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Gönderen Okur

GÜNCEL

4 Yıldır gözümüz yollarda kaldı,
2020'de yeniden kapımızı çaldı:)

SPOR

Filenin Sultanları Tokyo
biletini kaptı.

GEZELİM GÖRELİM

İletişim tarihine bir yolculuk için
PTT Müzesi'nin yolunu tutuyoruz.

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi,
Ramazan ve Kurban bayramı gecesi.
(Hadis-i Şerif)

27 Şubat 2020 Perşembe Gecesi, REGAİB KANDİLİ’dir.
Tüm İslâm Âlemi ve Çekmeköylü vatandaşlarımızın Regaib Kandili mübarek olsun.

arrow-circle-right BAŞKANDAN

Merhaba Sevgili Arkadaşlar,
2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilk yarıyıl tatilinin ardından yine
dopdolu bir Teneffüs dergisi ile karşınızdayız. Kapağımızda sizleri tüm
karizması ve son teknolojik aksesuarlarıyla yerli arabamız karşılıyor.
Kadim şehirlerimizden Trablus’ta duraklıyoruz. PTT Müzesi’nde
iletişimin tarihini mercek altına alıyoruz.
Şubat ayı aynı zamanda birbirinden kıymetli isimleri de kaybettiğimiz
bir ay. Dergimiz vesilesi ile Gazanfer Özcan’ı, Cem Karaca’yı,
Müzeyyen Senar’ı ve Barış Manço’yu saygıyla yâd ediyoruz.
Dergimiz aracılığıyla sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edeceğimizin müjdesini veriyor, hepinizi sevgiyle
kucaklıyorum.

AHMET POYRAZ

Çekmeköy Belediye Başkanı
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GÜZEL KELİMELER MEKÂNI

KİTAP TANITIMI

Bu ay YAREN kelimesinin
anlamını öğreniyoruz.

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

TARİHTE ŞUBAT

FİLM REPLİKLERİ

Hem sağlıklı, hem lezzetli
Balkabaklı Nefis Tart tarifi ile
karşınızdayız:)

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

Unutulmaz filmlerin unutulmaz
repliklerini sizler için
bir araya getirdik.
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DOSYA

GÜNCEL

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası
YERLİ OTOMOBİL hakkında
geniş bilgi yelpazesi
burada.

4 yılda 1 gelen gün. 29 Şubat
hakkında ilginç bilgiler.
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GEZELİM GÖRELİM

GÜNCEL
İslam alemi için mübarek
3 aylar başlıyor.
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Dünden bugüne birbirinden
ilginç iletişim araçlarını merak
ediyorsanız PTT Müzesi
tam size göre:)

SPOR
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Filenin Sultanları Tokyo
biletini kaptı! Tebrikler
bayan voleybol millî
takım:)

KONUŞAN FOTOĞRAFLAR

OKUR SAYFASI

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

Okur sayfasımız sizi de katkılarınızla
çok renkli bir sayfa oldu.
Ayrıca hediye kazanan isim
listesi de sayfamızda:)
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İZ BIRAKANLAR

GÜNCEL

KADİM ŞEHİRLER

20. Yüzyılın en kanlı soykırımı
Hocalı Katliamı'nı
mercek altına aldık!

Oyun Severler burada mı?
Sporda yeni bir serüven,
E-SPOR hakkında keyifli
bir yazı için buyrun:)

Osmanlı'dan kopan Trablus
yüz yıldır bocalıyor!
Trablus tarihi hakkında
bilinmeyenler
yazımızda.
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TENEFFÜS DUVAR

KÜLTÜR SANAT

Bu duvarın harcında
gençlik var.

Kültür Sanat Dünyamızın Kıymetli
İsimlerini Anıyoruz!

dergiteneffus.com

Çekmeköy Belediyesi Adına
İmtiyaz Sahibi
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AHMET POYRAZ
Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Sırmacı

SAĞLIK

Başkan Yardımcısı

Zararları saymakla
bitmeyen beyaz, ŞEKER.
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DANIŞMA KURULU
Ömer Yazıcı
Başkan Yardımcısı

Şahmettin Yüksel
Başkan Yardımcısı

BEYAZ PERDE
Şubat ayında vizyona girecek
filmleri sizler için mercek
altına aldık.

Ahmet Epli
Başkan Yardımcısı

Latif Coşar
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Başkan Yardımcısı

Mahmut Sezgin
Başkan Yardımcısı

TİYATRO PERDESİ
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Ahmet Aktaş
Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü

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

TEKNOLOJİ

Kendine güvenen okurlarımızı
Tiyatro Testine davet ediyoruz.
Tiyatroya dair ne varsa bu
testte bulabilirsiniz:)

Kaşifin Not defterinde bu ay,
"yapay zeka saklambaç oynamayı
öğrendi" haberini
irdeliyoruz:)
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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
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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

Farsça kökenli yaren kelimesi arkadaş, yakın dost manasına geliyor.
‘İnsan kendini yalnızca insanda tanır’ diyor Dünya Edebiyatı’nın
usta kalemlerinden Goethe… Yaren o halde bize ayna olandır, bizim de ona
ayna olabildiğimiz ölçüde. Birbirimizi tanıma vesilemizdir
aynı zamanda yaren.
Dostuna sitem edene iki çift söz Yunus Emre’den gelsin o halde:
“Görmeye gelenleri, hal hatır soranları
Sevgili yarenleri görmez olasın bir gün.”
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En iyi

Kitaplar

AMAT

İhsan Oktay Anar
Esrarengiz adam, kalabalığı yarıp elinden tuttuğu İsrâfil'le iskeleden gemiye
doğru yürümeye başladı. Kalyonun dikmesinin palangalarına asılan ve
tıraka tutan gemicilere vardiyan, "Yisa, sizi gidi sütü bozuk sünepeler! Yisa
beraber! Varda ruhsuzlar! Varda! Bre aman! Laşka! Laşka!" diye feryat
ediyor ve hurçların, sandıkların ve fıçıların ambarlara usûlünce istifine
nezaret ediyordu. Güneşin doğmasına 7 saat kala esrarengiz adam, sürme
iskeleden kalyonun çukur güvertesine çıkmak istedi. İşte düzenin bozulduğu
hikâye böyle başladı. Usta bir kalemden içinde kaybolacağınız
satırlar içi hazır olun.

YABAN

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan
Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın
sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu,
Milli Mücadeleye ilişkin tavırlarını bir aydının gözüyle verir. Yaban için "bu eser
benliğimin çok derinliklerinden adeta kendi kendine sökülüp, koparak gelmiş
bir şeydir" diyen yazar, bu romanda ortaya koyduğu birçok soruna daha sonra
yazacağı Ankara'da cevap bulmaya çalışacaktır.

ZAMAN MAKİNESİ NASIL YAPILIR?
Brian Clegg

Einstein’dan Hawking’e, Ronald Mallett’ten günümüz deneylerine… Zaman yolculuğu
teknolojisine göz atmaya hazır mısınız? Okuduğunuz romanları, izlediğiniz filmleri
unutun: Zamanda yolculuk aslında gerçek. Zaman Makinesi Nasıl Yapılır? kitabında
Brian Clegg okurlara zamanın tanımını yaparken onu nasıl değiştirebileceğimiz
hakkında da yepyeni bir kavrayış sunuyor. Kuantuma dair karmaşık teorilerden, ışık
hızından, nötron yıldızı silindirlerinden ve uzaydaki solucan deliklerinden doğan
gerçek zaman yolculuğu olasılığını ve fizik biliminin büyüleyici dünyasını keşfe
çıkıyor.
dergiteneffus.com
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lezzetiyle
Hem sağlıklı olsun hem de
nız
başınızı döndürsün istiyorsa
bu tarif tam size göre.
Hazırsanız başlayalım mı?

Ma lzemeler

bal kabağı.
• ½ (yarım) rondodan geçirilmiş
• 1 su bardağı toz şeker.
• 1 çay kaşığı tarçın.
• 2 su bardağı un.
• 1 yumurta.
• 150 gram tereyağı.
keri.
• ½ (yarım) su bardağı pudra şe
• 1 paket vanilya.

50DK

HAZ I RLA NIŞ I
Balkabağını pişirip püre haline getirin. Soğumuş püre ile toz şekeri bir
tavada suyunu çekene kadar pişirin, tarçını da karıştırıp ocaktan
alarak soğumaya bırakın. Bir başka derin kapta un ve tereyağını
birbirine yedirin ve ıslak deniz kumu kıvamı alıncaya kadar bu işlemi
tekrarlayın. Üzerine pudra şekeri, vanilya ve yumurtayı da ekleyip
güzelce yoğurun.
Hamuru streçe sararak 15 dakika dolapta bekletin. Dolaptan
çıkardığınız dinlenmiş hamuru iki yağlı kağır arasında merdane ile açın
ve yağlanmış tart kalıbına yerleştirin. Tabanına çatal ile delik açıp
fasulye ya da nohut gibi ağırlık yardımıyla bu hamuru 180 derecelik
fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ağırlıkları üzerinden alın ve
bal kabağı püresini yüzeye yayıp 25 dakika daha pişirin.
Afiyet olsun:)
KIŞ ÇAYI İLE

BİRLİKTE İYİ GİDER
8

X

ZOR

KOLAY

X6

dergiteneffus.com

arrow-circle-right KISA KISA...

ÇEKMEKÖYLÜ GENÇLER İÇİN
DEV PROJELER GELİYOR

kazandırılması
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü dönem için söz verdiği projelerin ilçeye
n görüşmeler
için çalışmaları başlattı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapıla
neticesinde gençler ve sporseverler için büyük müjdeler peş peşe geldi.

Ömerli Mahallesi Stadı
ve Kamp Merkezi

C

ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Kasım
2019’da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu Çekmeköy’de misafir ederek planladıkları
projeleri anlatmıştı. 2020’nin ilk günlerinde Ankara’ya giden
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Bakanlıkla yapılan
anlaşma neticesinde Çekmeköy’e kazandırılacak büyük
projelerin müjdesini verdi.
Başkan Poyraz’ın Üçüncü Dönemi Yatırım Çağı Olacak
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, üçüncü
dönem için söz verdiği spor ve gençlik projeleri için protokol
imzaladı. Protokol kapsamında; Ömerli Mahallesi’ne stat
ve profesyonel futbol kulüplerinin kamp yapabileceği
konaklama merkezi, Alemdağ Mahallesi’ne Yarı Olimpik
Yüzme Havuzu, Çekmeköy, Taşdelen, Alemdağ, Ömerli
bölgelerindeki tüm mahallelerin faydalanabileceği 4 kitap
kafe ve 10 basketbol sahası yapılacak. Kafe ve basketbol
sahalarının tam konumları ve proje detayları ilerleyen
günlerde paylaşılacak.

Başkan Poyraz, “Elhamdülillah daha önce olduğu gibi
bu dönemde de verdiğimiz sözleri tutuyoruz, bu aşamada
bize büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın
Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Başkanı
Bünyamin Bozgeyik’e ilçe halkımız adına çok teşekkür
ediyoruz. Projelerimizin başlaması için çalışmaları hızla
sürdüreceğiz. Ömerli Mahallesi’ndeki mevcut tesislerin
yerine Spor Kampı ve Alemdağ Mahallesi’ndeki halı sahanın
bulunduğu yere Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun projelerini
daha önce paylaşmıştık. Gençlerin buluşma noktası olacak,
kitap ve internet seçenekleriyle ders çalışabilecekleri yeni nesil
kütüphaneler dediğimiz kitap kafelerden 4 tane yapacağız.
Bunların konumlandırmasını merkezi bölgelerimizde, tüm
mahallelerin faydalanabileceği şekilde yapacağız. Yıllardır
gençlerimizi spora yönlendirerek, kötü alışkanlıklardan uzak
durmaları için çabalıyoruz. Bu çabalarımızın sonucu olarak
mahallelerimize 10 adet basketbol sahası kazandıracağız.
Bu sahalarımızın bulunacağı projeleri detaylandırarak söz
verdiğimiz mahalle gençlik kulüplerinin de temellerini atmayı
hedefliyoruz,” dedi.

Ömerli Mahallesi Stadı
ve Kamp Merkezi

Alemdağ Mah. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
dergiteneffus.com
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PLÜTON’UN
KEŞFİ

İNGİLİZCE
SÖZLÜK

18 ŞUBAT 1930 – ABD

1 ŞUBAT 1884 – İNGİLTERE

24 yaşındaki genç asistan Clyde
Tombaugh, 33 santimetrelik bir
teleskopla, güneş etrafında dönen en
büyük cisim olan Plüton’u keşfetti.

İngilizce’den İngilizce’ye açıklamalı
olarak hazırlanan Oxford Sözlük,
modern lügat prensiplerine uygun
şekilde ilk kez basıldı.

EN YÜKSEK
DEMİRYOLU

PEYNİR
FABRİKASI

21 ŞUBAT 1912 – İSVİÇRE
Avrupa’nın en yüksek demiryolu unvanına
sahip Jungfraujoch tüneli açıldı. 3457
metre yükseklikteki tünel 7 kilometre boyunca
gezginleri büyüleyen bir yolculuk
yapma imkânı veriyor.

YENİ
OSMANLI
TOPRAĞI

Süt proteini, peynir mayası ve peynir
küfünün bir araya gelmesiyle oluşan peynir,
ilk kez fabrikada üretilmeye başlandı.
Böylece tüm dünyada kitle peynir üretimi
İsviçre’de başlamış oldu.

HİLAFET
TÜRKLER’DE!

12 ŞUBAT 1546 – YEMEN
Atalarımız için Hint deniz seferlerinin yolunu
açacak olan Hadım Süleyman Paşa
Yemen’i fethederek
Osmanlı topraklarına kattı.
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3 ŞUBAT 1815 – İSVİÇRE

dergiteneffus.com

20 ŞUBAT 1517 – MISIR
Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethinden sonra
Melik Müeyyed Camii’nde padişah
adına ilk hutbe okutuldu.

arrow-circle-right TARİHTE ŞUBAT

BOLŞEVİK
SÜRGÜNÜ

BİR
KUĞU
MİSALİ

12 ŞUBAT 1929 – RUSYA

17 ŞUBAT 1895 – RUSYA

Stalin’e rakip olan Lev Troçki, bu mücadelenin
bedelini ağır ödeyerek Sovyetler
Birliği’nden sürgün edildi. İlyiç adlı bir gemiyle
İstanbul’a gelen Troçki 4 yıldan
fazla Büyükada’da yaşadı.

Çaykovski’nin Kuğu Gölü Balesi ilk
gösterisini St. Petersburg’da yaptı.

ABDÜLHAMİD’İN
VEFATI

MÜCAHİT
ERBAKAN!

10 ŞUBAT 1918 - TÜRKİYE
Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı,
Sultan II. Abdülhamid Han,
Beylerbeyi Sarayı’nda vefat etti.

ÖZGÜRLÜK
SAVAŞÇISI
11 ŞUBAT 1990 – G.AFRİKA
Afrika Ulusal Kongresi Lideri Nelson
Mandela, 27 yıllık hapis günlerinin
ardından özgürlüğüne kavuştu.

27 ŞUBAT 2011 – TÜRKİYE
Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu ve lideri
Prof. Necmettin Erbakan vefat etti.
Yaşadığı yıllara damgasını vuran Erbakan
ile birlikte bir devir kapandı.

KAFKASLARIN
KARTALI
17 ŞUBAT 1871 – S.ARABİSTAN
Kafkasya topraklarında Ruslara karşı esir
düşene kadar savaşan ve “sonunu düşünen
kahraman olamaz” diyen Şeyh Şamil,
Medine’de ahirete göç etti.

dergiteneffus.com
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Onlara rakip
olmadığın sürece,
seni herkes sever.
- Al Pacino

2 Broke Girls

30'la gidiyoruz.
İsterseniz biraz hızla
nalım

Evet, az önce bir ağ
aç

.

bizi solladı.

Cesur Yürek

Onu takip edecek cesaretin olsun.

Özgür bir kalbin var...
12

dergiteneffus.com

arrow-circle-right FİLM REPLİKLERİ

SHERLOCK HOLMES

Neden bu kadar şü
ph

Kronolojik mi cev
aplayayım,
alfabetik mi?

ecisin?

Kardeş Payı

Patlamış mısırın altında
kalmış tuzum

Kalabalığın içinde yalnızım

Kardeş Payı

Kavanozda o uzanılamay
an küçücük
turşucuk parçacığı var ya
işte o benim

dergiteneffus.com

Gülersen bütün dünya seninle bir
likte güler.
Ağlarsan tek başına ağlarsın.
- Oldboy
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TÜRKİYE’NİN 60 YILLIK RÜYASI

YERLI OTOMOBIL
Devrim arabasından TOGG’a kadar yerli otomobilin macerası, bu ay
Teneffüs’ün dosya yazısında sizlerle buluşuyor.

14
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019’un son günlerinde tanıtımı
yapılan yerli otomobil, hem
ülkemizde hem de uluslararası
kamuoyunda heyecan verici bir
yankıya sebep oldu. Kimileri Türkiye’nin
60 yıllık rüyasının önüne taş koymaya
çalışırken, kimileri de emekle ilmek
ilmek örülen bu haklı başarıya sahip
çıktı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın azmi ve çabasıyla hayata
geçirilen yerli otomobil projesi,
prototipleri tamamlanarak halkımızın
beğenisine sunuldu. Teknolojik
açıdan son sistem hizmet sunan yerli
arabalarımızın seri üretimine 2022
tarihinde başlanacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın,
yerli otomobilimiz TOGG lansmanı ardından yapmış
olduğu deneme sürüşü sonrasına ait bir fotoğraf.

İlk Yerli Otomobil
Ülkemizde yerli otomobil üretme
serüveni ilk kez yaşanmıyor. Daha önce
de bu girişimde bulunduk fakat bir
takım odakların muhalefeti sebebiyle
seri üretime maalesef geçemedik.
Türkiye’nin her önemli büyük projesini
sabote etmeyi görev sayan bir takım
kişi ve kurumlar geçmişte de tıpkı
bugünkü gibi zorluklar çıkararak yapılan
her hizmetle dalga geçmişlerdi.
dergiteneffus.com
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Onun adı Devrim
1956’da Erbakan’ın imzasıyla kurulan
Gümüş Motor’da yerli araba üretilmesi
için harekete geçilmek istense de ilk yerli
otomobil çok kısa bir süre içerisinde,
48 mühendis ve 200 işçi ile tamamlandı.
Artık yerli otomobilimiz vücut bulmuştu:
DEVRİM!
Devrim arabası başkente getirilirken
güvenlik gereği benzinin büyük kısmının
boşaltılması istenmişti. Nitekim amaçlarına
da ulaştılar ve bu şer lobisi yüzünden
Devrim arabasının seri üretimine geçilemedi.

İlk yerli otomobil fikri 1956
yılında Necmettin Erbakan
tarafından ortaya atıldı ve
DEVRİM otomobili ile hayata
geçirildi.

Gelelim günümüze. Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığı ve
işini şevkle yapan ekibin cesareti olmasa
yeni yerli otomobilimizin serüveni de kısa
sürebilirdi.

Haklı gururumuz TOGG
2019’un son günlerinde büyük bir organizasyonla ve Cumhurbaşkanımızın
bizzat katılımıyla yeni yerli otomobilimiz hem ülkemize hem de tüm dünyaya
tanıtıldı. Başarılı sürüş denemesinin ardından hem ulusal hem de uluslararası
kamuoyu bu haklı gururumuzu haberlerinin başına taşıdılar.
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Kamera sistemli yan aynalar

YERLİ OTOMOBİLİN
		ÖZELLİKLERİ NELER?
* Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak.
Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve
emisyon salmaması bekleniyor.
* Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli
olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun
arasında boydan boya LED ekran olacak.

Sürekli internet bağlantısı

* Yol durumu da hedef noktaya ulaşma
seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı
içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik
sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.
* Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri,
akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı
kurabilecek.
* Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil,
güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5G
bağlantısıyla alabilecek.
* Yine bu bağlantı sayesinde arıza durumunda
servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

Konforlu yolculuk için sürüş modları

dergiteneffus.com
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Konfor odaklı iç mekan tasarım

“60 YILDIR BU HAYALİN
PEŞİNDEN KOŞUYORUZ”
Yerli otomobilin tanıtım toplantısında konuşan
Erdoğan, süreçle ilgili şöyle söyledi:
“Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı yeni
değil, 60 yıldır bu hayalin peşinde koştuk. Devrim'in
hikayesi, aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl
kabusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. Daha önce
uçak yapan mühendislerimizin başına ne gelmişse
Devrim otomobilinin de başına aynısı gelmiştir. Bu
zihniyet bu gün de faaliyette. Devrim otomobili
için harekete geçildiğinde 'Türkler otomobil üretemez'
diye kampanya başlatıyorlar. Dönemin Sanayi Bakanı
da buna katılıyor. Bunlar birkaç yıl sonra yabancı
firmaların fabrikalarını alkışlamışlardır. Ülkemizin
ilk motor fabrikası teşebbüsünü başlatan Necmettin
Erbakan Hocamızı da minnetle yad ediyoruz
Kaybettiğimiz yılların hesabını da milletimize
bırakıyoruz.”
18

Süreç 2011’e dayanıyor
2011’de gündeme gelen yerli otomobil için süreç,
Erdoğan’ın öncülüğünde, 2017’de Türkiye’nin
Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği
Protokolü’nün imzalanmasıyla somut bir yol
haritasına dönüştürülmüştü.
Beklenen an geldi. Türkiye’nin yerli ve millî otomobili
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
tanıtıldı. Erdoğan, yerli otomobil fabrikasının
Bursa’nın Gemlik ilçesindeki TSK arazisine
kurulacağının müjdesini verdi.

dergiteneffus.com

arrow-circle-right DOSYA

TOGG SUV

TOGG SEDAN

Seri üretim 2022’de!

Hepimize hayırlı olsun

2021’de fabrika tamamlanacak. 2022’de Türkiye’de
şarj altyapısı hazır olacak. Yerli otomobilin seri
üretimine de aynı yıl başlanacak. 15 yıl içinde 5
farklı model üretilecek. Öngörülen toplam sabit
yatırım tutarı 22 milyar olarak açıklandı. Elektrikli
otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet
olacak.

Üretim tesisinde 300’ü nitelikli toplam 4 bin 323
kişi istihdam edilecek. Türkiye’nin en önemli millî
projelerinden birisi olan yerli otomobil, çizgileriyle
ve teknolojisiyle beklenenin çok üzerinde bir beğeni
ile karşılandı. Ne diyelim, TOGG ülkemizin geleceği
için hepimize hayırlı olsun.

HER YERDE KOLAY
VE HIZLI ŞARJ
Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır
emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten
yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar
olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar
TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı
şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki
istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir
otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkânlar ile kullanıcılar
otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
dergiteneffus.com
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29 SUBAT
4 YILDA 1 GELEN GÜN

Her ayda olup da sadece Şubat’ta karşımıza çıkmayan bir gün var
ve bu gün ancak 4 senede bir kendini gösteriyor. Evet, Şubat’ın
29’undan söz ediyoruz.

B

ugün kullandığımız Gregoryen takviminin
kökeni, Roma İmparatoru Julius Caesar’ın,
Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e
yaptırdığı “Julyen” takvimidir. Bu takvime
göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar.
Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla
eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar. Ne
var ki 366 sayısı 12’ye tam olarak bölünmediğinden
bazı ayların 30 bazı ayların da 31 çekmesi uygun
20

görülür. Julyen takviminde yılbaşı, Mart ayındadır
ve buna göre Şubat, yılın en son ayıdır. “July” olarak
bilinen Temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31
gün sürer.
Ağustos da Temmuz gibi olmak isteyince…
Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma
İmparatoru Augustus da kendi adını bir aya verir.

dergiteneffus.com
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Papa Gregory XIII Bologna, İtalya'nın eski bir heykel. 13 Mayıs 1572'den 1585'te ölümüne
kadar Katolik Kilisesi'nin papasıydı. En iyi Gregoryen Takvimi'ni görevlendirdiği bilinir.
Ne var ki Ağustos(Augustus’un
adından) ayının 30, Caesar’ın
adını taşıyan Temmuz ayının
31 çekmesini haşmetine
yakıştıramayan İmparator
Augustus, kendi adıyla anılan
ayın da 31 gün sürmesini emreder.
Bunun üzerine astronomlar, yılın son
ayı olan Şubat’tan bir günü alıp, Ağustos
ayına ekler. Böylece 30-29 gün döngüsü
yaşayan Şubat ayı 29-28 gün olarak belirlenir.

Mevzu Şubat ise Espri Şart
Bilimsel ve tarihsel açıklamasına
bakınca dahi trajikomik bir
durumla karşılaştığımız Şubat
ayı için halk arasında da espriler
alıp başını gidiyor tabi ki! Kimi
evliliğini 29 Şubat’a denk getirip
“yıldönümünü 4 yılda bir
kutlarız” diye şakalaşıyor.
Kimi de 29 Şubat’ta doğduysa
“4 yılda bir yaş alıyorum”
esprisine maruz bırakıyor.
Nihayetinde 29 Şubat
günü tarihten günümüze
biricikliğini koruyor. Ne
diyelim: İyi ki bir başka
hükümdar daha gelip kendi
ismini taşıyan ay icat edip, 31
gün sürsün diye zavallı Şubat’tan
bir gün daha koparıp almamış :)

Yılın son iki basamağı 4’e bölünüyor mu?
Yılın 12 ayından birisi olan Şubat, dört yılda
bir 29 gün çekiyor. Her 4 yılda bir 365 gün
6 saatten artan saatlerin toplamı 1 gün
ediyor. Bu da Şubat ayının 4 yılda bir 29
gün çekmesine sebebiyet veriyor. Hangi
yıllarda Şubat’ın 29 çektiğini anlamak
için size ufak bir tüyo verelim: Yılın son
iki basamağı 4'e tam bölünüyorsa 29,
tam bölünmüyor ise 28 gün çeker Şubat
ayı.
dergiteneffus.com
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İSLAM ÂLEMİ İÇİN MÜBAREK

3 AYLAR BAŞLIYOR
Allah’ın her günü, insanlık âlemi için kıymetli. Bu günler, haftalar ve aylar
arasında öyle tarihler var ki, Kadir Gecesi gibi mübarek bir geceyi içinde
barındırıyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Cevabı yazımızda.

Ü

ç aylar, Miladi takvime göre içinde
bulunduğumuz 2020 yılı için merak
ediliyor. Hicri takvime göre 1441.
yılın içerisindeyiz. İslam dininde çeşitli
ibadetlerin yapıldığı üç ayların hangi tarihlere denk
geldiği merak konusu. Müslümanlar için Recep,
Şaban ve Ramazan ayları önemlidir. Bu ayların
başlangıcına 3 aylar denir. 3 ayların sonunda da
Ramazan Bayramı gelir.
Ne Zaman başlıyor?
İslam dünyasında üç aylar olarak adlandırılan Recep,
Şaban ve Ramazan aylarından ilki olan Receb ayı
Miladi takvime göre 25 Şubat 2020'de başlıyor.
Şaban ayından sonra Ramazan ayı da idrak edilecek
ve 3 aylar 23 Mayıs'ta biten Ramazan ayı ile birlikte
sona erecek.

ederdi. Peygamber efendimiz, Ramazan-ı şerifin
fazileti hakkında da şöyle buyururdu: “Ramazan
ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size Ramazan
orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır,
Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O
ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir.”
İdrak ile Değerlendirelim
Recep ayına gireceğimiz 25 Şubat tarihi itibariyle,
vaktimizin bir kısmını İslam’ın şartları ve
gerektirdikleri konusunu idrak etmeye ayırabiliriz.
Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamak bu süreçte bize
tesir edebilecek en güzel nimetlerden.
Teneffüs dergisi olarak, mübarek aylarınızı tebrik
ediyor, huzurlu, sağlıklı ve bereketli
bir ömrünüzün
olmasını diliyoruz.

“Allah’ım Recep ve Şaban’ı Bize Mübarek Kıl”
Resulullah efendimiz, Recep ve Şaban ayına çok
değer verir ve "Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler
için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua
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İ L E T İ Ş İ M İ N

TA R İ H İ N E

Y O L C U L U K

PTT MÜZESİ
Teknoloji çağında iletişim artık bir tık uzakta. Peki, eskiden insanlar nasıl iletişim
kuruyordu? Dünden bugüne birbirinden ilginç iletişim araçlarını gözlemlemek isteyen
PTT Müzesi’nin yolunu tutsun deriz.

İ

stanbul’un Fatih ilçesinde bulunan PTT müzesi,
ülkemizde bulunan Posta, Telefon, Telgraf
Kurumu’nun tarihini gözler önüne seriyor. 1840
yıllında başlayan postane serüveni günümüze
kadarki gelişimiyle meraklı ziyaretçilerini bekliyor.
2000 yıllında hizmete açılan bu müze tarih meraklılarını
iletişim dünyasıyla tanıştırıyor. Müze binası 3 kat olarak
hizmet veriyor ve bu üç katta postanenin farklı tarihi
olaylarına şahitlik ediyorsunuz.

24

Müzede Neler Var?
Giriş Kat: Osmanlı, Meşrutiyet ve Cumhuriyet
dönemine ait postacı kıyafetleri ve müze inşasına ait
fotoğraflar bulunuyor.
Zemin Kat: Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi posta
kutuları yer alıyor. Ayrıca burada ilk telgraf merkezi, giriş
kapı levhası(1855), halk yazı masası bulunuyor.

dergiteneffus.com
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Birinci Kat: Posta kurucusu olan Hamdi beye ait
eşyalar sergileniyor.
İkinci Kat: Burada Osmanlı son döneminde kullanılan
duvar telefonları ve 1. Dünya Savaşı döneminde
kullanılan telefonlar bulunuyor Ayrıca Osmanlı
döneminde kullanılan mühürler de müzenin ikinci
katındaki yerini alıyor.
Müzeye Nasıl Giderim?
PTT Müzesi, Hobyar Mahallesi Büyük Postahane
Caddesi No:25 Eminönü Fatih açık adresine sahip
müzeye Anadolu Yakası’ndan en rahat vapur ile
geçebilirsiniz. İster Kadıköy’den ister Üsküdar’dan
boğazı seyrederek Eminönü’ne varıp oradan kısa bir
yürüme mesafesi ile Postane binasına ulaşabilirsiniz.
Müze Ziyaret Günleri ve Saatleri
Ziyaret günleri hafta içi her gün 09:00-16:00 arasında
açıktır. Müzeye giriş ücretsizdir.
Yolunuz düştüğü takdirde; telefon, posta ve telgrafın
tarih içerisindeki değişimini yakından görme ve
inceleme şansına sahip olacaksınız. İddia ediyoruz bu
müzeyi gezdiğinize hiç pişman olmayacaksınız.

dergiteneffus.com
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FILENIN SULTANLARI T
Bayan Milli Voleybol Takımımız Almanya karşısında sağladığı üstün
başarıyla ülkemizin ikinci kez olimpiyatlara katılmasına vesile oldu. Hepimizi
gururlandıran millilerimizi dergimiz aracılığıyla tebrik ediyoruz.

T

okyo'da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları
elemeleri sona ererken Bayan Milli Voleybol takımımız,
nam-ı diğer filenin sultanları, elemelerin son maçında
Almanya’yı 3-0 gibi net bir sonuçla mağlup ederek Tokyo
biletini almaya hak
kazandı. Türkiye'ye büyük
gurur yaşatan millilerimiz
Almanya karşısında
sergilediği üstün
performansla Tokyo da ne
kadar ciddiye alınacak bir
rakip olduğunu rakiplerine
kanıtlamış oldu.

Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanmıştı. 2019 yılında
ise Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşan
millilerimiz gümüş madalyayı alıp 2. Olarak ülkemize
dönmüşlerdi.

Tarihinde 2. kez
olimpiyatlara gidecek
olan millilerimiz bir önceki
seferde 2012 Londra
26
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2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları
24 Temmuz tarihinde başlayıp
9 Ağustos tarihinde son
bulacak. Bu yaz ülkece Bayan
Milli Voleybol takımımız için
ekran karşısında olacağız.
Mücadeleci ruhlarıyla sahaya
gönüllerini koyan millilerimizin
arkasındayız. Hepinizle gurur
duyuyoruz. Bu sene Tokya’dan
altın madalyayı almadan
dönmeyin! Dualarımız ve
desteğimiz sizinle kızlar!
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OKYO BILETINI KAPTI

TARİH YAZAN
MİLLİ TAKIM’IN KADROSU
Baş Antrenör: Giovanni Guidetti.
Kaptan: Eda Erdem Dündar.
Pasörler: Naz Aydemir Akyol, Cansu Özbay
(VakıfBank), Ezgi Dilik (Eczacıbaşı VitrA), Buse Ünal
(Nilüfer Bld.), Elif Şahin (Karayolları).
Smaçörler: Hande Baladın (Galatasaray), Meryem
Boz (Galatasaray), Meliha İsmailoğlu (Eczacıbaşı
VitrA), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet), Ebrar
Karakurt (VakıfBank), Neriman Özsoy (Toyota
Queensesis), Şeyma Ercan (THY), Melis Durul
(Çanakkale Bld.), Gözde Yılmaz (Eczacıbaşı
VitrA), Hümay Topaloğlu (Beşiktaş), Cansu Çetin
(Galatasaray).
Orta Alan: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe
Opet), Beyza Arıcı (Eczacıbaşı VitrA),
Zehra Güneş (VakıfBank), Kübra Akman
(VakıfBank), Yasemin Güveli (Karayolları),
Aslı Kalaç (Galatasaray), Ayçin Akyol
(Karayolları).
Liberolar: Gizem Örge Güner
(VakıfBank), Şebnem Simge Aköz
(Eczacıbaşı VitrA), Aylin Sarıoğlu
(Nilüfer Bld.)

dergiteneffus.com
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İSTANBUL / SULTANAHMET CAMİİ

C KONUŞAN FOTOĞRAFLAR
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HEDİYENİZİN
SİZE PROBLEMSİZ
ULAŞABİLMESİ İÇİN
CEP TELEFONU
NUMARANIZ
ÖNEMLİ:)

E
C
EN
B
Ş
U
N
O
K
İT
G
N
A
S
R
O
İY
EV
S
İ,
AB
Beslenme Uzmanı
çevrimiçi

Merhaba efendim, bişey
sormak istiyorum.

ÇEKİLİŞLE SİNEMA BİLETİ
HEDİYESİ KAZANAN
OKURLARIMIZ
• Yusuf Seha Başara
• Kübra Üstüner
• Yusuf Kılıç
• Ceren Ayar
• Sıla Mısır

Merhaba, buyrun ?
Ben 70 kiloyum 65ʼe
inmem lazım ne
yapabilirim?
5 kilo vermeniz lazım
Hadi canım
Çok teşekkür ederim
gerçekten inanılmaz bir
tespit nasıl düşünemedim
ben.
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Fotoğraf, Şiir ve
Sözlerinizi
Bize İletin,
a
d
z
ı
m
a
f
y
a
S
r
u
Ok
e
l
i
r
e
l
ü
l
y
ö
k
e
m
Çek
Buluşturalım!

TELEFON NUMARANIZ (CEP)
0 5 x x x x x x x x x

Hedyenz,
cep telefonunuza
göndereceğmz
şfre le Bostancı
Göster Merkez’nde,
Ödüllü Bulmaca
sayfasında belrtlen
etknlkte
kullanablrsnz.
r
İyi Eğlencele
Dileriz:)

HAYDİ
KONSERE,
ÖDÜLLÜ
BULMACA
SAYFA 53'te!

Üniversiteye yeni gelen
1. sınıflar (temsili)

M
U
Y
U
İ
K
A
D
M
A
R
A
LE
M
LÜ
Ö
B
M
OKUDUĞU
dergiteneffus.com
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Türk yurdu Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesi’nde yüreklerimizi dağlayan Hocalı Katliamı’nın
üzerinden tam 28 yıl geçti. Ama yüreklerimizdeki acı hala soğumadı. Bu uğurda can vermiş tüm
soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

E

rmeni kuvvetleri 25 Şubat gecesi, Azerbaycan’ın
Hocalı kasabasında büyük bir katliam yaptı. 83 çocuk,
106 kadın ve 70’den fazla yaşlı olmak üzere 600’den
fazla kişi katledilmişti. Üstelik cesetler üzerinde araştırma
yapıldığında birçoğunun yakıldığı ve çeşitli işkencelere
maruz kaldığı gün yüzüne çıkmıştı.
1980’li yılların ikinci yarısından itibaren SSCB’nin
dağılma sürecine girmesi Azerbaycan ile Ermenistan
arasında gerilimli bir süreci başlattı. Ermenistan Sosyalist
Cumhuriyeti Azerbaycan’a ait olan Karabağ bölgesinin
dağlık kısmında Ermeni nüfusunun fazla olduğunu
belirterek bölgenin kendisine ait olması gerektiğini iddia
etti.
Gerginlik kızışıyor
1991 yılının sonlarında başlayan savaş Ermenilerin lehine
gelişti. Rus desteğini alan Ermeniler Dağlık Karabağ
bölgesine girerek bölgeyi işgal ettiler. Hocalı kasabasında
yaşananlarsa bu savaşın henüz başlarında yaşanan bir
katliamdı.
Bir soğuk Şubat gecesi
1992’nin 25 Şubat’ında Ermenilerin saldırıları yoğunlaştı
ve sivil halk Rus Ordusu’nun da desteği alınarak acımasızca
katledildi. İnsani sonuçlarının yanı sıra bu katliamın
Azerbaycan Devleti’ni uğrattığı mali zararın neticesi de ağır
oldu. Katliam yapılırken sivil halk aynı zamanda çok acı
işkencelere maruz kaldı.

Kaçış yoluna kurulan tuzak
Yapılan katliam bir plan dâhilinde gerçekleştirilmişti. Askeri
birlikler Hocalı saldırısını yaparlarken sivil halka bölgeyi
terk edebilecekleri tek bir yol bırakmıştı: Doğu Koridoru.
Hâlbuki bu kaçış güzergâhında halkı, Ermeni askerler
bekliyorlardı. Kaçış koridorunda sıkıştırılan siviller ölümle
baş başa bırakıldı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü olayı Dağlık Karabağ Savaşı
içerisinde yapılan en büyük katliam olarak niteledi.
Azerbaycan Parlamentosu 1994'te Hocalı'da yaşanan
katliamı "soykırım" olduğunu ilan etti.
Kardeş ülkemiz Azerbaycan’da vuku bulan bu elim
hadiseden dolayı Teneffüs dergisi olarak derin üzüntü
duyuyor ve soydaşlarımıza yapılan bu zulmü lanetliyoruz.
Hocalı Katliamı’nda kaybettiğimiz masumları saygı ve
minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!

HOCALI KATLİAMINI SOYKIRIM OLARAK
TANIYAN ÜLKE VE KURULUŞLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Azerbaycan
Meksika
Pakistan
Kolombiya
Çek Cumhuriyeti
Bosna-Hersek
Peru
Honduras
Sudan
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği
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SPORDA YENİ BİR SERÜVEN

E-SPOR
Son yılların en popüler konularından biri olarak karşımıza
çıkan E-sporun detaylarını ve en bilindik oyunlarını sizler
için araştırıp kaleme aldık.

E

-Spor’un doğuşu aslında sandığınızdan
çok daha eskilere dayanıyor. 70’li ve 80’li
yıllarda atari salonlarının yaygınlaşmasıyla
gençlerin birlikte oyun oynayıp rekabet
ederek sosyalleşmesi e-Spor’un kökeni diyebiliriz.
Kişisel bilgisayarların evlere kadar girmesi, internetin
yaygınlaşması ve çeşitli rekabetçi
oyunların ortaya çıkmasıyla
günümüzde eSpor hızla gelişip
yayılmakta.

nişancı oyunları ve spor oyunları olarak sıralanabilir.
Günümüzde ulusal ve uluslararası birçok e-Spor
turnuvası düzenleniyor. Bu turnuvalar oyunculara
rekabet edecekleri profesyonel bir ortam oluşturarak
elektronik spor ve sporcu kavramlarının gelişmesi ve
yaygınlaşmasına büyük katkı sağlıyor.

Öne çıkan oyun türleri
Oyunlar, genellikle profesyonel
oyuncular arasında profesyonel
organizasyonlar ile düzenlendiğinde
e-Spor ismini alır. Elektronik sporlarda
en çok rastlanan oyun türleri strateji
oyunları, dövüş oyunları, birinci şahıs
34
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E-Spor için Lisans

Turnuvalar ve ödüller
Her geçen gün düzenlenen
resmi ve özel turnuvaların
sayısı ve bu turnuvalara
gösterilen ilgi artmakta,
buna bağlı olarak da
e-sporcuların bunu
profesyonel bir meslek
olarak icra etmesinin
önü açılmakta. Artık
e-Spor turnuvaları
milyon dolarlara varan
ödüllerle ve binlerce
izleyicinin arenalarda, yüz
binlercesinin ise internet
üzerinden yapılan canlı
yayınlarda takip ettiği büyük
etkinlikler haline dönüştü.

E-Spor’un farklı alanlarında faaliyet gösteren
ve çeşitli firmalarla sponsorların çatısı altında
toplanan yüzlerce e-Spor kulübü
kuruldu ve bu kulüpler tıpkı
bir spor kulübü gibi
düzenli antreman
yapmakta, çeşitli lig
ve turnuvalarda
yarışmakta ve
gerektiğinde
transfer yaparak
kadrolarını
güçlendirmekteler.
Ayrıca dünyanın
çeşitli ülkelerinde
e-Sporcular artık
sporcu olarak
sayılarak sporcu
lisansı almaya
başladılar. Türkiye de
2014 yılı itibariyle lisans
veren ülkeler arasına katıldı.
dergiteneffus.com
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EN POPÜLER E-S

League of Legends

Defence of the Ancients (DOTA)

Riot Games tarafından DOTA’nın geliştiricilerinden
Steve "Guinsoo" Feak’in öncülüğünde ortaya
çıkan ve temel olarak DOTA’yı örnek alan bir
oyundur. Uzun bir süredir oyunun Türkiye için ayrı
bir sunucusu ve Türkiye şubesi bulunmaktadır.
Ülkemizde Riot Games Türkiye tarafından gerek
üniversiteler arası, gerekse Türkiye genelinde çeşitli
resmi turnuvalar düzenlenmekte, bu etkinlikler
ülkemizin en büyük eSpor etkinlikleri sayılmaktadır.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de takımları
bulunmaktadır.

Bir strateji oyunu olan Warcraft III’e üretilmiş bir
mod olarak ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda
geliştiricilerinden Icefrog’un oyun firması Valve ile
anlaşmasıyla birlikte DOTA 2 adında Warcraft III’den
bağımsız, ayrı bir oyun olarak yayınlanmıştır. Oyun
beşer kişiden oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde
gerçekleşir. Oyunun başlangıcında her oyuncu
birer kahraman (hero) seçer. Sonra oyuncular bu
kahramanlarıyla diğer kahramanlar ve otomatik
olarak yaratılan bilgisayar kontrollü canavarlarla
savaşır. Oyunun esas amacı her takımın kendi
köşesindeki ana binasını koruyup karşı takımın
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POR OYUNLARI

köşesindeki ana binayı yıkmaktır. Bunu ilk yapan
takım kazanır. Ülkemizde çeşitli kurumlar tarafından
amatör/profesyonel turnuvalar düzenlenmektedir.
Star Craft 2
Dünyaca ünlü olan ve birçok ülkeden oyuncusu
bulunan keyifli bir oyundur. Gerçek zamanlı bir
strateji oyunu olan ve uzayda üç ırk arasında
gerçekleşen savaşı konu almaktadır. Terran,
Protoss ve Zerg isimli üç ırkın bulunduğu uzayda,
kıyasıya yaşanan savaşın hikâyesini sunan harika
bir oyundur. Oyunda bir birimi yok edebilmek için
muhakkak anti birime sahip olunması gerekmektedir.

Başarıyı yakalayabilmek için ise, hızlı olmak şarttır.
Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan oyunda;
askerler ve gemi ünitelerin üretildiği binalar
oluşturuluyor. Ve daha sonra bu ünitelerle savunma
ve saldırı gerçekleştiriliyor. Bunları yapabilmek
için, kaynaklara ihtiyaç vardır ve bu kaynaklar da
haritadan toplanmaktadır. Sahip olunan kaynaklar
oyunun zorluk seviyesine göre sınırlandırılmaktadır.
Oyun içinde ilerleyebildikçe, genel oynayış tarzı
belirlenebilmekte ve seçimler yapılabilmektedir.

dergiteneffus.com
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OSMANLI’DAN KOPAN TRAB
Atalarımızın fethetmesiyle altın çağını yaşayan, bugün Libya sınırları
içinde yer alan Trablus’ta sular durulmuyor. Bu kadim şehrimizin tarihini
ve bugününü sizler için araştırdık.

T

rablus, bilinen
adıyla Tripoli
ya da Osmanlı
dönemindeki adıyla
Trablusgarp, Libya’nın
başkenti ve en büyük
şehri.
Bölge ilk olarak
Berberilere ev sahipliği
yapmıştı. 7. yüzyılda
bölgeye Fenikeliler
yerleşmiş ve kıyı boyunca
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Numidya da dâhil buraya hâkim olmuşlardı. Yine
Vandallara da ev sahipliği yapmış olup Bizans
İmparatorluğu da burada hüküm sürmüştü. Malta
Şövalyeleri tarafından yönetilmeye başlanan bölge
Turgut Reis tarafından feth edilerek Osmanlı
Devleti'ne katıldı.
Osmanlılara bağlı yönetim
Osmanlı Devleti içinde başta beyler tarafından
daha sonra dayılar tarafından idare edilen
Trablusgarp, dayılık yönetiminden sonra
Karamanlı Hanedanı Osmanlı'ya bağlı olarak bu
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LUS YÜZ YILDIR BOCALIYOR
kadim şehri yönetti. Osmanlı’dan sonra İtalya bu
topraklarda sömürgecilik yapmaya çalıştı.
İtalyan saldırısı
İtalya siyasi birliğini
çok geç tamamlamış
ve de hızla gelişen
sanayisi için hammadde
arayışına girmişti.
16. yüzyılda başlayan
sömürgecilik yarışını
da kaçıran İtalya, siyasi
birliğini sağladıktan
sonra sahneye çıktı.
Trablusgarp’a yakın
konumda olması sebebiyle Osmanlı toprakları
arasında yer alan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı

Devleti ile İtalya Trablusgarp Savaşı'yla karşı karşıya
geldi. 1911-1912 yılları arasında gerçekleşmiş
olan bu savaş aynı
zamanda Mustafa
Kemal Atatürk'ün de ilk
savaşıdır.
Trablus’tan kopuş

Osmanlı Devleti'nin
Trablusgarp bölgesini
İtalya'ya bırakmak
istememesiyle İtalyan
donanması işgallerini
sürdürmüştü. 12 Ada
ve Rodos'u da işgal
eden İtalya, savaşın bir an önce bitmesi için Osmanlı
Devleti'ni barışa zorlamıştı. Osmanlı Devleti,

dergiteneffus.com
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diğer yandan Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine
bir barış antlaşması imzalayarak Trablusgarp'taki
tüm subaylarını geri çağırdı. Savaşı Uşi Antlaşması
sona erdirdi.
Sözde Arap
Baharı
Libya,
Osmanlı’dan
koparıldıktan
sonra siyasi
anlamda gücünü
kazanamadı. Batılı
güçlerin bölgedeki
petrol için yarıştığı
Libya geçtiğimiz
on yıl içinde en
büyük trajik
hadiseleri yaşadı.
Sözde Arap Baharı protestolarıyla gündeme gelen
ve acı neticeler doğuran olaylardan sonra Libya’da
siyasi birlik maalesef sağlanamadı.
Türkiye’den askeri hamle
Geçtiğimiz ay Libya için asker gönderilmesi meselesi
Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden oldu.
Türkiye, Libya ile varılan deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması
anlaşmasıyla,
ABD desteğiyle
YunanistanGüney KıbrısMısır ve İsrail
tarafından
geliştirilen
Doğu Akdeniz
Doğal Gaz
Forumu
oluşumuna
yanıt verirken,
bölgedeki
hidrokarbon
paylaşım
mücadelesinde
önemli bir adım atmış oldu.
40

Darbeci Hafter alt edilmeli!
Ancak Türkiye açısından bu kazanımın korunması,
Başbakan Mustafa Fayez alSarraj liderliğindeki UMH’nin
varlığını sürdürmesine; yani,
arkasına Rusya, Fransa, Mısır,
Birleşik Arap Emirlikleri ve
Suudi Arabistan gibi önemli
güçleri alan Hafter’e karşı
Trablus’u savunmasına bağlı.
Hafter, son dönemde giderek
artan askeri destek sayesinde
Trablus hükümetine yeni ve
kapsamlı bir operasyon daha
başlattı. Türkiye’nin de alSarraj hükümetinin kendisini
savunması için askeri
ve ülkede kalıcı bir siyasi
çözümün sağlanmasına dönük siyasi destek verme
girişimleri de bu operasyonla birlikte ivme kazandı.
Sonuç olarak bu kadim şehrin topraklarında sular
hala durulmuş değil.
Trablus’ta gezilecek yerler
Savaş yorgunu ve bir hayli küçük bir şehir olan
Trablus’ta gezilecek yerler sınırlı. Ancak ülkenin yer
aldığı coğrafyanın
Kutsal Roma
İmparatorluğu’ndan
Osmanlı’ya kadar
uzanan tarihinden
kendisine miras
kalmış pek çok tarihi
zenginlikleri de
mevcut.
Trablus’ta başlıca
görülmesi gereken
yerler;
* Eski Kent Medina,
* Gurgi Camii,
* Turgut Camii,
* Markus Aurelius Kemeri olarak sıralanabilir.
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AÇIK FİKİR PLATFORMU
MÜZELERİ GEZDİ
Açık Fikir Platformu Projesi kapsamında Çekmeköylü gençler Rahmi Koç
Müzesi’ni ve Eyüp Sultan semtini gezdi.

2016 yılından hayata geçirilen Açık Fikir Platformu
Projesi kesintisiz bir şekilde eğitim faaliyetlerine devam
ediyor. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’nin
ve İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını daha iyi
öğrenebilmek adına her yıl düzenli olarak geziler
düzenleniyor. Son gezisini Rahmi Koç Müzesi’ne ve Eyüp

Sultan Camii’ne yapan Açık Fikir Platformu gençleri
keyfili vakit geçirdi. Rahmi Koç Müzesi’nde teknolojinin
gelişim serüvenini en ince ayrıntısına kadar gözlemleme
imkânı bulan Açık Fikir Platformu gençleri, Eyüp Sultan
Camii ve Pierre Loti’de tarihin güzelliklerine ve büyülü
dünyasına yolculuk yaptı.

dergiteneffus.com
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EĞİTİMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Eğitim vadisi
Çekmeköy’ün yeni
projesi Deneyimsel
Eğitim Sistemi
(DENES)‘ne
başvurular
13 Ocak’ta
başladı.

E

ğitim vadisi
Çekmeköy’ün yeni projesi
Deneyimsel Eğitim Sistemi
(DENES)’nde Hobi Kulübü,
Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim
ve Teknoloji Kulübü ve Kültür Sanat
Kulüpleri ile çeşitli alanlarda 10-18 yaş
arası öğrencilere eğitimler verilecek.
13 Ocak’tan itibaren başvurular
Alemdağ, Madenler ve belediye
binasında bulunan Seri Noktalardan
alınmaya başladı. Dersler Şubat
ayından itibaren başlayacak.
Eğitim bizim olmazsa olmazımız diyen Çekmeköy
Belediye Başkanı Ahmet Poyraz; ”Gençlerimize
sadece teorik bilgi vermek yerine onların hem
anlamalarını kolaylaştıracak hem de anladıklarını
uygulamaya dökebilecekleri eğitimlerin verilmesi
gerekliliğinden yola çıkarak böyle bir projeye imza
attık. Çekmeköy Belediyesi olarak öğrencilerimizin
eğitimlerine, ilgi alanları ve yeteneklerine katkı
sağlamak amacıyla hazırladığımız DENES
(Deneysel Eğitim Sistemi) projesi ile yeni bir eğitim
modelinin gelişmesini hedefliyoruz. DENES Projesi
kapsamında çeşitli yaş grupları için Hobi Kulübü,
Deneyimsel Öğrenme Kulübü, Bilim ve Teknoloji
Kulübü, Kültür Sanat Kulübü oluşturduk. Böylece
öğrenciler ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre
tercih ettikleri atölyelerde deneyerek, uygulayarak,
yaşayarak öğrenecek ve öğrendiklerini hayat
pratiğine aktarabilecekler. Yeni projemiz ilçemize
hayırlı uğurlu olsun,” dedi.
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lerinin yerleri:
Çeşitli yaş gruplarından öğrencilerin başvuracağı atölyelerin merkez
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi: Matematik Atölyesi,
Yabancı Dil Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi ve Türkçe Atölyesi.
Yunus Emre Bilgievi: Matematik Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi, Fen
ve Havacılık
Bilimleri Atölyesi ve Türkçe Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Uzay
i.
Atölyes
Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi ve Biyo Tasarım
Ömerli Kültür Merkezi: Matematik Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi, Fen
ve Havacılık
Bilimleri Atölyesi ve Türkçe Atölyesi, Robotik Kodlama Atölyesi, Uzay
i.
Atölyes
Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi, Biyo Tasarım
i,
Turgut Özal Kültür Merkezi: Matematik Atölyesi, Yabancı Dil Atölyes
Sinema
ve
i
Atölyes
at
Edebiy
i,
Fen Bilimleri Atölyesi ve Türkçe Atölyes
Atölyesi.
Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi: Mental Aritmetik
Atölyesi Robotik Kodlama Atölyesi, Uzay ve Havacılık Atölyesi,
cı Dil
3D Tasarım Atölyesi Biyo Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Yaban
i.
Atölyes
Atölyesi, Fen Bilimleri Atölyesi ve Türkçe
Mehmet Akif Kültür Merkezi: Şiir Atölyesi.
Sultançiftliği Ek Hizmet Binası: Epoksi Atölyesi, Ahşap Atölyesi.
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Sen Onlar Gibi
Değildin,
Anlar Gibiydin…

UMARIM HEPiNiZ
HAYAL
ÜRÜNÜSÜNÜZDÜR.

Güzel Dertmiş
TASASI ŞİMDİ GELDİ.

Çare Yün İçlik!

Kötü şans da olmasa
Şans Yüzü Göremeyeceğiz.

BİZDEN ELİTİ
ŞANZELİZE’DE.
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SUBAT'TAN DOKULEN
TAKVIM YAPRAKLARI
Şubat ayında, takvimden düşen yapraklar misali aramızdan ayrılan
güzide insanları anıyoruz.

Musikinin Hakiki Divası

Müzeyyen Senar
Türk Müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran
Müzeyyen Senar 16 Temmuz 1918’de Bursa’da
dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken o dönemdeki
bütün türküleri hatasız söyleyebiliyordu. Ailesinin
geçim sıkıntılarından dolayı İstanbul’a göç ettiler ve 12
yaşındayken anneannesiyle yaşamaya başladı.
O yaşlarda biraz kekeme problemi de vardı. 1931’de
Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne kaydını yaptırıp bir sene
sonra İstanbul Radyosu’na girdi. Senar, sahne aldığı
yerde fasıl değil de solo performans şartını öne sürerek
Türkiye’nin ilk kadın solisti oldu. Cumhuriyet tarihinin
en önemli seslerinden Müzeyyen Senar, Mustafa
Kemal’in huzurunda da birçok kez eser icra etti.
8 Şubat 2015’de aramızdan ayrılan sanatçıyı özlemle
anıyoruz.

7’den 77’ye

Türkiye’nin Barış Abisi

Türkiye’de her kesimden insanın gönlünde yer edinmiş usta
sanatçımız Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul’da dünyaya
geldi. Müzik, Barış Manço için aile mirasıydı çünkü annesi de
İstanbul Radyosu ve Konservatuarı’na yıllarını vermiş bir hocaydı.
Kariyerinde sayısız eser veren nadir sanatçılardandı. Aralarında
günümüzde dahi güncelliğini yitirmeyen 200’e yakın beste yapmıştı.
1960’larda Türk Rock grubu Kaygsıızlar ile çalışmalar yapan Barış
Manço bu grupta Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Fikret Kızılok ile
çalışıyordu. 56 yıllık hayatı boyunca 12 altın ve 1 platin kaset ödülü
aldı. Koleksiyona büyük bir ilgisi olan usta sanatçı 1 Şubat 1999’da
geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine saygı ve
özlemle yâd ediyoruz.
44
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Anadolu Rock Müziğinin
Efsane İsmi

Cem Karaca

5 Nisan 1945 yılında İstanbul’da hayata merhaba diyen usta ismin
tam adı Muhtar Cem Karaca. Her ne kadar babası müziğe ilgisini
tasvip etmese de Cem Karaca bu tutkusundan vazgeçmemiş ve
sanat dünyamıza adını altın harflerle yazdırmayı başarmış. Ünlü
sanatçı yaşamı boyunca Apaşlar, Kardaşlar, Moğollar, Dervişan
gibi pek çok önemli grubun içerisinde yer aldı. 70’li yıllardan
başlayarak artan ünü dünya çapında da duyuldu. Söylediği şarkılar
bir süre Türkiye’den uzak kalmasına da sebebiyet vermişti. 1980
yılında darbeciler Cem Karaca’yı vatandaşlıktan çıkardılar. Bu süre
zarfında ünlü sanatçı yurt dışında yaşadı ve Turgut Özal zamanında
tekrar vatandaşlık verilerek ülkemize davet edildi. 59 yıllık hayatı
boyunca her daim çok konuşulan bir isim oldu. 8 Şubat 2004 yılında
aramızdan ayrılan Cem Karaca’yı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Tiyatromuzun Usta Oyuncusu

Gazanfer Özcan

27 Ocak 1931 tarihinde, İstanbul Cihangir’de dünyaya
gelen başarılı oyuncu Vefa lisesinde okuduğu yıllarda
Şehir Tiyatrolarının çocuk bölümüne kaydolarak sanat
hayatına başladı. 1952-1975 yılları arasında çok sayıda
filme imza attıktan sonra uzun bir süre için sinemadan
uzaklaştı. Tiyatro sahnesi ona hayatının aşkını da
kazandırmıştı. 1962’de kendisi gibi oyuncu Gönül Ülkü ile
hayatını birleştirdi ve birlikte bir tiyatro okulu
kurdular. Tiyatro ve sinemanın dışında çeşitli diziler
vasıtasıyla TV’de de boy gösteren Özcan, genellikle TV
dizilerinde aile babası rolünde karşımıza çıktı. 17 Şubat
2009’da solunum yetmezliği sebebiyle hayata veda eden
usta oyuncuyu saygıyla anıyoruz.
dergiteneffus.com
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ZARARLARI SAYMAKLA
BİTMEYEN BİR BEYAZ

ŞEKER
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S

eker günümüzde en çok tükettiğimiz besin
maddelerinden biri. Her gün birçok kez çayımıza,
kahvemize attığımız şeker, yediğimiz tatlılar ve
içtiğimiz gazlı içeceklerin yanı sıra
içeriğini bilmediğimiz paketli
gıdalarda da bulunuyor.
Dolayısıyla şeker tüketirken
yaşadığımız en büyük
problem, günde ne kadar
tükettiğimiz konusunda
net bir fikrimizin
olmaması.

Kalori ihtiyacımızdan
fazlası zarar
Günümüzde kişi başına ortalama 10 ile 30 çay kaşığı,
bir başka deyişle 40-120 gram şeker tüketildiği yapılan
çalışmalarda ortaya konmuş. Ancak Dünya Sağlık
Örgütü’nün raporuna göre; şekerin günlük kalori
ihtiyacımızın yüzde 10'undan fazlasını oluşturmaması
gerekiyor. Çünkü fazla şekeri vücut tolere edemiyor
ve şeker zamanla birikim yaparak birçok ciddi sağlık
sorununa sebep olabiliyor.
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Zararları saymakla bitmiyor
Şeker deyip geçmemekte fayda var çünkü zararları
saymakla bitmiyor. Ufak bir araştırmayla şekerin
zararlarını şöyle sıralayabiliriz;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciltte kırışıklığa neden olur.
Hafızayı zayıflatır.
Kanser riskini arttırır.
Vücudun savunma sistemini zayıflatır.
Diş çürüklerine sebep olur.
Obeziteye yol açar.
Karaciğer yağlanmasını tetikler.
Kalbe zarar verir.
İnsülin direncine sebep olur.

Şekere alternatif ne tüketebiliriz?
“İnsan şekersiz nasıl yaşar? Bir kötü alışkanlığımız şeker, olsun
o kadar!” diyenleri duyar gibiyiz. Ama üzülmeyin. Şekere
bulaşmayın dediysek içsel şeker merakımızı giderecek
besinler önermesini de biliriz.
Bal, pekmez, hurma, hindistancevizi, muz, vanilya, havuç,
soğan ve sıkma meyve suları vücudumuzun şeker ihtiyacını
en hızlı şekilde karşılayabilecek doğal yiyecek ve içecekler. Bu
ürünlerin hepsi doğal olduğu için vücudumuzun alması gereken
şekeri bu ürünlerden temin etmek sağlığımız açısından mutlaka
daha faydalı olacak.
Yukarıda saydığımız alternatifleri tek başına tüketmek
istemeyenler olabilir. O halde herkesin mutfaktaki meziyetlerini
gösterme zamanı. Bu doğal şeker kaynaklarını kullanarak
birbirinden lezzetli doğal ürünler hazırlayabilirsiniz. :)

dergiteneffus.com
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NASİPSE OLUR
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felaketlerle altüst
olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu
atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına
mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın
kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde
inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek
her türlü felaketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün
felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi
yetişir.
Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2020
Film Türü: Romantik-Komedi | Yönetmen: Selahattin Sancaklı
Oyuncular: Algı Eke, Burak Sevinç, Nur Sürer, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter,
Aşkım Kapışmak | Senaryo: Barış Başar

THE GENTLEMEN

KARANLIK SULAR

Mickey Pearson,
Londra’da kurduğu dev
suç imparatorluğunu
bırakıp ailesiyle birlikte
Amerika’ya dönmeye
kararlıdır. İşlerini
devretmek için ünlü
milyarder Matthew ile
anlaşmayı planlarken,
bir yandan da gözü gibi
baktığı arazilerini Coach
ve çetesinden korumaya
çalışır. Attığı her adımı
takip eden özel dedektif
Fletcher ise Mickey’nin
çevirdiği dolapları ortaya çıkarma peşindedir. Bu sonu
gelmeyen entrikalar ağında, Mickey hayal ettiği gibi işin
içinden sıyrılabilecek midir?

Nathaniel Rich'in 2016
yılında New York Times'da
kaleme aldığı The Lawyer
Who Became DuPont’s
Worst Nightmare adlı
makalesinden uyarlanan
Dark Waters, şirketler
hukukunda özel bir
savunma avukatı olan
Robert Bilott'un, kimya
endüstrisinin öncü
firmalarından DuPont'a
dava açmasını ve şirketin
birçok insanın hayatına
mal olabilecek bir çevre
kirliliğine yol açtığını ispatlamaya çalışmasını konu ediniyor.

Vizyon Tarihi: 14 Şubat 2020
Film Türü: Suç, Aksiyon
Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Matthew McConaughey, Charlie Hannam,
Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell
Senaryo: Guy Ritchie
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Vizyon Tarihi: 7 Şubat 2020
Film Türü: Dram, Tarih, Biyograf
Yönetmen: Todd Haynes
Oyuncular: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Pullman,
Tim Robbins
Senaryo: Mario Correa
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ŞUBAT 2020'de
Çekmeköy Belediyesi Kültür Merkezleri'nde
Sahnelenen ÜCRETSİZ Tiyatro Oyunlarına
Hepinizi Bekliyoruz:)

ŞUBAT

Yetişkin Tiyatrosu Oyunlarına
12 Yaşından Küçük Çocukların Getirilmemesini
Önemle Rica Ediyoruz ;)
dergiteneffus.com
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Kendine Güvenen

TIYATRO TESTIMIZE BUYURSUN
1

Sanatın en güzel dallarından tiyatro hakkında ne varsa bu testte.
Bakalım sen ne kadar başarılı olabileceksin?
29 Haziran 1914 yılında kurulan İstanbul Şehir Tiyatrolarının eski adı nedir?

A - Darülfünun

B - Darülbedayi

C - Darülşafaki

D - Darülü-Bedrettin

C - Cibali Karakolu

D - Şair Evlenmesi

C - Bir şey Yap Met

D - Kel Şarkıcı

2 İlk, metne dayalı yerli tiyatronun adı nedir?

A - Vatan Yahut Silistre

B - Baykuş

3 Aşağıdakilerden hangisi Absürd oyun değildir?
A - Keşanlı Ali Destanı

B - Yarın Başka Koruda

4 Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk Tiyatro oyunu değildir?
A - Karagöz

B - Orta Oyun

C - Şehir Seyirlik Oyunları

D - Meddah

5 Semaver Kumpanyası İstanbul'un hangi semt-ilçesinde bulunur?

A - Caferağa-Kadıköy
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B - Kocamustafapaşa-Fatih
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C - İncirli-Bakırköy

D - Bağlarbaşı-Üsküdar

D - Ekrem Reşit Rey

Romantik tiyatronun ilk örneklerinden olup aşağıda yazarıyla birlikte doğru verilmiş eser hangisidir?

A - Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre

B - Sadık Şendil
Kanlı Nigar

C - Turgut Özakman
Fehmi Paşa Konağı

D - Recep Bilginer
İsyancılar

C - Afife Jale

D - Füsun Erbulak

C - Victor Hugo

D - Samuel Beckett

İlk Türk Müslüman Kadın tiyatro oyuncusu kimdir?

A - Yıldız Kenter

B - Ayşenil Şamlıoğlu

Dünya tiyatrosunda komedi türünün öncüsü kimdir?

A - Aiskhylos

B - Aristophanes

Hamlet oyununun yazarı kimdir?

A - Henrik İbsen

B - Sophokles

D - William Shakespeare

C - Moliere

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

3-6 DOĞRU CEVAP VARSA
KÖTÜNÜN İYİSİ!

6-10 DOĞRU CEVAP VARSA
TAM BİR TİYATROSEVER.

Tiyatro, sanat dalları içinde belki de en
ulaşılabilir olanlardan bir tanesi. Gitmesen
de görmesen de biraz bilgi biriktirmende fayda
var. En azından genel kültür olarak:)

Hayatın sosyal medyada stalk yapmaktan
ibaret olmamalı. Sosyalleşmek için
tiyatro takip etmek iyi bir başlangıç
sayılabilir.

Seni tanımlayabileceğimiz en etkin kelime tabii ki
tiyatrosever. Bizce hem güncel ve kaliteli oyunları
takip ediyorsun hem de tiyatro tarihini de araştırıp
uzmanlaşmışsın. Senin gibi gençlere ülkece
ihtiyacımız var vesselam :)

5-B

6-D

7-A

8-C

9-B

10-D

10

C - Ahmet Kutsi Tecer
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4-C

9

B - Cevat Fehmi Başkut

3-A

8

A - Haldun Taner

2-D

7

Türk Tiyatrosuna damga vurmuş günümüzde hala oynanan Lüküs Hayat oyununu kim yazmıştır?

1-B

6
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Dünyada geliştirilen son teknolojilerden
Teneffüs okurlarını haberdar ettiğimiz
sayfamızda bu ay sizler için bakalım ne var?

YAPAY ZEKÂ SAKLAMBAC OYNADI!
Yapay zekâ alanında yaptığı çalışmalarla bilinen, kar amacı gütmeyen OpenAI kuruluşu
oldukça ilginç bir çalışmaya imza attı. Geliştirdiği yapay zekâya saklambaç oynattıran
OpenAI, öğrenme süreciyle ilgili ilginç bilgiler paylaştı.
Yapay zekâ ile saklananlar ve arayanlar olmak üzere
iki farklı grup oluşturuldu. Saklananlar ve arayanlar,
başarılı olmalarına göre puanlandırıldı. 500 milyon
kez tekrarlanan denemelerde, yapay zekâ, öğrenerek
saklanma ve arama için farklı yollar denedi.
Örneğin, 25 milyonuncu denemelerden sonra
saklananlar, etraflarındaki blokları kullanarak
kendilerine saklanma alanları oluşturdular. Benzer
şekilde 75 milyonuncu denemelerden sonra arayanlar,
etraflarındaki bloklarla kaleler ve rampalar yaparak
kendilerine görüş alanı sağladılar.
Bu çalışma, tekrarlı denemeler sonrasında yapay zekânın
yeni yöntemler geliştirebildiğini ortaya koydu.
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QR Kodu Okutarak
Bulduğun Şifreyi
Bize Gönderebilirsin:)
Ya da Web'den gönder:
www.dergiteneffus.com

BULMACAYI ÇÖZÜP ŞİFREYİ BİZE
GÖNDEREN OKUYUCULARIMIZ,
"ÇEKİLİŞLE" MUSTAFA SANDAL
KONSERİNE BİLET KAZANIYOR!
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Ödüllü Bulmaca
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BAKLA

KAVURMA

BAMYA

KAYGANA

BÖREK

KEBAP

ÇİĞKÖFTE

LAHMACUN

ÇORBA

MANTI

DOLMA

MUSAKKA

DÖNER

MÜCVER

ENGİNAR

NOHUT

ETLİPİDE

PİLAV

İÇLİKÖFTE

SARMA

KAPUSKA

YAHNİ
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ÇEKMEKÖY ARAMA KURTARMA EKİBİ

7/24 GOREVE HAZIR!

Sivil Savunma

Barışta doğal afetlere karşı,
savaşta sıcak çatışma içinde
sivil halkı korumaya yönelik
önlemler bütünüdür.
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28 ŞUBAT

Çekmeköy’e
Sevgimiz Var:)

