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Benim Sadık Yarim Kara Topraktır

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

GÜNCEL

Sağlıklı Bir Yaşam İçin,
Bağımlılığa Dur De!

GEZELİM GÖRELİM

İstanbul'un İlk Oyuncak
Müzesi'ni Keşfe Ne Dersiniz?

GÜNCEL

Pi Sayısı Önemli :) Peki Ya Siz
Pi Sayısını Kaçtan Aldınız?

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
Mart ayında dopdolu bir Teneffüs sizleri bekliyor. Bu ay kapağımızda
sizleri ünlü halk ozanımız Âşık Veysel ile karşılıyoruz. Kadim
şehirlerimizden Nevşehir’e uzanıp, Oyuncak Müzesi’nde bir es
veriyoruz.
Yerli sosyal medya mecralarımızı keşfe çıkıyor, Muhsin Yazıcıoğlu
gibi tarihimize iz bırakan değerli bir ismi anıyoruz. Mart ayı aynı
zamanda Çanakkale Zaferi’nin de yıldönümü. Bu vesileyle başta
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı
ve rahmetle anıyorum.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle uzunca bir süredir derslerinize
evlerinizden katılmak zorunda kalıyordunuz. Mart ayı itibari ile kısmi de olsa artık okullarınızda;
özlediğiniz sınıflarınızda, derslerinize katılacak öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla
doyasıya eğlenip sohbet edebileceksiniz. Nisan sayısında görüşmek üzere,
hepinizi gözlerinizden öpüyorum.
AHMET POYRAZ
Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay ESTAĞFURULLAH kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE MART

FİLM REPLİKLERİ

Kızartmaya gerek yok. Fırında
patates cipsi tarifimiz bu ay
lezzet durağı sayfamızda.

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

GÜNCEL

Deyişleriyle gönlümüze
dokunan Âşık Veysel’in hayat
hikâyesine ışık tutuyoruz.

Sağlıklı bir yaşam için
bağımlılığa dur de! Yeşilay
bilgilendirme sayfamıza
bekliyoruz.

ŞİİR TENEFFÜS'TE

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
30DK
yıldönümlerinde onlardan bir parça
ile anıyoruz.
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

FETÖ suikastıyla aramızdan ayrılan
Muhsin Yazıcıoğlu'nu tanıyoruz.

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

OKUR SAYFASI

GEZELİM GÖRELİM

Çekilişle kitap kazanan okurlarımızın
isim listesi ve eğlence dolu bir sayfa
sizi bekliyor:)

Hem çocuklara hem de yetişkinlere
keyifli bir gezi imkânı sunan
İstanbul Oyuncak Müzesi'ni
keşfe ne dersiniz?

Sözde özgürlükler
ülkesi Amerika’da
İfade Özgürlüğüne
sansür.

40

28

İZ BIRAKANLAR
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KADİM ŞEHİRLER

SPOR

Yerde Peri Bacaları, gökte rengârenk
balonları ile Nevşehir'e küçük bir
gezintiye çıkıyoruz:)

Hem jimnastikte hem yüzmede
Millî Gururumuz oldular.
Göksu Üçtaş Şanlı ve
Merve Tuncel.
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TEKNOLOJİ

ÇEVRE

Yerli mecralar artık sıkı birer
rakip konumundalar.

Gelecekte petrolden
daha değerli hale gelecek.
Suyu tasarruflu
kullanıyor muyuz?
dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

GÜNCEL

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Peki ya siz Pi sayısını
kaçtan aldınız :)

Başkan Yardımcısı
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ANMA

GÜNCEL

Mart ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.
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Herhangi bir ürün ya da hizmet
alırken hangi haklara sahibiz?
Cevabı yazımızda.

Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar

Başkan Yardımcısı

Burhan Bayrak
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Genel Yayın Koordinatörü
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

ÖDÜLLÜ BULMACA

Gökçe Öztürk

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

Muammer Özenen

TENEFFÜS DUVAR
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Şahmettin Yüksel

Mahmut Sezgin

Dünya Kadınlar Günü ile ilgili
bilgilerini test etmek
ister misin?

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

TEST
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DANIŞMA KURULU

Emrah Aslan
Yayın Kurulu
Basın Danışmanı

Metin Yazarı

Fatih Cömert

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

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

Estagfurullah
Yaptığı bir işten, iyi bir davranıştan dolayı kendisine
teşekkür edilen bir kimsenin söylediği, teşekküre değmez,
bir şey değil, rica ederim anlamında bir incelik
ve alçak gönüllülük sözü estağfurullah...
Hal böyle olunca, teşekküre naifçe bir karşılık vermek isteyenin lügatında
hemen yerini alıveriyor. İyi ki böyle incelikler ve güzel kelimeler
hayatımızda var.
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI
En iyi

Kitaplar

DELİ TARLA

ŞERMİN YAŞAR
Bazen hayat gizler kendini… Sımsıkı çekilmiş perdelerin ardına
saklanan utangaç ev içlerinde, kapıların ardında, güneşin terk ettiği
sokaklarda, o bıyıkaltı gülüşlerde, mühürlenmiş ağızlarda, yüze düşen
gölgelerde, ketum yüreklerde, harflerin kıvrımlarında, kelimelerin
dilsizliğinde, sonsuz susuşlarda, hiç düşülmeyen yollarda, hep beklenen
aşklarda, hiç beklenmedik sonlarda gizler kendini hayat… Ta ki bir
yazar onu bulup çıkarıncaya dek. Ta ki bir yazar onu bize anlatıncaya
dek. Şermin Yaşar’dan “yeniden gülmeyi başarabilen insanların
muamması” için öyküler. Deli Tarla gibi coşkulu, beklenmedik
ve merhamete muhtaç…

ŞANZELİZE DÜĞÜN SALONU
TARIK TUFAN

Şanzelize Düğün Salonu'nun "isimsiz" kahramanı bir aşk için evinden çıkıp
savrulmaya başlayınca, kendisini daha önce hiç yaşamadığı türden şaşırtıcı ve
bir o kadar da tuhaf olayların içinde buluyor. Tarık Tufan sevilen üslubu, hakiki
hayreti ve "acayip" kurgusuyla bizi ilgi çekici bir yolculuğa çıkarıyor. Kahramanın
oradan oraya savrulmasıyla gelişen bu yolculuk bir yanıyla da insanın içine doğru
uzanan bir arayış.

KERVAN

İSKENDER PALA
1818 Mayıs’ında Topkapı Sarayı’ndan üç sürre devesi yola çıktı. Köyler, kasabalar,
şehirler aşılırken üç yüz olacak, üç bin olacak, üç katına çıkacak ve elli bini
aşkın hacı beyazlara bürünüp kervan kervan Kâbe’ye varacaktı… Her adım bir
öncekinden daha heyecanlı, her menzil diğerinden daha çetrefilli bir yolculuk.
Gündüzlerde alev alev seraplar, gecelerde ayaz mı ayaz kum fırtınaları…
Ve kervanı yutmak için pusuda bekleyen çeteler… Bir müderris, bir mülâzım, bir
kuşbaz, bir berber, bir bezirgân, iki deveci, bir seyis ve bir meczup…
Bir kervanda neler taşınmaz ki? Aşklar, ihanetler, bilgelikler, hazineler, gizli
sırlar, cinayetler… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
dergiteneffus.com
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KiZaRtMaYa GeReK YoK

FiRiNdA. .
PaTaTeS CiPsI
tes
* 3 adet orta boy pata
ğı
* 4 yemek kaşığı zeytinya
* 1 çay kaşığı karabiber
ıbiber
* 1 çay kaşığı toz kırmız
* 1 çay kaşığı kekik
* 1 çay kaşığı tuz
zu
* 1 çay kaşığı sarımsak to

Patatesleri eşit büyüklükte ve ince bir
şekilde doğramak istiyorsanız
mandolin gibi sebze dilimleyici
aletlerden yardım alabilirsiniz.
--Dilimlediğiniz patatesleri soğuk suda
bekleterek nişastalarını salmalarını ve
daha çıtır çıtır olmalarını
sağlayabilirsiniz.
--Baharatları dilediğiniz gibi arttırıp
azaltabilir, çok daha farklı baharatlar
kullanabilirsiniz.
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30DK

KOLAY

Ma lzemeler

X2

YAPI LIŞI
1. Patateslerin kabuklarını soyun ve güzelce yıkayın.
2. Bir soyma aparatı ile patateslerden ince dilimler
elde edin. Dilerseniz bir bıçak yardımı veya
sebze dilimleyici ile de bu işlemi yapabilirsiniz.
3. Elde ettiğiniz patates dilimlerini nişastalarını
bırakmaları için soğuk su dolu kâsenin içerisine alın.
4. Patatesler suda beklerken bir kâsenin içerisine
zeytinyağını alın. Karabiber, kekik, tatlı kırmızıbiber,
tuz ve sarımsak tozu ilave ederek karıştırın.
5. On dakika kadar suda bekleyen patates
dilimlerini süzün ve kurulayın.
6. Ardından patates dilimleri ve hazırladığınız sosu
derin bir kâsede birleştirerek harmanlayın.
7. Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
(İki farklı tepsi kullanabilirsiniz)
8. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık
otuz dakika kadar pişirin.

dergiteneffus.com

ZOR

Cipssiz yapamayanlar için
evde sağlıklı bir tarif hazırladık.

arrow-circle-right KISA KISA...

ÇEKMEKÖY CREA CENTERS : YARATICI ENDÜSTRİLERİN ANADOLU
YAKASINDAKİ MERKEZ ÜSSÜ
faaliyet gösteren
Çekmeköy Belediyesi, Crea Centers ile yaratıcı endüstriler alanında
Euro fon alan
girişimcilere yepyeni bir kapı açıyor. Avrupa Birliği’nden 1.4 milyon
ilecek.
proje, Türkiye’nin takım liderliğinde 5 ülkede aynı anda hayata geçir

“Avrupa Birliği Başkanlığı, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama
Genel Müdürlüğü’nün ulusal otorite görevini yürüttüğü Avrupa
Komşuluk Aracı
(ENI) Karadeniz
Havzası Sınır Ötesi İş
Birliği Programı’nın
ikinci teklif çağrısı
kapsamında
desteklen Crea
Center projesiyle,
dijital devrim
çağında önemli bir
sektör haline gelen
yaratıcı endüstriler
alanındaki
girişimciler için
bir merkez üssü
kuruluyor.
Türkiye, Ukrayna,
Romanya,
Yunanistan ve
Bulgaristan’ın dâhil olduğu 1.4 milyon Euroluk Avrupa Birliği
fonu alan projeyle her ülkede yaratıcı endüstriler alanında
faaliyet gösteren merkezler kurulacak. Çekmeköy’de Crea
Center adıyla kurulacak merkezde girişimciler, iki yıl boyunca
ücretsiz olarak istihdam edilecek. Fikirlerin üretime dönüşeceği
bu merkez, girişimcilerin doğadan ilham alabilmesi için Merkez

Mahallesi’nde Çekmeköy Ormanı’nın kenarında kurulacak.
Merkezde ofis ve ortak paylaşım alanlarının yanı sıra 3D
yazıcıların bulunacağı üretim
alanlarında, sektörel eğitimler
ve atölyeler yer alacak.
2019 yerel seçimleri
öncesinde planlanan ve söz
verilen projelerden birini
daha hayata geçirmenin
mutluluğunu yaşadığını ifade
eden Çekmeköy Belediye
Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu
merkezde yazarlar, mimarlar,
tasarımcılar, reklamcılar,
müzisyenler gibi fikirlerini
ürüne dönüştüren kişilere ofis
ve paylaşım alanı imkânları
sunulacak. Aynı anda
Romanya, Ukrayna, Yunanistan
ve Bulgaristan’da bizim takım
liderliğimizde kurulacak
olacağız. Orada faaliyet
halinde
merkezlerle sürekli iletişim
çalışacak arkadaşlarımız
imizde
gösteren kişilerle bizim merkez
hem kendi ürünlerini
cak,
buluna
birbirleriyle fikir alışverişinde
elde edecekler,”
fırsatı
çalışma
f
tanıtma fırsatı hem de kolekti
dedi.

KARANFİL PARK YENİLENİYOR

Çekmeköy Belediyesi, Taşdelen Sırrı Çelik
Bulvarı girişindeki Karanfil Park’ın
yenileme çalışmalarına başladı.

Çekmeköy Belediyesi resmi törenlerde tören alanı olarak da
kullanılan Taşdelen Karanfil Park’ı yeniliyor. Turgut Özal
ve Sırrı Çelik Bulvarı kesişim noktasında yer alan park,
dinlenme ve tören alanı olarak yeniden tasarlandı.
,
1129 m2 üzerine kurulu park için hazırlanan projede Atatürk heykeli
ler,
çiçeklik
ı,
süs havuzu, engelli rampası, fotoğraf çekim noktas
bayrak direkleri ve oturma alanları yer alacak. Çalışmaları başlayan
projeye göre; parkın ortasında bulunan Atatürk heykeli, alanın
doğusuna konumlandırılarak daha fazla katılımcının tören alanını
kullanabilmesi sağlanacak. Heykelin etrafı ve süs havuzu ve
bitki örtüsü ile çevrelenecek. Alanın kuzeyi ve batısından giriş
basamaklarla sağlanırken, basamaklar çiçekliklerle çevrelenecek.
Engellilerin meydana ulaşımı için %5 eğimli engelli rampasının da
olduğu projede, sert zeminin yanı sıra 250 ağaç ve çalıdan oluşan
yeşil alan yapılacak. Parkın bulvar cephesinde, Çekmeköy yazısı ile
fotoğraf çekme alanı hazırlanacak.
dergiteneffus.com
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TARİHTE MART arrow-circle-left

30 Mart 1867
ALASKA

5 Mart 1827

PARAYLA ALDILAR

VOLTUN MUCİDİ VEFAT ETTİ

vletleri,
Amerika Birleşik De
dolar
on
Rusya’ya 7.2 mily
ırlarına kattı.
sın
’yı
ödeyerek Alaska
D’nin en
Bu toprak parçası AB
mekte.
et
il
şk
uzak eyaletini te

İtalyan bilim insanı Alessandro
Volta aramızdan ayrıldı. Kendisi ilk
pili ürettiğinden vefatından sonra
elektrik gerilimi ölçü birimine Volt
ismi verildi.

PARİS’İN SİMGESİ
31 Mart 1889
FRANSA

13 Mart 1781
İNGİLTERE

en
Fransa’nın sembolü haline gel
Eyfel Kulesi, Mimar Stephen
ldi.
Sauvestre tarafından inşa edi
i’nin
Kule aslında Fransız Devrim
100. yılı kutlamalarında Paris
Fuarı’nın giriş kapısı olarak
tasarlanmıştı.

19 Mart 1877
TÜRKİYE

MEŞRUTİYET İLAN EDİLDİ

URANÜS’ÜN KEŞFİ

Kanun-i Esasi’nin ilanıyla
meşruti yönetime geçildi ve
ilk
Meclis-i Mebusan İstanbul’da
i.
tird
leş
çek
ger
toplantısını

Alman kökenli İngiliz Astronom
Wiliam Hershel, Uranüs
gezegenini keşfetti. Bu
keşif öncesinde Uranüs’ün bir
yıldız olduğu sanılıyordu.
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TARİHTE

İTALYA

arrow-circle-right TARİHTE MART

3 Mart 1955
ABD

30 Mart 1429
TÜRKİYE

İLK TV TECBÜBESİ

İstanbul’u fethederek dünya
Fatih
tarihinde yeni bir devir açan
Sultan Mehmed Han Edirne’de
dünyaya geldi.

Rock’n Roll’un efsane
ismi Elvis
Presley ilk kez telev
izyona çıktı.

MART

FATİH DOĞDU

ZAFER İSLAM’IN!

14 Mart 624
SUUDİ ARABİSTAN

Mekkeli müşrikler ile
Müslümanlar Bedir’de
karşı karşıya gelerek
ilk muharebelerini
gerçekleştirdiler. Çarpışma
Müslümanların zaferiyle
nihayete erdi.

4 Mart 1193
SURİYE
2 Mart 1956
FAS

KUDÜS FATİHİ

BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ

kurtaran
Kudüs’ü fethederek
Eyyubi,
in
komutan Selahatt
Şam’da vefat etti.

Uzun yıllar Fransa sömürgesi
altında yaşayan Afrika ülkesi Fas,
nihayetinde bağımsızlığını ilan
etti.

dergiteneffus.com
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FİLM REPLİKLERİ arrow-circle-left

PARAZİT

Planın yoksa hiçbir şey
ters gitmez.

ARKA SOKAKLAR
SCHINDLER'S LIST

Adam pisliğin teki çıktı Rı
za

Baba.

Yalanlarımız ortaya
çıkmadığı sürece,
hepimiz dürüstüz.

SHERLOCK HOLMES

Hiçbir şey demedim ki.
Düşünüyordun. Bu da
sinirlerimizi bozuyor.

Kapa çeneni.
12
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TARKAN
BİR ZAMANLAR ÇU
KUROVA

Tarkan : Bunu san
a
Kurt : Hav hav ha kim yaptı kurt?
v
Tarkan : Alçak Ko
stok!!

Seni sevmeyeni b
al o
Seni seveni zehir lsa da unut.
olsa da yut.

YEDİ GÜZEL ADAM

Ama en azından edepli birer
insan yapar.

Edebiyat, belki sizi adam yapmaz.

AYLA

Ağlama...

Ben seni hiç bırak

mayacağım.

dergiteneffus.com
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Ozan Kültürünün Son Temsilcilerinden

Asik Veysel
Satiroglu
Deyişleriyle gönlümüze dokunan Âşık Veysel’in
hayat hikâyesine ışık tutuyoruz.

Â

şık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla
ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi.
Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet
adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede
yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi.
Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki
gözünü kaybetti.

dergiteneffus.com
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DOSYA arrow-circle-left

Ahmet Kutsi Tecer’den destek

Âşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan
Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün
kaleme almış ve pek çok
çalışmaya kaynak kişi olarak
katılmıştır. Ayrıca babasının
saz ve söz geleneğini
sürdürmektedir.

Babasının, Âşık Veysel'e
oyalanması için aldığı
bağlamayla önce başka
ozanların türkülerini
çalmaya başladı. 1930
yılında Sivas Maarif
Müdürü olarak görev
yapan Ahmet Kutsi
Tecer ile bir şairler
gecesinde tanıştı. Kutsi
Bey tarafından verilen
destek ile birçok ili
dolaşmaya başladı.

Rahmetle anıyoruz

Ünlü isimlerden Âşık
Veysel deyişleri
Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden
olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak
Köy Enstitüleri'nde
saz hocalığı yaptı.
1965 yılında özel
kanunla kendisine
maaş bağlandı.
1970'li yıllarda
Selda Bağcan,
Gülden Karaböcek,
Hümeyra, Fikret
Kızılok ve Esin
Afşar gibi bazı
müzisyenler Âşık
Veysel'in deyişlerini
düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı.
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Eserlerinde Türkçesi yalındır.
Dili ustalıkla kullanır.
Yaşama sevinciyle hüzün,
iyimserlikle umutsuzluk
şiirlerinde iç içedir. Şiirleri,
Deyişler (1944), Sazımdan
Sesler (1950), Dostlar Beni
Hatırlasın (1970) isimli
kitaplarında toplanmıştır. 1973 yılında akciğer
kanseri sebebiyle aramızdan ayrılan Âşık Veysel’i
rahmetle anıyoruz.
Her yıl anılıyor
Büyük halk ozanı
Âşık Veysel’in
yaşadığı Sivrialan
köyündeki evi
1982 yılından
itibaren Kültür
Bakanlığı
tarafından
müzeye
dönüştürüldü.
Âşık Veysel’in kişisel eşyaları, sazları, fotoğraflar
bulunan bu müze, turistlerin oldukça ilgisini
çekiyor. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında
Şarkışla Sivrialan köyünde anma törenleri ve
Âşıklar Bayramı düzenlenerek Âşık Veysel’e bir
selam gönderiliyor.

dergiteneffus.com
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ÂŞIK VEYSEL KÜLTÜR DERNEĞİ
Âşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Âşık
Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kuruldu.
Derneğin amacı, halk ozanını bütün yönleriyle
tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel
faaliyetler yürütmektir. Dernek kurulduğu
günden bu yana özellikle Âşık Veysel'in
ölüm yıldönümü olan 21 Mart haftasında
anma programları düzenliyor. 1972'de
kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi
değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman
kesintiye uğramıştır.
Dernek bir dönem "Dost Dost" adında bir de
dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında
torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek
başkanlığını yürütmüş bu dönemde başta Kültür
ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel
yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları
ve ressam Funda İyce Tuncel ile birlikte kültür/
sanat projeleri hayata geçirilmiştir.
Projeler arsında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun
İnce Yol, Renklerdeki Işık, Toprak Gibidir Veysel
ve Bu Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür.
Gündüz Şatıroğlu yine bu dönemde Âşık Veysel
bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır.

dergiteneffus.com
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ÜNLÜ HALK OZAN’INDAN SEÇME ESERLER
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Anlatamam Derdimi
Dün Gece Yar Eşiğinde
Dünya'ya Gelmemde Maksat
Esti Bahar Yeli
Gel Ey Âşık
Gonca Gülün Kokusuna
Gönül Sana Nasihati
Arasam Seni Gül İlen
Atatürk'e Ağıt
Beni Hor Görme
Beş Günlük Dünya
Bir Kökte Uzamış
Birlik Destanı
Çiçekler

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Cümle Âlem Senindir
Derdimi Dökersem Derin Dereye
Dost Çevirmiş Yüzünü Benden
Dost Yolunda
Dostlar Beni Hatırlasın
Küçük Dünyam
Murat
Ne Ötersin Dertli Dertli
Necip
Sazım
Seherin Vaktinde
Sekizinci Ayın Yirmi İkisi
Sen Bir Ceylan Olsan
Sen Varsın

dergiteneffus.com
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ÂŞIK VEYSEL’DEN
VECİZELER
• Taş olsam yandım idi.
Toprak oldum da dayandım.
• Cahil insan gül ise de koklama.
• Dost dost diye nice nicesine sarıldım...
• Dünyaya gelmemde maksat ne idi:
Bir sadık dost.
• İnan sana değil kastım,
cahille sohbeti kestim.
• Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı.
Ben babamı sen ustanı unutma.

HALK OZAN’IN
ESERLERİNDEN SEÇMELER
Sen Bir Çiçek Olsan Ben Bir Yaz Olsam
Her sabah her sabah suya giderken,
Yar yolunda toprak olsam toz olsam.
Bakıp dört köşeyi seyran ederken,
Karakaş altında ela göz olsam.
Güzelliğin On Par’Etmez
Güzelliğin on par’etmez,
Bu bendeki aşk olmasa.
Eğlenecek yer bulaman,
Gönlümdeki köşk olmasa.
Uzun İnce Bir Yoldayım
Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece,
Bilmiyorum ne haldeyim,
Gidiyorum gündüz gece.
Dünyaya geldiğim anda,
Yürüdüm aynı zamanda,
İki kapılı bir handa,
Gidiyorum gündüz gece.
dergiteneffus.com
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Sağlıklı Bir
Yaşam İçin
Bağımlılık Döngüsü
Yeterli
Düzeyde Uyu

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir
adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin
varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal
bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği,
gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile
o maddeye düşkünlüğüdür.

Dengeli ve
Sağlıklı Beslen
Bir daha
asla

Sağlıklı ve
Rahat Kıyafetler
Tercih Et

Kişisel Hijyenine
Özen Göster

Bir kereden
bir şey
olmaz

Belki
Kullanabilirim

Bıraktım
bir daha
başlamam

Artık
bırakacağım

Düzenli Olarak
Hareket Et
20

Ben bağımlı
olmam

dergiteneffus.com

Korku ve
Merak

Bırakmak
zorundayım

İstesem
bırakırım

Bu meret
bırakılmaz

arrow-circle-right GÜNCEL

YEŞİLAY
Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden
ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı
çalışmalarla kamuya hizmet veren bir kurum.
Kötü alışkanlıklardan kurtulmak ve özellikle bağımlılıkla mücadele etmek için
Yeşilay bir tık uzağınızda. https://yesilay.org.tr/tr/

dergiteneffus.com
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Birbirinden değerli şairlerimizi
vefat yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.
Ruhları şad olsun…

İnsan bedbahtlığının da
bahtiyarlığının da mucididir.

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
(?? 1886 – 27 MART 1945)

Bu millet âlim değildir ama ariftir.
Bu irfanı sayesinde pek çok şeyi okumuşlardan
		
daha iyi sezer, fark eder ve bilir.

ÖMER SEYFETTİN
(11 MART 1884 – 6 MART 1920)

Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım,
Unutma beni unutama beni.
Gözlerinden damlayamayan gözyaşı olayım,
Unutma beni unutama beni.

ESMERAY
(25 ŞUBAT 1949 – 25 MART 2002)
22
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Bir başka sevgiliyi
Sevemem sevemem sevemem
Dudakların ne sıcak
Diyemem diyemem diyemem
Şu kalbi başkasına
Veremem veremem veremem
Bir başka sevgiliyi
Sevemem sevemem sevemem

EROL BÜYÜKBURÇ
(22 MART 1936 – 12 MART 2015)

Zamanın eli değdi bize
Çoktan değişti her şey
Aynı değiliz ikimiz de
Zaaflarına bir gece
Hatalarına bir nilüfer
Sevgisizliğine bir kalp verdim

MÜSLÜM GÜRSES
(5 TEMMUZ 1953 – 3 MART 2013)

dergiteneffus.com
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FETÖ SUİKASTIYLA
ARAMIZDAN
AYRILAN

Muhsin
YAZICIOĞLU
Ülkesi için daha
birçok hayali varken
terör örgütü FETÖ
tarafından suikasta
maruz kalan Muhsin
Yazıcıoğlu’nu
rahmetle anıyoruz.

24
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M

uhsin Yazıcıoğlu,
31 Aralık 1954
günü Halit ve Fidan
Yazıcıoğlu çiftinin
son çocuğu olarak Sivas’ta
doğdu. İlk ve orta öğrenimini
Şarkışla'da yaptıktan sonra
Ankara Üniversitesi Veteriner
Fakültesini bitirdi.

BBP’yi kurdu

Üniversite
eğitimi için
1972'de
Ankara'ya
geldikten
sonra da
Ülkü Ocakları
Genel
Merkezi'nde
görev yapmaya
başladı. Sırasıyla
Ülkü Ocakları
Genel Başkan
Yardımcılığı
ve Ülkü
Ocakları Genel
Başkanlığında
bulundu. 1978
yılında
faaliyete
geçen
Ülkücü Gençlik
Derneği’nin de
kurucu genel başkanı
oldu.

Yazıcıoğlu, 1987'de
Milliyetçi Çalışma
Partisi'ne (MÇP) girdi ve
genel sekreter yardımcılığı
görevinde bulundu. 20
Ekim 1991 Milletvekili
Genel Seçimlerinde,
Sivas'tan milletvekili seçildi. 29 Ocak 1993
yılında partisinden yarılarak Büyük Birlik
Partisi’ni (BBP) kurdu.
22 Temmuz 2007 seçimlerinde
Sivas'tan bağımsız
milletvekili olarak
TBMM'ye girdi. 25
Mart 2009 tarihinde
Kahramanmaraş
mitinginden YozgatYerköy mitingine
hareket etmek üzere
içinde bulunduğu
helikopter,
bilinmeyen bir
sebepten dolayı
düştü.

1980 yılına kadar Milliyetçi
Hareket Partisi'nde
genel başkan müşavirliği
görevinde bulundu. 12 Eylül
1980 askeri darbesi sonrası
darbecilerin istemiyle 7.5 yıl
hapis yattı. Burada “Üşüyorum”
isimli bir şiir yazdı.
dergiteneffus.com

Helikopteri
düştü
Kazadan 48 saat sonra
helikopterin enkazı ve
Muhsin Yazıcıoğlu dâhil
altı kişinin naaşı arama
ekiplerince bulundu. Muhsin
Yazıcıoğlu'nun cenazesi
ölümünden altı gün sonra
31 Mart 2009 tarihinde
Kocatepe Camii'nde
düzenlendi.
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Vasiyeti üzerine cenazesi, Taceddin Dergâhı'nın
bahçesine defnedildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun
ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok
parka ve caddeye ismi verildi. Vefatının ardından
ölümü şüpheli bulundu ve suikast iddiaları için
araştırma komisyonu kuruldu.
Suikastçı FETÖ
15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden
sonra yapılan çeşitli soruşturmalarda Muhsin
Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesiyle ilgili
çeşitli delillere ulaşıldı. Helikopterin beyninin
sökülmesi ve FETÖ mensubu birkaç subayın
bu meseleyle bağlantılı çıkması sebebiyle
Yazıcıoğlu’nun vefatının ardındaki sır perdesi
aralanmaya başladı. Artık helikopterin bir suikast
sonucu düşürüldüğü kamuoyunca biliniyor ve
soruşturmalar da bu kapsamda devam ediyor.

Muhsin YAZICIOĞLU’nun
Kaleminden

ÜŞÜYORUM
Bir coşku var içimde bugün
Kıpır kıpır
Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum
Gözlerim parke parke taş duvarlarda
Açılıyor hayal pencerelerim
Hafif bir rüzgâr gibi süzülüyorum
Hafif bir rüzgâr gibi süzülüyorum…
Kekik kokulu koyaklardan aşarak
Güvercinler ülkesinde dolaşıyor
Bir çeşme başı arıyorum
Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp
Mis gibi nane kokuları arasında
Ruhumu dinlemek istiyorum.
Zikre dalmış her şey
Güne gülümserken papatyalar
Dualar gibi yükselir ümitlerim
Güneşle kol kola kırlarda koşarak
Siz Peygamber çiçekleri toplarken

Rahmetle anıyoruz
Gülefer Yazıcıoğlu ile evli olan Muhsin
Yazıcıoğlu, Firuze ve Furkan adında iki çocuk
babasıydı. Ülkesi için hayalleri vardı. Terör
örgütü FETÖ tarafından insafsızca şehit edilen
Muhsin Yazıcıoğlu’nu sevgi, saygı ve rahmetle
yâd ediyoruz.
26
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Ben çeşme başında uzanmak istiyorum
Huzur dolu içimde
Ben sonsuzluğu düşünüyorum
Ey bu sonsuzluğun sahibi
Sana ulaşmak istiyorum…
Durun kapanmayın pencerelerim
Güneşimi kapatmayın
Beton çok soğuk üşüyorum!

arrow-circle-right KISA KISA...

ÇEKMEKÖY SİNEMA AKADEMİSİ BAŞLIYOR
Çekmeköy Belediyesi tarafından sinemaseverler için
kurulan akademiye kayıtlar tamamlandı.

gençlere
Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi, sinema sanatına gönül veren
açmaya
ını
kapılar
yol göstermek için hazırlanan dopdolu bir eğitim programı ile
Başar‘ın
hazırlanıyor. Ünlü oyuncular Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş ve Barış
, diksiyon ve
eğitmenliğinde gerçekleşecek sinema akademisinde; senaryo, kamera
fonetikle ilgili dersler verilecek.
ği
Çekmeköy’de ikamet eden 15 yaş üstü tüm vatandaşların başvurabilece
olarak
online
ında
sinema akademisinde dersler bu yıl pandemi tedbirleri kapsam
gerçekleşecek.

EKİPLER KAR NÖBETİNDE

Çekmeköy Belediyesi’ne bağlı ekipler ilçede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Tüm İstanbul’u etkisi altına
alan kar yağışı öncesinde
hazırlıklarını tamamlayan
Çekmeköy Belediyesi ekipleri
ilçe genelinde çalışmalarını
aralıksız gerçekleştirdi. Ekşioğlu
Mahallesi’nde bulunan kademe
binasından koordine edilen
çalışmalarda caddelerin ve
sokakların açık tutulması için
yoğun bir çalışma yapıldı.
Çekmeköy Belediyesi çağrı
merkezi ve sosyal medya
hesaplarından gelen istek ve talepler doğrultusunda da çalışmalara
devam edildi.

Kaldırımlar ve kamu kurumlarının önleri
de temizleniyor
Kar yağışının etkisini gösterdiği ilk andan
itibaren sahada olan ekipler, kaldırımlarda
ve kamu kurumlarının önlerinde temizlik
ve tuzlama çalışmaları yaptı. Çekmeköy
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz
“Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerimizi
almıştık. Ekiplerimiz kendilerine verilen
programa göre çalıştılar. Sahada büyük
bir emek vererek, hayatın olağan akışına
devam etmesi için var gücüyle çalışan
kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum,” dedi.

SOKAK HAYVANLARI BİZE EMANET
Kar yağışından ve soğuk havadan etkilenen sokak
hayvanları için besleme çalışmaları yapıldı.
Çekmeköy Belediyesi rutin olarak gerçekleştirdiği sokak hayvanlarını besleme
çalışmalarını yoğun kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle artırdı. İlçe genelinde besleme
çalışmaları yapan ekipler, bakıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarını Ömerli Mahallesi’nde
bulunan bakım evine aldı.
“Sokaktaki canlar Allah’ın bize emanetidir” diyen Çekmeköy Belediye Başkanımız
Ahmet Poyraz “Her gün düzenli olarak sokaklarda besleme çalışmaları yapıyoruz. Soğuk
hava ve kar yağışı sebebiyle çalışmalarımızı daha yoğun şekilde yapmaya devam ettik.
Ekiplerimiz ulaşabildikleri her noktada çalışmalarını yaptı,” dedi.
SEVGİLİ ÇOCUKLAR
SİZ DE SOĞUK HAVALARDA BİR KAP MAMA İLE SOKAK HAYVANLARINA DESTEK
OLABİLİRSİNİZ.

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

m an az ar a
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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33. Sayımızdaki Bulmaca Şifresini
Bize Gönderen
LIŞ

EHH BE YETER ARTIK, ÇALIŞ ÇA
NEREYE KADAR :)

Spotify'dan ss alıp hikaye
attığınız müzikleri kimse
açıp dinlemiyor.

ÇEKİLİŞLE KİTAP KAZANAN
OKURLARIMIZ

•
•
•
•
•

Suat AKTÜRK
Çağan Kerem ÇETİN
Fatih KOÇ
Elif Arslan KOÇ
Ümran Meryem
KARABAKAL

•
•
•
•
•

Mustafa ARSLAN
Melike NAİR
Taner SEVGEN
Rukiye KATLAN
Belinay Nazike
KARAARSLAN

SINAVA SON GÜN ÇALIŞIRKEN
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:)

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

Kanka siz çıkın,
annem bana izin
vermedi.

Psikolojim

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

Arkadaşlarımın
attığı tatil
snapleri

dergiteneffus.com
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İSTANBUL’UN İLK
OYUNCAK MÜZESİ
Hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli bir gezi imkânı sunan
İstanbul Oyuncak Müzesi'ni keşfe ne dersiniz?

S

air Sunay Akın tarafından
kurulan İstanbul Oyuncak
Müzesi, 23 Nisan 2005’te
ziyarete açıldı. İstanbul’un
Kadıköy ilçesinde yer alan bu müzenin
sadece çocuklara yönelik olduğunu
düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

oluşan müzenin şuan 4000’nin üzerinde
sergilenecek eseri var. Müzede sergilenen
oyuncaklar arasında 100-150 yıllık
oyuncaklar da bulunuyor.
Avrupa’nın en iyi müze adaylarından

Genç ve yetişkinlere
de hitap eden
müzede
dünyanın
her
yerinden özel
oyuncaklar ve
koleksiyonlar
mevcut.
Açıldığında 1000
oyuncaktan
32

Her bir odası tiyatro sahnesi
görünümünde tasarlanan
İstanbul Oyuncak
Müzesi, 2009 yılında
ICOM’a (Uluslararası
Müzeler Birliği)
üye oldu ve Avrupa Müzeler
Forumu’nun faaliyetlerine
katılmaya başladı. 2010 ve
2011 yıllarında “Avrupa’nın
En İyi Müzesi” yarışmasında
ödüle aday gösterildi.

dergiteneffus.com
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Her katı ayrı güzel
Zeminle birlikte 4 katında dolu
dolu hem tarihten hem de güncel
oyuncaklarla karşılaşabilirsiniz.
Giriş katta aynı zamanda keyifli
vakit geçirebileceğiniz bir bahçe
ve kafeteryası bulunuyor. Birinci
kattaki turnikelerle
oyuncaklar dünyasına
yolculuk başlıyor. Aynı
zamanda bu kattan
hatıra olarak Oyuncak
Müzesi Parası alabiliyorsunuz. Yine
birinci katta bizim kültürümüzden gelen Karagöz ve
Hacivat oyunlarına dair çeşitli nesneler bulunuyor.

İkinci katta porselen bebeklerden klasik araba
motiflerine kadar birçok Avrupai oyuncağı
inceleyebiliyorsunuz. Aralarında yapımı 1800’lü
yıllara dayanan oyuncaklar bile bulmak
mümkün.
Üçüncü katta ise uzay meraklıları
ve kurşun askerlerden hoşlananlar
için epeyce uğraş verilerek
toplanmış bir koleksiyon var.
Hem hafta içi hem de hafta
sonu 09:00-19:00 saatleri
arasında hizmet veren müzeyi
pandemi sonrası gezilecek yerler
listesinde ilk sıralara almalısınız.

Pandemi sebebiyle
şu günlerde önden
bir gezi yapmak isterseniz
360 sanal tur size güzel bir
fırsat sunuyor:
www.istanbuloyuncakmuzesi.com

dergiteneffus.com
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SÖZDE ÖZGÜRLÜKLER
ÜLKESİ AMERİKA’DA
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE
SANSÜR
Geçtiğimiz aylarda sonuçları
itibariyle bir hayli hareketli
geçen Amerikan seçimleri,
sözde özgürlükler ülkesindeki
sansürleri gözler önüne serdi.

A

merika'da hararetli seçimlerle
birlikte gündem sık sık değişse de
gündemin ilk sıralarından inmeyen
biri vardı: eski ABD başkanı Donald
Trump. Taraftarlarının
Trump’ı desteklemesi
ve Trump'ın sosyal
medyadan yaptığı
açıklamalar, kazanan
başkanı gölgede
bırakır nitelikteydi.
Trump’a Twitter’da
erişim yasağı
Sözde özgürlükler
ülkesi Amerika eski
başkanlarından
Donald Trump'ın
twitter ve diğer

34

sosyal medyalardan yaptığı
açıklamaları sansürledi
hatta Twitter'ına erişim
yasağı bile getirdiler.
Ülkenin başkanına
bile böyle şeyler
yapılıyorsa halkın ne
yapacağı sorusu herkesin
aklına geliyor. Her
ne kadar Amerika’da
eğitim, bilim ve araştırma
imkânları gelişmiş olsa
da toplumun her
kesimi bunlardan
faydalanamıyor.

dergiteneffus.com
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Siyahilere ikinci sınıf muamele

Amerika’nın dünyaya
sürekli özgürlükler
üzerinden ders
vermeye çalışması
yeni değil. Tüm
dünyanın gözü
önünde Irak’a
saldırarak
‘özgürlük’
getireceklerini
iddia etmişlerdi.
Şimdi Irak’a bakınca,
petrolleri ve kaynakları
yağmalanmış, halkına tecavüz
edilmiş bölük pörçük bir ülke
görüyoruz.

Siyahi insanlara hala ikinci sınıf insan
gözüyle baktıklarını da göz önüne
aldığımızda, Amerika’nın meşhur
simgelerinden özgürlük heykeli
utancından saklanacak yer arıyordur
herhalde.
Eskiden herkes inanıyordu
Önceden iletişim kanalları günümüzdeki
kadar çeşitli ve interaktif değilken, Amerika
herkes için bir özgürlük rüyasıydı. Bizim
ülkemizdeki
sözde aydınlar
her daim
Amerika’yı
allar pullar
bizim ülkemizi
de şikâyet
ederlerdi. Artık
yeni imkânlarla
Amerika’da
özgürlüğün,
çıkarlar
zora girince
sansürlendiği
bir sembolden
ibaret olduğunu
gördük.

dergiteneffus.com
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ANADOLU’NUN KADİM ŞEHRİ

NEVSEHIR
Yerde Peri Bacaları, gökte rengârenk balonları ile masallardan fırlamış Nevşehir’e
küçük bir gezintiye çıkıyoruz.

T

ürkiye’nin İç Anadolu
Bölgesi'nde yer alan
Nevşehir’in antik ismi
Nissa. Selçuklu döneminde
fethedilince ismi Muşkara
olarak değiştirilmiş.
Osmanlılar bu bölgeyi kendi
topraklarına kattıktan sonra,
Lale Devri’nin ünlü sadrazamı
Damat İbrahim
Paşa burada
doğmuş ve
kendi sadrazamlık
döneminde şehri
imar edip hanlar,
camiler, hamamlar
ve sayısız
eserlerle şehri
kalkındırmıştır.
Tarihçi Charles
Texier'e göre;
36

12. yy. sonlarına doğru,
yani Selçuklular
zamanında,
Nissa şehri
halkı
yavaş
yavaş
şehirden
ayrılarak,
başka bir yere
göç etmişlerdir.
Çevre ile ilgili bilgi
veren tarihçiler, bu yeni
göç yerinin Muşkara isimli
bir köy olduğunu yazarlar.
Nevşehir isminin
verilmesi
Osmanlılar
döneminde ise
Muşkara yerine

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KADİM ŞEHİRLER

Nevşehir kullanılmaya başlandı. IV. Mehmet'in oğlu
Şehzade III. Ahmet'in sır kâtibi, Muşkaralı İbrahim,
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olarak sadrazamlığa
getirildiğinde kente
Yenişehir anlamına
gelen Nevşehir adını
verdi.

altı şehirlerinde gezinirken, insanın geçmiş dönemde
yapılabilenler karşısında nutku tutuluyor.
Turizm merkezi Nevşehir
Nevşehir, ülkemizde her
mevsim turist çekebilen bir
merkez. Balon turları ve
tarihi yapılarıyla dünyanın
her yerinden insan bu şehri
görmeye geliyor. Her ne
kadar pandemi sürecinde
turizm faaliyetleri sekteye
uğrasa da korona sonrası
dönemde Nevşehir’in yeniden
canlanacağı aşikâr.

Kadim
şehirlerimizden
Nevşehir’de hem yer
altı şehirleri hem yer
üstü mağara usulü
yerleşim yerleri,
tarihin bir dönemine
şahitlik etmemizi
sağlıyor. Özellikle yer

NEVŞEHİR’İN BAŞLICA
GEZİLECEK YERLERİ
■ Nevşehir Kalesi
■ Peri Bacaları
■ Üç Güzeller
■ Nevşehir Müzesi

■ Hacı Bektaşi Veli Müzesi ve Türbesi
■ Atatürk Evi Müzesi
■ Göreme Açık Hava Müzesi
■ Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi
(Bebek Müzesi)
■ Ortahisar Etnografya Müzesi
■ Avanos Saç Müzesi
■ Zelve Açık Hava Müzesi
■ Ürgüp Müzesi
■ Temenni Tepesi
■ Taş Köprü
■ Asmalı Konak
■ Güllüdere Vadisi
■ Ihlara Vadisi

dergiteneffus.com
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HEM JİMNASTİKTE
MİLLİ GURURU

İki başarılı sporcumuz Göksu Üçtaş Şanlı
gurur sebebiyle

Avrupa İkincisi Göksu Üçtaş Şanlı
Artistik jimnastikçi, Göksu Üçtaş Şanlı 30 Ağustos 1990’da
Gaziantep’te doğdu. 2009 yılında gerçekleştirilen
Akdeniz Oyunları’nda atlama masasında gümüş madalya
alarak, ülkemize bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.
Mart 2010'da Doha’da yapılan Dünya Kupası
yarışmasında yer hareketlerinde bronz madalya aldı.
Yine 2010 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen
Dünya Kupası yarışmasında, yer aletinde altın, denge
ve atlama aletlerinde ise gümüş madalya kazanarak
ülkemize gurur yaşattı.
2012 Yaz Olimpiyatları’nda Türkiye’yi tarihinde ilk kez
artistik jimnastik dalında temsil eden başarılı sporcu,
2020’nin son günlerinde Mersin'de düzenlenen Avrupa
Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda, büyüklerde gümüş
madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, aldığı gümüş madalya ile
Avrupa ikincisi olarak ülkemize önemli bir başarı katmış
oldu. Türk kadınının her alanda başarılı olabileceğini
gösteren milli sporcumuza bundan sonraki
organizasyonlarda da başarılar diliyoruz.
38
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HEM YÜZMEDE
MUZ OLDULAR

ve Merve Tuncel’i ülkemize yaşattıkları
tebrik ediyoruz.

Yüzme Rekortmeni Merve Tuncel
Henüz 2-3 yaşlarındayken Ankara’da ki evlerinin
banyosundan hiç çıkmayan, suyla oynamayı çok seven,
kovaya oturup saatlerce suyla oynayan küçük Merve’nin
yeteneği erken yaşta fark edilince antrenmanlara
başlamış.
Her sabah 05.00’da antrenmana başladığını haftada
6 gün antrenman yaptığını belirten Tuncer, Arena

Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme
Şampiyonası'nda dünya gençler rekorunun yeni
sahibi oldu. Yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında
1500 metre serbestte 15:45.29'luk derece elde eden
ENKA Kulübünün milli sporcusu, kısa kulvar dünya
gençler rekorunu ele geçirdi. Kendisini tebrik ediyor
ve önümüzdeki müsabakalarda başarılarının devamını
diliyoruz.

dergiteneffus.com
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YERLİ MECRALAR
ARTIK SIKI
BİRER RAKİP
KONUMUNDALAR
Whatsapp, Twitter, Google derken her yanımız yabancı sosyal medya
platformlarıyla doldu taştı. Son zamanlarda gizlilik ihlalleri ve keyfi sansürler
gündeme gelince insanlar yerli platformlara rağbet göstermeye başladı.
Yurt dışı kaynaklı sosyal medya mecralarının Türkiye'de ofis açmayı reddedip kullanıcılara 		
kişisel verilerinin korunması için hiçbir güvence vermemesi üzerine Türk yapımı olan yerli
				
sosyal medya mecralarına hızla geçiş oldu.

Yerli Whatsapp BİP
Özellikle Whatsapp'ın kişisel veriler
üzerinden yaptığı açıklamadan
sonra insanlar Turkcell’in
çıkarttığı BİP uygulamasına
geçiş yapmayı tercih etti.
Herkesin ücretsiz bir
şekilde kullanabildiği
BİP anlık mesajlaşma
uygulamasıdır. Uygulama
ile kullanıcılar birbirlerine
ücretsiz olarak mesaj,
resim, video ve ses kayıtları
gönderebilirler.

kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim
kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları
uygulama içerisinden uygulamayı
kullanmayanlara SMS ile mesaj
gönderebilirler.
Kendi capsini oluştur
Caps oluşturma özelliği
ile kullanıcılar, var
olan fotoğraflarını
kullanarak veya yeni
fotoğraflar çekerek
kendi caps çalışmalarını
yapıp, paylaşabilirler. Yiğit
Özgür'ün sadece BiP için
tasarladığı çıkartmalar ve Türk
usulü çıkartmalar da
uygulamada yer alıyor.

Kaybolan mesaj özelliği ile
kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını
belirlediği süre sonunda sohbet ekranından
40
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Yerli Twitter YAAY

İstersen beğenmeye de bilirsin

Bir diğer yerli sosyal medya uygulaması ise Yaay.
Genel olarak Yaay uygulamasına
baktığımız zaman bazı açılardan
Twitter'a benzetebiliriz. En
başta mikro blog kısmı
dikkat çekiyor. Bununla
birlikte paylaşımlar
yanıtlanıyor, beğeniliyor.
Ancak beğenme kısmı
daha çok Facebook gibi.
Paylaşımlar Twitter'daki
gibi retweet yapılabiliyor.

Yaay'ın en dikkat çekici kısımlarından biri
ise 'beğenmeme' butonuna sahip olması.
Twitter, Facebook, Instagram gibi ana
akım platformlarda kullanıcılar uzun
zamandır beğenmeme butonu
istiyordu. Bu konuyla ilgili bazı
zamanlar haberler gündeme
geldi, ama beğenmeme özelliği
hiç bir zaman ana akım sosyal
medya uygulamalarına
eklenmedi. Kısaca
kullanıcılar Yaay'da
paylaşımları
beğenmeyebilir.

Yerli Google YAANİ
Yaani, Turkcell tarafından
geliştirilen Türkiye merkezli
arama motorudur. Arama
motorunun altyapısı tamamen
Türkçe. Bunun sayesinde
Türkçe aramalarda arama
motoru dil bilgisi yapısını
anlayabilmekte ve kullanıcının
isteklerini tam olarak
karşılayabilmekte.
125 milyon arama
yapıldı bile
Başlangıçta sadece mobil
platformlarda piyasaya
sürülen Yaani, kısa bir süre
önce web tarayıcısı üzerinden
de kullanıma sunuldu. Şu
ana kadar Yaani'de toplam
125 milyon arama yapılmış
olup mobil uygulaması ise 5
milyondan fazla indirilmiştir.
dergiteneffus.com
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GELECEKTE PETROLDEN
DAHA DEĞERLİ HALE GELECEK

SUYU
TASARRUFLU
KULLANIYOR
MUYUZ?

Uzmanlara göre küresel ısınma ve iklim değişiklikleri yakın gelecekte kuraklığı
bir dünya sorunu haline getirecek. Peki, hayatımızın devamlılığı için
muhtaç olduğumuz su konusunda ne kadar tasarrufluyuz?

S

u canlıların yaşaması için hayati öneme sahip.
En küçük canlı organizmadan en büyük canlı
varlığa kadar, bütün biyolojik hayatı ve bütün
insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Ancak
yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık %0.3'ü
kullanılabilir ve içilebilir özellikte...
Temiz su kaynaklarımız
dereler, ırmaklar ve
nehirlerden oluşuyor.
Bunların doğru
kullanılamaması
ya da zararlı
atıkların bu
tip kaynaklara
dökülmesi
temiz su
kaynaklarımızı
gittikçe azaltıyor.
42

Temiz su kaynaklarına önem vermek kadar,
bireysel olarak su tasarrufu yapmak da oldukça
önemli. Küresel ısınmadan dolayı yağışlar azaldığı
için barajlardaki su oranı günden güne azalıyor.
Bu sebeple evlerde kullandığımız suları idareli bir
biçimde kullanmamız ve su
tasarrufu yapmamız
gerekiyor.
Dünyanın üçte
biri tatlı sudan
mahrum
Bugün dünya
nüfusunun
üçte biri tatlı
suya erişimde
sıkıntı çekiyor.
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Acil olarak tedbir alınmazsa 2030 yılında bu oranın toplam nüfusun üçte
ikisine ulaşacağı tahmin ediliyor. Gelecek yarım yüzyılda suyun değer yüzdesi
petrolün yerini alacak. Yine su sıkıntısı çekilen ülkelerde çeşitli bulaşıcı
ve salgın hastalıkların yaygınlaşması, insanlığı önü alınamaz bir kâbusa
sürükleyebilecek.
Geleceğin su savaşları
En ciddi felaket senaryolarından biri de çok yakın bir gelecekte patlak vermesi
beklenen su savaşlarıdır. Avrupa’nın ortasından geçen ve 19 Avrupa ülkesi
tarafından paylaşılan Tuna Nehri ve 11 Afrika ülkesi tarafından paylaşılan Nil
Nehri örnekleri üzerinden düşünülecek olduğunda, çıkabilecek savaşın boyutlarını
tahmin etmek çok da zor olmuyor.
Yeryüzünde çok sayıda ülke tarafından paylaşılan nehirlerdeki suyun artan tüketimi
karşılayamaması, gelecekte su sorunu üzerine çıkması beklenen savaşları daha da olası
hale getiriyor. Aynı tehlike, Fırat ve Dicle gibi nehirlerini güneydoğu komşuları ile paylaşan
Türkiye için de geçerli. Çok yakın bir gelecek için öngörülen bu büyük tehlike bütün insanlığı
tehdit ediyor. Bu sebeple suyun değerini bilmeli ve gelecekteki olası risk senaryoları için hazırlık
yapmalıyız.

Dünya Nüfusunun
%30'unun Tatlı Suya
Erişim Yok!

Tedbir Alınmazsa 2030 Yılında
Dünya Nüfusunun 3'te 2'si
Tatlı Suya Erişim Sıkıntısıyla
Karşı Karşıya Kalacak.

dergiteneffus.com
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PEKİ YA SİZ Pİ SAYISINI
KACTAN ALDINIZ?
Her ne kadar sosyal medyada muzipliklere konu olsa da pi sayısının
aslında önemi büyük.

S

Pi sayısının gerçek
değeri

on günlerde
özellikle
sosyal
medyada esprilere
konu olan pi
sayısı nerden
geliyor? Kim ne
için pi sayısını
bulup hayatımıza
sokmuş? İşte
pi sayısına dair
bulduğumuz
detaylar…
Pi sayısı, bir
dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen
irrasyonel matematik sabiti. İsmini, Yunanca (çevre)
sözcüğünün ilk harfi olan π harfinden alır. Pi sayısı,
Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilinir.

44

Eski çağlarda
yaklaşık değeri 3
olarak düşünülen pi
sayısı bir dairenin
çevresinin çapına
olan oranını ifade
eder. Arşimet pi
için yaklaşık bir
sayı bulmaya çok
istekliydi. Bu değerin
3 1/7 ile 3 10/71
arasında olduğunu
gösterdi. Daha sonra pek çok matematikçi pi sayısı
için daha yakın değer bulmaya çalıştılar.
Wallis (1616 -1703 ) pi sayısını gösteren p 2n .2n = 2
(2n-1).(2n-1) yaklaşımını buldu. Gregory ise

dergiteneffus.com
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SORULARLA Pİ SAYISI

Telefonda müşteri temsilcisine
ulaşmaya çalışırken pi sayısını
buldum

Pi sayısı nedir?
π sembolü ile gösterilir.
Günlük kullanım sayısı π ≈ 3,1416
Pi nasıl söylenir?
Bizlerde adı sonsuz sayı olarak geçer.
Çünkü Pi sayısının sonu yoktur.

Arşimet

Genellikle kaç alırız?
Pi sayısını yarıçaplarda kullanırken değeri hep
3 olur.
Pi sayısını çekici Kılan Nedir?
Pi sayısını çekici kılan özelliklerden biri sayılarının
bir kurala, örüntü gibi bir şeyleri izlemeden devam
etmesidir.
Pi Sayısı Ne Zaman Kutlanır?
Tarih olarak 14 Mart gününde kutlanır.
Pi gününüz kutlu olsun.

(1638 -1676) pi sayısı için sonsuz terimli bir seri
ortaya koydu. p/4 = 1-1/3 +1/5-1/7+1/9-1/11+…..
Fabrice Bellard, nihayetinde 2010 yılında Chudnovsky
algoritması kullanarak sayının ilk 2.699.999.990.000
basamağını bulmayı başardı.

Hayatımın her yerinde lazım
olabilecek bir bilgi daha.

Pİ SAYISIYLA
İLGİLİ ESPİRİLER
Sosyal medyada gündemde
Günlük hayatta pi sayısı açısal hız hesaplamalarında
ve frekansların dalga boylarının hesaplanmasında
kullanılıyor. Genelde mühendislik hesaplamalarında ön
plana çıksa da sosyal medyada mizahı en çok yapılan
konu başlıklarının arasında geliyor.
dergiteneffus.com

-Pi sayısı lava düşerse ne olur?
+Pilav
*********************
Tübitak'a Pi sayısını kaça alacağız dedim.
''Vallahi bize gelişi 3,14 ama sana 3’e
bırakırım'' dedi.
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MART'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Mart ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
ŞEHİT SAVCI

MEHMET SELİM KİRAZ
Savcı Mehmet Selim Kiraz 1969 Siirt doğumlu.
Mersin İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Kiraz öğrenimini
sürdürebilmek için bir dönem terzilik bile yapmıştı.
İstanbul’dan önce Osmaniye’de görev yapıyordu.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK)
yaz kararnamesi ile Gaziosmanpaşa Adliyesi’nden
Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne atandı. 14 yıllık
savcı Kiraz, 2014 yılının Ekim ayında Berkin Elvan
soruşturmasına da dördüncü savcı olarak atanmıştı.
Bu davalar üzerinde çok sıkı çalışıyordu. Yakınları
da onun ne işi olursa olsun büyük titizlikle yaptığını
söylerdi her zaman. Bu davalar üzerinde çok durması
birilerinin canını sıkmış olmalı ki İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’ndaki görevini yürütürken 31 Mart 2015
tarihinde çalışma odasında görevi başında şehit edildi.
Kendisini rahmetle anıyoruz.
BU DÜNYADAN BİR TURİST ÖMER GEÇTİ

SADRİ ALIŞIK

Tam adı Mehmet Sadrettin Alışık olan ünlü oyuncu ve
komedyen 5 Nisan 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.
Daha ufacık bir çocukken çeşitli piyesler hazırlayıp mahallede
arkadaşlarına sunan Sadri Alışık, 6-7 yaşlarında bir sünnet
düğününe katılıp orada Naşid Özcan tiyatrosu izledi. Böylece
tiyatro tutkusu başlayan başarılı oyuncu 1945’de Günahsızlar
filmiyle sinemaya da adım attı. 1959 yılında Yalnızlar Rıhtımı
filmini çevirirken hayat arkadaşı Çolpan İlhan ile tanıştı ve
evlendikten birkaç sene sonra oğlu Kerem Alışık dünyaya
geldi. Oyunculuğun yanı sıra şiir ve resimle de uğraşan usta
isim 500’den fazla filmde rol aldı. Ayhan Işık ile aralarından su
sızmazdı. Oynadığı her karakterle hafızalarımıza kazınan usta
oyuncu 18 Mart 1995 tarihinde sevenlerinden ayrıldı.
Seni özlemle anıyoruz Turist Ömer!
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TÜRK SİNEMASININ UNUTULMAZ YÜZÜ

HALİT AKÇATEPE
Ocak 1938'de Üsküdar'da doğan Akçatepe, ilkokulu
Refik Halit Karay Mektebi'nde okudu. İlk filmini 1943'te
5 yaşındayken çekti. Saint Benoit Fransız Lisesi'ni
bitirdikten sonra 1,5 yıl Ankara’da askerlik yaptı. 1972'te
‘Tatlı Dillim’ filmiyle şöhreti yakaladı. 1963'te ‘Yasak’,
‘Gündoğarken’ ve ‘Semaya Baktım Seni Gördüm’
filmlerini çekti. 1975'te ‘Hababam Sınıfı’ filmindeki
Güdük Necmi tiplemesiyle Türk sinemasına adını altın
harflerle yazdırdı. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve
annesi Leman Akçatepe de Türk sinemasında birçok
yapımda rol almış oyunculardandı. Hababam Sınıfı’nda
öğretmen Paşa Nuri karakterini canlandıran kişi ünlü
oyuncunun öz babasıydı. İki kez evlenen Halit Akçatepe
3 çocuk babasıydı. 31 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da
79 yaşında kalp ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını
kaybeden usta oyuncuyu sevgiyle yâd ediyoruz.

SİYASETİN BAŞARILI AKADEMİSYENLERİNDEN

BERİL DEDEOĞLU
Eski Avrupa Birliği Bakanı Prof. Beril Dedeoğlu,
1961 yılında dünyaya geldi. 1982 tarihinde
Galatasaray Lisesi’nde öğrenimini tamamlayıp,
İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden
mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi’nde akademik
kariyerine başlayan başarılı akademisyen 1999’da
doçentliğini, 2005 yılında ise profesörlüğünü aldı.
2015 yılında geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği
Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Beril
Dedeoğlu, bu görevinin ardından YÖK üyeliğine
atandı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve
Dış Politikalar Kurulu üyeliğine atanmıştı. 13 Mart
2019’da geçirdiği beyin kanaması sebebiyle
aramızdan ayrılan Beril Hanımı saygı ve rahmetle
anıyoruz.
dergiteneffus.com
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MADDEDE
TÜKETİCİ HAKLARI
Herhangi bir ürün ya da hizmet alırken hangi haklara sahibiz?
Ya da ürünü hangi şartlarda iade edip zararımızı tazmin edebiliriz?
Merak ediyorsanız cevaplar yazımızda.
Birçoğumuz haklarımızdan habersiz alış veriş yapıyoruz. Hâlbuki birer tüketici olarak çeşitli haklara
sahibiz. Sizler de haklarınızın farkında olarak bilinçli ürün ve hizmet satın alabilirsiniz.
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Güvenlik ve güven duyma hakkı
Satışa sunulmuş olan her türlü mal ya
da hizmetin, kullanıcının yaşamına ve
sağlığına zarar vermeyecek durumda
olması gerekir.

Seçme hakkı
Uygun kalite ve fiyatlarda mal ya da
hizmetlerin tüketiciye sunulması ve
tüketicilerin bu ürün ya da hizmete
istedikleri zaman ulaşabilmesi gerekir.

Bilgi edinme hakkı
Tüketicinin mal ya da hizmeti alırken
gerekli bilgilere ulaşımının sağlanması
ve yanıltıcı reklam ya da etiketten
korunması gerekir.

Temsil edilme hakkı
Tüketicilerin bu haklarını
koruyabilmesi ve mağduriyetlerini
giderilmesi adına ekonomik ve siyasi
politikaların dikkate alınması gerekir.

dergiteneffus.com
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Ekonomik çıkarların
korunması hakkı
Tüketiciye ürün kıyaslaması yapacak
kadar mal ve hizmetin en uygun
fiyatlarla sunulması, satış sonrası ise
her türlü teknik desteğin tüketiciye
ulaştırılması gerekir.
Tazmin edilme hakkı
Satın alınan mal ya da hizmetten
kaynaklı tüketicinin uğradığı zarar
giderilmeli ve alınan mal ya da hizmet
yeniden tüketiciye ulaştırılmalıdır.

Eğitilme hakkı
Tüketicinin haklarını koruyabilmesi
için eğitim kurumlarında bu konuda
eğitim verilmesi gerekir.

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin
oluşumu için doğal kaynakların
uygun kullanılması gerekir.

Aldığınız Bir Ürün ya da Hizmetle İlgili Tüketici
Haklarınızı Kullanmak İçin İlçemizdeki
Kaymakamlık Binasında Bulunan
İlgili Birimden Yardım Alabilirsiniz.

Ekşioğlu, Saray Cd. No:109, 34794
Çekmeköy/İstanbul
Telefon: (0216) 642 97 97

dergiteneffus.com
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİ
TEST ETMEK İSTER MİSİN?
01

Her yıl Mart
ayında andığımız
Dünya Kadınlar
Günü’nün dününe
ve bugününe dair
gerçekten her şeyi
biliyor musun?

Dünya Kadınlar Günü her yıl
hangi tarihte kutlanır?
(A) 18 Mart
(B) 8 Mart
(C) 28 Mart
(D) 8 Nisan

02
Dünya Kadınlar Günü'nün
kutlanmasını öneren kişi
kimdir?
(A) Clara Zetkin

04

(B) Angelina Jolie
(C) Keriman Halis
(D) Martha Nussbaum

03
Türkiye'de Emekçi Kadınlar
Günü Hangi yıldan itibaren
kutlanır?
(A) 1923
(B) 1965
(C) 1921
(D) 2012
50

Birleşmiş Milletler tarafından
da tanınan Dünya Kadınlar
Günü'nün kutlanmasının temel
amacı nedir?
(A) Kadınların oy kullanması.
(B) Kadınların evlerine sahip çıkıp
çocuk büyütmeleri.
(C) Kadınların siyasi, sosyal bilinci,
ekonomik ve sosyal başarılarının
desteklenmesi.
(D) Kadınların her yıl mutlu olması
için yapılıyordur.
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05

07

Dünya Kadınlar Günü hangi
ülkedeki olaylardan sonra
anılmaya başlanmıştır?

Dünya Kadınlar Günü fikri nasıl
ortaya çıktı?
(A) İngiltere’de beş çayı için
toplanan kadınlar bu fikri ortaya
attı.

(A) Türkiye
(B) Amerika

(B) ABD’de 15 bin kadın işçi mesai
sürelerinin kısalıp ücretlerinin
artması için yürüyüş yaptı ve fikir
böylece olgunlaştı.

(C) İngiltere
(D) Fransa

(C) Almanya’da Hitler kutlamak
için bir gün tayin etti.

06

(D) Fransız devriminde ortaya
atıldı.

Kadınlar Günü’nün
ilk ismi neydi?
(A) Dünya Emekçi Kadınlar Günü.

08

(B) Dünya Hizmetçi Kadınlar Günü.
(C) Kadınların Özgürlük Günü.

Dünya Kadınlar Günü’nde
kadınlara mimoza çiçeği
verilmesi geleneği hangi
ülkeye aittir?

(D) Kadınların Sonsuz Hakları Günü.

(A) Romanya
(B) İspanya
(C) İrlanda
(D) İtalya

DEĞERLENDİRME
DOĞRU SAYISI
3-5 ARASINDAYSA
Konunun profesörü olmasan da Kadınlar
Günü konusunda ortalama bilgin gayet
yeterli. Bilginin yanı sıra kadınlara
karşı davranışlarınla da örnek bir duruş
sergileyebiliyorsan ne mutlu sana.
02-A

03-C

04-C
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Kadınlar Günü'ne dair bilgilerin göz kamaştırıyor.
Senin bu alana özel bir ilgin olduğunu düşünüyoruz.
Kadın konusunda akademik alanda birçok çalışma
mevcut. Kim bilir, belki ileride sen de bu alandaki
çalışmalarıyla tanınan ünlü bir bilim insanı olursun.
01-B

05-B

Her yıl gündeme gelen bu hadiseye dair
bu kadar kayıtsız kalmana şaşırdık.
Dünyada kadın kimliği ve hakları üzerine bunca
araştırmalar yapılıyorken sen de kıyısından
köşesinden ufak bilgiler edinsen hiç fena olmaz.

DOĞRU SAYISI
6-8 ARASINDAYSA

CEVAP ANAHTARI :)

DOĞRU SAYISI
1-3 ARASINDAYSA
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06-A

07-B

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

Ç

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE GÖNDEREN
10 OKURUMUZ, "ÇEKİLİŞLE" 1GB HEDİYE İNTERNET
KAZANIYOR! Şifreyi bize dergiteneffus.com’dan
gönderebilirsiniz.
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K

M
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Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki Ülke Başkentlerini Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Oluşacaktır.

54

AŞKABAT

PARİS

BAKÜ

PEKİN

BERLİN

RİYAD

BEYRUT

ROMA

BRÜKSEL

SOFYA

BÜKREŞ

TAHRAN

DUŞANBE

TAŞKENT

HELSİNKİ

TİFLİS

KABİL

TİRAN

MADRİD

TOKYO

MİNSK

ÜSKÜP
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Mirac ve Berat Kandilimiz
Mübarek Olsun
Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı,
benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.
(Hadis-i Şerif)

10 Mart 2021 Çarşamba Miraç Kandili ve 27 Mart 2021 Cumartesi Günü Berat Kandili’dir.
Tüm İslâm Âlemi ve Çekmeköylü Vatandaşlarımızın Kandilleri Mübarek Olsun.

