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Kahraman Şehit Kaymakamımız
Muhammet Fatih Safitürk.
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Başardılar ve asker selamı
çaktılar.

Ödüllü Bulmaca Şifresini
zdan
Bize Gönderen Okurlarımı
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KADİM ŞEHİRLER

Osmanlı'nın Avrupa'daki son
sancağı Novi Pazar'dayız.

ÜNLÜ RÖPORTAJI

Ekmek Teknesi'nin Heredot
Cevdet'i Hasan Kaçan.

SİZLER DE
GÖNÜLLÜ OLARAK
BİZE DESTEK VER.trİN
BAŞVURU İÇİN : www.cekmekoy.bel

QR KODU OKUTARAK
Mobil Cihazınızdan da
Başvuru Yapabilirsiniz.
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Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Bir buçuk yıllık Teneffüs serüvenimiz keyifle ve yeni konuları sizler
için araştırarak tempolu bir şekilde devam ediyor. Dergimizin
kapağında ülkemizin yetiştirdiği güzel evlatlardan şehit Muhammet
Fatih Safitürk sizi karşılıyor. Vatanımızın her bir yerinde canla başla
verdiği mücadelesini ve hain PKK’lı teröristlerce şehit edilmesini
sayfalarımıza taşıdık. İz Bırakanlar köşemizde de yine aynı hainler
tarafından hunharca katledilen iki kıymetli öğretmenimiz Aybüke
kızımız ve Necmettin oğlumuzu andık.
PKK terörüne hem ülkemiz sınırları içinde hem de sınırlarımızda
dur diyebilmek için önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu vesileyle hem
Barış Pınarı Harekâtı’nı sürdüren askerlerimize hem de bu süreçte fedakârca hizmet eden tüm kolluk
kuvvetlerimize minnetle teşekkür ediyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Bundan tam 81 yıl önce 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anıyor tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden Allah razı olsun
diyoruz.
Ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında tüm öğretmenlerimizi kutluyor hepsine eğitim öğretim
hayatlarında başarılar diliyorum. Kasım sayımızda da sinema bileti kazanmak için bulmaca şifresini bize
göndermeyi unutmayın.
Hepinizi gözlerinizden öpüyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay MEVLİD kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE KASIM

FİLM REPLİKLERİ

Cevizli anne keki
tarifi ile karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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GÜNCEL

DOSYA

Cep Herkülü Naim
Süleymanoğlu'nu tanıyoruz.

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih
Safitürk'ü Rahmet ve Minnetle yâd
ediyoruz.
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GEZELİM GÖRELİM

FENOMEN

İZ BIRAKANLAR

Deniz Müzesi'nde bir gezintiye
ne dersiniz:)

Kim Milyoner Olmak İster
yarışmasının milyoneri
Arda Ayten
ile keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik:)

Türkiye'nin Şehit Öğretmenleri
Aybüke ve Necmettin
öğretmenlerimizi tanıyoruz.
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35

OKUR SAYFASI

KADİM ŞEHİRLER

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

Osmanlı'nın Avrupa'daki son sancağı
Novi Pazar'dayız.
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40

DUVAR

ÜNLÜ RÖPORTAJI

GÜNCEL

Bu duvarın harcında
gençlik var:)

Hasan Kaçan ile keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik.

Kudüs Şairi Usta Kalem
Nuri Pakdil
Aramızdan Ayrıldı.

42
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KÜLTÜR SANAT

SAĞLIK
Ağız ve diş sağlığımızı korumak
için alınacak 20 önlem
bu sayfada.

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

42

AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

SPOR

Başkan Yardımcısı

Güreşte dünyayı salladık!

DANIŞMA KURULU

48
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Şahmettin Yüksel

BEYAZ PERDE

TİYATRO PERDESİ

Kasım ayında vizyona girecek
filmleri sizin için mercek
altına aldık.

Devlet Tiyatroları tarafından
sergilenen Tatlı Kaçık oyunu
sahnesindeyiz.

Başkan Yardımcısı
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Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Latif Coşar
Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

EĞLENCE
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Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Zorlu bir şair testi ile
karşınızdayız:)

Genel Yayın Koordinatörü
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Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu

ÖDÜLLÜ BULMACA

KARIŞIK BULMACA

Gökçe Öztürk

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

Biribirinden keyifli ve eğlenceli
bulmacalarla iyi vakit geçirmenizi
dileriz.

Muammer Özenen

Basın Danışmanı

Metin Yazarı

Fatih Cömert
Havva Bozan
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

MEVLİD
Mevlid kelimesi dilimizde doğum zamanı anlamına geliyor.
Güzel dinimiz İslam’ın kıymetli Peygamberi Hz. Muhammed’in
doğumuyla birlikte dünya bambaşka bir yer haline gelmişti.
O, insanlığın umudu olarak dünyaya teşrif buyurmuştu.
Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) doğum gecesi
olduğu gibi aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir.
Bu yıl Mevlid Kandili’ni 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edeceğiz.
Bu vesileyle herkesin kandilini tebrik ederiz.
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En iyi

Kitaplar

ESKİ ŞEHRİN İNSANLARI
Kemal Tahir

"Esir Şehir Üçlemesi" edebiyatımızın güçlü ve klasikleşmiş ismi Kemal Tahir'in
başyapıtlarındandır. Her büyük ve klasik yapıt gibi, bir ya da birden çok
problematiği mükemmel bir biçimde işleyen bu nehir roman dizisinin ilk kitabı
olan "Esir Şehrin İnsanları"nda Kemal Tahir, Mütareke Dönemi Osmanlı aydınının
ve İstanbul'unun destansı direnişinin ve mücadelesinin benzersiz bir fotoğrafını
çekmektedir.
Kurtuluş Savaşı öncesinin anlatıldığı pek çok roman yazılmıştır kuşkusuz, ama
hiçbiri bu denli edebi ve ölümsüz olamamıştır. "Türkiye'yi, Türkleri sahiden tanımak
isteyen yerli yabancı herkes Kemal Tahir'i okumak, anlamak zorundadır."

İÇİMDE AVM VAR

Sadettin Ökten

Eskilerde kaldı medeniyet tasavvurumuzu yansıtan şehirler… Önce… Daha huzurlu,
daha sakin, daha insânî ve daha güvenliydik. Kul hakkı, hizmet, tevazu, merhamet,
iyilik, sevgi, saygı, komşuluk, mahalle kültürü, yardımlaşma, olabildiğince az alıp çok
verme gibi değerleri konuşmaya gerek duymaz, yaşardık… Sonra… Bizim olmayan bir
medeniyet tasavvuruna özenip onun zihniyetine ait yapılar inşa ettik… AVM'ler…
Şehirleri canavarlaştıran… Gökdelen(cik)ler… Bir servet gösterisi sunan…
Apartmanlar… Komşuluğu öldüren… Vahşi mekânlar…
Hâlbuki İslam Medeniyetinin değerler sistemi bütün insanlık için tek ümit kaynağı! O
zaman düşünmemiz lazım: "Yaradan, bize bir kapı açıp yol gösterdi de biz farkında mı
değiliz? "Ve bize, "Haydi bakalım! Şimdi inancınızla ve kapitalizmin size sunduğu
biçimlerle çözüme ulaşın" mı diyor?

KALBİMİN ÜSTÜNDE BİR AVUÇ GÜNEŞ
Nuri Pakdil

“Nuri Pakdil’in diğer tiyatro eserlerinde olduğu gibi, ‘Kalbimin Üstünde Bir Avuç
Güneş’te de, tüm gerilim Tanrıtanımazlık sorunu üzerine kurulu. Çağın her çıkmazının
temelinde hep Tanrıtanımazlık sorunu yok mu? Tanrı’yı unuttu çağın insanı, en çok da
Tanrı’yı unuttu. İşte burada çıkıyor tiyatronun özgörevi: Tanrı’yı insana yeniden
duyumsatmak. Yeniden insanı göğe baktırmak, gökle yer arasında ilişkiler kurdurmak.”
dergiteneffus.com
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Ma lzemeler

• 3 su bardağı un
• 1 paket kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• 1 çimdik tuz
yumurta
• 4 adet oda sıcaklığında
• 1.5 su bardağı toz şeker
• 1 su bardağı zeytinyağı
ında yoğurt
• 1 su bardağı oda sıcaklığ
• 3 çorba kaşığı kakao
viz
• 1 su bardağı dövülmüş ce
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İlk dört malze meyi bir kaba eleyin . Yumu rta ve şeker i ayrı bir
ve
yerde 5 dakik a boyu nca mikse rle köpü rüne kada r çırpın . Yoğu rt
zeyti nyağı nı ilave edin sadec e karış ana kada r çırpın . Bir spatu la ile
unlu karış ımı söndü rmed en yumu rtalı karış ıma yedir in.
Önce den yağla dığını z orta boy bir kek kalıb ına toz ceviz in bir
kısmı nı dökü n. Kek kalıb ının ¾’ün ü kalıb a dökü n, kalan ına kaka oyu
dökü p karış tırın. Açık renkl i harcı n üzeri ne gelişi güzel dökü p bıçak
yard ımıyla sprira l şekill er verin . En son toz ceviz in kalan ını en üste
serpi n. Önce den ısıtılm ış 180 derec elik fırınd a, kürd an batır dığını zda
temiz çıkan a kada r pişirin . Afiye t olsun :)
dergiteneffus.com
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ADI
KİTAP FUARI BİNLERCE VATANDAŞI AĞIRL
yoğundu.
Çekmeköy Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği kitap fuarına vatandaşlarının ilgisi

Madenler metro durağının bulunduğu meydana kurulan, 3-13 Ekim
tarihleri arasında vatandaşlara hizmet veren kitap fuarı 250 binin
üzerinde kitapseveri ağırladı. Pelin Çift, Tufan Gündüz, Cansu Canan
Özgen, Bekir Develi, Ufuk Tufan, Mete Yarar, Ramazan Kurtoğlu,
Erhan Afyoncu, Şermin Yaşar, Murat Tavlı, İsmail Kaya, Bahadır
Yenişehirlioğlu gibi ünlü isimlerin imza günleri düzenlediği kitap
fuarında 97 yayınevi ve 109 yazar vatandaşlarla buluştu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen kitap fuarının amacına ulaştığını
belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Geçen yıl ilkini
gerçekleştirdiğimiz kitap fuarında 135 bin vatandaşımızı ağırlamıştık.
Bu yıl sayı 250 binin üzerinde. Eğitim vadisi Çekmeköy’e yakışır bir
fuar oldu. 7’den 70’e büyük bir ilgiyle ziyaret edilen fuarımız bir
gelenek haline gelecek ve her yıl bu meydanda vatandaşlarımıza
hizmet verecek.” dedi.

ÇEKMEKÖY DEVLET HASTANESİ’NE YENİ BÖLÜMLER
Başkan Poyraz, Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde yapımı tamamlanan Odyometri ve Fizik
Tedavi bölümlerinin açılışına katıldı.

32 poliklinikle hizmet veren Çekmeköy Devlet Hastanesi’nin işitme
ölçümü yapan Odyometri bölümü ve Fizik Tedavi Bölümü hizmete
açıldı. Yeni hizmete giren bölümlerin açılışı; Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih
Kırıcı, İlçe Sağlık Sağlık Müdürü Süzan Sandıkçı, Başhekim Doç. Dr.
Nurettin Yiyit, Fizik Tedavi bölümünün tefrişatına katkıda bulunan
Ermoda firmasının yetkilileri Cavidan Akkan ve İlyas Erdoğan,
Odyometri biriminin kurulmasına katkı sağlayan Ali İhsan Hasan
Kahyaoğlu katıldı.
Açılışta hastanenin işleyişi ile ilgili bilgi veren Başhekim Doç. Dr.
Nurettin Yiyit, Çekmeköy Devlet Hastanesi’nde açılışından bugüne
kadar 133 bin kişiye hizmet verildiğini, 33 bin kişinin de hastanenin
acil servisinden yararlandığını söyledi.
e
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz konuşmasında; “İlçemiz
rımız
temasla
yoğun
ile
ğı
Bakanlı
hastane kazandırılması için Sağlık

oldu. Her şey tamam derken tahsis ettiğimiz arazide yüksek gerilim
hattı olduğunu öğrendik. Enerji Bakanlığı ile bürokratik işlemleri
hallettikten sonra büyük bir yatırımla bu hattın yerini belediye olarak
biz değiştirdik. Zor oldu ama Elhamdülillah vatandaşlarımıza
en
verdiğimiz sözü tuttuk, her geçen gün hizmet ağı daha da genişley
hastanemizde binlerce vatandaşımız şifa buluyor inşallah. Devam
eden çalışmalarda bağışları ile katkıda bulunan hayırseverlere
razı
de Çekmeköy halkı adına çok teşekkür ediyorum, Allah hepsinden
olsun,” dedi.
Birinci düzeyde hizmet veren hastanenin acil servisinde günlük
ortalama 300 hasta tedavi ediliyor. 45 yatak kapasitesine sahip KBB,
öy
Üroloji, Göz ve Karma Cerrahi bölümlerinde hizmet veren Çekmek
diyaliz
yataklı
6
ünitesi,
bakım
yoğun
Devlet Hastanesi’nde 4 yataklı
ünitesi ve 3 Ameliyathane bulunuyor. Hastanede laboratuvar, kan
bankası ve görüntüleme merkezi (röntgen, tomografi, ultrason, kemik
dansitometrisi) bölümleri de hizmete devam ediyor.

dergiteneffus.com
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TARİHTE KASIM arrow-circle-left

İLK
HİDROJEN
BOMBASI

UNESCO
KURULDU

30 KASIM 1952 - ABD

16 KASIM 1945 - FRANSA

Amerika Birleşik Devletleri,
ilk hidrojen bombasını Eniwetok
Adası’nda patlattı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü (UNESCO), 2. Dünya
Savaşı’nın tahrip ettiği kültürel
değerleri sahiplenmek amacıyla
kuruldu.

ÖNEMLİ
BİR TİCARET
YOLU

70 METREYE
KANATLANDI
12 KASIM 1906 - BREZİLYA

19 KASIM 1869 – MISIR

Brezilyalı Alberto Santos-Dumont, çift kanatlı
uçağıyla 70 metre yüksekliğe çıkarak en
başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. 21 saniye
boyunca havada kalan pilot, tek kanadı havada
kırılan hava aracını sağlıklı şekilde
yere indirdi.

Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan
Süveyş Kanalı açıldı. Osmanlı bu hamlesiyle
Baharat Yolu’nu canlandırarak ticaretine
ivme kazandırmayı amaçlıyordu.

SANCAĞIMIZ
NOVİGRAD’DA!

İLK
YAZILI
ANITLARIMIZ

3/4 KASIM 1663 – SLOVAKYA

25 KASIM 1893 – MOĞOLİSTAN
Türklere ait ilk yazılı belge olan
Orhun Kitabeleri, Prof. Ludwig Thomsen
tarafından ilk kez okundu.

10
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Osmanlı Ordusu bugünkü Slovakya
topraklarında yer alan Levice, Novigrad
ve Nitra kalelerini topraklarına kattı.

arrow-circle-right TARİHTE KASIM

ACI
SUİKAST

OTORİTE
SAĞLANDI
4 KASIM 1158 – TUNUS

4 KASIM 644 – ARABİSTAN

Muvahhidler Devleti’nin kurucusu
Abdülmü’min Tunus’u zapt etti ve Trablusgarp’a hâkim oldu. Böylece İslam tarihinde bu
bölge ilk kez tek kişinin siyasi otoritesi altında
yönetilebildi.

İslam’ın ikinci halifesi Hz. Ömer, uğradığı
suikast sonucu şehit edildi.

KISA ÖMÜRLÜ
İKİNCİ PARTİ
17 KASIM 1924 – TÜRKİYE
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet
partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası kuruldu.

BAAS
DARBESİ
13 KASIM 1970 – SURİYE

BAĞIMSIZ
YAVRUVATAN
15 KASIM 1983 – KIBRIS
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)
kurulduğu resmen ilan edildi.

BOZGUNA
UĞRATTIK!
10 KASIM 1444 – BULGARİSTAN

Günümüzde de kanlı girişimleriyle
Suriye’de adından söz ettiren Baas
rejiminin kurucusu Hafız Esed, kanlı bir
darbeyle iktidarı ele geçirdi ve hala
bırakmamakta direniyor.

Sultan 2. Murad’ın komutasındaki
Osmanlı ordusu, Birleşik Haçlı
Kuvvetlerini Varna’da
bozguna uğrattı.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

Diriliş Ertuğrul

Biz bugün korkarsak, neslimiz zalimin
karşısında titrer. Bugün indirdiğimiz her
yumruğun sesi, bin yıl sonra duyulacaktır!

Leyla ile Mecnun

-- Bütün kadınlar
nedir?
+ Çiçektir.
* Çiçekler ne ister?

-- İnsan...
+ ....
* Nemiş?

Leyla ile Mecnun

Su ister.
12

Su mu ister? Su mu alayım Leyla'ya?
19'luk damacanayla su mu götürsem?
dergiteneffus.com

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

Sherlock

Ne kadar hızlı gid
iyordun,
farkında mısın?

Tabi ki değilim!
Telefondaydım.

The Flash

Harry Potter

Sen kötü biri değilsin. Başına kötü
şeyler gelmiş çok iyi birisin.

Söz konusu aile olunca elinden gelen her şeyi
yapmalısın. Çünkü gün gelir böyle bir fırsatın
olmayabilir.

Justice League

Senin süper güçlerin neyd

i?

Ben zenginim.
dergiteneffus.com
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GÜNCEL arrow-circle-left

TÜM
ZAMANLARIN
EN İYİSİ BİR

TÜRK

CEP-HERKÜLÜ
--

-

NAIM SULEYMANOGLU
Ülkemizi uluslararası katıldığı müsabakalarda başarıyla temsil eden tüm
halkımızın sevgisini kazanmış önemli bir milli sporcumuzu,
Naim Süleymanoğlu’nu anıyoruz.

N

aim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde
Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinde dünyaya geldi.
Bulgaristan göçmeni Türk halter sporcu kendi
branşında olimpiyat ve dünya şampiyonudur. Tüm spor
otoriteleri Naim Süleymanoğlu'nu tüm zamanların en
iyi haltercisi olarak
adlandırır.

rekoru kırmıştı. Silkmede kaldırdığı kilo kendi ağırlığının 3
katı artı 10 kilogramdır ve bunu başaran dünyadaki tek kişi
Naim Süleymanoğlu olmuştur.

Güney Kore'nin başkenti
Seul’da düzenlenen 1988
Yaz Olimpiyatları'nda
silkmede 190,
koparmada 152.5
kilogram kaldırarak
toplamda 342.5 kilogram
kaldırmıştı. Böylece
dünya ve olimpiyat
14
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Güreş Dışındaki İlk Madalyamızı
Getirdi
Naim Süleymanoğlu ilk dünya
rekorunu 15 yaşında kırdı. 1984,
1985 ve 1986 yıllarında dünya
çapında yılın haltercisi unvanını aldı.
1988 Seul, 1992 Barselona ve 1992
Atlanta Olimpiyatları'nın tümünde
olimpiyat şampiyonu oldu. Böylece
Türkiye’nin güreş branşı dışındaki ilk
altın madalyaları Naim Süleymanoğlu
aracılığıyla ülkemize geldi.

arrow-circle-right GÜNCEL
Time Dergisine
Kapak Oldu
Naim
Süleymanoğlu
8 dünya
şampiyonluğu
ve 46 dünya
rekorunu elinde
bulunduran
başarılı
sporcularımızdan.
1988 yılında
Seul’daki
performansı
dünya çapında
bir ün kazanmasını sağlamıştı ve ünlü Time dergisi Naim
Süleymanoğlu'nu aynı yıl kapak yapmıştı.
1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu
tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 2000 Sidney
Olimpiyatları'na da katılan Naim Süleymanoğlu 4'üncü
madalyası için yarışmış fakat silkmede 145 kilogramlık ağırlığı
kaldıramayarak olimpiyatlara veda etmişti.
2000 ve 2004 yıllarında Uluslararası Halter Federasyonu üyesi
olarak seçilen başarılı
milli sporcumuzun
bunca başarısının
arkasında milli bir
duruş ve fedakârca
davranışlar da vardı.

Gelir Gelmez Türk Toprağını Öptü
Naim'i getirmek için aracılar 7
milyon dolar istedi. Bu yüksek
teklife rağmen Özal, "Naim
derhal getirilsin" emri verdi
ve özel uçak gönderdi. Turgut
Özal'ın talimatıyla Türkiye'ye
getirilen Naim Süleymanoğlu
uçaktan iner inmez yeri
öperek memleket özlemini
fazlasıyla içinde barındırdığını
göstermişti.
Erdoğan’dan Naim’e Hasta
Ziyareti
6 Ekim 2017 tarihinde
ameliyatla karaciğer nakli
yapılan Naim Süleymanoğlu
siroza bağlı karaciğer
yetmezliği sorunu yaşıyordu.
Belli bir süre hastahanede
gözetim altında tutulurken Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da milli sporcuyu ziyaret etmişti. Ziyaretten
bir hayli memnun kalan Naim Süleymanoğlu ilgisinden dolayı
Cumhurbaşkanına teşekkürlerini iletmişti

Bulgarlar İsim
Konusunda Baskı
Yaptı
Tabi dönemin
baskıcı Bulgar
hükümeti, Naim
Süleymanoğlu'nun "Naum Shalamanov" ismiyle
müsabakalara katılmasına izin verdi. Naim, dünya
rekortmeni olmuştu ancak mutsuzdu Bulgaristan'da.
Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un asimilasyon
politikaları, Bulgarca konuşma zorunluluğu, Türkleri dışlama
çabaları…
Turgut Özal Devrede
Tüm bunları sindiremiyordu Süleymanoğlu. Dönemin
Cumhurbaşkanı Turgut Özal devreye girdi ve Naim,
Melbourne’da korumaları ve kafileyi atlatıp bir kafeye oturdu.
Süleymanoğlu’nu arkadaki tuvaletten kaçırdılar ve bir
kahvehaneye götürdüler. Ardından saklandıkları eve geçildi
ve büyükelçilik durumdan haberdar edildi.

Saygıyla Anıyoruz…
Karaciğer naklinden sonra beyin kanamasından dolayı
meydana gelen ödem sebebiyle ameliyata alınan Naim
Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde hayatını kaybetti.
Ülkemizde defalarca
gurur yaşatan ve
bayrağımızı başarıyla
dalgalandıran Naim
Süleymanoğlu’nu
saygı ve özlemle
anıyoruz.

dergiteneffus.com
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ÜLKESİNİN HER KARIŞ TOPRAĞINDA HALKINA HİZMET EDEN ADAM

SEHIT KAYMAKAM

MUHAMMET
FATIH SAFITURK

Devleti ona nerede hangi görevi verse koşa koşa gitti. Halkını mağdur
etmemek için her bölgemizde cesurca hizmet etti. Hain teröristler onu
canice şehit ettiler. Muhammet Safitürk’e dair bilgileri en kalbi minnet
duygumuzla derledik.

M

uhammet Fatih Safitürk, 1981 yılında
Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve
ortaöğretim
eğitiminin
ardından Marmara
Üniversitesi'nde Siyaset
Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler bölümünde
okumaya başladı. Buradan
2004 yılında mezun oldu.
2005 senesinde Ulaştırma
Bakanlığı, savunma
sekreterliğinde memur
olarak görev yaptıktan
sonra 2006-2008 yılları
arasında Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Tanıtma Genel
Müdürlüğünde Uzman
Yardımcısı olarak görev
yapmıştı.

2009 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesinde
Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Safitürk,
2010 yılında yüksek lisans
eğitimini İngiltere'deki
University of Exeter’da
tamamladı. 2011-2013
yılları arasında Bolu
Kıbrıscık Kaymakamı
ve 2013-2015 seneleri
arasında da Bingöl Kiğı
Kaymakamı olarak
görev yapmıştı.
Daha sonra İçişleri
Bakanlığı tarafından
Kanun Hükmünde
Kararname (KHK)
gereği, 28 belediyeye
yönelik görevlendirmeler
kapsamında Derik
Belediye Başkanlığına
getirilen Derik

dergiteneffus.com
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Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım'da
Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen
saldırıda yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede şehit
olmuştu.
“YAKINIMIZ
SANDIK AMA
İHANETE
UĞRADIK”
Muhammet Fatih
Safitürk, evli
ve bir çocuk
babasıydı. Eşi
Ayşegül Safitürk
de kendisi
gibi ülkesine
hizmet eden bir
öğretmendi. Eşi
şehit edildikten
sonra bazı
gerçeklerle
yüzleşen
Ayşe Hanım
yaşadıkları
ihaneti bir
18

gazeteye verdiği beyanatla şöyle açıklamıştı:
“Eşim yoğun bakımdayken hastanede büyük bir
kalabalık ve üzüntü vardı. Tahsin Bey de (bombayı
yerleştiren Yazı İşleri Müdürü) oradaydı "Tahsin
Bey ne yapacağız şimdi" dedim. O ise "Onu
koruyamadık yenge hanım" diyerek, hıçkırıklara
boğulup, ağladı. Eşimin şehit olduğu bilgisi geldi.
Cenazemizi
defnetmek için
Sakarya'ya
geldiğimizde
cenaze töreninde
yine Tahsin Bey
vardı. Orada
da "Ne oluyor
Tahsin Bey"
dedim.
‘Kendimi
patlatırım onun
saçının teline bir
zarar gelmesini
istemem' dedi.
Sonra öğrendim
ki patlayıcıyı

dergiteneffus.com
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o koymuş. Uzaktan patlatılmasını sağlamış. Bu
büyük bir acı. Eşimin, insanlara olan güvenini, insan
sevgisini, zarafetini, iyi niyetini bilen, onu yakından
tanıyan birilerinin
bu hain saldırıyı
yapması ikinci kez
içimi yaktı. İkinci
acıyı bana yaşattı.”
HALK DEYİNCE
AKAN SULARI
DURDURAN BİR
KAYMAKAM
Mardin’in ilçesi
Derik’ten önce
Bingöl’de görev
yapan cesur
Kaymakam,
hiçbir görev yerini istememezlik yapmamıştı. Her
gönderildiği yerde görevini layığıyla yerine getirmiş

ve halkı için çalışmıştı. Gittiği bölgelerde insan
ayırmamıştı çünkü halk onun her şeyiydi.
CESUR
KAYMAKAMIMIZ
HAİN TERÖRİSTLERİ
DEŞİFRE EDİYOR
2 Aralık 2015’te
TRT’de yayınlanan bir
belgeselde Kaymakam
Muhammet Safitürk
Derik’te yaşanan PKK
terörü problemini
çok net bir şekilde
anlatmıştı. İlçede terör
örgütü mensuplarının
kurduğu barikatlardan
ve onların açtığı
hendeklere karşı nasıl mücadele ettiklerinden
bahsetmişti. O dönemde tüm bu süreç yaşanırken

dergiteneffus.com
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ilçe girişinin de patlayıcılarla hedef alındığını dile
getiren Safitürk, sözlerine şöyle devam etmişti: “İlçe
girişlerini patlatarak dikkatimizi dağıtmaya çalıştılar.
Kamu, sağlık ve güvenlik hizmetlerini sunmamızı
engellediler. Şuanda güvenlik kuvvetlerimiz
duruma hâkim. Barikatlar ve bomba düzenekleri
temizleniyor. Burada bizi üzen
şey 1 askerimizi şehit vermek
oldu.”

Derik dâhil 7 ilçe merkezindeki parke taşlı cadde
ve sokaklar, patlayıcı tuzaklanmasını önlemek için
'asfalt' projesiyle engellenmişti. Karayolları Genel
Müdürlüğü ile Derik Kaymakamlığı kısa sürede kritik
noktalar asfaltlayarak, bomba tuzaklamalarının
önüne geçmişti.

HENDEKÇİLERLE SAVAŞTI
Hendek terörü ve sözde
'özerklik' söylemlerine karşı
kararlı bir mücadele ortaya
koyan Kaymakam Safitürk,
hendekleri kapatmak için
önemli kararları hayata
geçirmişti. PKK'lı teröristlerin
çukur kazıp, barikat kurduğu
20
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ANNE VE BABASI KAYMAKAMIMIZIN BAŞUCUNDA

HER ŞEYİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPTI

VATAN SAĞOLSUN!

Sivil vatandaşların can ve mal güvenliği için
o dönem sokağa çıkma yasağı ilan dilmişti ve
Kaymakam Safitürk, ilçeden çıkmak isteyen tüm
vatandaşların kontrollü ve güvenli bir şekilde oradan
uzaklaşabilmesi için yardımcı olmuştu. Bunun tek
sebebi de vatandaşlarını mağdur etmemekti. Boğazı
ağrıyan vatandaşlar bile sağlık görevlileri organize
edilerek bin bir güçlükle hastanelere ulaştırılmıştı
ve tüm bu hizmetlerde başrol tabii ki şehit
kaymakamımızdı.

Bu millet seninle dünya döndükçe gurur duyacak!
Bu ezan susmayacak, bu bayrak inmeyecek! Sen
nasıl ki bu topraklardaki her ırktan, her dinden ve
her dilden vatandaşın güvenli ve kardeşçe yaşaması
için yurdun her bir yanında cesurca görevini
yaptıysan, bizler de senin şanlı hatıranı tarihler boyu
yaşatacağız. Rahat uyu Cesur Kaymakam! Türkiye’yi
Allah’ın izniyle kimse bölemeyecek. Kanın yerde
kalmayacak. Yeni nesiller seni saygı ve minnetle yâd
edecekler. Mekânın cennet olsun.
VATAN SAĞOLSUN!

CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI
Mardin'in Derik ilçesindeki saldırıda şehit düşen
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün
cenaze namazını babası Asım Safitürk kıldırmıştı.
Acılı baba "Benim can parem hiç haberi yokken
görevi başında şehit oldu" sözleriyle tarifsiz
üzüntüsünü dile getirmeye çalışmıştı. Şehit
Kaymakamımızın cenazesine yüzbinler katıldı. Onu
son yolculuğuna uğrayanlar gibi sizler de bu koca
yürekli kahraman Kaymakam Muhammet Safitürk’e
bu ülkenin bir vatandaşı olarak haklarınızı helal
ediniz.

dergiteneffus.com
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DENİZSEVERLER ÖĞRENCİLER İÇİN BOĞAZA NAZIR ÜCRETSİZ MÜZE

DENIZ MUZESI
Hem İstanbul Boğazı’na nazır, hem denize dair pek çok vasıta ve ekipmanın
görülebileceği, hem de öğrenciye ücretsiz bir müze gezmek isteyen
yazımıza buyursun! :)

İstanbul’un Beşiktaş semtinde yer alan Deniz Müzesi, her yıl hem yabancı
hem de yerli turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.
Türkiye’nin denizcilik alanında en büyük müzesi olma özelliğine
sahip Deniz Müzesi, içerisinde bulunan eserler baz
alındığında dünyanın sayılı müzelerinden biri
oluyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na
bağlı olan müze, Türkiye’nin
kurulan ilk askeri müzesi
olup koleksiyonunda
20bin adet eser
bulunduruyor.

BARBAROS HAYRETTİN
PAŞA ANITI

Deniz Müzesi Nasıl Kuruldu?

Müzeyi Anadolu’ya Göndererek Korudular!

1897 yılında Bahriye Nazırı Hasan Hüseyin Paşa’nın isteği
üzerine Osmanlı Devlet Tersanesi’nde küçük bir alanda “Müze ve
Kütüphane İdaresi” ismi ile Deniz Müzesi kurulmuştu. İlk başlarda
düzenlenmesi yapılmayan bina, müze deposu olarak sergiye
açılmıştı. 1914 yılında Bahriye
Nazırlığına getirilen Cemal Paşa,
denizciliğin diğer alanlarında
olduğu gibi müzede de yeniliğe
koşmuş ve müdürlüğe Deniz
Yüzbaşı Ressam Ali Sami Boyar’ı
getirmişti. Göreve getirilen Ali Sami
Boyar sayesinde müze, bilimsel
anlamda yeniden düzenlendi.
Müzenin düzenlenmesinden sonra
Boyar, “Gemi Model Atölyesi ve
Mulaj Manken Atölyesi” kurarak
müzeciliğin gelişmesine önemli bir
katkıda bulundu.

II. Dünya Savaşı’nın başladığı dönemlerde eserleri korumak adına
müzede bulunan tüm parçalar Anadolu’ya gönderilmişti. 1946
yılında savaşın ardından müzenin ve eserlerin yeniden İstanbul’a
taşınmasına karar verildi. Dönemin şartlarında müze için en uygun
yer olarak Dolmabahçe
Camii Külliyesi seçilmiş ve iki
yıllık bir çalışmadan sonra
yeni müze müdürü Haluk
Şehsuvaroğlu’nun katkıları
ile 27 Eylül 1948 yılında
yeniden ziyarete açılmıştı.
Deniz Müzesi yaklaşık 13
yıl sonra Beşiktaş İskele
Meydanı’nda yer alan Türk
Amirali Kaptan- Derya
Barbaros Hayrettin Paşa’nın
türbesinin yanına taşındı.
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TARİHİ KADIRGALAR
SALTANAT KAYIKLARI

Müzede Sizleri Neler Bekliyor?
Deniz Müzesi’ne gelen ziyaretçileri çok keyifli anlar bekliyor. Deniz
Müzesi 4 farklı bölümden ve eser koleksiyonundan oluşuyor. İlk
bölümünde tarihi kadırgalar, ikinci bölümde saltanat kayıkları,
üçüncü bölümde Atatürk kayıkları ve dördüncü bölümde ise
piyade kayıkları bulunuyor. Bu eserleri gördükten sonra dilerseniz
İstanbul Yalı eserlerini görebilir ve Japonya dönüşü Ertuğrul
Firkateyni’nin yürek burkan hikâyesini okuyabilirsiniz. İstanbul
Boğazı ve Beşiktaş İskelesi manzarasına sahip olan Deniz Müzesi
oldukça geniş bir alana yayıldığından her parçayı enine boyuna
inceleyebilmek için en az 2 saatinizi ayırmanız gerekiyor.

ATATÜRK KAYIKLARI

Müzenin ikinci bölümü olan saltanat kayıkları kısmında; Sultan
IV. Mehmed’e ait olan Saltanat Kadırgası, mabeyn kayıkları,
padişah haremi kayıkları, piyade kayıkları, çok amaçlı kayıklar,
imparatorluk armaları, yelken devri gemilerine ait donanım
malzemeleri, padişah tahtı ve koltuğu, Piri Reis’in Güney Amerika
Haritası ve tarihi gemi modelleri bulunuyor.

OSMANLI SULTAN TEKNESİ

GEMİ DEKORASYONLARI

Deniz Müzesi’nin ana binasında yer alan birinci bölümde katlara
bakıldığında ise giriş katında; Atatürk odası, deniz şehitleri salonu,
gemi isim levhaları, silahlar salonu, eski gemilerin baş figürleri,
dekoratif tahta oymalar, Kırım Harbi odası ve Mahmudiye Kalyonu
odası bulunuyor. Üst katta ise; Birinci Dünya Harbi salonu, Bahriye
Mektebi odası, gemi modelleri, kıyafetler odası, Fatih Sultan
Mehmed odası, Turgut Reis odası ve Kaptanı Derya Hızır Hayrettin
Paşa odası yer alıyor.

Deniz Müzesi’nin üçüncü bölümü açık hava müzesi olarak
kullanıma açık vaziyette. Bu alanda; XVI, XVII, XVIII ve XIX
yüzyılları dönemlerine ait mezar taşları, toplar, su bombaları,
kitabeler, kovanlar, çeşitli taş ve metal eserler, muhtelif gemi
aksamı ve tuğralar sergileniyor.

Öğrencilere Ücretsiz!
Deniz Müzesi; Pazartesi ve dini bayramların ilk günü kapalı. Geri
kalan zamanlarda ise 09:00-17:00 saatlerinde ziyaretçilere açık.
Deniz Müzesi öğrencilere ücretsiz. Yetişkinlere ise 8,5 Türk Lirası.

Nasıl Giderim?

ESKİ DENİZ TOPU

Deniz Müzesi’ne ulaşım çok rahat. Beşiktaş-Kadıköy ve BeşiktaşÜsküdar iskelelerinin çaprazında bulunur ayrıca tramvayla
Kabataş'tan inip çeşitli otobüslerle müzeye ulaşabilirsiniz.
dergiteneffus.com
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KİM MiLYONER OLMAK iSTER
YARISMASININ
MiLYONERi
-

Arda
Ayten

24
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Bize kısaca hikayeni anlatır mısın?
1998 yılının Eylül ayında İskenderun’da dünyaya geldim.
Annem ile babamın 4 yaşımdayken ayrılmalarından sonra
annemle yaşamaya devam ettim. Hem ilkokulu hem de liseyi
İskenderun’da okudum. Halen Kahramanmaraş Tıp Fakültesinde
okumaktayım.
Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?
Yazın internette bir haber okurken yanda gördüm ve başvuruyu
gerçekleştirdim.
Yarışmadaki hareketlerin çok orijinal bulundu. Gündelik
hayatında da böyle enerjik misin?
Genel olarak her zaman enerjik bir insanımdır. Ama kimileri
beni tabir yerindeyse soğuk nevale olarak da nitelendiriyor.
Samimiyet ile zaman verimliliği arasında en faydalı çizgiyi
korumaya çabalıyorum yalnızca.
Son soruyu görmek nasıl bir his?
Yarışmanın hemen başında söylediğim sözlerin gerçekleşmesi,
son soruya kadar tüm soruları görmem ve hepsiyle ilgili kafa
yorup düşünmem çok keyifliydi. Benim hayattaki en büyük
hazzım beynimi kurcaladığım zamanlardır. O koltuktan hiç
kalkmak istemedim açıkçası.
Yarışmada kazandığın dereceyle birlikte çok popüler oldun.
Çevreden nasıl tepkiler alıyorsun?
Genel olarak tepkileri iki ayrı sınıfa ayırıyorum. Birincisi;
hayatlarımızda ve uğraşılarımızdaki felsefi eksiklikleri,
kitaplardan uzak saatlerimizin verimsizliğini yeniden hatırlayıp
bana sahip çıkanlar ve diğer taraftan yine ciddi bir saygı içinde
beni izleyip anlamaya çabalayanlar. İki grubun da içinde olmak
ve hitap edebilmek harika bir şey. Toplumdaki önemli noktalar
artık benimle özdeşleşti. Bunu temsil ediyor olmak sorumluluk
gerektiriyor. Ama ben bunu taşımaya hazırım.

Klasik müzikle yakından ilgilendiğini biliyorum. Bu alana
ilgin nasıl başladı ve nereye doğru gidiyor?
Küçüklükten beri dinlerim. Benim için teorisi ve felsefesi olan her
şey değerlidir. Ayrıca klasik müzik eserleri gerçekten de kaliteli
müzikler içeriyor. Günümüz yorumsuz ve amaçsız müziklerinden
çok daha anlam barındırıyorlar bence.
Gündelik hayatın nasıl geçiyor?
Bol bol okuyarak. Sürekli araştırmalar yaparak. Ve tabi
Fotoğraflar çektirerek.
Kültürel birikimin hepimizi sana hayran bıraktı. Bu bilgileri
edinirken nasıl bir yol izledin? Çok okumak? Çok gezmek?
Çok izlemek?
Her şeyi yapmak, ancak bilgiye giden yolda önündeki tüm
bariyerleri kaldırabilme cesaretini gösterme. Geçmiş bize hep
kitaplar üzerinden seslendi. Ama tabi bu gelecekte de böyle
olacak demek değil. Dünya belki de artık farklı şekillerde
biriktirir birikimini. Neticede birikimin kaynağına gidip orada
beslenmek çok önemli.
Kazandığın parayı nasıl değerlendireceğin tabii ki herkesin
merak konusu. Ne yapacaksın o kadar parayla?
Bunu bence herkes görecek. O nedenle de içim çok rahat. En
ufak korkum dahi yok.

Yarışmaya katılmadan önce hedefin neydi? 1 milyon
kazanabileceğini tahmin ediyor muydun?

Sosyal medyayı aktif kullanıyor musun? Hangi mecralarda
varsın ve ne hedefliyorsun?

Aslında neden olmasını hep dedim. Hedefim en kötü
kazanacağım parayla daha fazla kitap almaktı. Bunu
gerçekleştirdim.

Yalnızca instagramı kullanıyordum ancak artık bir YouTube
kanalı da açtım. Yalnızca okumaya teşvik edebilmek ve de bir
rol model teşkil edebilmek için kullanıyorum. Ve tabi bir de
geribildirimlerden beslenmek için.

Son sorunun İstiklal Marşımız ile ilgili olması tüm
Türkiye'ye seninle birlikte Milli Marşımızı defalarca okuttu.
Böyle bir son soru bekliyor muydun?
Bana kesinlikle sürpriz oldu. Sorunun kolaylığının yanında ciddi
zorlukları da vardı. 41 satırın hepsini kelimesi kelimesine bilmek
ve bir de aklımda dört ayrı seçeceği hesap etmek var. Ama
Türk Gençliğinin bunu başarabileceği malumdur. Ben de bunu
göstermiş oldum.

Son olarak okurlarımıza mesajın, önerin nedir?
Özsaygı dünyadaki gerçekten değerli sayılacak nadir
şeylerdendir. Önerim olacaksa; hangi fikri, düşünceyi
savunurlarsa savunsunlar özsaygılarını asla yitirmeyip aksine
arttırmaya çabalasınlar. Yeri gelsin fikirler yenilsin, yenil bir
bedenin içine hapsolmasınlar. Düştükten sonra kalkmak,
düşmek, yenilmek, bunlar yaşamakta olduğumuzun kanıtıdır.

dergiteneffus.com
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TÜRKİYE’NİN ŞEHİT
ÖĞRETMENLERİ
AYBUKE ve NECMETTIN

Onlar bu toprakların yetiştirdiği en özel öğretmenler. Çünkü görev aşkıyla gittikleri yerlerde
teröristlere rağmen çocuk yetiştirdiler ve kahramanca şehit düştüler. Var olun! Bu millet
sizi ve fedakârlıklarınızı asla unutmayacak!

GÜL YÜZLÜ AYBÜKE ÖĞRETMEN
Asıl ismi Şenay Aybüke Yalçın olan güler yüzlü öğretmen, Youtube’da Mağusa Limanı türküsünü tüm içtenliğiyle
1994 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Çorumlu olan söylemişti ve genç öğretmen 9 Haziran 2017’de
Batman’da PKK’lı teröristlerin
genç öğretmen 2016 yılının
Ekim ayında Batman’ın
hain saldırısında şehit
Kozluk ilçesine atanmıştı.
olmuştu. Söylediği türkünün
Müzik öğretmeni olarak
sözleri arasında “Beni
memleketine hizmet edeceğini
öldürende yoktur din iman”
öğrenen Aybüke, “öğretmen
dizeleri de vardı ve onun
sesinden bu duygusal türküyü
oldum ben” sözlerini sosyal
medyada yayınlayarak
dinleyen herkesin acısı yürek
mutluluğunu paylaşmıştı.
burktu.
26
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Güler yüzüyle herkesin
sevgisini kazanan Aybüke
öğretmeni teröristler,
öğrencilerinden vicdansızca
ayırdılar. Ama bilmiyorlar ki
bizde Aybüke öğretmenler
bitmez. Her biri aynı sevgiyle
mesleklerini ülkemizin her
yerinde yaparlar.

FEDAKÂR NECMETTİN ÖĞRETMEN
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde
doğup büyüyen, ilkokulu da burada okuyan öğretmen
Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine
bağlı Çifçibaşı Köyü’nde sınıf öğretmenliği yapıyordu
ve henüz 23 yaşındaydı. Okulların kapanmasının
ardından ata toprağına kavuşmak için aracıyla yola
çıkan Yılmaz’ın Tunceli-Pülümür karayolunda PKK’lı

teröristler tarafından önü kesilmiş, aracı yakılarak şehit
edilmişti. Ortaokul ve liseyi Gümüşhane’de okuduktan
sonra Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden
mezun olan ve bir yıl sonra görevine atanan Yılmaz,
buraya giderken çevresindekilerin tüm ısrarlarına
rağmen “Vatan görevi, nereye gitsek yapacağız” diyerek
Siverek’e gitmişti.

“Vatan Sağolsun” denilerek de toprağa verildi. Bu vatan için şehit düşmüş tüm öğretmenlerimizi saygı ve
minnetle anıyoruz. İyi ki bu dünyadan geçmişsiniz Aybüke ve Necmettin öğretmen!
Mekânınız cennet olsun.
dergiteneffus.com
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Rahmet ve Minnetle Anıyoruz!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ü

10 KASIM 1938

KİŞİLİK
T
F
İ
Ç
E
Y
İ
5 KİŞ
İLETİ
SİNEMA B

HEDİYENİZİN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
GSM NUMARANIZ
ÖNEMLİ:)
ÇEKİLİŞLE SİNEMA BİLETİ
HEDİYESİ KAZANAN
OKURLARIMIZ

Melike Tanrıverdi

Ömer Taha Çalışkan
Pelin Aydın
Tansel Genç
Melike Erdoğan
Efe Özçelik

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

Ümran Ceyda Güneş
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TELEFON NUMARANIZ (GSM)
0 5 x x x x x x x x x

Hedyenz
cep telefonuna
göndereceğmz
şfre le Taşdelen
Kardyum AVM’de
stedğnz flmde
kullanablrsnz.

ÖDÜLLÜ
BULMACA
SAYFA 53'te

r

İyi Eğlencele
Dileriz:)

Duygu Yurttapan

İlayda Bahar Bulut
dergiteneffus.com
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OSMANLI’NIN AVRUPA’DAKİ SON SANCAĞI

NOVI PAZAR
Türkler için ayrı bir önemi var Balkanlardaki bu küçük ve şirin şehrin. Atalarımız
Avrupa’da en son bu noktaya ulaşmış ve tüm dünyaya nam salmışlardı! İşte bu güzel
Balkan şehrini sizler için kaleme aldık.

N

ovi Pazar (Yeni Pazar), Sırbistan,
Kosova ve Karadağ’ın kesiştiği bir
noktada, Sırbistan toprakları içinde
kalan bir Boşnak şehri. Kent Osmanlılar
döneminde, 1459-1461 yıllarında kuruldu. Kurucusu
İsa Bey (İshakoviç) aynı zamanda Saraybosna’nın da
kurucusuydu. Bugün büyük çoğunlukla Müslüman
Boşnakların yaşadığı Sancak bölgesinin merkezi
olan Novi Pazar, Osmanlı devrinde küçük bir kent
olmakla beraber, stratejik bakımdan önemli bir
yerleşim olarak kendini göstermişti.

32

Sırp İşgali
O devirde Kosova vilayetine bağlı olan kent, 1878
yılında düzenlenen Berlin Kongresi’nde alınan
karar gereği Osmanlı’nın elinden alınıp Avusturya
Macaristan İmparatorluğu’na verildi. 1908’de
tekrar Osmanlı hâkimiyetine giren kent, Balkan
Savaşları’nın ardından Sırbistan Krallığı’nca
işgal edildi. Bundan böyle Sırp yönetimine
geçen kent, ilgisizliğe mahkûm edildi ve giderek
önemsizleşti. Sancak bölgesi Sırbistan ve Karadağ’ın
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ayrılmasından sonra coğrafi bakımdan ikiye ayrıldı.
Novi Pazar, Sırbistan kesiminde kaldı.
Osmanlı Devrinde Altın Çağını Yaşadı
Novi Pazar,
bir Osmanlı
devri kenti
olarak o devir
özelliklerini
yansıtan mimari
yapılara sahip.
İshak Bey’in
yaptırdığı kule
15. yüzyıldan
kalma. Altun
Alem Camii
ise 16. yüzyıla
ait. Emir Ağa
Hanı, Sopoçani
Manastırı ve
15. yüzyıla
kayıtlı bir
hamam da görülmesi gereken eserler arasında. Kent,
Boşnak yaşam tarzı ve kültürünün en canlı olduğu
merkezlerden biri.

2003 sayımına göre Boşnaklar nüfusun yüzde 45’ini,
Sırplar yüzde 35’ini oluşturuyor. Bölgede küçük bir
Türk azınlık da var. Sancak bölgesi Balkanlar’da
Sırbistan ve Karadağ arasındaki koridorda yer
alıyor. Bu bölgeye
Sancak denmesinin
sebebi de Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Avrupa’daki son
sancağının burada
bulunmasıydı.
Osmanlı’nın son
dönemlerinde
Sancak
topraklarının bir
kısmı Bosna Hersek
eyaletinde bir
kısmı da Kosova
vilayetinde kalmıştı.
UNESCO Dünya
Mirası Listesinde
Belgrad’dan kara yoluyla 4 saatlik mesafede olan
Novi Pazar, belirgin bir Türk kültürüne sahip.
Nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan kent

dergiteneffus.com
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Altun Alem Camii
diğer Sırp şehirlerine göre bakımsız bir görüntü
çiziyor. Diğer yandan Taş Devri’ne dek uzanan
bir yerleşim geçmişine sahip olan kentin mimarisi,
yakın devirlerde ve özellikle Osmanlı dönemindeki
yapılardan oluşuyor.
Kosova’dan önceki
son durak olan Novi
Pazar, aynı zamanda
Sırbistan'ın UNESCO
Dünya Mirası.
Sırbistan’nın eski
başkenti olma özelliğine
de sahip olan Novi
Pazar, Stari Ras ve
Bizans tarzı Sopocani
Manastırı’na ev sahipliği
yapıyor.
Novi Pazar, eski Osmanlı toprağı olduğu için ve
geçmişte yaşanılan trajediler zulümler sebebiyle
Türkiye Devleti düzeyinde sosyal sorumluluk adına
birçok kez destek olunan bir Balkan şehri olmuştur.
Fenerbahçe ile Kardeş Taraftarlar
2011 yılında Fenerbahçe taraftarlarının maçta
açtığı destek pankartı üzerine başlayan Novi PazarFenerbahçe dostluğu sadece sözde veya yazıda
kalmayıp Fenerbahçe taraftarının Novi Pazar'a
34

gidip desteklemesi ve aradan bir ay geçmeden Novi
Pazar taraftarının İstanbul'a gelerek Fenerbahçe
tribünlerinde Fenerbahçe'ye destek olması
kardeşliği, dostluğu pekiştiren önemli olaylardan
sadece biridir.
Novi Pazar'da para birimi
olarak Sırp Dinarı kullanılır.
Resmi dilleri Sırpçadır.
Novi Pazar Mutfağı
Novi Pazarı'ın mutfağı
da çeşitlilikte balkan
mutfaklarıyla benzerlik
gösteriyor. Şehrin en ünlü
yemekleri arasında Cevapi
geliyor. Cevapi; Boşnak pidesinin içinde
çiğ soğanla servis edilen bir kebap türü.
Kalbimizden Sevgiler Sana
Osmanlı bakiyesi bu şehir, bağrında ağırladığı
Türklerle kalbimizde ayrı bir yer sahip. Tüm balkan
şehirlerinde olduğu gibi burada da hala Türkleri
bekliyorlar. Çünkü tüm dünya halkları Türklerin
elinin değdiği her yerde barışın ve huzurun vuku
bulduğunu çok iyi biliyor. Sana kalbimizden en derin
sevgilerimizi yolluyoruz Ey Novi Pazar…
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Şehitler Ölmez
Vatan Bölünmez!

TEK MİLLET, TEK BAYRAK ,
TEK VATAN, TEK DEVLET!
AS
BAYRAKLARI
AS!

DÜNYA
BEŞTEN
!
BÜYÜKTÜR
BARIŞ PINARI HAREKATI’NI
KAHRAMANCA YÜRÜTEN MEHMETÇİĞİMİZE

Hakkıdır Hakka Tapan
Milletimin İstiklâl!

SELAM OLSUN!

Hedef
Kızılelma

SEVDANIN ADI VATAN OLUNCA
DiLE ELHAMDULiLLAH YAKISIR

Ülkümüz Göklerde Dalgalanan Sancak,
Allah’ın Huzurunda Eğiliriz Ancak!

www.
D er g i T e n e ff us
.com

Selamun Aleyküm
Biz Geldik.
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“CUMHURBAŞKANIMIZ
TARİHİN GÖRMÜŞ OLDUĞU
EN BÜYÜK
LİDERLERDEN BİRİ.”
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‘Heredot Cevdet' tiplemesiyle Türk televizyon tarihinde fenomen olan ve 'Ekmek
Teknesi'nde özlenen mahalle hayatını izleyici ile buluşturan Hasan Kaçan, son yılların
da merakla takip edilen yüzlerinden. Hem karakteri ve duruşuyla hem de oyunculuğuyla
hepimizin beğenisini kazanan usta ismin çeşitli zamanlarda çeşitli mecralarda verdiği
röportajları sizler için derledik
Hasan Kaçan
kimdir?

babaannemin kulağına gitmiş.
Babaannem hepimize birer
dürüm yapmış getirmiş. İki
arkadaşımı koltuğunun altına,
beni de boynuna aldı. Yedisekiz kilometre İncesu’ya kadar
taşıdı. Bu babaanne unutulur
mu?

Kendisini bilmeyen
çalışan biri. Ama
doğrusunu Allah
bilir.
Nasıl bir
çocukluğunuz
oldu?

Sağ-Sol denince zihninizde ne
canlanıyor?

Çocukluk
denince, rahmetli
babam gelir,
rahmetli İkbal
babaannem gelir
aklıma. Babam
İstanbul’dan
Kayseri’ye senede bir gelirdi. Çocukluğum beş yaşına
kadar baba hasreti ile geçti. Bir gün İncesu’da üç
arkadaş İstanbul’a babama gitmek için yola çıktık.
Dört yaşındayım. Bağlar, bahçeler, tepeler derken
karnımız acıktı. Ağaçlardan elma yedik. Hava
karardı, soğuk da çıktı. Başladık ağlamaya. Birden ay
ışığı arasından iri yarı bir kadın göründü. Bir baktık
babaannem. Meğer bir çoban görmüş bizi. İlçeye
haber verince

Yenişehir’de Serdar Ömer
Caddesi’nde oturuyorduk.
Buradaki gençlerin çoğu sol
görüşlüydü. Biz de hasbelkader
solcu olduk. Eğer
aşağıda Küçükodalar
Sokak’ta oturuyor
olsaydık sağcı olacaktık. Demek bu
bizim seçtiğimiz bir şey
değil. Bizim mahallenin futbol
takımının adı Kızılgüneş’ti,
aşağı sokağın takımının
adı Üçhilal.
Ama sonra bir
İlahi ile
hayatınız değişiyor?
32 yaşındaydım. Sene 1989. Bir gün
Beşiktaş Pazarı’nda yürüyordum. Bir
müzik duydum: ‘Hak şerleri hayreyler /
Zannetme ki gayr eyler.’ Böyle başlayan
bir ilahi duydum. Ondan önce arabesk
dinlerdim, Orhan Gencebay’ı, Ferdi
Tayfur’u çok severdim. İşte Rock,
Beatles filan dinlerdim. ‘Hak şerleri
hayreyler’ dizeleri beni kalbimden
vurdu.
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Sizin için sinema ne ifade ediyor?

Aynı zamanda da seviyorum kendisini.
Ben sevdiğim birisine hakaret
ettirmem. Aynı zamanda Ergün’e
de, Latif’e de kardeşime de laf
ettirmem. Sevmediğime de hakaret
etmem. Ettiysem yanlış yapmışımdır.
Cumhurbaşkanımız tarihin görmüş
olduğu en büyük liderlerden
biri. Bunu şimdi itiraf
edemeyenler yıllar
sonra edecektir.

Sinema paylaşmak, dertleşmek, muhabbet
etmek demek. Ve buna vesile olan sanat
dalı.
Peki ya Ekmek Teknesi?
Hem benim için hem de yeni işe
başlayan bir grup arkadaşımız için
‘ekmek teknesi’ oldu. Rahmetli
Ömer Lütfi Mete ile bir işimiz
vardı. Bana ‘Hasan dur,
benim bir Osman’a (Sınav)
uğramam lâzım’ dedi.
Beraber odasına girdik.
Osman Hoca ‘Ooo
Hasan Ağabey aylardır
seni arıyordum’ dedi.
Ufaktan bir projeden
bahsetti. Bir fırıncıyla
beş kızından bahsedince
‘Güzel projeymiş. Desene
bunun adı Ekmek teknesi
olacak’ dedim. Proje yürüdü gitti.

Günümüz gençlerine
tavsiyeniz?

Tek kelime ile Heredot Cevdet sizin için ne ifade
ediyor?
Sinemadaki ilk aşkım.

Bugünün gençlerine
eğer naçizane bir
teklifim olacaksa
o da bir deyim
vardır. “Başımıza
icat çıkarma” diye.
Ben onun tam tersini
söyleyeceğim: “Başımıza
icat çıkarın.” Kim bilir belki
ilk yapmaya çalıştığınız başarılı olmayacak, ikincisi
başarılı olacak ama bir yerden sonra mutlaka başarılı
olacaktır Mutlaka hayal kurmayı ve tırnak içerisinde
“başımıza icat çıkarmayı” öğrenmelerini tavsiye
ediyorum.

Cumhurbaşkanımıza her daim destek
oluyorsunuz Politikalarını beğeniyor
musunuz?
Aynı bakış açısında mıyız? Evet. Ben de onun
baktığı gibi bakıyorum dünyaya.
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YON TL
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ’NİN 2020 BÜTÇESİ 270 MİLedildi.
Çekmeköy Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi, 270 milyon TL olarak belediye meclisinde oy

Çekmeköy Belediyesi Ekim Meclisi 3. Birleşimi’nde, Çekmeköy
Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesi görüşüldü. Meclis Birinci Başkan Vekili
Şenol alan tarafından yönetilen birleşimde yapılan oylamada 270
milyonluk 2020 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.
ı
Oylamadan sonra teşekkür için söz alan Çekmeköy Belediye Başkan
için
iz
ettiğim
hizmet
z
ayrımsı
Ahmet Poyraz, “10 yıldır bu şehre
Çekmeköy halkı bize üçüncü dönemi de emanet etti. Bu şehre onlarca
okul, 30’a yakın sağlık merkezi kazandırdık. Metronun ilk ihalesi
,
Tepeüstü’ne kadar yapılmıştı, gidip görüşerek o ihaleyi iptal ettirdik
nizin
kardeşi
bu
yüz
yüzde
Bunda
.
getirdik
metroyu Çekmeköy’e
emeği var. Devlet hastanesinin yapımı için Sağlık Bakanlığı’nı ikna
ettik, projeler hazırlandı. Son aşamaya gelindiğinde yüksek gerilim
hattı nedeniyle hastanenin yapılışı tehlikeye girdi. Bunun için de
kalktık Enerji Bakanlığı’na gittik. Çok zor olan bir şey yaptık ve bu
hattın taşınması iznini aldık ve tüm masrafları üstlenerek yüksek
gerilim hattının yerini değiştirdik. İBB’nin ve merkezi hükümetin
ilçemize yatırım yapması kendi kendine olmuyor, biz ihtiyaçlarımızı
talep ediyoruz, arsa tahsisi yapıyoruz,” dedi.
Başkan Poyraz, sözlerine şöyle devam etti: “Aynı şekilde ilçemize
re
onlarca okul kazandırdık. Siz yapmadınız, bağışçılar yapıyor diyenle
i,
edilmes
teşvik
bağışa
şunu söylüyorum. O bağışçıların bulunması,
okul yapımı için belediye arsasının tahsisi… Bunlar emek sayılmıyor
mu? Biz bu yöntemle devletin hesabından bir kuruş çıkmadan bu
şehre okullar kazandırdık, bu çok kıymetli bir hizmet değil mi? Allah’a
şükür Çekmeköy halkı hiçbir ayrım yapmadan, tek derdimizin Allah
rızası olduğunu, vatandaşlarımızdan dua almak için çalıştığımızın,
tüm samimiyetimizin farkında. Sosyal medya sayesinde, herkesin
hemen her şeyden haberdar olduğu bu dönemde, halkımız üçüncü

çokluğu ile kabul

kez bizi bu göreve layık gördü. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde
muhalefet partilerinden de oy aldık. Bu sorumluğumuzu daha da
artırdı. Bu yıl da tüm enerjimizle çok çalışacağız ve önümüzdeki
dönem adayımıza başarılarla dolu bayrağı teslim edeceğiz.”
Tasarruf yapıp sosyal yardıma dönüştürüyoruz
Başkan Poyraz konuşmasının devamında, “Belediye kaynaklarının
1 kuruşunu bile israf etmeme talimatımız var. Ben kendi odamda
gündüz ışıkları yakmıyorum, mesai arkadaşlarıma da bu konularda
hassas olmalarını söylüyorum. Ekibim şahit olarak burada, kim bu
belediyenin bütçesinden bilinçli olarak yanlış bir şey yaparsa
n
çocuklarınızdan çıkar diyorum her zaman. Biz, büyük küçük demede
olarak
yatırım
olarak,
yardım
sosyal
ı
paralar
o
r,
israftan kaçınıyo
Çekmeköylüler için harcıyoruz,” dedi.
11 Yılda Meclise hiç borçlanma getirmedik
Başkan Poyraz, “Bugün geçmiş dönemde bu şehre birlikte hizmet
ettiğimiz muhalefetten arkadaşlarımız da burada. Onlar da çok iyi
ik.
biliyor ki 11 yıldır bu meclise hiç borçlanma yetkisi talebi ile gelmed
bakın,
n
Araştırı
k.
Hatta, 2017 bütçemizden artırarak o yılı kapattı
bizim gibi borçlanma yapmayan kaç tane belediye var,” dedi.
Konuşmasının sonunda oylamaya katılan tüm meclis üyelerine
teşekkür eden Başkan Poyraz, terörle mücadele kapsamında
başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklere dua
ederek, “4 koldan terörle mücadele eden kahraman ordumuza
eri
başarılar diliyor, Mehmetçiklerimizin sağ salim yuvalarına dönmel
için dua ediyoruz,” dedi.

SEN YETER Kİ GÜL ÇOCUK!

Çekmeköy Belediyesi, aralarında şehit ve gazi çocuklarının da olduğu 150 yetim
ve öksüz çocuk için hayvanat bahçesine ziyaret düzenledi. Birbirinden farklı
hayvanları görme fırsatı yakalayan çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Çekmeköy Belediyesi ilçede yaşayan ve aralarında
şehit ve gazi çocuklarının da bulunduğu 150 yetim
ve öksüz çocukla birlikte hayvanat bahçesini ziyaret
etti. Çatalmeşe Mahallesi’nde 200 bin metrekare alan
üzerinde bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi’ni
gezen çocuklar keyif dolu anlar yaşadı. 150 çocuğa
kapılarını açan Hayvanat Bahçesi’nde çocuklar
hayvanları besleyerek onları yakından görme imkânı
yakaladı.
Çocukların yanı sıra aileler de çocuklarıyla birlikte
hayvanat bahçesini gezerek bol bol fotoğraf çekildi.
Hayvanlarla doyasıya vakit geçiren minik yavrular spor
parkurlarında eğlenerek günün keyfini çıkardılar.

dergiteneffus.com
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KUDÜS ŞAİRİ USTA KALEM

NURI PAKDIL
ARAMIZDAN AYRILDI!

Nuri Pakdil, kimisinin ağabeyi kimisinin Kudüs Şairi… Tüm bu sıfatlarıyla birlikte bütün
Türkiye’ye mal olmuş usta bir kalem. Aramızdan ayrılan naif şairimizi
saygıyla anıyoruz.
40
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Müstear İsimleri Çok
Severdi

uri Pakdil
1934 yılında

Kahramanmaraş’ta
dünyaya geldi.
İlkokuldan itibaren
yazmaya başladı.
Ortaokul yıllarında
tanıştığı Büyük Doğu,
hem düşünce hem
yazı macerasına ivme
kazandırdı.

Nuri Pakdil, Edebiyat
Dergisi’nde yazanlara
müstear isimler
takmakla meşhurdu.
Kendisinin de 16 farklı
ismi vardı. En çok
“Ebubekir Sonumut”
adını kullanıyordu.
1984 yılında kitap
yazmaya ara verdi.
28 Şubat 1997
tarihinde Edebiyat
Dergisi Yayınları’ndan
çıkardığı ‘Sükût
Sûretinde’
isimli kitabıyla
suskunluğunu bozdu ve ard arda kitaplar yayınlamaya
başladı.

1954 – 1955
yıllarında lisedeyken
iki arkadaşıyla birlikte
‘Hamle’ dergisini çıkardı.
Kahramanmaraş’ta çıkan
‘Demokrasiye Hizmet ve
Gençlik’ gazetelerinde
yazıları yayınlandı.
1964 yılında İstanbul’da
Yeni İstiklâl Gazetesi’nde
sanat sayfaları düzenledi.
Üniversite yıllarında Necip
Fazıl Kısakürek, Sezai
Karakoç gibi sanatçı,
edebiyatçı ve düşünürlerle
yakın ilişkiler kurdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 1965 yılında
mezun olduktan sonra
1967 yılına kadar Hukuk
Müşavirliği yaptı. Avukatlık
stajını tamamladıktan
sonra bu mesleği kendi hayat ilkelerine ters bulan Pakdil,
avukatlık yapmadı. 1967 yılından 1973 yılına kadar Devlet
Planlama Teşkilatı’nda uzman olarak çalıştı.
1969 yılında ‘Edebiyat’ dergisini çıkardı. 1972 yılında da
Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu ve 1984 yılına kadar
devam etti.
Edebiyat Dergisi
Yayınları, 19721984 yılları
arasında 18’i Nuri
Pakdil imzasını
taşıyan, 45 kitap
yayımladı. Paris
ve Roma‘ya gitti;
gezi izlenimlerini
Batı Notları adlı
kitabında anlattı.

2013 yılında KültürSanat Büyük Ödülleri,
Düşünce ve Edebiyat
alanında, günümüz Türk
edebiyatının yaşayan
büyük ustalarından Nuri
Pakdil'e verildi. 2014
yılında ise Necip Fazıl
Kısakürek saygı ödülünün
ilkini aldı.
Kudüs Şairi
Kudüs'e olan büyük
sevgisiyle yazdığı şiirler onun Kudüs Şairi olarak tanınmasını
sağladı. Ömrünü sanata, şiire, yazıya, edebiyata adayan Nuri
Pakdil 28 yaşında biriyle nişanlanmıştı ama hiç evlenmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine 'ağabeyim'
diye hitap ederdi. Ayrıca 2014 Aralık ayında Nuri Pakdil'i
evinde ziyaret etmişti.
Üst solunum yolu
şikâyeti sebebiyle
hastahanede tedavi
gören Nuri Pakdil
geçtiğimiz ay 18 Ekim
2019’da Ankara'da
vefat etti.
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Kendisini saygı, sevgi ve
özlemle yâd ediyoruz.
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KULTUR SANAT DUNYAMIZIN
KIYMETLI ISIMLERINI ANIYORUZ
Kültür Sanat sayfamızda bu ay eserleriyle gönüllerimizde taht kurmuş
4 yeni ismi ağırlıyoruz. Her bir ismi sevgi ve saygıyla yâd ediyoruz.
Bir Garip

ORHAN VELI

14 Kasım 1950’de genç yaşında aramızdan ayrılan Orhan
Veli Kanık edebiyat dünyamızın önde gelen şairlerindendi.
13 Nisan 1914’te Beykoz’da dünyaya gelen edebiyatçımız
daha ilkokuldayken “Çocuk Dünyası” isimli dergide
ilk hikâyesine yer bulur. Ortaokulda Oktay Rıfat ile
tanışır kısa süre sonra da Melih Cevdet Anday ile yolları
kesişir. Garip Akımı’nın kurucuları arasında yer alan
şairimiz 36 yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye,
deneme, makale ve çeviri alanında da birçok eser
sığdırdı. Bir gezi için gittiği Ankara’da 10 Kasım 1950’de
belediye çukuruna düştü. İstanbul’a döndükten sonra
bir arkadaşında yemek yerken fenalaştı. Hastanede
yanlış teşhis koyulan Orhan Veli aslında beyin kanaması
geçiriyordu. Şiirde kuralı reddeden kendi şahsına
münhasır yazarımızı maalesef yanlış tedavi neticesinde
kaybettik.

Esersiz Şair

YAHYA KEMAL
BEYATLI
Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde Makedonya'nın Üsküp
şehrinde doğdu. Asıl adı Ahmed Agah'tır. Lise yıllarında Servet-i Fünun
akımının etkisinde kalarak aruz vezniyle dörtlükler yazmaya başlayan
şair kuvvetli üslubu ve usta söz sanatçılığıyla akıllara kazınmayı
başarmıştır. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen şair aynı zamanda hiç
kitap da çıkarmamıştır. Muhalifleri onu en çok şiirler yazmasına rağmen
eser basmaması hususunda eleştirmiştir. Yahya Kemal Milli Mütareke
dönemine kadar şiirlerini herhangi bir yerde yayınlamamıştır da…
Ulusun bağımsızlığından yana olan Beyatlı, şiirlerini ilk defa, 1918
yılında, “Yeni Mecmua” adlı dergide, “Bulunmuş Sayfalar” başlığı
altında yayımlamaya başladı. 1961- Kendi Gök Kubbemiz, 1962Eski Şiirin Rüzgârıyla, 1963-Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe
Söyleyiş, 1976- Bitmemiş Şiirler isimli şiirlere imza atan usta kalem
1957’de bağırsak hastalığına yakalanmış ve tedavi için bir süre Paris’te
kalmıştı. Türkiye’nin Pakistan büyükelçiliğini de yapan şairimiz 1 Kasım
1958’de aramızdan ayrıldı.
42
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Yassıada Şairi

FARUK NAFIZ
CAMLIBEL
Hecenin Beş Şairi'nden biri olan Faruk Nafiz Çamlıbel,
18 Mayıs 1898 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Türk şair, siyasetçi, öğretmen ve usta kalem Çamlıbel,
İlk ve orta öğretimini Bakırköy Rüştiyesi ile Hadika-i
Meşveret İdadisi’de tamamladı. Şiire çocuk yaşlarda
başladı. Yazarın ifadesine göre ilk şiiri “Saat”, "Çocuk
Dünyası" adlı bir dergide yayınlandı. Bir süre tıp öğrenimi
gördükten sonra okuldan mezun olmadan ayrıldı ve
gazeteciliğe başladı. 1917-1918’de Ati Gazetesi’nin
yazı işlerinde çalıştı. 1922’de gazetenin temsilcisi olarak
Ankara’ya gitti. 1946 tarihine kadar öğretmenli yaptı
ve 1946-1960 arası siyasetle ilgilendi. 1960 askeri
darbesinden sonra Yassıada’da tutuklu olarak bulundu
ve işkence gördü. Burada yaşadıklarını dizelere aktardı.
8 Kasım 1973 günü bir gezi sırasında hayatını kaybeden
şairimizi saygıyla yâd ediyoruz

Mücadeleci Bir Ruh

OSMAN YUKSEL
SERDENGECTI
Gerçek ismi Osman Zeki Yüksel olan bir devre damgasını
vurmuş sert kalem, 15 Mayıs1917 tarihinde Antalya'nın
Akseki ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada
tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil-Tarih-Coğrafya
Fakültesi’nde okurken 3 Mayıs 1944’te karıştığı bir siyasi
olay sebebiyle okuldan atıldı. Çıkardığı Serdengeçti dergisi
defalarca mahkemelik oldu ve 33 sayısında kapatıldı. Ama
o yılmadı ve 1952 senesinde de Bağrı Yanık isimli bir mizah
gazetesi çıkardı. Daha sonra siyasete atılarak 1965-1969
yılları arasında Adalet Partisi'nden Antalya milletvekilliği
yaptı. Yeni İstanbul gazetesinde de yazılar yazan Osman
Yüksel Serdengeçti, 10 Kasım 1983 tarihinde Ankara'da
hayata gözlerini yumdu. Ömrü inandığı değerler için
mücadele ile geçen kıvrak zekâlı yazarımızı saygı ve minnetle
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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Maddede

AGIZ VE DIS SAGL
Ülkemizde her yıl 20-26 Kasım, ağız ve diş sağlığı haftası olarak kutlanıyor. Peki, alacağınız
ufak tefek tedbirlerle ağız ve diş sağlığınızı mükemmele yakın şekilde koruyabileceğinizi
biliyor musunuz? İşte Teneffüs okurları için özenle hazırladığımız 20 maddelik reçete!

Ağız ve diş sağlığı oldukça önemli ve merak edilen konular arasında yer alıyor çünkü ağızdaki olumsuzluklar dişleri
de etkiliyor. Bunun dışında ilk kez tanışan insanlar ilk olarak karşıdaki kişinin dişlerine bakıyorlar. Bunlardan dolayı
ağız ve diş sağlığının korunması ve gerekli özenin gösterilmesi oldukça önemli. Ağız ve diş sağlığının korunması için
birçok şey yapılaması gerekiyor.
Ağız ve Diş sağlığı için yapmamız gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

1
4
44

Dişler mutlaka günde
2 kez fırçalanmalı.

Dişler fırçalanırken
mutlaka dil de
fırçalanmalı.

2

Doğru temizlik için
ara yüz fırçası ya da
diş ipi kullanılmalı.

5

Daha etkin fırçalama
için seçilen diş fırçası
yumuşak olmalı.
dergiteneffus.com

3

Diş hekimi kontrolü 6
ayda bir olmalı.

6

Diş fırçalama süresi
2 dakikadan az
olmamalı.
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IGINIZI KORUYUN
7

10
13
16

8

Düzenli aralıklarla diş
taşları temizletilmeli

Diş yapısına zarar
verebileceğinden ağza
kalem, toka gibi
cisimler sokulmamalı

11

Portakal, mandalina, kivi,
limon, greyfurt gibi ağız içi
tükürük salgısını artıran
meyveler tüketilmeli.
Gazlı içecekler diş minelerini
aşındırabileceğinden tüketimi
sınırlandırılmalı.

19

Diş fırçalamanın
etkinliğini artırmak
için ağız gargarası
kullanılmalı.

Diş minesine zarar vereceği
için diş gıcırdatma, sıkma
gibi durumlar kontrol altına
alınmalı.

14
17

Tatlı yedikten sonra
mümkünse bir parça
peynir tüketilmeli.

Fındık gibi sert
kuruyemişler asla
dişlerle kırılmamalı.

20

Diş çürüklerini önlemek
için süt, yoğurt, peynir
tüketilmeli.

Bu reçeteyi uygulayanlar hem sağlık bir ağız ve dişe
sahip oluyorlar hem de estetik bir görünüm ediniyorlar.
Bu konuya devlet hastahaneleri, özel hastahaneler ve
poliklinikler de azami özen gösteriyorlar. Açılan Ağız ve
Diş Sağlığı Merkezleri’nde rahatsızlığı olan vatandaşlar
veya muayene olmak isteyenler rahatça randevu

9
12
15

Diş fırçası 2-3 ayda
bir değiştirilmeli.

Şekerli sakızlar, dişe
yapışan ağdalı şekerler
tükürük ile temizlenemediği
için zararlıdır mümkün
olduğunca az tüketilmeli.

18

Her yemekten sonra
mutlaka su içilmeli
ya da ağız
çalkalanmalı.
Dişlerde mekanik temizlik
etkisi oluşturacağından
elma, havuç gibi sert sebze
meyveler ısırarak yenebilir.

Kurabiye, pasta gibi nişastalı
yiyecekler ağız içi bakteriyel
asidi artırır olabildiğince az
tüketilmeli.

alabiliyorlar. Bu merkezler diş ve ağız sağlığı açısından
tam donanımlı ve rahatsızlıklara anında veyahut süreç
içerisinde çözümler sunan personeller bulunduruyor.
Daha gençken dişlerinizin kıymetini bilin sonra eyvah
para etmiyor.
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BAŞARDILAR ve ASKER
SELAMI ÇAKTILAR

Aldıkları önemli sportif başarılardan sonra terörle mücadele eden askerlerimize selam
çakarak milli duygularımızı kabartan birbirinden kıymetli sporcularımız bu sayfada.
Haydi, gençler, daha fazla başarı, daha fazla Türkiye!
Türkiye'nin sınır ötesinde teröristlere karşı düzenlenen
Barış Pınarı Harekâtı, halktan destek görürken hangi
branşta olursa olsun milli formamızı terleten
sporculardan da operasyonda görev
yapan askerlerimize destek geldi.

Elemelerdeki diğer maçımızı ise Fransa ile
oynayacaktık. Bu maç öncesi herkes millilerin hem
gruptaki yerinin rahatlaması için tek yürek oldu
hem de atılacak bir gol sonrası verilecek asker
selamı için dualar edildi. Her şey istediğimiz gibi
başlamasa da istediğimiz gibi sonuçlandı. Zorlu
maçta grupta rahatlayıcı bir sonuç almıştık
ve millilerimiz golden sonra asker selamı
yapıp askerimize destek olmuşlardı.

MİLLİ TAKIMDAN ASKER
SELAMI
12 Ekim’de Avrupa Şampiyonası
eleme gruplarında Arnavutluk'la
karşılaşan A Milli Futbol takımımız attıkları
golden sonra Barış Pınarı Harekâtı’nda görev
yapan Mehmetçiğe asker selamı göndermişlerdi.
Bu selam Avrupa ve Dünya basınında büyük yankı
uyandırırken, UEFA 'selamı inceleyeceğiz' diyerek
çok talihsiz bir açıklama yapmıştı.
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FRANSIZ MEDYASI ASKER
SELAMIMIZA FRANSIZ
KALDI!
Tabi ki bu görüntüleri maçı
televizyon başından takip
eden izleyiciler görememişti
dergiteneffus.com
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çünkü maçın yayıncı kuruluşu olan Fransız
kanalı asker selamı olan görüntüleri
es geçmişti görüntüler
sosyal medyadan hızla
yayılmıştı. Anlayacağınız
Fransızlar, ülkemizin
terörle mücadelede elde
ettiği başarıya da Fransız
kalmışlardı.

toplamda ise 212 kiloluk derecesiyle Avrupa
şampiyonu oldu. İstiklal Marşı'nı Romanya'da
okutmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen
Berfin Altun, "Madalyamı Barış Pınarı Harekâtı’nda
görev yapan Mehmetçik'e armağan ediyorum."
dedi.
HEM MİNDERDE HEM SAHADA
YENDİK

JİMNASTİKTE İLK ÖNEMLİ
BAŞARI
Sadece futbolla sınırlı kalmadı
operasyondaki askerlerimize destek.
Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda
halka aletinde şampiyon olan milli
sporcumuz İbrahim Çolak da şampiyonluğun
ardından askerlerimize selam göndermeyi
ihmal etmedi. Aldığımız bu sonuç ayrıca
ülkemizin Jimnastik branşında bugüne kadar aldığı en iyi
sonuç olarak tarihe geçti.

Olimpiyat şampiyonumuz milli sporcu
Taha Akgül, serbest stil 125 kilo
finalinde İranlı Asya şampiyonu
Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 yenen Taha, altın
madalyanın sahibi oldu. Milli
güreşçimiz, final müsabakasının
ardından önce podyumda
daha sonra diğer madalya alan
sporcularımızla birlikte Türk
bayrağıyla asker selamı verdi.

GÖZYAŞI İÇİNDE SELAM VERDİ
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
69 kilo finalinde şampiyonluğu
göğüsleyen Busenaz Sürmeneli de
gözyaşları içinde asker selamını
verdi. Milli boksörümüzün
o anları, sosyal
medyada milyonlarca
vatandaşımız
tarafından gururla
paylaşıldı.
AVRUPA’DAKİ
MİLLİLERDEN
CESUR ASKER
SELAMI
İtalya Futbol Ligi’nde Roma
Kulübü’nde oynayan milli
gururumuz Cengiz Ünder de operasyonda görev alan
askerlerimize destek amaçlı sosyal medya hesabından asker
selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Alman kulübü St.
Pauli'de oynayan Türk Oyuncu Enver Cenk Şahin de sosyal
medya hesabından asker selamlı desteği üzerine kulübü
tarafından kadro dışı bırakıldı.
ALTIN MADALYA İLE GELEN ARMAĞAN

Verdiği asker selamı
desteği sebebiyle
Alman Kulübü
tarafından kardo dışı
bırakılan Türk Futbolcu
Enver Cenk Şahin

Bükreş'teki düzenlenen uluslararası şampiyonada mücadele
eden Berfin Altun, koparmada 94 kilo ile bronz,
silkmede 118 kilo ile altın madalya alırken,
dergiteneffus.com
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TERMİNATÖR : KARA KADER
Dani Ramos gelecekten gelen bir katil robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani,
bu robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir yaşama sahiptir. Terminator
ise serinin ilk iki filmindeki gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likid metalden oluşan bir katil
robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen suikastı engellemek için yeniden ortaya
çıkmıştır. Grace ise Sarah ortaya çıkmadan önce Dani'nin tek koruyucusudur. Grace
ise yarı insan yarı robottur...
Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2019
Film Türü: Macera, Bilim Kurgu, Aksiyon | Yönetmen: Tim Miller | Oyuncular: Linda
Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Brett Azar
Senaryo: Billy Ray, Justin Rhodes

CEP HERKÜLÜ:
NAİM
SÜLEYMANOĞLU

PAVAROTTİ
Dünya çapında bir
efsane haline gelen
opera sanatçısı
Pavarotti'nin hayatını
beyaz perdeye taşıyan
isim, Oscar'lı yönetmen
Ron Howard. Film, 1990
İtalya Dünya Kupası'nın
resmi şarkısı haline
gelen "Nessun
Dorma"nın ardından
daha geniş kitlelerce
kabul gören opera
sanatının, dünya
üzerindeki en önemli ismi Pavarotti’nin hikâyesini bir ikon
haline gelmeden öncesinden alıyor ve müzikal kimliğinin
ötesindeki Luciano’yu bizlere sunuyor.
Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019
Film Türü: Belgesel, Biyografi, Müzik | Yönetmen: Ron
Howard | Senaryo: Mark Monroe, Cassidy Hartman
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Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu, ülkemiz ve
dünya spor tarihine adını
altın harflerle yazdıran
efsanevi halterci Naim
Süleymanoğlu’nun hayat
hikâyesini konu ediyor.
İlk Dünya Rekoru’na imza
attığında 15 yaşında olan,
spor kariyerine 7
Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat
Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane
Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran
Naim Süleymanoğlu’nun hayatının anlatıldığı filmde,
Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor.
Vizyon Tarihi: 22 Kasım 2019
Film Türü: Biyografi, Spor | Yönetmen: Özer Feyzioğlu
Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan
Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek
Senaryo: Barış Pirhasan
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TATLI KACIK

YAZAN : JOHN PATRICK
ÇEVİREN : AHMET LEVENDOĞLU - HASAN
LEVENDOĞLU
YÖNETEN : NAŞİT ÖZCAN
DRAMATÜRK : HANDE ÖREN
MÜZİK : ORÇUN TEKELİOĞLU
SAHNE-KOSTÜM TASARIMI : EYLÜL GÜRCAN
IŞIK TASARIM : ÖZCAN ÇELİK
EFEKT TASARIMI : METİN TAŞKIRAN

KASIM

HAREKET DÜZENİ :ÖZGE MİDİLLİ
YARDIMCI YÖNETMEN : ÖZGE MİDİLLİ
ASİSTAN : ERKAN AKKOYUNLU, SEDA YILMAZ,
MEHTAP GÜNDOĞDU
SÜRE : 130 dk. / İki Perde
OYUNCULAR : AYŞE KÖKÇÜ, EYLÜL SOĞUKÇAY,
MERT AYKUL, İBRAHİM CAN, MEHMET SONER DİNÇ,
ÇAĞLAR POLAT

KONUSU

Mr. Tanner ile paylaştığı evinde, çöp toplayarak yaşayan,
çevresindeki her şeye sonsuz bir sevgi ve şefkatle bağlı
Opal’in kendi halindeki yaşamı üç davetsiz misafirin gelişi
ile umulmadık şekilde değişir. Sol, Gloria ve Brad kendi
hesaplarının peşinde Opal’in huzur dolu yaşamına giriverirler.

Kendi kendine yetmeyi becerse de yalnızlıktan muzdarip Opal
onları hayatına almak konusunda en ufak bir tereddüt bile
duymaz ancak sonsuz bir iyi niyetle evinin kapılarını açtığı
misafirleri sevgilerini paylaşmak konusunda Opal kadar istekli
değildirler.
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Zorlu Şair Testimizde
KİMLER BAŞARILI OLABİLECEK
Edebiyatseverler için hem keyifli hem zorlayıcı testimize buyurun.
Aşağıdakilerden hangisi 2015 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüş yazardır?

A - Tuna Kiremitçi

B - Rasim Özdenören

C - Ahmet Selçuk İlkan

D - Mustafa Kutlu

Başını göğe her kaldırdığında yıldızlardaki yolunu aşkla bulan adam olarak adlandırılan aşk ve sancılı
ayrılık şiirlerinin ünlü şairi kimdir?

A - Turgut Uyar

B - Ataol Behramoğlu

C - Attila İlhan

D - İsmet Özel

1943 yılından itibaren Büyük Doğu isimli derginin çıkarılmasında öncülük eden şairimiz kimdir?

A - Nazım Hikmet Ran

C - Necip Fazıl Kısakürek

B - Oktay Rıfat

D - Cenap Şahabettin

Toplumcu gerçekçi yazarlarımızdan olup Kürk Mantolu Madonna eseriyle gönüllerimize taht kurmuş
şairimiz kimdir?

A - Sabahattin Ali

B - Ahmet Muhip Dıranas

C - Fazıl Hüsnü Dağlarca

D - Melih Cevdet Anday

Edip Cansever'in tüm şiirlerini bir araya toplayarak yayınladığı kitabının ismi nedir?
A

50

Son Damla

B

Hepsi Bir Arada

C

Masa da
Masaymış Ha
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“Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız” dizeleriyle hafızalarımıza kazınmış şair kimdir?

A - Sait Faik Abasıyanık

B - Cemal Safi

C - Cemal Süreya

D - İlhan Berk

Hece ölçüsünü büyük bir ustalıkla kullanan, temiz, yalın ve anlaşılır bir dil tercih eden, yaş otuz beş şiirinin
şairi kimdir?

A - Can Yücel

B - Cahit Sıtkı Tarancı

C - Yahya Kemal Beyatlı

D - Behçet Necatigil

Aşağıdakilerden hangisi Özdemir Asaf'ın şiiri değildir?
A

Lavinia

Aşk

B

Üvercinka

C

D

Harcamalar

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin tümü toplanarak 22 yılda tamamlanan eserin adı nedir?
A

Safahat

Gölgeler

B

Birlik

C

Kıt'a

D

'Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır' dizelerinin geçtiği Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirinin
şairi kimdir?

A - Sunay Akın

B - İlhan Berk

C - Sezai Karakoç

D - Ahmet Kutsi Tecer

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
ŞİİR VARSA SEN YOKSUN SANIRIM!

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
ORTALAMA EDEBİYAT TAKİPÇİSİ

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
TAM BİR EDEBİYATSEVER

Feci halde şiirden uzak bir hayatın var. Belki
teknik ve sayısal konulara daha fazla ilgilisindir
ama insan genel kültür olarak biraz edebiyatla
ilgilenmez mi canım? Sonuçta üniversite
sınavında bile karşına çıkacak konulardan
bahsediyoruz. Bizce çok aksatma:)

Hayatında şiire ne kadar yer veriyorsun
bilemiyoruz ama en azından edebiyat
dünyasındaki önemli gelişmeleri takip
ediyorsun. Bizce ortalama bir şiir ve edebiyat
bilgin var. Bu da sana yeter herhalde.

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime tabii ki
edebiyatsever. Öyle bir şiir tutkunusun ki sadece
okumakla kalmıyor edebiyat dünyasına dair haberleri de
yakından takip ediyorsun. Ne diyelim, şiire gönül verenlere
ancak sevgilerimizi gönderebiliriz :)

1-B

2-A

3-C

4-A

5-D

6-C
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7-B

8-D

9-A

10-C

KISA KISA arrow-circle-left

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK
PLANI MECLİSTEN GEÇTİ
Çekmeköy Belediyesi, 2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 Performans Programı, belediye
meclisinde oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Çekmeköy Belediyesi’nin 2020-2024 yılları için hazırladığı projeleri
içeren Stratejik Plan ve 2020 Yılı Performans Programı Çekmeköy
Belediyesi Ekim Meclisi’nde görüşüldü. Meclis Birinci Başkan Vekili
Şenol Alan’ın başkanlık ettiği Ekim Meclisi ikinci birleşiminde,
Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Latif Coşar meclis üyelerine
2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 Performans Programı hakkında
bilgi verdi. Paydaşlarla birlikte hazırlanan stratejik planda 5 ana
bölümde 19 hedefe ulaşılmanın hedeflendiğini anlatan Başkan
nin
Yardımcısı Coşar, bu vesile ile belediyenin 270 milyon liralık bütçesi
ısı
Yardımc
Başkan
çekti.
dikkat
iğine
de paydaşlarla birlikte yönetild
Coşar konuşmasında şunları söyledi: ”Öncelikle şunu belirtmek
istiyorum. Bu planları hazırlamak için birçok belediye firmalardan
ücretli danışmanlık alıyorlar. Biz, belediyenin içindeki personelimizle
ı
bu planı hazırladık. Hatta kamu kurumlarına hiç borcumuz olmadığ
z
için Marmara Belediyeler Birliği’nden ödül olarak ücretsiz bir hocamı
olarak
uygun
tına
mevzua
plan
k
gelip ekibimize eğitim verdi. Strateji
hazırladığımız 5 yıllık planda, belediye bütçemizi verimli kullanarak
Çekmeköy’e vereceğimiz hizmetler yer alıyor. Üçüncü dönem
hedeflerini içeren bu planı; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları,
meclis üyeleri ve anketler yoluyla vatandaşlarımızla yapılan
istişareler sonucunda birlikte hazırladık,” dedi.

fakat tüm önerileri göremediklerini söyledi. Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz’ın seçim vaatlerinden de bazılarını planda
göremediklerini söyleyerek, grup olarak plana ret oyu vereceklerini
açıkladı.
Grup Başkan Vekili olarak AK Parti adına söz alan Çekmeköy
e
Belediye Başkan Yardımcısı Şahmettin Yüksel, 270 milyonluk belediy
199
kalan
geriye
bütçesinin personel giderleri çıkarıldıktan sonra
milyonunun Çekmeköy halkı ile birlikte yönetildiğine vurgu yaptı.
Başkan Yardımcısı Yüksel konuşmasında şunları söyledi: “Ulusal
ve uluslararası alanlarda marka projelere imza atan belediyemiz
önümüzdeki dönem için de büyük çalışmalar planladı. Bu planda
yer alan çalışmalarımız tamamen belediye bütçesi ile uygulanacak
projelerdir. Seçim döneminde vaatlerimiz arasında yer alan
projelerimizden Merkezi Hükümet ve İBB iş birliği ile yapacağımız
projelerimiz bu planda yer almıyor ama onların da uygulanması
için konuları yakından takip ediyoruz. Cumhur ittifakı olarak kabul
oyu vereceğimiz 2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 Performans
Programı’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz.”
2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 Performans Programı, oylamanın
ardından oy çokluğu ile kabul edildi.

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkan Vekili Ünal Bellek, planı
incelediklerini kendi önerilerinden de yer verilenler olduğunu
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK
SİNEMA BİLETİ

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE
GÖNDEREN OKUYUCULARIMIZ,
"ÇEKİLİŞLE" SİNEMA BİLETİ KAZANIYOR!
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left

ABAKÜS

FARK

BASAMAK

GENİŞAÇI

BÖLME

KALAN

ÇARPAN

KARE

ÇARPIM

KESİR

ÇARPMA

METRE

ÇIKARMA

ÖRÜNTÜ

DAİRE

RAKAM

DARAÇI

SAYI

DİKAÇI

SİMETRİ

DİKDÖRTGEN

TOPLAM

EKSİ

ÜÇGEN
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HEDEF SIFIR ATIK
YEMEK
ATIKLARI

GERİ KAZANILABİLİR
ATIKLAR

• Kağıt Ciltli Kitaplar • Yazı ve Çizim Kağıdı
• Gazeteler ve Dergiler
• Karton Koliler
• Plastik Şişeler • Plastik Kutular
• Plastik Kaplar • Plastik Tabaklar
• Plastik Torbalar • Metal İçecek Kutuları
• Metal Konserve Kutuları
• Cam Gıda Atıkları
• Meyve Suyu Şişeleri
• Konserve Kavanozları
• Cam Bardaklar • Cam Atıklar

ORGANİK
ATIKLAR

• Sebze ve Meyve Kabukları
• Yaprak
• Çay Çöpü

GERİ DÖNÜŞEMEYEN
ATIKLAR

YEMEK
ATIKLARI

• Islak Mendil
• İzmarit • Ciklet
• Porselen Tabak
• Süprüntü Atıkları

• Her Türlü Yemek
Atığı

ELEKTRONİK
ATIKLAR

FLORESAN
ATIKLAR

ATIK
PİLLER

• Büyük Ev Eşyaları • Küçük Ev Aletleri
• Bilişim ve Telokminikasyon
Ekipmanları
• Tüketici Ekipmanları
• Aydınlatma Ekipmanları
• Elektrikli ve Elektronik Aletler

• Ampuller
• Floresanlar

• Kullanım Ömrünü
Tamamlamış Şarj Edilebilen
veya Şarj Edilemeyen Piller
• Aküler • Bataryalar
• Zehirli Onlarca
Madde İçeren Piller

(büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)

• Oyuncaklar, Eğlence
ve Spor Ekipmanları
• Tıbbi Cihazlar • Otomatlar

j

Ders : Matematik
Konu : Sınav :(
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