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Bir önceki sayımızı “Yeni sezonda görüşmek 
üzere” diye tamamlamıştık. İşte söz verdiği-
miz tarihte yine karşınızdayız. Sizler de dolu 

dolu bir yaz tatili sonrası berrak bir zihin ve dinlen-
miş bir bedenle yeniden okuldasınız.
Bu sayıda yine ilginizi çekeceğinden emin olduğu-
muz konu ve konuklarımız var. 
İlk olarak, dünyanın en şık otomobil ve motosik-
letlerini üreten İtalyan devi Ferrari’nin Bologna ve 
Floransa’daki merkezlerini gezdik, bu tasarım hari-
kası araçların nasıl üretildiklerine birinci elden tanık 
olduk. Gittik, gördük, büyülendik!
Bu sayıda ayrıca Toroslar’daki küçük köyünden 
New York’a uzanan macerasıyla herkese ilham 
veren Ümmiye Koçak’ın Mersin’deki kır evini ziyaret 
ettik. Başarma azminin önünde hiçbir şeyin dura-
mayacağına bir kez daha ikna olduk!
Kapak konumuzu Okula Dönüş olarak belirledik. 
Açıkçası, uzun bir tatil sonrası okula uyum sağla-

mak hemen herkesin altından kolayca kalkabildiği 
bir şey değil. Biz bu dosyayla bunu nasıl kolaylaş-
tırabilirsiniz, size rehberlik etmeye çalıştık. Tarihi 
figürlerin iş disiplinlerini size örnek olması için 
derledik.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı da anmadan geçe-
mezdik. Büyük Önder’in özel fotoğrafları eşliğinde 
eski 29 Ekim’leri şöyle bir hatırlamak, Türkiye’nin 
kuruluş günlerine bir kez daha bakmaktı niyetimiz.
Sizin sorularınızla şekillenen U Mentor bölümü-
nün konuğu LC Waikiki’nin Pazarlamadan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Pelin Erkıralp’ti. Gelecekte 
pazarlamaya yönelmek isteyenler için faydalı bilgi-
ler aktardı Pelin Erkıralp.
İyisi mi, tüm konularımızı burada sıralayarak sizi 
daha fazla bekletmeyelim... Yukarıdakiler ve çok 
daha fazlası için hemen sayfalarımızı çevirmeye 
başlayın...
Yeni sayıda görüşmek üzere...

EVET, NEREDE KALMIŞTIK?

U-Mag
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U C O N T E N T



Arkadaşlarım, 
yeni dönem için 

hazır mıyız? 

u.tigers@utigers_

“Yeni” olanın heyecanı bir başkadır! 
Yeni bir kitabın, yeni bir kıyafetin, 
yeni bir yolculuğun... Hepimiz için 
yeni bir eğitim-öğretim dönemi 
başlıyor arkadaşlar! 
Heyecanlı, umutlu ve meraklıyım. 
Geriye dönüp baktığımızda birçok 
anıyı paylaştığımız arkadaşlarımız, 
öğretmenlerimiz olacak. Ben de 
etkinliklerde, kutlamalarda, ders 
çalışırken, kitap okurken, spor 
yaparken ve daha birçok güzel 
zamanda yanınızda olacağım. Bu 
dönem için kendime “hayallerim/
hedeflerim” listesi hazırladım. Siz de 
sene sonunda neleri başardığınızı 
görmek için kendinize bir liste 
hazırlayabilirsiniz. Hem motive edici 
olacak hem de bir senenin sonunda 
listenizdeki maddelerin ne kadarını 
gerçekleştirdiğinizi görebileceksiniz. 
Başlangıçlar güzeldir, bu heyecanı 
hayatınızın her aşamasında başarıya 

ve mutluluğa dönüştürebilmek 
ise sizin elinizdedir! 
Sene içerisinde kitap 
tavsiyeleri, etkinlikler vb. 

birçok konuda sizlerle 
paylaşacaklarım, 

anlatacaklarım olacak. 
 
Beni sosyal medyadan takip 
etmeyi unutmayın! 

 
Yeni şeyler öğrenip, 
deneyimleyeceğiniz bir sene 
dilerim! 

U W O R D
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18  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

 Kayıp Aranıyor
Sinemalarda

Ailemle 
Geziyorum - Trenle 

Eskişehir Turu
Pendik Tren Garı, 

İstanbul

Eski Evdeki 
Büyülü Saat
Sinemalarda

İstanbul 
Coffee Festival
KüçükÇiftlik Park,

İstanbul

Ölü Ozanlar 
Derneği

Trump Kültür ve 
Gösteri Merkezi, 

İstanbul

Minik Eller 
Cheesecake 

Pişiriyor
Eataly Mutfak 

Atölyesi, İstanbul

Masterpiece 
Bursa Heykel - 

Geyik
Masterpiece, Bursa

MSA - Genç Gurme 
İtalyan

Mutfak Sanatları 
Akademisi, İstanbul

WRC Rally Turkey
Marmaris, Muğla

Color Sky 5K 
Ankara Renkli Koşu
Watercity Aquapark 

Gölbaşı, Ankara

 GezginFest Van
Gevaş Ada İskelesi, 

Van

MSA - 
Küçük Gurme 2 - 

Sushi
Mutfak Sanatları 

Akademisi, İstanbul

Cartoon Network 
Bilinmeyenler 

Dünyası
Imagineer Kids, 

İstanbul

 Alfa Kurt
Sinemalarda

The Land 
of Legends 
Theme Park

Belek, Antalya
Eylül ve Ekim 

boyunca

 24 25 26  28 29 30
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      1 2  
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 Keşif Çanakkale
Sinemalarda

Kibarlık Budalası
KKM Gönül Ülkü ve 

Gazanfer Özcan 
Sahnesi, İstanbul

Faruk Yalçın 
Hayvanat Bahçesi 
ve Botanik Parkı

Kocaeli

Ay’daki İlk İnsan
Sinemalarda

Bir Delinin Hatıra 
Defteri

ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi, 

Ankara

 ITECH Ankara 
Teknoloji Kongre 

ve Fuarı
Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara

 Color Sky 5K İzmir 
Renkli Koşu

Mavişehir Sahili, 
İzmir

 Ailemle Geziyorum 
- Bursa Arkeopark

İstanbul

Benim Festivalim
Küçükçiftlik Park, 

İstanbul

 Börü
Sinemalarda

Notre Dame’in 
Kamburu Müzikali

Kocaeli Sabancı 
Kültür Merkezi

Babamın Ceketi
Sinemalarda

Haluk Levent 
Açıkhava Konserleri

Antalya Konyaaltı 
Açıkhava Tiyatrosu

Kilden Hayali 
Karakterler

Cermodern, Ankara

U A G E N D A

 1   4 5  7  
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Ferrarİ 
ile Geleceğin 
Teknolojileri



U V I S I T

Her alanda olduğu gibi teknoloji otomotiv 
alanında da gelişmeye, yenilikleri bizlerle 
buluşturmaya devam ediyor. Hayatımızı 
kolaylaştıracak teknolojik çözümler, 
bazen çok uzak gibi gözükse de yakın 

gelecekte hepimizin kullandığı buluşlar arasında yerini 
alacak. Geleceğe şimdiden hazırlanmak, teknolojinin 
her alanda kullanıldığı bu çağda onu üretmeye 
yönelmek de bir nevi görev oldu… Okullar, öğrencilerin 
disiplinlerarası yaklaşımları birleştirerek üretici hale 
gelmelerini, araştıran ve sorgulayarak ortaya ürün 
çıkaran bireyler olmalarını destekleyen eğitimleri artık 
yoğun bir şekilde uyguluyor. STEM-A (Science, 

Technology, Engineering, Mathematics, Art), Kodlama, 
Robotik gibi derslerle öğrenciler tüketen değil, üreten 
bir topluma okul yıllarında hazırlanıyor. 
Bu kapsamda düzenlenen Ferrari ve Ducati ile 
Otomotiv Endüstrisi ve Teknolojileri 
Programı’nda geleceğin mesleklerinde kariyer 
sahibi olacak Uğurlu öğrenciler, dünya efsanesi 
marka Ferrari’nin tesislerine düzenlediği gezide 
teknolojiyi yerinde deneyimleme ve üreticilerinden 
dinleme şansı yakaladı. Ferrari yöneticileri ve 
mühendisleri ile tanışan 18 Uğurlu öğrenci, şifrelerin 
gizemli matematiği içinde çözüm yolları ararken, 
Endüstri 4.0 devriminin ürünü Robotik ve Kodlama 

ile robot tasarlama atölye çalışmalarında hayallerinin 
sınırlarını zorladı. Ferrari’nin süper arabalarını 
tanıyarak, kullanılan teknolojik yeniliklerle 
karşılaştılar. Pit Stop seanslarında mühendislik 
harikalarının iç dünyasını görme şansını elde ettiler. 
Bir markanın nasıl efsane haline geldiğini, lider 
marka olmak için nasıl bir iletişim dili kullanıldığını 
Ferrari’nin marka yöneticilerinden dinlediler. 
Yapacakları çalışmalar konunun uzmanları 
tarafından değerlendirildi, program sonunda 
öğrenciler State University of Florence - Ferrari ortak 
katılım sertifikası almaya hak kazandılar.
Gelin geziye dair izlenimlere birlikte göz atalım…

Uğurlu öğrenciler bu yaz İtalya'nın Bologna ve Floransa kentlerinde Uğur 
International ile gerçekleştirilen gezi programı kapsamında dünyanın otomotiv devi 
Ferrari'nin merkezini ziyaret ettiler. Ferrari'nin nasıl Ferrari olduğunu bizzat 
yerinde gördüler. Markanın yöneticileri ve mühendisleri bu otomotiv efsanesinin 

tüm ayrıntılarını Uğurlu öğrencilere anlattılar.
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Gezimizde, Ferrari fabrikasında Pit Stop eğitimini aldık. Bu eğitim sırasında, teknoloji yetersizliğinden 

dolayı eskiden manuel olarak değiştirilen lastiklerin ne kadar zor olduğunu ama güncel teknolojilerle 

artık bu değişikliğin birkaç saniye içinde yapılabildiğini gördük. 

Beni en çok etkileyen kısım ise Ferrari Müzesi’ni gezmek oldu. Müzeye girdiğimiz andan 

itibaren şu ana kadar var olan bütün Ferrari araçlarını görme imkanımız oldu ve 

her biri gerçekten inanılmazdı. 

Bir araya geldiğimiz yöneticiler büyük markalarda en önemli unsurların 

algı yönetimi, pazarlama ve marka prensipleri olduğundan söz ettiler. 

Belirli imgelerle markanın hatırlanmasını nasıl sağladıkları, 

pazarlama stratejileri ve prensip sahibi olmanın  

markalarının kalitesinden ödün vermemek 

için önemli olduğuna değindiler.

5 gün boyunca İtalya’da 3 farklı şehirde eğitimler aldık, gittiğimiz şehirleri ve 
İtalya’nın kültürünü yakından tanıdık. Gezi kapsamında markaların 
geliştirdikleri teknolojileri deneyimledik. Ferrari fabrikasında markanın 
dünyada birçok başarıya imza atan Formula 1 ekibinin Pit Stop 
simülasyonunu deneyimledik. Burada kullanılan ekipmanlar, motor ve turbo 
teknolojileri hakkında kapsamlı bir ders aldık, Supersport otomobillerin 
çalışma prensiplerini öğrendik. Ferrari’yi bu kadar özel kılan araçları, motor 
teknolojilerini ve tüm yapım evrelerini yerinde gözlemledik. Geleceğe dair 
pazarlama fikirleri ve kendi alanında ikon olan bu markanın günümüze nasıl 

geldiğini marka yöneticilerinden dinledik. 
Geleceğin teknolojisinde, kesinlikle motor veriminin arttığını söyleyebiliriz. 
Motordan tekerleğe olan aktarım sürecinde çok daha az güç kaybı 
sağlayacak teknolojiler geliştirilmiş. Yeni turbo teknolojiler sayesinde daha 
küçük hacimli motorlardan, büyük hacimlilere oranla daha fazla güç 
alınabiliyor. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanıyor. Daha fazla güç elde 
ederken aslında bir yandan doğa dostu bir teknolojiye sahip oluyorsunuz, 
bence bu muazzam. Çevreye duyarlı teknolojiler, hayatımızı kolaylaştırmaya 
hazırlanıyor diyebiliriz.

Gezimizde otomotiv endüstrisinin geçmişten günümüze yeniliklerini deneyimledik. Ferrari’deki görevlilerle 
bir araya gelindiğinde bu işin bir takım çalışması olduğunu anladım. Yöneticilerle gerçekleştirdiğimiz 

sohbetlerde otomotiv endüstrisinin çok daha önemli gelişmelere gebe olduğunu anladık. 
Arabalar, araba fabrikaları ve geleceğin teknolojileri hakkında birçok bilgi edindik. 

Marka temsilcileri ile bir araya geldiğimizde, teknoloji ve mühendislik alanında yapılan 
çalışmaları anlattılar ve gelişiminden söz ettiler. Önümüzdeki yıllarda Makine, 

Elektrik-elektronik, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği gibi mesleklerin 
önemini koruyacağına değindiler.

Uğur Okulları Balgat Kampüsü 

Emin Buğra Cengiz

Uğur Okulları Yalova Kampüsü 

Elif Akar & İpek Akar
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O kula dönüş heyecanının başlaması 
yaz tatilinin bitişini de haber veriyor. 
Her yıl Eylül’de okulların açılmasıyla 
yaklaşık 17 milyon öğrenci okullarına 
geri dönüyor. Yani ülkemizin 

neredeyse dörtte biri öğrenci. Dünya çapında ise 
araştırmalara göre 1980’de tüm dünyadaki öğrenci 
sayısı 50 milyondu. 2000 yılında bu sayı 100 milyona 
çıktı. Son tahminlere göre ise 2020’de dünya çapındaki 
öğrenci sayısı 200 milyona çıkacak. Bu rakamları hiç 
azımsamamak lazım.

Ülkelere göre öğrencilerin okuldan ayrı kaldığı tatil 
süreleri değişiyor. Fakat ülkemizdeki yaz tatili süresi 
epeyce uzun. Bu, dünya ülkelerinde değişiyor. Mesela 
Amerika’da her mevsim küçük bir tatil oluyor ve 
eğitim yıl boyunca devam ediyor. Pek çok eğitimci 
bizdeki bu uzun tatil süresinin ‘fazla uzun’ olmasından 
yakınıyor. Çünkü araştırmalara göre tatil süresi 
uzadıkça öğrencilerin okula adapte olma süreci de 
uzuyor. Böylece öğrenciler yeni döneme, yeni derslere 
ayak uydurmak ve adeta maraton gibi geçen sınav 
dönemlerine hazırlanmak için hızlı bir şekilde çalışma 

düzenine uyum sağlamak zorunda kalıyor. 
Ülkemizde 17 Eylül’de başlamış olan yeni okul dönemi 
18 Haziran 2019’a kadar devam edecek. Bu tarihe 
kadar öğrencileri heyecan dolu, bazen yorucu ama bir 
o kadar da eğlenceli bir dönem bekliyor.
Yeni bir okul dönemine başlarken bir sonraki sayfada 
paylaşacağımız öneriler ile daha verimli olabilir ve yeni 
döneme daha rahat alışabilirsiniz. Şimdi hepimiz derin 
bir nefes alalım, arkamıza yaslanalım ve önerileri 
adım adım okuyarak yeni okul dönemine merhaba 
diyelim.

HERKES 
HAZIR 

MI? 
E BAŞLAYALIM 

O ZAMAN!



U C O V E R

Okul kıyafetleri 4  
En güzel yazan kalem 4 

Her başlığı renklendirmek için 
renkli kalemler de 4 

ÇANTALAR, DEFTERLER, 
KİTAPLAR 

HER ŞEY HAZIR 

ÖYLEYSE YENİ DÖNEME 
HAZIRSINIZ! 

MI ACABA?
U-MAG EYLÜL - EKİM  2018  z   15
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Uzunca bir tatilin ardından okul yaşantısına alışmak elbette ki kolay değil. 

Ama adaptasyon sürecini kolaylaştıracak ve sizi başarıya bir adım daha 

yaklaştıracak birkaç fikrimiz var!

ADAPTE 
OLABİLMEK! 

İŞTE
BÜTÜN
MESELE 

BU!

Tatil dönüşü belki de alışmakta en çok 
zorlanılan şey uyku düzenidir. Uykusuzluk günün daha 
ilk saatlerinde motivasyonun düşmesine neden olur. 

Ayrıca uykusuzluk nedeniyle derslere odaklanmak da 
zorlaşır. İşte bu nedenle uykunuzu düzene sokmalısınız. 

Araştırmalara göre insanların günde 8 saat uyuması gerekir. 
Siz de kendinize bir kural koyarak sabah kalkacağınız saatten 

en az 8 saat öncesinde yatmaya hazırlanabilirsiniz. 

Uyku 
saatlerinizi 
düzenleyin

sağlıklı bir 
kahvaltı ile 

güne başlayın

Kendinize 
bir hedef 
belirleyiN

Çantanızı ve kıyafetlerinizi 
önceki akşamdan hazır edin

Her sabah okula yetişme telaşı içerisinde çanta hazırlamak epey 
zaman alan bir iş. Ayrıca aceleyle hazırladığınız çantanıza sabah 
telaşıyla koymayı unuttuğunuz eşyalarınız da olabilir. Önceki akşam 
yatmadan önce çantanızı ve giyeceğiniz kıyafetleri hazırlarsanız sabah 
kalktığınızda telaş etmeden kısa süre içerisinde okula hazır 
olabilirsiniz. En azından bu yöntem ile sabah kalktığınızda koşturmaca 
yaşamadan sakin bir şekilde güne hazırlanmış olursunuz.

Sabahları kalktığınızda kısa bir sürede ve 
telaş içerisinde okula hazırlanmak güne 

kötü başlamanıza neden olur. Sakin bir 
kahvaltı ile güne başlanabilir.  Kahvaltı 

gelişim sürecindeki çocuklar için 
büyük önem taşıyor. Her 

sabah alınan yeterli miktarda 
karbonhidrat, protein, vitamin 

ve yağlar öğrenme 
problemlerini engelliyor, kas ve 

kemik gelişiminde büyük önem 
taşıyor. 

Yeni bir okul dönemine başlarken yapmanız 
gereken en önemli adımlardan biri kendinize 
bir hedef belirlemek olacaktır. Mesela 
matematik en çok zorlandığınız ders ise bu 

sene onu geliştirmeyi ya da liselere  
/ üniversitelere giriş sınavında 
almak istediğiniz net sayısını 
hedefleyebilirsiniz. Her zaman 

mutlak bir hedef koymalısınız. 
Hedefi bir kağıda yazın ve çalışma 
masanızın karşısına asın. O yazı 

size sürekli motivasyon sağlasın. 



Kendinize 
bir çalışma 
planı yapın

Çalışma 
planınızı rutin 
hale getirin

ÖĞRENDİKLERİNİZİ 
gözden 
geçirin

Hedefinizi koydunuz. Şimdi kendinize bir 
çalışma planı belirlemeniz gerekiyor. 
“Matematiğimi geliştireceğim ve bunu 
haftanın üç günü birer saat sadece 
matematik çalışarak yapacağım” 
diyebilirsiniz. Kendinize haftalık çalışma planı 
çizelgesi hazırlayabilir ya da kitapçılarda 
satılanlardan bir tane edinebilirsiniz. Bu 
çizelgeyi yine çalışma masanızın karşısına 
asarsanız planınız gözünüzün önünde olur. 
Böyle bir pano oluşturmak sizi planınıza 
bağlı tutacaktır. 

Hedefiniz hazır. Çalışma planınızı da 
hazırladınız ve masanızın karşısına astınız. 
Şimdi bu planı uygulamanız gerekiyor. 
Unutmayın, her başarının altında disiplin 
vardır. Çalışma saatlerinizi bir tören gibi 
düşünün. Tüm programlarınızı bu çalışma 
planınızın etrafında şekillendirmeye 
çalışmalısınız. Çalışma planınızı bozacak ani 
bir durum çıkarsa planı yeniden şekillendirin. 
Fakat yeni planı değiştirmeyin. Yapacağınız 
bu plan realist bir plan olmalı. Kendinize boş 
zaman ayırın, bu saatleri planınıza ekleyin.

Her gün okuldan eve döndüğünüzde 
mutlaka gün içinde okulda öğrendiklerinizi 
gözden geçirmelisiniz. Okulda başarılı 
olmanın altın kurallarından biri olarak 
görülen bu kuralı çalışma planınızın ilk 
saatine ekleyebilirsiniz. İlk önce bütün 
günün genel bir tekrarını yapıp sonrasında 
hedefini belirlediğiniz derslere 
odaklanabilirsiniz. Bu sizin hem gün içindeki 
dinlediğiniz dersleri pekiştirmenizi sağlar 
hem de eksik kaldığınız noktaları rahatlıkla 
görür, onları tamamlayabilmek için yeterli 
zamana sahip olursunuz.

İŞTE
BÜTÜN
MESELE 

BU!

Gün içerisinde midemize giren her şey önce 
sağlığımızı, sonra da dolaylı yoldan başarımızı 

etkiliyor. Bundan sonra daha sağlıklı beslenmeye 
karar verip markette satılan abur cuburları 

hayatınızdan çıkarabilirsiniz ya da en azından abur 
cubur yerken kendinize bir sınır belirleyebilirsiniz. 
Ayrıca okul için kendinize sağlıklı atıştırmalıklar 

bulabilirsiniz. Mesela ceviz, içinde dikkat eksikliği ile 
depresyonu engelleyen Omega-3 yağ asitlerini 
barındırıyor ve stresin vücudumuzdaki etkilerini 

azalttığına inanılıyor. Badem de kemikleri 
güçlendirirken cilde ve saçlara iyi geliyor. Eğer 

anneniz kahvaltınızı ve atıştırmalıklarınızı hazırlıyor 
ise ondan beslenmenize ceviz ve bademi 

eklemesini rica edebilirsiniz. Ayrıca son 
araştırmalara göre spor yapan 
insanların daha dikkatli oldukları, 

stresten etkilenmedikleri 
gözlemlenmiş. Gelişme çağında 

çocuklara iyi geldiği için mutlaka ama 
mutlaka spor yapın. 

U C O V E R

sağlıklı 

BESLENİN spor
YAPIN
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D ünyadaki en güçlü markalara 
bakıldığında Japon şirketlerin isimlerinin 
fazlalığını görebilmek mümkün. Hem 
otomotiv sektöründe hem elektrik - 

elektronik sektöründe Japonların namı hala yürüyor. 
Ayrıca oyun severler PlayStation, SEGA, Nintendo, 
CAPCOM ve KONAMI gibi markaların Japon 
markaları olduğunu duyunca muhtemelen 
şaşıracaktır. Çünkü oyun sektörünün en önemli 
markaları, elektronik ve otomotiv sanayinin en 
bilinen markaları Japonlara ait. Peki bizden epeyce 
uzaktaki bu ada ülkesi nasıl oluyor da tüm dünyadaki 
en önemli elektronik markalarının sahibi olabiliyor? 
Cevabı aslında çok basit. Fazlasıyla disiplinliler.
Japonlar küçük yaştan itibaren sıkı eğitim 

sistemine sahip olan okullarda eğitilmeye başlıyor. 
Okullar çocukların Japon gelenekleri ve kültürlerini 
öğrenebilmesi için özel bir müfredat ile eğitim 
veriyor. Okul her yıl üç döneme ayrılıyor. Yaz tatili 
süresi altı hafta. Kış ve ilkbaharda iki haftalık 
tatilleri oluyor ve öğrenciler yıl boyunca Cumartesi 
günleri de yarım gün okula gidiyorlar. Altı yaşını 
dolduran her çocuk altı yıllık ilkokul eğitimine 
başlıyor. Ardından üç senelik orta öğretim eğitimi 
başlıyor. Japonya’da eğitim zorunlu 9 sene. Bu 
eğitim süresinin sonunda öğrenciler ister 
okumaya devam etmeye karar verip ilk önce 
liseye ardından da üniversiteye devam ediyor, 
isterlerse de iş arıyor. Okullarda derslere devam 
zorunluluğu çok katı bir şekilde uygulanıyor. İşte bu 

nedenle de Japonların okuma alışkanlıkları diğer 
ülkelere göre çok gelişmiş durumda. 

25’E KARŞI 1
Ülkedeki okur-yazarlık oranı yaklaşık olarak %99. Bu 
oran şu demek oluyor; onlar yılda ortalama 25 kitap 
okurken biz yılda sadece 1 kitap okuyoruz. Okullarının 
ve sınıflarının temizliğinden de öğrenciler sorumlu. 
Gerçekten de 6 ile 12. sınıflara giden öğrenciler gruplara 
ayrılıyor ve haftada bir ya da iki kez kendilerine verilen 
bölgeleri temizliyorlar. Japon eğitimcilere göre bu 
temizliği öğrencilerden rica etmek onların okullarını 
sahiplenmesini sağlıyor. Ayrıca Japonya sokaklarında 
çöp görmek mümkün değil. Çünkü ağaç yaşken eğilir 
misali ilkokulda bu alışkanlıkları kazanan öğrenciler ile 

Uzmanlar sürekli çalışmaktansa bir disiplin içerisinde çalışmanın daha faydalı olacağını 
söylüyor. Peki bu disiplini nasıl kazanabiliriz? Haydi gelin çalışma hayatlarından günlük 

yaşantılarına, hayatlarını bir disiplin içerisinde yaşayan ve bu çalışma düzenleriyle 
dünyanın en başarılı markalarını çıkarmayı başarmış Japonları birlikte inceleyelim.

JAPONLAR GİBİ 
DİSİPLİNLİ



temiz bir toplum yetişmiş oluyor. Okullardaki 
yemek saatlerinde kantin veya yemekhaneye de 
gidilmiyor. Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte 
sınıfta hep birlikte oturarak yemek yiyor. Ayrıca 
herkese yemek dağıtılıyor ve her öğrenci aynı 
yemeği yiyor. Japonlar için karşılamak önemli 
bir ritüel olarak görülüyor. Bu nedenle de 
her gün okul başlamadan önce 
öğrenciler öğretmenlerini başlarını öne 
eğerek selamlıyor ve ardından da 
birkaç dakikalık meditasyon ile birlikte 
kendilerini güne hazırlıyorlar.

TEMBELLİĞE ‘KAİZEN’ 
Japonların kendilerince tembelliğe karşı 
bir yöntemleri de var. Buna “Kaizen” diyorlar. 
“Kai” onların dilinde değişim anlamına geliyor. 
“Zen” ise iyi anlamında. Kaizen düşüncesinin 
özünde kişinin her gün sadece bir dakika boyunca 
bir şeyler yapmaya çalışması yatıyor. Yani kişi her 
gün o bir dakika içerisinde İngilizce de öğrenebilir. 
Matematiğe de çalışabilir. Ama Japonlara göre en 
önemli nokta kişinin bunu yapmaktan keyif 
alması ve bunu düzenli olarak devam ettirmesi. 
Bir çalışma planını bile en fazla ne kadar devam 
ettirebiliyoruz? Büyük bir heyecan ile başlayıp kısa 
sürede pes edip bıraktığımız çalışma planlarını bir 
düşünün. Bu çabuk pes etmelerin çözümünü 
Japonlar her gün düzenli olarak bu tekniği 
uygulayarak bulmuşlar

5S KURALI
Japonların günlük hayatlarındaki düzen için 
kullandıkları bir başka kural da “5S” kuralı. Bu kural 
Japonca beş kelimenin baş harflerinin bir araya 
getirilerek adlandırıldığı bir kural. İlk S harfi “Seiri”yi 
temsil ediyor. “Seiri” muntazam ve sade anlamına 
geliyor. Japonlar sade yaşamlarıyla ünlüdür. 
Çalışma ve yaşam ortamları çok temiz ve sadedir. 
Yani onlardaki minimalist yaşamı temsil eden 
kelime “5S”nin ilk adımı. İkinci kelime “Seiton”. Bu 
kelime Türkçeye çevrilince düzenlilik ve dakiklik 
anlamlarına geliyor. Japonlar her şeyin yerli yerinde 
olmasını istiyor. Her şeyin düzenli olmasını istiyor. 
“5S”nin üçüncü kelimesi ise “Seiso”. Bu kelime 
temizlik anlamına geliyor ve Japonların titizliğini 
simgeliyor. Bir sonraki kelime ise “Seiketsu”. 
Kelimenin anlamı standartlık. Yani monotonluk. 
Japonlar bize belki çok sıkıcı gelecek ama monoton 
bir hayatı tercih ediyorlar. “5S” kuralının son kelimesi 
ise disiplin anlamına gelen “Shitsuke”. Onların hayat 
düzeni haline gelmiş olan disiplin kuralın son 
adımını temsil ediyor.  Henüz daha küçük bir 
çocukken bu şekilde yetiştirilmeye başlanan 
Japonlar hayatlarının her adımında bir disiplin 
içerisinde yaşıyorlar. 

10 
ADIMDA 
KAİZEN 

YÖNTEMİ
Kaizen yöntemi 

Japon 
şirketlerinde de 

kullanılan bir yöntem. 
Şirketler çalışanlarının daha 
verimli olabilmesi için çalışma 
sistemlerini bu düşünce üzerine 
kurmuşlar. Japonlar Kaizen 
yöntemini on kural ile özetliyorlar...

1 Gelişime açık ol ve kendini sürekli 
geliştir. 

2 Gelenekselleşmiş ve zamanı geçmiş 
olan kavramları ortadan kaldır. 

3 Hiçbir mazereti kabul etme ve 
çabalamaya devam et. 

4 İşe yarayacak olan yeni metotlara 
hayır deme. 

5 Eğer yanlış bir şeyler var ise onları 
düzelt. 

6 Problemi çözmek için destek olanlara 
izin ver. 

7 Birden çok insandan bilgi  
ve öneri al. 

8 “Beş soru kuralı”nı unutma ve karar 
vermeden önce kök bir neden 

bulabilmek için beş defa “neden” 
sorusunu sor. 

9 Ekonomik ol ve para biriktir. 
Biriktirdiğin parayı kendini geliştirmek 

için kullan. 

10 Gelişimin sınırı yok. Kendini 
geliştirmekten korkma ve daha 

iyisinin olacağına inan. 

U C O V E R
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Sürekli yeni bir işe, döneme, esere hazırlanmak herkes için kolay değil. Edebiyatçı da 
olsanız, bilim insanı, ressam, besteci veya yönetmen de olsanız gerçek bu. Peki alanının 

dev isimleri iş disiplinlerini nasıl sağlıyorlar, çalışma motivasyonlarını nasıl 
ediniyorlardı? Gelin bazılarına bir bakalım, örnek alabileceklerimizi belirleyelim...

ONLAR NASIL 
ÇALIŞIYOR?

AGATHA CHRISTIE
Yazar 

Polisiye edebiyatının en bilinen yazarlarından 
biri şüphesiz Agatha Christie’dir. Hayatı 

boyunca kendini bir yazar olarak değil de ev 
hanımı olarak tanıtan Christie’nin çalışma 

rutini pek çok yazara kıyasla son derece 
sade ve mütevazıydı. Kitaplarını bazen 

yatak odasında bazen de yemek 
masasında daktilosu ile yazan Christie 

dislektikti. Bu hastalık Christie’nin yazma ve dil 
becerilerini etkiliyor ve öğrenme bozukluğuna neden oluyordu. Buna rağmen her yıl 
en az bir kitap yazmaya çalışan Christie çalışma saatlerini ailesinin yaşam ve yemek 

düzenine göre ayarlardı. Kendisi çok çabuk odaklanabilen bir insandı. Çalışmasına 
aniden başlayıp rahatsız edilene kadar devam edebilirdi.

PABLO PICASSO
Ressam 

Kübik resmin öncülerinden sayılan ressam ve heykeltraş Pablo Picasso’nun 
mutlaka en az bir eserini görmüş olmalısınız. İlginç tarzıyla akıllara kazınan 

Picasso’nun çalışma tarzı da alışılmışın 
dışındaydı. Geç yatıp geç kalkan ünlü 

ressam öğleden sonra iki gibi 
çalışmaya başlardı. Bir ritüel misali 

kimseyle konuşmadan odasına çekilen 
Picasso en az beş saat kesintisiz 

çalışırdı. Eve döndüğünde ise yine 
kimseyle konuşmamayı tercih eder, 
sessizce yemeğini yerdi. Yemekten 

sonra dostlarıyla sohbet ederdi. 

HARUKİ MURAKAMİ
Yazar
Bulunduğumuz dönemin en iyi romancılarından sayılan Japon yazar Haruki 
Murakami tam bir sabah insanı diyebiliriz. Son derece içine kapanık bir kişiliğe sahip 
olan yazar, romanlarını yazdığı dönemlerde her sabah dörtte kalkıp aralıksız beş-altı 

saat çalışıyor. Öğleden sonra zamanını spora ayıran 
Murakami yüzmeyi ve koşmayı tercih ediyor. Günün geri 
kalanında günlük işlerini halleden yazar kendine kitap 
okumak ve müzik dinlemek için de zaman ayırıyor. 
Akşamları ise en geç dokuzda uykuya dalıyor. Yazar bu 
rutinini günlük hayatında hiç bozmuyor. Fakat Murakami 
bu yaşam tarzının kendisini sosyalleşmekten 
alıkoyduğunu da kabul ediyor. Hayattaki önceliklerini 
belirlemiş olan yazar her zaman her şeye zamanı 
yetemeyeceğinin bilincinde olduğunu söylüyor. 

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Besteci
Alman piyanist Beethoven her Türk dizisinde en az bir kere duyduğumuz  
“Moonlight” senfonisinin sahibidir. Beethoven işitme engeliyle başa çıkmaya 
çalışırken en önemli eserlerinin bazılarını neredeyse hiç duyamadığı zamanlarda 

besteledi. Disiplinliydi. Günlük rutinini takıntılı bir 
şekilde bir düzen içinde gerçekleştirirdi. Gün doğarken 
uyanır, sadece altı adet kahve çekirdeğini çekerek 
pişirdiği kahvesini yudumlayarak kahvaltısını yapardı. 
Ardından piyanosunun başına oturur, saatlerce 
piyano çalardı. Öğle yemeğinden sonra bazen uzun 
sürebilen yürüyüşlere çıkardı. Yürüyüş onun için 
meditasyon gibiydi; üretkenliğini artırırdı. Takıntılıydı. 
Her gün iki veya üç saatte bir banyo yapardı. 



ONLAR NASIL 
ÇALIŞIYOR?

SIGMUND FREUD
Bilim İnsanı
Psikanalizin babası olarak sayılan Freud işkolik bir insan olarak bilinirdi. Onun için 
çalışmadan geçen bir saat bile boşa geçen zaman demekti. Rahat çalışabilmesi için eşi 
Martha onun günlük rutinini uygulamasında yardımcı olurdu. Martha her sabah eşini 
yedide uyandırır, ona kahvaltı hazırlar, kahvaltıdan sonra 
da onun sakallarını düzeltirdi. Freud kahvaltıdan 
sonra öğlene kadar hastalarıyla seansa girerdi. 
Dakik olmayı seven Freud mutlaka her gün öğlen 
birde öğle yemeğini yerdi. Yemek yerken 
konuşulmasından pek hoşlanmazdı. Ardından 
yürüyüşe çıkardı. Öğleden sonra üç gibi işine geri 
döner ve akşam yemeğine kadar çalışırdı. Akşam 
yemeğinden sonra tekrar çalışma odasına geri 
döner ve gece bire kadar da çalışmaya devam ederdi. 
Freud gece en erken birde uyurdu. 

DAVID LYNCH
Film Yönetmeni
Çalışma hayatında katı kurallara sahip olan ünlü yönetmen David Lynch tam bir düzen 
hastası. Lynch düzen hastalığına örnek olarak yedi yıl boyunca aynı restoranda aynı 

saatte yemek yediğini, yemek sırasında 
en fazla yedi bardak bol şekerli sade 
kahve içtiğini ve her gün mutlaka bol 
çikolatalı bir milkshake içtiğini 
anlatıyor. Bu pek de önerebileceğimiz 
bir çalışma ritüeli değil tabi ki. Özellikle 
de şekerin ne kadar zararlı olduğu 
kanıtlanmışken vücuda bu kadar 
şeker yüklemesi yapmak elbette ki 
pek iyi sonuçlar doğurmaz. Zaten 
kendisi de epeyce ilginç işlere imza 
atmış bir yönetmen. Üstelik kendisi 

tüm bu ilginç fikirlerin içtiği şekerli kahvelerden sonra 
kan şekerinin en üst seviyeye çıktığı sırada ortaya çıktığına inanıyor.

NİKOLA TESLA 
Bilim İnsanı
Değeri yeni yeni anlaşılmaya başlamış olan ünlü 
deha Tesla elektrik akımını bulmasıyla ünlenmişti. 
Kendisi en ilginç alışkanlıklara sahip olan bilim 
insanlarından biriydi. Gün içinde öğle saatinde 
çalışmaya başlayan Tesla sonraki günün sabahına 
kadar kesintisiz çalışmaya devam ederdi. Çalışırken 
tüm perdeleri kapatıp karanlıkta çalışmaktan 
hoşlanırdı. Üstelik havanın kasvetli ve yağışlı olduğu 
günlerde ise perdeleri açmayı tercih ederdi. 
Kendisinin bir başka takıntısı da yiyeceği yemeğin 
yemeden önce hacmini hesaplamasıydı. Bu takıntısı nedeniyle de sıklıkla gittiği bir 
otel restoranındaki şef ona uygun yemekler hazırlardı.

U C O V E R
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ÖLÜMSÜZ AŞKIN SİMGESİ 

TAC MAHAL
Hindistan’ın en tanınmış anıtı olan Tac Mahal, sadece 

görkemli, kuğu gibi siluetiyle değil, inşasının ardındaki 
hayli dokunaklı hikayesiyle de dikkat çeken, 
dünyanın en özel mimari yapıtlarından biri.

C anından çok sevdiği eşi 
Mümtaz Mahal’i doğum 
sırasında kaybeden Şah 
Cihan, uzun süren yas 
döneminin ardından, 

Agra kentine şanına yaraşır bir mezar 
yaptırarak, eşine olan aşkını 
ölümsüzleştirmeye karar verir. 
Dünyanın çeşitli yerlerinden davet 
edilen mimarları toplayarak çok 
kültürlü ve evrensel bir yapı oluşturur. 
Ünlü Hint şairi Rabindranath 
Tegoreun’un “Sonsuzluğun yüzünde 
bir gözyaşı damlası” diye tanımladığı 
bu muhteşem eser, yani Tac Mahal, 
hem arkasındaki hikaye hem de mimari 
güzelliğiyle dünyada görülmesi gereken 
en muhteşem yapıların başında geliyor.

Tac Mahal’in kubbesini yapan 
Mimar İsmail Efendi, Mimar Sinan’ın 

öğrencilerindendir.

Hava kirliliğinden 
dolayı son 

yıllarda rengi 
giderek sararan 

Tac Mahal’in, 
önlem alınmazsa 

20 yıl içinde 
mermerlerinin 

rengi 
kahverengiye 

dönme 
tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. 



U A R C H I T E C T U R E
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Şah Cihan, nehrin diğer 
kıyısına da kendisi için 
siyah mermerden bir 
anıt mezar yaptırmak 

istemiş, ama ekonomik 
krizin Hindistan’ı 

olumsuz etkilemesiyle 
beraber bundan 
vazgeçilmiştir.

Tac Mahal’in üzerinden uçakla 
geçilmesi yasaktır. Bu kararı 

yapının ihtişamını korumak adına 
Hindistan hükümeti almıştır.

Birçok farklı 
mimarın ortak 
çalışmasıyla 

inşa edilen Tac 
Mahal’e bakan 

bir kimse, 
Türk, Babür ve 

Hint 
mimarilerinden 

esintiler 
bulacaktır.

Tac Mahal’in şerefine yapıldığı Mümtaz 
Mahal’in tam adı: Ercümend Banu-Begüm 

Mümtaz Mahal’dir.

20.000 
Yapımında çalışan 

işçi sayısı.

5.000.000 
Her yıl dünyanın dört bir 

yanında Tac Mahal’i 
ziyaret etmeye 

gelenlerin sayısı.

Tac Mahal’in 
yapımına 
başlanan yıl.

40.000.000 
Rupi olarak inşa maliyeti. 
Günümüzdeki paraya 
çevrildiği zaman bu 
milyarlarca dolar yapıyor.

1000 
İnşaat esnasında 
malzeme taşıyan 

fil sayısı.

16
32

 

75 
Tac Mahal, inşa 

edildiği saf 
mermerin metre 

cinsinden 
yüksekliği.

Tac Mahal’in 
yıl olarak 
inşa süresi.22

 

7 Mümtaz Mahal 
ve Şah Cihan’ın 
sandukaları üst 

katta, kubbenin 
altındadır. Burada 
insan ağzından çıkan 
her ses 7 kez 
yankılanacak şekilde 
bir akustikle 
yapılmıştır. 

28 
Tac Mahal’in yapımında 
kullanılan değerli taş 

çeşidi.

 Doğum yaptığı sırada 
yaşamını yitiren Mümtaz Mahal,

 o esnada 14. çocuğunu 
doğuruyordu.

14

Şah Cihan’ın eşine yaptırırken mermerlerin arasına 
eklettiği kıymetli taşlar sayesinde, Tac Mahal günün farklı 
saatlerinde farklı renklerde görülür. Tac Mahal’e bakan bir 
kişi onu sabahları pembe, gün içinde beyaz, akşamları ise 

sarı renkte görür.

Dünyada yalnızca mermer 
kullanılarak inşa edilmiş ilk ve tek 

yapı Tac Mahal’dir.  Hindistan’ın 
İngiliz sömürgesi olduğu 

dönemde, Agra valisi Lord 
Bentick tarafından parçalanarak 

mermerleri satışa çıkarılmak 
istenmiştir. Fakat önce bu planını 
Agra Sarayı’nda uygulayan Lord 

Bentick, istediği geliri elde 
edememesi üzerine Tac Mahal’i 

yıktırmaktan vazgeçmiştir.



HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ
HER 
ŞEYDEN 
BİRAZ 
BİRAZ
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U P O P U L A R

Uzun bir yaz tatili boyunca eminiz ki birden çok kitap okumuş, bol bol film 
izlemiş, bir bölümünde tıkanıp pes ettiğiniz o video oyununu bitirmiş ve aylardır 

merak edip zaman bulamadığınız için başlayamadığınız dizileri bir çırpıda 
izlemişsinizdir. Yeni okul dönemine ayak uydurmaya çalışırken boş zamanlarınızda ne 
yapacağım diye düşünmeyin diye yeni çıkan diziler, filmler, oyunlar, kitaplar ve 

albümlerden seçmece bir listeyi sizin için hazırladık!

CHILLING ADVENTURES OF SABRINA 
Doksanların tatlı cadısı Sabrina Spellman ekranlara geri dönüyor! Yeni sezonun en dikkat çeken 
dizilerinden biri olan “Chilling Adventures of Sabrina” aynı isimli çizgi romandan ekrana 
uyarlanacak olan yeni Netflix yapımı. Ülkemizde seneler önce ekrana “Acemi Cadı” ismiyle 
uyarlanmış olan hikayede konuşan bir kediyle ve iki halasıyla yaşayan ve özel güçlerine alışmaya 
çalışan genç ve güçlü bir cadıyı izleyeceğiz. Yalnız bu sefer izleyeceğimiz Sabrina biraz daha 
karanlık bir yöne sahip olacak gibi görünüyor. 26 Ekim’de başlayacak olan dizinin senaryosu 
Netflix’ten 2. sezon onayını aldı bile!

HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ

DİZİ
LEGACIES 
“Vampire Diaries” serisi dallanıp budaklanmaya 
devam ediyor. Serinin “spin-off”u olan ve 
geçtiğimiz aylarda dizi finali yapan “The 
Originals”ın sıkı takipçileri paylaşacağımız bu 
haberi büyük bir mutlulukla karşılayacaktır. 
Çünkü yeni sezonda seriye yeni bir “spin-off” 
geliyor! Artık “The Originals” serisinde 
tanıştığımız Klaus ve Hayley’nin kızı Hope’un da 
kendine ait bir dizisi var. Yeni dizi “Legacies”, 
serinin geleneğini bozmadan bizi doğaüstü 
güçlere sahip gençlerin hareketli hayatlarına 
konuk etmeye hazırlanıyor. Üstelik dizi 26 
Ekim’den itibaren Amerika’daki yayınından 
sadece 24 saat sonra Digiturk’te beIN SERIES 
SCI-FI kanalında yayınlanacak. 
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ALBERT AMCA SERİSİ 
Ödüllü bir nükleer fizik profesörü, yazar ve 
pedagog olan Russell Stannard gençlerin 
Einstein’ın teorilerini anlaması ve onlardan ilham 
alması gerektiğine inandığı için teorileri ve 
kavramları gençlere aktarabilecek bir dilde üç 
kitaplık “Albert Amca” serisini kaleme aldı. Bu seri 
ile çoğu zaman yetişkinlerin bile anlamakta 
zorlandığı ışık hızı, görelilik gibi kavramları ve 
Einstein’ın teorilerini anlaşılır ve eğlenceli bir dille 
gençlere aktarılıyor.

VENOM 
Yeni sezonda uzun süredir herkesin merakla beklediği “Venom” filmi de vizyona girecek. “Örümcek 
Adam”ın çizgi filmlerini izlemiş veya çizgi romanlarını okumuş olanlar eminiz ki bu isme aşikardır. 

Marvel’ın en ürkütücü ve esrarengiz karakterlerinden biri olan “Venom” sonunda beyazperdede 
kendine ait bir film ile karşımızda olacak. Başrolünde ise karizmatik İngiliz aktör Tom Hardy rol alıyor. 

Sezonun en çok konuşulacak filmlerinden biri 5 Ekim’de vizyona giriyor.

MOGLI: ORMAN ÇOCUĞU 
Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer film ise “Mogli: 
Orman Çocuğu”. Nobel Edebiyat Ödüllü yazar 
Rudyard Kipling’in kaleme aldığı “Orman Çocuğu 
Mogli” isimli roman daha önce defalarca 
beyazperdeye uyarlanmıştı. Bir ormanda vahşi 
hayvanlar ile büyüyen küçük bir çocuğun hikayesini 
konu alan filmin yeni uyarlamasının yönetmenliğini 
“Yüzüklerin Efendisi” serisinden “Gollum” 
karakteriyle tanıdığımız Andy Serkis yapıyor. Filmin 
beyazperdeye gelmesi bekleniyordu fakat 
sonrasında Netflix filmin haklarını satın aldığını 
açıkladı. Çok yakında karşımıza çıkacak...

CANIM KARDEŞİM - EVDEN 
677 KİLOMETRE UZAKTA 
İlkokul öğretmeni ve bir yazar olan Mark 
Lowery’nin Mayıs ayında Türkçe’ye çevrilmiş olan 
kitabı “Canım Kardeşim - Evden 677 Kilometre 
Uzakta”, aile ve sevgi üzerine yürekleri ısıtan bir 

öyküye sahip. On üç yaşındaki 
Martin, erken doğumunun ardından 
mucizevi bir şekilde hayatta 
kalabilmiş olan kardeşi Charlie ile 
sürprizlerle dolu bir yolculuğa 
çıktığında ona iyi abilik yapabilmek 
için elinden geleni yapmaya 
hazırdır ve onları heyecanlı, 
sürprizlerle dolu bir yolculuk 
beklemektedir.

KİTAP

FİLM



U P O P U L A R

LEGO® DC SUPER-VILLIANS 
DC çizgi romanlarının kötüleriyle daha önce 
tanışmış mıydınız? Ekim’de çıkacak olan yeni 
oyun “LEGO® DC Super-Villains” ile çizgi 
romanların süper-kötüleriyle tanışacaksınız. 
Şehirdeki adaleti sağlayan “Adalet Takımı”nın 
ortadan kaybolmasıyla şehir Joker, Harley Quinn 
ve diğer kötülere kalır ve şehirde düzen bozulur. 
Süper-kötüler ile çılgınca bir macera oyun 
severleri bekliyor.

ALBÜM

KENAN DOĞULU -
VAY BE 
Kenan Doğulu’nun Temmuz’da çıkmış olan yedi 
şarkılık “Vay Be” albümünü henüz dinlemediyseniz 
mutlaka dinleyin! Önümüzdeki sonbahar 
günlerinde içimizi açacak olan bu sıcacık yaz 
şarkılarıyla dolu albümde pop, elektronik, house ve 
etnik melodilere sahip parçalar yer alıyor. Albümde 
Doğulu’nun hareketli ve eğlenceli parçalarının yanı 
sıra eşi Beren Saat’in ağladığı bir günden ilham alıp 
yazdığı “Yosun” gibi yüreğe dokunan parçalar da 
var. Spotify’dan ve Apple Music’ten albümün 
tamamını dinlemek mümkün.

JASON MRAZ - KNOW.
En yakın arkadaşına aşık olduğunu göğsünü gere 
gere anlattığı “Lucky” şarkısıyla tanıdığımız Jason 
Mraz, Ağustos ayında “Know.” albümü ile geri 
döndü. 2000’li yıllarda Amerika’da bir kafede 
çalarken keşfedilen şarkıcı yeni albümü ile altıncı 
albümünü çıkarmış oldu. Kadife sesi ve gitarıyla 
taçlandırdığı birbirinden güzel 10 parçayla dolu bu 
yeni albümde Mraz ünlü şarkıcı Meghan Trainor 
ile “More Than Friends” isimli parçayı birlikte 
seslendiriyor. Albüm Spotify, Apple Music gibi 
müzik platformlarından dinlenilebilir. 

ASSASSIN’S CREED: ODYSSEY 
Malum artık okullar açıldı ve derslere 
odaklanabilmek için oyun saatlerini 
azaltmamız gerekiyor. Fakat belirlediğiniz 
sınırlı oyun saatleri içerisinde 

oynayabileceğiniz yeni video oyunlarını 
paylaşmamak olmazdı. Assassin’s Creed 

macerası hız kesmeden devam ediyor. Ekim’de 
çıkacak olan serinin son oyunu “Assassin’s Creed 

Odyssey” Antik Yunan’da Spartalıların döneminde 
geçecek. Bu efsanevi serinin yeni oyunu için ön 

siparişler başladı bile!

OYUN
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Toroslar'dan 
New York'a

Küçük bir Çukurova köyünde dünyaya gelip tiyatro ve sinemaya merak saran 
ve yolu New York’a kadar uzanan başarı öyküsüyle Ümmiye Koçak’ın hayatı 

herkes için örnek. Uğur Okulları’nın beş öğrencisiyle Ümmiye Teyze’yi 
Mersin’deki sevimli köy evinde ziyaret ettik.
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Mersin’in Arslanköy isimli, 
Toroslar’ın zirvesinde yer alan 
minik ve bir o kadar şirin 
köyünde yaşamını sürdüren 
Ümmiye Koçak, 

küçük yaşlardan beri içinde bulunduğu 
köy şartlarına, imkansızlıklara 
yenilmeden dünyaca ünlü bir ‘tiyatro 
oyuncusu’ oldu. New York Avrasya 
Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi 
Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü alan 
“Yün Bebek” filminin yazarı, 
yönetmeni ve Arslanköy Kadınlar 
Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu 
Ümmiye Koçak’ın azminden ilham 
almak için Uğur Okulları Mersin 
Kampüsü öğrencilerimiz Vanesa, 
Leyla, Azra Elif, Fatma ve İlayda ile 
birlikte Ümmiye Koçak’ı, nam-ı 
diğer Ümmiye Teyze’yi ziyaret 
etmek üzere yola 
koyulduk.
Gerçekleştirdiğimiz uzun 
yolculuğun ardından 
Ümmiye Teyze’nin evine 
ulaştık. Bizleri o kadar içten 
ve sıcakkanlı karşıladı ki sırf o 
yüzden bile ona hayran 
kalmamak mümkün değildi. 
Bizimle bu uzun, zor ve bir o 
kadar da güzel serüvenini 
paylaşarak öğrencilerimize 
örnek teşkil etti. Kendi elleriyle ekip biçtiği 
bahçesinden geçip evinin balkonunda sohbete 

oturduk. Öğrencilerimizin heyecanını gördü, onlara 
bir kez daha sarılıp “Ben sizin anneniz sayılırım” 
diyerek heyecanlarını dindirmeye çalıştı.
Heyecanla sorularını sormaya başlayan 
öğrencilerimize tüm samimiyetiyle yanıt veren 

Ümmiye Teyze, hayatta çıkan 
zorluklara 
yenilmemeleri 
gerektiğini, bu zorlukları 

çok çalışarak 
yenebileceklerini kendi 
hayatından da örnekler 

vererek anlattı. Özellikle de 
köy şartlarında bile, kadın 
olarak eğer bir doğruya 

inanıyorlarsa o doğrunun 
arkasından gitmeleri 
gerektiğini, hayallerini 

gerçekleştirmek için o hayalle 
ilgili araştırma yapmaları, çok 

kitap okumaları gerektiğini de ekledi. 
Aldığı ödüllerin hikayelerini anlatarak 
bize evini gezdirirken, “Dış görünüşün 
önemli olmadığı, önemli olanın 
düşünceler olduğuna ve bu 
düşünceleri insanların iyiliği, 
gelişmesi için kullanmak gerektiğine” 
değindi.
Daha nice başarılara imza atan, 
azmi, kararlılığı ve eşsiz ruhuyla 
kadınlar başta olmak üzere 

herkese örnek olan, bir o kadar sıcakkanlı ve 
mütevazı Ümmiye Teyzemiz ile tanışma fırsatını 
yakaladığımız için çok mutluyuz… 

Bizden sizlere iletmek istediği bir söz var: Kitap sizin en iyi arkadaşınız.
Fatma Demir

Büyüyünce 
örnek 

alacağım 

kişilerden biri 
olacak.

Leyla Çetinkaya

1957 yılında Adana’da Çelemli Köyü’nde, 10 
çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğmuştur. 
Okumayı çok istemesine rağmen 10 kardeş oldukları için 

ilkokuldan sonra okula gönderilemeyen Ümmiye Koçak, 
ilkokulu bitirdikten sonra okuduğu kitaplarla kendisini geliştirdi. İlk okuduğu kitap Maksim 

Gorki’nin “Ana” adlı kitabı oldu. İlk hikayesini 13 yaşında iken yazan, evlendikten sonra 
Mersin Arslanköy’e gelen Koçak, köy kadınlarının yaşadıkları sorunları tüm dünyaya göstermek 

için, 2001 yılında “Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu”nu kurdu. Topluluğun sahneye ilk koyduğu oyun 
Remzi Özçelik’in “Taş Bademler” adlı oyunu oldu.

Grup, daha sonra kendi hikayelerinden oluşan bir oyun derleyerek “Kadının Feryadı” adlı oyunu sahneye taşıdı. 
Ümmiye Koçak, “Hasret Çiçekler” adlı oyunuyla 2006 yılında Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde sahne 

aldı. Bugüne kadar 15 tiyatro oyunu yazdı. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile yaklaşık 20 bin kez sahneye çıktı 
ve oyunlarını Türkiye’nin dört bir yanında 50 bine yakın kişi izledi.

Eylül 2014 tarihinden bu yana TRT 1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan “Ana Ocağı” programında yarışmacılara eğitmen 
annelik yapmıştır. Koçak, daha sonra tarlalarda çalışıp kazandığı paraları biriktirerek kadına karşı şiddet sorununu anlatan “Yün 

Bebek” filmini yazdı ve yönetti. 49. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde galası yapılan film, Ümmiye Koçak’a New York 
Avrasya Film Festivali’nde “Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı” ödülünü kazandırdı. 2017 yılında ise Ümmiye Koçak, Real 

Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo’nun oynadığı, Türk Telekom’un reklam filminin yönetmeni oldu.

Sıra ayrılmaya 
gelince, 
Ümmiye 
Teyze’den 
ayrılmak 
istemedik.
Vanesa Şengül

Köyde tiyatrocu olmak belki bizim için zordu, ama Ümmiye Teyze için kolay. O, köyünden Amerika’ya senaryosunu gönderdi.
Azra Elif Demirkol
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Gamer’ların büyük bir 
heyecanla beklediği 
FIFA 2019, Eylül ayında 
bizlerle buluşuyor. Tüm 
dünyada 7’den 70’e milyonlarca 
kişi tarafından oyunun 2019 
sürümü heyecanla bekleniyordu. Peki 
20 yılda bu oyunu hayatımızın 
vazgeçilmezi yapan hangi özellikleriydi? Her 
sene birçok yenilikle beraber karşımıza çıkan oyunda 
bu yıl hangi yenilikler bizleri bekliyor? İşte bu 
soruların ve daha fazlasının cevabı…

HER SEY
BU OYUNDA 

FU
T
BOLA

 DAIR
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U G A M E
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EA Sports’un başlarda kuşkuyla yaklaştığı 
ve bütçe bile vermekten çekindiği bir 
oyun olan FIFA serisi, ilk oyununu 1994 

yılında “FIFA International Soccer” adıyla çıkardı. 
Oyunun yapımcıları, bu süreçte oyunun iptal edilme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını, EA Sports 
tarafından kendilerine pek de önem atfedilmediğini 
söylüyorlar. 5 ay gibi kısa bir sürede, aylık ortalama 
30.000 dolar bütçe ile hazırlanmış bu oyunun, EA 
Sports’un ve dünyanın görmüş olduğu en büyük 
video oyununa dönüşeceği, 2019 yılına gelindiğinde 
yaklaşık 500 milyon dolarlık bir bütçe harcanan, her 
hafta sonu dünya genelinde 200 milyon maç 
oynanacak kadar büyük bir ‘olay’a dönüşeceğini 
kimse hayal etmiyordu.  
“EA Sports, it’s in the game”, hepimizin kulaklarında 
çınlayan EA Sports’un bu sloganı, aslında FIFA 
oyunlarının evrimi ve hatta gerçek futbolu dahi nasıl 
etkilemeyi başardığını başlı başına anlatıyor. İlk 
başta bu sloganın “If it is in the game, it is in the 
game” (futbolda olan her şey bizim oyunlarımızda 
da var, diye çevirebiliriz) şeklinde olduğunu söyleyen 
EA Sports CEO’su Hawkins, oyunları da bu mottoyla 
geliştirdiklerini ve her adımda gerçeğe biraz daha 
yaklaşmanın çabası içerisinde olduklarını anlatıyor. 
İşte bu da tüm FIFA oyun tarihinin özeti gibi. Her yeni 
oyunuyla bizi futbolun gerçekliğine biraz daha yaklaştıran FIFA oyunları, 

futbolun dünyada takip edilirliğini de artırdı. Yüzyılı 
aşkın süredir Avrupalıların ve Güney Amerikalıların 
oyunu olarak bilinen futbol, FIFA video oyunları 
sayesinde globalleşti!
FIFA’nın yıllar içindeki gelişimini ve FIFA’nın 

oyunlarının her geçen gün daha keyifli hale 
gelmesini analiz eden oyun eleştirmeni Steve 
Burns şöyle diyor: “90 dakikalık bir maç yapmak da 
mümkün olmasına rağmen, genel olarak 10 dakika 
süren maçlar yapmak tercih ediliyor ve bu 10 dakika 
içerisine futbola dair keyifli olan her şeyin 
sığdırılmasıyla oyunu ilk saniyesinden son 
saniyesine kadar aynı zevkle ve iştahla oynamak 
mümkün oluyor.” Buradan da anlayacağımız üzere 
FIFA, oyunlarında futbolun keyif veren yanlarının 
öne çıkarılması ve üzerine gidilmesi gerektiğini fark 
ederek oyunlarını hep bu yönde geliştirdi. Örneğin 
izlerken bize büyük keyif veren frikik ve penaltı 
atışları, tribün sesleri bu oyunların da önemli bir 
parçası. Ayrıca futbolseverlerin görmekten keyif 
aldığı pozisyon tekrarları, gol sevinçleri, hatta 
hakeme itirazlar ve kartlar yavaş yavaş oyunun 
birer parçası haline getirilerek, futbolu sadece ve 
sadece keyif verici anlardan oluşan bir video 
gerçekliğine dönüştürdü. 2019 yılına geldiğimizde, 
bu gerçeklik o kadar büyük ki, futbol kulüplerinin 
‘scout’ ekipleri, yeni yetenekleri ve genç futbolcuları 
keşfetmek için FIFA’nın yeni sürümlerini bekliyorlar. 
Geçtiğimiz yıl Chelsea’li ifutbolcu Eden Hazard, 
oyunda gerçekte olduğundan 3 santim kısa 
göründüğü için FIFA’ya sitemde bulundu. İşte tüm 
bunlar, gerçeklikle sanal olanın ne kadar iç içe 
geçtiğini, bir video oyununun tüm futbol endüstrisini 
nasıl etkilediğini gösteren binlerce örnekten sadece 
birkaçı. Bakarsınız, yakın gelecekte video oyunlarını 
takip etmek, statta gerçekten oynanan bir maçı 
izlemekten daha cazip hale dönüşür!

 Bu kez oyunun kapağında 
Juventus’a transfer olan Cristiano 
Ronaldo bulunacak.

 FIFA 19, PS4, XBox One, Nintendo 
Switch ve PC için çıkacak. 

 Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi 
resmi olarak FIFA’da bulunacak. Bu 
liglerin hakları daha önce PES 
oyununun üreticisi Konami’nin 
elindeydi.

 The Journey (Yolculuk) modu 
kaldığı yerden devam ediyor. Alex 
Hunter’ın hikayesi 3. ve son sezonuyla 
karşımızda olacak. Bu kez Alex’in 
kardeşi Kim Hunter da karakterler 
arasında yer alacak.

 Real Player Motion özelliği, FIFA 
2019’da daha detaylı olarak bulunuyor. 
Oyuncu hareketleri tamamen simüle 
edilerek oyuna aktarılmış durumda.

FIFA 2019’DA 
BİZİ NELER 
BEKLİYOR?



U-MAG EYLÜL - EKİM 2018  z   33

U G A M E

FIFA 94: 
FIFA’nın ilk 

sürümünde sadece 
milli takımlar 
bulunuyordu.

FIFA 98: 
Pozisyon 

tekrarlarının 
kullanılmaya 

başlandığı ilk FIFA 
oyunu oldu.

FIFA 2008: 
FIFA 2008 ile 

beraber sahada tek 
oyuncuyu yöneterek 

takım içinde bir parça 
olma özelliği 

getirildi.
FIFA 2010: 
Grafikler ve 

oyunda bulunan ligler 
artırılsa da, FIFA bu 

yıllarda PES’in 
arkasında kalmaya 

başladı. 

FIFA 2011: 
Kariyer seçenekleri 

öne çıkmaya başladı.  
Artık bir takımla uzun lig 

maratonu oynamaya başlayan 
gamer’lar, sadece futbolcu 

değil aynı zamanda  
teknik direktör  

oldular.

FIFA 2013: 
Rooney 8 yıl sonra ilk 
defa FIFA oyunlarının 

kapağını süslemedi. Yerini 
alan ise Messi oldu. Bu 

oyunla beraber FIFA, PES’e 
devrettiği tahtını geri 

aldı diyebiliriz.

FIFA 2015: 
FIFA arayüzü ve 

menüleri daha kullanıcı 
dostu bir hal almaya 

başladı. Bu oyun, o döneme 
kadar FIFA’nın en büyük 

bütçe ile hazırlamış 
olduğu oyundu.

FIFA 2017: 
Stadyum atmosferleri 

ve teknik direktör – oyuncu 
tepkileri daha da gerçeğe 

yaklaştırıldı. Pending Pushback 
adlı yeni sistemle beraber ikili 
mücadeleler daha gerçekçi bir 

hal aldı ve gamer’ın 
yeteneklerine bırakılmaya 

başlandı.

FIFA 2018: 
Oyuncu karakterleri 

iyice geliştirildi. 
Oyuncuların koşma tarzından 

saç düzeltme hareketlerine 
kadar bireysel özellikleri 

oyunda yer bulmaya 
başladı.

FIFA 2001: 
Yeni kullanılmaya 
başlanan grafik 

teknolojileri ile birlikte o 
döneme kadar yapılan 

oyunlar arasında 
gerçekliğe en yaklaşan 

oyun oldu.

FIFA 2005: 
Bu oyunla beraber 

konsolla yapılabilecek 
varyasyonlar artırıldı ve 

oyun daha komplike bir hal 
aldı. FIFA 2005 futbol 
oyunlarının gerçek bir 
e-spor’a dönüştüğü yıl 

diyebiliriz.

FIFA 2002 
World Cup: 

Dünya Kupası’na özel olarak 
çıkartılan bu oyun, artık futbol 

video oyunlarını başka bir seviyeye 
taşıdı. Tuşa ne kadar bastığınızla 

doğru orantılı olarak attığınızın pasın 
ve şutun kalitesi belirlenmeye 

başladı. Bu da gamer’ları oyunun 
daha büyük bir parçası 

haline getirdi.

FIFA 95: 
Oyuna kulüp 

takımları da eklendi. 
FIFA, oyuncu isimlerinde 

değişiklikler yaparak 
telif vermekten 

kaçındı.

FIFA 96: 
İlk kez 3 boyutlu açılar 

kullanılan bu oyun, adeta 
bir devrim etkisi yarattı. 

Futbolculara telif ödemeye 
başlayan FIFA, bundan sonra 

oyuncuların gerçek 
adlarını kulanmaya 

başladı.

GUNUMUZE FIFA

94’TEN



29 Ekim 1923, modern 
Türkiye tarihinin en önemli 

günüdür. Cumhuriyetimizin 
ilan edildiği bu önemli gün, 

sadece egemenlik kayıtsız 
şartsız halka devredilmiş 
olmadı, aynı zamanda çağdaş 

Türkiye Cumhuriyeti’nin de 
temelleri atılmış oldu. Şimdi 

fotoğraflarla geriye gidelim ve 
bu önemli tarihi, 

cumhuriyetin kurulmasına 
giden süreci ve onun bize 

armağan ettiklerini yeniden 
hatırlayalım.

Fotoğraflarla 

29 
Ekim
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Her şey Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile Samsun’a 
gönderilmesiyle başladı. Gemiye bindiğinde Mustafa Kemal Paşa’nın 

zihninde, milli mücadeleyi Anadolu’dan başlatmak yatıyordu.
Milli mücadelenin yönteminin belirlenmesinde önemli rol oynayan 
Erzurum Kongresi, 23 Temmuz’da toplandı ve 7 Ağustos’a kadar 
sürdü. Burada yapılan oylamada kongre başkanlığına getirilen 
Mustafa Kemal artık milli mücadelenin lideriydi.

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve birçok ilden 
delegenin katılımıyla halk Ankara’da temsil edilmeye başlandı.

24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Anlaşması’nın 
imzalanması ile bağımsızlık gerçek sahibi olan  
Türk halkına devredilmiş oluyordu.

29 Ekim 1925, Atatürk 
Cumhuriyet kutlamalarında.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyet’in ilanından 
sonra yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, oyların tamamını 

alan Mustafa Kemal yeni cumhurbaşkanı seçildi.

1

2

3

4

5

6
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29 Ekim 1929 kutlamalarında çekilmiş, Ankara Palas kostümlü 
Cumhuriyet Balosu’ndan sonradan renklendirilmiş bir fotoğraf.

29 Ekim 1930. Atatürk Cumhuriyet kutlamalarında 
iken törende çekilmiş bir fotoğraf. 

Uşak’ta halkın Cumhuriyet 
kutlamalarından bir kare.

Atatürk Cumhuriyet kutlamaları esnasında dans ederken çekilmiş 
bu fotoğrafı. Cumhuriyet’in kadınlara verdiği önemi ve hakları 
hatırlatması açısından da bir hayli önemli.

Atatürk’ün 10. yıl nutkunu okurken çekilmiş ve sonradan 
renklendirilmiş bir fotoğrafı.

Geçtiğimiz sene 29 Ekim’de Genelkurmay Başknlığı tarafından 
yayınlanan, Genelkurmay arşivinden seçilmiş bir Atatürk fotoğrafı.

7 8

9

10

11

12
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“İYİ BİR EĞİTİM, 
GELİŞİME AÇIKLIK, 
GÜÇLÜ İLETİŞİM, 
YARATICILIK”

PELiN ERKIRALP

Pazarlama epeydir iş dünyasındaki en 
‘kritik’ süreçlerden biri. Uğurlu 

öğrencilerin pazarlamaya dair 
merak ettiklerini ve mesleğin 

inceliklerini LC Waikiki’nin 
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Pelin Erkıralp yanıtladı. 
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NAİME GÜLÜŞEN
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Mersin Kampüsü

Son tüketiciye ulaşan markaların Kurumsal 
İletişim, Pazarlama departmanlarında çalışmak 
için hangi yetkinliklere sahip olmak önemlidir? Bu 
alanda uzmanlaşmak isteyen kişilere ne gibi 
tavsiyeleriniz olur?
Öncelikle iyi bir eğitim almak büyük önem taşıyor. İlgili 
branşlarda yüksek eğitim alınmasını tavsiye ederim. 
Müşteri, kalite ve iyi hizmet odaklı bakış açısı, kendini 
geliştirmeye açık olmak, detaylara dikkat, güçlü iletişim 
becerileri ve yaratıcılık Pazarlama alanında çalışmak 
isteyenler için olmazsa olmazlar. Günümüzün hızla 
değişen dünyasında, dünyadaki trendleri ve teknolojik 
gelişmeleri yakından izlemelerini de tavsiye ederim.

ONUR BİRBEY ŞAD
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Samsun Kampüsü

LC Waikiki’den alışveriş yapan müşteriler nasıl bir 
kitleden oluşuyor? Farklı kitleler varsa, reklam 
çalışmalarınızı neye göre belirliyorsunuz?
LC Waikiki’nin müşterileri arasında, Türkiye’nin her 
kesimini görüyoruz. Kadın, Erkek, Genç, Çocuk, Spor, 
Home ve Aksesuar gibi kategorilerdeki ürünlerimizi, 
her yaş ve beğeni grubuna hitap edecek 
koleksiyonlarla, müşterilerimize sunuyoruz ve 
misyonumuz gereği, bunu en iyi fiyatlarla sağlıyoruz. 
Ailenin her ferdinin her anında yanında olmak en 
önemli amacımız. Müşterilerimiz, günlük hayatta 
ihtiyaç duyacakları her ürüne, sezon trendlerini de 
yakalayarak markamızla ulaşabilirler. Hayatın çok 
farklı alanları ve anlarında, mesela spor yaparken, 
bebek beklerken, bebeği için, okulda, mezuniyet 
töreninde biz hep müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. 
Reklam çalışmalarımızda önceliğimiz kadın hedef kitle 
oluyor. Hem içinde bulunduğumuz hazır giyim sektörü 
en çok kadınlara hitap ettiği için hem de çocukları ve 
eşleri için alışverişi yine kadınlar yaptığı için. Ama 
gençler ve erkekler de modada gitgide daha çok söz 
sahibi oldukları için onları da reklam faaliyetlerimiz 
içinde bulunduruyoruz. Tabii ki her hedef kitle için 
seçtiğimiz reklam kanalları farklı oluyor. Mesela 
gençler için dijital kanallar büyük önem taşıyor.

YİĞİT MAHİR COŞKUNER
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Bornova Kampüsü

Mağazacılık ve perakende sektöründe Türkiye’de 
tanınan bir markasınız. LC Waikiki’nin yurt 
dışındaki algısını oluşturmak üzere ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 
Yurt dışında mağaza açtığımız ülkelerin yerel 
dokusuna, tüketici eğilimlerine uygun reklam ve 
tanıtım faaliyetleri yapıyoruz. Yurt dışında 
bulunduğumuz ülkelerin her biri ayrı bir pazar ve 
dolayısıyla ayrı bir kültürü var. Bu sebeple, pazarın 
dinamiklerine uygun olarak hareket ediyoruz. 
Türkiye’deki büyüme stratejimizi yurt dışında da 
uygulamaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak bakir, gelişime 
açık pazarlara giriş yaparak, yerel reklam aktiviteleri ile 
ilerliyoruz. Burada önceliği dijital reklamlar, açıkhava 
reklamları ve radyoya veriyoruz. Müşterilerimize geniş 
ürün yelpazesi sunan bir markayız. Bu özelliğimizi 
iletişim stratejimize de taşıyoruz. Ağırlıklı olarak aile 
duygusunu ön plana çıkaran kareler kullanarak “iyi 
giyinmek herkesin hakkı” mottosu ile birleştiriyoruz.
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ULUÇ ERSUN
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Samsun Kampüsü

Müşteri memnuniyeti/şikayetleri için  
yaptığınız özel pazarlama çalışmaları var mı?
Müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını çok yakından takip 
ediyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için en ön sırada 
geliyor. Müşterilerimizin bize birçok kanaldan 
ulaşabilmelerini sağlayan bir müşteri hizmetleri 
sistemimiz var. Bu konuda özel bir pazarlama aktivitemiz 
olmamakla birlikte, müşterilerimizin sorularına hızla 
cevap verme ve yaşadıkları sorunları hızla çözme 
refleksine sahibiz. İade politikamız, kasalarımızdaki 
sistemler, e-ticaret kanalımızdaki yaptığımız yenilikler 
sayesinde müşteri memnuniyeti konusunda başarılı bir 
yerdeyiz ve her gün kendimizi daha da geliştiriyoruz. 

EDA CANOVA
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Bornova Kampüsü

Marka iletişimizin, kampanyalarınızın dönemlerini 
neye göre belirliyorsunuz? 
Marka iletişimi bizim için her tür koleksiyon ve ürün 
reklamından önce geliyor. Bu sebeple markanın herkes 
tarafından daha iyi tanınması amacıyla yoğun iletişim 
planımızın en başına marka iletişimini koyduk. Ana 
marka iletişimimizi, kadın, erkek ve çocuk koleksiyonları 
ile ilgili reklam kampanyaları izledi. Bu kampanyaların 
dönemlerine de sezon açılışları ve ürünlerin kullanılacağı 
mevsime göre karar veriyoruz.
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KEREM OLUR
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Samsun Kampüsü

Hatırda kalan reklam müzikleriniz ve özellikle son 
reklam filminizdeki globalleşme vurgunuz ile öne 
çıktınız. Reklam stratejilerinizi neye göre 
belirliyorsunuz? 
Reklam stratejimizi ve kampanya içeriğini, her 
kampanya sonucunda hedef kitlemizde oluşturmak 
istediğimiz algıyı düşünerek oluşturuyoruz. Ses 
tonumuzu ve iletişim hedeflerimizi de, ülke ve dünya 
gündemini göz ardı etmeden, hedef kitlemizi göz önünde 
bulundurarak belirliyor, planlamamızı gerçekleştiriyoruz.
Yurtdışında 40 ülkedeyiz. Bu 40 ülkenin yarısından 
fazlasında ülkenin pazarına ve tüketim 
alışkanlıklarına uygun reklam mecralarında 360 
derece reklam kampanyaları yürütüyoruz. 
Türkiye’deki ana reklam stratejimizin dışına 
çıkmadan ve aynı zamanda bölgelerdeki lokal öğeleri 
koruyan bir iletişim stratejisi ile ilerliyoruz.

ELİHA YAĞMUR PEKER
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Mersin Kampüsü

Modaya göre hazırlanacak tasarımları hangi 
ekipler belirliyor? Pazarlama ekibi bu sürecin 
hangi aşamasında yer alıyor?
Koleksiyonlarımızı çok geniş bir ekip belirliyor. Bu ekibin 
içinde tasarımcılar olduğu gibi, ürün yöneticileri ve tedarik 
ekipleri de var. Pazarlama ekibi, pazar araştırma 
fonksiyonuyla, trendleri ve moda akımlarını takip ediyor 
ve oluşturulan koleksiyonları müşteri beğenisine göre 
test ediyor; reklam iletişim fonksiyonuyla da marka ve 
koleksiyon tanıtımına yönelik reklam işlerini yürütüyor.

BERKAY SELEK
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
Uğur Okulları Bornova Kampüsü

Logo değişikliğine giderken hangi amaçla yola 
çıktınız? Türk menşeili bir marka olarak, logo ve 
isminizde yabancı harf kullanmanızın nedeni 
nedir?
LC Waikiki, doğuşunda bir Fransız markasıydı. Dünya 
çapında bilinen ve sevilen bir marka olduğu için, firmayı 
satın alma kararı verildiğinde, marka adını aynen 
korumayı tercih ettik. Kadın, erkek, genç, çocuk her 
yaştan kişiye hizmet eden markamızı, sadece çocuk 
kategorisiyle bağdaştıran maymunlu logonun geniş 
kapsamlı kullanımını ise zaman içinde bıraktık; bu logoyu 
şu anda sadece nostaljik ürünlerimizde uyguluyoruz.
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UPGRADE İLE 
YAPAY ZEKAYA 

BAKIŞ
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Yapay zeka her geçen gün hayatımızın 
derinliklerine sızıyor. Şu sıralar sinemalarda olan 
bilimkurgu filmi "Upgrade" bu meseleyi 
çok yaratıcı bir biçimde ele alıyor. Gelin bu film 

üzerinden geleceğimize dair bir fikir 
jimnastiği yapalım.



Makinelerin, bilgisayarların, internetin, 
mutfak robotlarının, dolayısıyla yapay 
zekanın hayatımızın içine bu kadar girdiği 
bir dünyada yaşamak, hayatımızı belki tarih 

boyunca olmadığı kadar kolay kılıyor. Yapacağımız 
yemeğin tarifini de, gideceğimiz yerin adresini de yapay 
zekalara soruyoruz. Bu sayede hem zamandan hem 
de işgücü kaybından tasarruf etmiş oluyoruz ve yapay 
zekalar bize günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda 
büyük kolaylıklar sağlıyor. 
Yeni kaybettiğimiz ünlü bilim insanı Stephen Hawking 
de dahil birçok bilim insanının da iddia ettiği üzere, 
robotlar yakın bir gelecekte, insanlığın başına belalar da 
açabilir. Henüz böyle bir tehlikeyle baş başa kalmamış 
olsak da, bu konuyu işleyen filmler izlemek, bize her 
geçen gün insanlığın robotlarla bir mücadele 
vereceğinin işaretlerini iletiyor çünkü bu filmlerde 
gördüğümüz sahnelerin yaşadığımız dünyaya olan 
benzerliği giderek artıyor. İşte tam da bu bahsettiğimiz 
tarzdaki filmlerden biri “Upgrade”. Ülkemizde Eylül 
ayında vizyona giren “Upgrade”, izlerken bizi 
heyecanlandırdığı kadar gelecek hakkında düşüncelere 
de sevk ediyor…
Teknolojinin daha da geliştiği ve insanların araba 
kullanmak dahil tüm işlerini robotik zekalara 
yaptırmaya başladığı senelerde, teknolojiyle pek de 
arası iyi olmayan ve “eski toprak” bir hayatı tercih eden 
Grey, bu sınırsız teknolojiyle çevrelenmiş dünyada eşiyle 
beraber mutlu bir hayat yaşamaktadır. Tümüyle 
bilgisayarın hakimiyetinde ilerleyen arabalarının 
bozulması ve takla atmasıyla kendilerini banliyöde 
bulan Grey ve eşi, bir çete tarafından silahla vurulur. 
Grey’in eşi hayatını kaybederken, kendisinin ise belden 
aşağısı felçli kalır. Tamamen kendi el emeğiyle 
çalışmaya ve üretmeye alışkın olan Grey için bu büyük 
bir yıkımdır. Robotlara emanet edilmiş bu dünyadan 

nefret etmesine karşın artık o dünyanın yatalak bir 
tutsağıdır. İşte tam da burada kaderin cilvesi olarak yolu 
bir teknoloji dehası olan Eron Keen’le kesişir. “Stem” adlı 
yapay zekayı üreten milyarder mucit Keen’den teklif 
alan Grey, eğer Stem’i vücuduna yerleştirmeyi kabul 
ederse, Stem ona el ve ayaklarını tekrar kullanma şansı 
sunacaktır. Eşinin katillerini bulmak ve cezalandırmak 
için teklifi kabul eden Grey, ameliyattan sonra Stem’in 
sadece bir çip olmadığını, aynı zamanda beyninin içinde 
konuşan bir robot olduğunu fark eder. Stem ile beraber 
düşmanlarının peşine düşen Grey, hem düşmanlarını 
bulmak zorunda, hem de beyninin içinde konuşan ve 
onu tamamen kendi isteği doğrultusunda yönetmeye 
başlayan Stem’in gerçek bir dost mu yoksa düşman mı 
olduğuna karar vermek zorundadır.
Grey’in yapay zeka Stem ile olan bu ilişkisi, günümüzde 
robotlarla yaşamakta olduğumuz ilişkiye epey benzer 
niteliklere sahip. Kendi yapamadığı işleri Stem 
sayesinde yapan Grey, önceleri bu durumdan çok 
memnun kalıyor ve Stem onun için adeta bir can 
simidine dönüşüyor, tıpkı yapay zekaların bugün bizim 
için taşıdığı anlama benzer şekilde. Fakat zaman 
ilerledikçe Grey, Stem’e adeta bağımlı hale geliyor ve o 
olmadan kendini bir hiç gibi hissetmeye başlıyor. 

İzlerken muhakkak kendinizi Grey’in yerine 
koyacaksınız; önceleri kullanmaktan büyük zevk 
aldığımız ve hayatımızı oldukça kolaylaştıran akıllı 
telefonlar ve bilgisayarlar, bugün onlarsız 
yapamayacağımız bir hale büründüler. Akıllı 
telefonlarımız bizi gideceğimiz yere sağ salim, yolu 
kaybetmeden ulaştırıyor. Paraya ihtiyacımız olduğunda 
bu sistemler sayesinde para çekiyoruz. Belki bunlardan 
daha korkunç olanı, ne yiyeceğimize telefonlarımız 
karar veriyor! Bulunduğumuz yerde ne yemeliyiz, 
telefondaki uygulamalar bize gösteriyor ve onlara göre 
en iyi olan yeri seçmemizi sağlıyorlar. YouTube’da müzik 
dinlerken veya bir video izlerken bile, sırada ne 
izleyeceğimize karar veren biz değil, YouTube’un kendisi 
oluyor. En başta zevklerimize göre bizi yönlendirmek 
üzere kurulmuş olan bu yapay zekalar, artık kayıtsız 
şartsız, sorgulamaya ihtiyaç duymadan tabi 
olduğumuz, onların dediklerini izlemeye, yemeye, 
içmeye başladığımız birer üstün zekalara dönüştüler!            
“Upgrade” filmi ve yapay zeka hakkında bize 
düşündürdüklerini derledikten sonra, “Peki ne yapmalı?” 
sorusu hemen akıllara geliyor. Yapay zekadan ve onun 
bize sağladığı faydalardan tamamen uzak mı durmalı? 
Tabii ki hayır. Bu konuda çalışan bilim insanları, yapay 
zekanın zaten hali hazırda hayatlarımızın içine 
tamamen yerleştiğini ve istesek bile 
çıkaramayacağımız bir noktaya ulaştığımızı söylüyorlar. 
Kaldı ki yapay zekaların dünyaya zararından çok faydası 
(en azından şu ana kadar) olduğu da bir gerçek. Bilim 
adamlarının önerileri, geliştirilen yapay zekaların ve 
kullanım alanlarının daha net belirlenmesi ve Ar-Ge’ye 
daha çok yatırım yapılarak olası felaket senaryolarının 
önüne geçilmesi yönünde. Ayrıca dünyada yapılan tüm 
robot ve yapay zeka çalışmalarının şeffaflık içinde 
yürütülmesi de, zararların tespiti konusunda bir hayli 
önemli. Tüm dünyanın gözetiminde yürütülen 
faaliyetler, sektörün daha sağlıklı gelişmesine hiç 
şüphesiz katkıda bulunacaktır. 
Not: “Upgrade” filmi Türkiye’de 15+ yaş sınırlamasıyla 
vizyona girdi. Diğer bir deyişle, film 15 yaş ve 
üstündekiler tarafından izlenebilir. Bu yazının genç 
okuyucularının filmi izlemeden önce bunu göz önünde 
bulundurmalarını tavsiye ederiz.



AYNI BEDENDE  
CAN GİBİYİZ

“Upgrade” filmi aynı zamanda bize, yakın 
gelecekte insan yapısını etkileyecek yeni 

robotik teknolojilerin ne olacağı sorusunu da 
sorduruyor. İşte bu yüzyıl tamamlanmadan 

gerçekleşeceğini düşündüğümüz, insan 
vücudu için tasarlanacak önemli 

robotik buluşlar.
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U T E C H N O L O G Y

1-MİKROÇİPLER
 Mikroçip teknolojisi yeni bir buluş değil, fakat insan vücuduna eklemlenen çipler 

şüphesiz ki öyle. Yakın zamanda insan vücuduna eklenecek çipler sayesinde, para, 
anahtar, kredi kartları ve kimlik gibi birçok şeyi taşımak zorunda olmayacağız. Tabii, 

bu durumda çok farklı güvenlik sorunlarına sebep olabilir. Ayrıca bunun kişisel 
yaşama da müdahale olup olmayacağı etik açıdan tartışılır durumda.

2-EKSOSKELETON
Kendi uzuvlarımız dışında, metalden yapılmış ve tamamen bizim yönlendirmemizle 
çalışan yeni ellerimiz, kollarımız ve bacaklarımız olması da bir hayli yakın görünüyor. 

Özellikle fizik gücü gerektiren işlerde kullanılabilecek bu yeni “dış çeperlerimiz”, 
gelecekte hayatımızın bir parçası olabilir.

3-EŞ ZAMANLI ÇEVİRMEN ÇİPLER
İş hayatının olmazsa olmazı durumundaki yabancı diller de yakın gelecekte problem 

olmaktan çıkabilir. Çevirmen çipler sayesinde, karşımızdaki insanlarla hangi dili 
konuşursa konuşsun iletişim kurabilir hale geleceğiz.

4-GÖRÜŞ ARTIRICILAR
Ne kadar uzağı net şekilde görebilirsiniz? 30 metre? 50 metre? Peki yakın gelecekte 
hayatımıza girebilecek olan, gözümüze eklenecek görüş artırıcı merceklerle 1 
kilometre ötesinde yazan yazıları dahi okuyabilecek olsanız?

5-AKILLI İLAÇLAR
İtiraf edelim, hepimiz ilaçları seviyoruz. Çünkü onlar sayesinde çoğu zaman 
hastalıklarımızı atlatıyor, hatta güne daha zinde başlayabiliyoruz. Gelişen teknolojiyle 
birlikte kişisel özelliklerinize uygun olarak sizin için tasarlanacak ilaçlar sayesinde, çok 
daha uzun süre uykusuz ve dinamik kalabilecek, vaktinizi daha verimli 
geçirebileceksiniz. Hatta yemek zamanlarından bile feragat etmeniz bu küçük haplar 
sayesinde mümkün olacak. Tabii güzel bir yemeğin yerini tutacak bir pil üretilmesi 
bizce de neredeyse imkansız!

6-BEYİN BİLGİSAYARLARI
Duyduğunuzda size garip mi geldi? Mark Zuckerberg’e öyle gelmiyor: “Bir düşünceyi, 
ne düşündüğünüzü veya kafanızdaki ideal ve mükemmel biçimini hissettiğinizi 
hissedebiliyorsunuz ve beyin bilgisayarları sayesinde bunu tüm dünya ile 
paylaşabileceksiniz.”

7-GÜÇLENDİRİLMİŞ ORGANLAR
Son yıllarda estetik amaçlı bıçak altına yatan birçok insan var ve bizim için artık bu 
neredeyse normal. Çok çok yakın bir gelecekte daha güçlü karın kasları ya da daha 
sağlıklı bir akciğere sahip olmak için de ameliyatlar gerçekleştirilmeye 
başlanabilecek. Tabii ki robotik teknolojinin yardımlarıyla.

8- 3-D PRINT ORGANLAR
Tıp ve 3-D Print teknolojisinin ortak bir çalışmasıyla, kalp ve böbrek gibi organlar da 
insan yapımlarıyla değiştirilmeye başlanabilir. Bu da daha uzun ve sağlıklı bir ömrün 
habercisi. Aynı zamanda bu işlemler estetik amaçla da yapılabilirler.
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Büyük Ev Ablukada, Son Feci Bisiklet, Evrencan Gündüz 

gibi Üçüncü Yeni trendinin başarılı temsilcileri genç kuşaklara farklı 

ama onları yansıtan bir müzik sunuyor.

ŞİİR GİBİ
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U M U S I C

S
anatlarında kuralsızlığı, konu serbestliğini 

savunmuş, bugüne kadar Türk 

şiirinde kullanılmamış kelime ve anlatım 

yollarını şiire sokmuş olan “Birinci Yeni” 

akımını, dilin yapısını bilerek bozan ve bilinçaltı 

çağrışımlara önem veren “İkinci Yeni” akımının takip 

ettiğini edebiyat derslerimizden biliyor ve bu akımların 

şiirlerini yıllardır okuyoruz. Fakat “Üçüncü Yeniler” 

dediğimizde aklınıza gelen şey şiir olmasın! Çünkü 

onlar, şiirle, edebiyatla değil, sanatın bir başka kolu 

müzik ile hayatımıza girdiler. Tıpkı ismini aldıkları diğer 

akımlar gibi alternatif bir tür olarak bu kez müzikle 

karşımıza çıkan ve ‘bambaşka’ şeyler anlatan Üçüncü 

Yeniler, son yılların en çok konuşulan işlerini yapmaya 

devam ediyorlar. Biz de bir yandan onları, bir yandan da 

müziklerini tanımaya keyifle çabalıyoruz.

İnternetin günlük yaşantımızın içerisine hızla girmesi, 

hayatımızda birçok şeyi değiştirdiği gibi, anlam 

dünyamızda da büyük bir değişikliğe yol açtı. Artık bir 

objeye, bir duruma baktığımızda bize düşündürdükleri, 

ansiklopedi bilgilerinden öteye gidiyor, insanlar gitgide 

kendi anlam dünyalarına daha çok yöneliyor ve kendi 

gerçekliklerini oluşturuyorlar. Yaşamın böylesine 

alternatifleştiği bir dünyada tabii ki müziğin de 

alternatifleşmesi, bilindik kalıplardan sıyrılması doğal 

bir sonuçtu. İşte Üçüncü Yeni müziği böyle bir ortamda 

kendine yer bulmaya ve dinlenmeye başladı ve çok hızlı 

bir şekilde popülaritesini artırmasını da bildi. Müzikal 

anlamda eski sound’ları da kullansalar, 

söylemlerindeki farklılıklar, şarkı sözleri, isimleri ve 

hatta grup isimlerinin farklılığı, onlara Üçüncü Yeniler 

dememize neden olan başlıca faktörler oldu. Şarkıları 

daha birinci saniyesinden itibaren size “ben başka bir 

şeyim” diyor; hem müziğiyle hem sözleriyle hem de 

söyleniş tarzı itibariyle.  

Peki bu kadar farklı bir iş yaparak nasıl tutunabildiler? 

İşte bu sorunun cevabı, çağımızın ruhunda gizli. 

YouTube gibi sosyal mecralarda artık herkesin kendi 

istediği şeyi rahatça sergileyebiliyor olması, en çok da 

sanatta özgürlüğü ve özgünlüğü artırdı. Bu grupların 

özellikle dijital müzik platformları sayesinde hızlı bir 

şekilde yayılma göstermeleri, onları dinleyiciyle 

çabucak buluşturdu. İnterneti çok iyi kullanarak 

müziklerini ana akım medya yerine burada duyuran 

Üçüncü Yeniler, belki bundan 30 sene önce var olmuş 

olsa başlamadan bitecek bir akım olabilirdi. Kaset ya da 

CD’den onları hiçbir zaman dinleme fırsatı 

bulamayabilirdik. Bu da sosyal medyanın ve dijital 

müzik platformlarının, ticari kaygılar taşımaksızın icra 

ettikleri müziklere rahatlıkla ulaşabilmemizi sağlıyor ve 

‘piyasa eli değmemiş’, beğenilme arzusu taşımayan 

özgün müzikler dinlememiz bir hayli kolaylaşıyor.

Ayrıca alternatif müzik akımlarının ülkemizde hâlâ yeni 

sayılabileceğini söylemek gerek. Fakat bu hızla giderse, 

ülke olarak önemli bir alternatif müzik üreticisine 

dönüşebiliriz.

-Bu akım bize müziği değil, hayatımızdaki çelişkileri de 

sevdirdi ve onları müzik yoluyla paylaşma imkanı 

tanıdı. İlk duyduğumuzda kulağımıza garip gelen 

birçok şarkı sözünü hayat mottomuz yaptık, 

defterlerimize yazar olduk.

-Ağır bir Türkçe kullanmamaları onları basit kılmadı 

gözümüzde. Çünkü asıl ağırlık anlamdaydı.

- Apolitik olmakla, fazla maddeci görünmekle, yaratıcı 

olmamakla suçlanan biz yeni nesle tarzlarıyla ilaç gibi 

geldiler. Bizi bize anlattılar.

-Türkiye’deki alternatif müzik Üçüncü Yeniler 

sayesinde çok daha büyük kitlelere ulaştı ve amatör 

müzik büyük bir destek buldu.

-Beğenilir miyim kaygısının sosyal medya yüzünden 

bir hayli arttığı dönemde, bu kaygıyı hiç ama hiç 

taşımadan kendi bildiklerini, istedikleri şekilde 

okuyarak bize motivasyon sağladılar.

-15 yaşında bir kişi Üçüncü Yeni’de kendini bulduğu 

gibi, 65 yaşında birinin de kendini onların nağmelerine 

kaptırabilmesi, müziğin 

zamanın üstünde 
olduğunu bize tekrar 

kanıtladı.

-Büyük Ev Ablukada - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “En Güzel Yerinde Evin”

-Son Feci Bisiklet - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “Bu Kız”

-Adamlar - Spotify’da en çok dinlenen 

şarkısı: “Koca Yaşlı Şişko Dünya”

-Yüzyüzeyken Konuşuruz - Spotify’da en 

çok dinlenen şarkısı: “Ne Farkeder”

-Gaye Su Akyol - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “Develerle Yaşıyorum”

-Kalben - Spotify’da en çok dinlenen 

şarkısı: “Yara”
-Seda Şener - Spotify’da en çok dinlenen 

şarkısı: “Sevmemeliyiz”

-Dolu Kadehi Ters Tut - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “Yapma N’olursun”

-Evrencan Gündüz - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “Sen Beni Yine”

-Konuya Fransız - Spotify’da en çok 

dinlenen şarkısı: “Gittin Gideli”

ADAMLAR
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

ÜÇÜNCÜ YENİLERİ NEDEN SEVİYORUZ?

ÜÇÜNCÜ YENİ’NİN 

10 GÜZEL 

TEMSİLCİSİ



Sporun her alanda 
başarıyı yakından etkİledİğİnİ 

bİlİyor muydunuz?

S porun fiziksel ve ruhsal sağlığa olumlu 
yönde etkisi olduğu yadsınamaz bir 
gerçek. Ancak günümüzde spor özellikle 
öğrenciler için sınav, ders gibi 

yaşantılarının önemli bir bölümünü kaplayan 
zorunluluklar haricinde vakit kaybı gibi 
görülebiliyor. Ancak sporun düşünme, algılama ve 
çözüm üretme konusunda beynin güçlenmesini 
artırdığı, başarı üzerinde önemli bir rolü olduğu 
gözden kaçabiliyor. 
Düzenli spor yapan çocuklar fiziksel olarak 
güçleniyor, sporun getirdiği disiplin ile derslerinde 
başarı elde ediyor, takım olma ruhu ile sosyal 
ilişkileri kuvvetlendiriyor, kazandıkları öz güven ile 
sağlam temellere dayalı bir gelecek inşa edebiliyor. 
Öğrencilerin akademik gelişimlerini tamamlarken 
bir yandan da sportif faaliyetlerde bulunarak 
fiziksel, sosyal gelişimlerini de göz önüne almak 
gerekiyor. Bu kapsamda Uğur Okullarında 
öğrencilere kazandırılması hedeflenen temel 
beceri ve yetkinliklerin başında spor da geliyor. 
Sporun altyapısını oluşturan jimnastik ve beden- 
motorik hareketlerin prensibinin ele alınacağı 
çalışmalar yıl boyunca tüm Uğur Okullarında 
devam ediyor. Yüzme, salon futbolu (futsal), 
basketbol voleybol ve yoga gibi birçok alana yayılan 
faaliyetler ile öğrenciler sporu bir yaşam biçimine 
dönüştürmesi amaçlanıyor. Modern çalışma 
metotları ile uygulanacak eğitim programları 
kapsamında, tüm dünyada geçerli olan sertifika ve 
değerlendirme formları ile öğrencilerin akademik 
kariyerlerinde farklılaşması sağlanıyor. Takım 
ruhunu destekleyen, ulusal ve uluslararası 

turnuvalara katılıma olanak tanıyan okul takımları 
ile de öğrenciler farklı deneyimler kazanıyor. 
Sektörün önde gelen isimlerinden Maç Sayısı 
Voleybol ve İbrahim Kutluay Basketball Academy 
(İKBA) ile düzenlenen hafta sonu eğitimleri ile 
Uğurlu öğrenciler kendilerini geliştirme fırsatı elde 
ediyor. Öğrenci/sporcularımız 17 yıldır birçok 
sporcu yetiştiren, yurt içi ve yurt dışı spor bursları 
konusunda tecrübeli İKBA ile hem sportif sertifika 
ve eğitim programlarını ilerletmeyi hedefliyor hem 
de okul takımları için altyapı çalışmalarına kaynak 
yaratacak planlamaları ortaya koyuyor. Maç Sayısı 
Voleybol ise yeni bir vizyon ile spor altyapısı ve 
takım çalışmalarına başlamış bulunuyor.      
Tüm yıl gerçekleştirilen çalışmaların haricinde bu 
yıl ilk defa gerçekleştirilen Mentora Dil Okulu- 
Fethiye Spor Kampı ile de bir ilke imza daha atıldı. 
2-13 Haziran tarihleri arasında İstanbul, İzmir, 
Antalya, Ankara ve Çorlu Kampüslerinden 58 
öğrenci katılımı ile unutulmaz bir yaza adım atıldı.   
Katılımcı öğrenciler Fethiye’nin eşsiz doğa, tarih 
ve deniz üçgeninin tadını çıkarırken basketbol 
ve voleybol olmak üzere futbol, yüzme, masa 
tenisi ve deniz sporlarını da yakından 
deneyimlediler. Birçok sosyal aktiviteye katılım 
göstererek bir yandan Mentora Dil Okulu ile de 
İngilizce’yi uygulamalı olarak kullanma 
olanağına sahip oldular.   
Spor branşına göre değişen yaş gruplarına 
paralel olarak 5-16 yaş arası tüm öğrencilere 
açık olan eğitim programları hakkında detaylı 
bilgi ve kayıt için www.ustore.ugurokullari.k12.tr 
sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Spor = Başarı
Spor her derde deva derler. Gerçekten de öyle. Uğurlu 
öğrenciler de yıl içerisinde birçok aktiviteyle sporun 

birçok dalında faaliyet gösterme şansı buluyorlar.
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U A C T I V I T Y
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BUEK Başkanı Enver YÜCEL’in 
katılımı ile gerçekleşen 
Mentora Spor Kampı



U  C L A S S

Berke 
KORKMAZ
Sınıf: 12
Okul:  Uğur Okulları Basın 
Ekspres Kampüsü 
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EN SEVDIĞIN DERS? 

COĞRAFYA
SON DERSTE HANGI KONUYU IŞLEDINIZ? 

SÖZCÜKTE ANLAM
ÖĞRETMENLERIN ARASINDA EN ÇOK HANGISINE 

HAYRANSIN? NEDEN? 

TÜRK DILI VE EDEBIYATI ÖĞRETMENIME HAYRANIM. ÇÜNKÜ 

DERSI ANLATIŞ TARZI VE SINIF IÇERISINDEKI DISIPLINI 

BENI IYI YÖNDE ETKILIYOR.

EN SEVDIĞIN MÜZIK GRUBU? 

ISTANBUL TRIP
EN SEVDIĞIN RENK? 

KIRMIZI
EN SEVDIĞIN FILM? 

KAYBEDENLER KULÜBÜ
EN SEVDIĞIN KITAP? 

YAKUP KADRI KARAOSMANOĞLU’NUN 

“YABAN” ROMANI
SUPERMAN MI, BATMAN MI? 

BATMAN
IZLEMEKTEN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR? 

BOKS 
OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR? 

BOKS
BEDEN EĞITIMI MI, RESIM MI? 

BEDEN EĞITIMI
INGILIZCE MI, MATEMATIK MI? 

MATEMATIK
EN SEVDIĞIN YIYECEK? 

BULGUR PILAVI
AYRAN MI, SÜT MÜ? 

SÜT
GELECEKTE NE OLMAK ISTIYORSUN? NEDEN? 

AVUKAT OLMAK ISTIYORUM. ÇÜNKÜ BU MESLEĞIN 

KARAKTERIMI YANSITTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM. 
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