ayasofya’nın içindeki fresklere ve
mozaiklere dokunulmadı. Üzerleri duvarlara
zarar vermeyecek özel bir sıva ile kaplandı
ve bu şekilde ibadete açıldı. Cumhuriyet
sonrası dönemde
müzeye çevrilen
Ayasofya için
vatandaşlarımızdan
yeniden cami
yapılması yönünde
bir talep vardı.
Nitekim geçtiğimiz
aylarda Ayasofya
yeniden cami
hüviyetine kavuştu.
İstanbul’u imar
vakti
Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’u aldıktan
sonra vefatına kadar bu şehrin imar ve iskân
faaliyetleriyle ilgilendi. Şehre dünyanın ileri gelen
âlimlerini ve sanatçılarını davet etti. Osmanlı’nın
yeni başkenti dünyanın en kalabalık ve güzel
şehri olmalıydı ve öyle de oldu!

dergiteneffus.com
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"Bize düşen vazife, atalarımıza hayırlı
halef olduğumuzu meydana koyarak
ruhlarını şad etmektir."
Fatih Sultan Mehmet

Bizans döneminden kalan kiliselerden ayakta
durabilenler süreç içinde mescid ve camiye
çevrildi. Topkapı Sarayı’nın yapımına başlandı.
Şehrin silueti oluşmaya başlamıştı ve İstanbul
Fatih’ine kavuştuğu için çok şanslıydı.
Fatih, Rönesans’ı da etkiledi
Sultan Mehmet Han, İstanbul’u fethedince
burada yaşayan bazı Bizanslı sanatçılar ve
bilginler Avrupa’ya gittiler. O zamana dek
öğrendikleri ne varsa (Müslümanlardan
öğrendikleri de dâhil) hepsini yeni gittikleri
yerlerde öğrettiler. Zaten bir süre sonra da

Avrupa’da ortaçağ kapandı ve Rönesans başladı.
Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet dolaylı yoldan
Rönesans’ın başlamasına vesile oldu.
Geçmişten günümüze İstanbul, her daim
dünyanın gözü önünde duran eşsiz bir hazine
misali süzüldü. Asırlardır Türk şehri olan
İstanbul, tüm dünyayı karşımıza almak pahasına
Türk şehri olmaya Allah’ın izniyle devam
edecektir. Şairler, gezginler, edebiyatçılar ve
dünya halkı İstanbul’un bu nadide güzelliğine
övgüler dizmeye devam ede dursunlar bizler de
fethin yıl dönümünü atamız Fatih’e şükranla ve
en kalbi temennilerle kutlayalım.

ŞAİRLERİYLE ÜNLÜ 10 İSTANBUL DİZESİ
• Yahya Kemal Beyatlı / Başka Bir Tepeden

• Atilla İlhan / İstanbul Ağrısı

• Orhan Veli Kanık / İstanbul'u Dinliyorum

• Sezai Karakoç / Denizin Kentini Yaktım

• Necip Fazıl Kısakürek / Canım İstanbul

• Âşık Veysel Satıroğlu / Sevgisi İçimde

• Turgut Uyar / Bir Gün Sabah Sabah

• Özdemir Asaf / Boğaz Gezintisi

• Ümit Yaşar Oğuzcan / Üstüme Varma İstanbul

• Behçet Necatigil / Barbaros Meydanı

22

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

KÜÇÜK FATİH’İN DEFTERİ
Sultan Mehmet'in çocukken yaptığı resim ve
yazı çalışmalarından oluşan bir defteri olduğunu
biliyor muydunuz? Bu defter 1961 tarihinde
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver tarafından Topkapı
Sarayı’nda bulundu ve Fatih’in Çocukluk Defteri
ismiyle yayımlandı. İstanbul’u fetheden komutanın
çocukluk defterini görmek isterseniz Panorama
1453 Tarih Müzesi’ni ziyaret etmelisiniz. Salgın
günlerinde evden müzeyi ziyaret etmek için
internet sitesinden 360 derece sanal tur yapmanız
mümkün.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir.
Onu fetheden komutan ne güzel komutan,
o ordu ne güzel ordudur."
Hadis-i Şerif

dergiteneffus.com
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4 MADDEDE

KAN BAĞIŞI
◼ KAN BAĞIŞI NEDİR?
Kan bağışı, bir kişinin gönüllü olarak kan vermesidir ve bu
kan, kan nakli veya belirli ilaçları yapımı için kullanılabilir.
Kan bankaları bu kanı depolar. Kan, örneğin kaza
kurbanlarına yardım etmek için kullanılabilir.

◼ KAN BAĞIŞI İÇİN GEREKENLER
Kan verme işleminden önce, parmaktan alınan kan ile kan
grubu ve hemoglobin miktarı kontrol edilir. Tansiyon ölçülür
ve değerlerin normal aralıklarda olması durumunda kan alma
işlemi gerçekleştirilir. Kan verecek kişinin, kan vermeden
önce yorgun, uykusuz ve aç olmaması gerekir. Son 24 saat
içinde alkol ve ilaç gibi maddeler kullanıldıysa o kişiden kan
bağışı kabul edilmez. Hatta kan bağışı yapan birinin anemi,
AIDS, Hepatit B ve C gibi hastalıklara sahip olmaması
gerekir.
24
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◼ KAN BAĞIŞININ FAYDALARI
Kan bağışının faydaları saymakla bitmez.
Bunlardan bazıları:
1. Kemik iliğinin yağlanmasını önler ve kan
yapımını canlı tutar.
2. Kalp krizi riskini %90 azaltır.
3. Kandaki yüksek yağ oranını düşürür.
4. Kan bağışı kişide baş ağrısı, stres, yüksek
tansiyon, yorgunluk gibi rahatsızlıkların
giderilmesine yardımcı olur.
5. Kan vermek insanı psikolojik olarak rahatlatır
ve kendini huzurlu hissetmesini sağlar.

◼ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kan verme işlemi sıvı kaybına neden olduğundan;
işlem sonrasında kişinin bol sıvı gıdalar alması,
ağır egzersizlerden sakınması, dikkat ve denge
gerektirecek işlerde çalışanların kan bağışı
yaptıklarında işlerine bir gün süreyle ara vermeleri
uygun olur. Kan bağışı esnasında ve sonrasında, kısa
süreli baygınlık, soğuk terleme, bulantı gibi geçici
reaksiyonlar görülebilir. Acil durumlarda doktora
başvurabilirsiniz.
dergiteneffus.com
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Birbirinden değerli şairlerimizi
vefat yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.
Ruhları şad olsun…

Çölde aslan avlamak herkesin işi değil ki…
Saklanacak ne ağaç var ne kaya.
Çölün ortasında bir aslan var bir de siz.

ÖMER DÖNGELOĞLU
(1968 – 3 MAYIS 2020)

Dünyada hiçbir şey karşısındakini
kandırdığını sanan bir budalanın sevinci
kadar komik değildir.

HALDUN TANER
(16 MART 1915 – 7 MAYIS 1986)

Unutma unutulanlar,
Unutanları asla unutmazlar.

İBRAHİM ERKAL
(10 EKİM 1966 – 11 MAYIS 2017)

26
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İşte gidiyorum çeşm-i siyahım,
Aramızda dağlar sıralansa da…
Sermayem derdimdir; servetim ahım,
Karardıkça bahtım karalansa da…

MAHZUNİ ŞERİF
(17 KASIM 1940 – 17 MAYIS 2002)

Bugün de başlamayı unutuyoruz.
Herkes birbirine bakıyor. Bulan bulana
kendini.

EDİP CANSEVER
(8 AĞUSTOS 1928 – 28 MAYIS 1986)

Bir garip yolcuyum hayat yolunda,
Yolunu kaybetmiş perişanım ben.
Mecnun misali gurbet ellerde,
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben.

BEHİYE AKSOY
(19 EYLÜL 1929 – 31 MAYIS 2015)

dergiteneffus.com
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m an za ra
S en d e b eğ en d iğ in
fo to ğ ra fı n ı çe k
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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"Komşulara bak
bakim onları ışıkları
yanıyorsa bizim
sigorta atmıştır."

- Thomas Edison

35. Sayımızdaki Bulmaca Şifresini
Bize Gönderen

"Sana
burdan
bi uçarım..."

ÇEKİLİŞLE 1GB İNTERNET
KAZANAN OKURLARIMIZ

- Hezârfen Ahmed
Çelebi

• Emre Toprak
• Yakup Unnu

• Nisa Ağaoğlu
• Sevim Soydal

• Damla Nur Aktunç
• Hatice Bahar Gülşen

• Yusuf Duman
• Ebru Şentürk

• Sultan Öztürk

• Esra Günaydın

"Celcius ne
diyorsa 273
fazlası."
- Kelvin

"Belki bir atom olamadık
ama biz de parçalandık
be gülüm."

"İLLE DE
ROMAN
OLSUN"

- Albert Einstein

- Dostoyevski
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 Hazandığını
İlk Bzden Duy
İstyoruz.
CEP TELEFONU
NUMARANI BİZE
DOĞRU BİR ŞEKİLDE
GÖNDERDİĞİNDEN
EMİN OL:)
r
İyi Eğlencele
Dileriz:)

"Laf sokmayın
kalbinizi kırarım,
çaldırıp kapatın ben
sizi ararım."
- Graham Bell

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

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

"Oğlan dayıya, kız
halaya çeker."
- Charles Darwin

"Şimdi yüzükleri
takalım,
kısmetse yaza
da düğünü
yaparız."
(:
- Gandalf

dergiteneffus.com

31

GÜNCEL arrow-circle-left

GLÜTENSİZ BESLENME NEDİR?
G

Son yıllarda sıkça gündeme gelen glütensiz beslenmeye dair
tüm detayları sizler için mercek altına aldık.

Bu şikâyetleriniz varsa…
lütensiz beslenme son yıllarda sağlıklı yaşam
ve sağlıklı beslenme konularındaki en popüler
Şişkinlik, ishal, kabızlık, yorgunluk, egzama benzeri
başlıklardan biri. Glütensiz diyetlere olan
deri hastalıkları, sivilce, burun tıkanıklığı,
ilginin hızla artması ve glütensiz besinlere
burun akıntısı, baş ağrısı ve ruh hali
ulaşmanın kolaylaşması sebebiyle her
değişkenlikleri gibi belirtileriniz
geçen gün daha fazla kişi glütensiz
varsa bunun sebebi glüten
beslenmeyi tercih ediyor.
olabilir. Glüten, ince
bağırsaklarda ciddi bir
Glüten nedir?
tahribata sebep oluyor. Bu
yüzden özellikle çölyak
Adına diyet listelerinde,
hastalarının glüten
sağlıklı beslenme
tüketmemesi gerekiyor.
yazılarında ve diyetisyen
önerilerinden aşina
Birçok hastalıkla
olduğumuz glüten aslında
ilişkilendiriliyor
buğday, arpa ve çavdar
gibi tahılların yapı taşı olan
Amerikalı kardiyolog William
bir protein türü. Makarna
Davis ‘Buğday Göbeği’ adlı
ve bulgur gibi tahıl ürünlerini
kitabında glüteni neredeyse zehir
kaynattığınızda suda oluşan
olarak değerlendiriyor ve astımdan
kayganlığın, suyla buluşan unun
romatizmaya, MS’den şizofreniye pek çok
yapışkanlığının, hamura dönüşebilmesinin,
hastalığı glüten ile ilişkilendiriyor.
mayalanabilmesinin ve kabarmasının en önemli
sebebi içeriğinde bulunan glüten.
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Glütensiz beslenmenin faydaları
Glüteni beslenmeden çıkartarak önemli faydalar
görülebileceği bir gerçek. Glütensiz beslenmeyle
daha enerjik olmak, sindirimin iyileşmesi ve
kilonuzun denge noktasına gelmesi mümkün.
Alternatif olarak ne tüketilebilir?
Glütensiz beslenme tarzından gerçekten
faydalanabilmek için işlenmiş gıdalar yerine meyve,
sebze, fındık, badem, ceviz gibi kabuklu yemişler,

bakliyatlar ve doğal olarak glüten içermeyen esmer
pirinç, kinoa, karabuğday gibi tam tahılları tüketmek
gerekiyor.
Glütene karşı hassasiyetiniz yoksa…
Glütene karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa ya
da çölyak hastası değilseniz, uzun süreli glütensiz
beslenme sizin için doğru olmayabilir. Vücudumuzun
eğer hassasiyeti yoksa bir miktar glütene de ihtiyacı
olabilir. Bu sebeple sizin için en doğru beslenme
düzenini bir uzman yardımıyla oluşturmalısınız.

GLUTENSİZ BAZI BESİNLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hindistan Cevizi Unu
Badem Unu
Hindistan Cevizi Yağı
Saf Zeytinyağı
Susam Yağı
Kıvırcık Salata
Marul, Brokoli
Ispanak
Karalahana
Pazı
Brüksel Lahanası
Kuşkonmaz
Yeşil Fasulye
Maydanoz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taze Soğan
Tere
Rezene
Pırasa
Beyaz Lahana
Karnabahar
Soğan
Sarımsak
Arpacık Soğanı
Mantar
Enginar
Salatalık
Bal Kabağı
Kırmızı Biber

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domates
Patlıcan
Yeşil Biber
Avokado
Limon
Ananas
Kuru Erik
Süzme Peynir
Karabuğday
Kinoa
Nohut
Bezelye
Mercimek
Fasulye

dergiteneffus.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barbunya
Fındık
Fıstık
Badem
Ceviz
Leblebi
Su
Sıkma Meyve Suları
Kahve
Çay
Soda
Kırmızı Et
Beyaz Et
Deniz Ürünleri
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İRAN’DA BİR TÜRK ŞEHRİ

TEBRİZ
İ

Komşumuz İran’da hem doğa güzellikleri hem de tarihi
mirasıyla rengârenk bir Türk şehri yükseliyor. Tebriz’in
dününü bugününü sizler için kaleme aldık.

ran’ın kuzeybatısında, Doğu Azerbaycan eyaletinin
başkenti Tebriz, Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde yer
alıyor. Tarih boyu birçok medeniyeti topraklarında
ağırlayan Tebriz, günümüzde tam bir Türk şehri.
Tebriz’in tarihine yolculuk
Oldukça köklü bir tarihe de
sahip olan Tebriz’in kuruluşu
günümüzden 5 bin yıl
öncesine dayanıyor.
Tarihi Ahameniş
İmparatorluğu’ndan
bile geriye giden
Tebriz’de
çoğunluğu
Türklerin
oluşturduğu pek
çok devlet yönetimi
kurulmuş.

Karakoyunlular, Akkoyunlular,
Safeviler, Afşarlar, Tebriz Hanlığı,
Pehlevi Hanedanı, Azerbaycan Milli Hükümeti
ve ardından 1979’dan günümüze kadar İran İslam
Cumhuriyeti yönetimi Tebriz’de hüküm sürdü.
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Batı’ya açılan kapı
Türkçe ve Farsça konuşulan Tebriz’de kullanılan para
birimi ise İran Riyali. İran’ın Batı’ya açılan kapısı olarak
görülen Tebriz, ülkenin bilim ve toplumsal gelişmelerinde
de öncü rol oynamış.
Kuzeyde Eynali Dağı, güneyde Sehend Dağı arasında
yüksek bir platoda bulunan
Tebriz, İran’ın genel
iklimine kıyasla daha
serin bir havaya
sahip. Mehran
Çayı ile Acı Çay’ın
birleşimiyle
doğan nehir,
şehre hayat
veriyor.
Tebriz’de bir
Türk takımı
İran’da Türk
nüfusunun yoğun
olarak yaşadığı güney
Azerbaycan bölgesindeki Tebriz
şehrinde 1970 yılında kurulan Traktör Kulübü’nün adı
şehirde bulunan Traktör fabrikasından geliyor.

dergiteneffus.com
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Türk takımının taraftarı rekor kırdı
Traktör iç saha maçlarının tümünü
dolu tribünlere karşı oynuyor. Dolu
derken ortalama 60-70 bin civarında bir
rakamdan bahsediyoruz. Traktör ile ElNasr takımı arasında Tebriz’de oynanan
Asya Şampiyonlar Ligi maçını 65 binin
üzerinde taraftar izleyerek 2016’da Asya
rekoru kırılmıştı. Şubat ayındaysa İran
Ligi’nde oynanan İstiklal karşılaşması
tam 100 bin Traktör taraftarı tarafından
izlenmişti.

GEZİLİP GÖRÜLECEK
YERLER
Hem tarihi dokusu hem şehrin
masalsı havası Tebriz’in
turist çekmesi için avantajlı
taraflarından. Bu şehre yolunuz
düşerse mutlaka görmeniz
gereken yerler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dergiteneffus.com

Tebriz Çarşısı,
Gök Mescit (Göy Mescid),
Azerbaycan Müzesi,
Behnam Evi,
Şairler Anıt Mezarı,
Tebriz Ark Kalesi,
Cuma Mescidi,
Saat Kulesi,
Aziz Stephanos Manastırı,
Kandovan Köyü,
Eynali Dağı.
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BEREKETİN SİMGESİ

HIDIRELLEZ
BAYRAMI
Anadolu’nun eski geleneklerinden Hıdırellez’i ve ritüellerini
merak ediyorsan, cevabı yazımızda.

H

ıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu
ve Balkanlar’da kutlanan mevsimlik
bayramlardan biri. 5 Mayıs’ı 6’sına
bağlayan gecede Hıdırellez kutlanacak ve
çeşitli ritüeller gerçekleştirilecek.
Hıdırellez’e dair çeşitli rivayetlerden en bilineni
Kuran-ı Kerim’de bu konuya dair bir kıssa geçmesi.
Kehf Suresi’nin bazı ayetlerinin Hızır’dan bahsettiği
düşünülür. Bununla birlikte gerçekleştirilen ritüeller
dini bir vecibe değil kültürel birer gelenek.
İnsanlar Hıdırellez’de tüm dileklerinin
gerçekleşeceğine inanırlar bu sebepten çeşitli dilekler
için bir takım şeyler yaparlar. Bunlardan en bilineni
büyük mesire alanlarında kocaman ateş yakılıp
üstünden atlanmasıdır. Bunun sebebi ise inanışa
göre ateşin üstünden atlandığında hastalıklardan ve
nazardan korunulacağına inanılması.
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Bir diğer çok bilinen gelenek ise dileklerin gül ağacına
asılması. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede dilekler
bir kâğıda çizilir ve gül ağacına asılır. Ertesi sabah
ise gül ağacındaki kâğıtlara yazılmış dilekler alınır
ve suya bırakılır. Bu ritüele göre kâğıtlar, yazıları üst
tarafta kalacak şekilde suya düşerse dileklerin kabul
olacağına inanılır.
Ayrıca bir poşete mercimek, buğday ve nohut gibi
bakliyatlar koyulup balkona ya da gül ağacına asılır.
Böylece evde bereketin artacağına inanılır. Bugüne
özel saflığın simgesi olarak insanlar genellikle beyaz
renkli kıyafetler giyinilir. Hıdırellez demek bir bakıma
bereket demek. Bu sebeple herkesin Hıdırellez’ini
kutlarız.

dergiteneffus.com

10-16 Mayıs

ENGELLİLER
HAFTASI

Sevgi Varsa

ENGEL YOK!
Danışma ve Rehberlik
Hizmetleri Sunuyoruz

Aktivite Destekleri
Veriyoruz

Sinema, Tiyatro, Spor, Piknik,
Konser, Kermes vb. Organizasyonları Düzenliyoruz
Evde Kişisel Bakım
Hizmeti Sunuyoruz

Medikal Destek
Yardımları Sunuyoruz

İş istihdamı Konusunda
Destek Veriyoruz

Sıcak Yemek Hizmeti
Gerçekleştiriyoruz

dergiteneffus.com

Engelsiz Taksi ile Taşıma
Servis Hizmeti Veriyoruz
Evde Temizlik Hizmeti
Sunuyoruz

Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Açıyoruz
(Merkez Mahallesi Engelliler Okulu)
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TEBRİKLER ŞAMPİYON
T

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan Çekmeköy’lü
Milli Sporcu Büşra Işıldar’a tebrik.

ürkiye şampiyonlukları, üç Avrupa Şampiyonluğu’nun
yanına bir de dünya şampiyonluğu ekleyerek tüm yurdu
sevince boğan Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda
81 kiloda Dünya Şampiyonu olan Milli Boksör Büşra Işıldar’a
hediye ve plaket takdim edildi.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ev sahipliğinde
Pandemi tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleşen hediye
takdim törenine
Çekmeköy
Kaymakamı Adem
Arslan’da katıldı.
Başkan Poyraz
törende Büşra Işıldar’a
30 Bin Türk Lirası
değerinde çek hediye
ederken, Büşra’nın
yetişip gelişmesinde
büyük emekleri olan
Çekmeköy Anadolu
Spor Kulübü’ne
de yapılacak
değerlendirmelerin
ardından yardım
yapılacağını söyledi.
Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Öncelikle Büşra'yı tebrik
ediyoruz. Bu şampiyona öncesinde Türkiye şampiyonlukları
ve Avrupa şampiyonlukları vardı. Son olarak 81 kiloda dünya
şampiyonluğunu kazandı. Çekmeköy adına kendisine her
38

zaman olduğu gibi yine müteşekkiriz. İnşallah bundan sonra da
çok daha güzel başarılara imza atacak. Çekmeköy Belediyesi
olarak sporcularımızı dünya çapında etkinliklere katılabilmeleri,
katıldıkları turnuvalarda başarılara imza atabilmeleri için çok
destekledik. Bundan sonra da inşallah yetişmeleri, gelecekte
bayrağımızı göklere çekmeleri için yapacakları her türlü çalışmada
onların yanında olacağız. Ben tekrar Büşra kardeşimize çok
teşekkür ediyorum. O Çekmeköy’ün gururu " dedi.
Milli boksör Büşra
Işıldar "Ben altı
senedir boks
yapıyorum, üç
senedir Avrupa
şampiyonuyum.
Çekmeköy Anadolu
Spor Kulübü
öğrencisiyim. Biz
bir buçuk iki aydır
evimizden uzak milli
takım kampında
antrenmanlarımıza
devam ediyorduk.
Araya pandemi süreci
girdi. Turnuva 1 yıl
ertelendi. Pandemi
vardı ama ben hocam eşliğinde antrenmanlarıma evde de devam
ettim. Ama biz bu dünya şampiyonasına gözümüzü dikmiştik yani
bekliyorduk böyle bir şey, kazanacaktık. Çeyrek finalde Hint’li,
yarı finalde Polonya’lı, finalde de Rus rakibimi 5-0 mağlup ederek
dünya şampiyonu oldum. Bayrağımızı gururlandırdım ve çok mutlu
oldum." ifadelerini kullandı.
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RAMAZAN
PAYLAŞMAKTIR

Çekmeköy Belediyesi Ramazan ayı öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi
vatandaşlara kumanyalarını ulaştırıyor.

Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler; yardıma
muhtaç yaşlılara, engellilere, dar gelirli ailelere
ve yıl içerisinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine
Ramazan Ayı için hazırlanan ve içerisinde temel
gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini
ulaştırmaya başladı.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
"Ramazan ayında bereketi paylaşıyoruz.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyemizden
Ramazan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda

paketlerini ulaştırıyoruz. Belediye olarak sadece
Ramazan Ayı’nda değil tüm yıl boyunca ihtiyaç
sahiplerinin belirlenmesi, sıcak yemek dağıtımı,
kumanya, temizlik ve hijyen malzemesi desteği
gibi çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan
isteğimiz çevrelerinde ihtiyaç sahibi varsa, çağrı
merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımızdan
bize ulaştırsınlar. Biz de ihtiyaç sahiplerine ulaşıp
gerekli yardımları yapalım," dedi.

dergiteneffus.com
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İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE
MUTLULUK VEREN BİR NOSTALJİ
T A R İ H İ

Taksim’de yer alan Atlas Sineması, 2 yıllık düzenleme
çalışmalarının ardından yeniden sevenleriyle buluştu. Biz de
sizler için bu tarihi sinemayı araştırıp derledik.

A

tlas Sineması, İstiklal caddesi üzerinde
adını verdiği Atlas Pasajı’nda
bulunuyor. İstanbul’un en büyük
ve tarihi sinemalarından
bu abidevi yapı yakın zamanda
yenilendi. Restorasyonu
tamamlanan sinemanın açılışını
Şubat ayında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
gerçekleştirdi.

üzere yapılmıştı Atlas Sineması. Taş ve demir
dökme kullanılarak karkas özelliklerde inşa
edilen binanın bugün pasaj olarak kullanılan
zemin katının, eskiden at ahırı olarak
kullanıldığı daha sonra ise at
cambazhanesine dönüştürüldüğü
biliniyor.

Atlas’ın tarihi serüveni
1870’de büyük İstanbul
yangınından sonra Sultan
Abdülaziz zamanında, İşadamı
Agop Köçeyan tarafından kışlık ev olmak
40

dergiteneffus.com

Zamanla ihtiyaçlar
doğrultusunda binanın
mimari şekli değiştirilerek
bugünki pasaj kısmına ilave
yapılmış ve konak kısmıyla
birleştirilmiş. Konak daha
sonra Köçeyan tarafından Taksim
Vosgeperan Kilisesi’ne hediye edilmiş.
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Atlas sineması kapılarını açıyor

Restorasyonun ardından

1932 yılında geçirdiği onarımın ardından eğlence
ve sanat merkezi haline gelen Atlas Pasajı’nda 19
Şubat 1948’de, 1860 kişilik kapasite ve 35 loca
ile Beyoğlu'nun
en büyük
sinemalarından
biri olarak
Atlas Sineması,
1951 yılında da
Küçük Sahne
Tiyatrosu
açıldı.

Amfitiyatro şeklinde yapılan ana salonda hemen
her yerden aynı konforda gösteri izlemek
mümkün. Perdesinin büyüklüğü de Emek
Sineması gibi
İstanbul'daki
bir kaç sayılı
sinema arasında.
Balkonlar
localara çevrilmiş
ve 2,4,6,8 kişilik
bu localarda
yatar koltuklar
mevcut.

1985’de
hazineye
devredilen
tarihi sinemayı
şuanda Türker İnanoğlu ve İrfan Atasoy işletiyor.
Yakın zamanda restorasyondan geçen ve ses
düzeninden localarına ve fuayesine kadar
tepeden tırnağa yenilenen tarihi sinemada 500,
130, 85 kişilik 3 salon bulunuyor.

Şuanda
pandemiden
dolayı kapalı olan
Atlas sinemasında tam bilet 16 TL öğrenci ise 14
TL. Salgın günlerinden sonra tarihi atmosferinin
içinde kaybolacağınız bir Atlas Sineması gezisi hiç
de fena fikir değil; ne dersiniz? :)

dergiteneffus.com

41

GÜNCEL arrow-circle-left

TÜRKİYE’NİN YENİ İNSAN HAKLARI
EYLEM PLANI AÇIKLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Mart ayında açıkladığı yeni yol
haritası ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyor.

A

dalet Bakanlığı tarafından "Özgür birey,
güçlü toplum, daha demokratik
bir Türkiye" vizyonuyla
hazırlanan İnsan Hakları Eylem
Planı, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından
kamuoyuyla paylaşıldı.
Planın nihai amacı yeni ve
sivil bir anayasa yaparak
ülkenin gelişimine katkı
sağlamak. 9 amaç, 50 hedef
ve 393 faaliyeti içeren bir
belge olarak ortaya çıkan
İnsan Hakları Eylem Planı, geniş
tabanlı bir istişare sonucunda
tamamlandı.
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Eylem Planı, iki yıllık bir zaman diliminde
uygulanmak üzere hazırlandı. Eylem
Planı'nda belirlenen her bir faaliyet
için sorumlu ve ilgili kuruluşlar
ile bu faaliyetler için öngörülen
zaman dilimine yönelik
takvim ilgililerle paylaşıldı.
Planda yer alan 11 temel
ilke şu şekilde:
1. İnsan, doğuştan sahip
olduğu vazgeçilmez
haklarıyla yaşar. Devletin
temel amaç ve görevi, bu hakları
korumak ve geliştirmektir.
2. İnsan onuru, bütün hakların özü
olarak hukukun etkin koruması altındadır.

dergiteneffus.com
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3. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler
temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu
olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
4. Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve
dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel
faaliyetlerin temel özelliğidir.
5. Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde
açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar
içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk
güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata
geçirir.
6. Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi
ve kazanılmış hakların korunması prensibine
aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale
edilemez.

7. Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete
dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet
ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
8. Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi,
lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun
şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve
güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
9. Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması
nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz
10. Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan
hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin
teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
11. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden
herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz
şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve
özgürlüklere saygının merkezindedir.
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ÇEKMEKÖY’DE GENÇLER İÇİN
İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ
Çekmeköy’de Gençlik ve Spor
Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek
programı kapsamında hayata geçen
“Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri”
başladı. Korona tedbirleri sebebiyle
online olarak yapılacak dersler
için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları
Eylem Planı’na göre eğitim takvimi
hazırlandı.
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TEKNOLOJİ arrow-circle-left

SİBER ZORBALIĞA
BİRLİKTE DUR DEMEK İÇİN

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nı hayata geçirdiği
Siberay projesinin detaylarını sizler için hazırladık.

U

adet ve milli kültüre bağlı nesiller yetiştirilmesine katkı
lusal ve uluslararası platformlarda, siber
sağlamak.
güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya
kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı
SİBERAY’IN ÇALIŞMA ALANLARI
gibi konularda farkındalık oluşturarak;
internet, ekran, teknoloji bağımlılığı gibi kişiye ve
Ebeveynler için Siberay
topluma zarar veren alışkanlıklarla, siber
zorbalıkla ve her türlü siber suçlarla
eylem daha oluşmadan mücadele
Dijital dünyada ve gündelik hayatta
önemli yer kaplayan dijital
etme gibi görevleri Siberay
oyunlar, fırsatlar kadar tehditler
üstleniyor. Siberay programının
de barındırıyor. Ailelerin bu
temel amacı güvenli internet
konuda alabileceği bazı
kullanımı için kullanıcılara ve
vatandaşlara yol göstermek.
önlemler:
1.
Oyunların, çocuklar
ve gençlerin gelişimlerine ve
yaş gruplarına uygun olup
olmadığını denetlemek,
2.
Casus yazılımlar ve
zararlı dosyalardan korunmak
için lisanslı, resmi dağıtıcılar
kanalıyla oyun edinmek,

Programın amacı, toplumun
her bir ferdinin interneti ve
teknolojiyi güvenli, faydalı,
etkili şekilde kullanmalarını
sağlamaya yönelik faaliyetler,
içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi
ve çevrimdışı konferanslar,
ürünler geliştirerek bu sayede örf,
44
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3. Çok oyunculu (multiplayer) oyun dünyalarını
içeren oyunlarda çocukların sosyal
etkinliklerini gözlemlemek,
sanal sosyalleşme biçimleri
ve diğer oyuncularla
etkileşimleri
konusunda
periyodik olarak
bilgi almak,
4. Kişisel verileri
ve doğum
yeri, doğum
tarihi, adsoyad, kredi
kartı numarası
gibi önemli
bilgileri oyunlar
aracılığıyla
kimseyle
paylaşmamak.

bulunması, incitmesi ya da korkutması olarak
tanımlanabilecek zorbalık, bugün özellikle sosyal
medya mecralarında yoğun bir biçimde
yaşanıyor.
Bazı siber zorbalık örnekleri:
1. Sosyal medyada bir başkasının
rahatsızlık verici görüntülerini
yayınlamak.
2. Bir başkası hakkında yalan
ya da uydurma haberler
yaratmak ve bunları yaymak
3. Bir başkasının özel ya da
mahrem bilgilerini sızdırmak.
4. Tehdit mesajları yollamak,
hakarete varan ifadeler
kullanmak.
5. Anonim hesaplardan taciz
etmek, rahatsızlık vermek.
6. Bir kimsenin paylaşımlarına kasıtlı
olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmak.

Teknoloji Bağımlılığı

Siber zorbalıkla karşılaştığınızda aşağıdaki
tavsiyeleri uygulayabilirsiniz:

Günlük hayatta kullandığımız
pek çok yenilik, teknolojik gelişmelerin bize
sunduğu imkanlar ile ilgili. Siberay’a göre teknoloji
bağımlılığının bazı belirtileri şöyle:
1. Bilgisayar başında saatler geçirmek,
bu nedenle fiziksel rahatsızlık
hissetmek ancak hissedilen
rahatsızlıklara rağmen
kullanmaktan vazgeçememek,
2. Bilgisayarın, internetin ya da
telefonun olmadığı zamanlarda
sıkıntı hissetmek, yoksunluk
duygusu yaşamak veya
gerginleşmek,
3. Sanal ve anonim sosyal ilişkileri
yüz yüze ilişkilere tercih etmek.
Siber Zorbalıkla
Mücadele
Bir kişinin, bir
başka kişiyi kasıtlı
ve düzenli olarak
rahatsız etmesi,
zarar verme amacını
taşıyan eylemlerde

1. Sizi rahatsız eden kişiyle
iletişiminize son verin.
2. Hesaplarınızı
korunaklı hale
getirin, herkesin
erişimine
açmayın.
3. Zorbalık
ısrarla devam
ediyorsa
güvendiğiniz
kişilere/
ebeveynlerinize
durumu anlatın.
4. Zorbalığa
maruz kaldığınız
platformlara gerekli
şikâyetleri yapın, bu
hesapları ya da kişileri
bildirin.
5. Tehlike altında olduğunuzu
hissediyorsanız resmi makamlara gerekli şikâyetlerde
bulunun.
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MAYIS'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Mayıs ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
İLK TÜRK KADIN JET PİLOTU

LEMAN BOZKURT
ALTINÇEKİÇ
İlk Türk kadın jet pilotu Leman Bozkurt Altınçekiç,
1933 tarihinde Kars’ta dünyaya geldi. Liseyi bitirdiği
yıl Türkkuşu İnönü Tesisleri'nde planör eğitimi
aldı. Hemen ardından Türkkuşu Motorlu Okulu'na
öğretmen adayı olarak katıldı. 1954’te Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne kadınların alınmasıyla ilgili yasa çıkınca
Leman Hanım orduya katıldı. Pervaneli uçaklarla
eğitimini tamamlayarak 30 Ağustos 1957'de
askeriyedeki eğitiminden mezun oldu. 1958’de
Eskişehir’de jet pilotluğu eğitimi aldı ve 9 yıl Türk
ordusu adına gökyüzünde görev yaptı. Sonraki
yıllarda Hava Kuvvetleri'nin karargâh hizmetlerinde
çalıştı. Personel Plan Şube Müdürü ve Merkez
Şube Müdürü olarak görev yapan Leman Bozkurt
Altınçekiç, kıdemli albay olarak Hava Kuvvetleri’nden
emekli oldu. 4 Mayıs 2001’de aramızdan ayrılan
başarılı kadın pilotumuzu saygıyla anıyoruz.
DÜŞMANA İLK KURŞUNU SIKAN

HASAN TAHSİN
Asıl adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin, 1888 yılında
Selanik’te doğdu. İlkokulu Atatürk’ün gittiği okulda
okudu ve ardından üniversite eğitimi için Fransa’ya gitti.
Yurt dışında olduğu sürede Teşkilat-ı Mahsusa adına
da görev yürüttü. Anadolu'nun işgalinin ardından,
yurt genelinde kurulan direniş cemiyetleri, İzmirde de
kendini göstermekteydi. Hasan Tahsin, bağımsızlık
mücadelesindeki fitili ateşlemek için İzmirlilere çok ses
getiren konuşmalar yapıyordu. İzmir’in Yunan askerlerince
istila edemeyeceğini savunuyordu. Nitekim, 15 Mayıs 1919
günü Yunan gemileri İzmir’e çıkartma yaptığı gün, Hasan
Tahsin düşman askerine ilk kurşunu sıktı ve oracıkta şehit
edildi. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz.
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TÜRK SİNEMASININ GÜLEÇ YÜZÜ

OYA AYDOĞAN
10 Şubat 1957’de Erzincan’da doğan Oya Aydoğan,
ilkokuldan sonra Fransız Lisesi’ne gitti. Küçük yaştan
beri hayali olan oyunculuk için çaba gösterdi. 1976’da
ilk kez kamera karşısına geçerek Cüneyt Arkın ile birlikte
Deli Şahin filminde rol aldı. Kariyerine onlarca dizi film
sığdıran başarılı oyuncu 51 filme ve 13 diziye imza
attı. 8 Mayıs 2016'da aort damarı yırtılması sebebiyle
hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamayan Oya Aydoğan, 15 Mayıs 2016’da hayatını
kaybetti. Kendisini sevgiyle anıyoruz.

YEŞİLÇAM’IN ÜSTATLARINDAN

İHSAN YÜCE
23 Ocak 1930 yılında Elazığ'da doğan İhsan Yüce,
liseyi İzmir’de tamamladı. Bir süre özel şirketlerde
muhasebecilik yaptı. Sanat yaşamına 1952'de
İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosunda başladı. Bir
sezonluk ömrü olan Bizim Tiyatro'yu kurdu.
1965-1966 arasında Lale Oraloğlu Tiyatrosunda
çalıştı. 1968 yılında üç arkadaşı ile birlikte Ankara
Drama Tiyatrosunu kurdu. Türk Sineması'nda
karakter roller üstlendi. Yüzlerce filmde rol alan
oyuncu siyah beyaz dönemden Kemal Sunal ile
oynadığı filmlere kadar oyunculuğunu her rolde
sergiledi. 5 Mayıs 1991'de İstanbul'da aramızdan
ayrılan başarılı oyuncuyu sevgi ve saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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slm - Selam

tmm - Tamam

s.a. - Selamun Aleyküm

a.s. - Aleyküm Selam

k.i.b. - Kendine İyi Bak

a.e.o. - Allah’a Emanet Ol

e. - Evet

h. - Hayır

tbr. - Tebrikler
grş. - Görüşürüz
nzm? - Ne zaman?
inş. - İnşallah
nrd?. - Nerede?

tşk. - Teşekkürler

İLETİŞİMDE
YAZI DİLİMİZİ
KISALTMAK ZORUNDA
DEĞİLİZ!

ltfn. - Lütfen

Merhaba, nasılsınız?

bgn.- Bugün

yrn.- Yarın
ss.- Seni Seviyorum

Çocuklarımıza Bırakacağımız En Güzel Miras Türkçemiz!

TÜRKCEMİZİN ÖMRÜNÜ
“ 13 Mayıs Türk Dil Bayramı Kutlu Olsun! ”
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AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Çekmeköy’ün iki yeni Aile Sağlığı Merkezi’nde sona geliniyor.

Merkez Mahallesi ve Kirazlıdere Mahallesi’nde
projelendirilen Aile Sağlığı Merkezleri’nde
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Merkez
Mahallesi Elçiçek Cami yanında inşat çalışmaları
süren Küçükkoru Aile Sağlığı ve Bağımlılık

Danışma Merkezi 450 metrekare alan üzerine üç
katlı olarak inşa ediliyor. Merkezin ayrıca 1000
metrekarelik yeşil alanı da olacak. Kirazlıdere Aile
Sağlığı Merkezi ise iki katlı olarak inşa edildi ve
yapım çalışmalarında sona gelindi.
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CAY MI
KAHVE Mİ?
TEST arrow-circle-left

01

Ne tür yiyecekleri daha çok
seversin?
(A) Tatlı
(B) Tuzlu

Kimisi çaysız yapamaz kimisi
kahvesiz. Peki, sen hangi
gruptasın?

(C) Acı
(D) Ekşi

03
Kahvaltı senin için ne kadar
önemli?
(A) Olmazsa olmaz öğünüm.
(B) Evden kahvaltı etmeden çıkarım ben.
(C) Pazar kahvaltılarına hayır diyemem.
(D) Ayaküstü bir şeyler atıştırırım.

02
Bir şeyler içerken yapmaktan
keyif aldığın şey nedir?
(A) Sohbet etmek.
(B) Film izlemek.
(C) Kitap okumak.
(D) Diğer.
50

dergiteneffus.com

arrow-circle-right TEST

04
Sabahları uyandığında ruh halin
nasıl olur?
(A) Bazen sinirli ve gergin uyanırım.
(B) Sabahları ayılamam.
(C) Zinde uyanırım.
(D) Neşeli uyanırım.

05
Hangi bardak daha
çok hoşuna gitti?

B

A

D

C
DEĞERLENDİRME
A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Sen tamamen çay aşığı birisin. Gelsin börekler
çörekler. Yanında da dumanı üstünde mis gibi
bir çay. İnce belli bardağından içeceğin bolca
tavşankanı çayların olsun.

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Kahve hayatının vazgeçilmez bir parçası.
Sabahları uyanır uyanmaz kendini elinde bir
fincan kahveyle buluyorsun çünkü başka türlü
ayılamıyorsun. Eh bir de sevdiğin tatlıların
yanında 40 yıl hatırıyla bir Türk kahvesi iyi gider
diye düşünüyorsun. Ne diyelim?
Afiyet olsun.
dergiteneffus.com

C VE D ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Ne çay ne de kahve sende bağımlılık oluşturmamış.
Belki sadece su ile içecek ihtiyacını karşılıyor
olabilirsin ki eğer böyleyse en sağlıklı olanı tercih
ettiğini söyleyebiliriz :)
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HEP ÇALIŞMADIĞIM
YERDEN ÜZÜYORLAR

O SON KUSURA
BAKICAKTIK!
TİN
YAKIN ARKADAŞLA MİLLE
DALGASINI GEÇMEK…
BAŞIMIZA NE GELDİYSE
E DE
BUNDAN GELDİ AMA YİN
VAZGEÇMİYORUZ.

BuRaDa
HaYaL KuRmAk
SeRbEsT
BEN BU ŞARTLAR
ALTINDA AKIL SAĞLIĞIMI
VE KİLOMU
KORUYAMAM.

Ben Sinir Stres Sahibi
Bir Pamuk Şekerim.

UnUtTuM FaLaN SaNmAyIn
ArŞİV GİBİYİM BeN.
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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
KAZANIYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz.

dergiteneffus.com

Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Balık İsimlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Oluşacaktır.
BALİNA

MERCAN

BARBUNYA

MORİNA

ÇİPURA

PİRANA

HAMSİ

RİNGA

İSPARİ

SARPA

İSTAVRİT

SAZAN

İZMARİT

SİNARİT

KALKAN

TEKİR

KARAGÖZ

TORİK

KEFAL

USKUMRU

LÜFER

YUNUS
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ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI’MIZ

Kutlu Olsun!

