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UMag ilk sayısında çok sevilmiş görünüyor. 
Bu da bizi mutlu ediyor. İkinci sayımızda yine 
dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

Bu sayıda kapak konumuzu e-Spor olarak belirle-
dik. Son dönemde gençler arasında hayli ilgi ko-
nusu olan bu yeni trendi hem gençler hem veliler 
açısından ele aldık. 
Lafı e-Spor’dan açmışken... Bu ay derinlemesine 
incelediğimiz bir diğer konu da oyun sayfalarımız-
da masaya yatırdığımız “Assassin’s Creed” oldu. 
Oyunun Antik Mısır’da geçen yeni üyesi “Origins”in 
dumanı üstünde tüterken biz de bu oyunun tarihe 
bakış biçimini bir değerlendirelim istedik. 
İkinci sayımızda söyleşi konuğumuz Kerem Gönlüm 
oldu. Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa basketbolu-
nun da iz bırakan 4 numaralarından olan ve şu sıralar 
40 yaşında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı için 
ter döken efsane basketbolcu sorularımızı yanıtladı.

Her ay mesleğinde tanınmış bir ismi konuk aldığı-
mız U Mentor bölümümüzde bu ay fotoğrafçı Muh-
sin Akgün’ü ağırladık. Akgün, Uğur Okulları öğren-
cilerinin fotoğrafçılığa dair merak ettiklerini anlattı. 
Dünyada son dönemde ses getiren bir ünlünün 
portresini anlattığımız U Person köşemizde ise bu 
ay Fatih Akın var. Taze taze Altın Küre ödülünü ka-
zanmış Türk-Alman yönetmenin filmlerine ve kariye-
rine yakından bakıyoruz. 
Sürprizlerimiz bununla bitmiyor. Sayfaları çevirdikçe 
öğrenirken eğleneceğiniz konularımız sizi bekliyor. 
Bizi bu arada sosyal medyadan takip edin ve U 
Mag ile ilgili her türlü görüş ve önerinizi paylaşmayı 
ihmal etmeyin. Sonuçta bu dergi sizin sesiniz olma 
iddiasıyla yola çıktı ve bu konuda sizin söyleyecek-
lerinizi dinlemeye her zaman ihtiyacımız var.
Bir sonraki sayımızı da vakit geçirmeden size ulaş-
tırmak istiyoruz. Üçüncü sayıda buluşmak üzere...
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Fark  Yaratanları 
‘nin

U-Tigers u.tigers@utigers_

Yer kabuğu çatlakları üzerinde yapılan çalışmalar 
sonucunda Avustralya’nın 
doğusunda “Zealandia” 
isimli yeni bir kıta bulundu. 
Zealandia’nın 4.9 milyon 
kilometrekarelik yüzölçümüyle 
yüzde 94’ünün sular altında 
olduğu iddia edildi.

8.Kıta Zealandia
16 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz, Apple’ın 
iPhone 5S ve üstü modellerinde, iPad 
Air  ve üstü modellerinde ve iPod Touch 
Altıncı nesil cihazlarında; IOS aygıtına 
fiziksel olarak erişebilen bir kişinin,

’li ekranlarda gösterilmeyecek 
şekilde ayarlanan içerik bildirimlerini 
Siri’yi kullanarak okuyabildiğini fark 
ederek bu açığı Apple’a bildirdi. Bunun 
üzerine Apple, yeni bir güncelleme ile 
açığı kapatarak, Yiğitcan Yılmaz’ın adını 
teşekkür listesine ekleyeceğini söyledi.

‘SOPHIA’
ROBOT

YAPAY ZEKALI

Git gide gündelik hayatımızın içerisine 
girmeye başlayan robotlar artık dur durak 
bilmiyor.  Hong Kong 
merkezli insansı  üreten 
Hanson Robotics şirketi 
tarafından geliştirilmiş 
Robot Sophia insanları 
tanıyıp, onlarla  teması 
kurabiliyor. Ayrıca Sophia 
dünyada ilk defa vatandaşlık 
verilen robot unvanına sahip.
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Türkiye’nin ilk “Kan ve Kök Hücreden Yapay Deri Üretimini” gerçekleştirdi. Prof. 

Dr. Ovalı, ABD Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği’nin ‘En İyi Deneysel Araştırma’  kazandı.

YAPAY DERI ÜRETIMI

40 Dilde Çeviri Yapan Kulaklık
Google, San 
Francisco’da 
düzenlediği lansmanda 

40 dilde çeviri 

yapabilen  tanıttı.

HYPERLOOP ONE

2017 yılında o kadar fazla fark yaratan kişiler  ve 
olaylar oldu ki hepimiz gelişmeleri heyecanla 
takip ettik. Bu gelişmeleri sosyal medya 
aracılığıyla izledik, okuduk, bazen de’’ biz neden 
bir şey yapmıyoruz ki?’’ sorusunu sorduk 
2017’deki bu gelişmeler ile dünyanın sürekli 
farklılaştığını, bu farklılaşma ile beraber bilgi 
birikiminin limitsiz olduğunu bir kez daha 
anladık.  üzerinde yaşanan bu gelişmelerin 
sonucunda ‘‘bilmiyorum’’ kelimesinin artık yok 
olabileceğini düşünmeye başladım.
Bakalım 2018 yılı bizlere ne gibi gelişmeler 
yaşatacak, heyecanla bekleyip göreceğiz.
2017 yılında yaşanan yenilikleri hatırlamak için 
dikkatimi çeken bazı gelişmeleri bir araya 
getirdim. Haydi hep beraber bakalım...

DR. PEGGY WHITSON
57 yaşındaki Dr. Whitson 
666 günlük uzay yolculuğu 
sonucunda, uzayda en 
uzun süre kalan kadın  
ve uzayda en uzun süre 
kalan Amerikalı oldu. 

Elon Musk’ın 2017’de 
hayatımıza kattığı Tesla 
Roadster 2.0; 1,9 saniyede 
saatte 100 kilometre hıza 
ulaşacak.  edildikten 
sonra 1000 km mesafeyi 
katedebiliyor.  Ayrıca Tesla 

Roadster 2.0 seri üretimi yapılan bugüne kadarki 
en hızlı araçtır.

TESLA ROADSTER 2.0

Bilim dünyasında beşinci ulaşım şekli olarak 
tanımlanan Hyperloop, vakumlu tüp içerisinde 
seyahat aracı olarak tanımlanıyor. Saatte 240 mil 
(386 km) hıza ulaşan Hyperloop One kırdığı bu 
rekor ile tarihe geçti. Hyperloop One aynı 
zamanda Elon Musk’ın rekorunu da geçmiş oldu. 
Virgin Group’un sahibi Richard Branson’ın 
geçtiğimiz aylarda yatırım yaptığı Hyperloop 
One’ın yeni hedefi ise 1120 km hıza ulaşmak…

8 GEZEGENLI YENI SISTEM
NASA, uzaydaki bir

’ı çevreleyen sekiz 
gezegenli yeni bir 
sistem bularak, 
sisteme Kepler-90 
adını verdi.

U-Tigers

U W O R D
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U H A S H T A G

Sosyal medya hesaplarından  
#İlkHeyecan hashtagi ile paylaştığınız 

favori fotoğraflar bu sayfada. 
Bir sonraki hashtag için bizi Uğur 

Okulları ve U-Tigers sosyal 
medya hesaplarından takip 

etmeye devam edin 

İlkHeyecan# 

RANA KESEK
twitter.com/ranakesek

ÖZLEM SELEN
twitter.com/zlemselen1

SEZEN SANDIKÇI
twitter.com/sezensandikci36

KAYRA DEĞERMENCİ
twitter.com/kayradegermenci

ELİF UZUN 
twitter.com/elifuzunnn

ESRA TOKCAN 
twitter.com/esra_tokcan 

UĞUR OKULLARI NEVŞEHİR KAMPÜSÜ
twitter.com/NevsehirUgurKmp

BESTE BAHÇECİ
twitter.com/bestebahceci

NAFİZE ÇİLENGER
twitter.com/nazifecilenger

BURÇİN ER
twitter.com/BurcinKoklu07

BORNOVA UĞUR ANADOLU LİSESİ
twitter.com/bornovaugural
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U G A M E

Eski 

binaların tepesinde, 
çatılardan atlayarak gizlice 

dolaştığımız büyülü bir şehrin 
içindeyiz. Belki antik bir çağda, 

belki tanıdık gelen bir şehrin 
sokaklarında belki de sanatın doğuşu 

olarak kabul edilen bir zaman dilimindeyiz. 
Çevremizde Türkçe konuşan ve selam 

veren bir kalabalık var ya da belki birazdan 
sanatın ustalarından Leonardo da Vinci ile 

tanıştırılacağız. Hatta belki de o çok merak ettiğimiz 
Antik Mısır’ın arka sokaklarında mistik bir tura çıkacağız. 

Ubisoft geçen Ekim ayında çıkardığı “Assassin’s Creed” 
serisinin son oyunu “Assassin’s Creed: Origins” ile Antik 

Mısır’ı tarihin tozlu sayfalarından çıkarıp oyun severlere keşfe 
çıkabilecekleri bir deneyim sundu. Üstelik daha önce hiçbir 

oyununda olmayan bir özelliği de bu oyuna ekledi. 2018’de çıkan 
bir güncelleme ile oyuna “Discovery Tour Mode” (Keşif Turu Özelliği) 

isminde, görev olmadan tura çıkabileceğiniz bir mod ekleyen Ubisoft 
oyunculara Antik Mısır’ın sokaklarında dolaşıp şehrin tarihini keşfedebilme 

imkanı sundu. Bu yeni özellik büyük bir ilgi yaratıp rakamlara da yansımış 
olacak ki Ubisoft’un yaptığı açıklamaya göre oyunun satışa sunulmasından 

sadece 10 gün sonra “Assassin’s Creed: Origins”, serinin bir önceki oyunu “Assassin’s 
Creed: Syndicate”in satış rakamını ikiye katladı.

“Assassin’s Creed” yüzyıllık gizli bir örgütün hikayesinden yola çıkarak oluşturulmuş bir 
bilgisayar ve platform oyunu. Geçtiğimiz yıl oyun dünyasından beyazperdeye aktarılmasıyla 

birlikte oyunun ismini duymayan pek kalmadı. Film, sinema eleştirmenleri tarafından iyi 
yorumlar almamış olsa da oyunun hayranlarının ilgisini çekmeyi başardı. Büyük platformlar ve 

bilgisayar için çıkarılan oyunlar dışında mobil için çıkan oyunlarıyla da hikayesini genişleten oyun 
serisi çizgi roman serisine ve romana da dönüştürüldü. Dünya çapında yüz milyon kopya satışı 
ile satış rekorları kıran oyun en çok satan oyun serisi unvanını da almış oldu.
“Assassin’s Creed”, “Animus Projesi” ile insanların gen haritalarında geçmişe gidip atalarının 

anılarını analiz ederek “Cennet Parçaları” denilen parçaların yerini keşfetmeye çalışan 
kahramanlarımızı takip eden bir hikaye örgüsüne sahip. Geçmişte Tapınakçılar’ın elinde 

olan bu parçaları birleştirip insanlar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen bu şirket 
Desmond ismindeki bir barmeni kaçırarak deneklerinden biri yapıyor. 

Fakat daha sonra bu şirketin o parçaları ele geçirmesini 
önlemek için oradan kaçıyoruz. Serinin bugüne 

Oynayanları tarihin farklı 
dönemlerinde yolculuğa 

çıkartan ve çatıdan 
çatıya, maceradan 
maceraya uçuran 

“Assassin’s Creed”in 
yeni oyunu “Origins” 

piyasaya çıkalı birkaç 
ay oldu. Dünden 

bugüne “Assassin’s 
Creed”in gelişimine 

ve tarihi ele alış 
biçimine gelin 

yakından bakalım.



10  z   U-MAG OCAK - ŞUBAT 2018 

kadar çıkan 10’dan fazla oyunu ile tarihin önemli dönemlerine 
tanıklık edebilme imkanımız oluyor. 
Tarihi böylesine eğlenceli hale getiren yegane bilgisayar oyunu 
“Assassin’s Creed” değil elbette. II. Dünya Savaşı’nda geçen 
“Call of Duty” ve yine II. Dünya Savaşı ve günümüz savaşlarında 
geçen “Medal of Honor” oyunları bir asker olarak dönemin 
önemli savaşlarında cephede olabilme deneyimi yaşatırken 
“Total War”, “Age of Empire” ve “Civilization” gibi strateji oyunları 
ise büyük imparatorlukları yönetip stratejik planlarla dünyanın 
hakimi olmayı sağlıyor. Yakın zamanda ikinci oyunu çıkacak 
olan ve Vahşi Batı’da geçen “Red Dead Redemption” ise bu 
oyunlardan farklı olarak tamamiyle özgür bir oyun deneyimi 
sunuyor. “GTA” oyun serisini oynamadıysanız bile ismi mutlaka 
bir şekilde kulağınıza çalınmıştır. “Grand Theft Auto”nun Vahşi 
Batı’da geçtiği bir bölümünü düşünün. Zaten iki oyun da aynı 
oyun şirketinden, Rockstar’dan çıkmış oyunlar. 
Oyun yapımcıları “Assassin’s Creed: Origins” için bir grup 
Mısırbilimci ve tarihçiyle birlikte çalışarak iki bin yıl önceki 
Antik Mısır’ın nasıl göründüğünü tahmin etmeye ve oyun için 
harita oluşturmaya çalışmış. Dört senelik bu çalışma sırasında 
Giza Piramitleri’nde bulunan Giza Arşivleri ve Mısır’daki 
İskenderiye Kütüphanesi’nden yardım alarak oyunda gördüğümüz 
Antik Mısır sokaklarını oluşturmuşlar. Hikaye Antik Mısır’ın 
son Helenistik Kraliçesi olan VII. Kleopatra’nın yönetimindeki 
Mısır’da geçiyor. Her oyunda Tapınak Şövalyeleri ile çatışan 
oyunun ana karakterleri serinin bu oyununda Tapınakçılar’ın 
yardımı ile Mısır’ı yöneten Kleopatra’yı karşısına alıyor.
Oyun serisinin dördüncüsü olan ve özellikle ülkemizde büyük 
ilgi gören “Assassin’s Creed: Revelations” ise Osmanlı Devleti’nde 
geçen bir hikaye örgüsüne sahip. Genç Şehzade (Kanuni 
Sultan) Süleyman ile yakın dost olan Ezio ile Galata Kulesi, 
Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ve Kapadokya gibi Türkiye’nin 
büyülü yerlerinde dolaşabiliyoruz. Oyunun yapımcıları serinin 
bu oyunu için Türkiye ve İstanbul’a gelerek keşifler yapmış.
Tarih eğitimi verme amacında olmayan “Assassin’s Creed” 
serisi zaman içerisinde genç oyuncuların tarihe olan ilgisinin 
artmasını sağladı. Çıkan her bir oyun daha da beğenilince, 
insanlar forumlarda oyunun tarihi yönlerini konuşmaya, 
oyunların içindeki tarihi kişiliklerin ve mekanların görünüşlerini 
gerçek tarih ile karşılaştırmaya başladı. Ayrıca pek çok 
öğretmen oyunu oynayan öğrencilerinin tarih derslerinde 
derse daha fazla katıldıklarını paylaşıyor. 
Oyunlardaki tarih ne kadar gerçek tarihle bir gidebilir bu soruya 
net bir cevap vermek çok zor. Oyunların kurgusal bir hikayesinin 
olduğunu baştan kabul etmek gerekir. Fakat böyle tarih konulu 
oyunların genç oyuncuların ilgisini çekmesi ve onları araştırmaya 
yönlendirmesi oyunların faydalı olabildiğinin bir göstergesi.

TARİHLERE GÖRE ASSASSIN’S CREED

 Assassin’s Creed Bayek 49-43 MÖ
 Origins 
 
 Assassin’s Creed Altaïr Ibn-La’Ahad 1191 MS
 Assassin’s Creed:  Altaïr Ibn-La’Ahad, 1190 MS
 Altaïr’s Chronicles 
 Assassin’s Creed:  Altaïr Ibn-La’Ahad, 1191 MS
 Bloodlines
 
 Assassin’s Creed II Ezio Auditore da 1476-1499 MS
  Firenze
 Assassin’s Creed:  Ezio Auditore da 1499-1507 MS
 Brotherhood  Firenze
 Assassin’s Creed - 1501-1506 MS
 Identity
 Assassin’s Creed:  Ezio Auditore da 1511-1512 MS
 Revelations Firenze
 
 Assassin’s Creed Shao Jun 1526-1532 MS
 Chronicles: China 

 Assassin’s Creed Edward Kenway 1715-1722 MS
 IV: Black Flag 
 Assassin’s Creed:  Alonzo Batilla 1716-1718 MS
 Pirates 
 Assassin’s Creed Shay Cormac 1752-1776 MS
 Rogue 
 Assassin’s Creed III Haytham Kenway ve 1754-1783 MS
  Ratonhnhaké:ton 
  (Connor)
 Assassin’s Creed III:  Aveline de Grandpré 1765-1777 MS
 Liberation 
 
 Assassin’s Creed Arno Dorian 1776-1800 MS
 Unity 
 
 Assassin’s Creed Arbaaz Mir 1841 MS
 Chronicles: India 
 
 Assassin’s Creed Jacob ve Evie Frye 1868 MS
 Syndicate 
 
 Assassin’s Creed Nikolai Orelov 1918 MS
 Chronicles: Russia

Hangi Zaman? Hangi Oyun? Hangi Karakter? Hangi Yıl? 

Helenistik 
Dönem

Üçüncü Haçlı 
Seferleri

İtalyan 
Rönesansı

Fransız İhtilali

Sih İmparatorluğu 
Dönemi

Viktorya Çağı

Rus Ekim Devrimi

Çin İmparatorluk
Dönemi

Amerika Birleşik 
Devletleri’nin 
Kolonileşme 

Dönemi

Call Of Duty Red Dead Redemption
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Tarihi figürleri oyunlarda nasıl yansıtmışlar bir bakalım…NE KADAR

GERÇEK

Tarih Ne Diyor?
Amerikalı bir Mason olan Israel Putnam 7 Ocak 1718’de 

doğmuştur. Başarılı bir general olan Putnam, Amerikan 
Bağımsızlık Savaşı sırasında Bunker Tepesi Muharebesi’nde 

savaşmış ve savaşı kaybetmiştir.

Tarih Ne Diyor?
Rodrigo Borgia yani Papa VI. Alexander, Rönesans’ın en 
tartışmalı papasıdır. Ailesinin ve kendisinin ismi sürekli 

yolsuzluk ve ahlaksızlıklarla anılmıştır. 

Tarih Ne Diyor? 
Leonardo da Vinci, Rönesans’ın en önemli sanat ve bilim 

adamlarından biridir. Ressam, mimar, filozof, heykeltıraş, mühendis 
ve yazar olan  Leonardo da Vinci büyük bir deha kabul edilir. “Mona 

Lisa” ve “Son Akşam Yemeği” en ünlü eserlerindendir.

Tarih Ne Diyor?
Raşidüddin Sinan el-İsmaili, ‘Dağın Yaşlısı’ ve öğretmen anlamına 

gelen ‘El Muallim’ isimleriyle tanınmıştır. Kendisi Haşhaşiler’in 
merkezi olan Alamut’a giderek orada dini eğitim almış, Kral 

Richard ve Haçlılar döneminde ise Suriye’deki Masyaf şehrini 
yönetmiştir. Gizli güçleri olduğuna inanılır.

Tarih Ne Diyor?
Edward Thatch, Karasakal lakabıyla bilinen 18’nci. yy.’da Amerikan 

Kolonileri etrafında dünyaya korku salan bir İngiliz korsanıdır. 
Karasakal’ın saldığı bu korku romanlardan sinema ve televizyona kadar 

birçok mecrada konu edilmiştir. 

ISRAEL
PUTNAM

PAPA VI. 
ALEXANDER 

(RODRIGO BORGIA)

LEONARDO 
DA VINCI

RAŞİDÜDDİN 
SİNAN

EL-İSMAİLİ 
(EL MUALLİM)

EDWARD 
THATCH

(KARASAKAL)

NICCOLO 
MACHIAVELLI

ROBERT
DE SABLÉ

Oyun Ne Diyor?
“Assassin’s Creed III”te Bunker Tepesi Muharebesi’nde karşımıza çıkan 
Israel Putnam savaşı kaybeder. Ardından Connan’ın yardımlarından 
dolayı kahraman ilan edilir.

Oyun Ne Diyor?
“Assassin’s Creed II”de karşımıza çıkan Papa VI. Alexander, Tapınakçı olduğu 
için Papa’lık unvanını alabilmiştir. Rodrigo’nun peşine düşen Ezio onunla 
defalarca karşı karşıya gelmiş ve son savaşında onu alt edebilmiştir.

Oyun Ne Diyor?
“Assassin’s Creed II” ve “Assassin’s Creed: Brotherhood” oyunlarında karşımıza 
çıkan Leonardo da Vinci, Ezio’nun müttefiklerindendir. Da Vinci ayrıca “Cennet 
Parçaları”nı bulmak için yol gösterici olan Altaïr Ibn-La’Ahad’ın el yazmalarının 
bir sayfasını çözerek Ezio’ya yardım eder.

Oyun Ne Diyor?
İlk oyunda Altaïr’in öğretmeni olarak tanıdığımız “El Muallim” aslında 
“Cennet Elması”nı kendisi için kullanarak bölgenin tek hakimi olmaya çalışır. 
Bunu öğrenen Altaïr, El Muallim ile karşı karşıya gelerek onu yener.

Tarih Ne Diyor?
Rönesans’ın önemli düşünürü Machiavelli tarih ve politika bilimlerinin de 

kurucusu sayılır. Floransalı olan Machiavelli bir düşünür, devlet adamı, şair 
ve oyun yazarıdır. Medici’lerin Floransa’nın kontrolünü geri almasıyla birlikte 

Machiavelli de pozisyonunu kaybetmiş ve yargılanmıştır. 

Tarih Ne Diyor?
Tapınak Şövalyeleri’nin lideri olan de Sablé’ın hangi tarihte doğduğu 

bilinmese de Fransa’nın eski başkentlerinden Anjou’da saygın bir ailenin 
çocuğu olduğu düşünülmektedir. Müslümanlarla yapılan Arsuf Savaşı’na 

katılan de Sablé, Selahaddin Eyyubi’nin geri çekilmesine neden olmuştur.

Oyun Ne Diyor?
“Assassin’s Creed: Black Flag”de azılı bir korsan olarak 
tanıtılan Karasakal emekli olmaktan vazgeçerek 
korsanlığa geri döner.

Oyun Ne Diyor?
“Assassin’s Creed II” ve “Assassin’s Creed: Brotherhood”da 
gördüğümüz Machiavelli, Ezio ile birlikte Rodrigo ailesinin elindeki 
Floransa’yı kurtarmış fakat kendi sonunu getirecek olan Medici 
ailesinin şehrin kontrolünü almasına sebep olmuştur. 

Oyun Ne Diyor?
İlk oyunda karşılaştığımız de Sablé, Arsuf Savaşı’nda ordularının 
başındayken Altaïr bu sırada Müslümanların yanında savaşır. 
Haçlılar’ın kampına giden Altaïr, Kral Richard’a de Sablé ve 
Haçlılar’ın ihanetini ihbar eder. De Sablé’ı Altaïr öldürür.
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Profesyonel basketbol oyuncusu olarak 
neredeyse 20 yılını devirmiş Kerem Gönlüm için 
basketbol ne ifade ediyor?
20 yıl olmuş mu :) Baktığınızda tabii 20 yıl çok uzun 
bir süre ama basketbol benim yaşam tarzım. Geç de 
başladım. Şu an 40 yaşındayım, hâlâ da oynuyorum. 
Basketbolun içinde olmaktan mutluyum. Her şeyimi, 
özel yaşantımı basketbola göre ayarlamaya 
çalışıyorum. 

Sahada olduğunuz her an büyük bir azim ortaya 
koyan, asla pes etmeyen bir görüntünüzle hem 
Türkiye hem Avrupa basketboluna damga 
vurdunuz. Bunca yıl sonrasında aynı azim ve 
hırsı hâlâ taşıdığınızı düşünüyor musunuz?

DÜŞÜNÜYORUM. DÜŞÜNMESEM ZATEN 
BASKETBOLU BIRAKIRDIM. BAŞLADIĞIM 
GÜNDEN BERİ ASLINDA SADECE 
BASKETBOLDA DEĞİL NORMAL HAYATIMDA 
DA BÖYLEDİR. YANİ HİÇBİR ZAMAN 
KAYBETMEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM. 
ZORLUKLAR KARŞISINDA PES ETMEYİ 
SEVMİYORUM. BU BENİM KARAKTERİM 
OLDUĞU İÇİN İŞİME DE YANSIDI. HER ZAMAN 
İNSANIN İÇİNDE AMATÖR RUHUN OLMASI 
GEREKİYOR. İÇİNDEKİ HEYECAN, AZİM, HIRS 
BİTTİĞİ ZAMAN ANCAK BASKETBOLU 
BIRAKIRIM. AMA ŞU ANDA HİÇ BÖYLE BİR ŞEY 
HİSSETMİYORUM. HATTA HER GEÇEN GÜN 
KARİYERİMİN SONUNA YAKLAŞTIĞIM İÇİN 
ÜZÜLÜYORUM.

Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray ve tabii 
ki milli takımımızda uzun yıllar en üst seviyede 
mücadele verdiniz. Fakat bu işin en üst 
seviyesi sayılan NBA’de forma giyme şansınız 
olmasına rağmen bu gerçekleşememişti. 
Üstelik de transfer teklifi San Antonio gibi 
Avrupalı oyuncuların değerini en çok bilen 
takımdan gelmişti. Şimdi geriye dönüp 
bakınca, orada bulunmuş ve şansınızı denemiş 
olmak ister miydiniz?
Bu soru bana hep farklı şekillerde soruluyor. İçinde 
ukde kaldı mı, pişman oldunuz mu şeklinde. Çok güzel 
bir kariyerim oldu. Hep en üst düzeyde oynadım. 
Orada kendi içimde, kendi yaşadığım o duygusal 
dönemde Ülkerspor’da oynuyordum ve San Antonio‘ 

dan teklif gelmişti. Şu anki kafa yapım olsaydı belki 
gitmek için biraz daha mücadele edebilirdim. 
Menajerim de vardı, kulüp vardı. Biraz başkaları 
çözsün diye de rahat davrandım açıkçası. Ukde kalan 
bir konu, kendim bir şeyler yapıp onun sonuçlarına 
göre belki gidebilirdim. Şimdiki aklım olsa kendim 
çözmek için çok daha fazla mücadele ederdim.

 Türkiye’de yıllar geçtikçe basketbolun değeri 
daha çok biliniyor ve yatırımlar da bununla 
doğru orantılı şekilde artıyor. Her geçen gün 
çok daha fazla genç profesyonel basketbolcu 
olma hayalleri kuruyor. Bugün altyapılarda 
mücadele eden, genç basketbolcu adaylarına ne 
tavsiyeler verirsiniz?
TABİİ KLASİK OLACAK BELKİ AMA SADECE SPOR 
İÇİN DÜŞÜNMEMEK LAZIM. SİZLER ÖĞRENCİSİNİZ. 
BİZ DE ÖĞRENCİ OLDUK. DERS ÇALIŞMANIZ 
GEREKİYOR, ÇALIŞMADAN SINAVLARI 
VEREMİYORSUN, MEZUN OLAMIYORSUN. BU HEP 
BİR ETAP VE ÇOK ÇALIŞMAK ÖNEMLİ. BİR DE 
NORMAL HAYATINDA NEYİ İSTEDİĞİNİ BİLMEK, 

KENDİNİ TANIMAK ÖNEMLİ. SİZLER LİSEDESİNİZ. 
NEYİ İYİ YAPABİLİYORSANIZ ONA YOĞUNLAŞMAK 
LAZIM. O YÜZDEN GENÇ ARKADAŞLARIMA ŞUNU 
SÖYLEYEBİLİRİM. BİR KERE BİR HEDEF 
KOYACAKLAR KENDİLERİNE. KENDİLERİNİ ÇOK İYİ 
TANIYACAKLAR; NEYİ YAPABİLİYORLAR, 
EKSİKLERİ NE ÜZERİNDE DÜŞÜNECEKLER, BU 
EKSİKLER ÜZERİNDE ÇALIŞACAKLAR. İYİ 
OLDUKLARI KONULAR ÜSTÜNE ÇALIŞIP ONU 
DAHA DA GELİŞTİRECEKLER. SADECE 
BASKETBOLLA YA DA BAŞKA BİR SPORLA 
ALAKALI DEĞİL. İNSANIN HAYATI BOYUNCA 
YAPMASI GEREKEN ŞEYLER VAR. İYİ YAPTIĞIM 
ŞEYLERİ HEP GELİŞTİRMEYE ÇALIŞTIM. GEÇ 
BAŞLADIĞIM İÇİN EKSİK YÖNLERİM VARDI, 
ONLARI GİDERMEYE ÇALIŞTIM. DEDİĞİM GİBİ 

"BASKETBOL 
DİSİPLİN İSTER"

Ülkerspor, Anadolu Efes, Galatasaray ve şimdi de Bahçeşehir Koleji... Yıllardır 
üst düzey basketbol oynayan, EuroLeague'de en fazla sahaya çıkmış 

oyunculardan olan usta '4 numara' Kerem Gönlüm sorularımızı yanıtladı.
SÖYLEŞİ: ÖMER BATUHAN TUZCUOĞLU - TUNA KAHRAMAN

UĞUR OKULLARI KARTAL KAMPÜSÜ - PENDİK UĞUR LİSESİ

HİÇBİR ZAMAN 
KAYBETMEYE TAHAMMÜL 

EDEMİYORUM.
PES ETMEYİ

HIÇ SEVMIYORUM.

U I N T E R V I E W
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GENÇ ARKADAŞLAR ÖNCE ÇALIŞACAKLAR, 
HEDEF BELİRLEYECEKLER. KENDİLERİNİ ÇOK İYİ 
TANIYACAKLAR VE BUNDAN SONRASINI BİRAZ 
DA ŞANSA BIRAKACAKLAR. 
ŞU ANDA BİRÇOK GENÇ KARDEŞİMİZ İYİ BİR 
SPORCU OLMAYA ÇALIŞIYOR. BELKİ BİRÇOĞU 
OLAMAYACAK, BELKİ YÜZ KİŞİDEN BİRİ 
OLABİLECEK. O DA BU İŞİN MAALESEF TABİATI. 
ÇÜNKÜ ŞARTLAR, OYUNCULAR O KADAR 
GELİŞİYOR Kİ. HERKES ÇOK ÇALIŞIYOR. ŞANSA DA 
İHTİYAÇ DUYUYOR SPORCU ARKADAŞLARIM. 
İNŞALLAH HEPSİNİN YOLU AÇIK OLUR.

Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Sürekli hale getirdiğiniz hobileriniz var mı?
Çok yoğun bir tempo var tabii. 20 seneyi aşkın bir 
süre. Hakikaten dile kolay. Çok yoğun bir tempo, 
normal sezon devam ederken şimdi lig maçları daha 
da arttı. Kendine, ailene ayırabileceğin çok vaktin 
olmuyor açıkçası. Ailemle birlikte film izlemeyi, 
sinemaya gitmeyi çok seviyoruz. Zaten iki erkek 
çocuğum var, onlarla basketbol oynamayı çok 
seviyorum, onları çalıştırıyorum.

Basketbolculuğunuzun yanında aynı zamanda 
bir ‘steakhouse’ restoranı sahibi olduğunuzu 
biliyoruz. Kerem Günlüm için bu iş ne ifade 
ediyor? Aşçılık da ilgi alanlarınız arasında mı, 
yoksa işin daha çok ‘yemek’ kısmı mı Kerem 
Gönlüm’ü cezbediyor?
Aslında etle alakalı değil. Ben orayı iki sene önce 
açmıştım. Şu an konsepti değişti. Ben orayı kendi 
zevkim için, konuklarımızın güzel bir ambiyansta, 
güzel yemekler yiyebilecekleri tarzda bir yer 
oluşturmaya çalıştım. Zaten geldiğiniz zaman da 
görürsünüz. İçerisi açıkçası yaşayan müze gibi; birçok 
resim var, anılarım var. Gelen insanlar basketbolu 
takip edenler, birçok basketbolcunun imzalı 
formalarını, imzalı ayakkabılarını, madalyalarını, 
kupalarını görebiliyorlar. O anlamda benim aşçılık 
veya etçi olmak gibi bir niyetim yoktu. Kendi 
zevkimize göre, eşimle beraber güzel bir konsept 
yaratmaya çalıştık, öyle de ilerliyor şu an.

Basketbolu bıraktıktan sonra da basketbolun 
içinde kalacak mısınız? Yorumcu ya da antrenör 
olmak gibi bir hedefiniz var mı?
Şu an aktif olarak oynadığım için şöyle bir düşüncem 
var; o beni ne zaman bırakırsa ben de onu o zaman 

FENERBAHÇE DOĞUŞ 
ÖNEMLİ BİR HAMLE  YAPTI. 

OBRADOVIÇ GİBİ AVRUPA’NIN 
BÜYÜK BİR KOÇUNU GETİRDİ.

Röportaj videosunu izlemek 
için Uğur Okulları sosyal 
medya hesaplarını ziyaret edin.

UgurOkullari

ugur.okullari

UgurOkullari
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bırakacağım. Basketbolu şu zaman bırakacağım 
demiyorum. Öyle iddialı konuşmuyorum, ne kadar 
giderse oynamak istiyorum. O heyecanı hissediyorum, 
misyonum olduğunu hissediyorum. Geçen sene 
Sakarya’daydım, süper lige çıktım. Bu sene inşallah 
Bahçeşehir Koleji ile beraber güzel bir ortamda lige 
çıkacağız, iyi bir takımız.
Basketbol bittikten sonra da tabii ki deneyimlerimi, 
tecrübelerimi aktarmak isterim. Ama bu hangi 
departmanda olur bilemem, ama illa ki basketbol 
olacak. Çünkü çok seviyorum ve bu sahayı özlerim 
onu da biliyorum. Tecrübelerimi aktarmak için de 
basketbolun içinde kalmak istiyorum.

Fenerbahçe Doğuş son üç yıldır Turkish Airlines 
EuroLeague’de üst üste Final Four oynuyor ve 
sonunda şampiyon da oldular. Sizce bu 
başarılarının arkasında ne yatıyor? Ayrıca, bu 
sene EuroLeague’de şanslarını nasıl 
görüyorsunuz?
Fenerbahçe Doğuş çok önemli bir hamle yaptı. 
Obradoviç gibi Avrupa’nın sayılı koçlarından birini 
getirdi. Çok güzel bir oluşumla, projeyle beraber 
başarı da geldi zaten. Bu sene yine eskiden olduğu 
gibi takımdan gidenler oldu ama çok önemli 
oyuncular da geldi. Çok önemli bir seyirci avantajı var. 
Tribünler dolup taşıyor her maçta. Ben yine Final Four 
yapacaklarını düşünüyorum. 

Kerem Gönlüm okul yıllarında nasıl bir 
öğrenciydi?
Bir kere iyi bir öğrenciydim ama süper bir öğrenci 
değildim :) Çok zeki öğrenciler vardır ya öyle değildim. 
Ama iyi bir öğrenciydim. Derslerimi aksatmamaya 
çalışırdım. Ödevlerimi yapardım. Çalışırdım yani. 
Benim hayat prensibim çalışmak, çalışmak, çalışmak. 
En önemli şey bu. Disiplinliydim. Ondan sonra zaten iş 
hayatıma da yansıdı. Basketbol çok disiplinli bir iş.

KISA KISA
Kerem Gönlüm’e bazı sözcükler söyledik; 

o da bize bu sözcüklerin onda ilk neleri 
çağrıştırdığını söyledi.

BASKETBOL BITTIKTEN SONRA 
TABİİ Kİ DENEYİMİMİ AKTARMAK 
İSTERİM. AMA BU HANGİ 
DEPARTMANDA OLUR BİLEMEM.

Bir daha dünyaya gelsem ... olmak isterdim

Basketbolcu

En Sevdiğiniz Kitap 

Başlangıç - Dan Brown

En Sevdiğiniz Film

Yüzüklerin Efendisi Serisi

En Sevdiğiniz Müzisyen 
Her türlü müziği dinliyorum.

Hayatta en nefret ettiğiniz şey 
Ego

En Sevdiğiniz Şehirler
Istanbul ve Londra

Burcunuz? 
22 Kasım - Yay 

Ortaokul/ Lise yıllarınızda en sevdiğiniz ders 

Beden Eğitimi

En beğendiğiniz basketbol koçu
Bogdan Tanjevic

Basketboldan sonra en sevdiğiniz spor
Futbol

En beğendiğiniz basketbolcu
Tim Duncan ve Ender Arslan
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Yavaş yavaş tüm dünyada yayılmaya başlayan ve pek yakında 
olimpiyatlarda yer alacağı tahmin edilen ‘e-Spor’, belli ki yakın 
geleceğimize damga vuracak kavramlardan biri olacak. Biz de 

detaylı bir dosyayla A’dan Z’ye e-Spor’u masaya yatırdık.

E-SPOR
NEDIR
NE DEGILDIR?
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Son 15 yılınızı Dünya’dan uzak bir yerde 
geçirdiğinizi ve henüz döndüğünüzü düşünün. 
“Tüm dünyanın takip ettiği şöyle güzel bir spor 
müsabakası izleyeyim” dediğinizde futbol veya 
basketbol maçıyla karşılaşacağınızı düşünüyor 
olabilirsiniz, fakat arkadaşlarınız size bir e-Spor 

müsabakası açarsa hiç şaşırmayın!
Dünya son yüzyılda, politikadan sanata; iş dünyasından 
kültüre dijital devrimini yaşarken, spor dünyasında da büyük 
bir devrim gerçekleşmeye başladı. “e-Spor” olarak adlandırılan 
bu spor devrimi, alıştığımız ‘spor’ kavramı ve tanımlarından 
bir hayli farklı olsa da, ne rekabeti ne heyecanı ne 
de taraftarlığı anlamında diğerlerinden geri kalıyor. Peki, çok 
yakında olimpiyatlarda bile kendine yer bulacağı tahmin edilen 
‘e-Spor’ tam olarak nedir? Gerçekten spor mudur? Gelip 
geçici bir heves midir, yoksa bizzat dünya sporunun geleceği 
midir? Türkiye bu işin neresinden tutuyor? Bireyler için e-Spor 
ne ifade ediyor? Bu soruların hepsine ve daha fazlasına yanıt 
aramaya başlıyoruz... 
E-Spor, birçok farklı video oyunuyla oynanan, başarıya ulaşmak 
ve kazanmak için parmaklarınızı ve beyninizi senkronize ve hızlı 
bir şekilde çalıştırmanızı gerektiren bir tür spordur. Geleneksel 
sporlarda olduğu gibi, hayranlar e-Spor takımlarını ve 
müsabakaları takip eder, maçları izler ve hatta kupa finallerine 
bizzat katılırlar. Dünyada popülerliğini son 10 yılda hızlı şekilde 
artırmış olmasına rağmen, aslında e-Spor’un tarihçesi 1980’lere 
kadar uzanıyor. Atari’nin 1980 yılında düzenlediği ve neredeyse 10 
bin kişinin katılım gösterdiği Space Invaders turnuvası, e-Spor’un 
ilk örneği olarak gösterilebilir. 1990’lara gelindiğinde bilgisayar 
kullanımının da artmasıyla yaygınlaşan e-Spor oyunlarıyla 
beraber e-Spor organizasyonları da artış gösterdi. 1990’ların 
başında, bu tür organizasyonlar, daha çok spor oyunları, anlık 
yeteneklere ve reflekslere bağlı oyunlar, gamer’ların 
(oyuncuların) tabiriyle ‘handcraft’ın daha önemli olduğu oyunlar 
iken, 2000’lere gelirken daha çok stratejinin ve aklın işin içine 
girdiği oyunlara olan ilgi artmaya başladı. 2002 yılında Major 
League Gaming, birçok oyun türünde turnuvalar düzenlemeye 
başladı ve uluslararası alanda da e-Spor’un takibinin artmasını 
sağladı. Major League Gaming’in 2012 yılında gerçekleştirdiği 
e-Spor bahar şampiyonası: ‘NBA ALL-STAR’ maçından 
daha fazla kişi tarafından izlendi ve e-Spor taraftarlığının ne 
boyutlara ulaştığını açık bir şekilde ortaya koydu.
Son yıllarda ise “Multiplayer Online Battle Arena” olarak 
adalandırılan oyun türü e-Spor’a adeta devrim yaşattı. Çoklu 
oyuncu ile oynanan ve takım içinde bir kahramanı 
canlandırmanızı sağlayan bu Multiplayer Online Battle Arena 
oyunlarının ‘pîrî’ diyebileceğimiz League of Legends, şu 
an dünya üzerinde 30 milyondan fazla oyuncu tarafından 
oynanıyor ve takip ediliyor. League of 
Legends Dünya şampiyonası finalleri, şu an ülkemizde de 
profosyonel bir ligi olan yegane e-Spor konumunda. 
O zaman şimdi ülkemizde e-Spor’un öncülerinden olan 
Bahçeşehir Üniversitesi’ne ve üniversitenin e-Spor takımı 
‘Supermassive’e e-Spor’u, geleceğini ve e-Spor hakkında 
merak ettiğimiz daha birçok şeyi sorduğumuz söyleşimize 
bakalım...

U C O V E R
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SuperMassive ne zaman kuruldu? Takım 
üyelerinin özellikleri nelerdir? 
SuperMassive, 2016 yılı başında Hakan Baş ve Kaan 
Karamancı ortaklığında, Onur Aksu liderliğinde 
kuruldu. Takımın çok başarılı bireylerden oluşan 
geniş bir yönetim kurulu mevcut ve bu kişiler birçok 
uzmanlık alanında takıma destek oluyor. Ben 
takımın kuruluşundan 4 ay kadar sonra resmi 
olarak ekibe katıldım, o zamana kadar dışarıdan 
yönetim kurulunda destek olmaya çalışıyordum. Ilk 
sezondan itibaren çok iyi bir kadro kurduk ve 
oyuncularımız bize Türkiye içinde 4 sezonda 4 final 
oynama, Türkiye dışında Meksika, Çin ve 
Brezilya’da yapılan etkinliklerde ülkemizi temsil 
etme mutluluğu yaşattılar. Takım üyelerinin 
muhtemelen en büyük ortak özellikleri kendilerine 
yüksek hedefler belirlemeleri ve bu hedefler için 
yüreklerini ortaya koyup çalışmaları olacaktır.

E-Spor takımlarında da diğer sporlarda olduğu 
gibi herkesin kendi özelinde bir görevi oluyor 

mu? Yoksa herkes ortak bir amaç için aynı 
şekilde, aynı oyunu mu oynuyor? Oyunların 
hepsi takım halinde mi oynanıyor, bireysel 
oyunlar da mevcut mu?
E-Spor için de geleneksel sporlarda olduğu gibi 
branşlardan söz etmek mümkün. Dolayısıyla 
ilk sorduğunuz soruyu oyun / branş bazında 
cevaplandırmak gerek. Birtakım oyunlarda iki 
oyuncunun karşı karşıya gelmesi üzerine bir 
düello sistemi oluyor (ör. Hearthstone), bazı 
oyunlarda ise takım halinde bazı hedefler 
peşinde koşmanız gerekiyor (League of 
Legends, Overwatch). Bazı oyunlarda her 
oyuncunun yaptığı seçimler sebebi ile belirli 
rolleri ve görevleri oluyor (League of Legends 
için bu tank, suikastçi gibi fonksiyonel olarak da 
ayrılıyor veya orta koridor, destek 
gibi haritadaki pozisyon bazlı bir ayrım da 
yapılıyor). Bunun tam tersi herkesin tamamen 
eşit şartlarda başlaması üzerine kurulan 
oyunlar da oluyor (CS:GO, PUBG gibi) ve 

bunlarda bahsi geçen rolleri takımlar kendi 
içinde becerilerine göre belirleyebiliyor.

Profesyonel oyuncu nasıl olunur? E-Spor’da da 
lisans sistemi var mıdır? 
Maalesef profesyonel oyuncu olmanın açıklanabilir 
bir yolculuğu yok. Şu anda takımlar ve 
oyun yapımcıları, yeni oyuncuları bu ekosisteme 
sağlıklı bir şekilde dahil etmenin yollarını 
arıyorlar. Dünyanın birçok yerinde yeni oyuncuların 
kendilerini göstermesi için düzenlenen ‘scouting 
grounds’ etkinlikleri yapılıyor. Ancak bunlardan 
bağımsız olarak oyunu çok fazla oynamak, kendini 
mümkün olduğu kadar geliştirip oyun içi 
sıralamalarda yüksek derecelere çıkmak en iyi 
keşfedilme yöntemi. Nitekim yüksek seviyelerde 
zaten profesyonel e-Sporcular ile oyunlarda 
karşılaşarak isminizi duyurmaya başlıyorsunuz.
E-Spor’da lisans sistemi var ama şu anda isteyen 
herkes bu lisansı edinebiliyor. Ileride bu lisans 
için belirli kriterlerin oluşturulacağını düşünüyoruz. 
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Bahçeşehir Üniversitesi e-Spor takımı 
SuperMassive’in genel menajeri Ulaş 

Gülkirpik e-Spor hakkında merak 
edilenleri anlatıyor.

Turnuvalara katılım için bir ön şart var mıdır? 
Turnuvalar ne şekilde organize ediliyor? 
Sizlerin katıldığı veya düzenlediği turnuvalar 
mevcut mu? 
Bu da daha önceki gibi hangi oyundan söz ettiğimize 
çok bağlı bir konu. Bazı durumlarda oyunun yapımcı 
şirketi (ör. Riot Games - League of Legends) ligler 
ve turnuvalar düzenliyor. Bu sisteme genelde açık 
elemelere yazılıp herkes dahil olabiliyor. Ancak 
özellikle Türkiye’de Riot Games dışında hiçbir 
yapımcı firmanın ofisi olmadığından diğer 
oyunlarda etkinlikleri aracı kurumlar düzenliyor. Bu 
etkinliklerin bir bölümünde halka açık elemeler de 
oluyor, bir bölümü davet usulü de olabiliyor. 

Takım oluşturmak için nasıl bir yol izlenmeli? 
Oyunların ve oyuncuların belirli kural ve 
kriterleri var mı?
Her oyunun, etkinliğin, turnuvanın kuralları çok 
farklı. Örneğin bazı etkinlikler ve liglerde yaş 
sınırı var. Her durumda detaylıca araştırılması 

gereken bir konu bu. Ancak işin sonunda takım 
kurmak için birbiri ile uyumlu bir insan grubunu 
oluşturmak her kural ve kriterden daha önemli. 
Birlikte rekabet ve stres dolu bir maceraya 
girişecek bu kişilerin karakter uyumu en merkezi 
kriter haline geliyor. 

Özellikle Türkiye’de aileler hâlâ 
çocuklarının online mecralarda çok 
vakit geçirmesinden veya oyun 
oynamasından şikayetçi olabiliyor. 
Sizlerin bu konuya yaklaşımı ve 
önerileri nelerdir?
Açıkçası 50 yaşın üzerinde 
ebeveyinlerin fikrini 
değiştirebileceğimizi 
düşünmüyorum. Oyunsever genç 
arkadaşlarıma tavsiyem şu, 
eğitimlerine dikkat ettikleri ve 
notlarını yüksek tuttukları 
sürece ailelerini mutlu 

edebilir ve boş vakitlerini gönül rahatlığıyla 
oyunlara verebilirler. Profesyonel e-Sporcularda 
gözlemlediğim ortak nokta hepsinin ortalamanın 
üzerinde zeka ve problem çözebilme kapasitesine 
sahip oldukları. Bu konuda oyunlarda edindikleri 
deneyimin katkısı olduğundan şüphem yok. Bunun 
yanında oyunların, bireylerin sosyal gelişimine 

engel olduğu tezinin de tamamen yanlış 
olduğunu düşünüyorum. Nitekim parçası 

olduğumuz oyunların çoğu 
takımlar halinde, canlı rakiplere karşı 
oynanıyor ve iletişim faktörünün çok 

önemli olduğu deneyimler. Doğru dengeyi 
tutturduğunuz sürece severek oynadığınız 
bir bilgisayar oyununun, yabancı dil 

gelişimi, takım halinde iletişim 
becerisi, sabır, strateji ve planlama, 

dikkat ve odak gelişimi gibi 
kişinin gelişimine yapacağı 
katkının herhangi bir zararı kat 
kat aşacağına eminim. 

U C O V E R
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DENGEYI

TUTTURMAK 

GEREK

Ulaş Gülkirpik
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Yediden yetmişe herkes 
teknolojinin artık hayatımızda 
daha büyük bir yere sahip olduğu 
konusunda hemfikir ve bu 

durum yaşantımızda ve 
alışkanlıklarımızda önemli değişikliklere 
sebep oluyor. Örneğin, önceden insanlar 
herhangi bir bankacılık işlemi için bankaya 
gidip saatlerce beklemek zorunda kalırken 
artık dakikalar içinde cep telefonundan 
birçok işlemi gerçekleştirebiliyor. Yine 
eskiden sınıfta öğretmen dersin yarısında 
tahtaya yazı yazmakla uğraşırken bugün akıllı 
tahtalara görüntüyü hemen yansıtabiliyor. Belki 
de çok yakında her bir öğrencinin sanal gerçeklik 
gözlüğüyle etkileşim içinde olduğu sınıflar var 
olacak. Aynı şekilde sporda da günümüzde örneğin 
futbolda top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi; penaltı mı 
değil mi tartışmalarına son vermek için yine 
teknolojiden yararlanılmaya başlandı.
Teknoloji bu hızla gelişirken ve oyunlar bu kadar 
popülerken futbol, basketbol ve voleybolun yanı 
sıra yeni spor alanları ortaya çıkması kaçınılmazdı. 
Çok oyunculu (multiplayer) oyunların popülerlik 

kazanması ve 90’lı yılların sonunda Mat Bettington 
tarafından geleneksel sporlar ve e-Sporların 
karşılaştırıldığı basın açıklaması ile e-Spor yani 
‘elektronik spor’ dalı ile tanıştık. Elektronik spora 
ya da e-Spor’a dünyanın farklı yerlerinde 
yaşamlarını sürdüren bireylerin çok oyunculu 
çevrimiçi (online) bir oyunu oynadıkları spor dalı 
denilebilir.
Elektronik spor da futbol gibi takım halinde 
oynanan bir oyundur. Fakat e-Spor’da oyuncu bir 

takıma değil bir oyun klanına dahil olur. Oyun 
klanı, takımı domine etmek, maç takvimini 
belirlemek, taktik geliştirmek ve 

sponsorlarla iletişime geçmekle görevli bir 
lider ve farklı özellik ve yeteneklere sahip 
diğer takım üyelerinden oluşur. Bir spor 
dalında  profesyonel sporcu olarak kabul 
edilebilmek için o spor dalına ait bir sporcu 
lisansına sahip olunması şart. Bu durum 
profesyonel elektronik spor oyuncusu 
olmak isteyenler için de geçerlidir. 

Ülkemizde e-Spor lisansı gerekli belgelerin 
tamamlanması halinde Gençlik ve Spor Bakanlığı 

tarafından herhangi bir ücret talep edilmeden 
veriliyor. Bu lisansı almak isteyen adaylar gerekli 
olan belgeleri tamamladıktan sonra bireysel 
olarak, menajer ya da aileler aracılığıyla 
başvurularını yapabilmektedirler.
Profesyonel e-Sporcuların kazançları ve elde 
ettikleri popülerlik gençler ve çocuklar için bu alanı 
cazip hale getiriyor. Fakat bu oyuncular sadece 
oyunda iyi performans gösterdikleri için 
turnuvalarda kazanan taraf olmuyorlar. Nasıl bir 
profesyonel basketbolcu düzenli antrenman 

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur ve Zeynep Özkan // Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

E-Spor gençler için cazip ve eğlenceli görünse de, 'ince ayar' gerektiren yanlar da 
barındırıyor. Dersleri ve sosyal hayatı dengelemek bu 'ayar'ların başında geliyor!

E-SPOR DA 

DIKKAT 

EDILMESI 

GEREKENLER
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yapıyor, uyku saatlerine, yediklerine ve 
alışkanlıklarına dikkat ediyorsa bir profesyonel 
e-Sporcunun da benzer şekilde birçok konuya 
dikkat etmesi gerekiyor. Bütün diğer spor 
dallarında olduğu gibi e-Sporcuların antrenman ve 
turnuva takvimine dikkat etmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde bunlar iş, okul ve sosyal yaşamlarını 
olumsuz etkileyebilir. e-Spor oyuncularının birçoğu 
okul ve e-Spor arasında kararsız kalmaktadırlar. 
Bu nedenle özellikle e-Sporcuların yaşlarını göz 
önünde bulundurduğumuzda iyi bir eğitim 
alamamaları ya da eğitimlerini yarıda bırakmaları 
ileriki dönemlerde farklı problemlere neden olabilir. 
Örneğin; bu gençlerin bugün kazandıkları ücretleri 
gelecekte elde edemediğinde ve iyi bir eğitim 
alamadıklarında hayatlarını nasıl devam 
ettirecekleri konusunda iyi düşünmeleri önemli. Bu 
nedenle e-Spor’da kariyer yapmak isteyen 
gençlerin eğitimlerine de e-Spor’a verdikleri önem 
kadar dikkat etmeleri gerekmektedir. Burada 
gençlerin neye ne kadar zaman ayırdıklarına ve 
neyi sürekli olarak pratik yaptıklarına dikkat etmek 
gerekmektedir. e-Sporcular sadece dijital oyun 
oynamaya zaman ayırmakla kalmazlar (günde 
bazen 6-12 saatlere çıkabilen), diğer oyuncuların 

aynı oyunu nasıl oynadıklarını da izleyerek onlardan 
öğrenmeye çalışırlar. Bu nedenle aslında 
baktığınızda profesyonel bir futbol oyuncusu gibi 
tam zamanlı bu işe zaman ayırma gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Bu aynı zamanda profesyonel olarak 
bu işi yapmayan gençlerin zihinsel olarak sağlığına 
da zarar verebilmektedir.
Ayrıca profesyonel e-Sporcunun bilgisayarlarına ve 
dolayısıyla kendilerine yaptıkları yatırımlar da 
başarılarında pay sahibi olabilmektedir. Ancak bu 
yatırımlar her zaman oyuncunun kendisinin ya da 
ailesinin karşılayabileceği miktarda olmadığından 
sponsor bulmak bu sporcular için önem arz 
etmektedir. Bir e-Spor oyuncusu “Oyun oynayarak 
para kazanmak kolay iş zannedenler olabiliyor ama 
öyle değil” diyor. Yüzme ya da atletizm gibi herkesin 
bildiği ve köklü bir sporla ilgilenen profesyonellerin 
dahi oldukça güç sponsor bulabilmeleri ülkemizde 
yeni yeni tanınmaya başlanan e-Spor için daha zor 
olabilmektedir. 
Dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da her gün 
başka bir ‘çok oyunculu’ çevrimiçi oyunun ortaya 
çıkmasıyla bugün turnuvalarda oynanan oyunların 
yerlerine başka oyunların çok hızlı bir şekilde 
gelebileceğidir. Bugünkü oyunlarda başarılı bir 

e-Sporcu ileriki dönemde turnuvadaki yeni bir 
oyunda başarılı olamayabilir ve kazancında da 
kayıplar yaşayabilir. Ya da o oyunun turnuvası 
gelecek dönemde bugünkü kadar ilgi görmeyebilir 
ve turnuvalardaki ödüller bu alana yatırım 
yapanların harcamalarının yanında yetersiz 
kalabilir. Bu gibi durumlar bugün dahi bazı 
profesyonellerin kariyerlerine son vermesine 
neden olabilmektedir.
90’lı yıllardan beri yani yaklaşık yirmi yıldır e-Spor 
kavramı kullanılıyor olsa da 80’li yıllardan beri 
birçok oyun turnuvası düzenlenmektedir. 
Ülkemizde ise 2000’li yılların başında Counter 
Strike ve ardından Knight Online, Leauge of 
Legends ve Dota ile e-Spor konuşulmaya 
başlanmış olup ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve 
Fenerbahçe gibi spor kulüplerinin yanı sıra 
üniversite olarak sadece Bahçeşehir Üniversitesi 
e-Spor takımını kurmuş ve oyuncularını 
profesyonel olarak desteklemektedir. e-Spor 
sektörü daha da büyüyecek ve daha çok genç bunu 
takip edecek, ancak bunu da diğer birçok teknoloji 
gibi doğru şekilde yönetmek (örneğin derslerle 
oyunları ve sosyal hayatı dengelemek) yine bizim 
elimizde olacaktır.



BAU e-Spor ne zaman ve hangi hedefle 
kuruldu? Ne gibi çalışmalar yapıyor? 
Bahçeşehir Üniversitesi 2016 yılında Türkiye’de ilk 
kez e-Spor’u organizasyon yapısına dahil 
ederek yüksek öğretim kurumlarına bu alanda 
öncülük yapmıştır. e-Spor’un dünyadaki kronik 
sorunu olan sporcuların eğitim alanındaki 
çalışmalarının devam edememesini, kendine 
çözülmesi gereken bir sorun olarak belirlemiş ve bu 
yönde çalışmalar yapmaya devam etmiştir. 
Gelişmekte olan bir sektör olarak e-Spor ekosistemi 
içerisinde bulunan altyapı sorunlarına çözüm arayan 
BAU e-Spor, 2017 yılında çalışmalarını uluslararası 
arenaya taşıyarak Uluslararası e-Spor Federasyonu 
(IeSF) ile stratejik partnerlik imzalamış ve e-Spor’un 
olimpik bir spor olarak kabul edilmesi çalışmalarına 
üniversite olarak öncülük etmiştir. E-Spor içerisinde 
yer alan tüm organlarla stratejik olarak 
çalışmalar yürütmekte, özellikle profesyonel 
oyuncuların akademi ile entegrasyonu konusuna 
önem vermektedir. Bu sektörde yer almak isteyen 
öğrencilere eğitimler, konferanslar, sertifika 
programları düzenleyen BAU e-Spor, 2017-2018 
akademik döneminde Türkiye’de ilk defa “Gaming 
Industry & Esport” dersini seçmeli olarak tüm 
öğrencilerin müfredatına entegre etmiştir. BAU 
Beşiktaş Kampüsü içerisindeki turnuva alanı ve 
kulüp odası ile bu alanda da ilk defa yatırım yapan bir 
üniversite olarak uluslararası standartlardaki altyapı 
imkanlarını tüm BAU öğrencilerinin kullanımına 
sunmuştur.

BAU e-Spor’un gelecek hedefleri nelerdir? 
Sektöre ne gibi katkılarda bulunmayı, yakın 
gelecekte nerede olmayı hedefliyor?
E-Spor 20 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen 
dünyada yükselen bir trend ve yeni bir iş 
alanı. Gençlerin, özellikle milenyum ve Y kuşağının 
sporu olarak adlandırılan bu yeni eğlence ve iş 
alanı için küresel boyutta insan kaynağının yetersiz 
olduğunu araştırmalarımız sonucu fark ettik. 
Ayrıca bu spora ilgi duyan gençleri araştırdığımızda 
en üst performanslarını 16-24 yaş arasında, yani 
lise ve üniversite çağında gösterebildiklerini ve 
birçok gencimizin eğitim fırsatlarından vazgeçerek 
bu spora yöneldiklerini belirledik. Bütün bu veriler 
doğrultusunda bu konuda çalışmaya başladık. 
Üniversite eğitimi ile e-Spor çalışmalarının birlikte 
başarılabileceğine inanarak, henüz bu sektör için 
dünyada eğitim alanında çok köklü çalışmalar 
yapılmadığından ve bizim küresel eğitim 

vizyonumuza uyduğu için bu alana da yöneldik. 
Bilgisayar oyunları ile ilgili eğitim programlarımız 
bundan 5 yıl önce başladı ve bugün oyun tasarımı 
konusunda lisans ve yüksek lisans programlarımız 
bulunuyor. e-Spor için de önümüzdeki yıllarda 
lisans ve yüksek lisans programları için potansiyel 
olduğuna inanıyoruz.

BAU’nun verdiği e-Spor bursu ve staj ve 
sertifika programları hakkında bilgi alabilir 
miyiz? 
2017 yılının Mart ayında duyurduğumuz e-Spor 
bursumuza binlerce başvuru aldık. Bu 
bursun kapsamını sadece profesyonel oyunculara 

değil e-Spor ekosisteminde çalışan ve üreten 
tüm gençlerimize açık hale getirdik. Bugün itibarıyla 
40’tan fazla öğrenciye 1 milyon TL değerinde 
eğitim bursu verdik, 2018 yılı başvurularının 
da applybau.com sitesinden duyurusu yapılacak. 
Üretirken öğrenme, öğrenirken üretme felsefesi ile 
yaklaşarak dünya e-Spor sektörünün sorunlarından 
biri olarak tespit ettiği profesyonel oyunculuk, 
yayıncılık, hakemlik, turnuva operatörlüğü gibi 
alanlardaki altyapı eksikliğini gidermek adına 2018 
yılı içerisinde BAU Sürekli Eğitim Merkezi 
aracılığıyla sertifika programları ve eğitim 
çalışmaları başlatmayı hedefliyoruz. Sürdürülmekte 
olan birçok partnerlik çalışmasının neticesi olarak 
öğrencilerimizin ilgili firmalarda staj yapabilmesi 
için olanaklar oluşturuluyor.

Bahçeşehir Üniversitesi e-Spor danışmanı Serhat Bekdemir anlatıyor.

YUKSELEN BIR TREND

Bahçeşehir Üniversitesi 

e-Spor Danışmanı  
Serhat Bekdemir
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Türkiye’de e-Spor hakkında notlar
Genç nüfus oranının yüksek ve 

bu nedenle de e-Spor’un

gelişim potansiyelinin fazla 

olduğu Türkiye’ye şuana kadar 

en çok yatırım League of 

Legends’ın da 

sahibi olan Riot Games’den 
geldi.

Önümüzdeki yıllarda

Türkiye’de başka birçok
oyun için e-Spor

ligleri de
kurulmasına kesin 
gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş dünyada e-Spor takımı 

kuran ilk profesyonel futbol kulubü olarak 

tarihe geçmiş durumda.

Oyuncuların bir günü genelde

çok yoğun geçiyor. Sabah en geç 11.00’de 

bilgisayarın başına oturarak antrenmanlarına 

başlayan oyuncular, yoğun tempoda yeterince 

antrenman yapamadığını düşünüyor. Çoğu takım maç 

günlerine dahi antrenman maçları
koymaya başladı artık. 

Aynı diğer spor dallarında olduğu gibi,

ülkemizde e-Spor liginde de yabancı sınırlaması bulunuyor. 

Takımlar kadrolarında en fazla iki yabancı oyuncu bulundurma 

hakkına sahipler. Futbolun aksine, e-Spor’da ise transferin 

bir numaralı adresi Avrupa değil, Asya kıtası. Türkiye şampiyonluk 

ligi yaz ve kış mevsimi olmak üzere yılda iki kez düzenleniyor. 

Burada da yine sezonu erken açan, antrenmanlara erken

başlayan takımlar erken form tutuyor, lige hızlı 

bir giriş yapabiliyorlar. Tabii en önemlisi play-off’lara 

form tutmuş şekilde girebilmek! 

3 büyüklerin de e-Spor’a ilgi 

duymaya başlaması ve kendi 

takımlarını kurarak bu mücadeleye 

katılması, Beşiktaş, Fenerbahçe ve 

Galatasaray arasındaki ezeli 

rekabeti e-Spor’a  taşıdı. Üstelik bu tatlı 

rekabeti yanında getirirken, 

fanatizmin doğurduğu negatif yanları 

futbolda bırakmış görünüyor!  

Türkiye’de e-Spor,

League of Legends liginin 

kurulmasıyla ilk defa 

profesyonel olarak

oynanmaya başlandı. Şu an

League of Legends, 

Şampiyonluk Ligi ve Yükselme 

Ligi olarak iki
kümede oynanıyor.

Takımlar arası transferler de bir hayli fazla oluyor. Bu sene ligde bir takımda izlediğiniz oyuncuyu ertesi sene başka 
bir rakip takımda görme şansınız 

çok yüksek. Ama bu tip durumlarda, hem oyuncuların 
hem taraftarların e-Spor’a olan 

sevgileri ve fanatizmden uzak olmaları, küslük ve dargınlıkların diğer sporlardaki kadar fazla yaşanmamasını sağlıyor. 

Nasıl futbolcular sezon içini genel olarak kamplarda geçiriyorlarsa, e-Spor oyuncuları da hayatlarını genel olarak ‘gaming house’ olarak adlandırılan, oyunu takım arkadaşlarıyla beraber oynadıklarıevde geçiriyorlar. Burada takımhalinde hem yaşıyor, hem demüsabakalara katılıyorlar. 

U C O V E R



T üm dünyada katlanarak büyüyen e-Spor’a 
olan ilgi, son dönemde olimpiyatlara dahi 
girmesi taleplerini yanında getirdi. 2024 
Paris yaz olimpiyatlarında eğer e-Spor 

müsabakaları da görürseniz şaşırmamalısınız! 
Fakat olimpiyatlara kabul edilmesi gündemde olan 
e-Spor hakkında çok farklı tartışmalar var: E-Spor 
gerçekten spor mu? Niçin spor olarak kabul 
edilmelidir veya niçin edilmemelidir?
Fiziksel bir mücadele gerektirmemesinden ötürü 
e-Spor’a spor demekten çekinen birçok 
insan olduğu gibi, odaklanmak ve zekayı kullanma 
gereksiniminden dolayı, ayrıca içerdiği 
rekabet nedeniyle rahatlıkla spor olarak 
adlandıranlar da var. Ayrıca e-Spor’u ‘sanal alemde 
yapılan spor’ olarak algılayan ve bu şekilde 
kullanılmasını mantıklı bulanlar da var. Bu son 
görüş bize sanki en mantıklısı gibi geliyor; yani 
sporu yapan siz değilsiniz ama sanal alemde 

oynanan bir spor müsabakasını yöneten sizsiniz.
Spor mudur değil midir tartışmalarının yanı sıra, 
e-Spor hakkında kafalarda daha birçok soru işareti 
var. Öncelikle bu işin geleceği sadece e-Spor 
üreticisi firmaların yaratıcılığına bağlıymış 
gibi görünüyor. Yani eğer gelecekte yeteri kadar 
yaratıcı, tutarlı ve takip edilmesi keyifli 
oyunlar yaratılamazsa, e-Spor müsabakalarının da 
takımlarının da bir anlamı kalmayabilir. Ayrıca, 
e-Sporcu yetiştirme anlamında sadece Türkiye’de 
değil dünyada da bir bilinmezlik söz konusu. 
Evinde bilgisayarı olan herkes -amatör de olsa- 
potansiyel birer spor oyuncusu. Fakat bu 
işte profosyonelleşme nasıl olacak? Yani henüz 
dünyada e-Spor’da profesyonel olmak için yazılmış 
bir reçete yok, yine tüm sporlarda olan ‘altyapı’lar 
da e-Spor’da kurulmuş değil, ayrıca nasıl 
kurulacağı da yine belirsizlikler arasında.  
Alttan yetişecek oyuncuların üst liglere 

yükselmesindeki kriterler de henüz net değil. 
E-Spor oyuncularının genel yaş ortalamasının 18-24 
olduğunu varsayarsak, şu anda profesyonel 
olarak oynayan oyuncuların spordan emekliliklerine 
daha bir hayli zaman var diyebiliriz. Üstelik 
fiziksel etkinlik gerektirmeyen bu oyunlardan 
yaşlandığı için emekli olunması da pek muhtemel 
durmuyor. Bu bilgilerden yapılan çıkarımlarla, 
e-Spor’da altyapıların ve gelişim liglerinin diğer 
sporlarda olduğunun aksine, yaşa göre değil 
yeteneğe ve oyun seviyesine göre sınıflandırılacağını 
tahmin etmek de mantıksız değil. Tabii bu ve daha 
birçok sorunun cevabını önümüzdeki yıllarda ‘de 
facto’ olarak almış olacağız. Ayrıca çok genç yaşta 
kariyerine e-Spor alanında başlayan gençlerin, 
e-Spor kariyerleri bittiğinde ne yapacakları da 
kuşkusuz önemli sorunlardan. Bunun için tüm 
e-Sporculara tavsiyelerimiz bir yandan da kendilerini 
farklı alanlarda geliştirmekten geri durmamaları!

E-Spor’u bu kadar yazdık, konuştuk ama henüz bir spor olarak ciddiye 
alınması için belli bir zamana hâlâ ihtiyaç var gibi görünüyor.

E-SPOR TARTISMALARI: 

SPOR MU, DEGIL MI?
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NE VAR NE YOK?
ETKİNLİK: Leonardo da Vinci Expo: Dahi İstanbul’da

TARİH:  Şubat boyunca
YER: UNIQ Müze, İstanbul
Leonardo da Vinci hayranlarını buraya alalım! 
Onun çizim defterlerinden yola çıkarak 
oluşturulmuş 100 icadını, ünlü tablolarının 
aslı bozulmadan yapılan örneklerini, el 
yazması ve çizimlerinin başka yerlerde 
göremeyeceğiniz kopyalarını bu sergide 
bulacaksınız. Belçika’da açılışını yaptıktan 
sonra dünya turuna Istanbul’dan başlayan 

sergi Şubat boyunca devam edecek.OYUN: Tiyatro 34 Yarıyıl Tiyatro Şenliği
TARİH: 1 - 4 Şubat

YER: Tiyatro 34, KKM Gazanfer Özcan Sahnesi, İstanbul
Sömestir tatilinde tiyatroya doymak isteyenler “Pablo Picasso 
ve Ilham Perileri”, “Zaman Makinesi” ve 
“Leonardo Da Vinci ile Müzede Bir Gün” 
gibi oyunların sahneleneceği bu tiyatro 
şenliğine bir göz atmalı. Eğlenirken 

öğreten tiyatro oyunlarıyla dolu bir 
yarıyıl tatili bizleri bekliyor.

ETKİNLİK: Masterpiece Ankara ve Masterpiece Bursa 
- Heykel, Resim ve Dans Atölyeleri

TARİH:  Şubat boyunca
YER: Masterpiece Ankara, Masterpiece Bursa
Masterpiece Ankara ve Masterpiece Bursa, düzenlediği 
bu 2-3 saatlik atölyeleri ile 12 yaş ve üstü katılımcıları 
keyifli bir aktiviteye davet ediyor. Şubat boyunca devam 
edecek olan etkinlikte günün konusuyla ilgili resim veya 
heykel yaparken amaç anın tadını çıkarabilmek olacak.

ETKİNLİK: Çiğdem Odabaşı ile Animasyon Film Okuma Atölyesi
TARİH: Şubat boyunca her Cumartesi

YER: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul
Yaratıcı drama ve okuma eğitmeni olan 

Çiğdem Odabaşı’nın çocukların 
yaratıcılığını açığa çıkarmak için 
hazırladığı bu atölye çalışmasında 
Odabaşı çocuklarla birlikte her 
Cumartesi çok sevilen animasyon 
filmlerini inceliyor. Şubat için 
planlanan filmler ise “Karlar Ülkesi” 
(Frozen), “Yukarı Bak” (Up) ve “Kubo 
ve Sihirli Telleri”.

ETKİNLİK: Çocuk Atölyesi
TARİH: 1 - 4 Şubat

YER: TheChef4U, İzmir
Gençler Ingiliz Şef Christopher George Downs ile birlikte 
bir yemek yolculuğuna çıkıyor. Her bir atölyede o güne 
özel hazırlanan menüyü Şef ile birlikte pişirecek olan 
gençler aşçılığa olan ilk 
adımlarını bu 
etkinlikle atacak. Bir 
buçuk saat sürecek 
olan etkinliğe 6 - 18 
yaş aralığındaki 

gençler katılacak.

ETKİNLİK: Baran Güler ile Yaratıcı Drama 
Atölyesi

TARİH: Şubat boyunca her Cumartesi
YER: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, İstanbul
Sanat yönetmeni, yönetmen ve oyuncu Baran 
Güler, 7 - 9 yaş arasındaki çocuklara hayal 
güçlerini kullanarak problemlere yaratıcı 
çözümler bulabilmeyi ve çevreleriyle bir uyum 
içinde olabilmeyi öğretiyor. Bu atölyeyle 
çocuklar hem bireysel farkındalıklarını 
keşfedecek hem de çok eğlenecek.



U A G E N D A

U-MAG OCAK - ŞUBAT 2018  z   27

Şubat ayı boyunca 
katılabileceğiniz eğlenceli 
ve kültürel etkinlikler neler 

bir bakalım…

NE VAR NE YOK?

ETKİNLİK: Türkiye Sirki
TARİH: 1 - 3 Şubat

YER: Türkiye Sirki Sirk Çadırı, İzmir
Türkiye’nin ilk uluslararası hayvansız 
sirkiyle tanışın! Türkiye Sirk Ekibi 
çocuk sevgisi ile çıktığı bu yolda 
hayvansız ve kaliteli bir gösteri yapabilmek 
için kolları sıvamış. Palyaçolardan sihirbazlara, 
akrobatlardan ip cambazlarına sürprizlerle dolu bir 

eğlence bu sirkte olacak.

ETKİNLİK: Lee Alex - Magic Dreams
TARİH: 3 - 4 Şubat 15:00

YER: Trump Kültür ve Gösteri Merkezi, İstanbul
Ödüllü bir illüzyonist olan Lee Alex’in sıra dışı şovuna hazır 

olun! Yediden yetmişe herkese hitap eden illüzyonlu, danslı ve 
müzikli bu eğlenceli şov izlediğiniz bütün illüzyon 
gösterilerinden çok farklı olacak. Bir dans ekibiyle sahne alan 
Lee Alex herkese 
eğlenceli ve şaşırtıcı 
bir şov vadediyor.

ETKİNLİK: Cartoon Network’ün Hayal Gücü Stüdyoları
TARİH: 1 - 3 Şubat 11:00 -  20:00

YER: Emaar Square Alışveriş Merkezi, İstanbul
Bu etkinlik çok sevilen çizgi filmlerin nasıl 
yapıldığını merak edenler için! Cartoon 
Network Emaar Square  Alışveriş Merkezi’nde 
çocuklara çizgi filmlerinin nasıl yapıldığını 
gösteriyor. Seslendirme atölyesinden 
animasyon yapımına, karakter çiziminden 
daha pek çok sürprize çizgi filmlerin yapım 
aşamalarını öğrenmek isteyenler için 
eğlenceli bir deneyim sizleri bekliyor.

ETKİNLİK: Çocuklara Özel Hafta Sonu Eğitim 
Programları

TARİH: Şubat boyunca her hafta sonu
YER: İstanbul Modern
Istanbul Modern çocuklar için her hafta sonu türlü türlü atölyeler 
planladı! Çocuklar bu etkinliklerle tarih öncesi dönemlerde boya 
malzemelerinin nasıl elde edildiğini öğrenecek, doğal malzemeler 
kullanarak kendi boyalarını yapacak, renkleri 
yeniden keşfedecek, geçmişten 
günümüze figürleri inceleyecek ve 
sanatçı gibi düşünebilmeyi öğrenecek. 
4 - 6 ve 7 - 10 yaş aralığındaki 
çocuklara hitap eden etkinlikler Şubat 

ayı boyunca devam edecek.

ETKİNLİK: Minik Eller Cheesecake Pişiriyor
TARİH: 24 Şubat 15:00

YER: Zorlu Center - Eataly Mutfak Atölyesi, İstanbul
Büyüyünce aşçı olmak isteyenler 
buraya! Yaşları beş ve dokuz 
aralığında olan çocuklar Şubat’ta 
Eataly Mutfağı’nı dolduracak. 
Çocuklar usta şeflerin de yardımıyla 
çok sevilen tatlılardan birini 
Cheesecake’i pişirmeyi öğrenecek.

ETKİNLİK: Küçük Gurme 2 - Pastacılık Workshop
TARİH: 01 Şubat Perşembe 10:00 ile 13:00 arası

YER: Mutfak Sanatları Akademisi, İstanbul
Aşçılık eğitimi denildiğinde akla ilk gelen Mutfak Sanatları 
Akademisi mutfakta kendini kanıtlamak isteyen gençlere atölye 
çalışmaları sunuyor. Usta bir şef 
gibi tatlılar yapabilmek isteyen 
10 - 14 yaş aralığındaki gençler 
bu atölye ile Cheesecake ve 
kurabiye yapımını öğreniyor. 

Pastacılık dünyasına ilk 
adımlarınızı atmaya hazır olun!
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OKUL HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRACAK 

5 uygulama
AKILLI TELEFON UYGULAMALARI YANİ APLİKASYONLAR ARTIK HAYATLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI. 

OKUL HAYATINIZDA FAYDALANABİLECEĞİNİZ KİMİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ SİZİN İÇİN ARAŞTIRDIK. 
İNDİRİN, FAYDALANIN!

DUOLINGO
Ücretsiz / Google Play ve Apple Store

> “Duolingo” yeni bir dil öğrenmek isteyenler için dertlerini anlatabilecek 
kadar yeterli seviyede lisan öğreten bir uygulama. Uygulamaya girince 
öğrenmek istediğiniz dili seçiyorsunuz. Dilerseniz mini bir seviye tespit 
testi çözüp seviyenizi öğrenip o seviyeden başlıyorsunuz. Ardından 
program sizi eğlenceli derslere yönlendiriyor. Dersler görsel ve işitsel 
yöntemlerle hazırlandığı için öğrenilenleri unutmak zorlaşıyor. Böylece 
telefon elinizdeyken bir bakıyorsunuz ki Almanca konuşmaya başla-
mışsınız! Şimdilik Türkçe konuşanlar için sadece İngilizce ve Almanca 
dillerini öğrenmek mümkün. Fakat benim İngilizcem iyidir derseniz ana 
sayfada “İngilizce konuşanlar için” tercihini seçip diğer dil seçeneklerine 
de bakabilirsiniz. Ne demişler? Bir lisan bir insan, iki lisan iki insan.

CAMSCANNER 
Ücretsiz / Google Play ve Apple Store

> Bir kağıdı veya kitaptaki, defterimizdeki bir paragrafı bilgisayar 
ortamında kullanabilmek, resim formatından dosya formatına çevirmek 
istiyoruz. İşte “CamScanner” uygulaması elinizdeki resmi PDF formatına 
çevirmek için en kullanışlı uygulamalardan birisi. Mesela ihtiyacınız olan 
bir notun fotoğrafını çektiniz. Kesmek istediğiniz yerlerini kırpıp sadece 
bir kısmını alabilir, köşelerini ayarlayabilir, kağıdınızın parlak mı yoksa az 
ışıklı mı olmasına karar verebilir hatta kağıdınızın rengini bile belirle-
yebilirsiniz. Ardından kaydetmek istediğinizde ise PDF dosyanız hazır! 
Fotokopi merkezlerinde kitapların ve ders notlarının fotokopilerini çek-
mek için enerji harcamaktan sıkıldıysanız bu uygulama tam size göre. 
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TED 
Ücretsiz / Apple Store
> TED konuşmaları ülkemizde de gerçekleşmeye başlamışken bu 
uygulamayı hatırlatmadan olmazdı. “Paylaşmaya değer fikirler” düşün-
cesi ile ortaya çıkan TED konuşmaları dünyada alanında usta pek çok 
insanın bir konu hakkında konuştuğu videolardan oluşuyor. Uygulama 
ise bu konuşmaları size sunuyor. Ufkunuzu açacak bu uygulama ile 
dilediğiniz konu hakkındaki konuşmayı bulup dinleyebilirsiniz. İnterne-
tiniz olmadığında izleyebilmeniz için telefon veya tabletinize videoyu 
indirebilir, metroda okula giderken izleyebilirsiniz. ‘Keşfet’ özelliği ile 
TED’in derlediği listelere göz atabilir, aynı konu hakkında konuşan 
birkaç konuşmacının fikirlerini dinleyebilirsiniz. Amerika’da iki yılda bir 
yapılan konferanslardan ayrı olarak TED’in yerel düzenlediği “TEDxİs-
tanbul” konuşmalarını ise “TED Türkçe” isimli uygulamada bulabilirsiniz. 
Konuşmalara YouTube’dan ve TED’in kendi websitesinden de erişmek 
mümkün. Okul hayatı bir süre sonra biter fakat öğrenme hayat boyu 
devam eder. Bu uygulama sizi büyük bir keşfe çıkaracak.

iTUNES U
Ücretsiz / Apple Store
> “iTunes U” üniversitelerin ve liselerin derslerini yayınladıkları bir 
eğitim kaynağı. Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan uygulama 
çoğunlukla yabancı kaynaklara sahip. Uygulama ile derslere katılabilir, 
sesli ve videolu notlarla tercih ettiğiniz dersleri interaktif bir şekilde 
öğrenebilirsiniz. Uygulamaya girdiğinizde sistemde var olan üniversi-
teleri görebiliyor ve onların derslerine abone olabiliyorsunuz. Mesela 
Harvard Üniversitesi’nin istatistik ve hukuk gibi bölümlerinin ders 
notlarına erişebilir, videolu veya sesli ders notlarını dinleyip izleyebilir, 
dilerseniz telefon veya tabletinize indirebilirsiniz. Hatta derse abone 
olabilir, yeni bir not yüklendiğinde haberdar olabilirsiniz. Kendinizi 
geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için “iTunes U”yu inceleyin deriz!

EVERNOTE 
Ücretsiz / Google Play ve Apple Store
> Not almanızı sağlayan ve o nota hem websitesinden hem de telefon 
ve tabletten erişmenize olanak veren ücretsiz bir uygulama. Uygula-
mada yazarak ve klavye kullanarak not alabilmek mümkün. İsterseniz 
küçük çizimler ekleyebiliyorsunuz. Uygulama notunuza resim ekleye-
bilmenizi ve sesli notlar kaydedebilmenizi sağlıyor. Yeni not defterleri 
açarak ders notlarınızı düzenleyebileceğiniz uygulamaya dilerseniz 
parola ekleyebiliyorsunuz. “Notability” kadar kullanışlı bir arayüzü yok 
fakat ücretsiz oluşu ve hem notlara websitesinden erişilebilmesi hem 
de Android ve IOS sistemli cihazlarda kullanılabilmesi büyük artı. Fa-
kat uygulamayı ikiden fazla aygıtta kullanmak istersek premium üyelik 
gerekiyor, hatırlatalım! 

U T E C H N O L O G Y



Yeni bir yıla gireli çok olmadı. Önümüzdeki günlerde ismini sıkça 
duyacağımız yeni televizyon dizilerinin haberleri de gelmeye 
başladı. Bir süredir çizgi romandan ekrana ve beyazperdeye 

uyarlanan yapımlar çok ilgi çekiyor. Görünen o ki yeni 
uyarlamalarla tanışacağımız bir sene bizleri bekliyor!
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BU DİZİLER 
KAÇMAZ!

2018’DE
U P O P U L A R



1986-1987 yılları arasında yayınlanan bu çizgi roman 2009 
yılında sinemaya uyarlanmıştı. Bu sene  DC’nin televizyon 

uyarlamaları arasında yerini alacak olan “Watchmen”in 
yayın tarihi henüz belli değil. 1985’te alternatif bir 

dünyada geçen hikayesiyle diğer çizgi romanlardan 
bir hayli ayrılan “Watchmen” süper kahramanların 

psikolojik derinliklerini yansıtmasıyla ön plana 
çıkan bir çizgi roman oldu. Süper kahramanların 

çok da ilgi çekmediği bir dünya düşünün. 1985 
yılında New York’ta, süper kahramanlar 

kıyafetleriyle insanların içerisinde 
normal hayatlarına devam ederler. 

Hepsi adalet için emek verirken 
şehirde yaşanan bir cinayet süper 

kahramanlara karşı bir tehdit 
oluşturur. “Watchmen”in TV 

uyarlamasının nasıl olacağı 
merak konusu.

Dokuz sene önce dünyayı kötülerden korumaya 
çalışan Jefferson Pierce hayati bir tehlike atlatır 

ve eşi ondan süper kahramanlığı bırakması için bir 
söz ister. Böylelikle Pierce ailesini seçerek sakin 
bir hayat yaşamaya başlar. Fakat zamanla güçlerini 

kullanmadan kötülerle savaşmanın ve şehri korumanın 
kolay olmadığını fark edecektir. DC evreninden ekrana 

uyarlanan dizilerden olan “Black Lightning”de yine 
bir süper kahraman hikayesini izliyoruz. Fakat bu sefer 
kahramanımız iki kız babası ve okul müdürü. 16 Ocak’ta 
başlamış olan dizi Nisan’da sezon finali yapacak.

Mart 2017’de yayınlanmış olan “Marvel’s Iron Fist”, nam-ı diğer “Demir Yumruk”, 
ikinci sezonu için onay almış durumda. Ailesiyle uçak yolculuğu yaparken trajik 
bir şekilde anne ve babasını kaybeden genç Rand, mistik bir şehirde bir aile 
tarafından evlat edinilir. Danny Rand bu ailenin yanında ruhsal ve fiziksel olarak 
eğitilirken yetişkin olduğunda evine geri dönmeye karar verir. Öldüğü zannedilen 
Rand 15 sene sonra New York’a geri döndüğünde orada ailesine ait olan şirketin 
başındakilerin iyi insanlar olmadığını fark eder. Dövüş yetenekleri ve Demir 
Yumruk güçleri ile kötülere savaş açan Rand, New York’taki suçluların peşine 
düşecektir. İkinci sezon 2018-2019 yayın döneminde ekrana gelecek.

WATCHMEN
BLACK 

LIGHTNING

MARVEL'S IRON FIST
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Hepimiz ya “Superman”de ya da “Supergirl”de bu 
gezegenin ismini mutlaka duymuşuzdur. Clark Kent’in ve 
kuzeni Kara’nın geldiği gezegende geçecek olan bu dizi 
Clark’ın büyük dedesinin hayatını anlatacak. Clark’ın 
doğumundan yaklaşık olarak 200 sene öncesinde 
gerçekleşen hikayede dedesi El Hanedanlığı’ndan 
Seyg-El, dışlanan ailesinin onurunu geri 
kazanmak için savaşacak. 21 Mart’ta 
başlayacak olan dizinin başrolünde Cameron 
Cuffe var. Dizinin fragmanı şimdiden çıktı 
bile. Belli ki Superman evreninde daha 
izleyeceğimiz çok şey var.

Marvel’ın uyarlamalarından olan “The Defenders” Ağustos’ta ilk sezonu ile 
Netflix’te yayınlandı. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Demir Yumruk New 

York şehrini kötülerden kurtarırken tek başlarına savaşmak yerine birlikte çalışmanın 
onları daha çok güçlendirdiğini fark eder. Bu güçlü dörtlü New York’taki suçlulara göz 

açtırmamaya kararlıdır. Bu dört farklı kahramanın heyecanlı maceralarının devam edip 
etmeyeceği büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Cartoon Network kanalında yayınlanan “Teen Titans Go” çizgi filmini sevenler bu habere 
çok sevinecek! Beş genç süper kahramanın maceralarını konu alan çizgi film aslında DC 
çizgi romanlarından uyarlanmıştır. İşte o genç kahramanın maceraları “Titans” isimli diziyle 
ekranlarda devam edecek. Batman’den tanıdığımız Robin’i bu ekibin lideri olarak izleyeceğiz. 
Robin, Cyborg, Starfire, Raven ve Beast Boy’un yepyeni ve heyecanlı maceralarına konuk 

olacağımız bu yeni dizide Robin’i Brenton Thwaites oynayacak. Thwaites’i en son 2017’de 
çıkan “Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı”, 2014 yapımlı bir bilimkurgu filmi 

olan“Seçilmiş” (The Giver) ve Angelina Jolie’nin başrolde olduğu “Malefiz” 
(Maleficent) filmlerinden hatırlayabiliriz. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

TITANS

KRYPTON

MARVEL'S 
THE DEFENDERS
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ngelli vatandaşlarımızın günlük 

hayatlarında yaşadığı problemlere ve 

zorluklara karşı çözüm arayışımız 

devam ediyor. Onların topluma 

katılmalarının önündeki en büyük 

engellerden birkaçını ulaşım ve fiziksel 

çevre sorunları oluşturuyor. Gündelik 

hayattaki gözlemlerimden yola çıkarak 

sürece bir çözüm geliştirme, fikir üretme ihtiyacı 

hissettim ve bu çözüm arayışımın sonunda, görme 

engellilerin yaşadıkları güçlüklerin önüne geçebilmek 

amacıyla “Life Eye” projesini hayata geçirdim. 

Engelli bireylerin, gündelik yaşamlarındaki en büyük 

yardımcılarından biri engelli bastonu. Ben de projemi 

geliştirirken temel sorumu “Görme Engelli 

Bastonu yerine nasıl alternatif bir ürün ortaya 

çıkarılabilir?” olarak kurguladım. Bu baston, 

sağladığı avantajların yanında aslında bir yük de 

yaratıyordu ve yerine farklı bir ürün üretilmesi aslında 

onların hayatlarını kolaylaştırabilirdi. Günlük 

hayatlarında baston nedeniyle sürekli bir elleri dolu 

oluyor, poşet veya buna benzer eşya taşımalarında 

sınırlanıyorlardı. Ancak yön bulma, rahat yürüyebilme 

gibi işlevler için de baston onların bir uzvu haline 

gelmişti. İşte tam bu noktada, engelleri ortadan 

kaldırabilecek, baston işlevi görebilecek daha kolay ve 

pratik bir aparat yapılabilir fikri ile yola çıktım.

Okulum Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi’nde 9’uncu 

sınıftan beri STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics / Bilim, Teknoloji, Mühendislik, 

Matematik) eğitimi yaklaşımı ile uygulamalar yapıyor, 

derslerimizi bu doğrultuda işliyoruz. Ben de STEM 

yaklaşımı ile çok erken tanışan şanslı insanlardanım. 

STEM uygulamaları, teorik alan derslerimin 

uygulamasını görmem ve deneyimlemem için büyük 

imkan sağladı. Bu kapsamda “Life Eye” projemde de 

fizik, teknoloji ve kısmen matematik uygulamasını 

birbirine entegre ederek bir üretim sürecinde 

bulundum. Bu üç disiplinin birleşmesi benim için yeni 

bir olay değildi. STEM derslerim ve projemde beni 

destekleyen STEM öğretmenlerim bana yol gösteren 

en önemli rehberler oldu.

“Life Eye” isimli bu aparatı tasarlarken, yapay 

bir gözün yerini almasını hedefledim. Sistem şu 

şekilde işliyor; cihaza yüklenen navigasyon yardımı ile 

gidilmek istenen konum, hedef varış noktası olarak 

belirleniyor. Cihazda bulunan ultrasonik sensörler ve 

arduino kart yardımıyla, yolda karşısına çıkan 

çukurlar, tümsekler gibi engeller bluetooth kulaklık 

aracılığıyla sesli olarak kişiye bildiriliyor. Aparatın aynı 

zamanda giyilebilir özelliğinin olmasını öncelikli özellik 

olarak belirledik, çünkü baston gibi ek bir yük değil, 

herhangi bir hareket kısıtlaması olmadan 

kullanılmasını hedefledik. Aslında günümüzde 

giyilebilir teknolojilerin gelişmesi bu yolda bana 

motivasyon kaynağı oldu. Tasarlanan aparatın da 

giyilebilir bir ürün olması kişilerin aparatı kendi 

vücudunun bir parçası olarak hissetmesine imkan 

sağlayacak. 

“Life Eye” sayesinde iş hayatlarında, sosyal 

yaşamlarında görme engelli bireylerin kendilerine 

uygun bir ortam oluşturmalarını kolaylaştırmayı 

hedefledim. 

AR-GE sürecinde en önemli kaynağım ise görme 

engelli kişilerin kendisi oldu. GÖZ-DER Bakırköy 

Şubesi yönetimi ve üyeleri fikir ve uygulamada bana 

büyük destek verdiler. Aparatın geliştirilmesi gereken 

yönlerini ve verimli yanlarını tespit etme noktasında 

yaklaşık 2 ay kadar GÖZ-DER üyeleri ile çalıştım. Tabii 

bu konu ile ilgili daha önce yapılmış ürün ve cihazların 

internetten ön araştırmasını da yaptım. Ancak en 

verimli çalışma, dernek ile yaptığım ve onlarla birebir 

ürünü deneyimlediğim çalışmalarımdı.

Bu proje ile hayalim olan mühendislik mesleğine ilk 

adımımı atmayı hedefliyorum. Sonrasında ise bu 

aparatı seri üretime geçirip tüm engellilerin minimum 

maliyetle ona ulaşabilmesini arzu ediyorum.

Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi öğrencilerimizden Mehmet Yılmaz, görme engelli 

vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak “Life Eye” isimli bir proje geliştirdi. 

‘Genç mucit’ aldığı STEM eğitimi ile hayata geçirdiği projesinin detaylarını U Mag’e anlattı.

Genç Yetenekten 

HAYATA YÖN
VEREN PROJE
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“APARATIN AYNI ZAMANDA 
GIYILEBILIR ÖZELLİĞİNİN 
OLMASINI ÖNCELIKLI 
ÖZELLİK OLARAK 
BELİRLEDİK. HAREKET 
KISITLAMASI OLMADAN 
KULLANILSIN İSTEDİK.”

“TASARLANAN APARATIN 
GİYİLEBİLİR BİR ÜRÜN OLMASI 
KİŞİLERİN APARATI KENDI 
VÜCUDUNUN BİR PARÇASI 
OLARAK HİSSETMESİNE İMKAN 
SAĞLAYACAK.” 



Fotoğrafçı Muhsin Akgün, 
Uğur Okulları öğrencilerinin 
sorularını yanıtladı.

“DOĞUŞTAN
GELEN 
GÖZ, DİSİPLİN 
VE ARŞİVCİLİK”

1976 doğumlu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi 

Fotoğraf Programı’nda eğitim 
gördü. 1995 yılında profesyonel 
fotoğrafçılığa başladı. Ağırlıklı 
olarak portre ve performans 
fotoğrafları çekiyor.
Fotoğrafları Radikal, Milliyet, 

Hürriyet, Sabah, New York Times, 
Guardian, Irish Times, Le Monde, 
The Christian Science Monitor 
Boston, Freitag Berlin, Chello, Du 
Magazine, Asian Art, Rolling 
Stone Türkiye, Empire Türkiye, 
Sinema, Roll, Express, Bir+Bir, 
Milliyet Sanat, Marie Claire, 

Varlık, Notos, Arka Pencere gibi 
ulusal ve uluslararası yayınlarda 
yayımlandı.
Doğan Medya Grubu, Doğuş 
Medya Grubu, Fox International, 
Fox Türkiye, Tims&B Productions, 
Ay Yapım, O3 Yapım, TMC Film, 
IKSV, Pozitif, Doğan Kitap, Can 

Yayınları, Everest Yayınları, 
Kronik Kitap, Persona Sanat, ID 
Iletişim, Yasemin Özbudun Talent 
Management, Ağ Iletişim, Önem 
Günal Management gibi şirketlerle 
halen çalışmaktadır.
Pina Bausch’un “Nefes” projesinde 
çektiği fotoğraf, gösterinin 
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Henüz gidemediğiniz ama ölmeden önce 
mutlaka fotoğrafını çekmek istediğiniz bir yer 
var mı?

Daha çok bir sanat disiplininde üreten insanlarla 
çalışmayı seviyorum. Gezi ya da mekan fotoğrafına çok meraklı değilim 
ama bir yer söylemem gerekiyorsa Güney Amerika kıtasını söyleyebilirim.

ALI BERK GÜRGEN
9. SINIF ÖĞRENCISI

KAVACIK UĞUR ANADOLU LISESI

Fotoğraf sanatına ilgi duyan gençler sizce ne 
yapmalı, nasıl bir yol izlemeli? Yeteneklerini 
geliştirmeleri yönünde tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Bol bol sinema izlemeli, tiyatroya gitmeli, dans 
performansları, kitaplar karıştırmalı, yurtdışında bu alanda üreten insanları 
internetten takip etmeli ve tabii ki bol bol fotoğraf çekmeli, deneyip yanılmalı...

uluslararası tanıtımında kullanıldı.
“Moda’nın Yüzü” başlıklı fotoğraf 
sergisi Ekim 2009’da Istanbul’da 
ve Mart 2010’da Paris’te 
sergilendi.
1999-2010 yılları arasında 
Istanbul’da gerçekleşen yabancı 
konserlerin fotoğraflarından 

oluşan “Söz ve Müzik: Istanbul” 
isimli fotoğraf kitabı Ekim 2010 
tarihinde yayınlandı.
30. Uluslararası Istanbul Film 
Festivali kapsamında “30: 
Istanbul Film Festivali’nin 30 
Yılından 20 Yönetmen” başlıklı 
sergisi Atlas Pasajı’nda 19 Mart-

17 Nisan 2011 tarihleri arasında 
sergilendi. Ayrıca aynı isimli kitap 
Nisan 2011 tarihinde yayınlandı.
2000’li yıllarda yurtdışında en çok 
çevirisi yapılan 15 Türk 
edebiyatçının portrelerinden 
oluşan “15” isimli sergisi, Ağustos 
2012 tarihinde Avusturya’daki 

Alpach Avrupa Forumu’nda 
sergilendi.
15 yıldır fotoğrafladığı 
konserlerden seçtiği 15 
fotoğraflık küçük bir seçki, 
Kanyon AVM’de 3-5 Nisan 2015 
tarihleri arasında “Sahne Önünde 
15. Yıl” adı altında sergilendi.

ELISAR GIRIŞKEN
11. SINIF ÖĞRENCISI

HATAY ANTAKYA UĞUR ANADOLU LISESI

DILARA ERTUĞRUL
10. SINIF ÖĞRENCISI

KOCAELI DARICA UĞUR LISESI

Fotoğrafçılığın hobi olmaktan çıkıp mesleğinize 
dönüşme sürecini anlatabilir misiniz? Iyi bir 
fotoğrafçı sizce hangi özellikleri taşımalı?

İstediğim alanlarda üretmeyi seviyordum. Bunu 
bilinçli yaptığımı söyleyemem ama bir şekilde 
fotoğraf okumaya başladım. Hobi olarak mı 
başladı onun bile farkında değilim, ama yine 
fotoğrafçılık alanında da istemediğim bir yerde 
üretim yapmadım. Ve bugün bu sorunu 
cevaplıyorum.  İyi bir fotoğrafçı kısmını çok bilemem ama, fotoğrafın 
olmazsa olmazı üç durum vardır, biri doğuştan gelen göz, diğeri disiplin ve 
sonuncusu arşivcilik...

Sizin için fotoğrafçılığın anlamı nedir? Bir ilham 
kaynağınız var mı?

Fotoğrafçılığın anlamını bilemem ama, ben sevdiğim bir alanda üretim 
yapıyorum ve bununla hayatımı kazanıyorum.
İlham kaynağım hayat, doğa, sinema, müzik… yani her şey… 

SERENAY DOĞANCI
10. SINIF ÖĞRENCISI

KAVACIK UĞUR ANADOLU LISESI

Bir fotoğrafın sanat değeri taşıması için tıpkı matematik gibi hesap 
yapmayı gerektirdiğini savunanlar olduğu gibi, tümüyle duygulardan 
beslenmesi gerektiğini düşünenler de var. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz? Iyi bir fotoğrafta 
tekniğin ve duyguların rolü ne olmalı?

Sanat değeri taşımasına kim karar veriyor 
bilemiyorum ama, fotoğraf evet kadraj yaparken 
bir geometri formülü, matemetik formülü gibi 
düşünmeniz gerekebilir. Ama tek başına fotoğrafı 
sonlandırmaz bu durum. Duygu olmayan hangi iş 
karşıdaki insana geçer ki!
E şıkkı, hepsi yani! 

BERAT ŞAHIN
9. SINIF ÖĞRENCISI

KOCAELI DARICA UĞUR LISESI

U M E N T O R
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UÇUŞA 
GEÇİYORUZ
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Son yıllarda yurtdışı eğitiminde en ilgi çeken başlıklardan 
biri “lise eğitim programları". İngilizce eğitiminde  

en çok tercih edilen Amerika, Kanada ve İngiltere gibi 
ülkeler bu alanda ön plana çıkıyor.

Öğrencilerin yurtdışında lise eğitim programlarına 
katılımı yabancı dil seviyelerini ileri düzeye 
taşıdığı gibi farklı ülke ve kültürleri tanıma, 
uluslararası deneyim ve akademik özgeçmiş 

oluşturma, yeni bakış açıları kazanma ve farklılıklara saygı 
duyma gibi yetkinlikler kazandırılırken aynı zamanda çok 
kültürlü ortamda yaşayarak deneyim kazanmaları için 
zemin oluşturuyor. Öğrencinin eğitim geçmişi, akademik 
yeterlilikleri ve üniversitede eğitim almak istediği alan, 
yurtdışında kabul alabileceği okulları belirliyor. Gelin bu 
farklı lise eğitim programlarını birlikte inceleyelim...

Özel Yatılı Okul
Bu programlarda öğrenciler en iyi özel okullarda eğitim 
alarak, okulların kampüslerinde konaklıyor ve gittikleri 
okulların kampüslerindeki faaliyet alanlarından 
faydalanabiliyorlar. Bununla birlikte bu okullarda kendileri 
gibi farklı ülkeden gelmiş birçok öğrenciyle tanışarak 
farklı kültürleri keşfetme imkanına sahip oluyorlar. A+ 
olarak nitelendirilen yatılı özel okulların birimleri, öğrenciyi 
akademik özgeçmişine göre değerlendirerek kabul 
veriyor. Yatılı özel okulların tamamı öğrencinin kabul 
aşamasındaki akademik özgeçmişinin seviyesine göre 
yüzde 40’a kadar burs imkanı sağlayabiliyor. Bu nedenle 
özgeçmişte özellikle akademik başarı, dil yeterliliği, spor 
ve sanat alanındaki çalışmalara ve sosyal sorumluluk 
projelerindeki görevlere yer verilmesi yararlı olacaktır.

Özel Okul Aİle Yanı Konaklama
Özel okul aile yanı programlarında öğrenciler, Amerika ve 
Kanada’da bir özel okulda öğrenim görüp, aile yanında 
konaklıyor. Aileler, okulların özenle yaptığı araştırmalarla 
seçiliyor. Özel okul programları Amerika ve Kanada’nın 
en iyi okullarında kişiye özel araştırmalar yapılarak 

bulunuyor. Bu araştırmalarda öğrencinin akademik 
hedefleri, spor ve sanat aktiviteleri, üniversite tercihleri 
öncelikli olarak göz önünde bulunduruluyor. Bu 
programlar her ülkede öğrenciye bir yıldan fazla okuma 
imkanı sağlıyor. Özel okul programları, öğrenciye özel 
akademik programlar çıkararak öğrencinin eksiklerini 
tespit ederek, donanımlı bir birey yetiştirmeyi hedefliyor.

Bölge Tercİhlİ Devlet Okulu
Bölge tercihli devlet okulunda öğrenciler, Amerika ve 
Kanada’nın devlet bakanlıklarının koruması altında olan 
devlet liselerinde eğitim hayatlarını sürdürüyorlar. Öğrenciler 
aile yanında konaklama yapabiliyor, bu aileler yine devlet 
tarafından tüm sicil araştırmaları yapılarak ve referansları 
alınarak seçiliyor. Aileler öğrencileri evlerinde misafir 
ederken herhangi bir  ticari kaygı barındırmadan, gönüllülük 
esası içerisinde kendi evlerinin bir bireyi olarak kabul ediyor.

U-Xchange Programları
Kısmi burslu devlet programlarıdır. Amerika devlet 
bakanlığı ve Uğur Okulları arasında yapılan anlaşma ile 
Türkiye’den her yıl 70 öğrenci, devlet programlarında 
kısmi burs imkanı elde ediyor. U-Xchange programı 
kapsamında eğitim programına giden öğrenciler, 
Amerika’nın devlet okullarında eğitim alarak ve aile 
yanında konaklıyor, ancak bu program türü nedeniyle 
öğrenciye Amerika’da eyalet ya da şehir seçme imkanı 
tanımıyor. U-Xchange programından burs sağlamak, bu 
programın dünya üzerindeki prestiji göz önünde 
bulundurulduğunda, öğrencilere yurtdışı üniversite 
kabulleri için de artı değer sağlıyor. Kısmi burslu devlet 
programlarına öğrenciler dil yeterliliği, Türkçe ve İngilizce 
mülakatlar, veli görüşmeleri ve okul/öğretmen 
referansları ile kabul alabiliyor.

derece hİzmet
Uğur International Crown Eğitim Yurtdışı 
Lise Yerleştirme Birimi, eğitimde kişiyi doğru 
yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bilerek 
bu hassasiyetle çalışmalarını sürdürmeyi ilke 
edinir. Yurtdışında lise eğitimi düşünen öğrenciler 
için kişiye özel çözümler üreterek okul seçme ve 
yerleştirme konusunda birçok seçenek sunar ve 
profesyonel bir danışmanlık hizmeti sağlar. Tamamı 

yurtdışında eğitim almış deneyimli kadrosuyla, 
öğrencilere danışmanlık hizmeti verir. Bu kapsamda 
öğrencinin okul seçiminden programlara, kayıt ve 
başvuru işlemlerinin sonuçlanmasından konaklama 
değişimine, öğrenci yurtdışında iken adaptasyon 
süresince oluşabilecek soruların çözümü noktasında 
profesyonel destek sunan danışmanlar ile 
360 derece hizmet sağlar.

U J O U R N E Y
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Türk-Alman yönetmen Fatih Akın yeni 
filmi “Paramparça”  ile Hollywood'un 

prestijli ödüllerinden Altın Küre'yi kazandı. İlk 
filmi “Kısa ve Acısız”dan bu yana bizi zaman 
zaman eğlenceli zaman zaman sert öykülerle 
baş başa bırakan usta yönetmen, her filmiyle 

başarı çıtasını biraz daha yükseltiyor.

DÜNYA SİNEMASININ

U P E R S O N



Gözünüzün önünde Bruce Lee hayranı, derslerinde başarısız 
ama okumayı çok seven, kütüphaneye giden ama arkadaş 
grubundan aforoz edilmemek için gözlüklerini saklayan, 
yani farklı kültür ve yaşamların arasında kalmış bir 
ilkokul çocuğu getirin... Şimdi de bu arada kalmışlığı, 

sadece arkadaş grubu ve kütüphanesi arasında değil; aynı zamanda 
büyüdüğü ülke olan Almanya ve memleketi Türkiye arasında 
kalarak da tecrübe etmiş, fakat tüm bu duruma uzaktan bakabilme 
başarısını göstererek sanatını oluşturmuş bir yönetmeni gözünüzde 
canlandırın. Evet, doğru bildiniz, dünyaca ünlü, tam 42 büyük festivalde 
ödüle layık görülmüş ve bunun dışında 34 tane daha uluslararası adaylığa 
layık görülmüş olan büyük Türk yönetmen Fatih Akın’dan söz ediyoruz. Bu 
bahsettiklerimiz ise 2013’te yayınlanan kitabı “Sinema, Benim Memleketim” 
kitabında kendini tanılama şekli...
Fatih Akın, 1972 yılında Hamburg’da kuru temizlemeci bir baba ve öğretmen 
bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, günümüzde ise hem Türkiye 
hem dünyada çektiği sosyal anlatısı kuvvetli filmleriyle tanınmış bir 
yönetmen ve senarist. Almanya’ya göç etmiş bir ailenin ferdi olan Fatih Akın 
filmlerinde, sık sık kendi hayatında tecrübe ettiği konuları işlemesinden 
dolayı “göçmen filmlerinin yönetmeni” olarak anılsa da, o bu 
tanımlamayı tam manasıyla kabul etmiyor. Birçok filminde 
başka konulara da değinen Fatih Akın, herhangi bir tarzın 
yönetmeni olarak tanınmak istemediğini, bu sayede 
istediği her şeyi beyazperdeye aktarabilme 
özgürlüğü kazanacağını söylüyor. Bu anlamda 
kendi dilini oluşturmak gibi bir çabası olmadığını 
da söyleyen Fatih Akın, bu yönüyle de kendini 
farklı bir yerde konumlandırmış bir yönetmen.
Her insanın kendini ifade etme biçimi vardır. Film 
çekerek kendini ifade eden ve bunda da bir hayli 
başarılı olan Türk asıllı yönetmen, bu durumu “Film 
yapmak bir savaş, kutsal bir savaştır ve benim kendi 
cihadımdır. Bir savaşta olduğun zaman siper alırsın, 
kendini korumak için müttefikler yaratırsın ve hayatın o 
müttefiklere bağlıdır,’’ diyerek anlatıyor.
2 Şubat’ta ülkemizde gösterime girecek filmi 
“Paramparça” ya da Almanca orijinal ismiyle “Aus dem 
Nichts”, tüm dünyada büyük ilgi gördü ve Fatih Akın’a 
Hollywood’un saygın ödüllerinden Altın Küre’de Yabancı 
Dilde En İyi Film ödülünü getirdi. Bu filmle beraber 
Hollywood’un da ilgisini çeken Fatih Akın’ı belki de yakın 
zamanda bir Hollywood filmi çekerken görebiliriz. 
Bunun kendisinin de en büyük hayallerinden biri 
olduğunu söylemesine rağmen, kendi istediği tarzda ve 
yöntemde film çekmeyi de Hollywood’a kurban 
etmeyeceği kesin. 
Yazının en başında da bahsettiğimiz gibi, Bruce Lee 
hayranlığından çocukluğunda Almanya’da yaşadığı 
maceralara, büyüdüğü toplumdan sinemayla olan ilişkisine ve 
özel hayatına birçok şeyden bahsettiği “Sinema, Benim 
Memleketim” adlı kitabını her sinefilin okumasında fayda olduğunu 
söyleyelim. Filmlerini çekerken yaşadıklarını ve film çekme süreçlerini 
de anlattığı kitabı, geleceğin yönetmenlerine de ışık tutacaktır! 
“Yasak olan her şey beni çekiyordu. Bunun dışında bir yerlere ‘ait olmak’ 
gerektiğine inanıyordum.” Gençliğini anlattığı bölümlerde buna benzer 
birçok aforizmayı da altını çizerek okuyacaksınız.
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NASIL FATİH 
AKIN OLUNUR

3 Fatih Akın 1973 Hamburg doğumludur.

3 1970 doğumlu abisi Cem Akın da oyunculuk yapmaktadır. Fatih Akın’ın 

birçok filminde de rol almıştır.

3 2004 yılından beri Meksika asıllı Monique Akın ile evlidir. Çiftin iki de çocuğu 

bulunuyor.

3 Yemek yapmak Fatih Akın’ın hobileri arasındadır. Küçükken abisiyle beraber 

annesine mutfakta yardım ederek yemek yapmaya başladığını söyleyen Fatih Akın, 

bir vejetaryendir.

3 Fatih Akın’ın futbola büyük bir ilgisi vardır. Tam bir Trabzonspor 

fanatiğidir.

3 Jim Jarmusch ve Martin Scorsese’nin büyük hayranıdır.

3 2005 yılında Cannes Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmıştır.

3 “DJ Superdjango” adıyla birçok yerde DJ’lik de yapmıştır.

3 Hobilerinden biri de boks izlemektir. Bunun yanında, 

ilginç bir şekilde kendisini bir “pasifist” olarak da 

tanımlamaktadır.

3 Bir röportajında: “Marilyn Monroe ve Marlon 

Brando’yu filmlerimde oynatmak 

isterdim” demiştir.

FATİH AKIN 
HAKKINDA

BİLMEDİKLERİNİZ

3 Kendi hayatınızdan yola çıkın: Çekeceğiniz bir 
filmde ya da yazacağınız bir öyküde kendi 
yaşadıklarınız/deneyimlediklerinizden yola 
çıkmak, hikayenin okuyucuyla/izleyici’yle arasındaki bağı 
daha güçlü kılar ve samimiyeti de yanında getirir. Kendi 
hayatınız beslendiğiniz en büyük kaynak olsun.
3 Eğer Fatih Akın olmak, onun sinemasının inceliklerini 
keşfetmek ve uygulamak istiyorsanız, tüm filmlerini 
dikkatlice izlemenizde ve hepsinden dersler 
çıkarmanızda fayda var. Her filmden öğrenecek çok şey 
bulacaksınız! “Duvara Karşı” filminden çarpıcı bir hikayeyi 
nasıl romantizmle birleştireceğinizi, “Aşka Ruhunu Kat” 
(Soul Kitchen) filminden hikayenizi komediyle 
yoğurmayı, “Kesik” filminden tarihi bir olayı Western 
tadında anlatmayı öğreneceksiniz!
3 Dürüst olun. Anlatmak istediğiniz her ne ise, onu 
dürüst bir şekilde seyirciye aktarmalısınız. Sizden 
isteneni değil, sizin anlatmak istediğinizi ön plana çıkarın.
3 Eleştirilere açık olun. Eleştiriler, ilk duyduğunuz anda 
hoşunuza gitmeyebilir, fakat onlardan öğrenecek çok 
şeyiniz olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Eleştirileri 
ciddiye alın, ama onları sert değil, yumuşakça karşılayın. 
“Kesik” filmine gelen eleştriler kendisine sorulduğunda 
Fatih Akın “Şu ana kadar çok şımartıldım, şimdi ise 
yumruk yiyorum”, “bu eleştirileri anlayabilmem için 
bana biraz zaman verin” diyerek yaklaşmıştı.
3 Daima okuyun ve araştırın: Fatih Akın, 
yaptığı her filmden önce yıllar süren 
bir araştırma içine girdiğini ve 
konuyla ilgili her şeyi 
okuduğunu söylüyor.
Siz de araştırmaktan 
yüksünmeyin.

Son filmi “Paramparça”nın 
setinde dünyaca ünlü Alman 

aktris Diane Kruger ile birlikte...

Evden kaçan iki 
çocuğun hikayesini 

anlatan bir önceki filmi 
“Elveda Berlin”.

U P E R S O N
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Projemizi hazırlarken başlangıç hedefimiz 
İzmir Gaziemir ilçesi ve çevresindeki tüm 
engelli çocuklar ve ailelerine sağlıklı eğitim 
görebilecekleri bir okul projesini hayata 
geçirmekti. Proje ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
okulları Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 
öğrencileri, Okul Aile Birliği okul öğretmenleri 
U-Tigers Ekibi ve Sosyal sorumluluk kulübü 
öğrencilerin desteğiyle hayata geçti. İlçemizdeki 
engelli öğrencilere sürece aileleri de dahil 
ederek bir program hazırladık. Her Perşembe 
ya da Cuma saat 10.00-12.00 arasında 
okulumuza engelli öğrencilerimiz geliyor. Ortak 
etkinliklerle özgüvenleri geliştiriliyor.

Gülen Elif EROĞLU: Projemiz Müzik Şöleni ve 
Resim Sergisi ve Müzayede olarak iki 
aşamadan oluşuyor. Biz bu iki etkinliği “Sanat 
Şenliği” adı altında birleştirerek, 
düzenleyeceğimiz etkinliklerden, projelerden 
elde eden geliri, oluşturacağımız “Hayvan 
Köyü” için kullanacağız. 
Can AKYILDIZ: Ünye Belediyesi’nin mekan ve 
proje desteğinin yanı sıra Ünye’nin halkı ve ileri 
gelenlerinden konser ve müzayede 
etkinliklerimizde destek almayı planlıyoruz. Şu 
an proje tanıtım ve görüşmelerini bitirdik. 
Müzayede ve konser hazırlıkları için çalışmalar 
devam ediyor. 

“ Uğurlu Dostum”  
projemiz ile amacımız, 
hayvan sevgisi 
aşılamak ve 
hayvanları koruma 
duyarlılığı ile ilgili 
farkındalık 
yaratmak. Projemiz 
kapsamında 

hayvanlarla ilgili 
resimler yapıyoruz ve 

yaptığımız bu resimleri 
okulda 

sergileyeceğiz. 
Elde edilecek 
geliri, seçilen 
hayvan 
barınaklarına 
bağış-
layacağız. Bir 
sonraki 

basamağımız 
ise ilçe 

belediyesinde 
sergi açmak 

olacak. Proje için tüm 
okul öncesi ve ilkokul 
arkadaşlarımızla birlikte 
çalışıyoruz. 

Projemizde, devlet okullarında ilkokul, ortaokul ve 
lise düzeyinde özel eğitim gören arkadaşlarımızın, 
okulumuzda uygulanan eğitim yaklaşımlarına ve 
var olan eğitim teknolojilerine benzer kalitede 
eğitim görmelerini hedefleyerek yola çıktık. 
“Eğitimde Fırsat Eşitliği” amacıyla başlattığımız 
projemize “Uğurlu Eller” adını verdik. Seçtiğimiz 
kardeş okulumuzda konserler gerçekleştirdik, 
ortak dersler yaptık.

SORUMLULUK
"Biz senle, 
umutla..." Projesi

Dört ayaklı dostlar

Hayvan sevgisi

Fırsat eşitliği

UĞUR OKULLARI GAZİEMİR KAMPÜSÜ

UĞUR OKULLARI ÜNYE FATSA KAMPÜSÜ

UĞUR OKULLARI MURATPAŞA KAMPÜSÜ

UĞUR OKULLARI KARTAL KAMPÜSÜ

Uğur Okulları 
Muratpaşa 
Kampüsü

Tigers Club 
Başkanı 

Kumru Özdemir 
4/A

Uğur Okulları 
Muratpaşa 
Kampüsü

Antalya Bölgesi 
Okul Öncesi - 
Ilkokul PDR 

Zümre Başkanı

Sosyal sorumluluk ve gönüllülük genç yaşlarda edinilmesi gereken 
bir bilinç. Yaşadığımız topluma fayda sağlamak için iyi bir fırsat. 
Son dönemde hem Uğur Okulları bünyesinde hem de belli başlı 

dernek ve vakıflarda yürütülen projelere gelin yakından bakalım.

ALIYORUZ



Gönüllü öğrenciler 
kendilerini geliştirirler

Üretken olmak için

Doğal 
varlıkları 
koruyalım

Daha az kaygılı, daha mutlu ve özgüvenli

Gönüllülük geçmiş yıllara oranla 
büyüyen, gelişen, farkındalığın 
arttığı bir alan. Sosyal 

sorumluluk anlamında toplumsal 
duyarlılığın yükseldiğini söylemek 
mümkün. Gönüllülüğü bir öğrenme 
biçimi olarak da tanımlayabiliriz. Farklı 
projeler, bağış yöntemleri gibi gönüllü 
faaliyetler öğrencilerin küçük yaşta yeni 
beceriler elde etmesini sağlıyor, hatta bu 
sayede kendi yeteneklerini keşfediyorlar. 
Okul öncesi dönemde ise ailenin 
yaklaşımı ön plana çıkıyor. Çocuğun en 
güçlü rol modeli ebeveyni. Ona küçük görevler 
verme sorumluluk duygusunun gelişmesini 

destekliyor. Bu dönemde en iyi 
bilinçlendirme yönteminin oyun 
olduğunu söyleyebiliriz. Oyun yoluyla 
bilinç kazandırılabilir.  
Öğrencilerin gönüllülük çalışması yapması 
hem kendilerini geliştirmelerini hem de 
toplumsal katılımlarının artmasını sağlıyor. 
Öğrencilerin bu süreçte pek çok kazanımı 

oluyor. Toplumda gözlemledikleri sorunlara 
çözüm üretme, yeni beceriler kazanma, toplumsal 
değerlere saygı duyma bunların başında geliyor.

Çocukların duyarlı ve sorumlu bir 
birey olma yolunda, erken 
yaşlarda sosyal sorumluluk bilinci 

ile tanıştırılması önem teşkil ediyor. 
Gönüllülük bilincini çocuklara ve 
gençlere tanıtacak ve çalışmalar 
yapmasını sağlayacak ideal ortamlardan 
biri de okul öncesinden başlayarak farklı 
seviyelerde eğitim veren kurumlardır. Bu 
kurumlar çocukların takım çalışması 
ve iş birliği içinde çalışabilecekleri, 
birlikte projeler üretebilecekleri 
alanlardır. Sosyal sorumluluk ve gönüllülük 
çalışmaları konusunda birçok değerlendirme 
kriteri mevcut. Projede yer alan çocuklar ve onlarla 
birlikte çalışan yetişkinlerin proje geliştirme 

sürecinde farklı soruları sorarak 
çalışmalarını değerlendirmeleri 
önemlidir.
Gönüllülük çalışmaları çocuklar ve 
gençlere birçok kazanım sağlıyor. 
Bilim Kahramanları Derneği olarak 2011 
yılından beri bilimin toplumun odağında 
olduğu bir dünya hayaliyle çalışmalar 
yürütüyoruz. Dernek olarak, bilimsel 
üretim süreçlerini ve bilim insanlarını 
desteklemek, çocuk ve gençlerin, 21. 

yüzyıl becerilerine sahip, üretken ve duyarlı dünya 
vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlamak 
ve toplumun yaşam kalitesini artırmaya ve 
gezegenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik 
bilimsel çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. 

INGILTERE merkezli Charities Aid Foundation 
tarafından yayımlanan Dünya Bağışçılık 
Endeksi’ne göre Türkiye gönüllü faaliyetlere 

katılımda 135 ülke arasında 132’nci sırada yer 
alıyor. Türkiye’de gönüllülük bilincinin erken 
yaşlardan itibaren kazandırılmasını destekleyen 
TEMA Vakfı, yetişkinler tarafından yürütülen 
çalışmaların yanı sıra çevre sorunlarıyla 
mücadelede sürece dâhil edilmesi gereken 
önemli bir grup olarak gençleri görüyor. Çünkü 
gençler, daha uzun yaşam beklentileri olan bir 
grup olarak ebeveynlerinin aksine bugün 
karşılaştıkları çevre sorunları ile uzun yıllar 
yaşamak zorunda kalacaklar. Bu olumsuz 
tablonun yanı sıra gençler, çevresel konulara 
ilişkin etkin çözümler üretme ve sorunlar ile 

mücadelede yeni eylem ve aktivizm 
yöntemleri bulma konusunda benzersiz 

bir yeteneğe sahip. Bu nedenle, TEMA 
Vakfı Genç TEMA Toplulukları 

kurulmasını sağlayarak 
gençleri gönüllülük yoluyla 
doğa mücadelesine dâhil 
etmeye çalışıyor. 

Gönüllük bilincini artırmanın en temel yolunun, 
bu bilinci çocukluktan itibaren kazandırmak 
olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımıza Sivil 

Toplum ve Gönüllülük bilinci kazandırmakta en büyük 
rol ailelere ve ardından öğretmenlerimize düşüyor. 
Öğretmenlerimizin bol bol Sivil Toplum Kuruluşları’nı 
tanıtıyor olması hatta Sivil Toplum Kuruluşları’na 

geziler düzenleyerek çocukların STK’ların yarattıkları 
faydaları yerinde görmelerini sağlaması gerekiyor. 
Bunun yanı sıra sosyal sorumluluk kavramını içeren 
eğitici materyallerle çocuğun dünyasını 
zenginleştirmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Farklılıkları tanıyan çocukların temel haklara daha 
saygılı ve daha özverili olduklarını gözlemliyoruz.

Bilim Kahramanları Derneği

Aslı Yıkıcı Yurtsever
Genel Sekreter

Kanserli Çocuklara 
Umut Vakfı

Hande Kösek Aluç 
Proje, Eğitim ve Gönüllü 

Koordinatörü

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Esra Huri Bulduk Kaya 
Takım Yöneticisi 

U R E S P O N S I B L E
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Washington Üniversitesi’nin araştırmasına göre roman okuyan insanların 
zihinleri, okudukları romanlarda yazılanları kendileri yaşıyormuş gibi tepki 

göstermektedir. Ayrıca roman okuyanların daha çok yaratıcı fikirler üretebildikleri 
de kanıtlanmış bir gerçek. 

Son zamanlarda dünya edebiyatında fantastik romanlarda yükselen bir trend var. 
Her geçen gün bu türdeki romanlar artmaya devam ediyor. Hatta 

amatör yazarlar blog sayfalarında her hafta devamı gelen 
fantastik romanlar yazarken büyük bir kitle tarafından da 

takip ediliyorlar. Üstelik yazılan romanlar sadece 
metinde kalmıyor. Sinemaya ve televizyona 

uyarlanıyor. Kitapla ilgili oyuncaklar, okul 
malzemeleri, kıyafetler üretiliyor. 

Son yıllarda gençler arasında yaygın ilgi 
gören romanlar ise fantastik olanlar. Bu 

konuda son 15 yılda dört önemli kadın 
yazarın öne çıktığını görüyoruz: J.K. 

Rowling (Harry Potter), Stephenie Meyer 
(Alacakaranlık), Suzanne Collins (Açlık 

Oyunları) ve Becca Fitzpatrick 
(Sessizlik)... 

Gelin dünyada çok ses getiren 
fantastik roman serileriyle 

popüler kültüre yön veren dört 
önemli kadın yazarı biraz daha 

yakından tanıyalım...

J.K. Rowling, Stephenie Meyer, Suzanne 
Collins, Becca Fitzpatrick... Son 15 yılda 

fantastik edebiyata damga vuran dört usta 
kadın yazar. Kariyerlerine, eserlerine, edebi 
üsluplarına gelin birlikte yakından bakalım.

“Harry Potter” serisi 1997 yılında çıktığında kitabın 

sadece çocuk kitabı olduğu düşünülüyordu. Fakat 

seri Rowling’in de tahmin edemeyeceği kadar 

geniş bir kitleye ulaştı. Rowling hepimizin bir nefeste 

bitirdiği “Harry Potter”ı yazmaya tam yirmi sekiz sene 

önce 1990’da bir tre
n yolculuğunda başladı. Ardından 

beş sene boyunca tüm serinin genel bir haritasını çıkardı. 

O yıllarda bir yandan öğretmenlik yapan Rowling bir 

yandan da seriyi yazmaya devam etti. Bu sırada kitabı 

basabilmek için yayınevleri ile 

görüşürken pek çok kez 

reddedildikten sonra en sonunda bir 

yayınevinden kitabı basacaklarına dair 

mektup aldı. Böylelikle “Harry Potter” 

macerası başlamış oldu. Fakat Rowling 

dünyanın en çok okunan kitaplarından olan 

“Harry Potter”ın ardından yazmayı bırakmadı. 

“Harry Potter” evrenine ait üç kitap ve bir 

tiyatro oyunu daha yazdı. Ayrıca yetişkin 

okurlarına yönelik “Boş Koltuk” isimli bir roman da yazdı. 

Rowling “Harry Potter”ı yazarken fantastik edebiyatın 

geleneksel ögelerini kullanarak okuyucunun 

hayatın zorluklarını deneyimleyen küçük 

bir çocuk ile empati kurabilmesini 

sağladı. Yoktan var ettiği, hayal 

gücüyle dolu mistik ve sihirli bir 

dünyanın varlığına okuyucuyu 

inandırdı ve o dünyada hikaye 

içerisinde hikaye anlattı. 

“Alacakaranlık” (Twilight) serisi dünya çapında 100 milyon kopya satarak en çok satılan 

kitaplar arasında yerini aldı. Edebiyatta ve sinema dünyasında çokça kullanılan mitolojik bir 

varlık olan vampir ile genç bir kızın lise sıralarındaki aşklarını konu alan bu seri pek çok 

kesimden çok farklı tepkiler aldı. Tüm dünya Meyer’e “Amerika’nın J.K. 

Rowling’i” diye hitap etmeye başlarken aslında Rowling ile Meyer’in 

tarzları arasında büyük farklar vardı. Meyer’in ve Rowling’in 

kullandığı dil bariz bir şekilde farklıydı. Rowling “Harry Potter”da 

hikayeyi üçüncü tekil şahıs ağzıyla anlatırken Meyer 

kitabın ana karakteri Bella Swan’ın ağzından 

yazıyordu. Ayrıca Meyer’in dilini yetersiz bulan 

eleştirmenler kitabın konusunu da demode ve 

basit buluyorlardı. Eleştirmenlerin aksine 

“Alacakaranlık” serisi okuyucuda bıraktığı 

duygusal etkiler ile ses getirmişti ve genç 

kadınlar arasında çok popülerdi. Modern ve kasvetli bir Romeo ve Juliet 

hikayesi ile yola çıkan Meyer seriyi yazarken Charlotte Brontë’nin “Jane 

Eyre” eseri ile L. M. Montgomery’nin “Yeşilin Kızı Anne” eserlerinden 

esinlendiğini belirtiyor. 2003’te basılmış serinin ilk kitabı dört sene 

sonra 2007’de beyazperdeye uyarlandı. Bu sırada Meyer’in 

yetişkinlere yönelik yazdığı bilimkurgu romanı 

“Göçebe” 2008’de, gerilim
 romanı 

“Kimyager” ise 2016’da basıldı. 

“Göçebe”, 2013’te filme 

çekildi.
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4 fantastik
KADIN



J.K. Rowling

Stephenie M
eyer

Becca Fitzpa
trick

Suzanne Collins

“Harry Potter” serisi 1997 yılında çıktığında kitabın 

sadece çocuk kitabı olduğu düşünülüyordu. Fakat 

seri Rowling’in de tahmin edemeyeceği kadar 

geniş bir kitleye ulaştı. Rowling hepimizin bir nefeste 

bitirdiği “Harry Potter”ı yazmaya tam yirmi sekiz sene 

önce 1990’da bir tre
n yolculuğunda başladı. Ardından 

beş sene boyunca tüm serinin genel bir haritasını çıkardı. 

O yıllarda bir yandan öğretmenlik yapan Rowling bir 

yandan da seriyi yazmaya devam etti. Bu sırada kitabı 

basabilmek için yayınevleri ile 

görüşürken pek çok kez 

reddedildikten sonra en sonunda bir 

yayınevinden kitabı basacaklarına dair 

mektup aldı. Böylelikle “Harry Potter” 

macerası başlamış oldu. Fakat Rowling 

dünyanın en çok okunan kitaplarından olan 

“Harry Potter”ın ardından yazmayı bırakmadı. 

“Harry Potter” evrenine ait üç kitap ve bir 

tiyatro oyunu daha yazdı. Ayrıca yetişkin 

okurlarına yönelik “Boş Koltuk” isimli bir roman da yazdı. 

Rowling “Harry Potter”ı yazarken fantastik edebiyatın 

geleneksel ögelerini kullanarak okuyucunun 

hayatın zorluklarını deneyimleyen küçük 

bir çocuk ile empati kurabilmesini 

sağladı. Yoktan var ettiği, hayal 

gücüyle dolu mistik ve sihirli bir 

dünyanın varlığına okuyucuyu 

inandırdı ve o dünyada hikaye 

içerisinde hikaye anlattı. 

“Alacakaranlık” (Twilight) serisi dünya çapında 100 milyon kopya satarak en çok satılan 

kitaplar arasında yerini aldı. Edebiyatta ve sinema dünyasında çokça kullanılan mitolojik bir 

varlık olan vampir ile genç bir kızın lise sıralarındaki aşklarını konu alan bu seri pek çok 

kesimden çok farklı tepkiler aldı. Tüm dünya Meyer’e “Amerika’nın J.K. 

Rowling’i” diye hitap etmeye başlarken aslında Rowling ile Meyer’in 

tarzları arasında büyük farklar vardı. Meyer’in ve Rowling’in 

kullandığı dil bariz bir şekilde farklıydı. Rowling “Harry Potter”da 

hikayeyi üçüncü tekil şahıs ağzıyla anlatırken Meyer 

kitabın ana karakteri Bella Swan’ın ağzından 

yazıyordu. Ayrıca Meyer’in dilini yetersiz bulan 

eleştirmenler kitabın konusunu da demode ve 

basit buluyorlardı. Eleştirmenlerin aksine 

“Alacakaranlık” serisi okuyucuda bıraktığı 

duygusal etkiler ile ses getirmişti ve genç 

kadınlar arasında çok popülerdi. Modern ve kasvetli bir Romeo ve Juliet 

hikayesi ile yola çıkan Meyer seriyi yazarken Charlotte Brontë’nin “Jane 

Eyre” eseri ile L. M. Montgomery’nin “Yeşilin Kızı Anne” eserlerinden 

esinlendiğini belirtiyor. 2003’te basılmış serinin ilk kitabı dört sene 

sonra 2007’de beyazperdeye uyarlandı. Bu sırada Meyer’in 

yetişkinlere yönelik yazdığı bilimkurgu romanı 

“Göçebe” 2008’de, gerilim
 romanı 

“Kimyager” ise 2016’da basıldı. 

“Göçebe”, 2013’te filme 

çekildi.

Üniversitede toplum sağlığı okuyan Becca 

Fitzpatrick hayatı boyunca hep yazar olmak istedi. 

2003 yılının Şubat ayında 24’üncü yaşını kutlarken eşinden 

gelen yaş günü hediyesi yazarlık kursuydu. O kursta “Hush Hush” 

serisini yazan Fitzpatrick belki de bu kadar başarılı olacağını hiçbir zaman 

tahmin etmemişti. Romanının genel hikayesini mitolojik ve dini ögeleri 

kullanarak oluşturdu. Serinin ilk kitabı “Sessizlik” lise çağlarındaki Nora isimli 

kızın cennetten kovulmuş meleğe olan aşkını konu alarak başlıyordu. 2005 

yılında çıkan “Alacakaranlık” serisine benzer olarak masum bir kızın pek 

masum olmayan birine aşık olmasını konu aldığı 

için çoğu zaman Meyer ile karşılaştırıldı. Fakat 

Fitzpatrick’in üslubu Meyer’den sürükleyici 

olması genç okuyucular arasında kitabın 

sevilerek okunmasını sağladı. Serinin her bir 

kitabında aksiyonu gittikçe artırarak merak 

uyandırmaya ve okuyucuyu şaşırtmaya devam 

etti. Serinin ikinci kitabı “Çığlık” ise “New York Times 

Çok Satanlar” listesinde on hafta boyunca kaldı. Fitzpatrick’in 

“Siyah Buz” isimli bir romanı daha var.

“Açlık Oyunları” (H
unger Games) serisinin yazarı olan 

Suzanne Collins, 1991 yılında Nickelodeon kanalında 

okul öncesi çocuk programlarında yazarlık yaparak 

iş hayatına atıldı. Bir gün “Alis Harikalar 

Diyarında”daki Alis’in tavşan deliğinden geçip 

fantastik bir ormanda sıkışıp kalması gibi 

hepimizin bir çeşit tavşan deliğinde sıkışıp 

kaldığını fark etti. İş
te bu düşünce beş kitaplık 

bir serinin, “Yer Altı Günlükleri”nin ilk kitabının 

fikrini oluşturdu. Bu seri “New York Times 

Çok Satanlar” listesine girdikten sonra Collins 

kendisine daha büyük bir başarı getirecek olan 

“Açlık Oyunları” serisini yazdı. Kitap, fantastik bir 

evrende yaşadığı mıntıkayı temsil eden on iki gencin 

hayatları için yarıştığı ve tek kişi kalana kadar savaştığı 

televizyon programına gönülsüzce katılan Katniss Everdeen’in 

maceralarını konu alıyordu. Gençlere yönelik çıkardığı fantastik 

romanlar nedeniyle Stephenie Meyer ile bolca karşılaştırılan 

Collins’in dili ve kurgusu Meyer’e göre daha ‘ustalıklı’ 

bulunuyordu. Suzanne Collins ile J.K. Rowling 

karşılaştırıldığında ise Rowling’in serisi “Açlık Oyunları”na 

göre daha ‘çocukça’ görülüyordu. 

Collins’in bu serisi de sinemaya 

uyarlandı ve izleyiciden tam not 

aldı. Filmi izleyenler kitabın 

çok daha iyi olduğunu 

duyunca seriyi okumaya 

yöneldi. Böylece Suzanne 

Collins dünya çapında 

büyük bir üne 

kavuşmuş oldu. 2010 

yılında Time Dergisi, 

Collins’i dünyanın en etkili 

insanlarından biri olarak 

gösterdi.
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Eve ekmek götürmenize daha var! Fakat bir yerden de 

ufak ufak başlamak iyi olabilir. Hem de yurtdışında... O zaman gelin, anlatıyoruz! 

Uluslararası çalışma kampları gençlerin özellikle yazlarını geçirebilecekleri

harika fırsatlar sunuyor. Bir yandan yeni ülke, kültür ve insanlarla tanışmak,

bir yandan faydalı ve öğretici işlerde çalışmak, diğer yandan da

benzersiz bir deneyim yaşamak isteyen gençleri buraya alalım!

HEM CALISIN
HEM EGLENIN



l 14+ Genelde kamplara 
kabul edilmek için 
olan en düşük 
yaş sınırı. 

l 200 € 
Kamplara katılmak 
için ödenen 

ortalama ücret. 
l 3 Kamp tercihi yaparken 

en az yazmanız gereken 
kamp sayısı.  
l 50 Uluslararası 
çalışma kampları 
düzenleyen 
ülkelerin sayısı. 
l 2500 Dünyada 
faaliyet gösteren 
yaklaşık kamp 
sayısı.

KAMPLARI
yurtdışı

RAKAMLARLA

l Gitmeden önce ne 
hazırlık yapmalıyım? 
Kampa kayıt yaptırdıktan 
ve gideceğiniz ülke/şehir/
kamp belli olduktan sonra, 
vize işlemlerinize hızlıca 
başlayabilirisniz. Ayrıca gideceğiniz ülke 
hakkında yavaş yavaş bilgi de toplamaya 
başlarsanız, kamp sonrası gezeceğiniz zamanı 
ve kamptaki izin günlerinizi çok daha verimli 
geçirebilirsiniz.
l Kampta çok mu çalışacağım? 
Kampta çalışma saatleri part-time çalışma 
diyebileceğimiz uzunlukta saatlerdir. Yani 
tüm gününüzü çalışarak geçirmeyeceksiniz. 
Tabii bazı kamplarda, çalışma saatleri dışında 
belirli etkinlikler ve programlar da oluyor ve 
gün biraz daha uzuyor. Ama emin olun bu 
kamplarda çalışmaktan da keyif alacaksınız!
l Kamplarda İngilizce dışında başka bir dil 
mi konuşulacak? 

Kamplarda genel olarak 
ortak dil İngilizce’dir 
Kendini İngilizce 
konuşarak ifade 
edebilecek herkes bu 
kamplarda yer alabilir. 

Ayrıca günler geçtikçe İngilizce pratiğinizde 
kaydedeceğiniz gelişme sizi bile şaşırtacak.
l Avrupa Gönüllü Hizmeti ile bu çalışma 
kampları aynı şeyler mi? Farkları neler? 
Avrupa Gönüllü Hizmeti yaklaşık olarak bir 
senelik bir programdır ve giderleriniz Avrupa 
Birliği Gençlik Fonu tarafından karşılanır. 
Avrupa Gönüllü Hizmeti’ne kayıt olmak 
için 18 yaş sınırı da uygulanır. Eğer 
ileride Avrupa Gönüllü Hizmeti 
kamplarında çalışmayı 
da düşünüyorsanız, bu 
kamplar öncesinde sizin 
için çok iyi bir deneyim 
fırsatı olabilir.

Uluslararası çalışma kampları, farklı 
ülkelerden gelen katılımcılardan oluşan 
ve gönüllü olarak çalışabileceğiniz, 
genellikle kamu yararına yapılan 
çalışmaları içeren uluslararası 

organizasyonlardır.  
Gençlere çalışmanın yanı sıra, dünyanın 

dört bir tarafından gelen insanlarla tanışma 
ve sosyalleşme imkanı da vermesi, 
uluslararası çalışma kamplarını cazip hale 
getiren en önemli nedenler arasında başı 
çekiyor! Dünyanın farklı yerlerinden, bambaşka 
kültürlerden gelen katılımcıları birleştiren çalışma 
kampları, farklı kültürleri tanırken, aynı zamanda 
kendi kültürünü de tanıtma imkanı sunuyor 
sizlere. Hatta bazı kamplarda, her gün farklı 
ülkelerin katılımcıları kendi yemeklerini yaparak 
arkadaşlarının beğenisine sunuyor. 

Çalışmak denince de hemen gözünüz korkmasın! 
Günde ortalama 5-6 saat kadar çalışılan bu 
kamplarda herkes bir yandan işleriyle meşgulken bir 
yandan da diğer çalışma arkadaşlarıyla etkileşim 
halinde oluyor ve kamp daha da keyifli bir hale geliyor. 

Genel olarak yaz aylarında başlayan ve sonbaharda 
da devam eden çalışma kampları, kendini ifade 
edebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip herkese açık. 
Kamplar yabancı dilini geliştirmek isteyenler için de 
büyük bir şans. Ayrıca, barınma ve yeme-içme 
masraflarının kamp tarafından karşılanıyor 
olmasından dolayı, çok cüzi bir fiyata her şeyi 
halledebilmenizi de sağlıyor. 

Almanya, Fransa, Finlandiya gibi ülkeler her yıl 18 
yaş altı gençler için de çalışma kampları düzenleyen 
ülkelerden sadece bazıları.  

Gönüllü çalışma kampları genel olarak mayıs 
ayı gibi başlar ve ekim ayına kadar devam eder. 
Her bir kamp ise yaklaşık olarak 2-3 hafta kadar 
sürer. Bu kamplara katılmaya karar veren 
seyyahlarımıza ilk önerimiz rezervasyonlarını 
erken yaptırmaları. Bu sayede hem istedikleri 
ülkeler ve şehirlerdeki kamplarda yer bulmaları 
kolaylaşacak, hem de hazırlıklarını yapmak için 
yeterli zamanları olacaktır. Genel olarak kamp 
kayıtları ise mart ayında başlar.

Kamplara başvuru yaparken vizeniz olmasına 
gerek yok. Hatta pasaporta bile! 
Kamplara başvuru yapıp kabul 
edildikten sonra da vize ve pasaport 
işlemlerinizi halledebilirsiniz. Yani 
pasaportum yok – vizem yok gibi 

bahaneler geçerli değil! 
Kamp süreleri genel olarak 2-3 hafta da olsa, 

bazı organizasyonlarda bu süre daha fazla 
olabiliyor. Ama bizim size tavsiyemiz, uzun bir 
kamptansa, farklı iki kampta çalışmak daha 
verimli olacaktır. Bu sayede hem farklı işlerde 
çalışmış hem çok daha fazla insanla tanışmış 
olacaksınız. Ayrıca, farklı iki kamp farklı iki ülke ya 
da şehir gezebilmek anlamına geliyor! 

Kamp süresince haftalık olarak birer ikişer gün 
izniniz olacak da olsa, kamp dışında yeterince 
gezecek vakit bulamayabilirsiniz. Kamp öncesi ve 
sonrası için kendinize bir rota belirleyerek, 
ülkenize dönmeden önce gezi turu yapmak 
mantıklı olacaktır. Hatta kamp sonrasına bir 
Interrail turu bile sıkıştırabilirsiniz!  

Her kampta gruplara en fazla aynı ülkeden iki 
kişi veriliyor. Bu da demek oluyor ki bol bol 
İngilizce konuşacaksınız! Kampta arkadaşlarınızla 
diyaloğa girmekten çekinmeyin. Neredeyse 
kimsenin anadili İngilizce olmayacak. 

Her kampın kendi teması olur. Örneğin bazı 
kamplar doğa temalı, bazıları arkeoloji temalı, 

bazıları da sosyal sorumluluk 
temalı kamplar olabilir. 

Kampınızı seçerken, 
öncelikle kamp 

konseptinin size 
ne kadar 

uyduğunu 
değer-

lendirin. 

U E X P E R I E N C E

KAMP
TAVSIYELERI

SORULARLA 
 YURTDISI KAMPLARI



U  C L A S S

Yusuf Zengin
Sınıf: 11-A
Okul:  Uğur Okulları 
Balıkesir Burhaniye 
Kampüsü

En sevdiğin ders?
BIYOLOJI VE MATEMATIK

Son derste hangi konuyu işlediniz?
FIZIK, ATIŞLAR

Yanında oturan sıra arkadaşının en sevdiğin üç özelliğini 
söyler misin?

YARDIMSEVER, CÖMERT VE DESTEKLEYICI

Öğretmenlerin arasında en çok hangisine hayransın? Neden?
HEM ABLAM HEM DE DIL VE ANLATIM ÖĞRETMENIM OLAN 
ÇIĞDEM ZENGIN. ÇÜNKÜ KENDISI OKUL HAYATIMIN YANI 

SIRA SOSYAL HAYATIMDA DA BENIM ÖĞRETMENIM

En sevdiğin müzik grubu?
ATHENA

En sevdiğin renk?
YEŞIL

En sevdiğin film?
HARRY POTTER SERISI

En sevdiğin kitap?
RECAIZADE MAHMUT EKREM’DEN ARABA SEVDASI

Superman mi Batman mı?
SUPERMAN

Izlemekten en çok keyif aldığın spor?
BASKETBOL

Oynamaktan en çok keyif aldığın spor?
VOLEYBOL

Beden eğitimi mi, resim mi?
BEDEN EĞITIMI

Ingilizce mi, matematik mi?
MATEMATIK

En sevdiğin yiyecek?
MANTI

Ayran mı, süt mü?
SÜT

Gelecekte ne olmak istiyorsun, neden?
MIMAR. ÇÜNKÜ SADECE TÜRKIYE IÇINDE DEĞIL, TÜM 

DÜNYADA IŞ IMKANI BULABILECEĞIMI DÜŞÜNDÜĞÜM BIR 
MESLEK. AYRICA BIR ŞEYLER TASARLAMAYI SEVIYORUM.
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