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Anne babadan en çok duyulan sözlerden 
biridir bu: “İcat çıkarma!” Kendilerince haklı 
oldukları zamanlar vardır. Fakat şimdi de-

ğil! Şimdi tam tersine, icat çıkarma zamanı!
U Mag’in üçüncü sayısını icat çıkarmaya, dünya-
daki yaratıcılık etkinliklerinin en şenliklileri olan 
‘maker festivalleri’ne ayırdık. Doyurucu bir dos-
yayla Türkiye’deki ve dünyadaki ‘maker fest’ ör-
neklerine yakından baktık. Tabii 21 Nisan’da dü-
zenlenecek U MakerFest de bu dosyada mercek 
altına aldığımız bir etkinlik oldu. Bu arada, hepiniz 
Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü’ndeki festivale 
davetlisiniz, unutmayın!
Yeni sayıda başka neler var? Pek çoğunuzun 
yakından tanıdığı YouTuber Berkcan Güven’le sıkı 
bir söyleşi yaptık. Berkcan son dönemde gençler 
arasında gözde bir uğraş olan YouTuber olmanın 
avantaj ve dezavantajlarını anlattı.

Futbolu bıraktıktan sonra çok düzgün bir kariyer 
çizen David Beckham’a yönelttik dikkatimizi. “Ley-
la İle Mecnun”la kalplerimizi fetheden yönetmen 
Onur Ünlü ise mesleğine dair merak ettiklerinizi 
sizden gelen sorular üzerinden giderdi. Türk ede-
biyatının önemli şairlerinden Turgut Uyar’ı bizzat 
torununun kızı anlattı. Defne okuyan herkesi Tur-
gut Uyar’ın dizelerinde dolaştıran bir yazı kaleme 
almış. 
Başka? Kanada’da eğitimin püf noktalarını sizin 
için araştırdık. Feynman Tekniği üzerinden daha 
verimli ders çalışmak için ne yapmak lazım, ona 
baktık. Son zamanlarda gençlerin karşı karşıya 
kaldığı ‘siber zorbalık’ ile ilgili bir şeyler yazmak 
zorunda hissettik. CERN’i tanıtan bir geziye çıktık. 
Güneş enerjisi ile çalışan arabaları inceledik.
Dahası da var ama burada bitirelim. Sayfaları çevi-
rin, üçüncü sayımızı keşfetmeye başlayın!

İCAT ÇIKARMA DİYENLERE BAKMA!

U-Mag
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Sosyal medya dilimizi 
nasıl değiştiriyor?

U-Tigers
u.tigers@utigers_

Sanırım kısaltmalar, 
anlaşılmamıza yardımcı 
olmak için teknolojik iletişim 
araçlarını kullandığımız sürede 
ortaya çıktı. Hatta kelime 
kısaltmalarının haricinde sosyal medya veya 
mesajlaşma platformlarında bazı cümleleri 
sadece baş harfleri ile yazıyoruz. TBT, LOL, 
OMG. Bazen de uzattıkça uzatasımız 
geliyor. Anlatmak istediğimiz konuya dikkat 
çekmek isterken belki de kimsenin 
okumaya yeltenmeyeceği yazılar yazıyoruz. 
Bunun için anlattığımız konunun temasına 
göre belirleyeceğimiz #hashtag önemli bir 
unsur olabilir. Tıklanabilir bir anahtar kelime, 
postlarımızı veya lerimizi kategorize 
etmek için kullanılıyor. Tebrik kartlarından 

tişörtlere, kupalardan 
günlük kullandığımız birçok 
eşyanın üzerindeki baskılara 
kadar popüler kültürde 

hashtag’lere rastlayabiliriz. 
Ayrıca sosyal medya iletişim biçimimizde 
de hassas bir devrim yarattı. Daha fazla 
kişisel bilgi paylaşıyoruz, yakın 
arkadaşlarımız ve ailemiz dışında daha 
geniş kitlelerle iletişim kuruyoruz. İletişim 
tarzlarımız daha açık hale geldi ve bu, 
yaşamın diğer alanlarına da sıçradı. Sosyal 
medyaya yazı yazarken daha basit, 
anlatmak istediğimiz noktaya daha çabuk 
ulaşabilir oluyoruz. Bu sebepten ne yazık ki 
bazılarımız günlük hayattaki sohbetlerden 
sıkılmaya başladı. 

Unfollow’dan, ’lamaya, fav’lamaktan 
selfie’ye kadar yeni terimleri hayatımıza 
katan sosyal medyanın dil üzerinde 
açıkça bir etkisi var. Sosyal medyada 
aktif biri olarak çevrimiçi platformların 
ne kadar hızlı değiştiğini değil, aynı 
zamanda benim yazdığım dili nasıl 
etkilediğinin farkındayım.
Siz de fark etmişsinizdir; bizi çevreleyen 
kelimeler, kullandığımız kelimeleri 
etkiliyor. larımızda, lerimizde ve 
akıllı larımızda gördüğümüz o kadar 
çok yazı tipi var ki, teknoloji ile 
etkileşimimiz sonucunda dilde de 
birtakım değişimler oluyor. 

 ayrıca arkadaş gibi; statü, duvar, sayfa ve profil 
gibi ortak kelimeler için yeni anlamlar sunmak 
amacıyla çoğu platformdan fazlasını yapmıştır. 
Sosyal medya kanallarında ortaya çıkan diğer 

yeni anlamlar da sosyal 
medyanın karanlık tarafını 
yansıtıyor: Bir trol artık 
sadece Norveç 

folklorundan bir karakter 
değil, saldırgan ya da tahrik 

edici yorumları çevrimiçi 
platformlarda yapan kişi 
demek aslında. Bizim sosyal 

medyadan anladığımız kadarıyla 
konudan bağımsız espriler yapan 

kişilere de deniyor trol.
Sosyal medya, yeni kelimeler öğrenmemizi 

her zamankinden daha kolay hale getiriyor. 
Tabii öğrendiğimiz kelimelerin ne kadar anlamlı 
olduğu tartışılır. Ama gerçekten sözlüklere giren 
kelimeler de var. Oxford Dictionaries 2013’te 
Yılın Sözcüğü, selfie: Sözcüğün en erken 

kullanımına bir Avustralya internet forumunda 
rastlanıyor. Forumlar, Twitter, Facebook ve geniş 
kitlelerle anında etkileşim kuran diğer sosyal 
medya kanalları aracılığıyla bir sözcüğün 
yayılması hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Sosyal medyaya kolayca erişebilenler olarak ve 
bir platformdan diğerine geçerek çok fazla 
zaman harcıyoruz, bu bir gerçek. Bu sayede 
başkaları tarafından kullanılan dilleri 
keşfediyoruz. Kullandığımız kelimeler, yaptığımız 
kısaltmalar hakkında endişelenen büyüklerimiz 
var. Fakat onlar da biliyor ki sosyal medya dili 
kullanımı #cool ve heyecan verici... Artık birçok 
yetişkin de kullandığımız kelimelere ve kalıplara 
adapte oldu. Hatta bazen kullandıkları 
kelimelerden sonra “ay bak ben de alıştım 
gördün mü” diye yakınan ama aslında enerjik ve 
daha genç hissedenler var  Değişime ayak 
uydurmalı mı? Bu değişimde sosyal medyanın 
etkisinin çok büyük olduğu yadsınamaz, ancak 
bu konuyla ilgili tartışmalar gündemi daha çok 
meşgul edeceğe benziyor… 

U W O R D
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YOLLARIYENİİletişim kurmanın 

Yeni kelimeler ve anlamları

U-Tigers



Sosyal medya dilimizi 
nasıl değiştiriyor?

U H A S H T A G

Sosyal medya
 hesaplarından  
#BaşucuKitabım 
hashtagi ile paylaş-
tığınız favori fotoğ-
raflar bu sayfada.                 
Bir sonraki hashtag 
için bizi Uğur Okulları 
ve U-Tigers sosyal 
medya hesaplarından 
takip etmeye devam 
edin.

BaşucuKitabım# 
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BİRBİLENESORALIM
instagram.com/birbilenesoralim

GÖKÇEN ÇELİK
twitter.com/gokcencelik85

BUYUYUNCENEOLACAGIM
instagram.com/buyuyunceneolacagim

NHNERKL
twitter.com/NhnErkl 

ŞERİFE KAFALI
twitter.com/serifekafali



Berkcan Güven
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NEVİN: 2013’te vine’lar çekerek 
başladıktan kısa süre sonra çok büyük bir 
kitle edindiniz ve arkasından YouTube 
kanalıyla başarınızı katlayarak devam 
ettirdiniz. Berkcan Güven’i fenomen yapan 
süreç tam olarak nasıl ilerledi?
BERKCAN: BUNDAN ÜÇ SENE ÖNCE 
VINE’DAYDIM VE VINE’DA BIR ANDA 
BÜYÜDÜM. DAHA SONRA ORADAKI TAKIPÇI 
KITLEMI BAŞKA BIR MECRAYA AKTARMAK 
ISTEDIM. ÖNCE INSTAGRAM’DA DENEDIM, 

FAKAT INSTAGRAM’DA PEK BIR ŞEY 
ÜRETEMEDIĞIMI GÖRDÜM. ÇÜNKÜ 
INSTAGRAM’I CIDDEN SEVMIYORUM. 
ONDAN SONRA YOUTUBE’A GEÇMEYE 
KARAR VERDIM VE YOUTUBE’DA 
BÜYÜDÜM.

HARUN: Amanda Cerny ile yaptığınız 
röportaj da en çok izlenen videolarınız 
arasında. İzleyici sayısı 7 milyonu aşmış 
durumda. O röportajın hikayesi nedir?
BERKCAN: O sırada Amerika’daydım, orada 
bulunduğum esnada direkt Amanda’ya mail 
attım ve mail’ime dönüş yaptı. Ondan sonra 
gittim ve video çektim. Bayağı kolay bir hikâye 
oldu yani. :) Öyle asla zorluklar içerisinde değildi. 

Ben de hiç beklemiyordum bu kadar kolay 
olacağını.
HARUN: Hatırı sayılır bir hayran kitlesine 
sahipsiniz. Bu, hayatınızda neleri 
değiştirdi? Ünsüz Berkcan Güven olmak 
ile ilgili özlediğiniz şeyler var mı?
BERKCAN: Aslında çok bir şey değiştirmedi, 
hâlâ aynı yaşıyorum. Sadece taksiye falan 
biniyorum. :) Onun dışında çok da fazla bir şey 
değiştirmedi. Insanların gelip beni tanıması tabii 
ki güzel bir şey… Arada insanlar geliyor fotoğraf 

çektiriyorum. Ben de olabildiğince onları 
kırmamaya, onlara hep ilgi göstermeye 
çalışıyorum. Aynı yaşıyorum, yuvarlanıyorum. 

HARUN: Bir yandan da Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde öğrencisiniz. Okulla bu 
işleri beraber götürmek zor olmuyor mu?
BERKCAN: OKULLA GÖTÜRMEK ZOR 
OLUYOR TABII KI, AMA IKISINE DE BELLI 
ZAMAN AYIRABILIRSENIZ DAHA RAHAT 
EDEBILIYORSUNUZ. MESELA HAFTADA 
IKI GÜN DERS, DIĞER GÜNLERDE OKULU 
DEVAM ETTIREBILIYORUM. YINE DE AYNI 
ANDA HEM IŞ SAHIBI OLUP HEM DE 
OKULU DEVAM ETTIREBILMEK ZOR 
OLUYOR.

“YouTube         

Vine ile başlayan video serüveni YouTube’da son hız 
devam ediyor. 1996 doğumlu YouTube fenomeni Berkcan 

Güven’le sosyal medyayı, Amanda Cerny sohbetini, 
YouTuber olmanın avantaj ve dezavantajlarını konuştuk.

SÖYLEŞİ: NEVİN NAZ KAYADİBİ – HARUN KARAMERCAN
UĞUR OKULLARI KURTKÖY K AMPÜSÜ 7. SINIF ÖĞRENCISI - UĞUR OKULLARI BEYLIKDÜZÜ K AMPÜSÜ 12. SINIF ÖĞRENCISI

U I N T E R V I E W

insanları yaratıcılığa 
         iten bir yer"
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NEVİN: Artık çoğu genç öğrencinin bir 
numaralı isteği “YouTuber” olmak. Böyle 
bir hedefi olan öğrencilere ne tavsiye 
edersiniz?
BERKCAN: YouTube’un insanları yaratıcılığa iten 
bir yer olduğunu düşünüyorum. Boş boş video 
çekenler de var tabii ki. Ama sonuçta gençleri en 
azından bir şeyler üretmeye yönelten bir sektör 
olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden küçük 
çocukların hayalinin YouTube olması veyahut 
YouTube’a bir şeyler üretmek istemeleri beni 
mutlu ediyor. Çünkü insanları üreticiliğe iten bir 
şey olduğu için diyorum ki gençler güzel bir 
şeyler yapsın, güzelce örnek olalım 
kafasındayım.

NEVİN: Sizin gibi başarılı YouTuber’lardan 
Enes Batur bir sinema filmi çekti ve önemli 
bir gişe başarısı da elde etti. Sizin de 
ileride bir film çekme düşünceniz var mı?
BERKCAN: Var ama direkt var demek doğru 
olmaz. Şimdi değerlendiriyoruz, bakıyoruz hangisi 
bize daha güzel gelir. Çünkü bir film 
çıkartacaksam güzel bir film olmasını isterim. 
Sadece benim hayran kitlemin seveceği değil 
bütün insanların seveceği bir film çıkartmak 
istiyorum. Böyle bir hayalim var. Umarım her şey 
istediğimiz gibi olur. Enes’i de tebrik ediyorum. 
Cidden yaptığı zor bir şey ve başarılı oldu. 

NEVİN: YouTube’da insanlar Berkcan 
Güven’i izliyor, peki Berkcan Güven ne 
izliyor? Beğendiğiniz ve beğenmediğiniz 
YouTuber’lar kimler? Hangi tür YouTube 
kanalları size daha çok hitap ediyor?
BERKCAN: Beğenmediğim YouTuber’ları 
buradan tabii ki söylemeyeceğim. :) Ama 
beğenmediğim YouTuber var tabii. Beğendiğim 
YouTuber’lar bizim Orkun (Işıtmak), Yusuf 
(Aktaş). Onları, kafalarını seviyorum yani. Cidden 

Türkiye’de güzel iş yapan nadir 
YouTuber’lardan. 

NEVİN: YouTube’un ana sayfasına girdiniz 
ve birçok arkadaşınız YouTube’da video 
yüklemiş. İlk önce hangi videoyu 
izlerdiniz?
BERKCAN: BAŞLIĞI EN ILGI ÇEKICI OLANI 
IZLERIM MUHTEMELEN. ASLA ARKADAŞIM 
DIYE KAYIRMAM YANI. ILGIMI HANGISI 

ÇEKERSE ONU IZLERIM GIBIME GELIYOR. 
AMA HERHALDE ORKUN’U AÇARIM.

HARUN: Sosyal medya dışında bir gelecek 
planlamanız, bir kariyer hedefiniz var mı?
BERKCAN: Kariyer hedefim var tabii ki. Şu an 
belli film teklifleri geliyor. Ona göre ben de 
kendime rota çiziyorum. Ne olacağını ben de 
bilmiyorum. O yüzden bir anda kariyerim de 
değişebilir. 

YOUTUBE’UN INSANLARI 
YARATICILIĞA ITEN BIR YER 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 
BOŞ BOŞ VIDEO ÇEKENLER DE 
VAR TABII KI. AMA SONUÇTA 
GENÇLERI EN AZINDAN BIR 
ŞEYLER ÜRETMEYE 
YÖNELTEN BIR SEKTÖR 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 

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

UgurOkullari

ugur.okullari

UgurOkullari
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U I N T E R V I E W

NEVİN: Eski Berkcan Güven hakkında 
özlediğiniz şeyler var mı?
BERKCAN: Ben eskiden asosyaldim. Eski 
Berkcan daha çok evde oturan, daha çok 
bilgisayar oynayan Berkcan’dı. Biraz öz güven 
kazandım. Eski Berkcan’da özlediğim şey 
eskiden bu sektöre karşı daha saf duygular 
içindeydim, daha eğleniyordum. Artık iş olduğu 
için her şeyi atamıyorum kanala. Bana komik 
gelen her şeyi atamıyorum. Çünkü çok geniş 

bir kitle olduğu için yayılımı çok kolay. Yanlış bir 
şey dediğiniz anda insanların tepkileri çok daha 
çabuk büyüyor. Veyahut linç yiyebiliyorsunuz 
bazı şeylerden dolayı. O yüzden büyük bir 
kitlemin olması beni birazcık darlıyor. Darlayan 
tarafları tabii ki olacak. Geniş kitlelere hitap 
eden bir iş yapıyoruz. Eski Berkcan’da daha 
eğlenceli, her hareketi yapmaya daha çok 
cesaret edebilen bir insan vardı. Şu an her 
hareketi yapamıyorum. 

KISA KISA
Berkcan Güven’e 

bazı sözcükler söyledik; 
o da bize bu sözcüklerin onda ilk neleri 

çağrıştırdığını söyledi.

En sevdiğiniz yemek? 
Pırasalı börek

En sevdiğiniz oyun 
NBA 2K18 

Ortaokul/Lise yıllarınızda en sevdiğiniz ders 

Edebiyat ve Tarih 

Burcunuz? 
İkizler

En sevdiğiniz şehirler
California ve Sinop

En sevdiğiniz müzisyen 
Travis Scott

Bir daha dünyaya gelsem ... olmak isterdim

YouTuber

En sevdiğiniz film

Prestij

En sevdiğiniz spor
Basketbol

En sevdiğiniz kitap 

Yabancı - Albert Camus

Hayatta en nefret 
ettiğiniz şey 

Ayak
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Maker Fest’ler, yani özellikle genç 
mucitlerin bir araya gelip 
yarattıkları ürünleri sergiledikleri, 
yaratıcılığın kutlandığı festivaller 
her geçen gün yayılıyor. Bir 
panayır, bir karnaval renkliliğinde 
gerçekleşen etkinlikler dünyada 
birçok şehirde olduğu gibi, 
Türkiye’de de pek çok yerde 
düzenleniyor. Biz de genel olarak 
Maker Fest’leri mercek altına aldık 
ve 21 Nisan’da düzenlenecek 
U MakerFest’e daha yakından 
baktık!



U C O V E R

Milenyum çağıyla birlikte 
teknolojide yaşanmaya başlayan 
hızlı gelişmeler, günlük 
hayatımızı bir hayli kolaylaştırdı 
ve kolaylaştırmaya da devam 

ediyor. Ayrıca bu hızlı teknolojik gelişmeler, 
hayatımızın daha büyük alanını kaplamaya 
başladığı gibi, bizi de kendisine daha bağımlı 
kılıyor ve sonuç olarak en kolay gündelik 
işlerimizde bile teknolojiden daha çok yararlanır 
bir hale geliyoruz. İşte tam da bu yüzden, 
özellikle son 15-20 yılda dünyanın her tarafında 
insanlar, yaşamlarını daha da kolaylaştıracak 
küçük ve kullanışlı icatlar hakkında bireysel 
olarak da kafa yormaya başladı. Hal böyle 
olunca, bu yerel mucitleri bir araya getirecek 
festivaller de adeta şart oldu. İşte Maker Faire 
hareketi tam da burada karşımıza çıkıyor. Artık 
yılda yaklaşık 190 kez, dünyanın farklı yerlerinde 
yapılan bu “Maker” karnavalları, her yaştan 
yüzbinlerce insanı büyük bir heyecanla bir araya 
getirme potansiyeline sahip.
İlk kez 2006 yılında, her yaştan teknoloji 
meraklıları, mucitler, eğitimciler, mühendisler, 
bilim kulüpleri, yazarlar, sanatçılar, öğrenciler 
ve ticari katılımcıların bir araya gelmesiyle San 
Francisco’da toplanan Maker Fest, ‘Maker’lara 
icatlarını kendileri gibi ilgili insanlara ve diğer 
Maker’lara tanıtmak ve Maker hareketini 
kutlamak adına büyük bir fırsat doğurdu. Make 
Magazine tarafından yapılan ve çok büyük bir 
ilgiyle karşılanan ilk Maker Fest’in ardından bu 
organizasyon da gelenekselleşti, hatta başka 
birçok şehre ve ülkeye yayılma fırsatı buldu. 
Sadece San Francisco ve New York’taki 
etkinliklere yılda yaklaşık iki yüz bin katılım olan 
Maker Festivaller, Türkiye, Fransa, İspanya, 
Hindistan, Almanya, Japonya ve adlarını buraya 
sığdıramayacağımız daha birçok ülke ve şehirde 
gerçekleştiriliyor. Katılımcıların yaklaşık yarısı 
ise 18 yaş altı öğrencilerden oluşuyor. Kendi 
deyimleriyle, “sadece bir şeyler yaratmanın ve 
bunu paylaşmanın saf sevinci için” toplanan 
Maker’lar, buluşlarını birçok insana 
ulaştırdıkları bu festivallerde amaçlarına 
ulaşmanın keyfini çıkarıyorlar.
Peki bu festivallerde tam olarak ne oluyor? 
Kısaca anlatmak gerekirse, panayır havasında 
geçen bu etkinliklerde, Maker (yani üretici, 
üreten, yapan kişi), yaptığı projeleri ziyaretçilere 
tanıtıyor. Satış yapan ticari firmalar olduğu gibi, 
gönüllü yapan da birçok Maker olabiliyor. Bunun 
sonucunda da icatlar ilgilileriyle buluşuyor ve 
aynı zamanda Maker’lar arasında bir ‘network’ 
de kurulmuş oluyor.
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ELEKTRO SAKSAFON
Arduino ve Saksafonun birleştirilmesiyle 
oluşturulan bu harika Make Faire projesi, 

Arduino’yu harekete geçirmek için ağız kısmında 
bir basınç sensörü kullanarak saksafon sesi elde 

edilmesini sağlıyor. Proje ise Ben Lehrer ve 
Jonathan Roach’a ait.

ROBOTIGER
Queens Vocational Technical High 

School’un robot takımı, yüksekte bir 
yere konumlandırılan topları 

vurabilen bir robot inşa etti. Bu 
keşifleri ayrıca ülke çapında 

da bu iş için kullanılan 
ilk robot oldu.

WILGRID WOBBLER 
KİNETİK ŞARJ CİHAZI

Hepimizin işine yarayacağı 
şüphesiz olan bir icat daha: Kinetik 

Şarj Cihazı. Sallayarak ya da 
çalkalayarak enerji üreten ve bu 
sayede telefonlarımızı kabloya 

bağlı kalmadan şarj edebilmemizi 
sağlayan bu buluş, yakın zamanda 
hepimizin çantalarında yer alabilir.

BİTKİLERDEN 
ŞARJ ELDE ETME

Bir diğer ilginç şarj yöntemi ise bitkileri 
kullanarak mobil cihazları şarj eden bir başlık. 

Elektriği bulamayacağını düşündüğün bir yerde 
sana elektrik sunan bu proje de bir hayli ilgi 

çekenler arasında olsa da, şimdilik şarj etme 
hızı biraz düşük.
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7 yaşından 70 yaşına kadar birçok farklı Maker’dan gelen buluş ve fikirlere ev sahipliği 
yapan Maker Fest, zaman zaman ufkumuzu açacak, zaman zaman gündelik 

hayatımızı kolaylaştıracak birçok farklı buluşa tanıklık etmemizi sağlıyor. Şimdi son 
yıllarda dikkatimizi çeken yüzlerce farklı buluştan birkaçına beraber bakalım.
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TERRA NEERU SULAMA SİSTEMİ
Hindistan gibi musonlara bağımlı bir ülkedeki bir su 

krizi, çiftçiyi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 
2010 yılında, Hindistan’daki tarım arazilerinin sadece 
%35’i güvenilir bir şekilde sulanabildi. Ekili arazilerin 
yaklaşık 2/3’ünün muson gübresine bağımlı olduğu 

Hindistan’da bir maker tarafından geliştirilen 
Terra Neeru, nem, nem içeriği, su sıcaklığı, ışık 

kompozisyonu ve yoğunluğunun kontrol 
edilebildiği IoT tabanlı, ticari olarak 

uygulanabilir büyük ölçekli bir sistem 
sunmayı hedefliyor.

EBEVEYN YÖNLENDİRME 
KASKETİ
Japonya’dan gelen bu ilginç fikir ise partilerde 
babasının omzuna bindiğinde iletişim sorunu 
çeken küçük bir çocuktan gelmiş. Babasının 
başına taktığı kasket sayesinde onu sağa sola 
yönlendirerek iletişimini sürdürebiliyor ve 
partide istediği yöne doğru gidebiliyor.

AHŞAP AKVARYUM
Slovenya’dan gelen bu akvaryum fikrinde en öne 
çıkan özellik akvaryumun çok çok ucuza, 5 euro 
gibi bir fiyata mal edilebiliyor olması. Peki su nasıl 
dışarı akmıyor? Su yalıtımını sağlayabilmek için 
laminasyon folyo kullanılan projede, duvarlar da 
toksik olmayan silikonla takviye edilmiş. 
Akvaryumun bir kısmı, bir güneş paneli kullanarak 
suyun oksijene tabi tutulduğu hidrofobik bir sistem 
olarak düşünülmüş.

NE KADAR 
HIZLISIN TESTİ
Israil Maker Fest’te kendini 

gösteren Avishay Orpaz’ın 

hazırladığı eğlenceli hız testleri 

serisi... Görevler düğmelere 

yeterince hızlı basma, oyun 

konsollarının üzerinde beliren 

işaretleri yakalama ve takip 

etmeyi içerir. Sonuçlarınızı 

önceki katılımcılarla karşılaştırın 

ve rekor kırmaya çalışın.

PORTRE RESSAMI
Portre Ressamı, José Salatino 
tarafından yaratılmış, bilgi portalı olarak 
dijital bir görüntü kullanarak fırça ve 
boya ile portreler çizen bir robot. Gerçek 
bir ressamın kullandığı gibi gerçek fırça 
darbeleri ile resmini tamamlayan 
portre ressamı, dört farklı fırça 
arasından seçim yapıyor, renk veya ton 
değiştiğinde onları temizliyor ve 
150’den fazla farklı renk elde etmek için 
boyaları karıştırıyor.

Her gün, aynı görünümlü, sonsuz sayıda 
arkadaş ve tanıdık görmeye devam ediyoruz: 
Komik, tatlı, karizmatik veya benzeri bir şey 
yapmak için poz veriyoruz ancak bu 
yaptığımızın arkasında, gerçekten kim 
olduğumuza dair çok az şey gösteriyoruz. 
Kaybolmama Ayna/Kamerası, ziyaretçileri 
güzellik ve karizmatiklik istikametinden 
vazgeçmeye zorlayan, Luisa Fabrizi ve Andre 
Landwehr tarafından yapılan interaktif bir 
Ayna/Kamera. Ziyaretçilerin görünmesi için 
çığlık atması veya ses çıkarması gerekir. 
Kendinize ifade etme şansı vermezseniz 
resimde görünmeyeceksiniz ve bunu 

yapmak için karizmanızdan 
vazgeçmek zorunda 
kalacaksınız.

KAYBOLMAMA 
AYNA/KAMERASI

U C O V E R



DORTMUND
10-11 MART 2018

NEWCASTLE
28-29 NİSAN 2018

VİYANA
5-6 MAYIS 2018

BARSELONA
14-16 HAZİRAN 2018

BILBAO
EKİM 2018

PARİS
EKİM 2018

MIAMI
7-8 NİSAN 2018

QUEENS, NEW YORK
21-23 EYLÜL 2018

KANSAS CITY, MISSOURI
23-24 HAZİRAN 2018

AUSTIN, TEKSAS 
5-6 MAYIS 2018

DENVER, COLORADO
12-13 EKİM 2018

SAN MATEO, 
CALIFORNIA 
18-20 MAYIS 
2018
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DETROIT, MICHIGAN
28-29 TEMMUZ 2018

Son yıllarda dünyada 
önem kazanan belli 
başlı maker fest'leri 
sizin için işaretledik!
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DORTMUND
10-11 MART 2018

BILBAO
EKİM 2018

CHEMNITZ
12-15 NİSAN 2018

KAHIRE
10 MART 2018

ANTALYA
21 NİSAN 2018

İSTANBUL
28-30 EYLÜL 2018

BERLIN
25-27 MAYIS 2018

HONG KONG
7-8 TEMMUZ 2018

SİNGAPUR
17-19 AĞUSTOS

2018

PEKİN
AĞUSTOS 2018

BENGALURU
KASIM 2018

ROMA
12-14 EKİM
2018

TOKYO
4-5 AĞUSTOS 2018

TAIPEI
EKİM 2018

U C O V E R
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UGURLU MUCITLER 
GELECEĞİN PROJELERİNİ ÜRETİYOR

U-MakerFest, bu sene 21 Nisan’da Uğur Okulları 
Muratpaşa Kampüsü’nde düzenlenecek.  

Uğur Okulları Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı Metin Akça, 
‘Maker hareketi’ni ve etkinliği anlatıyor.



Maker hareketinin okullarda 
yaygınlaşmasının önemi nedir?
Global dünyada “tüketen nesiller” yetişmeye 
devam ediyor. “Maker hareketi” ise tüketimden 
üretime geçiş için bir başlangıcı temsil ediyor. 
Bu felsefe ile yetişen bireyler tüketici olmaktan 
çok üretici ve girişimci olmayı benimser. Eğer 
toplumda topyekün bir hareket başlatıp 
ülkemizi layık olduğu yerlere taşımak 
istiyorsak Maker çocuklar ve gençler 
yetiştirmeliyiz. Maker bir çocuk, problemleri 
çözmeye odaklı bir birey olarak yetişiyor, grup 
ile çalışma becerisi ediniyor, liderlik vasfı 
kazanıyor ve böylece grupları hedefe yöneltme 
becerisine sahip oluyor. Ileride girişimci bir 
nesil oluşturacak olan bu bireyler, daha fazla 
üreten ve geliştiren bir topluluk yaratmak 
konusunda lider olacaklar. Umarım ki bu 
felsefe ile yetiştirdiğimiz çocuklarımız ve 
gençlerimiz bizlere ve topluma faydalı bireyler 
haline dönüşecekler.

Okullarda öğrencilere bu kapsamda ne 
gibi eğitimler veriliyor?
Okullarımızda öğrencilerimize 21’inci yüzyıl 
becerilerini kazandırabilmek amacıyla okul 
öncesinden 10’ncu sınıfa kadar U-BIT dersi 
uyguluyoruz. Ders kapsamında 
öğrencilerimizin Bilişim Teknolojileri, Kodlama, 
Robotik, Animasyon, Oyun Tasarımı ve Dijital 
Vatandaşlık alanlarında kazanımlar elde 
etmelerini hedefliyor ve bu alanda becerilerini 
geliştiriyoruz. Alanında uzman 
öğretmenlerimiz müfredat kapsamında 
Türkiye’nin her bölgesinde yer alan 
okullarımızda aynı becerileri kazandırabilmek 
adına mesai harcıyor. Aynı zamanda 
dersimizde alanında uzman yazarlar 
tarafından yazılan ders kitapları ve tam 
donanımlı Bilgisayar Laboratuvarımızda 
dersimizi destekleyen tüm araç gereçler ile 
konular ele alınıyor.

U MakerFest’in amaç ve kapsamı nedir?
Öğrencilerin tüm yıl boyunca kazandıkları 
problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme 
gibi 21’inci yüzyıl becerilerini pratiğe 
dönüştürmeleri, önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. Bu kapsamda düzenlediğimiz çeşitli 
etkinliklerden biri olan U MakerFest’in de bu yıl 
ikincisini gerçekleştirmek üzere büyük bir 
heyecanla hazırlıklarımıza başladık.
U MakerFest, öğrencilerimizin okullarında 
kazandıkları eleştirel düşünme ve grup 
etkinliklerine katılabilme, gruplara öncülük ve 
liderlik etme, girişkenlik ve girişimcilik, etkili 

sözlü ve yazılı iletişim becerilerini pratiğe 
dönüştürmelerini amaçlamadığımız bir 
festival. Teknoloji ile “kendin yap” kültürünün 
birleşiminden oluşan “Maker” hareketini 
destekleyen U MakerFest’te öğrencilerimiz 
Robotik, Oyun Tasarımı, 3D Tasarım ve Video/
Animasyon alanlarında oluşturdukları 
projelerini sergileyecekler. Akademisyenler, 
sektörün önde gelen isimleri ve eğitimcilerden 
oluşan jüri heyetine mini bir sunum ile 
hedeflerini anlatacaklar. Uğur Okulları ortaokul 
ve lise öğrencilerinin oluşturduğu minimum 2, 
maksimum 6 kişilik takımlar ile festivale 
katılacaklar. Temaya uygun olarak tespit 
ettikleri her probleme çözüm üretebilecek bir 
fikir bulup ve bu fikirlerini prototiplemek için 
her platfomu kullanabilecekler.

Öğrenciler bu festivale nasıl hazırlanıyor?
Festivale hazırlanan öğrencilerimize her yıl 
değişen bir tema veriliyor. Ilk olarak 
öğrencilerimizin tasarım odaklı düşünme 
felsefesinden yola çıkarak belirlenen bir tema 
için tanımlanacak olan problemlere yeni fikirler 
ve çözümler üretmesi isteniyor. Burada tasarım 
odaklı düşünme felsefesinin adımlarına da 
değinmek gerekir. Jüri, öğrencilerin projelerini 
“Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple ve 

Test Et” adımlarına göre değerlendirilecek.

Öğrenciler ne gibi projeler hazırlıyor?
Festivalin amacı temaya uygun tespit edilen bir 
probleme çözüm üretmek olduğu için 
öğrencilerimiz belirlenen tema çerçevesinde 
tespit ettikleri problemleri listeliyor. Ardından 
bir probleme çözüm üretecek projeler üretiyor. 
Projelerin alanları temaya göre değişiklik 
gösterebiliyor. Bu çözüm için bir prototip 
üretiliyor ve süreç test ediliyor. Geçtiğimiz yıl U 
MakerFest’in teması ‘Mahallem ve Ben’ idi. 
Öğrenciler mahallelerinde tespit ettikleri 
ulaşım, atık, hayvanlarla ilgili çeşitli problemleri 
tespit edip çözüm ürettiler. Twitter hesabımız  
@ugurkodluyor sayfasından bu çözümleri 
takip edebilir, ilham alabilirsiniz.

Geçen yılın ve bu yılın temaları, projeleri, 
etkinlik kapsamı nedir?
Öğrencilerimiz geçen yıl ‘Mahallem ve Ben’ 
teması kapsamında projelerini üretip festivale 
katılırken bu yıl ‘Turizm 4.0’ teması 
kapsamında turistlik değerleri ön plana 
çıkaracak, turizmde farklılık yaratacak ve 
turistik ihtiyaçlara yönelik projeler üretecekler. 
Merak ve heyecanla birbirinden yaratıcı 
projeleri gözlemlemeyi bekliyoruz.

U C O V E R
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Hayır, Maker 
Fest’e katılım 

tamamen 
ücretsizdir.

Elbette. Katılmak 
istediğin Maker Fest’ler 

herkesin ekibini ve 
projesini alıp icatlarını 

tanıtabileceği 
platformlardır.

Dünya çapında birçok farklı Maker Fest 
yapılıyor, bunları internet sayfalarından 
takip ederek festival tarihlerinden sana 
uyana katılım gösterebilirsin. Ayrıca 
Türkiye’de de çok önemli Maker Fest’ler 
var.
21 Nisan’da yapılacak olan U-MakerFest, 
Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü’nde 
olacak. Seni de bekleriz!

SORULARLA MAKER FEST
Maker Fest’e 

nasıl 
katılırım?

Ben de 
projelerimle 

Maker Fest’e 
katılabilir 

miyim?

Maker 
Fest’de 

satış 
yapılıyor mu?

Maker Fest için önemli 
olan, basit veya kolay 

da olsa bir fikriniz 
olmasıdır. Fikirleriniz 

ne olursa olsun, 
katılmak hem size hem 

fikrinize değer 
katacaktır.

Bir projem var ama 
yeterince iyi değil, 
insanlar ilgi duyar 

mı bilmiyorum. 
Yine de katılmalı 

mıyım?

Evet, çoğu Maker Fest’te 
satış yapmak mümkündür. 

Projelerinizi ilgilenen 
firmalara ya da kişilere 

Maker Fest’te satabilir, siz 
de bir başkasının projesini 

satın alabilirsiniz. Kendi 
Maker Fest’imi 

düzenlemek 
istiyorum. Bu 
mümkün mü?

Elbette bu da mümkün. 
Yaşadığınız lokasyonda bir 

etkinlik düzenleyebilir ve bunu 
internet aracılığıyla duyurarak 

katılımı artırabilirsiniz.

Katılım ücretli 
midir?
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NE VAR NE YOK?
ETKİNLİK: Rahmi M. Koç Müzesi Çocuk Atölyeleri

TARİH: 3, 10 ve 31 Mart
YER: Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
Rahmi Koç Müzesi yaşları 4 ile 12 arasında değişen gençlerin 
sosyal, zihinsel ve duygusal 
gelişimlerine katkı sağlayacak hafta 
sonu atölyeleri sunuyor. Mart 
boyunca her hafta sonu ayrı yaş 
grubuna yönelik olacak atölyelerde 
heykel yapımından tasarımcılığa 
gençlerim yaratıcılığını geliştirecek 

aktiviteler olacak. ETKİNLİK: Notre Dame Quasimodo Müzikali
TARİH: Mart ve Nisan ayları boyunca çeşitli tarihlerde

YER: Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde
Victor Hugo’nun en bilinen eserlerinden biri olan 
“Notre Dame’ın Kamburu” eserini bir de 
müzikal olarak sahnede izleyin! Fransız 
İhtilali sonrasında Fransa’da yaşayan 
Quasimodo’nun Esmaralda’ya olan aşkını 
konu alan romanı Kumbara Görsel 

Sanatlar ekibi sahneye taşıyor. Müzikal 
Muş’tan Batman’a, Diyarbakır’dan 

Konya’ya , Adana’dan Kahramanmaraş’a 
ülkenin pek çok şehrinde sahnelenecek.

ETKİNLİK: Anadolu Ateşi - Kıvılcım
TARİH: Mart ve Nisan Boyunca

YER: Mall of İstanbul MOİ Sahne, İstanbul
Dünyaca ünlü dans topluluğu “Anadolu Ateşi”nin miniklerinin 
gösterisi olan “Kıvılcım” Mart ve Nisan 
aylarında çeşitli tarihlerde İstanbulda 
olacak. Yaşları 4 ile 12 arasında 
değişen seksen yetenekli çocuk 
doksan dakika boyunca büyüklere taş 
çıkaracak koreografilerle sahnede 

olacak.

ETKİNLİK: TEDxAnkara
TARİH: 10 Mart

YER: Congresium, Ankara
“Paylaşmaya Değer Fikirler” projesi ile ortaya çıkmış olan 
TED konuşmalarının bağımsız bölgelerde yapılan 

konuşmalarından biri olan “TEDx” bu 
sene Ankara’da yapılıyor. Eğitim 
girişimcisinden psikoloğa, tv programı 
yapımcısından spor spikerine, 
oyuncusundan sinirbilimcisine 
toplamda sekiz kişinin konuşmacı 
olacağı etkinlikte bu senenin teması 
“Dream of You” olacak. 

ETKİNLİK: Minik Şeflere Burger
TARİH: 17 Mart

YER: Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi, İstanbul
Bu workshop ile 4-12 yaş aralığındaki küçük aşçılar 
mutfağa girip yemek yapmayı öğrenecek. Dört saat 
sürecek olan bu eğitimde minik şefler sadece 
cheeseburger yapmakla kalmayacak burgerlerinin 
yanında fırında patates, karamelize soğan ve bir de 
browni yapacak. Bir yandan yaşıtlarıyla eğlenirken bir 
yandan da yemek 
pişirecek olan 
gençleri eğlenceli 
bir aktivite 

bekliyor!

ETKİNLİK: Circo Belluci - Hayvan Dostu 
Gösteri

TARİH: 1-4 Mart
YER: Flyinn Avm, İstanbul
İtalya’dan ülkemize gelen ünlü “Belluci Sirki” 
Mart’ın ilk dört günü İstanbul’da olacak. “Circo 
Belluci” sirkteki kötü şartlardan etkilenen 

hayvanları korumak için hayvansız 
gösterilerle izleyiciyle buluşacak. 
İtalyan ekip konuklara iki perdelik 
heyecan ve eğlence dolu bir 

gösteri sunacak.



U A G E N D A
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Mart ve Nisan boyunca 
katılabileceğiniz eğlenceli 
ve kültürel etkinlikler neler 

bir bakalım…

NE VAR NE YOK?

ETKİNLİK: Eurasia Airshow
TARİH: 28-29 Nisan

YER: Antalya Uluslararası Havalimanı
Türkiye’nin uçuş gösterilerinin yapılacağı  ilk ve en büyük 
havacılık etkinliğine hazırlanın. Bu sene ilk defa Antalya’da 
yapılacak olan Eurasia Airshow’da dünyanın dört bir 
yanından sivil ve askeri uçaklar bu şovda buluşacak. Bu 
büyük havacılık fuarında nefes kesici uçuş gösterilerinin 

yanında dünya rekorlarıyla 
yarışacak akrobatik 
uçuşlar da olacak.

ETKİNLİK: Denizli Kitap Fuarı
TARİH: 30 Mart - 8 Nisan

YER: EGS Fuar Alanı, Denizli
Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen ve Ege’nin en büyük kitap 
fuarı olma özelliğini taşıyan “Denizli Kitap Fuarı” bu sene 30 
Mart ile 8 Nisan 
arasında 
gerçekleşecek. 
Katılımcıların 
kitaplarla buluşacağı 
fuarda ünlü yazarlarla 
söyleyişiler ve imza 

günleri de olacak. 

ETKİNLİK: Antalya Kum Müzesi
TARİH: Mart ve Nisan boyunca

YER: Sandland Lara, Antalya
Dünyanın en büyük kum heykelleri müzesinden biri olan 
“Antalya Kum Müzesi” 30 Nisan’a kadar kötü hava koşullarının 
olmadığı her gün sabah dokuz ile akşam yedi saatleri arasında 
konuklara açık olacak. Dünyanın pek çok ülkesinden gelen 
profesyonel kum heykel sanatçılarının 
üç haftalık çalışmalarıyla on bin ton 
nehir kumu kullanılarak yapılmış 
olan heykellerin olduğu bu müzeyi 
gezerken gözlerinize 

inanamayacaksınız.

ETKİNLİK: Coffee Carnaval Coffee&Bakery Festival 
TARİH: 28 - 29 Nisan

YER: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir
Kahve severler buraya! Eskişehir baharın gelişini kahve ve müzik 
dolu bir festival ile kutluyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte 
ünlü baristalardan workshop 
ve seminerler,  ücretsiz 
konserler, dünyanın dört bir 
yanından gelen kahveler ve 
ücretsiz türk kahvesi 
tadımları olacak. 

ETKİNLİK: TEDxİstanbul
TARİH: 23 Nisan 

YER: Zorlu PSM - Ana Tiyatro, İstanbul
Açılımı “Technology”, “Entertainment” 
ve “Design olan TED’in İstanbul’da 
bağımsız olarak düzenleyeceği 
etkinlik 23 Nisan çocuk bayramında 
gerçekleşecek. Birbirinden ünlü ve 
değerli konuşmacıların “Gidilmeyen 
Yol” teması üzerinde konuşacağı bu konferansta katılımcılar 

konuşmacılar ile birebir konuşma fırsatı yakalayacak ve 
konferanstan katılım sertifikalarıyla ayırlacaklar. 

ETKİNLİK: İzmir Çikolata Festivali
TARİH: 20 - 23 Nisan

YER: İzmir Arena, İzmir
Çikolataya kim hayır diyebilir? İzmir 
bu sene 23 Nisan çocuk bayramını 
çikolataya doyarak kutlayacak! Üç 
günlük sürecek olan bu festivalde 
ikramlar, söyleyişiler, 
workshoplar, gösteriler ve 

yarışmalar olacak. Üstelik çocuklar 
için de pek çok eğlenceli ve lezzetli 

aktivite olacak. 
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David Beckham 
1992’de başladığı 
futbol hayatına 
2013’teki jübilesiyle 
nokta koymuştu. Aktif 
sporculuk yaşantısını 
bitirdiğinde ise birçok 
sporcunun yaşadığı 
düşüşü yaşamadı ve 
ince ince örülmüş 
sapasağlam bir kariyer 
inşa etmeyi başardı.
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U P E R S O N

AVID Beckham, 1992 yılında 
Manchester United 
formasıyla başladığı 
profesyonel futbol kariyerini 

2013’te Paris’te noktalarken, dünyanın en büyük 
ikonlarından biri ve en popüler sporcusuydu. Ama 
durun, futbolu bıraktıktan sonra daha da ünlü bir 
sporcuya ve daha büyük bir ikona dönüştü! Kulağa 
belki ilginç geliyor ama, David Beckham neredeyse 
tüm sporcuların aksine emekli olduktan sonra, 
kendine müthiş bir yol çizerek hem şöhretini hem de 
kariyerini inşa etmeyi sürdürüyor.
Profosyonel sporculuk, günümüzde birçok genç 
insanın hayalini kurduğu mesleklerin başında geliyor. 
Spor kariyeri, getirdiği maddi imkanların yanında 
şöhret ve bilinirlik kazandırması ile her anlamda 
insanlar için cazip bir kariyer fırsatı olarak görülüyor. 
Fakat, hepimizin bildiği üzere, profesyonel sporcuların 
kariyerleri en fazla 35-36 yaşlarına kadar devam 
edebiliyor. Bu genç yaş, tabii ki emekli olmak için çok 
erken bir zaman. Ancak kamuoyunun bu pırıltılı 
kariyere fazlaca odaklanması, emeklilikten sonra tüm 
ilgiyi ve maddi olanaklarını kaybeden sporcular için de 
zor zamanların başlaması anlamına geliyor. Çoğu 
sporcu kariyer planlarını emekliliğe kadar 
tasarlamanın yanlışlığıyla yüz yüze kalıyorlar. Yıllık 

ortalama maaşın 6 milyon dolar olduğu NBA’de 
bile, oyuncuların %40’ının basketbolu 

bıraktıktan sonra iflasını verdiklerini biliyor 
muydunuz? Tam da bu bahsettiğimiz 

sebepten ötürü...
Işte David Beckham örneği tam da 

burada karşımıza çıkıyor. 21 
sene üst düzeyde oynadığı 

futbol kariyerini 
noktaladıktan sonra, 

hem şöhretini hem servetini artırmayı başarmış, 
kariyerine emin adımlarla devam eden birinden 
bahsediyoruz.
Maradona’nın “Futbol sahasında olmak için fazla 
yakışıklı”, Pele’nin ise “Bir futbolcudan çok pop-star 
gibi” diye nitelendirdiği David Beckham, Manchester 
United, Real Madrid, Milan, Paris Saint-Germain gibi 
dünyanın en önemli liglerinin en önemli kulüplerinde 
forma giydiği süreçte, Pele ve Maradona’nın da altını 
çizdiği şeyi fark etmiş olacak ki, futbolu bıraktıktan 
sonra kariyerini daha fazla görünür olacağı ve 
magazinel yönüyle daha fazla ortaya çıkabileceği 
şekilde kurdu. Hatta diyebiliriz ki, futbol kariyerinin son 
5 yılını geçirmek için MLS, yani Amerikan Futbol 
Ligi’ne transfer olması bile aslında futbol sonrası 
kariyer yatırımlarından biriydi. Amerika’ya transfer 
olduktan kısa süre sonra Los Angeles’ta “David 
Beckham Futbol Okulları” açarak işe başlayan 
Beckham, ESPN kanalı ile de “David Beckham: New 
Beginnings” adlı belgeselin anlaşmasını yaptı. Hemen 
ardından eşi Victoria Beckham da farklı bir televizyon 
kanalıyla “Victoria Beckham: Coming to America” adlı 
bir realite şova başladı. Los Angeles Galaxy 
takımından kazandığı ütopik rakamın arkasına 
saklanmak yerine Amerika’da müthiş bir kariyer 
şekillendirme işine giren David Beckham, Amerika’da 
liglerin tatil olduğu dönemlerde de Avrupa’ya dönerek 
Milan ve Paris Saint-Germain forması giydi. Bu 
takımlarda kazandığı ücretlerin tamamını hayır 
kurumlarına bağışlayan David Beckham, bu 
hareketiyle de tüm kamuoyunun takdirini kazandığı 
gibi, kariyerine de yeni bir yön daha eklemiş oldu; 
hemen bunların ardından UNICEF elçisi seçildi ve 10 yıl 
bu görevini devam ettirdi.
Futbol kariyerinin son yıllarında ekmiş olduğu bu 
tohumların filizlenmesi de gecikmedi. Sadece “Lütfen 
sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakın” demek için 
bir GSM şirketiyle anlaşan ve bu anlaşmadan yaklaşık 
30 milyon dolar kazanan David Beckham, daha sonra 
da sayısız markayla sponsorluk anlaşmaları yaptı ve 
bazen markanın yüzü olarak, bazen ise mankenlik 
yaparak birçok markayı temsil etti. Breitling, Sky 
Sports, Belstaff, Jaguar, China Auto Rental, Sands 
China, Adidas bu markalardan sadece bazıları. Son 
olarak ise, David Beckham Çin Futbol Ligi Büyükelçiliği 
görevine getirildi.
Ayrıca emekli olduktan hemen sonraki yıl “Dünya’nın 
en çok kazanan emekli sporcusu” listesinde, yıllık 
75 milyon dolarlık geliriyle Michael Jordan’dan sonra 
ikinci sırada yer aldı.
Elbette tüm sporcular Beckham’ın yaptığı kariyer 
atılımını yapmayı başaramayabilir. Tarzı, yakışıklılığı, 
eşi ve ailesiyle de sürekli gündemde olan David 
Beckham için bu kariyere ulaşmak belki bir nebze 
daha kolaydı, bununla birlikte global anlamda elde 
ettiği kariyer başarıları, sadece sporculara değil, tüm 
profesyonellere ilham kaynağı olacak nitelikte.

David BeckhamNASIL
OLUNUR?

3 KENDİ TARZINIZ OLSUN: David 
Beckham, saha içinde olduğu kadar saha 
dışında da tarzı ve stiliyle dikkatleri çekmeyi 
başarmıştı. Bu onu meslektaşlarından her 
zaman bir adım öne çıkardı.
3 ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞIN: Çağının en iyi 
sağ kanat oyuncusu olarak adlandırılan 
Beckham, bunu sadece yeteneklerine borçlu 
değil. Hangi takım arkadaşına sorarsanız 
sorun, gördüğü en çalışkan oyuncunun 
Beckham olduğunu size söyleyecektir. Siz de 
başarılı olmak istediğiniz alanda çalışmaktan 
imtina etmemelisiniz.
3 FARKLI OLANI DENEMEKTEN 
KORKMAYIN: Beckham, kariyerinin en 
parlak döneminde büyük bir karar vererek 
Amerika’ya transfer oldu. Birçokları için bu 
karar onun kariyerini mahvetmesi demekti, 
fakat Beckham kendine güvenerek aldığı bu 
karardan alnının akıyla çıktı, hem de 
kariyerini çok daha farklı bir noktaya taşımış 
oldu. Siz de farklı olanı denemekten 
çekinmemeli, kararınız ne yönde ise onu 
disiplinli bir şekilde uygulamalısınız.
3 SEVDİĞİNİZ İŞ KARİYERİNİZ OLSUN: 
Henüz ilkokula başladığında “futbolcu 
olacağım” dediğinde sınıf öğretmeninden 
büyük bir tepki gören Beckham, Manchester 
United’la ilk maçına çıktığında öğretmenine 
bir mektup yazdı ve hayalini 
gerçekleştirdiğini büyük bir gururla eski 
öğretmenine haber verdi. Eğer siz de 
sevdiğiniz işi yapmaya karar verirseniz, 
önünde sonunda başarıya ulaşacaksınız!



Kanada, Birleşmiş Milletler’e göre 
dünyanın yaşanılabilir en rahat ülkeleri 
arasında gösteriliyor. İnsani gelişmişlik 

ve özgürlük konularında oldukça 
önemli bir yere sahip olan 

Kanada’daki eğitim 
olanaklarını sizin için 

etraflıca mercek 
altına aldık.

  NEDEN 
KANADA’DA

EGiTiM?
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KANADA DiL OKULLARI

KONAKLAMA VE ULASIM

K anada’da Dil Eğitimi almayı 
düşünenlerdenseniz bu tercihinizde 
pişman olmayacağınızın garantisi 
verebiliriz. Yıllardır üst üste refah düzeyi en 

yüksek ve en yaşanabilir ülke seçilen Kanada, 
üniversite eğitimindeki kalitesini dil eğitiminde de 
sıkça kanıtlıyor. Dil eğitimi veren kurumlar Kanada 
Hükümeti’nin kontrolü ve garantisi altında. Kanada’da 
son yıllarda dil okulu pazarındaki payını artırmak için 
dil eğitimi programlarında ciddi indirimler ve 
kampanyalar uygulanıyor.

Kanada’da Dil Eğitim Sistemi 
Nasıl İşliyor?
Kanada Dil Okulları yüksek kalitede dil eğitimi 
vermektedir. Haftalık, aylık ve yıllık programların 
sunulduğu ve ileri teknoloji ile donatılmış sınıfların 
bulunduğu dil okullarında her öğrencinin Ingilizce 
öğrenmesi için ciddi gayret sarf ediliyor.

Konaklama Seçenekleri
Kanada’da eğitim programlarına katılan öğrenciler 
genelde tercihini aile yanı konaklamasından yana 
kullanıyor. Bu konaklama şekliyle öğrencilerimiz 
daha fazla Ingilizce pratiği yaparak eğitimlerine bir 
yandan da evde devam ediyor. Güvenli ve ekonomik 

olmasının yanı sıra günlük hayatta 
Ingilizceyi anadil olarak kullanan 
insanlarla yaşamak artı değer 
sağlıyor. Bunlara ek olarak öğrenciler yurt veya 
hostel seçeneklerinden de yararlanabiliyor.

Kanada’da Bir Öğrencinin 
Ortalama Aylık Gideri
Özellikle son 3 yıldır dünya genelinde ciddi bir 
öğrenci akınına uğrayan Kanada birçok kişinin 

gözdesi haline geldi. Ülkenin sakinliği ve yüksek 
standartlara sahip olması insanları en çok 
cezbeden özellikleri. Yurt dışında iyi bir eğitim almak 
ve dil gelişimi sağlamak istiyorsanız elinizi taşın 
altına koymalısınız. Elbette her insanın bütçesi 
kendine göre farklılıklar gösterebilir. Fakat Kanada 
diğer gelişmiş ülkelere göre harcamalarını daha 
disiplinli yapabileceğiniz bir ülke. 

Aile yanında konaklama
Eğer yurtdışında dil eğitimi almak için Kanada’yı 
düşünüyorsanız, konaklama seçeneğinizin özellikle 

aile yanı olmasına özen gösterin. Kanadalılar 
oldukça anlayışlı ve iletişim kurmaktan 
çekinmeyen insanlardır. Gündelik hayatta 
“street language” (sokak dili) dedikleri dili 
onlarla pratik yaparak keyifli bir biçimde 
öğrenebilirsiniz. 
Yanında kaldığınız aile size her gün 3 öğün 

yemek sunuyor. Konaklama ücretleriniz yurtlarda 
dönemlik, kiralık evlerde 6 aylık ile 1 yıllık peşin 
ödenirken, aile yanı konaklama aylık olarak ödeniyor. 
Aile yanı konaklamada ilk ayınızda evinizi değiştirmek 
isterseniz yetkili kişilerce bir hafta içerisinde 
beğendiğiniz diğer bir eve sorunsuz bir şekilde 
transferinizi sağlanır. 

SON YILLARDA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE OLMA ÖZELLİĞİ 
TAŞIYAN KANADA DOĞAL GÜZELLİKLERİ, KOLAY ULAŞIM İMKANI VE SAKİNLİĞİYLE DİKKAT 

ÇEKEN BİR ÜLKE. DÜNYANIN EN İYİ 100 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 10 ÜNİVERSİTESİ BULUNAN 
KANADA, YENİ FİKİR VE PROJELER ÜRETEN ÖĞRENCİLERE CİDDİ OLANAKLAR TANIYOR.

KONAKLAMA
n Aile yanında kalmayı tercih ederseniz 3 öğün 
yemeğiniz dahil ortalama: 850 CAD 
n Arkadaşlarınızla bir apartmanda kalmayı tercih 
ederseniz, yemeğiniz hariç kişi başı ortalama: 
400 CAD 
n Arkadaşlarınızla bir rezidansta kalmayı tercih 
ederseniz, yemeğiniz hariç kişi başı ortalama: 
800 CAD 
n Dil okulunun yurdunda kalmayı tercih 

ederseniz ortalama: 600CAD 
n Diğer eğitimler için kaldığınız yurt ücreti 
ortalama: 900 CAD

ULAŞIM VE KEYFİYET
n 1 aylık sınırsız kullanabileceğiniz Metro kartı: 
112 CAD
n İçinizi ısıtacak lezzetli bir kahve için: 45 CENT
n 1 haftalık mutfak alışverişiniz ortalama: 80 CAD
n Asgari ücret: Saat başına 12 CAD

n Resmi diller İngilizce ve Fransızca 
n Birçok kültürü bir arada yaşama imkânı
n Dünya teknoloji merkezlerinden biri 
n Büyük bir coğrafya ve öğrenciye şehir 
konusunda birçok alternatif sunması
n Öğrencilerin Pathway programları sonrasında 
üniversite, diploma veya yüksek 
lisans programları ile çalışma 
iznine sahip olabilme imkanı

NEDEN 
KANADA’DA 

DİL EĞİTİMİ?
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KANADA’DA LiSE EGiTiMi
K anada’da lise eğitimi, 1 dönem, 1 yıl ya 

da tüm akademik hayatları süresince 
öğrencilerin sene kaybetmeden lise 
eğitimi alabildikleri programlardır. Bu 

programlarda öğrenciler bir devlet lisesinde 
eğitim alma imkanına sahipken özel lise ya da 
yatılı özel liselerde de eğitim alabilmektedir. 
Öğrenciler eğitimden sonra okuldaki sanat ve 
spor aktivitelerine katılarak zihinsel ve bedensel 
gelişimlerine katkı sağlamanın yanında sosyal 
ilişkileri kuvvetli bireyler haline gelirler. Bunların 
yanında öğrenciler ülkelerine geri döndüklerinde 
bir üst sınıftan, yıl kaybı olmadan eğitimlerine 
devam edebilirler.
Yapılan araştırmalara göre 18 yaşına kadar 
öğrenilen ikinci dil, 18 yaşından sonra öğrenilene 
nazaran daha kalıcı, aksanlı ve etkindir. Bu 
sebeple Kanada’da bir yıl geçirmek öğrencilere 
yaşamları boyunca verilebilecek en etkin dil 
eğitimidir. Lise değişim programları dünya 
üzerinde ülkeler arasında yapılan tüm akademik 
programlar içerisinde güvenliği en yüksek 
programlardır. Programa katılan öğrenciler 
henüz reşit olmadığı için Kanada’da devlet 
güvencesi ve koruması altında o yılı tamamlar. 
Bu dönemde öğrenciye verilen her türlü 
sorumluluk öz güvenine katkıda bulunacaktır.

DEVLET OKULU AİLE YANI 
PROGRAMLARI
Devlet okulu programlarında öğrenciler gittikleri 
ülkenin devlet bakanlıklarının koruması altında 

eğitim hayatlarını sürdürmektedir. Bu 
programlarda öğrenciler aile yanında konaklama 
yapabilir ve bu aileler yine devlet tarafından tüm 
sicil araştırmaları yapılarak ve referansları 
alınarak seçilmektedir. Aileler öğrencileri 
evlerinde misafir ederken herhangi bir ticari 
kaygı barındırmadan gönüllük esası içerisinde 
kendi evlerinin bir bireyi olarak kabul ederler.
Devlet programlarının öğrenciye en büyük 
katkısı; Kanada gibi ülkelerde akademik 
özgeçmiş ile üniversite başvurusu yaparken 
devlet programlarına katılmış olmak öğrencilerin 
kabul aşamasında öncelikli olmasını 
desteklemektedir.

ÖZEL OKUL AİLE YANI 
PROGRAMLARI
Özel okul aile yanı programlarında öğrenciler 
gittikleri ülkede bir özel okulda okuyup aile 
yanında kalabilirler. Bu programlar devlet 
programlarında olduğu gibi Kanada’da tercih 
edilmektedir. Özel okul programları ülkenin en 
iyi okullarında kişiye özel araştırmalar yapılarak 
bulunur. Bu araştırmalarda öğrencinin 
akademik hedefleri, spor, sanat aktiviteleri, 
üniversite tercihleri öncelikli olarak baz alınır ve 
öğrenci için hassas bir araştırma yaparak en 
doğru okula yerleştirme yapılır. Bu programlar 
her ülkede öğrenciye bir yıldan fazla okuma 
imkanı sağlamaktadır. Aynı devlet programları 
gibi aileler titizlikle seçilmektedir. Tercih edilmesi 
durumunda öğrencinin gideceği ülkede yaşayan 

Kanada, son derece yüksek eğitim kalitesi, 
seçkin yaz okulları ve harika doğasıyla pek çok 

öğrenci için unutulmaz bir yaz demektir. Kanada 
yaz okulu için en cazip seçeneklerden biridir.

İsterseniz kolej, lise veya üniversite 
kampüslerinde konaklayabilir ya da aile yanında 

konaklayarak kampüs dışı yaz okullarına 
gidebilirsiniz.

KANADA 
YAZ OKULLARI
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n İki dili aynı anda öğrenme şansı (İngilizce ve 
Fransızca)
n Ülkedeki üniversitelerin YÖK denkliğinin 
bulunması
n Dilediğiniz bölümde okuma, hayalinizdeki 
mesleğe sahip olma
n Mezuniyet sonrası üç yıl çalışma iznine sahip 
olma
n Türkiye ile karşılaştırıldığında son derece 
ekonomik olanaklar

KANADA 
VE 

TERCİH SEBEPLERİ

ikinci derece akrabalar da sorumlu aile olarak 
atanabilmektedir.

YATILI ÖZEL OKUL 
PROGRAMLARI
Yatılı özel okul programları dünya üzerinde her 
ülkede gerçekleştirilebilecek programlar olup, 
öğrenciler en iyi özel okullarda eğitim alırken, 
okulların kampüslerinde konaklama imkanına 
sahip olurlar. Yatılı özel okullar üniversitelerde 
olduğu gibi öğrencinin akademik başarısı, dil 
yeterliliği, spor ve sanat alanındaki çalışmaları ve 
sosyal sorumluluk projelerindeki görevlerini baz 
alarak öğrencilere kabul verebilmektedir. A+ diye 

nitelendirilen bu okullardan öğrencinin kabul 
aşamasındaki seviyesine göre %40’a kadar burs 
imkanı sağlanabilmektedir.

KANADA ÜNİVERSİTELERİ
Kanada’da üniversite eğitimi, dünyanın en iyi 
eğitim sistemlerinden birisi olarak düşünülebilir. 
Öncelikle, bu ülkede üniversite eğitimi ile 
alacağınız diploma dünyanın tüm ülkeleri 
tarafından tanınır. Her yıl çalışmalarıyla tüm 
dünya üniversiteleri arasından Kanada’da 
üniversite başarısı, 10’dan fazla üniversite ile 
dünya sıralamasında ilk 100 üniversite arasına 
girerek kendisini ispatlamıştır.
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“Eğer bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan, onu 
yeterince iyi anlamamışsın demektir.” Bu meşhur 
cümlenin Albert Einstein’a ait olduğu söylenir. 
Einstein’ın çok ünlü bir fizikçi olduğunu, en ünlü 
teorilerinden birinin izafiyet teorisi olduğunu ve 
kendisinin de Nobel Fizik Ödülü sahibi olduğunu 
mutlaka duymuşuzdur. Fakat onunla aynı 
dönemlerde yaşamış olan meslektaşı Richard 
Feynman’ın ismini pek çoğumuz büyük ihtimalle ilk 
defa duyuyoruz. Peki kim bu Feynman? En önemlisi 
şu an neden Feynman hakkında bir yazı 
okuyorsunuz?
Richard Feynman 1918 doğumlu Amerikalı fizikçi. 
Kendisi sadece bir bilim insanı değil. Onun çok yönlü 
bir kişiliği var. O hem bir şair, hem bir yazar, hem 
ressam hem de vurmalı bir müzik enstrümanı olan 
‘bongo’ çalan bir müzisyen. Bu Nobel Ödüllü ve renkli 
kişilikli bilim insanı döneminin en iyi ve etkili bilim 
adamlarından kabul ediliyor. Yazdığı kitapları, videoya 
kaydedilen dersleri, ses kayıtları ve TED konuşmaları 
aracılığıyla kendi düşüncelerini birinci ağızdan 
dinleyebildiğimiz, okuyabildiğimiz Feynman, yaşadığı 

dönemde “iyi bir anlatıcı” lakabıyla anılırdı. Çünkü 
kuantum fiziği gibi karmaşık konuları bile herkesin 
anlayabileceği bir dilde anlatabiliyordu. “Feynman 
Dersleri” isminde kaydedilmiş videolarıyla esprili ve 
akıcı bir dille anlattığı fiziği 7’den 70’e herkese 
öğretebilme kabiliyetine sahip olan Feynman’ın iyi bir 
anlatıcı olabilmesinde en büyük etken bir şeyi 
anlatabilecek kadar iyi öğrenmesiydi.
Feynman’ın hikaye anlatabilme kabiliyeti ve pozitif 
enerjisi sayesinde o dönemde pek çok insanı fizik 
dersleriyle barıştırdığı söylenirmiş. “The Fantastic Mr. 
Feynman” belgeselinde bahsi geçen bu konu 
hakkında Feynman’ın bir öğrencisi onunla ilgili bir 
anısını anlatıyor. Öğrencisi annesinin o zamanlarda 
Richard Feyman’ın Cornell Üniversitesinde kaydedilip 
televizyonda yayınlanan derslerini izlediğini söylüyor. 
Hiçbir bilimsel bilgisi olmamasına rağmen annesi 
izlediği derslere ilgi duymaya başlamış. Fırsat bu 
fırsat diyerek kendisi de annesine fizik öğretmek 
istemiş. Bunun için Feynman’dan ona bir mektup 
yazmasını rica etmiş. Feynman ise esprili bir dille 
mektubu şu şekilde yazmış: “Sevgili Bayan Chown, 

oğlunuza söyleyin, sizin aklınızı bilimle oyalamak 
yerine yeterince sevgiyle oyaladığından emin olsun.”
Keyifli sohbetlerinin ve hikayelerinin yanında 
Feynman çok da zeki bir adamdı. Üniversite eğitimini 
MIT’de (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) alan 
Feynman daha sonrasında doktorasını Princeton 
Üniversitesi’nde yapmış ve burada araştırma 
görevlisi olmuştu. O zamanlarda dünyada patlak 
veren Ikinci Dünya Savaşı Feynman’ın hayatının tüm 
seyrini değiştirecekti. Çünkü devlet onu “Manhattan 
Projesi” adı altında çok gizli bir bilimsel projede 
dönemin önemli bilim insanlarının da bulunduğu 
büyük bir ekiple birlikte çalışabilmesi için davet etti. 
Büyük bilim ekibi bu proje ile Ikinci Dünya Savaşı’nı 
bitirirken 129 bin insanın da ölümüne neden olacak 
atom bombası üzerinde çalışıyordu. Bilim insanları 
olayın büyüklüğünün pek de farkında değildi çünkü 
bu gizli bir görevdi ve pek çok bilgi sır gibi 
saklanıyordu. Bu olaydan kısa bir süre önce de 
çocukluk aşkını kaybeden Feynman, hayatının 
karanlık bir dönemine girmişti. Bu karanlık dönemi 
atlattıktan sonra ara verdiği kuantum teorileri 

Bugün eğitimde sıkça söz edilen Feynman 
Tekniği, adını ünlü Amerikalı fizikçiden 

almaktadır. Sınav öncesi etkili bir çalışma 
yöntemi olduğu konusunda bilim insanlarının 
faydalı bulduğu bu tekniğe ve ismini borçlu 

olduğu bilim insanına gelin yakından bakalım.

FEYNMAN YAZILIR
FAYNMIN 

OKUNUR



U M E T H O D

hakkındaki araştırmalarına devam eden Feynman 
dili çok karmaşık olduğu için tanımlaması zor olan 
ve açıklayabilmek için de karmaşık denklemler 
kullanılan bir teoriyi sadeleştirince Nobel Bilim 
Ödülü’nün de sahibi oldu. Peki Feynman’ı bu kadar 
başarılı yapan çalışma tekniği neydi? 
Doktorasını yaptığı Princeton Üniversitesi’nde sözlü 

sınavlar ile karşı karşıya kalan Feynman 
bir çalışma stratejisi geliştirmesi 

gerektiğine karar vermişti. 
James Gleick’in yazdığı 

Richard Feynman 
biyografisinde Gleick’in 
anlattığına göre Feynman 
sessiz bir yerde inzivaya 
çekilmiş ve orada çeşitli 

fikirler üretmeye başlamıştı. 
Kendine yeni bir defter almış 

ve defterini “Bilmediğim Şeyler 
Hakkında” olarak adlandırmıştı. 

Ardından haftalar boyunca fiziğin her 
alanıyla ilgili çeşitli teorileri 
incelemeye koyuldu. 

Tutarsızlıkları bulmaya 
çalışırken her konunun 

temeline inerek anlamaya 
çalışmıştı. Bu sırada 
karaladığı tüm notlarını 

da bu deftere 
almıştı. Gleick buna 

Feynman tekniğinin ilk adımı demiş. Yani öğrenmek 
istediğimiz konu hakkında iyi bir araştırma yaparak 
ve deftere notlar alarak Feynman’ın tekniğinin ilk 
adımını atmış oluruz. Gleick, Feynman’ın defteri 
hakkında “Feynman çalışmasını bitirdiğinde gurur 
duyacağı bir defteri oluyordu” diye yazmıştı. 
Konuyu iyice araştırdık ve öğrendiğimizden eminiz. 
Öyleyse pek çoğumuzun “Bunu ben zaten 
yapıyorum!” diyeceği ikinci adıma geçebiliriz. 
James Gleick’in kitabına göre Feynman bir şeyleri 
basitçe açıklayamayınca aslında konuyu 
anlamamış olduğunu fark ediyordu. Yani 
Feynman’a göre bir şeyi anlamış olmak için o 
konuyu kolaylıkla bir sınıfa veya birine anlatır gibi 
anlatmak gerekiyordu. Aslında bu yöntem pek 
çoğumuza tanıdık geliyordur. Sınavlara çalışırken 
çoğu kişinin kendi kendine mırıldandığını 
duyarsınız. Feynman’ın da uyguladığı bu yöntem 
onun Princeton Üniversitesi’ndeki sınavlarını 
geçebilmesini sağlıyordu. Ayrıca bu yöntemin bir de 
bilimsel açıklaması vardı. Bilim insanlarına göre 
unutmak istemediğimiz şeyleri sözlü olarak tekrar 
edince birden çok duyu organımızı kullandığımız 
için bu yöntem o bilgiyi unutmamızı zorlaştırıyordu. 
Konuyu kendi kendimize anlatmaya çalıştık ve bu 
sırada notlarımızı da aldık. Fakat bir noktada takıldık 
ve notlarımıza bakma ihtiyacı hissettik. Bu aşamada 
Feynman’ın şöyle bir önerisi var: “Takıldığın noktadaki 
kaynağına geri dön. Çünkü anlatamıyorsan onu tam 
olarak anlamamışsın demektir.” Pek çoğumuz bu 

aşamayı notlara biraz göz gezdirerek geçiştiririz. Bu 
adımda önemli olan eksiğimizin olduğu yeri bulup o 
eksiği telafi edebilmektir. Yani kaynağa inip 
anlaşılmayan noktayı tespit edebilmek ve onu 
anlayabilmek gerekir. Gleick’in kitabında yazdığı 
üzere Feynman’a göre bu adımı çalışılacak olan tüm 
konuları tamamen anlayana dek sürdürmek 
gerekiyordu. Dolayısıyla aslında en uzun süren adım 
da buydu. Feynman’ın tekniğine göre konuya hakim 
olunduğunda ise bu defa konuyu sadeleştirmeyi ve 
mümkünse şekiller ve tablolarla görselleştirerek 
anlatmayı denemek gerekiyordu. Gleick, Feynman 
tekniğinin son aşaması için konuyla ilgili 
örneklendirmeler yapmanın ve kişisel tecrübeleri de 
dikkate alarak konuyla benzerlikler kurmanın faydalı 
olacağını yazıyor. Bir de bu yolla konuyu anlatmayı 
denemek ve gerekirse anlatamadığımız noktada ilk 
aşamaya dönerek konunun kaynağına inip 
öğrenmeye çalışmak gerektiğini belirtiyor. Dört 
aşamadan oluşan Feynman’ın öğrenme tekniğinin 
bu son adımı öğrenilen konuyu pekiştirerek zihne 
yerleştirmeyi amaçlıyor. 
James Gleick’in kitabında ayrıntılı olarak anlattığı bu 
öğrenme tekniği Feynman’a Nobel Fizik Ödülü’nden 
geliştirdiği Feynman diyagramlarına pek çok 
başarının kapısını açtı. Bu şen, güleç ve konuşkan 
bilim adamı Nobel Ödülü’nü kazandıktan sonra bir 
röportajında kazandığı ödülü şöyle açıklıyor: “Ben 
ödülü çoktan kazandım. Ödül, bir şey üretmenin ve 
keşfedebilmenin zevkidir.”

KAYNAKÇA 
- Gleick, James, 

The Life and Science 
of Richard Feynman, 
22. Basım, Open Road 

Media, 2011
- Riley, Christopher, The 

Fantastic Mr. 
Feynman, BBC, 

2013

FEYNMAN TEKNİĞİ

Richard Feynman
(Amerikalı fizikçi)

1. ADIM

2. ADIM

3. ADIM

4. ADIM

Bir konu seç ve çalışmaya 
başla

Konuyu bilmeyen bir 
kişiye bir çocuğun 
anlayabileceği şekilde ve 
dilde anlat

Anlatırken tıkandığın 
yerleri tespit et

Daha iyi anlamak için 
dönüp yeniden çalış
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Yeni filmi  “Gerçek Kesit: 
Manyak”la ve “Dudullu Postası” 
dizisiyle şu sıralar gündemde olan 

yönetmen Onur Ünlü, Uğur Okulları 
öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
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“DOĞRU ŞEYLER 
söylemek gerek”



U M E N T O R
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YUNUS EFE KURT
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
SAKARYA UĞUR ANADOLU LİSESİ

Sizce bir senaristle yönetmenin iyi bir iş ortaya 
çıkarmak için buluşması gereken en önemli 
nokta nedir?
Bence ortak nokta, dünya görüşündeki birlikteliktir. 
Hayata aşağı yukarı aynı perspektiften bakmıyorlarsa, 
bir senaristle yönetmenin ortak bir iş çıkartması çoğu 
zaman mümkün olmaz. Estetik anlayışlarının 
muhakkak birbiriyle örtüşmesi şart değildir ama 
hayattan anladıkları şey aşağı yukarı birbirine 
benzemelidir. Aksi taktirde, işin bir şekilde ortaya 
çıktığını düşünürsek de o iş kimseye tat vermez.

GÖKÇE TEMUR
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
BAKIRKÖY UĞUR LİSESİ

Filmlerinizde tanıdığımız oyuncular ile daha 
önce hiç görmediğimiz oyuncular bir arada 
olabiliyor. Oyuncularınızı ve canlandıracakları 
karakterleri neye göre belirlersiniz?
Benim içini birinci kural, oyuncunun zeki olmasıdır. 
Zeki insanlar genellikle iyi kalpli insanlar olurlar. Bu iki 
özelliğin aynı oyuncuda bulunduğunu düşündüğümde, 
muhakkak çalışmak isterim. Çünkü zeki ve iyi kalpli 
insanlar, aynı zamanda yetenekli de olurlar zaten.
Hangi oyuncuya hangi karakteri oynatacağımı çoğu 
zaman senaryoyu yazarken düşünmeye başlarım. 
Genellikle de düşündüğüm oyuncuyla çalışırım. Ama 
onun dışında, oyuncunun karaktere karşı isteği çok 
önemlidir. Kimi zaman büyük bir oyuncu, dışarıdan 
bakıldığında ‘küçük’ gibi görünen bir rolü oynamayı 
çok ister. Öyle durumlarda muhakkak o rolü kendisine 
veririm. Çünkü istiyorsa, bir bildiği vardır.

EFE EROĞUL
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
BALIKESİR EDREMİT KAMPÜSÜ

Gelecekte başarılı bir oyuncu olmak istiyorum 
ancak iş bulma kaygısı yaşadığım için radyo, 
televizyon ve konservatuvar tarzı bölümleri 
tercih edemiyorum. Düşündüğüm ve iş garantisi 
olan başka farklı meslekler ile ilgili bir bölüm 
seçmeyi düşünüyorum. Sizce atacağım adım 

nasıl olmalı? İş garantisi olan mesleklerin 
bölümünü okuyup ajansa kaydolmak mı; radyo, 
televizyon ve konservatuvar bölümlerini 
okumak mı?
Eğer oyuncu olmak istiyorsan, muhakkak 
konservatuvar okumanı öneririm. Bir yönetmen 
olarak, okullu bir oyuncuyla ilişki kurmak benim için 
her zaman daha kolay olur. Bana zaman kazandırır. 
Asıl önemlisi, bir konservatuar disiplininden gelmesi 
de, çalışırken çok faydasını gördüğüm bir durumdur.
Peki yönetmen olmak için sinema okumak gerekli 
mi? Bundan çok emin değilim. Ben mesela, sinema 
eğitimi almadım. Ama çok genç yaşlarımdan itibaren 
kendimi bir yazar olarak yetiştirmeye çalıştım. Sinema 
yaparken de bunun çok faydasını gördüm.
Ama bunların ötesinde, bir film yapmak demek, 
dünyaya doğru bir şey söylemek demektir. Dünyaya 
doğru bir şey söylerken, bir yandan geçim derdini 
düşünüyorsan, yani bir iş garantisi peşindeysen, 
işletme filan oku bence. Hiç bulaşma buralara.

NİL HAYDAROĞLU
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
BAKIRKÖY UĞUR LİSESİ

Oyuncuların aynı zamanda yönetmenlik 
yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bunun nasıl bir sakıncası olabilir, anlayamıyorum. 
Kendine güvenen herkes her şeyi yapabileceği gibi, 
film de çekebilir. Ben film çekmeye başladığımda bir 
oyuncu bile değildim.

GAYE KAAN
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
BALIKESİR EDREMİT KAMPÜSÜ

Meslek hayatınıza ilk başladığınız 
günden bugüne kadar sizi işiniz ile ilgili 
olarak endişelendiren veya telaşa 
düşüren büyük bir durumla karşı 
karşıya kaldınız mı? Kaldıysanız nasıl bir 
durumdu ve nasıl çözümlediniz?
Türkiye’de film yaparken her zaman iki büyük 
sorun vardır. Birincisi senaryo, ikincisi para. Ben 
senaryolarımı hep kendim yazıyorum. Parayı da 
işte oradan buradan bulmaya çalışıyoruz. Bunlar 
dışında meslekî olarak ‘kriz’ diyebileceğim 
sorunlar yaşamadım.
Fakat, bir yönetmen olarak ortaya çıktığınızda, 
kocaman ve sert bir kaya ile karşılaşırsınız. Işte o 

kaya seyirci beğenisidir. Eleştirmen görüşüdür. 
Meslektaş kıskançlığıdır. Yapımcı hoyratlığıdır… Gibi… 
Üzerinize doğru yuvarlanan o kayaya, onun sertliğiyle 
direnç gösteremezseniz, sizi ezer geçer.

YUNUS EFE KURT
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
SAKARYA UĞUR ANADOLU LİSESİ

“Leyla İle Mecnun” dizisinde absürt komedi ile 
ağır dramatik sahneler arasında sürekli geçişler 
vardı ama bu bizi hiç yormuyordu ve 
yadırgamıyorduk. Bu iki uzak kutbu nasıl 
bağlayabildiniz?
Bu, özellikle yapmaya çalıştığımız bir şey değildi. 
Hayata nasıl bakıyorsak, diziye de öyle baktık. 
Içimizden nasıl geliyorsa öyle davrandık. Ne söylemek 
istiyorsak onu söyledik. Sonuçta biz kimsek, siz onu 
izlemiş oldunuz.

ZEYNEP ECE SÜMER
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
BAKIRKÖY UĞUR LİSESİ

Son dönemde şairleri çok sık ekranlarda görür 
olduk. Siz de şiir yazıyorsunuz ancak 
şiirlerinizden haberdar olmayan pek çok 
seveniniz de var. Bu konuda görünür olmamak 
sizin tercihiniz mi?
Evet, benim tercihim. Zaten yaptığımız filmlerle, 
dizilerle filan bir şekilde gündemin bir parçası olup 
duruyoruz. Şiir de kendime kalsın istedim. O benim 
mahremim olsun. 
Öyle…

ONUR ÜNLÜ KİMDİR? 1973 İzmir doğumlu senaryo yazarı, 

yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu. Lisans eğitimini 

Anadolu Üniversitesi, yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1993-1998 arasında Ah Muhsin 

Ünlü mahlasıyla şiirler yazmış, bu şiirleri “Gidiyorum Bu” adlı 

kitapta toplamıştır. 1999’da “Deli Yürek”, 2004’te “İstanbul 

Şahidimdir” dizilerine senaristlik yapmıştır. 2006’da başrolünde 

Haluk Bilginer’in yer aldığı sinemadaki ilk yönetmenlik denemesi 

“Polis”e imza atmıştır. Film sıradışı üslubuyla dikkat çekmiştir. 

2011-2013 yılları arasında Türk televizyonlarında fenomen olan 

“Leyla İle Mecnun” dizisine imza atmıştır. 3. sezonunun sonunda 

ekrana veda eden bu komedi dizisini “Ben de Özledim” adlı dizi 

takip etmiştir. Ardından çektiği “Beş Kardeş” dizisi de iyi izlenme 

oranlarına rağmen yayından kaldırıldı. “Polis”ten sonra “Çocuk”, 

“Güneşin Oğlu”, “Beş Şehir”, “Celal Tan Ve Ailesinin Aşırı Acıklı 

Hikayesi”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “İtirazım Var”, “Kırık Kalpler 

Bankası”, “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”, “Put Şeylere”, 

“Cingöz Recai” ve “Gerçek Kesit: Manyak” gibi birçoğu ödüllü ve 

ses getiren filmlerle yönetmenliğe devam etmiştir. 



ünümüzde en çok tartışılan 
konulardan biri de bilgiyi üretecek ve 
kullanacak bireylerinin sahip olması 

gereken yetenekler… Global dünyada “nitelikli 
insan gücü” en önemli kavramlar arasında yerini 
alıyor. Yalnızca tüketen değil aynı zamanda 
üreten, kendi ürünlerini ortaya çıkaran bir nesil 

yetiştirmek de gün geçtikçe önem kazanıyor. 
21’nci yüzyıl becerileri ile donanmış, ülkesi ve 
dünyasına katkı sağlayacak buluşlar yapma 
yeteneğine sahip bireyleri yetiştirmede en temel 
eğitim yaklaşımlarına baktığımızda STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 
karşımıza çıkıyor. Aslında küçük yaşlardan beri 
sahip olduğumuz “yaratıcılık” özelliğimizi 
destekleyen, merak duygusundan yola çıkarak 
bilgi temelli hayat problemlerine çözüm 
üretmeye odaklı bir eğitim modeli… 
STEM eğitim yaklaşımını öğrencileri ile 
buluşturan Uğur Okulları, STEM ve erkenSTEM 
Laboratuvarlarında müfredat kapsamında dersi 

uyguluyor. Öğrenciler birbirinden başarılı, 
özgün ve yaratıcı projeleri hayata 

geçiriyor, teknoloji tasarlıyor ve 
üretiyor. Antakya Uğur Anadolu 

Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri 
de STEM eğitimi kapsamında 

dikkat çekici bir proje hayata 
geçirdi. Okulun Fizik 
öğretmenleri Tuncay Dağ 
ve Servet Alkan ile 

birlikte 
alternatif 
enerji 

kaynaklarıyla, doğaya zarar vermeden güneşten 
enerjisini alan paneller sayesinde enerji akımı 
oluşturmayı amaçladılar. Temin ettikleri güneş 
enerjisi panelleri ile enerji akımı oluşturmak ilk 
hedefleriydi. Daha sonra bu enerji akımı ile 
tasarladıkları arabaları hareket ettirebilmek 
üzere çalışmalara başladılar. Yaratıcı deneyimleri 
sürdürülebilir şekilde ortaya koymak amacıyla 
öğrenciler model araç tasarımı için heyecanla ile 
koyuldular. Güneş panelleri ve araba motorlarını 
tahta, plastik gibi çeşitli malzemelerden kendi 
ürettikleri araç gövdelerine monte ettiler. Fosil 
yakıt kullanmadan gerekli kablo, hız, yön 
bağlantılarını tamamlayarak kendi hayal 
güçlerine göre arabalarını tasarlayıp ürettiler. 
Sonrasında ise açık havada tasarladıkları 
araçları yarıştırdılar. Her grup kendi araç 
tasarımını, üretimini ve yarışma anını birlikte 
yaşayıp deneyimledi. Disiplinler arası çalışma, 
farklı zümrelerin bir araya gelerek sınırlı bir 
zamanda ve sınırlı olanaklarla yaparak-
yaşayarak öğrenmeleri, çevreye duyarlı, doğaya 
zarar vermeyen alternatif enerji kaynaklarıyla 
ilgili projeler üretmeleri sağlandı. Özellikle 
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına 
olan ihtiyacın artmasından kaynaklı olarak 
dünyada bu alana bir yönelme var. Örneğin; kişi 
başına düşen güneş enerjisi kullanımı 
Almanya’da her 1 milyon kişiye 398.63 MW 
güneş enerjisi kapasitesi oranında. Bu bakımdan 
Almanya’yı sırasıyla Italya, Belçika gibi ülkeler 
takip ediyor. Dolayısıyla böyle bir projenin ilk 
adımında, güneş enerjisinin tükenmeyen bir 
enerji kaynağı olması, temiz enerji üretimi 
açısından büyük avantajlar sağlamasına da 
dikkat çekilmesi hedeflendi.  

Yaratıcı, düşünen, araştıran, sorgulayan, üreten nesiller yetiştiren eğitim yaklaşımları artık 
günümüzün önceliği. Bu yaklaşımlar ile disiplinler arası bağ kurup, düşündüğünü hayata geçirebilen 
ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunabilen kişiler bir adım daha önde oluyor.  Bu yaklaşım ile çeşitli 
projeler hayata geçiren Antakya Uğur Anadolu Lisesi’nin projesini gelin birlikte inceleyelim…

Güneş Enerjisi ile Çalışan
 Arabalar Yarışıyor

DOĞAYA ZARAR 

VERMEDEN GÜNEŞTEN 

ENERJİSİNİ ALAN 

PANELLER SAYESİNDE 

ENERJİ AKIMI 

OLUŞTURMAYI 

AMAÇLADILAR
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Türk edebiyatının en önemli şairlerinden olan Turgut Uyar’ı 
torununun kızının kaleminden okumaya ne dersiniz?

DEFNE DİKMEN
UĞUR OKULLARI ATAŞEHİR K AMPÜSÜ 

6. SINIF ÖĞRENCİSİ
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U W R I T E
urgut Uyar’ın büyük dedem olduğunu 
kısa bir süre önce öğrendim. Babam 
Turgut Uyar’ın dedesi olduğunu 
söylediğinde hem şaşırdım hem de 
gururlandım. Babama onunla nasıl 
zaman geçirdiğini ve nasıl bir dede 
olduğunu sordum. “Böyle bir insanın 

torunu olmak nasıl bir duygudur?” diye merak 
ettim. Sonrasında sık sık ismini duyar oldum. 
Hatta bu sene okul kitabımızda şiirinden bir parça 
vardı. Babaanneme kendisini sordum, o da bana 
her görüştüğümüzde anılarından bahsetti. Daha 
sonra “Turgut Uyar’ın Çocuklarıyız” adlı kitap elime 
geçti. Bu kitapta babaannem ve kardeşlerinin, 
babaları Turgut Uyar ile anıları kaleme alınmış. 
Özellikle babaannemin ve babamım büyük dedem 
ile olan anılarından bazılarını sizlere anlatmak 
istiyorum. Turgut Uyar’ın kısaca hayatını 
yazmadan önce, en sevdiğim şiirini ve sözünü de 
paylaşmak isterim.

GÖĞE BAKMA DURAĞI
Ikimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban otlarından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım
Falanca durağa şimdi geliriz göğe bakalım
Inecek var deriz otobüs durur ineriz

“Belki yağmura da gerek kalmazdı, 
insanlar bu kadar kirli olmasaydı.”

TURGUT UYAR’IN HAYATI
Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927 yılında Ankara’da 
doğmuş. Annesi Fatma Hanım, babası Hayri Bey. 
Altı kardeşten beşincisi olarak dünyaya gelmiş. 18 
yaşında Yezdan Hanım (babamın 
anneannesi) ile evlenmiş. Bu 
evlilikten üç çocukları 
olmuş. Onlara 
Semiramis, 
Şeyda ve Tunga 
adlarını 
vermişler. Büyük 
dedem Turgut Uyar 
ve Yezdan Hanım 
1966’da yollarını 
ayırmış. 
Ayrılmalarından iki yıl 
sonra da Tomris Hanım 
ile evlenmiş. Tomris 
Hanım ile Turgut Uyar’ın 

evliliklerinden bir çocukları olmuş. Ona Hayri 
Turgut adını vermişler. 
Büyük dedem kovboy filmlerine inanılmaz 
meraklıymış. 1985 yılında nükseden hastalığı için 
tedavi olmayı kabul etmemiş. Fakat zaman 
ilerledikçe, çocukluğundan beri hastaneleri 
sevmeyen Turgut Uyar’ın artık hastaneye 
yatmaktan başka çaresi kalmamış. Hastaneye 
gittiğinde siroz teşhisi koymuşlar. Dalağı iflas 
etmiş ve karaciğer de tek başına savaşamazmış. 
Artık sadece serumla beslenebiliyormuş. Yaşar 
Kemal de ziyaret etmiş Turgut Uyar’ı. Teşhis 
konulduktan birkaç ay sonra, 22 Ağustos 1985 
yılında evinde hayata gözlerini yummuş Turgut 
Uyar.
Büyük dedem Turgut Uyar’ın bütün şiirleri “BÜYÜK 
SAAT” adlı kitapta toplanmıştır. Ayrıca “Korkulu 
Ustalık” adında, şiir üzerine yazılar kitabı vardır.

Babam dedesi ile ilgili şöyle der:
“Turgut Uyar benim bildiğim tek dedemdir. Çünkü 
baba tarafından olan dedem ben daha doğmadan 
vefat etmiş. Babam Giresun, Bulancaklı bir aileden 
olduğu için çocukluğum Bulancak’ta geçti. 
Dolayısıyla dedemleri görmeye Istanbul’a giderdik. 
Genelde kendi halinde bir insandı. Fazla 
konuşmazdı ama çok düşünürdü. Evden çıkmayı 
sevmediğini hatırlıyorum. Bunun bence iki nedeni 
vardı. Ilki kendisi gerçekten dışarıyı çok sevmiyordu, 
ikincisi ise son yıllarında iyice artan ve hafif aksayan 
bacağıydı. Annemler daha iyi bilirler ama mutfağa 
girip bir şeyler yapmayı çok sevdiğini hatırlıyorum. 
Ben doğmadan önce ilk eşi anneannemden 
ayrıldıkları (Yezdan Şener) için ikisini bir arada hiç 
görmedim. Ama Tomris bize bu eksikliği hiç 
hissettirmedi. (Özellikle Tomris diyorum kendisi 
Tomris Teyze denilmesinden hiç hoşlanmazdı.) 
Ikinci eşi Tomris Uyar’dan olan oğlu Turgut ile çok 
iyi anlaşırdık. Aramızda sadece üç yaş fark var. 
Onunla oynamayı çok severdim. Hiç unutmadığım 

en son anım ise dedem ölmeden bir 
yıl kadar önce Bulancak’a yanımıza 
gelmesiydi. Yaklaşık bir hafta, 10 gün 
kadar bizde kaldı. Çok iyi vakit 

geçirdiğimizi hatırlıyorum.
“Genelde onu  

mutsuz  
şekilde 

hatırlıyorum.” 
Bana onu en çok 

hatırlatan bir 
şiirinin ilk 

dörtlüğünü ve çok 
sevdiğim birkaç 

sözünü paylaşmak 
istiyorum.”

ACIYOR
Mutsuzluktan söz etmek istiyorum
Dikey ve yatay mutsuzluktan
Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun
Sevgim acıyor

“Belki de asıl ustalık budur; 
her zaman acemi olmayı bilmek.”

Babaannem, büyük dedem Turgut Uyar’ın 
babamla bir anısını aşağıda gibi paylaştı:
“Oğlum Alp küçüktü, konuşmaya daha yeni 
başlamıştı. Kahvaltı hazırlanmış, babamlar da 
(Turgut Uyar) oradaymış ve Alp bir şey istemiş fakat 
ne istediğini anlayamamışlar. “Bir şey istedi ama biz 
bir türlü anlayamadık ne istediğini, ‘butayna’ istiyor. 
Butayna ne diyoruz? Cevap yok. Zeytini getiriyoruz, 
istemiyor, ille de butayna, peyniri getiriyoruz, başını 
sallıyor, butayna diyor.” Babam butayna nedir diye 
sormaktan çıldırmış, meğer yumurtaymış istediği. 
Babam anlatırdı bu hikâyeyi. Anlayışlı bir dedeydi. 
Benim çocuklarımı da ablamın çocuklarını da gördü.”

Babaannemin en beğendiği Turgut Uyar şiiri:

TEL CAMBAZININ TEL ÜSTÜNDEKİ 
DURUMUNU ANLATIR ŞİİR

Sizin alınız al inandım
Morunuz mor inandım
Tanrınız büyük âmenna
Şiiriniz adamakıllı şiir
Dumanı da caba
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız

Bütün ağaçlarla uyumuşum
Kalabalık ha olmuş ha olmamış
Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum
Ama ağaçlar şöyleymiş
Ama sokaklar böyleymiş
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız

Aşkım da değişebilir gerçeklerim de
Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı
Yangelmişim dizboyu sulara
Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum
Hiçbirinizle döğüşemem
Siz ne derseniz deyiniz
Benim bir gizli bildiğim var
Sizin alınız al inandım
Sizin morunuz mor inandım
Ben tam dünyaya göre
Ben tam kendime göre
Ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız

DEFNE DİKMEN
UĞUR OKULLARI ATAŞEHİR K AMPÜSÜ 
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H
afta sonu arkadaşınızla 
buluştunuz ve bir yerde kahve 
içerken ‘selfie’ çekip 
Instagram’da paylaştınız. 
Okulda çok muhabbet 
etmediğiniz bir arkadaşınız da 

fotoğrafınızın altına sizi küçük düşürecek bir 
yorum yaptı. Tuttuğunuz takımın maçını 
izlerken Twitter’ı açtınız ve o anın heyecanıyla 
takımınızı övecek bir paylaşım yaptınız. 
Paylaşımınızın altına hiç tanımadığınız insanlar 
kötü yorumlar yazmaya başladı. Hatta küfürlü 
sözler kullanarak kişiliğinize laf etti. Ya da 
sokakta yürürken sizi durdurup anket yapan 
genç birine anket için telefon numaranızı 
verdiniz. Sonrasında ise hiç tanımadığınız 
insanlar sizi telefonla aramaya, mesajlar 
göndermeye hatta taciz etmeye başladı. Işte 

günlük hayatımızda artık neredeyse alışkın 
olacağımız bu olaylar siber zorbalığın 
örneklerinden sadece birkaçı. 
Son zamanlarda internet kullanımının daha da 
arttığına dair haberler duyuyoruz. Artık 
herkesin sosyal medya sitelerinde mutlaka bir 
tane, çoğu zaman birden fazla hesabı var. 
Facebook’tan Instagram’a, Twitter’dan 
Snapchat’e, hatta YouTube’dan Periscope’a say 
say bitiremeyeceğimiz kadar çok sosyal 
medya siteleri ve uygulamaları mevcut. Gün 
geçtikçe bu uygulamaların sayıları da artmaya 
devam ediyor. Peki neredeyse tüm gün 
gezindiğimiz bu sosyal medya sitelerinde her 
100 kişiden 41’inin maruz kaldığı bu siber 
zorbalık da nedir?
Telefonda, mesajla, sosyal medyada, oyunlarda 
ya da diğer uygulamalarda, yani insanların 

paylaşım yaptığı internet ortamlarında karşı 
tarafın negatif, zarar verici, küçük düşürücü 
veya yanlış hareketleriyle kişiyi rahatsız 
etmesine siber zorbalık deniliyor. Hatta kişisel 
sayılan bir bilginin paylaşılması veya 
“stalklamak” olarak tabir ettiğimiz sosyal 
medya hesaplarından gizlice takip etmek bile 
siber zorbalık olarak kabul ediliyor. Yani artık 
Instagram’da veya Twitter’da birilerini 
“stalklarken” iki kez düşünmek gerekebilir! 
Haydi biraz da sayılarla konuşalım. Yapılan 
araştırlamalar gösteriyor ki gençlerin 
neredeyse %43’ü internette siber zorbalık 
mağduru olmuş. Hatta 4 gençten biri ise bunu 
birden çok kez yaşamış. Araştırmalara göre 
öğrencilerde bu oran %70’e yükseliyor. Mesajla 
veya sosyal medya aracılığıyla adeta ‘klavye 
delikanlılığı’ yapıp başkalarını rahatsız etmenin 

Sosyal medyayla birlikte hayatımıza giren 
kavramlardan biri de siber zorbalık, ya da  
İngilizce karşılığıyla söylersek ‘cyberbullying’ 
oldu. Sosyal medyaya büyük önem atfeden  
herkesin psikolojisini olumsuz etkileyen  
bu kavramı yakından tanıyalım  
istedik. Tabii bazı önlemler de 
sıraladık!

NEDİR 

BU SİBER 

ZORBALIK?
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U L E A R N

SOSYAL MEDYA 
KULLANIMININ 

ARTMASIYLA BİRLİKTE 
YÜKSELMEYE BAŞLAYAN 

SİBER ZORBALIK OLAYLARI 
ÖZELLİKLE GENÇLERİ HEDEF 

ALMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

3 Online ortamlarda adres, e-posta adresi, 
telefon numarası gibi kişisel adresleri mümkün 
olduğunca paylaşmayın.
3 Kimseyle hesap şifrelerinizi paylaşmayın. 
Sosyal medya sitelerinde güvenlik ayarlarınız 
“herkese açık” ise onu sadece tanıdığınız kişilere 
açık olarak düzeltin. Ara sıra Google’da kendi 
isminizi aratarak internette hakkınızda ne kadar 
bilginin çıktığını kontrol edebilirsiniz.
3 Kendi fotoğrafınızı internet ortamında 
paylaşırken çok dikkat edin. Çünkü fotoğrafınız 
herkes tarafından kullanılabilir, paylaşılabilir veya 
değiştirilebilir!
3 Sizi rahatsız eden kişilere cevap vermeyin. Bu, 
durumu sadece kötüye götürür. Onları 
görmezlikten gelmeye çalışın.
3 Sizi rahatsız edecek mesajlar atan kişileri 
hemen bloklayın.
3 Taciz ve zorbalık mesajlarını, resimlerini, 
yorumları ve videolarını delil olması için mutlaka 
kaydedin veya yazıcıdan bastırın. Gönderilen 
mesajların saatini ve ayrıntılarını not edin.
3 Düzenli olarak tacize uğruyorsanız profil 
isminizi veya profilinizi değiştirmeyi 
düşünebilirsiniz.
3 Eğer siber zorbalığa maruz kalıyorsanız asla 
bunu hafife almayın. Bu ciddi bir suçtur ve 
bildirilmesi gerekir.

SİBER ZORBALIKTAN 
NASIL KORUNURUZ?

yüz yüze yapılan zorbalıktan çok daha kolay 
olduğunu düşünen gençlerin oranı da bir hayli 
yüksek. Gençlerin %68’i ise bu siber zorbalığın 
büyük bir problem olduğuna inanıyor.
Peki özellikle Amerika’da zorbalığa maruz 
kalan gençlerin sayısının çok yüksek olduğunu 
biliyor muydunuz? Amerika’nın en büyük 
sorunlarından biri olan zorbalık olayları 
gençlerin psikolojik bunalımlar yaşamasına ve 
okullardaki şiddet olaylarının artmasına neden 
oluyor. Bu nedenle Amerika’da zorbalıklara 
karşı yasalar güçlendirilmeye çalışılıyor ve 
zorbalıktan korunabilmek için eğitimler 
veriliyor. Hatta bu konuda gençlere el uzatan 
pek çok yardım kuruluşu bile var. Konuyla ilgili 
çekilmiş olan film ve diziler de var. “Game of 
Thrones” dizisinden Arya olarak tanıdığımız 
Maisie Williams’ın başrolde olduğu “Cyberbully” 

isimli TV filmi 2015’te 
çıktı. Son bir senenin en 
çok konuşulan dizilerinden 
olan “13 Reasons Why” isimli dizi 
ise yaşadığı zorbalıklardan dolayı 
intihar etmiş olan genç bir kızın 
hikayesine odaklanıyor. 
Bizim ülkemizde de sosyal medya 
kullanımının artmasıyla birlikte yükselmeye 
başlayan bu siber zorbalık olayları özellikle 
gençleri hedef almış gibi görünüyor. Bazen bu 
tacizler gençlerin okul hayatını hatta yaşamını 
etkileyebilecek seviyeye gelebiliyor.
Unutmayın, siber zorbalık maruz kalan herkesi 
olumsuz etkiler. Sosyal medyayı, interneti 
hayatımızın bu kadar önüne koymamak ve bu 
zorbalıkların psikolojimizi aşağı çekmesine izin 
vermemek en önemlisi. 
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U T R A V E L

CERN’İN 
MERKEZİNE 
YOLCULUK

“Tanrı Parçaçığı” adıyla meşhur olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Projesi ile sosyal 
medyada da sürekli gündemde olan ve bu sayede internette en çok aranan bilimsel 
konuların başrolüne yerleşen CERN, son yıllarda tüm dünyanın bir numaralı turistik 
yeri haline de geldi. Özellikle Avrupalı vizyoner gençler CERN gezilerine büyük ilgi 

gösteriyorlar. CERN’e gidemeyen gençleri de biz bu yazıyla CERN’e götürelim istedik. 
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B
ir turist olarak CERN’de 
neler yapabiliriz? 
Gitmeden önce ne gibi 
hazırlıklar yapmalıyız? 
Nerelerde konaklarız? 

Kendimiz mi gezmeliyiz yoksa bir 
rehber eşliğinde mi? Gezi 
programlarına nasıl dahil olacağız? 
Gelin, hep beraber CERN’e 
ışınlanalım!
“Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire” bu Fransızca 
sözcükler ilk bakışta size bir şey ifade 
etmeyebilir. Şimdi kelimelere biraz 
daha dikkatli bakın, tanıdık geldi mi? 
Eğer hala tanıyamadıysanız, 
kelimelerin baş harflerini birleştirip bir 
de öyle okuyun. Şimdi oldu değil mi? 
CERN, Türkçe açılımıyla Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi, 1952 
yılında İsviçre ve Fransa sınırına yakın 
bir şehir olan Cenevre yakınlarında 
kurulmuş, dünyanın en önemli 

araştırma merkezidir.
Amerika ve Rusya’nın bilimsel 
faaliyetleriyle yarışacak bir bilim 
merkezi olarak Avrupalılar tarafından 
faaliyete geçirilen CERN, aynı 
zamanda ülkelerin tek başına finanse 
edemedikleri büyük bütçeli 
bilim araştırmalarını da 
ortaklaşa 
sürdürebilecekleri 
bir Merkez olarak 

ortaya çıkmıştı. Özellikle 2. Dünya 
Savaşı sırasında, fizik biliminde 
ABD’nin çok gerisinde kaldığı 
gözlemlenen Avrupa, CERN’i kurarak 
bu alanda ABD’yi yakalamayı 
amaçlarken, aynı zamanda siyasi ve 
kültürel olarak inşa edilmeye 

çalışılan “Birleşik Avrupa” 
misyonuna da katkı sağlamış 
oluyordu. 
Son yıllarda birçok turistik 
gezinin yapıldığı CERN, 
dünyanın dört bir yanından 

Neredeyse ışık hızına 
erişen protonlar, 

mıknatısların 
oluşturduğu çekim 
kuvveti sayesinde 
saniyede 11.245 tur 

atıyorlar. Protonlar her 
bir turda 27 km yol kat 

ediyorlar.
CERN’in kuruluş tarihi.

CERN’de bulunan 
mıknatıs sayısı. 

Protonların dönmelerini 
sağlayan bu 
mıknatısların 

oluşturduğu çekim 
kuvveti, dünyanın 

çekim kuvvetinin tam 
yüz bin katı.
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CERN’in günümüzdeki 
üye ülke sayısı. Türkiye 
ise ortak üye ünvanına 

sahip.
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gelen insanlara kattığı vizyon 
açısından çok büyük öneme sahip. 
Evreni ve onun varoluşundaki sırrı 
açıklamak ve anlamamıza yardımcı 
olmak için kurulan CERN’i gezmeye 
başladığımızda, ilk önce bize birtakım 
kısa konferanslarla CERN ve gezip 
göreceğimiz laboratuvarlar hakkında 
bilgiler veriliyor. Burada atom 
parçacığı ve evrenin yolculuğu 
hakkında bilgiler aldıktan sonra, 
rehberinizle yola koyuluyorsunuz. 
Evet, burada vurgulamak isteriz ki, 
CERN’de rehberle gezmek bir hayli 
önemli, hatta olmazsa olmaz bile 
denebilir, çünkü burada göreceğiniz 
bazı mucizevi şeyleri size aktaracak 
bir bilen, hem ufkunuzu açacak hem 
de daha hızlı gezmenizi sağlayacaktır. 
Bu arada, CERN gerçekten gezerek 
bitiremeyeceğiniz kadar büyük, 
içeride arabayla gezmenizi 
gerektirecek kadar geniş bir alana 

yayılmış 
durumda. 
Bundan dolayı 
her tur rehberi 
farklı bir alanı 
gezdirebiliyor. 
Eğer özellikle 
gezip görmek 
istediğiniz alanlar varsa, katıldığınız 
turun oraya uğrayıp uğramayacağını 
önceden sormanızda fayda var. Bu 
büyük kampüsler arasında 
gezinirken, bir yandan fotoğraflar 
çekmeniz, hatta belki küçük notlar 
almanız da daha sonrası için çok 
işinize yarayacaktır. Kampüsler 
arasında dolaşırken, kafanızı kaldırıp 
sokak isimlerine bakmayı da ihmal 
etmeyin; her sokağa farklı bir bilim 
insanının ismi verildiğini göreceksiniz. 
Bir diğer konu ise, CERN’e 
yolculuğunuzu planlamadan önce 
https://visit.cern adlı site üzerinden 
geziniz için rezervasyon 
yaptırmanız 
gerektiği. CERN’de 
rezervasyonsuz 
gezmek mümkün 

değil. 
Bir ayrıntı da 
yemekhaneden. 
Buranın 
kurallarına göre, 
yemek alanında 
herkes istediği 
her masada 
oturabiliyor. Yani 

yemekhanede herhangi bir 
hiyerarşik kısıtlama, ayrım yapılmıyor. 
Bu yüzden yemek sırasında 
sağınızda ve solunuzda kimin 
oturduğuna dikkat edin; zira Nobel 
ödüllü bir fizikçiyle masanızı 
paylaşıyor, dirsek dirseğe yemek 
yiyor olabilirsiniz! Son olarak, 
CERN’de yapılan büyük deneylerin 
isimlerine bir göz atalım...
-Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (Large 
Hadron Collider)
-ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS)
-CAST (CERN Axion Solar Telescope)

-RD51 GAZLI DETEKTÖRLERİ 
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

-ALICE (A Large Ion Collider 
Experiment)

CERN’de çalışan farklı 
milletten insan sayısı.

Boğaziçi 
Üniversitesi’nin 

geliştirmekte olduğu 
dedektörün, CERN’de 

kullanılmaya 
başlanması öngörülen 

tarih. 
CERN’de çalışan insan 

sayısı.

12.000 CERN’de harcanan 
ortalama yıllık bütçe, 
avro cinsinden. İlk 
bakışta büyük bir 

rakam gibi görünebilir 
ancak yaptıkları iş göz 
önüne alındığında çok 

küçük bile kalıyor.

1.12 
milyon
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Birinci Dünya Savaşı esnasında Çanakkale'de büyük 
kahramanlıkların yanı sıra büyük centilmenlikler de yaşandı. 
Her iki tarafın da zaman zaman ara vererek sürdürdüğü bu 

savaşta yaşananlara gelin daha yakından bakalım.

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ARTMASIYLA 
BİRLİKTE YÜKSELMEYE BAŞLAYAN SİBER 

ZORBALIK OLAYLARI ÖZELLİKLE GENÇLERİ 
HEDEF ALMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

CENTİLMENLER 

SAVAŞI
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“T
ürkiye Türklerindir.” Çanakkale 
Cephesi’nde savaşan Anzak 
askeri Guy Nightingale’in 
annesine yazdığı mektuplardan 
birinde yazan bir cümleydi bu. 

103 sene önce Gelibolu Yarımadası’nda bitmek 
bilmeyen bir savaşın yorgun askerleriydi onlar. 
Politik hatalardan, yanlış savaş stratejilerinden 
ve devlet adamlarının 
vurdumduymazlıklarından dolayı orada 
bulunan ve oraya ülkesi için giden askerlerden 
sadece biriydi Nightingale. Siperlerinin öteki 
taraflarında ise ülkesini canla başla ve canı 
pahasına koruyan Türkler vardı. Kendi 
sayılarının üç katı kadar fazla sayıda asker ile 
karşı karşıya gelip ülkelerini korumak için her 
şeyi yapabilecek kadar cesaretli olan Türkler… 
Ingilizler’in politik kararları ve hesaba 
katamadığı sonuçlar nedeniyle 1915 ile 1916 
yılları arasında bir yıl süren bir savaş yaşandı 
Gelibolu’da. Her iki taraf için de yıkıcı sonuçlara 
neden olacak olan bu savaş iki milletin ilk defa 
karşılaştığı an olmuştu. Anzaklar ve Türkler 
bu savaştan önce politik sebeplerle dahi bir 
araya gelmemişti. Birbirleriyle ilk tanışmaları 
bu savaşta oldu. Savaşın ardından da bir 
dostluk başlayacaktı Anzaklar ve Türkler 
arasında.
18 Mart Çanakkale Zaferi, Gelibolu’da 
yaşanacak olanların kıvılcımıydı aslında. 
Vatanını koruyan Türk ordusunun savaşma 
gücünü ve azmini hesaba katmadan 
Çanakkale Boğazı’nda taarruza geçen Ingiliz 
ordusunun aldığı büyük bir darbeydi. Fakat bu 
darbenin ardından Mısır’da eğitim gören Yeni 
Zelanda ve Avustralyalılardan oluşan ordu bu 
cepheye çağrılacaktı. “Anzak” ismi de burada 
doğmuştu. Daha sonradan bu iki milletin 
oluşturduğu birlikler “Anzak” (Avustralya ve 
Yeni Zelanda Kolordusu) adıyla anılacaktı. 
Çanakkale’de sürecek olan bir yıllık savaşın 
piyonları olacaklardı o birlikler. 
Bu yıkıcı ve bitmek bilmeyen savaşın en büyük 
belgelerinden biri askerlerin ailesine yazdıkları 
mektuplardı. Bu mektuplar o kadar çoktu ki 
çoğu belgelenip kitaplaştırıldı ve Gelibolu 
hakkında yapılmış olan belgesellerde ve 
dizilerde konu edildi. Genç askerlerin 
eşlerine ve ailelerine yazdıkları mektuplar 
o cephedeki yaşananların psikolojik 
etkilerini içeriyor, bir yandan da tarihe 
kaynak oluyordu. Guy Nightingale de 
annesine mektup yazan 23 

yaşındaki genç bir teğmendi. Onun yazdığı 
mektuplar cepheyle ve savaşla ilgili çok fazla 
ayrıntı içeriyordu. Türklerden de ailesine 
mektup yazan çok fazla asker vardı. Tolga 
Örnek’in “Gelibolu” belgeselinde 
anlatıldığına göre bir süre sonra Türk 
askerleri onların köylerine uğrayıp 
onlara haberler ve 
hediyeler 
getirecek özel 
kuryeler 
kullanmaya 

başlamıştı. O kuryelerin cepheye geldiği 
günlerde cephede bir sessizlik ve heyecan 
hakim olurmuş. 
Bir yıl süren savaşta mevsimler 
yavaş yavaş dönerken cepheleri 
vuran sıcaklar askerleri kötü 
etkilemeye başlamıştı. 24 
Mayıs’ta şehitlerini 
defnedebilmek için ateşkes 



imzalayan taraflar büyük bir dostluğun 
kapılarını aralayacaktı. 
Ateşkes her iki tarafın birbirini tanımasını 
sağlamıştı. Ashley Ekins’in araştırmalarına 
göre bazı Anzak ile Türk askerleri el sıkışmış 
ve bu ateşkesten sonra birbirlerine karşı ilginç 
bir saygı duymaya başlamıştı. Hatta Anzaklar 
Türklere “Johnny Türk” lakabını takmışlardı. 
Bu ateşkesin ardından Anzak askerleri 
ailelerine yazdıkları mektuplarda Türkler 
hakkında olumlu şeyler yazmaya başlamış, 
onları mert olarak tarif etmişlerdi. 
Savaş öyle bir hal almaya başlamıştı ki 
bombardımanın açtığı çukurlarda kazı yapan 
Fransızlar toprak altından tarihi eserler 
çıkarmaya başlamışlardı. Haziran ayında 
sıcaktan bunalan Anzak askerleri ise sahilde 
denize girip ferahlamaya çalışıyordu. Hatta 
müttefikler kendi aralarında futbol maçları 
düzenlemeye başlamışlardı. O dönemde 
yazılan mektuplara göre Anzak askerleri 
Türklerin futbol oynayanları vurmadığını 
düşünüyormuş. Hatta Türklerin maçlar 
üzerine bahse girdikleri bile oluyormuş. 
Siperlerde ise bazı Ingiliz askerleri kağıttan 
kuklalar yapıp siperlerin ardından 
çıkarıyormuş. Askerler öğle saatlerinde 

yemek yerken ise tüm 
cephede bir sessizlik hakim 
olurmuş. Sanki öğle tatili 
edermiş gibi kimsenin çıtı 
çıkmıyormuş. 
Bu sırada Arıburnu 
Cephesi’nde Türklerle 
Anzaklar arasında farklı bir 

iletişim gelişmeye başlamıştı. Siperlerin 
birbirine olan yakınlığından ötürü askerler 
kendi aralarında iletişim kurmaya hatta 
paylaşım yapmaya başlamışlardı. Ashley 
Ekins, Türklerin Anzaklar için isimsiz bir 
düşman olmadığını anlatıyor. Anzaklar ve 
Türkler birbirlerini yakından tanımışlar ve 
siperler arası notlar atmaya başlamışlar. Hatta 
sonrasında birbirlerine hediye fırlatmaya 
kadar ileri götürmüşler işi. Türk askerleri 
onlara sigara atarken Anzaklar ise buna 
karşılık o dönemde en büyük besin 
kaynaklarından biri olan konserve et atmışlar. 
Fakat Ekins’in araştırmalarına göre Türkler 
konserve eti deneyip beğenmemiş 
ve geri atmış. 
Savaş her iki tarafın 
da pek çok 
kayıp 
vermesine 
neden olmuştu 
ama her iki taraf 
asla insanlıklarını 
kaybetmemişlerdi. 
Hatta Yeni 
Zelandalılar Çanakkale 
Savaşları’nı 
“Centilmenler Savaşı” 
olarak anmaya başlamışlardı. 
Tarihin kaydettiği son centilmenler 
savaşlarından olan Çanakkale 
Savaşları’nın ardından karşı 
cephelerde savaşmalarına rağmen Anzaklar 
ve Türkler birbirlerini düşman değil de dost 
olarak görmeyi tercih ettiler. Onların 
mektupları da o topraklarda yaşananların 
güncesi oldu. 

#MektubaMektup
18 Mart 1915…
Çanakkale Cephesinde, I. Dünya Savaşı’nın en 
yoğun, keskin mücadelelerinin yaşandığı 
günler…
Bu bölgede Osmanlı’nın dört bir yanından 
gelen Mehmetler ile dünyanın öbür ucu 
sayılabilecek Avustralya Kıtasından gelen 
Anzakların mücadelesi, belki de dünya 
tarihinde eşi benzeri olmayan savaş anılarının 
dünya tarihine geçmesine neden olmuştur. 

Bu savaştaki hem yiğitlikler 
hem de insani yaklaşımlar 
her iki cephe askeri 
arasında bağ 
kurulmasına zemin 
hazırlamış; mücadele 
sırasında kurulan bu bağ, 
bazen siperler arasında 
dostane yaklaşımların 
ortaya çıkmasına da 
katkıda bulunmuştur. 
Birbirlerinin varlığından 

bile haberleri olmayan bu iki 
ulus askerinin mücadele 

sırasında belki de hiç söyleyemedikleri 
sözleri ‘’Mektup‘’ ünitesi içinde işleyerek hem 

unutulmaya yüz tutmuş bir düzyazı türümüzü 
öğrencilerimize tanıtmayı hem de onların 
hayal dünyasının ufuklarını genişletmeyi 
amaçladığımız ‘’Mektuba Mektup Projesi’’ni   
hayata geçirmeye karar verdik.
Bu amaçla yurdumuzun her bir köşesinde 
bulunan Uğur Okulları öğrencilerinin 
katılımıyla başlattığımız bu projede 
okullarımızın bir kısmının Türk askeri rolü, bir 
kısmının da Anzak askeri rolü üstlenerek o 
dönemde birbirlerine söyleyemediklerini 
varsaydığımız duygu ve düşünceleri kağıda 
dökmelerini istedik.
Öğrencilerimizin bu yaklaşımla belirlediğimiz 
kardeş okuldaki arkadaşlarına bu mektupları 
yazmalarını istedik. Yoğun katılımla 
gerçekleşen bu projemiz, yazılan en anlamlı 
mektupların yazarı olan öğrenciler tarafından, 

Çanakkale Zaferinin yıldönümünde 
Çanakkale’de hem Türk şehitliğine 

hem de Anzak Anıtına 
bırakılması ile 
tamamlanacak…

CEVDET 
EYÜBOĞLU
Uğur Okulları  

Türk Dili ve 
Edebiyatı 

Bölüm 
Başkanı
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UĞUR’DA SOSYAL 
SORUMLULUK

UĞUR OKULLARI DRAGOS KAMPÜSÜ

ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE PROJESİ
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında 
Tigers Club Üyelerimiz ve Lösemili Çocuklar Vakfı 
(LÖSEV) iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Çocuklar 
Için El Ele” projemizde öğrenci, öğretmen ve 
velilerimizle birlikte Lösemili arkadaşlarımızı 
yaşama bağlamak için bir adım atmanın önemini 
vurgulamayı amaçladık. Rehberlik ve Kariyer 
Planlama derslerimizde izlediğimiz videolardan 
fikir alarak, okulumuzda sergilemek amacıyla bir 
afiş çalışması yaptık. Herkesin emeği olan 
çizimleri bir araya getirerek güçlü bir farkındalık 

oluşturduk. Daha sonra LÖSEV ile tanıştık ve 
birlikte neler yapabileceğimizi düşündük. LÖSEV’e 
bağış yapmayı hedefleyerek okulumuzda 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
öğretmenlerimizin de desteğiyle bir kermes 
düzenledik. Tüm ortaokul öğrencilerimiz satışı 
yapılabilecek ürünler getirerek kermese katkıda 
bulundu. Gün sonunda velilerimiz de kermesimize 
katılmak için okula geldi. Kermeste satış yaparken 
takım ruhunu fazlasıyla deneyimledik. Bazı 
arkadaşlarımızın insanları ikna etmekte ne kadar 

yetenekli olduğunu da keşfettik.
Ayrıca projemiz kapsamında bir de okulumuzda 
LÖSEV Dükkan açtık. Öğrenci, öğretmen ve 
velilerimizle birlikte LÖSEV’in göndermiş olduğu 
ürünlerden satın aldık. Projemizin sonunda 
LÖSEV’in Istanbul Halkla Ilişkiler Yöneticisi olan 
Şerife Merkit’i okulumuzda ağırladık. Bize 
LÖSEV’in nasıl kurulduğunu, neler yaptığını, nasıl 
gönüllü olabileceğimizi ve verilen desteklerin 
lösemili arkadaşlarımız için ne kadar kıymetli 
olduğu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uğur Okullarında sosyal sorumluluk projeleri bitmez! 
Bu ay onlardan birkaçına daha yakından ve detaylı bakalım.

Uğur Okulları 
Dragos Kampüsü 
LÖSEV Dükkanı

Uğur Okulları Dragos Kampüsü 
LÖSEV’E Destek Kermesi
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UĞUR OKULLARI BATIKENT KAMPÜSÜ 

'BİZ' OLMA BİLİNCİNİ ÖĞRENİYORUZ

UĞUR OKULLARI DENİZLİ KAMPÜSÜ

UĞURLU GÖNÜLLÜLER
“Çocuk Eli” projesi ile yardıma muhtaç 
arkadaşlarımızın hayatlarına dokunmayı 
amaçladık. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Öğretmenlerimiz Nur Şahan ve Zeynep Betül 
Yeşildağ’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 
projede gönüllü öğrenciler yardıma ihtiyacı olan 
akranlarına dostluk eli uzattı. Yardıma muhtaç 

çocukların hayatına yine kendi çocuklarımızın eli 
değsin diye UNICEF’e bağış toplayacağımız bir 
kermes düzenleme kararı aldık. Çocuk hakları 
kapsamında gerçekleştirdiğimiz projede dünyanın 
her yerindeki yardıma muhtaç çocuklarımıza 
okulumuzun çocuklarının eli değsin diye en büyük 
sorumluluğu ortaokul öğrencilerimize verdik. 

UNICEF Türkiye Milli Iletişim Komitesi ile temas 
sağlanarak çocuk hakları kapsamında 
gerçekleştirilen proje ile dünyanın her yerindeki 
çocuklara dokunabilmek amaçlandı. Bu kapsamda, 
Uğurlu velilerin de desteğiyle düzenlenen kermeste 
yiyecek, içecek, kitap gibi ürünlerin satışı yapıldı. 
Elde edilen gelir ile birçok çocuğa destek olundu. 

Projemiz, işitme engelli öğrencilerin sosyal ve 
kültürel alanlarına katkı sağlamak, bu alanda 
farkındalık yaratmak, Sincan Yılmaz Balaban 
Işitme Engelliler Okulu’nda yatılı okuyan 
arkadaşlarımız için fiziki alanlarının 
iyileştirilmesi adına eksik olan eşyaların 
tamamlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 
başladı. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan okul 
ziyaretindeki gözlemlerimizde işitme engelli 
arkadaşlarımızın en büyük isteklerinin 
‘anlaşıldıklarını hissetmek’ olduğunu düşündük. 
Bu nedenle biz de Işaret Dili öğrenmeye çalışıp 

projemizde bu çalışmalara yer vereceğiz. Onlara 
okulumuzda işaret dili ile şiir okuyup bir de 
konser vermeyi planlıyoruz. Bu konserimizin 
ardından Sincan Yılmaz Balaban Işitme 
Engelliler Okulu öğrencilerinin halkoyunları ekibi 
sahne alacak. Halkoyunları ekibinin gösterisi 
için bastırdığımız biletleri, düzenleyeceğimiz 
kermeste evimizden getireceğimiz ürünlerin 
yanında satışa çıkaracağız. 
Projemiz ile sadece bizim değil 
çevremizdekilerin de duyarlılığını artırarak ‘biz’ 
olma bilincini öğreniyoruz.

U R E S P O N S I B L E
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U  C L A S S
Efekan
AĞAÇLIOĞLU
Sınıf: 8-A
Okul:  Uğur Okulları 
Ankara Balgat 
Kampüsü

EN SEVDIĞIN DERS?
MATEMATIK VE T.C. INKILAP 
TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK

SON DERSTE HANGI KONUYU IŞLEDINIZ?
DOĞRUSAL DENKLEMLER

YANINDA OTURAN SIRA ARKADAŞININ EN SEVDIĞIN 
ÖZELLIKLERINI ANLATIR MISIN?

DERSLERI IYI DINLEMESI VE DERSLERI TARTIŞABILECEĞIM 
BIR ARKADAŞIM OLMASI.

ÖĞRETMENLERIN ARASINDA EN ÇOK HANGISINE 
HAYRANSIN? NEDEN?

BÜTÜN ÖĞRETMENLERIMI ÇOK SEVIYORUM. FAKAT T.C. 
INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK ÖĞRETMENIMIZ MÜJDE 

ATA. ÇÜNKÜ DERSI SEVIYORUM, DERS ANLATIMINI 
BEĞENIYORUM.

EN SEVDIĞIN MÜZIK GRUBU?
THE WEEKEND

EN SEVDIĞIN RENK?
KIRMIZI VE BEYAZ

EN SEVDIĞIN FILM?
THE AVENGERS (YENILMEZLER)

EN SEVDIĞIN KITAP?
ILBER ORTAYLI - GAZI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

SUPERMAN MI, BATMAN MI?
BATMAN

IZLEMEKTEN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR?
FUTBOL

OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR?
FUTBOL

BEDEN EĞITIMI MI, RESIM MI?
BEDEN EĞITIMI

INGILIZCE MI, MATEMATIK MI?
MATEMATIK

EN SEVDIĞIN YIYECEK? 
KAŞARLI PIDE

AYRAN MI, SÜT MÜ?
AYRAN

GELECEKTE NE OLMAK ISTIYORSUN? NEDEN?
GÖZ DOKTORU VEYA ROBOTIK CERRAH OLMAK ISTIYORUM. 

ILERIDE TEKNOLOJININ GELIŞMESI ILE BAZI MESLEK 
DALLARININ DEĞIŞECEĞINI DÜŞÜNEREK BU MESLEĞI 

EDINMEK ISTIYORUM.
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