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Yunus Emre

Aşkın aldı benden beni,
Bana seni gerek seni...

Ücretsiz Gençlik Dergisi

Bulmacayı Çöz
HEDİYE KAZAN:)

LEZZET DURAĞI

Ramazan’a Özel Tarifler ile
Hayırlı Ramazanlar.

SPOR

Ronaldo Pele'yi Geçip Dünya
İkincisi Olmayı Başardı.

TEST EĞLENCE

Turizm Haftasına Özel Testte
Bakalım Ne Kadar İyisin:)

20YENİ
10 Taneye Ek

Biraz da
SPOR YAPALIM
DEDİĞİNİZ ANDA
Haydi Basketbol
Sahalarımıza!

BASKETBOL
SAHASI

10YENİ
4 Taneye Ek

KİTAP KAFE

KİTAP
EŞLİĞİNDE
SOSYALLEŞMEK
İSTEYENLER
Haydi Kitap
Kafelerimize!

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba,
Teneffüs’ün Nisan sayısıyla karşınızdayız. Birbirinden keyifli
içeriklerle bahara hazırız. Kapağımızda sizleri sınırları aşıp
gönüllerden taşan bir isimle, Yunus Emre ile karşılıyoruz.
Gezelim görelim köşemizde Alemdağ Ormanları’nın bol oksijenli
havasını içimize çekiyor, kadim şehirlerimizden Sofya’ya uğruyoruz.
Picasso tablolarından Mimar Sinan’a, film repliklerinden zorlu
testimize kadar dopdolu bir sayı beğeninizi kazanmayı bekliyor.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, bu bayramı çocuklara
armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Yeni bir sayıda görüşünceye dek hoşça kalın.
AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay LEYLİ kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE NİSAN

İZ BIRAKANLAR

Ailecek keyifli bir iftar sofrası
kurmaya ne dersiniz? O halde
sayfamıza bekliyoruz:)

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

Milliyetçi Hareketin Kurucusu
Alparslan Türkeş'i tanıyoruz.
Kendisini rahmetle
anıyoruz.

24
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18

FİLM REPLİKLERİ

DOSYA

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.

Tasavvuf şiirinin en önemli
kalemlerinden, dünyaya mâl olmuş
Yunus Emre’yi anıyoruz.

26

28

SAĞLIK

ŞİİR TENEFFÜS'TE

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

Soğuk Algınlığı, Bahar Alerjisi ve
Koronavirüs arasındaki farklılıkları
sizler için araştırdık.

Birbirinden değerli şairlerimizi vefat
yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.

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

34

30

OKUR SAYFASI

GÜNCEL

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

Haberleri teyit için güvenilir
uygulama : "Doğru mu?" hakkında
bilmeniz gerekenler.

KADİM ŞEHİRLER
Balkanların kadim şehri
SOFYA'dayız.

40
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GÜNCEL

SPOR

Kadir Gecesi'ni bağrında saran
Hoş Geldin 11 Ayın Sultanı
Ramazan.

Ronaldo Pele'yi geçip
dünya ikincisi oldu.

42

GEZELİM GÖRELİM

SANAT

İstanbul'da oksijene doymak
isteyenleri, İstanbul'un Nefesi
Çekmeköy'ün bağrında
Alemdağ'a
bekliyoruz:)

Pablo Picasso'nun Başyapıtları ve
Mimarların Sultanı
Mimar Sinan'ı tanıyoruz.

dergiteneffus.com
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Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

GÜNCEL

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

AHMET POYRAZ

Kişisel verilerin yeterince
korunuyor mu?

Başkan Yardımcısı

46
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ANMA

TEKNOLOJİ

Nisan ayında, takvimden düşen
yapraklar misali aramızdan
ayrılan güzide insanları
anıyoruz.

Türkiye'nin Ay'a yolculuğu
başlıyor!

DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
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Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

TEST

Burhan Bayrak
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Turizm haftasına özel testte bakalım
ne kadar iyisin?

Genel Yayın Koordinatörü

52
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

TENEFFÜS DUVAR

ÖDÜLLÜ BULMACA

Gökçe Öztürk

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

Muammer Özenen

Bu duvarın harcında
gençlik var :)

54

Emrah Aslan
Yayın Kurulu
Basın Danışmanı

Metin Yazarı

Fatih Cömert

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

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

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

dergiteneffus.com

www.dergiteneffus.com

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

Güzel

KELiMELER
Mekanı

Leyli
Arapça kökenli leyli kelimesi, yatılı/geceye özgü anlamına
gelir. Eskiden mekteb-i leyli, yatılı mektep manasında
kullanılırken, leyli meccani parasız yatılı manasında
kullanılırdı.
Edebiyatta ise geceye dair, geceye mensup gibi anlamlarda
kendine yer buldu leyli. Ahmet Haşim “kadınlar orada güzel, ince, saf, leylidir”
diyerek ölümsüzleştirdi bu güzel kelimeyi.
Peki sizin leyli neleriniz var?
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arrow-circle-right KİTAP TANITIMI
En iyi

Kitaplar

VAR MISIN? - GÜÇLÜ BİR YAŞAM İÇİN
ÖNERİLER
DOĞAN CÜCELOĞLU

Ömür yolculuğunda neyin önemli olduğunu anlamak, keşif ve merak
duygularına sahip çıkmak bir hayatı “kıymetli” kılmak için en önemli
meziyetler arasında. Elinizdeki rehber niteliğindeki kitap, yaşamı
boyunca bu meziyetlerin peşine düşmüş ve her ânına onları ilmek ilmek
işlemiş Doğan Cüceloğlu’nun, Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden
oluşuyor ve herkese şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya,
içindeki gücü keşfetmeye VAR MISIN?”

AÇIK UFUK

İBRAHİM KALIN

"Düşünceler ruh ve zihin dünyamızda cereyan eden soyutlamalardan ibaret
değildir. Var olma biçimimizi, benimsediğimiz düşünceler belirler. İyi olmak için
iyiyi düşünmek, doğru olmak için doğrunun peşinden gitmek, güzel olmak için
de güzeli kavramak gerekir." diyen İbrahim Kalın, düşünmenin çileli ama kendini
bilmek ve bulmak için varoluşsal bir gereklilik olduğunu derinlikli bir şekilde
ortaya koyuyor. Düşünmenin değil; iyi, güzel ve doğru düşünmenin erdemini
vurguluyor ve düşüncenin ufkunu açık hâle getiriyor.

TİRENDE BİR KEMAN
MUSTAFA KUTLU

Hayal kırıklıkları karşısında sonu gelmeyen tiren yolculuklarına çıkan Kenan
ve yolculukta onu yalnız bırakmayan oğlu Sadullah... Gerisi ise istasyonları
doldurup boşaltan yolcular misali hayatlarına girip çıkmış insanlar…
Değişmeyen şeyler de var elbette: Yanlarından ayırmadıkları keman ve
dillerinden düşürmedikleri şarkılar. Bir de hasret ve gurbet… Ellili yılların
havasını taşıyan bu şarkılarla Yeşilçam filmi tadındaki hikâyeyi Mustafa
Kutlu'nun kaleminden okuyacaksınız.
dergiteneffus.com
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AİLECEK K
İFTAR SOFRASI KUR

LEZZET DURAĞI arrow-circle-left

Ramazan’a özel tariflerimizle hem kal

MERCİMEK ÇORBASI
Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı
mercimek, 1 soğan, 1 havuç, tuz,
karabiber, su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ.
Yapılışı: Sıvı yağı tencereye alıp
yemeklik doğranmış soğanınızla
iyice karıştırın. Küp küp doğranmış
havuçlarla yıkanmış mercimeği ilave
edin. Üzerine 1 lt su ekleyip malzemeler
iyice yumuşayana kadar pişirin.
Baharatları ve tuzu ekleyip blenderden
geçirin. Çorbanız servise hazır.

KARNIYARIK
Malzemeler: 6 adet küçük boy
patlıcan, 3 adet sivri biber, 2 adet soğan,
2 adet domates, 2 diş sarımsak, 200 gr
kıyma, 1 çay bardağı sıcak su, sıvı yağ,
tuz, karabiber, kırmızıbiber, 1 yemek
kaşığı salça.
Yapılışı: Patlıcanları pijama deseninde
soyup yarım saat tuzlu suda bekletin.
O arada bir tencereye yağı soğanı ve
sarımsağı alıp kavurmaya başlayın.
Kıymayı da ekleyip kavurmaya devam
edin. Domatesleri ve baharatları da
ilave edip karıştırın. Tuzunu ve 1 çay
bardağı sıcak suyu ekleyip iç harç
çekene kadar karıştırın ve kenarda
soğumaya bırakın. Tuzlu suda beklemiş
patlıcanları hafif yağda kızartıp ortadan
ikiye bölün ve içlerini hazırladığınız
harç ile doldurun. Sivri biberleri de ikiye
bölüp patlıcanların üzerine yerleştirin.
1 bardak suda salçayı eritip sos olarak
patlıcanların üzerine dökerek fırınlayın.
Mis kokulu karnıyarığınız afiyetle
yemek için hazır.
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PİRİNÇ PİLAVI
Malzemeler: 2 su bardağı pirinç,
2,5 su bardağı sıcak su, 3 yemek kaşığı
tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz.
Yapılışı: Pirinci yaklaşık 1 saat ılık suda
yumuşaması için bekletin. Yağları bir
tencereye alıp eritin. Süzdüğünüz pirinci
kızgın yağa ekleyip biraz kavurun. Sıcak
suyunu da ekleyip tuzunu ilave ederek
karıştırın. Suyunu çekene kadar pişmeye
bırakın. Dibini tutmaması için aralıklarla
kontrol edin. Lezzetli pilavınız hazır.

dergiteneffus.com

EYİFLİ BİR
MAYA NE DERSİNİZ?

arrow-circle-right LEZZET DURAĞI

pleri hem mideleri fethetmeye hazırız.

GÜLLAÇ
Malzemeler: 10 adet güllaç yaprağı,
6 su bardağı süt, 1,5 su bardağı toz
şeker, 1 paket vanilya, ceviz, fıstık,
badem.

MENÜ

Yapılışı: Önce şerbeti için süt ve şekeri
bir tencereye alıp pişirelim ve şekeri
eridikten sonra ocaktan alıp vanilyasını
ilave edip ılımaya bırakalım. Güllaç
yapraklarını borcama sığacak şekilde
yırtıp parlak yüzeyi üste gelecek şekilde
bir kat dizelim. Üzerine ılık şerbeti
gezdirip yumuşaması için birkaç dakika
bekleyelim. Aynı işlemi yapraklar bitene
kadar tekrar edip soğuması için dolaba
yerleştirelim. Servis ederken üzerine
ceviz, fıstık ve badem kullanabilirsiniz.
Hayırlı iftarlar, afiyet olsun :)

* ME RCİ ME K ÇO RB AS I,
* Pİ Rİ NÇ Pİ LA VI,
* KA RN IY AR IK ,
* RA MA ZA N ŞE RB ET İ,
* GÜ LLA Ç.

RAMAZAN ŞERBETİ
Malzemeler: 2 lt su, 1 su bardağı toz
şeker, 10 adet karanfil, 3-4 parça kuru
zencefil, 4 kuru erik, 2 kuru incir,
1,5 su bardağı taze vişne.
Yapılışı: Tencerede su, karanfil ve
zencefili kaynamaya bırakın.
Su kaynayınca şekeri ilave edin.
Ardından kuru meyveleri ekleyin. Bir
müddet aroma vermesi için kaynatmaya
devam edin. En son vişneleri de ekleyip
yumuşamalarını sağlayın. Kıvamı yerine
gelen şerbeti soğutun ve süzgeçten
geçirin. Saraylara layık şerbetiniz hazır.

Afiyet Olsun!
dergiteneffus.com
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TARİHTE NİSAN arrow-circle-left

15 NİSAN 1912
İRLANDA
6 NİSAN 1453

SEFER FATİH’TEN,
ZAFER ALLAH’TAN!

BATMAZ DEDİKLERİ
GEMİ BATTI!

ed Han,
Fatih Sultan Mehm
nstantiniye
Ko
te
lik
bir
ordusuyla
hazırlıklar
şehrini kuşattı. Artık
şehri
tamdı ve "ya Fatih bu
hir Fatih’i!"
alacaktı ya da bu şe

İrlanda’nın Belfast tersanesinde
üretilen yolcu gemisi RMS Titanik,
Kuzey Atlantik’te bir buz dağına
çarparak okyanusa gömüldü.
Titanik’in enkazına olaydan ancak
73 yıl sonra ulaşılabildi.

MUTLU YILLAR ROBİNSON
25 NİSAN 1719
İNGİLTERE

6 NİSAN 1896
YUNANİSTAN

Dünyada birçok dile çevrilen,
Daniel Defoe’nun romanı
Robinson Crusoe, Londra’da
k
basıldı. Kitap, dünyayı gezme
ti
aha
sey
n
anı
ram
kah
isteyen baş
eri
enl
gel
ına
sırasında baş
anlatıyordu.

30 NİSAN 1492
İSPANYA

ENDÜLÜS’E VEDA

İLK OLİMPİYAT OYUNLARI

Endülüs İslam yönetimi sona
r
erdi ve bölgedeki Müslümanla
r.
ldile
edi
ı
dış
ır
sın
ile Yahudiler
Ülkeden kovulan çoğu insan
Osmanlı yönetimine sığındı.

Modern anlamdaki ilk Olimpiyat
Oyunları Atina’da oynanmaya
başladı ve 15 Nisan 1896 tarihine
kadar müsabakalar devam etti.
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TARİHTE

TÜRKİYE

arrow-circle-right TARİHTE NİSAN

3 NİSAN 1906
FRANSA
5 NİSAN 1998
JAPONYA

EN UZUN ASMA KÖPRÜ

İLK RENKLİ FOTO

NİSAN

larını
Şikoku Adaları ile Honşu Ada
ın
birbirine bağlayan ve dünyan
rak
ola
ü
rüs
köp
a
asm
en uzun
kabul edilen, 1991 metre
uzunluğundaki Akashi Kaikyo
Köprüsü hizmete açıldı.

Tarihteki ilk film yapım
cıları
arasında yer alan Lu
miere
Kardeşler, renkli foto
ğrafı
icat ettiler. Böylece
görsel
sanatlardaki renkli
eserlerin
ortaya çıkması için
ilk adım
atılmış oldu.

6 NİSAN 1920

AA KURULDU

TÜRKİYE

Türkiye’nin resmi haber ajansı
Anadolu Ajansı kuruldu. Hem
ulusal hem de uluslararası
arenada çeşitli habercilik
başarılarına imza atan
kuruluş bu yıl tam
101 yaşında.

5 NİSAN 1804
7 Nisan 1948

İSKOÇYA

İSVİÇRE

İLK METEOR

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Kayıtlara geçen ilk
İskoçya’ya düştü.

Bugünlerde Korona virüs
sebebiyle adını kamuoyunda
sıkça duyduğumuz Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş
Milletler’e bağlı bir kurum olarak
kuruldu.

dergiteneffus.com

meteor
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İZ BIRAKANLAR arrow-circle-left

ALPARSLAN
TURKES
MİLLİYETÇİ HAREKETİN KURUCUSU

Bir döneme damgasını vuran asker ve siyasetçi
Alparslan Türkeş’in hayatını keşfe çıktık.
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A

lparslan Türkeş, 25 Kasım 1917’de
“Ali Arslan” olarak Lefkoşa’da doğdu.
Ailesi Sultan Abdülaziz zamanında
Kayseri’den Kıbrıs’a göç
etmişti. Ailesi aslen Koyunoğlu
soyuna mensuptu. Kısa
bir süre sonra hep
birlikte Türkiye’ye
geri dönerek
İstanbul’a
yerleşmişlerdi.

Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlı
çocukları olan Türkeş, 1974’te eşini kaybetti.
Daha sonra, Seval Hanım ile ikinci evliliğini
yapan Türkeş’in, Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlı
iki çocuğu daha oldu.
Kurmay Binbaşı Alparslan
1947’de 15 Türk subayıyla
birlikte ABD Kara Harp
Akademisi ve Piyade
Okulunda iki yıl eğitim
gördü. 1951’de
kurmaylık sınavını
kazanan Alparslan
Türkeş, 1955’de
Harp Akademisi’nden
Kurmay Binbaşı olarak
mezun oldu.

Eğitimi
İlkokul ve
Rüştiye
yıllarında
Türkçülük
akımına
mensup
hocalar
tarafından
yetiştirildi.
Öğretmenlerinden
Osman Zeki Bey, Sultan
Alparslan’a denk bir yiğit Türk
olsun diye öğrencisi Ali’nin adını Alparslan
olarak değiştirdi.

Yurt dışında eğitim

Ailesiyle 1933 yılında İstanbul’a yerleşen
Alparslan, Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt oldu.
1936’da Kuleli Askeri Lisesi’ni pekiyi derece
ile asteğmen olarak bitirip, 1938’de genç bir
teğmen olarak Harbiye’den mezun oldu.
Aile hayatı
1944 yılında
“Muzaffer
Şükriye” ile
evlendi. Bu
evlilikten
Ayzit,
Umay,

Daha sonra, dış görev için
açılan sınavı kazanarak ABD
Pentagon’da NATO Türk Temsil
Heyeti üyeliğine atanan Türkeş, bu arada
ekonomi eğitimi de gördü. 1957’de Türkiye’ye
dönen başarılı asker, 1959’da Almanya’ya Atom
ve Nükleer Okulu’na gönderildi. Alparslan
Türkeş, bu okulu başarıyla bitirmesinin ardından
Kurmay Albay oldu.
Siyasi hayatı
Alparslan Türkeş,
1965’de
Cumhuriyetçi
Köylü Millet
Partisine
(CKMP)
katıldı ve
partinin
Büyük
Kurultay’ında

dergiteneffus.com
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Genel Başkan seçildi. Türkeş, aynı yıl yapılan
genel seçimlerde de Ankara milletvekili
oldu. 1969’da CKMP’nin adı Milliyetçi
Hareket Partisi, amblemi de üç hilal
olarak değiştirilirken, Türkeş o yıl
yapılan genel seçimlerde Adana
milletvekili olarak meclise girdi.

Mevki Hastanesinde 4,5 yıl hapis yattı. Bu
süreçte Türkeş ve 218
ülkücünün idamı istendi.
Türkeş, 9 Nisan
1985’de tahliye
oldu ve beraat
etti.

İlki 31 Mart 197513 Haziran 1977 yılları,
ikincisi de 1 Ağustos31 Aralık 1977 tarihleri
olmak üzere, Süleyman
Demirel başkanlığında kurulan
koalisyon hükümetlerinde MHP
Genel Başkanı olarak, Başbakan
Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı
yaptı.

Türkeş,
1987’de
siyaset
yapma
yasağının
kalkmasının
ardından
Milliyetçi
Çalışma Partisi
(MÇP) olağanüstü
kongresinde partinin
Genel Başkanı oldu. 1991
yılındaki genel seçimlerde
Yozgat milletvekili seçildi. 1992’de 12 Eylül’ün
kapattığı partilerin tekrar açılabilmesine ilişkin
değişikliğin ardından MHP yeniden canlandı.

12 Eylül darbesi
12 Eylül
1980’de
gerçekleşen
askeri
darbeden 3
gün sonra
teslim olan
Türkeş,
önce
Uzunada’da
daha sonrada
Ankara Askeri Dil
Okulu’nda ve hastalandığı dönemde de

14

Vefatı
Hem askeri hem de siyasi hayatıyla bir döneme
damgasını vuran Alparslan Türkeş, 4 Nisan
1997’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını
yitirdi. Kendisini saygıyla anıyoruz.

dergiteneffus.com
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YENİ PROJELERDE SONA GELİNDİ
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Engelliler Okulu ve Alemdağ
denetimlerde bulundu.

Kapalı Yüzme Havuzu’nda

Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi (Engelliler Okulu)

Alemdağ Kapalı Yüzme Havuzu

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Merkez
Mahallesi’nde yapılan Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi
(Engelliler Okulu) ve Alemdağ Mahallesi’ne inşaat çalışmaları
devam eden yüzme havuzunu ziyaret ederek çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
2021 yılı içerisinde hizmete açılması beklenen projeler
ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyen Başkan Poyraz

"İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam ediyoruz.
Mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde gelen talepler ve
istekler doğrultusunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz.
Yıl içinde iki projemizi de tamamlayıp halkımızın hizmetine
açacağız. Hayatın her alanında yanlarında olduğumuz engelli
kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz engelliler okulumuz örnek bir
proje olacak." dedi.

i ise şöyle;
Çalışmaları tüm hızıyla devam eden yeni projelerin özellikler
ALEMDAĞ KAPALI YÜZME HAVUZU
•
•
•
•

2008.38m2 inşaat alanı
1 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzu
1 adet fitness salonu
Sosyal alanlar

ÖZEL EĞİTİM VE İŞ UYGULAMA MERKEZİ ( ENGELLİLER OKULU)
•
•
•
•
•

12 adet derslik
8 adet atölye
1 adet engelli yüzme havuzu
1 adet uygulama evi
1 adet beden eğitimi salonu

•
•
•
•
•

1 adet iç bahçe
1 adet sıcak yemek mutfağı
1 adet yemekhane
4 adet bireysel eğitim salonu
Resim ve müzik atölyeleri

GENÇLER İÇİN YENİ YATIRIMLAR

ik yatırımları yapıyor. Çekmeköy Belediye
Çekmeköy Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile yeni gençl
Gençlik Kafe ve Kütüphane ile
Başkanı Ahmet Poyraz’ın imzaladığı protokole göre Çekmeköy’e 10 yeni
okul bahçelerine 20 basketbol sahasının yapımına başlanacak

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yeni yatırımlar için
protokol imzaladı. Protokol kapsamında başlayan çalışmalarla
yapımı tamamlanan Gençlik Kafe ve Kütüphaneneler ve okul
bahçelerindeki basketbol sahalarına yenileri ekleniyor. Ekşioğlu,
Merkez, Aydınlar ve Mehmet Akif Mahallelerinde yapımı
tamamlanan ve çok yakında hizmete açılacak Gençlik Kafe ve
Kütüphanelerden 10 mahalleye daha yapılacak.
Gençlik projeleri kapsamında; Hatice Mehmet Ekşioğlu İlköğretim,
Şehit İzzet Yüksel İlköğretim Okulu, Nükte Sözen İlköğretim Okulu,
Mehmetçik Lisesi, TOKİ Lisesi, İMKB Lisesi, 125.Yıl İlköğretim

Okulu, Ekşioğlu Mah. Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu, Tevfik Ezel
Kınay Meslek Lisesi, Erdal Yılmaz İlköğretim Okulu’nda yapımı
tamamlanarak gençlerin kullanımına sunulan basketbol sahalarına
da yenileri ekleniyor. Önümüzdeki süreçte 10 olan sahaların sayısı
yeni yapılacaklarla 30’a çıkarılacak.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlçemize kalıcı eserler
kazandırmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz için yapacağımız bu
i
30 yeni proje halkımıza hayırlı olsun. İnşallah bir an önce pandem
ruz.
buluşu
dönemini atlatır ve yaptığımız bu mekanlarda gençlerle
Onlarla turnuvalar düzenler, kitap sohbetleri yaparız,” dedi.

dergiteneffus.com
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BABAM VE OĞLUM

İnsanlar büyüdükçe, hayalleri
küçülür mü baba?

BİR AYRILIK

Baban Alzheimer hastası,
senin
kim olduğunu bilmiyor.

Olsun. Ben onun babam ol
duğunu
biliyorum.

YUKARI BAK

Çünkü onları bir gün incitmek için
bile bulamayabilirsiniz...

Sevdiklerinizi incitmeyin.
16
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CASABLANCA

FARGO

Sen özür diledin d
iye b
acılar yok olmuyo enim çektiğim
r. Anladın mı?

Tüm malvarlığım
ız alabil
ve savunabildikle diklerimiz
rimiz.

KAYIP BALIK NEMO

ÖRÜMCEK ADAM

Bazen doğru olanı yapmak için, en
çok istediklerimizden vazgeçmemiz
gerekir. Hayallerimizden bile.

PİYANİST

Buna gerek yok. Bir şeyi özel kılmak
için, özel olduğuna inanman yeterli.

KÖSTEBEK

Sanki çok ömrüm
üz varmış gibi
beklemeyi öğreti
yor bize hayat.

dergiteneffus.com

Kibir insanı kör e
der.
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YUNUS
Bu Dünyadan Bir

GEÇTI

Tasavvuf şiirinin en önemli kalemlerinden, dünyaya mâl olmuş
‘Bizim Yunus’u yani Yunus Emre’yi anıyoruz.

T

asavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden Yunus Emre
hakkında çok detaylı bilgiye sahip değiliz. Uzmanlara
göre ünlü halk ozanının 13. yüzyıl sonlarıyla 14. yüzyıl
başları arasında yaşadığı düşünülüyor.

dergiteneffus.com
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Hacı Bektaş-ı Veli’nin bir eserinden faydalanılarak
Yunus Emre’nin Eskişehir’in Sarıköy beldesinde
hayatını sürdürmüş olabileceği fikri ağır basıyor.
Halk arasındaki anlatıma göre
Yunus Emre küçükken okula
gitmiş ama alfabeyi bir türlü
öğrenememiş. Bunun üzerine
okulu bırakıp köyünde çiftçilik
yapmaya başlamış.

Bunun üzerine “Ben gayreti ne yapayım, karın
doyurmaz ki, bana buğday gerek” demiş
ve buğdayını alıp geri dönmek için yola
çıkmış.
Taptuk Emre’nin peşine düşen
Yunus

Hacı Bayram-ı Veli’ye
gitmesi
Yine sözlü edebiyattan
günümüze ulaşan bilgilere
göre, ilerleyen yıllarda
Yunus’un köyünde kıtlık
baş göstermeye başlamış.
Bu hadise üzerine Hacı
BektaşVeli’nin kapısına
gideni boş çevirmediğini
öğrenen genç Yunus
Emre, Kırşehir’e doğru
yola koyulmuş. Eli boş
gitmemek için yoldan alıç
toplamış ve nihayetinde
dergâhın kapısına varmış.

“Bu kapıdan
odunun bile eğrisi
giremez”
Kırk yıl odun
taşıdığı dergâha
bir kez bile eğri
odun getirmez.
Sebebini soranlara
da “bu kapıdan
içeriye odunun
bile eğrisi giremez”
der. Taptuk Emre, kızını
Yunus ile evlendirir.

Buğday mı yoksa
gayret mi?
Hacı Bektaş-ı
Veli, Yunus’un
samimi ve saygılı
davranışlarından çok
memnun kalmış.
Yunus’un buğday
için geldiğini
öğrenince genç
adama “buğday
mı ister yoksa
gayret
mi?” diye
sordurmuş.
20

Yolda giderken buğdayı
aldığına pişman olup
dergâha geri döner ama ne
çare? Hacı Bektaş-ı Veli,
Yunus’a “o söylediğin geçti
artık, biz anahtarı Taptuk
Emre’ye verdik” der. Yunus
bunun üzerine Taptuk
Emre’yi bulmak için yollara
düşer. Taptuk Emre’yi
bulup onun dervişi olur ve
dergâha odun taşımakla
görevlendirilir.

dergiteneffus.com
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Erenler mertebesi

Vefatı

Yunus’un tek bir hayali
vardır o da erenler
mertebesine ulaşmak.
Bu mertebeye bir türlü
ulaşamadığını düşünüp
üzülür ve dergâhtan
ayrılır. Bu ayrılığın
ardından başından
bazı olaylar geçer ve
nihayetinde erenler
mertebesine ulaştığını
anlar. Tekrar Taptuk
Emre’nin yanına döner.

Kadının dediklerini yapan Yunus, şeyhinden
“bizim Yunus mu?” cümlesini duyunca kalkıp
şeyhinin eline sarılır. Bu olaydan sonra da
Yunus Emre’nin 1321 tarihinde vefat ettiği
söylenir. Ünlü halk ozanını saygı ve rahmetle yâd
ediyoruz.
Edebi kişiliği

Yunus Emre sanat
yaşamında halka,
halkın dili ile
hitap etmiştir.
Dolayısıyla
Bizim Yunus mu?
Türkçeyi
çok güzel
Tapruk Emre’ye
kullanmıştır. Öz
mahcup olduğu için
Türkçe ile eserler
önce şeyhinin hanımıyla verdiğinden, Yunus
görüşür. Hanımı da ona Emre her dönemde
“bilirsin Taptuk Emre’nin rahatlıkla
gözleri görmez; sen
anlaşılmıştır.
kapının eşiğine yat.
Yunus’un
O sabah namazına
şiirleri tasavvuf
kalktığında ayağı sana
ağırlıklıdır.
dokunur. Kim olduğunu
bana sorar. Ben de Yunus
derim. Eğer hangi Yunus olduğunu sorarsa ses
etmeden çek git. Yok, eğer bizim Yunus mu
derse, kalk şeyhinin eline sarıl” der.

dergiteneffus.com
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Tasavvuf, ruhu temiz tutmak ve Allah sevgisini
kalbinde yaşayıp, Allah’ı cennet için değil onun
sevgisine ulaşabilmek için sevip uğraş vermek
demektir. Bu sebeple Yunus’un eserlerinde
merkezde her daim bu konular kendine yer
bulmuştur.
Anadolu’nun her yerinde anıt mezarı var
Onun dünyasında hoşgörünün ehemmiyeti
büyüktür. Bu sebeple Yunus Emre halk arasında
öyle çok sevilmiştir ki Anadolu’nun birçok
yerinde halk onun adına çeşitli anıt mezarlar
yapmıştır. Yunus Emre’nin ‘Risalet’ün Nushiyye’
ve ‘Divan’ olmak üzere iki eseri vardır. Gönülleri
fethetmiş usta ismin günümüze kadar gelmesi
onun ne kadar çağını ve sonrasını etkilediğini
gösteren en açık delildir.

YUNUS’TAN VECİZELER
Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni
Yunus sözi âlimden, zinhar olma zalimden
Korkadurın ölümden, cümle doğan ölmüşdür
Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm seni
Dar oldu bana düzler, gice ile gündüzler
Dünyaya bakan gözler, didar göre mi ya Rab
Baksam Seni görür gözüm,
söyler isem Sensin sözüm
Seni gözetmekten artuk,
yeğrek şikârım yokdürür
22
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Bundan böyle n'olasını, değme akil şerh etmeye
Yunus eydür âşıklara, Dost haberin veri gelem
Canlar canını buldum, bu canım yağma olsun
Assın ziyandan geçtim, dükkânım yağma olsun
Ol kıyamet bazarında, her kula başı kaygısı
Yunus sen âşıklar ile hiç görmeyesin kıyamet

2021 YUNUS EMRE ve TÜRKÇE YILI
Yunus Emre, vefatının 700'üncü yılı sebebiyle
UNESCO tarafından anma yıl dönümleri kapsamına
alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 2021'i
'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' ilan etti. Bu yıl düzenlenecek
etkinliklerle Yunus Emre'nin insanlığın ortak değeri
olmasının ve Türkçeye sağladığı katkıların altı çizilecek.

GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇIDAN YUNUS BESTESİ
Yunus Emre'nin birçok şiiri çeşitli sanatçılar tarafından
bestelendi. Grammy ödüllü Christopher Tin, 2013'te
Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' adlı şiirini bestelemişti.
'Haktan Gelen Şerbeti', Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
ile Amerikan Jonathan Griffith Korosu eşliğinde Türkçe
seslendirilmişti.

dergiteneffus.com
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SOĞUK ALGINLIĞI – BAHAR ALERJİSİ
KORONAVİRÜS FARKI NE?
Üçü arasındaki farklılıkları sizler için araştırdık.
Bahar aylarının gelmesiyle nezle ve alerji semptomları da artmaya başladı. Bu durum koronavirüsle
karıştırılabiliyor. Sizler için üçünün arasındaki farkları ve her birinin semptomlarını araştırdık.

SOĞUK ALGINLIĞI (NEZLE)
Nezle olduğunuzda kendinizi mutsuz ve
halsiz hissedebilirsiniz, ancak semptomlar
grip gibi daha agresif virüslere kıyasla
genellikle hafiftir. Soğuk algınlığı bu
semptomların herhangi birine veya
tümüne neden olabilir.
Nezle belirtileri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Burun akıntısı veya tıkanıklığı
Öksürük (hafif)
Yorgunluk (bazen)
Hapşırma
Sulu gözler
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı (nadiren)
Ağrı ve sızılar

Tipik bir soğuk algınlığı ortalama
7 ila 10 gün sürer. Semptomların çoğu
aslında enfeksiyonun kendisinden değil,
vücudumuzun bağışıklık sisteminin ondan
kurtulmaya çalışmasından kaynaklanır.
24
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BAHAR ALERJİSİ
Baharın gelmesiyle ve kar erimeye
başladığından beri burun akıntısı ve kaşıntılı
gözler var ise bunun arkasında mevsimsel
alerjiler olabilir.
Bahar alerjisi belirtileri:
• Kaşıntılı burun, gözler, boğaz, sinüsler
ve kulak kanalları
• Yorgunluk (bazen)
• Öksürük
• Hapşırma
• Burun akıntısı veya tıkanıklığı
• Sulu gözler
• Baş ağrısı (bazen)
• Nefes darlığı
İlkbaharda alerjinin en yaygın nedeni
polendir. Polen, çeşitli bitkilerden havada
süzülür. Polen neredeyse gözle görülemez,
ancak vücudunuzun bağışıklık sistemine zarar
verebilir.

KORONAVİRÜS
COVID-19, daha önce insanlarda görülmeyen
ve dünya çapında hızla yayılan yeni bir
koronavirüs türüdür. Diğer dört koronavirüs
türü aslında çok yaygındır ve genellikle
sadece hafif semptomlara neden olur (soğuk
algınlığı gibi). Bununla birlikte, COVID-19 gibi
bazı türler, belirli gruplarda şiddetli hastalığa
neden olabilir.
Corona virüsü belirtileri şunları içerebilir:
•
•
•
•
•
•
•

Ateş ve / veya titreme
Öksürük (genellikle kuru)
Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
Yorgunluk (bazen)
Ağrılar ve sızılar (bazen)
Baş ağrısı (bazen)
Boğaz ağrısı (bazen)

COVID-19 semptomlarının şiddeti hafiften
şiddetliye kadar değişir. Semptomlarınız
hafifse, başkalarını hastalıklardan korumak
için evde kalmanız ve yerel sağlık otoritesinin
kendi kendine bakım için önerdiği kılavuza
uymanız gerekmektedir. Bir test merkezine
veya tıbbi tesise sevk edilirseniz, içeri
girmeden önce arayıp belirtilerinizi onlara
bildirmeyi unutmayın.
dergiteneffus.com
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Birbirinden değerli şairlerimizi
vefat yıldönümlerinde onlardan
bir parça ile anıyoruz.
Ruhları şad olsun…

Seni seviyorum. Deli gibi değil,
gayet aklı başında olarak seviyorum.

SABAHATTİN ALİ
(25 ŞUBAT 1907 – 2 NİSAN 1948)

Bizimkisi bir aşk hikâyesi,
Siyah beyaz film gibi biraz.
Ateşle su dikenle gül gibi,
Bizimkisi roman gibi biraz.

KAYAHAN
(29 MART 1949 – 3 NİSAN 2015)

Yıldızsız bir geceydi
Bir dağ çiçeği gibi şimdiden hasretteydim
Sürgündüm çok uzaklardaydım
Ve gözlerindi sürgün sebebim…

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN
(2 OCAK 1852 – 12 NİSAN 1937)
26
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Dönülmez akşamın ufkundayız,
Vakit çok geç.
Bu son fasıldır ey ömrüm,
Nasıl geçersen geç.

MÜNİR NURETTİN SELÇUK
(1900 – 27 NİSAN 1981)

Ne kadar yaşayabileceğini biliyor musun?
O halde sarıl sevdiğine son nefesin gibi.

GABRİEL GARCİA MARQUEZ
((6 MART 1927 – 17 NİSAN 2014)

Her gece rüyamda işin ne senin?
Hep seni görmek zorunda mıyım?
Kalbimin içinde sızın var senin.
Hep böyle yanmak zorunda mıyım?

DİLBER AY
(1 OCAK 1956 – 29 NİSAN 2019)

dergiteneffus.com
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m an za ra
S en d e b eğ en d iğ in
fo to ğ ra fı n ı çe k
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OTAĞTEPE'DEN İSTANBUL BOĞAZI'NIN GÜZEL BAHAR MANZARASI

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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E-okula bakarken babam.

34. Sayımızdaki Bulmaca Şifresini
Bize Gönderen

ÇEKİLİŞLE 1GB İNTERNET
KAZANAN OKURLARIMIZ

• Elifnaz OZAN
• Havva KOŞ

• Tuana TURAL
• Emine Huriye GÖKÇE

• Beraat KORKUT
• Kıraç ŞAHİN

• İlayda BELEN
• Özlem ÖZ

• Hüsamettin DEMİRCİ • Ebru ŞENTÜRK

Gitmek zorunda mısın?

Pide kuyruğuna giricem.

30

Sahura kalktığımda ben.
dergiteneffus.com

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.

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

İftara 1 Saat Kala Ben

Anne kaç dakika kaldı
ezanın okunmasına?

dergiteneffus.com
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Haberleri Teyit İçin
Güvenilir Uygulama
Şüpheli gördüğün her haberin
doğruluğunu test etmek ister misin?

Sosyal medyada yayılan haber ve bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı yeni bir uygulama geliştirdiğini açıkladı. “Doğru mu?” ismiyle anılan yeni
uygulama sayesinde kullanıcılar haber ve bilgilerin doğruluğunu kontrol edebilecek.
Sosyal medyanın hayatımıza entegre olmasıyla birlikte
pek çok kişi artık gündemi ana akım medya yerine sosyal
platformlardan takip etmeye başladı. Ancak kullanıcılar haber
takibini Twitter ve Facebook gibi platformlardan yaparken
karşılarına doğru olmayan pek
çok bilgi çıkıyor. Platformlar
sayesinde çok hızlı bir şekilde
yayılan bu yalan ve yanlış
haberler bilgi kirliliğinin
önünü açtığı gibi sorunları da
beraberinde getiriyor.
İşte bu yüzden
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı yeni bir adım attı.
“Doğru mu?” ismini verdikleri
bir uygulama geliştirdiklerini
aktaran başkanlık, yeni
platform sayesinde
kullanıcıların sosyal medyada
yayılan bilgi ve haberleri teyit
etmesine imkan tanıyacak.
Hem IOS hem ANDROID uyumlu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter paylaşımında
32

uygulamanın tanıtım broşürlerine de yer verdi. Tanıtım
broşürlerinde 'Doğru mu' isimli uygulamanın IOS ve Android
destekli olacağı görüldü. Afişte, 'Pek yakında IOS ve Android
marketlerde' ifadesi yer aldı.
Haber ve bilgi doğrulama
uygulaması:
Doğru mu?
Deneme aşamasında olan ve
Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı tarafından
geliştirilen haber doğrulama
platformunun hangi
konulara odaklanacağı
ve ne tür içerikleri teyit
edeceği henüz bilinmiyor.
Ancak gündelik haberlerin
doğruluğunu kontrol etmek
açısından oldukça yararlı
olabileceği düşünülüyor.
Bilginin hızla yayıldığı
günümüz dünyasında artık verilerin doğruluğunu güvenilir
bir kaynak aracılığıyla teyit edip çöp bilgiyi eleyebileceğiz.
Şimdiden hepimize hayırlı olsun.
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ÇEKMEKÖY’DE GENÇLER İÇİN
ŞLADI
İNSAN HAKLARI EĞİTİMLERİ BAhayat
a geçen
mı kapsamında
Çekmeköy’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek progra
iyle online olarak yapılacak dersler için,
“Gençler İçin İnsan Hakları Eğitimleri” başladı. Korona tedbirleri neden
Planı’na göre eğitim takvimi hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem

G

ençlik ve Spor Bakanlığı desteği; Çekmeköy Belediyesi, Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ensar Vakfı Çekmeköy Şubesi iş birliği
ile başlatılan
akademiye
kayıtlar, lise yönetimleri
tarafından alınıyor.
Akademide gençlere
insan hakları kapsamında;
temel hak ve özgürlükler,
özgürlüğün sınırları,
Anayasal hak ve
sorumluluklar, kamusal
haklar anlatılacak. Proje
kapsamında teorik
eğitimler ve atölye
çalışmaları yapılacak. Teorik
eğitimlerde; insan hakları
ve hukuk kavramları,
evrensel ve milli değerlerin
insan hakları bağlamında
değerlendirilmesi, gençlerin
gelişiminde belirleyici olan
ve sorunlar
anayasal haklar ve sorumluluklar, 21. yüzyılda ortaya çıkan imkan
a; kavramlar
arındays
çalışmal
Atölye
.
verilecek
dersleri
arayışı
hak
da
bağlamın
aki hak
çerçevesinde davranış ve özgürlüklerin tartışılması, kamusal alanlard
luklar,
ve sorumluluklar, teknolojik ve dijital araçlar üzerindeki hak ve sorumlu
iletişim
rındaki
kurumla
hizmet veren kamu
konusunda hak ve sorumluluklar konuları işleneceği
belirtildi.
Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
konferans salonunda yapılan tanıtım toplantısına
Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İstanbul Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami
Kuşçu, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader,
Üsküdar Üniversitesi Dekan Yardımcısı ve projede
eğitmen olan Doç. Dr. Abdulhakim Beki, Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Çekmeköy
Müftüsü Vehbi Akşit, ve Ensar Vakfı Çekmeköy Şube
Başkanı Muhammed Sarı katıldı.
Programda Konuşan Çekmeköy Kaymakamı Adem
Arslan projenin önemine değinerek hayırlı olmasını
diledi.
Çalışmalarımızda insan hakları konusuna önem vermeliyiz
, gelecek
Programda konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Gençler
kadar
ne
geleceğe
seniz,
yetiştirir
iyi
kadar
ne
i
sizlersiniz. Eğer sizler kendiniz
bütün
kendinizi iyi hazırlarsanız, inanın bu ülkenin ve bu coğrafyada yaşayan
çok
hakları
insan
açıdan
Bu
nız.
olacaksı
vesile
ına
yaşamas
iyi
milletin daha
kaldırımıyla
önemli, Biz yerel yöneticiler olarak eğer engellilerin de, yollarıyla,
k işte
onlara farklı imkanlar ve mekanlar sağlayacak bir şehir oluşturamamışsa
olur.
olmuş
burada bir insan hakkı ihlali

i gençler
Konuşmasında Avrupa insan haklarına değinen Başkan Poyraz, “Kıymetl
yaşayacağız.
konuya buradan başlayacağız, insan haklarını ilk olarak kendimiz
Daha sonra gelecekte işlerimizde,
komşuluk ilişkilerimizde ve
hayatımızın çeşitli alanlarında
insan haklarını savunacağız.
Avrupa’da insan hakları
konusunda Türkiye'nin
karnesine kasıtlı olarak birçok
yerde eksi puan veriyor.
Ama dönün bakın Avrupa'nın
birçok yerinde; Müslümanlara,
insanlara nasıl zulmedildiğini,
sadece Müslümanlara değil
kendi dininden milletinden
insanlara bile nasıl
zulmedildiğini, sokaklarda nasıl
hunharca o ibadethanelerin
veya komşularının yakıldığı,
yıkıldığını görürsünüz." dedi.
Ensar Vakfı Genel Müdürü
bakanlıklarımızın projelerle
rde
dönemle
”Son
sında,
Hüseyin Kader konuşma
destek
yoğun bir çalışma içinde olduklarını, yerelde de belediyelerimizin
Ahmet Poyraz’a
ız
Başkanım
Belediye
y
Çekmekö
sebeple
Bu
z.
görüyoru
u
olduğun
geleceğimiz
adına
ek
yapabilm
r
hizmetle
güzel
teşekkürlerimi iletiyorum. Birlikte
olan sizlerle iş birliğini, faaliyetlerle yol açmayı, rehberlik
yapmayı sivil toplum kuruluşları olarak kendimize görev
addettik. Kendi haklarınız olan, ilerleyen yaşlarınızda
neyin size faydalı olduğunu bilincini, şuurunu ve ruhunu
kazanarak gelecekte çok iyi noktalarda görevlerinizi
hakkıyla yerine getirebilmenin yol haritaları, bu
programlarda size öğretilecek,” dedi.
Projenin mimarlarından Ensar Vakfı Çekmeköy Şube
Başkanı Muhammed Sarı konuşmasında katılımcılara
projeyi anlatırken şunları söyledi: “İnsan hakları
kelimesinin batıda ortaya çıktığı zannediliyor. İnsan
hakları dediğimiz kavram 1948’de Paris’te imzalanan
bir anlaşma değildir ama bize hep öyle sunuldu. İnsan
hakları dediğimiz kavram insanlık tarihi kadar eski bir
kavramdır. Emperyalizm; özellikle İngilizlerin sömürge
stratejisinin altında en sonunda eğitimle o bölgeyi işgal
eder. Eğitimle bölgeyi mankurt hale dönüştürür ondan
sonra o toprakları sömürürler. Maalesef bizi de bizim
gibi gelişmekteki olan ülkeleri de bu hale getirdiler. Ben
r. Biz
inanıyorum ki yeni nesil bu kelimelerin altını doldurarak devam edecekle
Çünkü
istedik.
ak
oluşturm
lık
farkında
bir
da
konusun
hakları
Çekmeköy’de insan
diyor ama
bizim dışımızdaki insanlar kullanıyor bu kelimeyi. Batı insan hakları
insan
can güvenliğimizi korumak istediğimizde yapamazsınız diyor. Sadece
bu kelimelerin
hakları kelimelerini seslendirmekle yetmiyor, bilimle güç kazanıp
ız,” dedi.
altını da doldurmak gerekiyor. Biz bu yolda sabırla, azimle çalışacağ
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BALKANLARIN
KADİM ŞEHRİ

SOFYA

S

Ata topraklarımızın maceralarla dolu sergüzeştine
şahitlik etmeye ne dersiniz?

ofya'nın tarihi eski çağlara kadar uzanıyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kavşak şehri
olması itibarıyla Serdika, hep akınlara
7. ve 8. yüzyıllarda, bugünkü
uğradı. Bu akınlar esnasında
merkezin bulunduğu yerde
şehre büyük ölçüde zarar
Serdi (Sardi) adında
verildi. Şehir bir daha eski
bir Trak kabilesi yaşıyordu.
büyüklüğünü elde edemedi,
Balkan Yarımadası’nda
yalnız kale ve bugün
art arda zaferler kazanan
başkentin de adı olan
Roma, Traklar'ın
Aya Sofya Kilisesi tamir
bağımsızlığına son verdi.
Hâkimiyetleri altına
edilebildi.
aldıkları yerlerde idari ve
askeri düzen oturtmaya
Serdilerden Doğu
önem veren Romalılar, bu
Roma’ya
şehre Serdika adını koydular.
Böylece Serdiler'in şehri anlamına
6. yüzyılda, I. Justinianus
zamanında, Serdika tekrar Doğu
gelen Serdika, önemli ticarî ve idari
Roma İmparatorluğu'nun önemli şehri
bir merkez oldu.
34
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haline geldi. Bundan hemen sonra şehir, Balkan
yarımadasına hücum eden Slavların akınlarına
maruz kaldı ve
tamamıyla Slavlaştı.
9. yüzyıllarda
Bulgar hanı Krum
zamanında Serdika,
Slav ismi olan
Sredets ismini aldı
ve geniş alana
yayılan Orta Çağ
Bulgar Devleti'nin
önemli askerî, siyasi
ve kültür merkezi
haline geldi. Bu
gelişmelerin ardından
şehir, 1018'den
1185'e değin Bizans
egemenliği altında kaldı.
Ata toprağı Sofya
14. yüzyılda Bulgar Devleti'nin Osmanlı

hâkimiyeti altına girmesiyle, Sofya da 1382'de
Osmanlıların eline geçti ve Rumeli Beylerbeyi
buraya yerleşti.
Sredets şehri, 14.
yüzyılın sonlarından
19. yüzyılın sonuncu
çeyreğine kadar
Osmanlı Devleti'nin
egemenliği altında
kaldı. Bu arada 14.
yüzyılın sonlarında
şehir Sofya ismini
aldı.
Osmanlı Devleti’nin
elinden çıktıktan
sonra uzun yıllar
huzur ortamı bozuldu. Soydaşlarımız
o coğrafyada büyük zulümlerle karşı karşıya
kaldılar. Büyük göç dalgaları yaşandı. Son
yıllarda zorunlu olarak ülkemize dönenler, o
topraklardaki mülklerine yeniden kavuşmak için
hukuki süreçler yürütüyorlar.

GEZİLECEK YERLER
Günümüzde Sofya, hem
Balkanların nazik havasını
yansıtan hem de birçok
turistik merkeze sahip olan
bir yerleşim yeri. Tarihte çeşitli
medeniyetlere ev sahipliği
yapmış bu kadim şehrin
başlıca gezilecek yerleri şöyle:
•
•
•
•
•

Benyabaşı Camii
Aleksandr Nevski Katedrali
Ulusal Tarih Müzesi
Boyana Kilisesi
Vitosha Boulevard

Yolunuz Sofya’ya düşerse, ata
topraklarına bizden de
bir selam etmeyi unutmayın...
dergiteneffus.com
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13 Nisan tarihiyle birlikte İslam âlemi Ramazan ayını idrak
etmeye başlayacak. İnananlar için oruç ibadetinin farz
kılındığı Ramazan ayı aynı zamanda yoksulların halini
anlamak için de bir fırsat.
Ramazan ayında toplumun her kesimi birbiriyle yardımlaşır,
bir sofranın başında iftarlar yaparak muhabbet ederler.
Geçtiğimiz yıl eski Ramazanlardaki gibi toplanamadık.
Koronavirüs sebebiyle sevdiklerimizle buluşamadık ama
sağlığımız adına iyi bir sınav vermiş olduk. Bu sene de
tedbirlere uyarak geçireceğimiz bir Ramazan temenni
ediyoruz. Seneye Ramazan ayında birbirimize bolca sarılarak
bunu telefi edebiliriz.
Kadir gecesi
Ramazan ayı bir de içinde çok mübarek bir geceyi
barındırıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece
36

olarak bildiğimiz Kadir Gecesi’ni 8 Mayıs 2021 Cumartesi
tarihinde idrak edeceğiz. Dualarımızda vatanımızı, ailemizi ve
birbirimizi unutmayalım.
Bayram sevinci
Ramazan ayının bitimiyle birlikte bizleri bayram karşılıyor.
Bu bayram belki buruk geçecek ama umutsuzluğa kapılmaya
gerek yok. Toplum sağlığımızı tamamıyla korumayı
başardığımızda yine o eski bayramlardaki gibi büyüklerimizin
elini öpeceğiz, badem şekerlerinin tadına bakacağız ve hatta
eski bayram geleneklerinden oyalı mendiller hediye alacağız.
Biraz sabırla hep birlikte yeni bayramlara kavuşacağız.
Bu vesileyle Teneffüs dergisi olarak hepinizin Kadir
gecesini tebrik ediyor ve Ramazan Bayramı’mızı en içten
dileklerimizle kutluyoruz. Birbirimizle omuz omuza, sevgi
dolu bayramlarımız olsun!
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SİNEMA AKADEMİSİ BAŞLADI

gençlere yol göstermek
Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi, sinema sanatına gönül veren
açtı.
için hazırlanan dopdolu bir eğitim programı ile online olarak kapılarını

Çekmeköy Belediyesi’nin sinemaya ilgi duyan vatandaşların
hayallerini gerçekleştirmesi ve bu alanda uzmanlarından eğitim
alabilmeleri için düzenlediği sinema akademisinde, 2021 sezonun
ilk dersleri online olarak başladı. Ünlü oyuncular Yeşim Dalgıçer,
Erdem Baş ve oyuncu ve senarist Barış Başar’ın eğitmenliğinde

gerçekleşen akademide; senaryo, kamera, prodüksiyon, diksiyon
ve fonetikle ilgili dersler veriliyor.
198 kişinin eğitim aldığı akademide eğitimler 8 hafta boyunca
Cumartesi ve Pazar günleri 30 dakika yapılacak.

SİNEMA AKADEMİSİ
ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

Ünlü oyuncu Taner Rumeli Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi’ne

Pandemi süresince kültürel etkinlikler korona virüsün
gölgesinde geçerken, Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi
sanal ortama taşındı. Erdem Baş, Yeşim Dalgıçer ve Barış Başar
eşliğinde gerçekleşen sinema
akademisi eğitimlerinde dört
hafta geride kaldı. Adnan
Menderes Kültür Merkezi'nde
oluşturulan stüdyoda, her hafta
ünlü bir ismin konuk olduğu
derslerin dördüncü haftasında
tiyatro ve sinema oyuncusu
Taner Rumeli konuk eğitmen
olarak öğrencilerle buluştu. Usta
oyuncu, sanat yaşantısından ve
mesleki kariyerinden örnekler
anlatarak sinema gönüllülerini
keyifli bir yolculuğa çıkardı. Online ortamda gerçekleşen
eğitimde akademi öğrencileri oyuncuya sorular sorarak
sinemada merak ettikleri konular hakkında bilgiler aldı.

Konuk Oldu

İlk Konuk Taner Rumeli
Öğretirken gelen sorularla yeni şeyler öğreniyoruz diyen
Taner Rumeli, "Öncelikle böyle
bir ortamın oluşturulması,
insanlara fırsat verilmesi
gerçekten son derece başarılı
bir çalışma, projeye emek veren
herkesi tebrik ediyorum. Bizim
sinemada öğrendiklerimizi
merak edenlere aktarmamızda
da bizim için çok keyifli oluyor.
Çünkü kendi deneyimlerimizi
paylaşırken karşı taraftan yeni
gelen sorular ile bizde yeni
şeyler düşünüyoruz. Bu çok
güzel karşılıklı bir süreç, öğretirken öğrenmek oluyor.” dedi.

dergiteneffus.com
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RONALDO PELE’Yİ
GEÇİP DÜNYA
İKİNCİSİ OLDU
Yeşil sahaların başarılı ismi Christiano
Ronaldo, 758 gole imza atarak kendi
rekorunu kırıp dünya ikincisi oldu.

C

ristiano Ronaldo 5 Şubat
1985'te Funchal, Madeira'da
doğdu. İkinci ismi olan
Ronaldo'yu babası Ronald Reagan
hayranı olduğu için koydu.
Hugo adında bir
abisi, Elma ve
Liliana Cátia
adlarında
iki ablası
olan başarılı futbolcu ailesinin
en küçük çocuğu.

38
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Kariyeri başarılarla dolu Ronaldo'nun futbol
kariyerine ilk adımı Sporting Lizbon B takımı
ile oldu. Ardından A Takımına yükselerek
dikkatleri üzerine çekti.Bu başarısı ona
İngiltere’nin en köklü kulüplerinden
Manchester United’a transfer
şansını getirdi.

Yaşı ilerlemesine rağmen dünya kulüplerini
peşinden koşturan ünlü sporcu, en son
İtalya’nın Juventus takımına transfer oldu.
Burada da hız kesmeyen Ronaldo rekorları
alt üst etmeye devam edip, dünyada en
çok gol atan ikinci isim unvanını aldı.

Real Madrid transferi

Dünya ikinciliği
Son istatistiklere göre
758 gol sayısıyla Pele’yi
geçen Ronaldo için hedef
bu alanda dünya birinciliği.
1930-40’lara damga vuran
Josef Bican kendi döneminde
759 gole imza atarak dünya
birinciliğini hala elinde
bulunduruyor. Pele ise 757
golle ikinci sıradayken yerini
758 kere ağları aşındıran
Ronaldo’ya bıraktı.

İngiltere’de 200’ün üzerinde
maça çıkan Ronaldo kariyerinin
en parlak günlerini yaşıyordu.
Bu sefer peşinde İspanya’nın
yıldızlar kulübü Real Madrid
vardı. Rekor bir ücretle
Madrid'e transfer oldu
ve kariyerinin altın çağını
burada yaşadı. 300’ün
üzerinde maça çıkan Ronaldo,
attığı gollerle rekor üzerine rekor kırdı.

1. Josef Bican
759 Gol

2. C.Ronaldo
758 Gol

3. Pele
757 Gol

RONALDO’DAN FİLİSTİN’E DESTEK
Ronaldo’nun sportif başarılarını saymakla bitiremeyiz.
Kendisinin bir de sosyal sorumluluk adına yaptığı önemli
güzel işler var. Zaman zaman Filistin’e destek verdiğini
ve yardım ettiğini dile getiren Ronaldo, 2012 yılında
Altın Ayakkabı ödülünü açık arttırma yoluyla satıp
gelirini Filistin’e bağışlamıştı.
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İSTANBUL’DA OKSİJENE
DOYMAK İSTEYENİ
ALEMDAĞ’A BEKLERİZ

Havasıyla ve huzur dolu atmosferiyle Çekmeköy sınırları içerisinde yer alan
Alemdağ Ormanları’nda enfes bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz?

İ

stanbul sınırları içerisinde yürüyüş yapmak ya
da oksijene doymak için gidilebilecek yerlerin
başında Alemdağ Ormanları geliyor. Bünyesinde
barındırdığı bitkiler, kuşlar, böcekler ve diğer
canlılarla içinize doğru bir keşfe çıkabiliyorsunuz.
Çekmeköy geçmişte de bir orman ve çiftlik
bölgesiydi ve bu yapısını koruyarak gelişimini
sürdürdü.

40

Bizans İmparatoru’nun av köşkü
Bizans döneminde Beykoz’dan Alemdağ’a kadar
olan bütün alan ormanlarla kaplıydı. Meludion
denilen yerde Bizans İmparatoru’na ait bir av köşkü
bulunmaktaydı. Bizans İmparatoru Kontakuzinos,
kızı Teodora’yı Osmanlı Sultanı Orhan Bey’e
vermiş, fakat bu yol ile amacına ulaşamayınca tacını
ve tahtını bırakarak Alemdağı’ndaki Mangallar
Manastırı’nda keşişlik yapmaya başlamıştı.
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Eskiden gezi ve avlanma yeriydi
Osmanlı döneminde İstanbul’un odun ve
kömür ihtiyacının önemli bir kısmı
buradan karşılanırdı. Aynı
zamanda gezi, avlanma,
eğlence ve mesire alanı
olan Çekmeköy
bölgesindeki
ormanlar ahalinin
göz bebeğiydi.
Sırapınar, Ömerli,
Hüseyinli ve
Koçullu gibi
köylerde halkın
çoğu geçimini
odunculuk ve
kömürcülükten
sağlıyordu.
Genellikle
dağlardan ve
korulardan temin
edilen odunlar, önce
araba ve hayvan sırtlarında
en yakın iskelelere getirilir,
buralardan da deniz yoluyla
İstanbul’a nakledilirdi.
Pandemide güvenle tercih edebilirsiniz
Bu bilgiler ışığında anlıyoruz ki Alemdağ
Ormanları’nın cazibesi geçmişte olduğu gibi
günümüzde de göz dolduruyor. Bitki çeşitliliği

ve huzur dolu doğasıyla her geçen gün misafir
sayısını arttıran Alemdağ Ormanı’na gidip sizler
de keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Üstelik
pandemi sürecinden dolayı sunduğu
açık hava avantajı sağlığınız
açısından da önemli bir katkı
sağlayacaktır.
Alemdağ Ormanı
İstanbul’un
Anadolu
yakasında
Çekmeköy
ilçesinde bulunur.
Anadolu
Yakası’nda
Marmara
Denizi’ne paralel
yayılan yerleşimin
en kuzeyinde geniş
bir orman alanının
parçasıdır. Doğusunda
Ömerli Barajı havzası,
batısında Sultançiftliği
Taşlıtepe Ormanı yer alır. Alemdağ
Ormanı, üzerini kaplayan bitki örtüsüyle
ilginç bir günübirlik dinlenme mekânı oluvermiştir.
İçindeki parkurlarıyla her geçen gün daha fazla
insanı misafir etmektedir. Eh ne duruyorsunuz?
Haydi, Alemdağ’a bekliyoruz :)

dergiteneffus.com
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PABLO
PİCASSO’NUN
BAŞYAPITLARI
Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun
birbirinden önemli eserlerini sizler için
derledik.
25 Ekim 1881 yılında, Malaga’da, resim öğretmeni José Ruiz Blasco ile Maria Picasso’nun çocukları
olarak dünyaya gelen ressam, kübizm akımının temsilcilerindendir.
AĞLAYAN KADIN
937 yılında yapılmış yağlıboya
tablo Ağlayan Kadın
Liverpool'daki Tate Gallery'de
sergilenmektedir.

DORA MAAR VE KEDİ
Kediyle sandalyede oturan Dora
Maar’dır ki, Picasso kendisinin
çok resmini çizmiştir ve ressamın
sevgilisi olarak bilinir. Dora Maar
ve Kedi tablonun yapılış tarihi ise
1941.

GUERNİCA
Pablo Picasso'nun belki de en ünlü eseri Guernica, İspanya
İç Savaşı sırasında Nazi'lerin Bask bölgesindeki Guernica
kasabasını bombalaması üzerine hızlı bir tepki olarak ortaya
çıkmış, sanatçının en güçlü politik ifadesi olarak kabul edilen
yapıtıdır. Barış sembolü olarak kabul edilmektedir.

YAŞLI GİTARİST
Resim Pablo Picasso’nun
1901 -1904 yılları arasında Blue
Period olarak adlandırılan daha
çok depresif resimler yaptığı
döneme aittir.
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ÜÇ MÜZİSYEN
1921'de yapılan Üç Müzisyen
tablosunda, yüzleri maske ile
gizlenmiş üç figürde de kübik
yapı yerini korumaktadır.

arrow-circle-right SANAT

MİMARLARIN
SULTANI
MİMAR SİNAN
Eserleriyle günümüze ulaşmış ve her kesimden
insanın beğenisini toplamış bir isim olan
Mimar Sinan’ı yakından tanıyoruz.

M

imar Sinan 29 Mayıs 1489 tarihinde Kayseri’de
dünyaya geldi. 22 yaşında orduya asker
yetiştiren Acemi Oğlanlar Ocağı‘na alındı.
Burada dülgerliği öğrenen Sinan, yapı işlerinde
görev aldı. Ayrıca bu dönemde çağın önde gelen mimarlarının
yanında çalışma fırsatını da elde etti.
1514‘te Çaldıran Savaşı ve 1516-1520 arasında
yapılan Mısır seferlerinden sonra, İstanbul’a
dönüşünün ardından Yeniçeri Ocağı‘na alınan
Sinan, Kanuni döneminde, 1521‘de katıldığı
Belgrad, 1522‘deki Rodos seferlerinden sonra
subaylığa yükseldi.

Saray Başmimarı Sinan
1539’da, Mimar Acem Ali‘nin ölümü üzerine onun yerine
Saray Başmimarı oldu. Daha sonra ordunun yapı ihtiyacını
karşılamaya yönelik çeşitli görevler üstlenen Sinan,
sefere gittiği yerlerde gözlemlediği farklı mimari
yapılarla kendisini geliştirdi. Osmanlı’nın
en güçlü döneminde yaşayan Sinan,
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve
III. Murat olmak üzere, üç padişaha
mimarbaşı olarak hizmet etmiştir.
Vefatı

Seferlere devam

17 Temmuz 1588 tarihinde
İstanbul’da vefat ettiğinde
ardında yüzlerce mimari eser
bırakan Sinan’ın beyaz taşlı,
sade bir yapı olan türbesi,
Süleymaniye Külliyesi’ndeki,
Haliç duvarının önündedir.
Kendisini saygı ve rahmetle
anıyoruz.

1526 yılında,
yayabaşı olarak
çıktığı Mohaç
seferinden
sonra, cephane
sorumlusu görevi
verilen Mimar
Sinan, 1529‘da
Viyana, 15291532 arasında
Almanya, 15321535 arasında da
Irak’a düzenlenen,
Bağdat ve Tebriz
seferlerine katıldı.
dergiteneffus.com
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KİŞİSEL VERİLERİN YETERİNCE

KORUNUYOR MU?
B
Son yılların en gündem konularından kişisel verilerin korunması
meselesini sizler için araştırdık.

ir kurum ile bir bağ kurmaya
başladığınız andan itibaren kurumun
sizin kişisel verilerinizi koruyacağına
ve izniniz olmadan hiçbir ortamda
paylaşmayacağına dair taahhüt vermesi
gerekiyor.
Özellikle internet alış
verişlerinde artan
mağduriyetler, şifreleme
ve benzeri uygulamaların
önemini arttırdı.
Ayrıca telefonlarımıza
yüklediğimiz
aplikasyonlarda da kişisel
verilerimizin güvenliği
yeterince üst düzey değil.
44

Yakın zamanda WhatsApp uygulaması,
Türkiye’yi de içine alan bir coğrafyada kişisel
verilerin düzenlenmesiyle ilgili tutumunu
değiştirmiş ve bu durum çok tepki çekmişti.
Hatta böylece yerli ve milli uygulamaların
tercih edilmesi noktasında kampanyalar
başlatılmıştı.

Yurtdışında daha sık olarak
gördüğümüz kişisel verilerin
(vatandaşlık numarası,
telefon numarası vb.) alenen
halkın açıkça görebileceği ve
suistimale açık ortamlarda
kullanılmasından ötürü devletler
kişisel verileri koruma adı altında
yasalar çıkarttı.
dergiteneffus.com
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Türkiye'de 6698 sayılı kişisel verileri koruma
kanunu kapsamında;
• Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere
Uygun Olarak İşlenmesi,
• Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme,
• Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde
Güncel Olmasını Sağlama,
• Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme,
• İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü
Olma,
• İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan veya İlgili
Mevzuatta Öngörülen Süre Kadar Muhafaza
Etme,
• Kişisel Verilerin KVKK'nın 5. Maddesinde
Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ile Sınırlı
Olarak İşlenmesi,
• İlgili Kişinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi,
• Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi gibi
maddelere büyük önem veriliyor.

Ayrıca ülkemizde bir başka güzel uygulama ile
istenmeyen mesajlara da çözüm bulunuyor.
Bir kurum ya da işletme sizin izniniz olmadan
kişisel verilerinize ulaşıp size sürekli mesaj
gönderiyorsa, siz bu mesajları istemediğiniz
takdirde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’na bir mesajla başvurarak talebinizi
iletebiliyorsunuz.
Son olarak, hız çağındayız ve her işimizi
teknolojinin imkânlarını kullanarak hallediyoruz.
Burada herkese küçük bir uyarı: Lütfen kişisel
bilgilerinizi ve şifrelerinizi güvenilir olmayan kişi
ve kurumlarla paylaşmayınız.

dergiteneffus.com
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NISAN'DAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI

Nisan ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.
KORONA KURBANI İLK SAĞLIK PERSONELİMİZ

CEMİL TAŞCIOĞLU

1952’de Rize’de dünyaya gelen Prof. Dr. Cemil
Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini
bitirmesinin ardından mecburi hizmetini
Şanlıurfa'da tamamladı. Daha sonra İÜ İstanbul
Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla
önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent,
sonrasında da Profesör unvanını aldı. Yakın
çalışma arkadaşları tarafından "Asistanından
öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir
çınar" olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği
dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını
bırakmamak için görevini sürdürdü. Evli ve 3
çocuk babası Taşcıoğlu, Türkiye'deki ilk Kovid-19
vakasını tespit etti. Bütün ömrünü öğrencileriyle
hastalarına adayan Prof. Dr. Taşcıoğlu, Türkiye'de
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk
hekim oldu. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz.
ÜLKEMİZİN BAŞARILI İŞ İNSANI

SAKIP SABANCI
Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'de
dünyaya geldi. İlkokulu Adana’da bitirdi. Lise eğitimi
sırasında hastalandı ve bu sebeple eğitim hayatını
yarıda kesti. Önce özel bir bankada stajyer memur
olarak görev yaptı sonra da özel bir işletmede veznedar
olarak çalıştı. Bulunduğu kurumda müdürlüğe
yükseldi ve 1966 yılında polyester ve iplik fabrikası
SaSa’yı kurdu. Türkiye’nin en önemli iş adamlarından
biri haline gelen başarılı isim 10 Nisan 2004 yılında
İstanbul’da hayatını kaybetti. Ülkemizin değerlerinden
Sakıp Sabancı’yı rahmetle anıyoruz.
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SİYASİ TARİHİMİZİN GÜLEN YÜZÜ

TURGUT ÖZAL
13 Ekim 1927 tarihinde Malatya'da doğan Turgut
Özal, ilkokulu Bilecik’te, ortaokulu Mardin’de bitirdi.
Konya Lisesi ve Kayseri Lisesi'nde öğrenim gördü.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika'da
Texas Tech Üniversitesi'ne ihtisas yapmaya giderek
burada ekonomi branşında eğitim aldı. Turgut
Özal, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından askere
alındı. Terhis olduktan sonra da Devlet Planlama
Teşkilatı'nda (DPT) çalışmaya başladı. 1977 Türkiye
genel seçimlerinde milletvekili adayı oldu. 20 Mayıs
1983 tarihinde Anavatan Partisi'ni kurdu. 1983
Türkiye genel seçimlerinde de 400 kişiden oluşan
parlamentoda 211 milletvekili çıkararak tek başına
iktidara geldi ve Başbakan oldu. 17 Nisan 1993’de
aramızdan ayrılan başarılı siyasetçiyi rahmetle
anıyoruz.

TÜRK TİYATROSUNUN KURUCUSU

MUHSİN ERTUĞRUL
Türk tiyatrocu, yönetmen, oyuncu ve yapımcı
Muhsin Ertuğrul, 28 Şubat 1892 tarihinde
İstanbul’da dünyaya geldi. Türk tiyatrosunun
Batılı anlamda kurucusu kabul edilen usta sanatçı
dünyaca ünlü eserler de dâhil 50 kadar oyunu
sahneye koymuş ve yönetmişti. Kendisi 20’den
fazla sinema filmi de çekti. Çok yönlülüğü ile öne
çıkan usta kalemin kitapları da mevcut. 29 Nisan
1979’da aramızdan ayrılan sanatçımızı saygıyla
yâd ediyoruz.
dergiteneffus.com
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tÜrkiye'niN
AY’A YOLCULUGU
BASLIYOR
‘Milli Uzay Programı’ kapsamında ülkemiz Ay’a giderek çeşitli bilimsel
araştırmalar yapacak. Uzaya gidecek ilk Türk’e ne isim verilecek
ve o kişi kim olacak, bunların hepsi merak konusu.

C

umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
tanıtımıyla yapılan
'Milli Uzay Programı'
kapsamında 2023 yılında
Türkiye'nin Ay’a ilk
temasının gerçekleşeceği
belirtildi. Bu programda
birincil ve en önemli
hedefimizin, Cumhuriyet’in
100. yılında Ay’a ilk
teması gerçekleştirmek
olduğunu belirten
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vatandaşlarda büyük bir
heyecan uyandırdı.
Süreç nasıl işleyecek?
Ay’a gitme sürecimizde uzay aracımızın yakın yörüngeye
çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata
geçireceğiz. 2028 yılında ise ikinci aşama devreye girecek.
Bu kez uzay aracımızı yakın yörüngeye fırlatmak için
kendi milli roketlerimizi kullanacağız. Ay'a yumuşak iniş
gerçekleştireceğimiz
ikinci aşamayı da
tamamladığımızda
Ay'da bilimsel
faaliyetler yapabilen
sayılı ülkelerden biri
konumuna geleceğiz.
Ay'a ilk kez ayak
basacak Türk
vatandaşının belirli
prosedürler dâhilinde
seçileceğini söyleyen
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, uzay üssü
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kurma konusunda da
kararlılıkla ilerleyeceğimizi
bildirdi.
Türk uzay yolcusunun adı
ne olacak?
Kamuoyuyla paylaşılan ilk
bilgilerin ardından, uzaya
gidecek Türk insanına hangi
isim verileceği gündeme
geldi. Türk uzay yolcusuna
astronot, taykonot ya da
kozmonot denmesindense Türkçe bir karşılık bulunacak.
Uzaya gidecek bilim insanlarımıza isim önermek için kolları
sıvayan halkımız birbirinden güzel önerilerde bulundu.
Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler
Türkonot, Akıncı, Göktürk ve Gökmen oldu.
Gökyüzüne Bak Ay’ı Gör
Göbeklitepe yakınlarında bulunan bir taş ve üzerindeki
yazı geçtiğimiz aylarda haberlere konu olmuş ve büyük bir
merak uyandırmıştı.
Üzerinde ‘Gökyüzüne
bak Ay’ı gör’ yazan
taşın kısa süre sonra
‘Milli Uzay Programı’
tanıtımımız için oraya
yerleştirildiği ortaya
çıktı. Böylece Türkiye,
uzay serüveninin
ardından Ay macerasına
da başlamış oldu. Allah
çıkılan bu yolda ülkemizi
utandırmasın, milli
projelerimizin sayısını
arttırsın.
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ÇEKMEKÖY İŞ VE SANAT MERKEZİ
İLK MEZUNLARINI VERDİ

arını
ÇEKİM (Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi) projesinde ilk mezunlar sertifikal
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’dan aldılar.

Çekmeköy Belediyesi’nin eğitim projeleri kapsamında
başlattığı ve vatandaşlardan yoğun ilgi alan ÇEKİM
(Çekmeköy İş ve Sanat Merkezi) ’de dersler devam ederken,
eğitimleri tamamlanan 22 öğrenci sertifika almaya
hak kazandı. Çekmeköy Belediyesi Meclis Salonu’nda
gerçekleşen sertifika
töreninde kursiyerlere
emekleri için teşekkür eden
Başkan Poyraz” Meslek
ve hobi kurslarımıza
vatandaşlarımızın ilgisi çok
büyük. Pandemi döneminde
oluşan boşluğu gidermek
için kaymakamlığımız
ile yine güzel ve faydalı
bir projeye imza atarak
Çekmeköy İş ve Sanat Merkezleri’ni açtık. Bugün de ilk
mezunlarımızı verdik. Hepinize başarılar diliyorum. Sizlere
fayda sağlayabildiysek ne mutlu bize,” dedi.

Sertifika törenine katılan Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü
Burhan Bayrak öğrencileri tebrik ederek hayat boyu başarı
diledi.
ÇEKİM’de Dersler ve kayıtlar devam ediyor
ÇEKİM projesinde dil, hobi, kişisel
gelişim, meslek, müzik, yaşam
kursları kategorilerinde 22 farklı
sınıfta devam eden eğitimler;
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür
Merkezi, Hamidiye Kültür Merkezi,
Merkez Mahallesi Köroğlu Parkı
Merkezi, Ömerli Kültür Merkezi,
Sırapınar Semt Konağı, Sultançiftliği
Ek Binası, Turgut Özal Kültür
Merkezi ve Yunus Emre Bilgi Evi’nde veriliyor. Kurslar
hakkında bilgi almak ve kayıt olmak isteyen vatandaşlar
Seri Nokta birimlerini ziyaret edebilirler.

ÇEKMEKÖY’E HOŞ GELDİNİZ

amında

Çekmeköy’e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek projeleri kaps
ziyaretler devam ediyor.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; Çekmeköy’e
Hoş Geldiniz ve Çekmeköy’e Hoş Geldin Bebek projeleri
kapsamında Merkez Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi.
İlçeye yeni taşınan Kahraman ve Koca ailelerine hoş geldiniz
diyen Başkan Poyraz, Taşkıran ve Kayar ailelerini de yeni

doğan bebekleri için tebrik etti.
Ziyaretler sırasında ailelere özenle hazırlanan hediye kitlerini
sunan Başkan Poyraz, evlerde bulunan çocuklara ise oyuncak
hediye etti.

dergiteneffus.com
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TURİZM HAFTASINA 			
ÖZEL TESTTE

BAKALIM NE KADAR İYİSİN?
01
Türkiye'ye şu ana kadar en
çok turistin geldiği yıl ve sayısı
kaçtır?
(A) 2019 - 51,7 milyon

Turizm Haftası’nı zorlu ama bir
o kadar da eğlenceli bir testle
kutluyoruz.
04

(B) 2020 - 55,3 milyon
(C) 2018 - 15,5 milyon

Ülkemizde en çok turist alan il
hangisidir?

(D) 2020 - 22,8 milyon

(A) Antalya

02
Ülkemize en çok turist hangi
ayda geliyor?

(B) İzmir
(C) Ankara
(D) İstanbul

(A) Ocak
(B) Haziran
(C) Temmuz
(D) Ağustos

03

05

Ülkemize en çok hangi
2 ülkeden turist geliyordur?

Ülkemizdeki nadide turistik
yerlerden İshak Paşa Sarayı
hangi ilimizde bulunur?

(A) İngiltere-Bulgaristan
(B) Rusya-Almanya
(C) İtalya-İran
(D) İspanya-Yunanistan
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(A) Kars
(B) Muş
(C) Ağrı
(D) Bitlis
dergiteneffus.com
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06

09

Ayasofya Kebir Camii İstanbul'un
hangi ilçesinde bulunur?

Çekmeköy’de bulunan
Çekmeköyü İlkokulu hangi
Türk filminde köy okulu
olarak kullanılmıştır?

(A) Fatih
(B) Üsküdar

(A) Selvi Boylum Al Yazmalım

(C) Beykoz

(B) Hababam Sınıfı

(D) Sarıyer

(C) Kibar Feyzo
(D) Neşeli Günler

07

10

Edirne'de bulunan Selimiye Camii
kaç yılında kim tarafından
tamamlanmıştır?

Peri Bacaları ile meşhur
Kapadokya hangi ilimizde
yer alır?

(A) 1400-Sedefkâr Mehmet
(B) 1574-Mimar Sinan
(C) 1758-Mehmet Tahir

(A) Konya

(C) Nevşehir

(D) 1513-Mimar Hayreddin

(B) Kayseri

(D) Manisa

08
Mehmet Akif Ersoy’un hayatının son
dönemlerinde kaldığı ve turistik olarak da
gezilen evi İstanbul’un hangi ilçesindedir?
(A) Çekmeköy

(C) Ümraniye

(B) Üsküdar

(D) Sancaktepe

DEĞERLENDİRME
DOĞRU SAYISI
5-7 ARASINDAYSA
Konunun profesörü olmasan da turizm
konusunda genel bilgilere sahip olman
güzel. Yeni yerler, yeni rotalar hem seni
geliştirecek hem de eğlenceli birer aktivite
olacak. Bizce daha fazla yer görmelisin.
02-C

03-B

04-D

05-C

dergiteneffus.com

Dur tahmin edelim: senin lakabın turist olabilir
mi? Turistik yerlere olan hâkimiyetin ve turizmle
ilgili genel kültürün hepimize ders verir nitelikte.
İleride bu alanda profesyonelleşmeyi mutlaka
düşünmelisin.
01-A

06-A

Turizme epey turist kalmışsın doğrusu. Bazı
istatistikler sevilmese de genel kültür
açısından bilinmesinde fayda vardır. Ne diyelim,
seni etrafını keşfetmeye davet ediyoruz.

DOĞRU SAYISI
8-10 ARASINDAYSA

CEVAP ANAHTARI :)

DOĞRU SAYISI
1-4 ARASINDAYSA
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07-B

08-A

09-B

10-C

YIKILMADIM
AMA TADİLATTAYIM.

EV İŞLERİNİ
MARSLILAR YAPSIN

AkBİLdEkİ
10 KuRuŞ
CaNiMi SiKiYoR.

5. Günün Şafağı
Geçti.
Nerde Kaldın
ÜNİVERSİTE BANA
Gandalf?
ALTTAN ALMAYI
ÖĞRETTİ.

Tekrarı Yoktur
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dergiteneffus.com

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

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

dergiteneffus.com

Ödüllü Bulmaca
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KARIŞIK BULMACA arrow-circle-left
Bulmaca Şablonunun İki Yanındaki İllerimizi Bulup İşaretleyiniz.
Tüm Kelimeleri Bulduğunuzda Geriye Kalan Harﬂerden Bir Atasözü Oluşacaktır.
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KAYGILANACAK HİÇBİR ŞEY YOK

ÇÜNKÜ BİZ VARIZ
SINAV KAYGISI İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN
GRUP TERAPİLERİMİZ BAŞLADI
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Kutlu Olsun!

