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İZ BIRAKANLAR

Cesur Emniyet Müdürümüz Gaffar
Okkan'ı rahmet ve minnetle anıyoruz!

SPOR

Haluk BİLGİNER

ödülle taçlandırılması harika bir duygu!"

"Severek yaptığınız bir işin takdir edilmesi ve
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Down sendromlu şampiyon
Ahmet Talha Erdem.

GEZELİM GÖRELİM
İstanbul Modern ile sanat
yolculuğuna çıkıyoruz.

ÇEKMEKÖY YİNE İSTANBUL’UN EN İYİLERİNDE!
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arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
2020’nin ilk ayında yine dopdolu bir Teneffüs dergisi ile karşınızdayız.
Kapağımızda sizleri Emmy ödülü ile ülkemizi gururlandıran Haluk
Bilginer karşılıyor. Kadim Türk şehirlerinden Gümülcine’de duraklıyoruz.
Soğuk havaların habercisi gribe karşı önlemleri sıralıyoruz ve yeni yerleri
keşfetmeniz için rotalar veriyoruz.

Çekmeköy’ün Kıymetli Gençleri,
Ocak ayı aynı zamanda birbirinden kıymetli isimleri de
kaybettiğimiz bir ay. Dergimiz vesilesi ile Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ı, Özdemir Asaf ’ı,
Münir Özkul’u ve Arif Nihat Asya’yı saygıyla yâd ediyoruz.
Sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edeceğimiz Şubat ayında yeniden bir araya gelmek ümidiyle hepinizi
gözlerinizden öpüyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay PERA kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE OCAK

FİLM REPLİKLERİ

Ballı Ihlamur ile kış aylarında
zinde kalın, hasta olmayın
istedik:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

GÜNCEL

Emmy ödüllü usta oyuncu
Haluk Bilginer'in kariyer
hayatına ışık tutuyoruz.

Altın Top Ödülü
sahibinibuldu.
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GÜNCEL

GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL

Öğrenci olmanın en keyifli tarafı
15 Tatil için önerilerimize
kulak verin:)

Şehrin en gözde sanat müzelerinden
İstanbul Modern'de keyifli bir
gezintiye çıkalım.

Yeni Sistem Euro 2020'de
bizleri neler bekliyor?
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

Siz de İstanbul'u karşınıza alın,
fotoğraflayın ve bize gönderin.
Teneffüs'te yayınlayalım.

Sizden gelen fotoğraflarla çok renkli
bir sayfa oldu. Ayrıca sinema bileti
hediyesi kazanan isim listesi de
sayfamızda:)
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İZ BIRAKANLAR

ANMA

KADİM ŞEHİRLER

Ülkemizin en cesur emniyet
müdürlerinden Şehit Gaffar Okkan'ı
rahmet ve minnetle anıyoruz!

Zeytindalı Harekâtı'nın
yıldönümünde tüm şehit ve
gazilerimizi rahmet
ve minnetle
anıyoruz.

Türk Yurdunun kadim şehri
Gümülcine'deyiz.
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GÜNCEL

TENEFFÜS DUVAR

Küçük önlemlerle, büyük enerji
tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bu duvarın harcında
gençlik var.

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi

42

AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

KÜLTÜR SANAT
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Başkan Yardımcısı

Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli
İsimlerini Anıyoruz!
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SAĞLIK

SPOR

Geldi yine kış ayları,
gevşedi burun yayları.

Judo'da şampiyon olan
down sendromlu Ahmet Talha
Erdem'i tanıyalım.
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Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ocak ayında vizyona girecek
filmleri sizler için mercek
altına aldık.
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TİYATRO PERDESİ

EĞLENCE

Çekmeköy Belediyesi Kültür
Merkezleri'nde sahnelenen
ÜCRETSİZ tiyatro oyunları
sizi bekliyor:)

Kendine güvenen okurlarımızı Şehir
Testine davet ediyoruz. Şehirlerimize
dair ne varsa bu testte
bulabilirsiniz:)

53

Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

BEYAZ PERDE
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DANIŞMA KURULU

Genel Yayın Koordinatörü
Emrah Aslan
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Yayın Kurulu
Gökçe Öztürk
Basın Danışmanı

Muammer Özenen
Metin Yazarı

Fatih Cömert

ÖDÜLLÜ BULMACA

İçerik Yönetimi
Rabia Albayrak Değirmenci

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

Fotoğrafçılar
Burak Tunç
Ferat Şimşek

54

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

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

Yunanca'da ‘karşı yaka, öte’ anlamına gelen Pera,
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Beyoğlu semtine verilen isimdi.
Pera’da genellikle Osmanlı bakiyesi Gayrimüslimler ikamet eder
ve Batı ile ilişkiler bu küçük semt aracılığıyla yürütülürdü.
Bugün İstiklal Caddesi ile birlikte Taksim’i kapsayan Pera’nın
geçmişte bağları ile ünlü olduğunu söylesek kimsecikler bize inanmaz.
Hele İstanbulluların tam takım giyinerek en şık halleriyle
(bugün en salaş mekânlardan olduğunu göz önünde tutarsak)
bu semte ayak bastıklarını duymak kişiyi
hayrete düşürüyor doğrusu.
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En iyi

Kitaplar

BEŞ SEVGİ DİLİ
Gary Chapman

Eğer sevginizi, eşinizin anlamadığı bir dilde ifade ediyorsanız, sevgi
gösterdiğinizi hiç anlamayacaktır. Sorun iki ayrı dil konuşmanızdadır. Belki
kocanız cesaret verici sözler duymak istiyor ama siz bir akşam yemeği
pişirmenin onu neşelendireceğini düşünüyorsunuz. O kendisini hala kötü
hissederken, siz hayrete düşüyorsunuz. Veya belki de eşiniz, çocuklardan ve
televizyondan uzakta sizinle beraber olmayı çok arzuluyor. Ona verdiğiniz
çiçek de ona değer verdiğinizi anlatmıyor. "Beş Sevgi Dili"nde, nasıl
olduğunu anlamadan, sevginin eşsiz dillerini konuşmayı, anlamayı ve eşinize
sevginizi etkili bir şekilde gösterip,
karşılığında gerçek sevgiyi bulmayı
öğreneceksiniz.

GELİRKEN EKMEK AL

Şermin Yaşar

“Başımıza bir iş geldiğinde, bunu aksilik olarak kabul edebiliyor ve sineye
çekiyoruz; bu aksilik ikinci kez geldiğinde, geldi mi üst üste gelir diyoruz,
üçüncüsü tekrar ettiğinde her şey de senin başına geliyor diyerek rahatlıkla
kanaat bildiriyoruz, sonraki tekrarlardaysa başına bu kadar çok şey geliyorsa,
demek ki tüm bunları hak ediyor diyoruz. O bütün masumiyetiyle yaşamaya
devam etse bile...” İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu
coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor…
İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın “insanın
ruhuna” inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.

YORGUN SAVAŞÇI
Kemal Tahir

'Yol Ayrımı'nda yan karakterlerden biri olarak karşımıza çıkan Cehennem Topçu
Cemil, 'Yorgun Savaşçı'nın başkahramanıdır. İstanbul'a geldiğinden beri, bir türlü
üzerinden atamadığı yorgunluğu sanki dinlendikçe çoğalan Cemil, bir yandan âşık
olup evlendiği teyzekızı Neriman ile her şeyi bırakıp uzakta bir köyde yaşamayı
isteyecek kadar bıkkın; diğer yandan Anadolu'ya geçip Milli Mücadele'de
ön saflarda yer almayı isteyecek kadar da cesurdur. 1919 ve 1920 yıllarında
İstanbul'daki örgütlenmeleri ve Anadolu direnişini anlatan 'Yorgun Savaşçı',
Cumhuriyet'in kuruluşuna giden sürecin romanı olarak da okunabilir.
dergiteneffus.com
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Hastalıklara
Şifa Bir Karışım

Soğuk havaların kendisini
göstermesiyle birlikte özel
bir tarifle karşınızdayız.
Bu içecek tam bir şifalı
karışım. Hazırsanız
başlayalım mı?

X

10DK

KOLAY

ZOR

X1

Ma lzemeler
• 1 bardak su
• Avuç dolusu ıhlamur
• 1 adet muz
• 2 tatlı kaşığı bal

HAZ I RLA NIŞ I
Cezvemize 1 kahve fincanı su koyuyoruz, avuç dolusu ıhlamur da
ekliyoruz, 2 tatlı kaşığı balı ekleyip kaynamasını bekliyoruz.
Hafif soğumaya başlayınca servis edebiliriz.
Şifa olsun:)
LİMONLU KEK İLE

BİRLİKTE İYİ GİDER
8
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TASARRUFLU
PARKLAR GELİYOR

Çekmeköy Belediyesi, çevre ve bütçe dostu aydınlatma sistemleri ile hem parkları
hem de çocukların geleceğini aydınlatıyor.

Çekmeköy Belediyesi, park aydınlatmalarını çevre
ve bütçe dostu, enerjisini güneşten alan aydınlatma
sistemleri ile değiştiriyor. Gün ışığını depolayarak
elektrik enerjisine dönüştürülen sistem sayesinde
parklar geceleri de güneş ışığı ile aydınlatılıyor.
İnsan hareketini algılayan sensörlerle çalışan
çevre dostu uygulama ile maddi olarak da kar
elde edilmesi planlanıyor. 6 saat depolanan güneş
enerjisi ile aralıksız olarak 12 saat çalışabilen
sistem, yüzde 30 aydınlatma performansı
gösteren ekonomik modda kullanıldığında 36 saat
aydınlatma yapıyor. Her hangi bir afet durumunda
toplanma alanı olarak belirlenen parklar, bu
sistemle afet sonrası elektrik kesintisinden de
etkilenmeyecek.

Soğukpınar Mahallesi’nde başlatılan uygulamanın
kısa sürede tüm parklarda yapılacağını söyleyen
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
şunları söyledi: “Güneş enerjisi hem çevre hem
de bütçe açısından enerji alternatifleri arasında
ilk sırada olması gerekirken, ülkemizde maalesef
bundan faydalanma oranı çok düşük. Biz belediye
olarak parklarımıza kuracağımız sistemle gündüz
güneş ışığını depolayarak akşamları parklarımızı
aydınlatacağız. Böylece hem doğaya, hem de
halkımızın emaneti olan bütçeye faydamız olacak.
Çocuklarımızın bugün oynamaları için yaptığımız
parklarda, gelecekleri için de bir şeyler yapmış
olacağız,” dedi.

dergiteneffus.com
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TARİHTE OCAK arrow-circle-left

GANDİ İLE
GELEN
ÖZGÜRLÜK

KITALARARASI
“ALO”
7 OCAK 1927 - ABD

26 OCAK 1950 – HİNDİSTAN

İletişimde telefon devri New York’tan
Londra aranarak başlamış oldu. Bu
aynı zamanda kıtalararası yapılan ilk
telefon görüşmesi olarak tarihe geçti.

1947’de Gandi’nin uğraşlarıyla
bağımsızlığını ilan eden Hindistan
anayasayı kabul etti.

CASTRO’YA
AFOROZ

BÜYÜK
AYRILIŞ
1 OCAK 1993 - ÇEKOSLOVAKYA
Çekler ve Slovaklar 1917’de kurulan
Çekoslovakya topraklarını bölüştüler.
Bu ayrılmanın kararı iki etnik grubun liderleri
arasında 1992 tarihinde
verilmişti.

Papa XXIII. Ioannes, Fidel Castro’yu aforoz
etti. Amacı Katolik Hıristiyanlarının
Castro’ya verdiği desteğin önüne
geçebilmekti.

SEZAR’IN
ROMA’SI

TEBAASI
MÜSLİM
YÖNETİCİSİ
GAYRİMÜSLİM

8 OCAK 1784
KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ
Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesiyle Osmanlı
Devleti ilk kez Müslüman tebaasının
yaşadığı bir toprak parçasını
kaybetmiş oldu.

10

3 OCAK 1962 – KÜBA

dergiteneffus.com

10 OCAK 49 – İTALYA
Jül Sezar, ülkesindeki iç savaşın üstesinden
gelerek Roma’nın tartışmasız tek hâkimi
oldu. Bu durumda artık
Roma İmparatorluğu’nun da yükselişi
başlayacaktı.

arrow-circle-right TARİHTE OCAK

İLK
TÜRKÇE
SÖZLÜK

MÜHÜRLÜ
LAHİT

25 OCAK 1072 – TÜRKİSTAN

3 OCAK 1924 – MISIR

Türk kültür ve dilinin geniş kapsamlı ilk
sözlüğü olma unvanına sahip Divan-ı
Lügat-it Türk, Kaşgarlı Mahmud tarafından
yazılmaya başlandı.

Howard Carter, Luksor’daki tapınakta
Tutankamon’un taş lahdini buldu. Bulunan
lahit ilginç bir şekilde mühürlenmişti.

SULTANAHMET
CAMİİ

19.PADİŞAHIN
VEFATI

4 OCAK 1609 – TÜRKİYE
Bugün dahi heybetini ve ihtişamını koruyan
Sultanahmet Camii’nin temelleri atıldı.
Tamamlanması 7 yıl süren bu kıymetli
eserin Mimarlık görevini Sedefkâr
Mehmed Ağa üstlenmişti.

HİLAFET
TÜRKLERDE
22 OCAK 1517 – MISIR
Ridaniye Savaşı ile Mısır’ın fethini
tamamlayan Osmanlı Sultanlarından Yavuz
Sultan Selim, bu başarısıyla hilafeti de
kendi hanedanına taşımış oldu.

6 OCAK 1693 - TÜRKİYE
7 yaşında tahta çıkarak 39 yıl iktidarda
kalan ‘Avcı’ lakaplı Osmanlı Padişahı
4. Mehmet Edirne’de
vefat etti.

MEKKE’NİN
FETHİ
1 OCAK 630 - ARABİSTAN
Hudeybiye Anlaşması’nı bozan
Mekke’li müşriklerin üzerine yürüyen
İslam orudu şehri fethederek Kâbe’yi
bütün putlardan temizledi.

dergiteneffus.com
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Leyla ile Mecnun

Aşık mı olmuşum?
Niye öyle oldu ki acaba...

Arka Sokaklar

Babanız kalkıp döve
cekti sizi.

Ben tuttum,
sabaha döversin ded
im.

Aşk Yeniden

Ayfer teyze, sen yemeğe yardım
etmeyecek misin?
12
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Edeceğim, ben tadına
bakacağım.

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

JOKER

Hayatım bir traje
d

iydi zannederdim
.

Şimdi anladım ki

bir komediymiş.

THE 100

Clarke, lütfen 5 dakika daha...

125 yıl uyudun, kalk Bellamy.

House Of Cards

Geçmişi ne kadar derine
gömdüğün
önemli değildir, geri gelir
.

dergiteneffus.com

Dost sahibi olmanın tek yo
lu,
dost olmaktır.
13

DOSYA arrow-circle-left

Emmy Ödüllü Usta Oyuncu

Haluk Bilginer
Uluslararası Emmy Ödülü ile ülkemize haklı bir gurur yaşatan Haluk Bilginer’in
kariyer hayatına ışık tutuyoruz.

14
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Haluk Bilginer Emmy Ödül Gecesinde
Anadolu Ajansı'na Röportaj Veriyor.

U

lusal ve Uluslararası Sinema ve Tiyatro
Ödülü'nün sahibi usta aktör Haluk Bilginer, 1954
yılında hayata merhaba dedi. 3 çocuklu bir ailenin
ikinci çocuğu olarak İzmir’de dünyaya gelen duayen
oyuncunun tam adı Nihat Haluk Bilginer.
Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi
ve Demokrat İzmir Gazetesi'nin açtığı
liselerarası tiyatro yarışmasında ilk
ödülünü aldı. Jürideki tiyatro
müdürü Ragıp Haykır'ın
davetiyle İzmir Devlet
Tiyatrosu'nda konuk
oyuncu olarak çalıştı.

İngiltere Yılları
1980 ve 1993 yılları arasında İngiltere'de yaşayan ve
aynı zamanda İngiltere vatandaşlığı da bulunan Haluk
Bilginer, burada bulunduğu yıllar boyunca birçok
tiyatro oyununda, müzikalde, televizyon dizisinde ve
filmde rol aldı. 'Eastenders' dizisinde 250 bölüm
canlandırdığı Kıbrıslı Mehmet Osman
rolüyle ün kazandı.
Macbeth, My Fair Lady,
Pal Joey, Kafkas Tebeşir
Dairesi ve Phantom of
the Opera gibi çeşitli
tiyatro ve müzikallerde;
Eastenders, Memories
of Midnight, Bergerac,
Glory Boys, The
Bill ve Murder of a
Moderate Man gibi
televizyon dizilerinde
ve Children's Crusade,
Half Moon Street,
Ishtar, Buffalo Soldiers,
Spooks ve She's Gone
filmlerinde görev alan
ünlü aktör İngiltere'deki
kariyerinin ardından Türkiye'ye
döndü.

Lise öğrenimini
bitirmesinin ardından,
1972 yılında, Ankara
Devlet Konservatuarı
Tiyatro Bölümü'ne
girdi ve 1977'de
mezun oldu. Devlet
konservatuarından
mezun olduğu yıl
İngiltere'ye giden Bilginer,
Londra Müzik ve Drama
Sanatları Akademisi'nde
(LAMDA) bir yıl boyunca ileri
tiyatro öğrenimi gördü.
dergiteneffus.com
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Büyük talihsizlik
Haluk Bilginer, 1990 yılında İsmet Levendoğlu ve
Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nun kurucuları
arasında yer aldı ve Aldatma (Herold Pinter),
Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir
Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay
Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon
(Jean Genet) oyunlarında başrolleri
üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi
olmak için Odeon Sineması'nı
kiralayıp inşaata başladı ancak
1996'da çıkan yangınla bütün
emekler boşa gitti.
Ödüllü filmlere merhaba

Türkiye’ye ilk geliş ve evlilik
1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi
için ilk defa İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de
evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı. Hayatını bir süre
İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten
sonra çift, Hollywood'da 'indiana-jones' dizisinde ve
Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın 'İki Kadın' filminde birlikte
rol aldı. Çeşitli televizyon programları sayesinde ünlendi.

Gecenin Öteki Yüzü adlı televizyon
dizisiyle Türkiye'de tanınan bir oyuncu
haline gelen Haluk Bilginer; 1996'da
Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde,
ardından 'İstanbul Kanatlarımın Altında',
'Usta Beni Öldürsene', 'Masumiyet' gibi
ödüllü filmlerde rol aldı. Ateşten Günler,
Safiyedir Kızın Adı, Borsa, Son Söz Sevginin,
Gülşen Abi, Eyvah Babam, Eyvah Kızım
Büyüdü, Tatlı Hayat,
Karanlıkta Koşanlar,
Cesur Kuşku, Yine de
Aşığım, Sayın Bakanım
ve Hayat İşte gibi birçok
televizyon yapımında rol aldı.
Çelebi Haluk
Bilginer, Türkiye'deki sinema
kariyerine 1987 yapımı Kara
Sevdalı Bulut adlı filmle
başladı. 17.yüzyılda, uçmaya
teşebbüs eden ilk kişi olarak
dünya tarihine adını yazdıran
Hezarfen Ahmet Çelebi'nin
yaşam öyküsünün anlatıldığı,
İstanbul Kanatlarımın Altında
(1995) adlı başarılı filmde
Evliya Çelebi'yi canlandırdı.
1997 yapımı Masumiyet adlı
filmdeki performansıyla büyük
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2010 yılında Mahsun
Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp
yönettiği "New York'ta Beş
Minare" adlı sinema filminde
başrollerde Haluk Bilginer,
Mustafa Sandal, Mahsun
Kırmızıgül, Robert Patrick,
Gina Gershon, Danny Glover
rol almıştı.
Emmy Ödülü ile gururlandık!
Son dönemde rol adlığı
Şahsiyet dizisiyle uluslararsı
platformlarda da ülkemize gurur
yaşatan Bilginer, Uluslararası Emmy
Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu
seçildi. Kariyerinde emin adımlarla
ilerleyen ünlü aktör, hem üstlendiği
rollerle hem de seslendirmeleriyle adından
daha çok bahsettirecek gibi duruyor.
Dergimiz aracılığıyla kendisini tebrik ediyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

başarı elde eden ünlü aktör, aynı yıl Derviş Zaim'in
yönetmenliğini yaptığı, Sanem Çelik ve Uğur Polat gibi
isimlerin de görev aldığı Filler ve Çimen adlı filmde rol
aldı.
Tiyatro sahnesini asla unutmadı
Haluk Bilginer 1999 yılında oyuncu eşi Zuhal Olcay'la
birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. İkili büyük yatırımlarla
oluşturdukları tiyatro sahnesinde, Dolu Düşün Boş
Konuş (Steven Berkoff, 1999), Ayrılış (Tom Kempinsky,
2000), Ermişler ya da Günahkârlar (Anthony Horowıtz,
2002), Cimri (Moliere, 2004), Jeanne d'Arc'ın Öteki
Ölümü ve Atinalı Timon adlı oyunları oynadı.
dergiteneffus.com
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USTA OYUNCUNUN ALDIĞI BAZI ÖDÜLLER
•

1. Afife Tiyatro Ödülleri, 1997, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Histeri.

•

34. Altın Portakal Film Festivali, 1997, Masumiyet, en iyi Yardımcı Erkek Oyuncu.

•

10. Ankara Uluslararası Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi Erkek Oyuncu.

•

9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi Erkek Oyuncu.

•

9. Afife Tiyatro Ödülleri, 2005, Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu, Cimri.

•

18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Polis).

•

10. Afife Tiyatro Ödülleri, 2006, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu,
Jeanne d’Arc’ın Öteki Ölümü.

18

•

37. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri, 2010, En iyi Erkek Komedi Oyuncusu.

•

47. Uluslararası Emmy Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, 2019, Şahsiyet.

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY'ÜN
GURURU!

Haluk Bilginer'e Emmy Ödülü
kazandıran yapım; Şahsiyet
Dizisi'nden bir kare.

ülkemize
Emmy Ödülü alarak
tan
büyük bir gurur yaşa
eköy'de
Haluk Bilginer, Çekm
kendisiyle
yaşıyor. Bu vesileyle
uz!
ayrıca gurur duyuyor

OYUNCUNUN
ER MEYDANI
TİYATRO
SAHNESİDİR!

H

aluk Bilginer kendisiyle yapılan
bir röportajda, televizyon
oyunculuğu ve tiyatro
oyunculuğu arasındaki farklara ilişkin bir
soruya şu cevabı vermişti: "Oyuncunun
er meydanı tiyatro sahnesidir. Tiyatro
sahnesinde arada hiçbir aracı olmadan
seyirciyle baş başa kaldığı yerde aktör,
aktör müdür değil midir anlaşılır.
Sinemada televizyonda pek anlaşılmaz ve
televizyonda da oyunculuk öğrenilmez.
Dizilerde oynarsınız, ama oyuncu
olamazsınız."
dergiteneffus.com
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ALTIN TOP ODULU
SAHIBINI BULDU!
Her yıl spor camiasında sonuçları heyecanla beklenen Altın Top
ödülü bu yıl Messi’ye gitti.

Her sene Dünya'nın en iyi futbolcusunu belirlemek
için yapılan Altın Top ödülleri bu sene de sahibini
buldu. Toplamda 30 aday futbolcu arasında seçilen
yılın en iyi futbolcusu ödül törenine 2018-2019 sezonu
Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool'dan 7 oyuncu
aday olarak damga vurdu. Jüri tarafından seçilen
yılın en iyisinde son üçe; Barcelona'dan Lionel Messi,
Liverpool'dan Virgil Van Dijk ve Juventus'tan Cristiano
Ronaldo kaldı.

Ödülün sahibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel
Messi oldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012,2015,
2019 da bu ödülü kazanarak bu ödülü en çok kazanan
futbolcu olmayı başardı.
Başarı tesadüf değildir!

En fazla ödülü alan 2 futbolcu

Barcelona'nın 32 yaşındaki başarılı futbolcusu Lionel
Messi 2019 yılında kulüp ve milli takım seviyesinde
şuana kadar toplamda 46 gol atarak bu başarının tesadüf
olmadığını kanıtladı.

Daha önce 5'er kez bu ödülü alarak en çok ödüle sahip
olan Ronaldo ve Messi bu sene de son üçe kaldılar.
Liverpool futbolcusu Virgil Van Dijk ise ilk defa bu ödüle
bu kadar yaklaşmıştı.

Ronaldo ile kıyasıya bir yarış içinde gözüken Lionel
Messi bu sene ödülün sahibi olarak Ronaldo'nun bir
adım önüne geçse de seneye ödülü kim alacak heyecanı
şimdiden başladı.

Ronaldo
Messi

dergiteneffus.com
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Öğrenci Olmanın En Keyifli Tarafı

15 TATİL
Okullar bitip de çalışma hayatına girdiğinizde kimse size “hadi kışın 15 gün tatil
yapın, yazın da zaten 3 ay tatiliniz var” demeyecek. O halde bugünlerin kıymetini
bilip kendinize hem keyifli hem de eğitici bir tatil listesi yapmaya ne dersiniz?

E

ğitim öğretim sezonun yarısı anlamına gelen
sömestr tatili yaklaşıyor. 9 Eylül’de açılan
okullar Kasım ayında bir ara tatile girdi ve
şimdi sıra sömestr tatiline geldi. 20-31 Ocak
tarihlerinde 2019-2020 eğitim öğretim yılını yarılamış
olacağız. Bu süreyi en verimli şekilde geçirebilmek
mümkün. 2. döneme hem motive ve hazır bir şekilde
hem de dinlenmiş girmek için neler yapılabilir, gelin
birlikte göz atalım.
Sömestr tatili ile birlikte uyku saatleri değişimi, oyun
saatlerinin uzaması gibi birçok düzende belirli düzeyde
esnemelerin, çocukların üzerinde olumsuz etki
oluşturacağını düşünen ebeveynler, bunların düzenli ve
çok aşırıya kaçılmadan yapıldığı takdirde hiç bir sorun
oluşturmayacağını unutmamalılar.
Eksiklerinizi tespit edip giderin
Yarıyıl tatili; yeni eğitim dönemine hazırlanmak ve
geçmiş dönemi gözden geçirmek için çok önemli bir
fırsat. Boş zaman diye adlandırılan yarıyıl tatili aynı
zamanda kişilik gelişimi, bilgi, beceri ve hobi edinme
için de olmazsa olmaz bir detay.
Geçmiş dönemi gözden geçirdikten sonra
üzerinde duracağımız en önemli konu tabi ki
eksiklerimizin hangi konuda olduğunu tespit etmek
ve zayıf olduğumuz konulara bu boş zamanımızı
değerlendirerek müdahale edebilmek.

22
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tüm öğrenci
kardeşlerimize
iyi tatiller
dileriz :)

Konserler, spor,
sinema, tiyatro…
Tabi hep ders çalışıp
kendimizi bunaltmayacağız
Kendimize zaman ayırıp sinema,
tiyatro, spor, gezi, konser
gibi çeşitli hoşumuza gidecek
aktivitelerle keyif alacağımız bir
süre geçirmek hepimize çok iyi
gelecek.
Yapacağımız aktiviteler alanımızla
ileride yapacağımız veya yapmayı
düşündüğümüz dalla ilgili olabilir
bir müze, seminerler, söyleşiler gibi.
Hiç görmediğiniz yerleri keşfetmek
de tatil programımıza ekleyebileceğimiz
aktiviteler arasındaki yerini alabilir. Ailemizle
bol bol zaman geçirip aktivitelerin bir kısmını
onlarla da yapabiliriz.
Eski sayılarımıza bir göz atın
Yarıyılı değerlendirme listesi yapın. Yapacağınız,
planladığınız her şeyi yazın ve uygulamaya çalışın.
Emin olun ki bundan keyif alacak ve gayet verimli
bir sömestr dönemi geçireceksiniz. Gezip görülecek
yerler listesi yapmak isteyen arkadaşlar dergilerimizin
geçmiş sayılarını gözden geçirip tanıttığımız mekânlar
arasından seçim yapabilirler.
dergiteneffus.com
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Ş E H R İ N

E N

G Ö Z D E

S A N AT

M Ü Z E L E R İ N D E N

ISTANBUL MODERN
İstanbul Modern 3 yıllığına, Karaköy'deki binasından
Beyoğlu'ndaki gecici binasına taşındı.

Türkiye’nin sanatsal yaratıcılığını ve kültürel kimliğini ulusal ve
uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak amacıyla 2004 yılında ülkemizin
ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olarak kurulan İstanbul Modern,
disiplinler arası etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

İ

SERGİ, KOLEKSİYON VE
EĞİTİMLER

stanbul Modern,
uluslararası bir
yönelimle, modern ve
çağdaş sanat yapıtlarını,
fotoğraf, tasarım, mimari,
yeni medya ve sinema
alanlarındaki üretimleri
koleksiyonunda toplayıp,
koruyor, sergiliyor ve
belgeliyor. Türkiye’nin
kültürel kimliğinin
uluslararası sanat
ortamıyla paylaşılmasına
aracılık ediyor.

24

Sanatçıların üretimlerine
ve uluslararası işbirlikleri
kurabilmelerine destek oluyor. Sanatı
kitleler için kolayca erişilebilir kılmayı
görev edinen İstanbul Modern, bu
amaçla her yaştan sanat izleyicisine
eğitim programları da sunuyor.
Müzenin koleksiyonları, sergileri ve
eğitim programları, her kesimden
ziyaretçiye sanatı sevdirmeyi ve
ziyaretçilerin etkin biçimde sanata
katılımlarını sağlamayı hedefliyor.
dergiteneffus.com
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KISA SÜRELİĞİNE BEYOĞLU’NDA!

MÜZE ÜCRETLERİ VE ÜCRETSİZ İMKÂNLAR

İstanbul Boğazı’nın kıyısındaki Karaköy’de 8.000
metrekarelik bir alana kurulan ve 14 yıl boyunca
faaliyetlerini bu binada sürdüren İstanbul Modern,
yeni binası tamamlanana kadar, Mayıs 2018
itibariyle 3 yıl boyunca Beyoğlu’ndaki
geçici mekânında ziyaretçilerini
ağırlamaya başladı. Süreli
ve sürekli sergi salonları,
fotoğraf galerisi, eğitim
ve sosyal programları,
kütüphane, sinema,
kafe ve mağazasıyla
kültürel faaliyetler bu
müzede bir başka.

Tam biletin 32 TL öğrenci biletin ise 18 TL olduğu
müzede perşembe günleri Türkiye'de ikamet
ziyaretçilere ücretsiz. Ayrıca Salı günleri 14:00-18:00
saatlerinde 18-25 yaş öğrenciler de müzeyi ücretsiz
gezebilirler. Müze Kart ile yılda bir sefer yapılan
ziyaretlerden de herhangi bir ödeme
alınmıyor.
15 TATİL İÇİN KEYİFLİ
BİR FIRSAT
Özellikle çağdaş sanatlar
alanında önemli sergiler ve
belgeler sunan müze siz
değerli İstanbulluların kapısını
çalmasını bekliyor. Bu 15
tatilde kaçırılmayacak bir
fırsat olarak İstanbul Modern’e
uğrarsanız, şehrin prensi
sayılan Galata Kulesi önünde bir
fotoğraf çektirmeyi de unutmayın
deriz.

HANGİ GÜNLER
ZİYARET
EDEBİLİRSİNİZ?
Pazartesi günü kapalı
olan müze salı, çarşamba,
cuma, cumartesi günleri
saat 10:00-18:00 arası hizmet
verirken perşembe günü 10:0020:00 saatlerinde pazar günü ise
11:00-18:00 saatlerinde hizmet veriyor.

dergiteneffus.com
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YENİ SİSTEM
EURO 2020’DE BİZLERİ
NELER BEKLİYOR?
Tüm dünyanın dört gözle beklediği Euro 2020 bu yaz, birçok yenilikle bizi bekliyor.
12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynayacak Avrupa'nın en iyi 24 ülkesinin yarışacağı
Avrupa Şampiyonası’na ufak bir göz atalım.
Euro 2020’de her zamankinden farklı en önemli özellik
maçların tek bir ülkede oynanmak 12 farklı ülkede oynanacak
olması. Şampiyonanın 60. yılı şerefine özel birbirinden farklı
12 ülke dev organizasyona ev sahipliği yapacak. İşte o ülkeler:
İtalya, Azerbaycan, Rusya, Danimarka, Hollanda, Romanya,

26

İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda, Almanya, Macaristan.
Bu 12 ülkeden hiçbiri turnuvaya direkt katılma hakkı kazanmamakla birlikte, elemelerle katılma şansı elde ederlerse grup
aşaması müsabakalarını kendi evlerinde oynayacaklar. Turnuvanın yarı final ve final aşamaları İngiltere'de tamamlanacak

dergiteneffus.com
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Yeni Kura Sistemi
Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 ülke 6 gruba ayrılacak.
Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 ekibe ilaveten gruplarını
3. sırada tamamlayan takımlardan en iyi 4’ü, bir üst tura
yükselecek.
Gruplardaki puan eşitlikleri gol averajına bakılarak (averaj
eşitliği halinde atılan gol sayısına bakılacak) bozulacak. Son
16 takım arasından şampiyon, tek maçlı eleme sistemiyle
belirlenecek.

A GRUBU

Turnuvanın bir başka ilki ise; ilk defa ülkeler arası bir
turnuvada Video Hakem Sistemi (VAR) uygulanacak olması.
‘Milli Takım’ımızın da yer alacağı turnuvada açılış maçı İtalya
ile Türkiye arasında Roma'da yapılacak. Elemelerde üstün bir
performans göstererek son maçlar sonucunda grubu lider
tamamlamayı kıl payı kaçıran millilerimiz 2. olarak elemeleri
tamamlamıştı. Şampiyonaya direkt katılmaya hak kazanan
milliler A grubunda İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu
grupta yer aldı.
Turnuvadaki diğer gruplar ise şu şekilde sıralandı;

B GRUBU

C GRUBU

TÜRKİYE

Danimarka

Hollanda

İtalya

Finlandiya

Ukrayna

İsviçre

Belçika

Avusturya

Galler

Rusya

Uluslar Ligi Play Off
D veya A Grubu birincisi.

E GRUBU

F GRUBU

D GRUBU
İngiltere

İspanya

Portekiz

Hırvatistan

İsveç

Fransa

Çekya

Polonya

Almanya

Uluslar Ligi Play Off
B Grubu birincisi

Uluslar Ligi Play Off
D veya A Grubu birincisi

Uluslar Ligi Play Off
C Grubu birincisi

Ülkemizin bayrağını dalgalandıracak
millilerimizin yanındayız.
Haydi çocuklar, tüm dünyaya
Türk’ün gücünü gösterin!

dergiteneffus.com
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KONUŞAN FOTOĞRAFLAR C
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/

SAL AC AK

C KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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5 KİŞ
İLETİ
SİNEMA B

HEDİYENİZİN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
GSM NUMARANIZ
ÖNEMLİ:)
ÇEKİLİŞLE SİNEMA BİLETİ
HEDİYESİ KAZANAN
OKURLARIMIZ
• Ali Sulmaz
• Ceren Çam
• Melisa Havva Çon
• Esma Elmas
• Zeynep Rüveyda Taşçı

Esin Ülkü

30

dergiteneffus.com

Fotoğraf, Şiir ve
Sözlerinizi
Bize İletin,
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Buluşturalım!

TELEFON NUMARANIZ (GSM)
0 5 x x x x x x x x x

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

ÖDÜLLÜ
BULMACA
SAYFA 53'te

r

İyi Eğlencele
Dileriz:)

Seda Gülmez

Nisa Nur Başpınar
dergiteneffus.com
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Ülkemizin En Cesur Emniyet Müdürlerinden Şehit

GAFFAR OKKAN

32
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Görevlendirildiği her şehirde asayişi sağlayan, kadın polislerin önünü
açan ve ülkesine aşkla hizmet eden bir devlet adamının hikâyesine
misafir oluyoruz.

G

affar Okkan 24 Şubat 1952 yılında
Adapazarı’nın Hendek ilçesinde doğdu. Fikri
Okkan ve İmran Okkan çiftinin oğlu olarak
dünyaya gelen Okkan’ın tam adı Ali Gaffar'dır.
Emniyet mensubu olmasının yanı sıra iş hayatına dair
çeşitli kitaplar da kaleme alan cesur yürek, etrafında ve
aile hayatında çok sevilen bir kişiliğe sahipti.
Görev aşkıyla yanan
bir emniyet müdürü
30 Eylül 1970
tarihinde polis
kolejinden, 29 Eylül
1973 yılında ise
polis akademisinde
mezun olup İzmir İl
Emniyet Müdürlüğüne
Komiser Yardımcısı
olarak atandı. İzmir'de
emniyet amirliği
rütbesine kadar çeşitli
birimlerde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğüne atanarak, 1985 yılında şube
müdürlüğüne terfi etti. 1986 yılında Eskişehir İl Emniyet
Müdürlüğü kadrosunda görev aldı. Eskişehir'de1992
yılında Emniyet Müdür yardımcılığı yaptı.
6 Aralık 1993 yılında 1. sınıf emniyet müdürlüğüne
terfi ederek, Kars İl Emniyet Müdürü olarak atandı. 18
Kasım 1997 yılında
Diyarbakır İl Emniyet
Müdürü olarak göreve
başladı. Bu arada İstanbul
Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Kamu Yönetimi
bölümünden mezun oldu.
Kadın polislerin önünü
açtı
Kars Emniyet Müdürü
iken, Diyarbakır gibi
yıllarca PKK ve Hizbullah
terörünün ve aşırı göçün ağır sonuçlarını yaşayan bir ile
emniyet müdürü olarak atandı. Hüseyin Velioğlu'nun

dergiteneffus.com
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Suikasta kurban gitti
İstanbul Beykoz'daki villasına yapılan baskında büyük
rolü vardı. Gaffar Okkan Hizbullah’ın çökertilmesinde
büyük rol oynadı. Kadın polisler ilk defa onun emriyle
sokağa çıktılar, trafiği yönettiler.
Gaffar Okkan 2 küçük otomobil aldı ve mavi-beyaza
boyattı. İkişer kadın polis görevlendirdi. Bir otomobil
kaybolan çocukları toplayıp ailelerine teslim ediyor,
diğeri de yürümekte zorluk çeken yaşlılara yardım
ediyordu. Havaalanında kadın polisler yaşlı yolcuların
bilet işlemlerini yaptı, uçağa kadar götürdü. Havaalanına
tekerlekli sandalye aldırdı.
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Halkın sevdiği değer verdiği bir yetkiliydi Gaffar Okkan
ülkenin doğusunda devlet olduğunu hissettirmiş
insanın değerli olduğunu hissettirmişti bölge insanına.
Diyarbakır İl Müdürlüğü görevinde iken 24 Ocak 2001
günü saat 17:40 sıralarında makamında valilik binasına
makam aracıyla seyir halinde iken, kimliği belirsiz
kişilerce pusuya düşürülerek açılan ateş sonucu hayatını
kaybetti.
Kanın yerde kalmadı!
49 yaşında Diyarbakır'da görevi başındayken şehit edilen
Gaffar Okkan Adapazarı Hendek şehir mezarlığına
defnedildi. Ülkesinin güvenliği için her kademede halka
hizmet etmiş önemli şahsiyetlerimizden Gaffar Okkan’ı
saygı ve rahmetle anıyoruz. Terör örgütlerine bugün de
göz açtırmayarak rahat uyuması için milletçe gereğini
yapıyoruz!
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ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NIN YIL DÖNÜMÜNDE ŞEHİTLERİMİZİ

MINNETLE ANIYORUZ
G

üney sınırlarımızın güvenliği için Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından Suriye Afrin’de 20 Ocak
2018 tarihinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı
Operasyonu’nda şehitler vermiştik Şehit ateşinin düştüğü
yerlerden bir tanesi de Çekmeköy’dü. Piyade Üstçavuş
Fatih Mehmethan, 27 Ocak 2018’de şehadete erdi.

Şehit Piyade Üstçavuş
FATİH MEHMETHAN

Harekâtın yıldönümünde bu vatan için canlarını siper
eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor,
gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

dergiteneffus.com
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GUMULCINE
TÜRK YURDUNUN KADİM ŞEHRİ

stanbul’un yanı başında,
vizeniz varsa çat kapı
gidebileceğiniz bir rota
Gümülcine. Ata yadigârı
topraklarda adım başı bir Batı
Trakya Türk’üne rastlamak
mümkün.

BULGARİSTAN
MAKEDONYA

Gümülcine

ARNAVUTLUK

İ

Batı Trakya’nın güzide mekânlarından Gümülcine’de tarihin tozlu
sayfalarına mercek tutup gezilip görülecek yerlerini sizler için araştırdık.

YUNANİSTAN

TÜRKİYE

Bu bölge 1362 - 1364 yıllarında
Birinci Murat’ın ünlü komutanı
Evranos Bey tarafından
Osmanlı topraklarına katılmış.
1913’te Bükreş Anlaşması ile
Bulgaristan’a verilmiş. 1920’de
imzalanan San Remo Anlaşması
sonucunda tüm Batı Trakya
ile birlikte Yunanistan’a dâhil
edilmiş.

Eski Pazar
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Anadolu’dan Gümülcine’ye
yerleşim
Türkler bugün Gümülcine
nüfusunun yüzde 40’ını
oluşturmakta. Osmanlılar
döneminde Türk nüfusunu
güçlendirmek için özellikle
Konya yöresinden,
Karaman’dan Türkmenler bu
bölgeye yerleştirilmiş
Söylentilere bakılırsa ismi
Kömürcü Nine’den gelmekte.
Gümülcine’de 83’ü Türk, 13’ü
Rum, 36’sı da karışık olmak
üzere 132 köy var. Nüfusun
yüzde 88’i köylerde
yaşıyor.

Gümülcine Meydan

dergiteneffus.com
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Ayakta kalan Osmanlı eserleri
Osmanlı eserlerinden günümüze kadar ayakta kalabilenleri
Gazi Evrenos Bey İmareti, Eskicami, Yenicami, II.
Abdülhamid tarafından 1302’de
(1884-85) yaptırılan saat kulesi, Rusçuklu Vezir Şerif Hasan
Paşa’nın karısı Fatma Hanım Türbesi’nin (1781) yanı sıra
küçük camiler ve sanat değeri yüksek olmayan çeşmelerden
oluşuyor.

Saat Kulesi ve Yeni Cami
Gümülcine'de Bir Bahar Akşamı

Gümülcine’de gezilecek yerler
1973 tarihinden beri şehirde Trakya Demokritos
Üniversitesi yer alıyor. Ayrıca her bir köşesi hem tarihi
hem de doğal güzellikler sunuyor. Bu kadim Türk şehrine
yolunuz düşerse mutlaka görmeniz gereken yerler:
•
•
•
•
•
•

15 TEMMUZ ŞEHİDİMİZİN
GÜMÜLCİNE’YE UZANAN
HİKÂYESİ
Mustafa CAMBAZ

Eski Camii
Gazi Evronos Bey İmareti
Yeni Camii
Saat Kulesi
Heart Of The City (Orta Kare)
Bizans Kalesi

Gümülcine’de doğup büyüyen 15 Temmuz
şehidi gazeteci ve fotoğrafçı Mustafa
Cambaz Yunanistan’ın askere çağırmasıyla
"Yunan'a askerlik yapmam!" diyerek
Batı Trakya’daki köyünü terk edip
İstanbul’a göç etmişti.

dergiteneffus.com
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KÜÇÜK ÖNLEMLERLE BÜYÜK ENERJİ
Her birimiz, kendi enerjimizi dahi boşa sarf etmekten hiç memnun
olmayız. Hal böyleyken gelecek nesillerin enerji ihtiyacına göz dikmeye
hakkımız var mı? Daha yaşanabilir bir dünya için buyurun yazımıza.

Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından biri haline
gelen ve aşırı kullanma ile gelecek nesilleri zor
durumda bırakacak olan enerjinin, gereği kadar
ve bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla
ülkemizde her yıl 11-18 Ocak tarihleri
arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanıyor.
Enerji Tasarrufu Haftası’nda, her sene,
enerji tüketiminin önemi için insanlara
yapması gerekenler anlatılıp enerjinin
tasarruflu, idareli kullanması gerektiğinin
altı çiziliyor. Özellikle tükenebilir enerji
kayaklarının gelecek nesillere aktarılması
için bilinçlendirmek bu konu hakkındaki en
olmazsa olmaz maddelerden.

Her Yıl
11-18 OCAK
Tarihleri Arasında
Enerji Tasarrufu
Haftası
Kutlanıyor.
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TASARRUFUNA NE DERSİNİZ?
Peki, tasarruflu ve bilinçli bir enerji harcaması için
neler yapabiliriz? İşte Teneffüs dergisi okurları için
hazırladığımız kısa, anlaşılır ve faydalı listemiz:
• Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın.
• Buzdolabı ve buzluğunuzun kapağını gereksiz yere açıp kapatmayın.
• Su ısıtıcınıza (kettle) ihtiyacınız olan miktardan fazla su koymayın.
• Daha uzun dayanan ve elektrik tüketimi az olan kompakt floresan
ampulleri seçin.
• Oturmadığınız odalarda yanan ışıkları kapatın.
• Kapı, pencere kenarlarında bulunan çatlak ver yarıkları kapatın.
• Kullanacağınız ev aletlerini satın alırken yalnızca fiyat olarak değil,
enerji tasarrufu açısından da değerlendirin.
• İşiniz bittiğinde elektrikli cihazlarınızı düğmesinden kapatın.
Görüldüğü gibi günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz küçük önlemlerle
büyük enerji tasarrufları sağlayabiliriz. Herkese, dünyamızın ve kaynakların
sadece bizlere tahsis edilmediğini gelecek nesillerin de bu kaynaklar
üzerinde hakkı olduğunu idrak edebilecekleri bir ömür
diliyoruz.

dergiteneffus.com
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ÇEKMEKÖY ORMANLARI EN UZUN GECE
KOŞUSUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI tılar.

Binlerce sporsever yılın en uzun gecesinde Çekmeköy ormanlarında kıyasıya yarış

Yılın en uzun gecesi Çekmeköy’de macera dolu bir
yarışla geçti. Çekmeköy Belediyesi ve Uzunetap
tarafından gerçekleştirilen, binlerce sporcunun
katıldığı “En Uzun Gecede Koş ya da Pedalla”
yarışına Taşdelen Mesire Alanı ev sahipliği yaptı.
Koşu ve bisiklet olmak üzere iki farklı dalda
gerçekleşen yarış; koşu 8 km, koşu 20 km, ultra
maraton 60 km ve bisiklet 20 km olmak üzere 4 ayrı
kategoride yapıldı.
Yarış öncesi ve sonrası start alanında kurulan
sahnede düzenlenen çeşitli etkinliklerle sabahın
ilk saatlerine kadar süren programda heyecan hep
üst seviyedeydi. Bando takımı ile ısınma hareketleri
gerçekleştiren sporculara, alanda kurulan sobaların
başında çay ve çorba ikram edildi.
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Karanlık ormanda başlarına ve ayak bileklerine
taktıkları ışıklarla yollarını bulmaya çalışan
yarışmacılara her 100 metrede bir asılan fosforlu
bezler yön gösterdi. Belirli aralıklarda bulunan
kontrol noktalarında yiyecekiçecek takviyesi yapıldı.
Programa katılarak sporculara başarılar dileyen
Çekmeköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Latif Coşar,
“Taşdelen ormanlarında büyük bir heyecan, büyük
bir telaş var. Tüm sporcularımızı ve sporcularımızı
yalnız bırakmayan vatandaşlarımızı Çekmeköy
Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz adına
selamlıyorum. Bu sene yedincisini düzenlediğimiz
‘En Uzun Gece Koşusu ve Koş veya Pedalla’ programı
gerçekten doğa sporlarının başkenti Çekmeköy’e
ayrı bir heyecan ayrı bir sportmenlik katıyor” dedi.

dergiteneffus.com
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SENi ŞiFREM
YAPACAKTIM AMA,
“KARAKTER YETERSiZ”
DiYOR.

HİÇBİR ŞEY OLMAZSA
SABAH OLUR.
KIŞ GELDİ,
KARDAN DA OLSA ADAM GÖRECEĞİZ!

YAS- AMADAN
ÖLMEYE
İTİRAZIM VAR!
www.
D er g i T e n e ff us
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OCAKTAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI
Ocak ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

Bayrak Şairi

Arif Nihat Asya

1904 İstanbul Çatalca doğumlu Arif Nihat Asya,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat mezunlarından. Ömrü
Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, Ankara ve Kıbrıs
gibi memleketlerde lise öğretmenliği yaparak geçti.
1950-1954 yılları arasında Adana’dan milletvekili
seçilerek mecliste de bulundu. Vekillik sonrası tekrar
öğretmenliğe dönen usta kalem 1962’de emekli
olduktan sonra Yeni İstanbul ve Sabah gazetelerinde
yazılar yazdı. Nazmın her türünde eser veren Arif
Nihat Asya, şiirlerinde hece, aruz ve serbest vezin
kullandı. Milli duydular onun dizelerinde kendini
hemen fark ettirirdi. Bayrak ve vatan onun şiirlerinin
baş aktörüydü. 5 Ocak 1975’te Ankara’da aramızdan
ayrılan şairimizi saygıyla anıyoruz.

Yeşilçam’ın Duayeni

Münir Özkul

15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu,
küçük yaşta tiyatroya merak salarak, İstanbul Erkek Lisesi’ni
bitirdikten sonra sahnelerdeki yerini almaya karar verir. İlk amatör
sahne deneyimine 1940’da başlayan Özkul, İstanbul Devlet
Tiyatrosu’nda bir süre rol alıp Ankara’ya geçti. 40’lı yılların sonunda
beyaz perdede kariyerini sürdürdü ve 400’ün üzerinde filmde yer
alarak Türk sinema tarihine damgasını vurdu. Sanat hayatı boyunca
birçok ödüle layık görülen usta isim 5 Ocak 2018’de ebediyete göç
etti. Kendisini sevgi ve özlemle yâd ediyoruz.
42
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Sarı Lacivert Bir Sevda

Lefter
Kücükandonyadis

Lefter Küçükandonyadis, 22 Aralık 1925 senesinde
Büyükada'da dünyaya geldi. 2 yıl Taksim Spor forması giyen
Lefter, 1947'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Avrupa’da da
bir süre oynadıktan sonra İstanbul’a dönerek 1953-1954
sezonunda gol kralı oldu. Kariyeri boyunca 832 gol atarak
rekor kıran Lefter, futboldaki başarısıyla ordinaryüs lakabıyla
anıldı. 9 kez Milli Takım kaptanlığı yaptı ve başarılarından
ötürü Altın Şeref Madalyası ile ödüllendirildi. 13 Ocak 2012’de
aramızdan ayrılan başarılı futbolcu her daim sarı lacivert
tutkunuydu. Kendisini saygıyla anıyoruz.

Dizeleri Ezbere Bilinen Şair

Özdemir Asaf

11 Haziran1923’te, Ankara’da dünyaya gözlerini
açan Özdemir Asaf, babasının görevi sebebiyle daha
çocukken ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Galatasaray
Lisesi’nde eğitimine başlasa da diplomasını Kabataş
Erkek Lisesi’nden aldı. Hukuk, İktisat ve Gazetecilik
Fakültelerinde gidip gelen eğitim hayatı ne yazık ki yarıda
kaldı. Üniversitede tanıştığı Sabahat’a, uğrunda ateşlenip
yataklara düşecek kadar aşık oldu ve nihayetinde
evlendiler. 13 yıl süren evlilik onlara Seda isimli güzel bir
kız çocuğu bırakmıştı. Boşandıktan sonra kendini edebi
eserlerine veren Asaf, Lavinya şiiriyle ödül kazandı. Lise
yıllarındaki platonik aşkın naifçe satır satır dizelerden
aktığı bir aşktı bu. İleri yaşlarında yeniden evlendi ve 3
çocuğu oldu. 1981 yılının Ocak ayının 28. günü Akciğer
kanseri sebebiyle aramızdan ayrıldı. Kendisini özlem ve
saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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GELDİ YİNE KIŞ AYLARI,
GEVŞEDİ BURUN YAYLARI
Havalar soğuduğunda her birimiz Grip tehdidi ile karşı karşıya kalıyoruz.
Öldürmeyip süründüren, insanı canından bezdiren, yataklara düşürüp
enerjisini çeken bu hastalıktan birkaç öneri ile uzaklaşmak istemez misiniz?
Malum, havalar soğumaya başlıyor. Bununla birlikte soğuk
algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklar da çoğalıyor. Biz ne
kadar dikkat etsek de girdiğimiz ortamların havasızlığı,
hasta olan insanların yeterince temizliğine dikkat
etmemeleri bizi hasta edebilecek etkenler arasında. Peki,
biz nelere dikkat etmeliyiz?

Gribin yayılmaması için el hijyeni çok
önemli. Eller bol su ve sabun ile en az iki
dakika yıkanmalı. Bu önlem, hastalığın
bulaşma riskini azaltıyor.

Hapşırırken ya da öksürürken kolun
iç yüzeyi ağıza ve buruna tutularak
vücuttan çıkacak damlacıklar
engellenmeli.

Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığı
kazandırılmalı, ebeveynler çocuklara
örnek olmalı. Kreş ve okul gibi çocukların topluca Lavabo, klozet, tırabzan ve kapı kolu gibi
yüzeyler sık sık temizlenmeli. Bu
bulunduğu mekanlarda bulaşma riski
yüzeylerde barınan grip mikrobu çok
yüksek olan bu hastalığın yayılmaması için
kolay bulaşmaktadır
çocuklara hijyen kuralları anlatılmalı.
Grip olanlar, kullandıkları eşyaları
diğer insanlarla ortak
kullanmamalı.
Kâğıt mendiller bir kez
kullanıldıktan sonra atılmalı
ve sık sık değiştirilmeli
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Kapalı mekânlar sık sık
havalandırılmalı, toz ve akarların
yayılmaması için elektrikli süpürge
kullanılmalı.
dergiteneffus.com
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Peki, grip olduğumuz
takdirde neler yapmalıyız
şimdi birde onlara bakalım;
Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt,
mandalina, limonlu çay, zencefil,
kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, bal, soğan ve
sarımsak gibi besinler sık sık
tüketilmeli.
Bol bol sıvı tüketip ve iyi bir
şekilde dinlenmeye
çalışılmalı

Acil durumlar için muhakkak
hekime görünmeli.

Ateş yükselmesi gibi
durumlarda ılık bir duş
alınmalı.
Artık kış aylarıyla birlikte
hastalıklar kapıda. Önleyici
tedbirlerle sağlığımızı
koruyabileceğimiz gibi
hastalıktan kaçamadığımız
durumlarda da iyileşmek
için gereken özveriyi
göstermeliyiz. Herkese
sağlıklı bir yıl dileyerek
önerilerimizi dikkate
almanızı umuyoruz.
dergiteneffus.com
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SENİNLE GURUR DUYUYORUZ

AHMET TALHA
Fırsat verilirse down sendromlu bireylerin elde edebileceği başarılarda bir sınır olmadığını
gösteren Milli Sporcumuz Ahmet Talha Erdem’i Teneffüs ailesi olarak tebrik ediyoruz.

P

ortekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda
Milli gururumuz Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazanarak bu alanda
Türkiye'ye ilk Dünya Şampiyonluğunu kazandırdı.

Portekiz'in Guimaraes kentinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya
Şampiyonası’na Türkiye damga vurdu. Turnuvada farklı kategorilerde Talha
Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar altın madalya kazanarak dünya şampiyonu
olurken, gümüş madalyayı alarak ikinciliği elde eden Mehmet Can Topal da
bizlere büyük bir gurur yaşattı.

Sporcunun Annesinden Duygu Dolu Mesaj
Türkiye'ye İlk dünya şampiyonluğu kazandıran Talha Ahmet Erdem
spora 4 yıl önce başladı. Milli sporcumuzun annesi Semiha
Hanım, oğlunun başarısıyla ilgili duygularını “İmkânlar
verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık.
Elde ettiği başarı, bize yaşattığı çok güzel bir duygu, çok
güzel bir mutluluk yaşattı. Benim yol arkadaşım o. Bu
zamana kadar beraber geldik, bundan sonra da beraber
ilerleyeceğiz. Oğlumdan derece bekliyorduk. Bu,
hepimiz için çok güzel oldu. Yaşadığımız tarif edilemez
bir duygu.” şeklinde özetledi.

Ahmet Talha, sporcu kimliğinin yanı sıra çalışma hayatında
da aktif rol oynuyor. Down Cafe’de çalışarak harçlığını
çıkarıyor. Gitar çalarak da müzikle haşır neşir oluyor.
Ailesiyle arkadaş gibi vakit geçiren Milli Sporcumuzun
bayrağımızı her daim gururla dalgalandıracağını biliyor
kendisine tüm hayatı boyunca sağlık ve başarı diliyoruz.
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İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
ÇEKMEKÖYLÜLERİ GÜLDÜRDÜ
u

Çekmeköy Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro oyun
” İyi Kötü Çirkin” yüzlerce Çekmeköylüyü ağırladı.

T

aşdelen Turgut Özal Kültür Merkezi’nde
sahnelenen “İyi Kötü Çirkin” adlı tiyatro
oyunu yüzlerce Çekmeköylüyü ağırladı.
TRT 1 Ekranlarında yayınlanan 80’ler dizisiniz
sevilen oyuncuları Eray Yasin Işık, Erdem Baş,
Hakan Bulut ve Türk sinemasının komedi
alanında aran yüzlerinden biri olan Ersin
Korkurt’un sahne aldığı tiyatroda Çekmeköylüler
doyasıya eğlendiler.
Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak
Bacinoğlu yönetiminde sahneye koyulan "İyi
Kötü Çirkin" oyunu ile iyilik ve kötülük kavramı;
trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve espirili bir dille
anlatılıyor.
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IP MAN 4: FİNAL
Man filminin devam halkası olan yapımda, WingChun dövüş tekniğinin ustası Ip Man,
ABD’de WingChun okulu açarak yerel dövüş sanatları topluluğunu rahatsız eden
öğrencisinin yanına gitmeye karar verir. Wilson Yip’in yönetmen koltuğunda oturduğu
filmde Donnie Yen bir kez daha Ip Man’e hayat veriyor.
Vizyon Tarihi: 1 Ocak 2020
Film Türü: Dram, Biyografi, Aksiyon | Yönetmen: Wilson Yip
Oyuncular: Donnie Yen, Kwok-Kwak Chan, Scott Adkins, Jim Liu, Vanness Wu
Senaryo: Edmond Wong

DOLİTTLE

1917
Sam Mendes'in
yönettiği, usta isim
Roger Deakins'in
görüntü yönetmenliğini
üstlendiği
1917, I. Dünya Savaşı
sırasında bir tuzağa
doğru gitmekte olan bir
tabur askerin hayatını
kurtaracak mesajı,
zamanla yarışarak
iletmeye çalışan iki
askerin hikâyesini
anlatıyor.
yelken açmıştır.

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Film Türü: Dram, Suç
Yönetmen: Sam Mendes
Oyuncular: George MacKay, Andrew Scott, Richard Madden,
Mark Strong, Colin Firth | Senaryo: Krysty Wilson-Cairns,
Sam Mendes
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Kraliçe Victoria
İngiltere’sinin ünlü doktoru
ve veterineri olan tuhaf Dr.
John Dolittle, yedi yıl önce
karısını kaybettikten sonra
canlı, egzotik hayvanlarıyla
birlikte kendisini Dolittle
malikânesinin yüksek
duvarlarının ardına
kapatmış. Ama genç kraliçe
ölümcül bir hastalığa
yakalanınca, Dolittle çare
aramak üzere efsanevi
bir adaya doğru, epik bir
maceraya gönülsüzce

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020
Yönetmen: Stephen Gaghan
Oyuncular: Robert Downey Jr, Michael Sheen, Antonio Banderas,
Ralph Ineson
Senaryo: Stephen Gaghan
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OCAK 2020'de

Çekmeköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nde
Sahnelenen ÜCRETSİZ Tiyatro Oyunlarına
Hepinizi Bekliyoruz :)

OCAK

Yetişkin Tiyatrosu Oyunlarına
12 Yaşından Küçük Çocukların Getirilmemesini
Önemle Rica Ediyoruz ;)
dergiteneffus.com
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EĞLENCE arrow-circle-left

Kendine Güvenen

SEHIR TESTIMIZE BUYURSUN
1

Canımız ülkemizin güzel şehirleri hakkında ne varsa bu testte.
Bakalım sen ne kadar başarılı olabileceksin?

Aşağıdaki tarihi yapılardan hangisi Diyarbakır ilimizde bulunur?

A - Sülüklü Han

B - Selimiye Camii

C - Kapalıçarşı

D - Sümela Manastırı

C - Konya

D - Muğla

C - 13 Ekim 1923

D - 19 Mayıs 1925

2 48 Hangi İlimizin Plaka Kodudur?

A - Malatya

B - Kocaeli

3 Ankara hangi tarihte başkent olarak ilan edilmiştir?
A - 29 Ekim 1923

B - 23 Nisan 1920

4 Aşağıdaki şehirlerimizden hangisi Osmanlı Devletine başkentlik yapmıştır?
A - Yozgat

B - Edirne

C - Karaman

D - Samsun

C - Ordu

D - Rize

5 Ayder Yaylası hangi ilimizde yer alır?

A - Trabzon

50

B - Artvin

dergiteneffus.com

D - Elazığ

Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olan Uludağ ilçesini de içinde barındıran ilimiz hangisidir?

C - Kocaeli

D - Bursa

C - Erfelek Şelalesi

D - Tortum Şelale

B - Muğla

C - İzmir

D - Balıkesir

B - Trabzon

C - Malatya

D - Sivas

A - Erzurum

B - Ağrı

Aşağıdaki şelalelerden hangisi Erzincan'da yer alır?

A - Yerköprü Şelalesi

B - Civelek Şelalesi

Yaz turizminde ülkemizde en çok turistin geldiği il hangisidir?

A - Antalya

Kayısısı ile ünlü şehrimiz hangisidir?

A - Konya

DEĞERLENDİRME
1-3 DOĞRU CEVAP VARSA
SEN NEREDE YAŞIYORSUN KUZUM?

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
BİRAZ İSTANBUL DIŞINA ÇIK!

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
TAM BİR ŞEHİR SEVER.

Feci halde genel kültüre ve şehirlerimizle ilgili
ortalama bilgiye sahip olman gerekiyor. İnşallah
bu kadar az doğru cevap vermiş olma sebebin
Türkiye dışında yaşamış olman filandır.

Hayatın İstanbul’dan ibaret olmamalı.
Yaşadığın ülkenin diğer şehirleriyle de
alakadar olmanı öneriyoruz. Sonuçta cennet
vatanımızın her köşesi uğrunda feda
olunabilecek güzellikte ve önemde değil mi?

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime tabii ki şehir
sever. Ülkemizin her köşesinden olabildiğince haberdar
olup genel kültürünü geliştirmişsin. Senden ileride çok iyi
bir şehir sosyoloğu olabilir. Bu fikri değerlendirebilirsin
bizce :)

5-D

6-A

7-D

8-B

9-A

10-C

10

C - Urfa
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4-B

9

B - Adana

3-C

8

A - Gaziantep

2-D

7

Zengin mutfak kültürüyle UNESCO'nun gastronomi şehri ilan ettiği şehrimiz hangisidir?

1-A

6

arrow-circle-right EĞLENCE
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LİSELİ ÖĞRENCİLER BOĞAZ TURUNDA
Çekmeköy Belediyesi Kültür Gezileri kapsamında 5 bin öğrenciyi
boğaz turuna çıkarıyor.

Çekmeköy Belediyesi’nin Çekmeköy
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
koordineli şekilde gerçekleştirdiği
kültür gezileri başladı. İlçedeki 21
okuldan 5 bin öğrenci 12 Kasım-21
Nisan arasında boğaz turlarına
katılacak.
Boğaz turlarında gençlere eşlik
ederek heyecanlarını paylaşan
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet
Poyraz; “Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen kardeşime bu imkanı
bize sağladığı için çok teşekkür
ediyorum. Çekmeköy’de 5 bin
öğrenci kardeşimizi her Salı günü
boğazda 3 saatlik tura çıkaracağız.
Bu sene inşallah 11 ve 12. sınıf öğrenci
kardeşlerimizin tamamı bu imkandan
faydalanacak. Bu projeyi geleneksel
hale getirmeye çalışacağız. Öğrenci
kardeşlerimizle beraber olmak,
onlarla aynı kahvaltı masasında çayı,
simidi, peyniri paylaşmak beni son
derece memnun etti. Bu etkinlikte
emeği geçen mesai arkadaşlarıma
çok teşekkür ediyorum “ dedi.
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

5 KİŞİYE ÇİFT KİŞİLİK
SİNEMA BİLETİ

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

AHUDUDU

KİRAZ

ARMUT

LİMON

BADEM

MANDALİNA

BAMYA

MANTAR

BİBER

MARUL

BÖĞÜRTLEN

PANCAR

DOMATES

PATLICAN

ENGİNAR

PIRASA

HURMA

SARIMSAK

KABAK

SOĞAN

KARADUT

VİŞNE

KAVUN

ZERDALİ
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Spor Alanında da Göğsümüzü Kabartan Çekmeköylü Gençler

Sizinle Gurur
Duyuyoruz!
Muhammed Ali AY

Mehmet Yusuf BOY

ÇEKMEKÖY’ÜMÜZÜN KIYMETLİ GENÇ SPORCULARI

55kg. kategoride mücadele eden 26. Balkan Karate Türkiye Şampiyonu olan
MEHMET YUSUF BOY ve 76kg. kategoride Türkiye 3.’lüğü alan MUHAMMED ALİ AY’ı
YÜREKTEN TEBRİK EDERİZ!

