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Tatilden önceki son çıkışa geldik. 8. ve 12. 
sınıflar için YKS ve LGS kapıda. Tahmin etmek 
zor değil, bu sınıflardaki arkadaşlarımızda he-

yecan dorukta olmalı. Biz de bu sayıda biraz ciddi-
leşelim dedik ve kapağımızı sınavlara ayırdık. Sınav 
sürecinde yapmanız ve yapmamanız gerekenler, 
kişiliğinize uygun meslekler gibi rehber olabilecek 
konularda sizlere yol göstermeye çalıştık.
Diğer yandan, bu sayıda da ‘hafif, öğretici ve eğ-
lenceli’ konulara yine bol bol sayfa ayırdık. Örneğin 
dünyaca ünlü gizemli grafiti sanatçısı Banksy’nin izi-
ni sürdük. Henüz birkaç hafta önce sinemalara ge-
len fenomen video oyunu kahramanı Lara Croft’un 
dününe ve bugününe değindik. 
Bu ay Uğur Okulları öğrencileriyle iki önemli ku-
rumsal firmaya geziler yaptık, biri Nokia, diğeri ise 
Borusan Lojistik... İkisinde de nelere tanık olduğu-
muzu sayfalarımızda bulacaksınız. Müzisyen Ceylan 

Ertem’e sizden gelen soruları yönelttik, o da profes-
yonel hayatında yaşadıklarından çıkardığı dersleri 
sizlerle paylaştı. 
25 Mayıs’ta “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filmiyle 
hikayesi sinemalara gelecek Türkiye’nin ilk pilo-
tu Vecihi Hürkuş’un ilham verici hayat hikayesine 
yakından baktık. Geçen sayıda duyurduğumuz 
Muratpaşa’daki U-MakerFest’te neler yaşandı, sizin 
için ziyaret ettik. 14 Mart’ta yitirdiğimiz ünlü fizikçi 
Stephen Hawking’i ilginç bir yazıyla son yolculuğu-
na uğurladık.
Uğur Okulları’nın 50. yılını kutladığımız şu günlerde 
kiminiz mezuniyet heyecanı yaşıyor, biliyoruz. Me-
zuniyet ve kritik sınavlar gibi heyecanlı günler sizi 
bekliyor. Ardından da yaz tatili başlıyor. 
U Mag olarak hem başarılar hem iyi tatiller diliyoruz 
arkadaşlar...
Yeni sezonda görüşmek üzere...

HEM BAŞARILAR HEM İYİ TATİLLER
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Bu kez dönemimizin son yazısı ile 
karşınızdayım arkadaşlarım 
Birçok güzel projeyi hayata 
geçirdiğimiz, , , öğrendiğimiz, 
zaman zaman yorulduğumuz bir 
akademik yılı daha geride bırakıyoruz. 
Bu ay sizlerle bol bol vakit geçirdik. 
Özellikle 28 Nisan’daki Bilim Günü 
etkinliklerimizde tüm okullarımızda 
birbirinden yaratıcı projeler hayata 
geçirildi, ben de sizlerle birlikte eşsiz 
deneyimler yaşadım. 
Hepimizde bir tatil heyecanı var elbette, 
fakat bazılarımızın başka heyecanları da 
var  Lise ve üniversite sınavlarına 
hazırlık heyecanı taşıyan tüm 
arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Hepimize keyifli bir yaz tatili dileğiyle!
Yeni dönemde, yeni heyecanlarla 
buluşmak üzere…

U-Tigers

U W O R D
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U-Tigers u.tigers@utigers_



Herkese Merhaba!
Biz Lookater ekibinden Alp Onur ve Bora Çıbıkçı. Uğur Okulları Kartal Kampüsü 12. sınıf öğrencileriyiz. Lookater 

isimli bir liseli girişimcilik takımı kurarak ülkemizi 3 kez yurt dışında temsil ettik. Yakın zamanda TEDxReset’te 2 

bin kişiye hitap ettik, birçok kez basında ve TV’de yer aldık.

Amacımız lisede girişimciliği artırmak!
Girişimci olmak aslında problem çözmektir. Yaşadığınız bir problemden yola çıkarak bir iş modeli oluşturabilirsiniz ya da bir problem 

olmadan aklınıza gelen iş fikrini hayata geçirebilirsiniz. Tabii bunun için sizi zorlu bir süreç bekliyor. İlk olarak 
probleminiz varsa bu problemi çözmek için somut bir adım atmanız gerekiyor.

Ve Başlıyoruz!

BİR BAKAR 
MISINIZ?
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Soru ve önerileriniz için: info@lookater.net

Biz de çok engele takıldık, çoğu kez “olmayacak” dedik. Ama önemli olan engelleri aşmak. Engeller 
aşılmak için var. Düştükten sonra ayağa kalkınca gerçek bir girişimcisin, savaşçısın!  Ülkenin geleceği 
sürekli tüketen değil, sürekli üreten sizler-bizler gibi gençlerin elinde. Başarısızlığın da başarı için atılan 
bir adım olduğunu düşünerek sen de üretmeye ne dersin? Haydi durma, sen de yola çık! Teşekkürler…

Ekip

Ekibin yok mu? Tek başıma her şeyi yaparım 
mı diyorsun? Maalesef işler öyle basit 

olmuyor. Hele yeteri kadar yazılım ve donanım 
bilgin yoksa işin daha zor. Ama zorluklar 
aşılmak için var :) Bu işi birlikte yapmak için 
kendine iyi yol arkadaşları seçmen gerekiyor. Bu 
durumda “kim anlar bu işten” diyebilirsin. Sen 
anlat? Ya da bileni bul!
Kim bilir diye sorarsan işte burada devreye 
Lookater ve Liseli Ol Yeter gibi ekipler devreye 
giriyor. Bu ekipler girişimcilik alanında liselilerle 
iç içe. Var olan fikrinize uygun girişimciyi size 
yönlendirebilirler.
Buradan da netice alamazsanız (çok zor) “Find 
Your Co-Founder” yani “Kurucu Ortağını Bul” 
etkinlikleri sizin için!
Mutlaka anlaşacağınız birilerini bulacaksınız…

Ürün Finali

Ürün finale ulaştıktan sonra yaptığınız 
ürünün sektöründeki uzman kişileri 

LinkedIn üzerinden ekleyerek onlara fikrinizi 
anlatabilir, e-mail gönderebilirsiniz. Zira burada 
e-mail dilini doğru kullanmak ve bu süreci iyi 
yönetmek çok mühim. Aldığınız geri dönüşleri 
de değerlendirerek ürünü tekrardan revize 
edebilirsiniz. Arkasından ürünle birlikte yatırım 
ağlarına başvurmanız mantıklı bir seçenek 
olabilir. GBA, BIC Angels gibi yatırım ağları bu 
konuda destek veriyorlar. Geri kalan süreç 
yatırımcı ile sizin aranızda saklı kalır. 

Üniversite

Buradaki mesele çok ümit verici bir durum. 
Bahçeşehir Üniversitesi, ApplyBAU programı ile 

öğrencilere hayalleri, fikirleri, girişimleri ile burs 
veriyor! Yani şu ana kadar vermiş olduğunuz 
emeklerle birlikte programa başvurup burs alma 
şansınız var. Adımları eksiksiz uygularsanız çok 
güzel bir burs alabilirsiniz. Bu aşamaların 

hepsini “sorunsuz” 
geçiyormuşsunuz gibi 

kabul ettik. Lakin 
engellerle 

karşılaşacağınızı 
biliyoruz :) 

Pazar Araştırması & AR-GE

Buraya kadar her şey yolunda gitti. Peki 
şimdi ne gerekli? AR-GE! Araştırma-
Geliştirme. Bunun için ilk olarak 
probleminize daha önce çözüm bulanlar 

olmuş mu bunu araştırmak gerekli.
Zira probleminizi birebir çözen bir ürün varsa, 
pazarı domine etmişse ve sizin rakip 
olamayacağınız derecede yükselmişse o 
ürünü satın alarak probleminizi çözebilirsiniz. :)
Ama yeteri kadar duyulmamışsa somut 
adımları atmalısınız. Konu ile ilgili Türkiye 
pazarını araştırmalısınız.
Bu bir yazılım fikriyse yazılımı yapılmış mı? 
Donanım fikri ise ürün var mı? Bunlar 
sonucunda yine netice yoksa yola devam. 

Yarışmalar-Network

Ürün/servis yavaş yavaş hazırlanırken siz de 
bir yandan Girişimcilik ekosistemine 
hazırlanmalısınız. Bu ekosistemin içerisine 
girmek aslında çok zor değil. Kolektif House, 
Impact Hub gibi alanlarda sık sık etkinlikler 
oluyor. Bu etkinliklere sosyal medyadan 
ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda “eGirişim, 
CEOtudent” gibi siteler üzerinden de etkinlikleri 
takip etme şansınız var. Etkinliklere mutlaka 
“LinkedIn” hesabınız aktif bir şekilde gidin. 
Kartvizit bastırmanız da farklı bir tercih. 
Etkinliklerde tanıştığınız insanları LinkedIn 
üzerinden ekleyin ve insan ağınızı canlı tutun. 
Ürün için bir Domain/Alan adı alın. 
Bunlardan ayrı olarak fikriniz bir demoya 
dönüştüyse para ödüllü yarışmalara 
başvurmak sizi büyük bir dertten kurtarabilir. 
Zira bütçemiz kısıtlı. Demo masraflarını bu 
ödüller ile karşılayabilirsiniz. Bunun için 
Google üzerinden sunum örneği aramalısınız. 
“Startup Pitch” şeklinde arama yaparak birçok 
örneğe göz atabilirsiniz. 

Problem sadece size özgü bir 
problem mi? Yoksa herkesin 
problemi mi?

Burası kritik bir konu. Yaşadığınız problemi 
çözmek için bir ürün/servis ortaya çıkarmak 
istiyorsunuz. Peki bu problem sadece size 
özgü mü?
Sizden başka bu problemi yaşayan var mı? 
Bunun cevabını almak için farklı kişilerle 
temasa geçerek veri toplanmalı, yeterli veri 
toplanamıyorsa Google Forms üzerinden 
anketler yapılmalı... Cevaplar problemin 
herkese ait olduğu yönündeyse yola devam. 

Dersler-Sosyal Medya

Bu etkinlikler, demolar, sunumlar ciddi bir vakit 
alırken akademik başarıda düşüş olmaması 
gerekiyor. Bu da şu anlama gelmekte; oyun 
oynadığımız, kendimize ayırdığımız vakti 
girişimciliğe ayırmalıyız. Ders vaktinden çalarak 
bu işleri sürdürürsek aile baskısı boy göstermeye 
başlayacaktır… Bu baskıyı üzerinizde 
hissetmemek için mutlaka akademik 
başarılarda süreklilik olmalı. Zira girişim 
başarısız sonuçlanırsa tutunacak bir tarafınızın 
kalmaması size bir hayli pahalıya patlayabilir.  
Sosyal medya kullanımları da çok önemli. Sosyal 
medyayı kullanarak ürününüzün tanıtımını iyi 
yapmanız gerekir. Burada tasarımsal olarak 
“Canva” aracını kullanabilirsiniz. İş demoya 
döküldüyse basında yer almak için haber 
ajanslarıyla temas edebilirsiniz. Burası 
ApplyBAU’ya da aracı olabilir. 



Ülkemizdeki duvar yazılarının büyük bir mizah kaynağı

olduğunu sosyal medyada görüyoruz. Peki çevrenizde duvara çizilmiş 

olan sanat eserlerine hiç dikkat ettiniz mi? Ya da onların 

bir sanat eseri olduğunu veya ne anlatmak istediğini hiç 

düşündünüz mü? Eğer sizi düşündürecek bir duvar sanatı ile 

karşılaşmadıysanız muhtemelen henüz Banksy ile 

tanışmamışsınızdır. Haydi gelin sizi 21. yüzyılın  

Leonardo Da Vinci’siyle tanıştıralım.

K im olduğunu sır gibi saklamaya 
devam eden grafiti sanatçısı Banksy 
hakkında çok şey yazılıp çiziliyor. 
Kendisi bir sanatçı ve bir ressam. 

Fakat onun tuvali sokaklardaki duvarlar. 
90’lardan beri önce İngiltere’de sonra da 
dünyanın farklı yerlerinde çizdiği duvar 
sanatlarıyla ilgi çeken ve ses getiren bir sokak 
sanatçısı o. Çünkü eserleri öylesine duyguları 
açığa çıkartıyor ki sanatını gören herkes 
kendinden bir şey buluyor onun eserlerinde. Bir 
sokak sanatçısını bu kadar ünlü yapan şey de bu 

oluyor aslında. Hatta o kadar ünlü oluyor ki 
eserlerini milyon dolarlara satıyor. Eserlerinden 
kazandığı paraları ise insan hakları için 
mücadele eden kuruluşlara dağıtıyor. Çünkü 
kendisi bir aktivist, bir çevreci ve insan hakları 
savunucusu. Savaş karşıtı olarak da bilinen 
Banksy’nin pek çok eserinde bunun izlerini 
görmek mümkün.
Banksy 90’lı yıllarda arkadaşlarıyla birlikte 
İngiltere’de sokak sanatları ve renkli 
grafitileriyle meşhur Bristol kentinde grafiti 
yapmaya başladı. Milenyuma girildiğinde 

eserleri Bristol’dan taştı ve dünya çapında 
eserler vermeye başladı. Kısa sürede çok ünlü 
bir grafiti sanatçısı olarak anılmaya başladı. Tabii 
bu ün ile birlikte hayranları da onun kim 
olduğunu öğrenmek için ısrarcı davranıyordu. 
Gazeteler onun kim olduğuyla ilgili 
spekülasyonlar ortaya atarken Londra’da 
bulunan Queen Mary Üniversitesi profesörleri 
de Banksy’nin kimliğini bulabilmek için bilimsel 
bir araştırma yapıyordu. Üniversite profesörleri 
suçluları yakalamak için kullanılan kimlik tespit 
yöntemleri ile Banksy’nin gerçek kimliğini 
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bulduklarını iddia ettiler. Ayrıca hayranları işi 
abartıp komplo teorileri üreterek Banksy’nin 
ünlü müzik grubu “Massive Attack”in solisti 
Robert Del Naja olduğunu iddia ettiler. Fakat 
tüm bu iddialar bir sonuca varmadı ve kimse 
Banksy’nin gerçek kimliğini açığa çıkartamadı. 
İyi de oldu bu durum. Banksy’nin sanatı çok 
legal sayılmazdı. Kimliğinin açığa çıkması 
demek onun pek çok suçlamayla karşı karşıya 
kalması demekti. Kimliği açığa çıkmayınca 
Banksy rahatlıkla eser üretmeye devam etti. 
En ünlü eseri “Kırmızı Balonlu Kız”ı 2002 yılında 
Londra’da çizen Banksy bu eserinde “Her zaman 
umut vardır” diye not düşmüştü. Kalp şeklinde 
bir balon tutan küçük bir kız çocuğunu çizmişti 
bu duvar sanatında. Bu eseri çok beğenildi. Hatta 
ünlü şarkıcı Justin Bieber koluna bu eserin bir 

örneğini dövme olarak yaptırdı. Banksy’nin bir 
diğer ünlü eseri ise çocuk işçilere dikkat çekmek 
için 2013 yılında yaptığı bir çizimdi. “Çocuk İşçi” 
eseri Uzakdoğulu bir çocuğun İngiliz bayrağını 
dikmesini resmediyordu. 
Banksy politik eserleri ile gündeme gelmeye 
devam etti. Hatırlayacaksınız, 2013’te ABD’nin 
kendi vatandaşlarını ve diğer ulusları dinlediğini 
ortaya çıkaran belgeleri medyaya sızdırılmıştı. 
Banksy ise 2014’te yani bu ifşanın hemen ertesi 
yılında İngiltere’nin Cheltenham şehrinde 
“Casusluk Kabini” isimli bir eser çizdi. Bu eserde 
telefon kulübesinin etrafındaki üç trençkotlu ajan 
kulübeyi dinliyordu. 2017’de ise Birleşik Krallık’ın 
Avrupa Birliği’nden ayrılmasıyla ilgili çizilen 
duvar resminde bir işçinin ünlü Avrupa Birliği 
bayrağındaki bir yıldızı çekiç ile kırması 

resmedilmişti. Bu duvar sanatının da Banksy’ye 
ait olduğu düşünülüyordu. 
Ayrıca Banksy 2010 yılında yönetmenliğini yaptığı 
bir belgesel çekti. Filminde “Mr. Brainwash” 
ismiyle bilinen sokak sanatçısı ve film yapımcısı 
Thierry Guetta’nın hikayesini anlattı. Hatta 
kendisinin de oynadığı filmde kendi suratını ve 
sesini gizleyerek rol aldı. 
Banksy adına açılan sergilere rastlamış olmanız 
mümkün. Ülkemizde de daha önce onun adına 
açılmış olan sergiler olmuştu. Fakat bu sergilerin 
birçoğundan Banksy’nin kendisinin haberi 
olmuyor! Banksy’nin eserlerini satın almış olan 
eser sahipleri sergi için ellerindeki parçaların bir 
araya getirilmesine onay verince o eserler 
sergilenebiliyor. Bu şekilde Banksy’nin eserleri 
dünya çapında tanıtılmaya devam ediyor. 

Banksy olduğu 
iddia edilen kişiler

l Robin Gunningham: Queen Mary Üniversitesi’nin 
kullandığı teknik ile yüzde yetmiş ihtimalle Banksy 

olduğu iddia edilen kişi.
l Robert Del Naja: Ünlü İngiliz müzik grubu “Massive 

Attack”in solisti.
l Liverpool’da iş üstündeki adam: Liverpool’da 

Banksy’nin duvar sanatlarından bir tanesini boyarken 
yakalanan adam.

l Bristol’da video kayıtlarına yakalanan adam: 
Banksy’nin eserlerinden biri olduğu iddia 

edilen eseri yaparken videoya 
kaydedilen adam. 

U A R T
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VİDEO OYUNLARININ 
İLK FENOMEN KADIN KAHRAMANI 

LARA CROFT'U YAKINDAN TANIYALIM
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u aralar ismini film afişlerinde sıkça 
gördüğümüz Tomb Raider’ın aslında bir 
video oyunu olduğunu sanırız ki söylemeye 
gerek yok! Peki Lara Croft’un yani Tomb 
Raider’ın baş kahramanının oyun tarihinin 

bilinen en ünlü kadın karakterlerinden biri olduğunu 
biliyor muydunuz? Gelin Eylül ayında yeni oyunu 
çıkacak olan Tomb Raider oyun serisini biraz 
inceleyelim.
Tomb Raider ilk defa 1996 yılında çıktı. Çıktığı ilk 
zamanlarda dönemin video oyunu konsollarından 
Sega Saturn’de, PlayStation’da ve bilgisayarda, 
ardından da Nokia’nın oyun severler için ürettiği 
N-Gage telefon serisinde oynanabiliyordu. Oyunun 
protagonisti yani kahramanı Lara Croft dünyanın 
çeşitli mistik yerlerinde arkeolojik araştırmalar yapan 
bir arkeologdu. Oyunun yaratıcısı Toby Gard karakteri 
tasarlarken dönemin ünlü filmlerinden “Indiana Jones” 
ile karşılaştırılmaması için bir kadın karakter inşa 
etmeye karar verdi. Fakat o yıllarda oyunlardaki kadın 
karakterler çoğunlukla kurtarılmayı bekleyen 
karakterler oldukları için ve dönemin şartlarındaki ağır 
basan ataerkil bakış açısı nedeniyle bu fikre ilk başta 
sıcak bakılmadı. Sonrasında Gard oyun severlerin 
ilgisini çekecek güzellikte ve bir yandan da güçlü bir 
kadın karakter ortaya çıkardı. Gard bu tasarımına 
Laura Cruz adını verdi. Fakat oyun şirketi Core bu ismi 
bir İngiliz arkeolog için çok ‘Amerikanvari’ bulunca 
Laura Cruz, Lara Croft olarak değiştirildi. Ortaya 
çıkardıkları bu kadın karakter sadece tabuları 
yıkmakla kalmayacak, bir popüler kültür ikonuna 
dönüşecekti. 
Aslında bilinenin aksine oyun tarihindeki ilk kadın 
kahraman Lara Croft değildi. 1986’da çıkan “Metroid” 
oyunundaki “Samus Aran” karakteri oyun tarihindeki 
ilk kadın kahramandı. Gerçi dönemin teknolojisiyle 
yaratılan bu karakterin kadın veya erkek olduğunu 
anlamak pek mümkün olmuyordu. Ayrıca ilk oyunda 
sessiz bir karakter olan Samus Aran’ın oyun boyunca 
üzerinden çıkarmadığı ikonik metal bir kıyafeti vardı. 
Ancak oyunu bitirebilen oyuncular oyunun sonunda 
onun bir kadın olduğunu öğrenebiliyorlardı. Fakat oyun 
serisinin devamı çıktıkça Samus Aran’ın fiziksel 
özellikleri daha çok belirginleştirilmeye başlandı ve 
karaktere ses verildi. Böylece oyuncular artık onun bir 
kadın olduğunu kolaylıkla anlayabiliyorlardı. Metroid 
oyun serisinin son oyununun Aralık ayında Nintendo 
Switch platformunda çıkacağını hatırlatalım ve Lara 
Croft’a dönelim.
Tomb Raider’ın oyun dünyasında büyük bir başarı 
yakalamasının ardından bu başarıyı sinema 
salonlarında da yakalamak isteyen yapımcılar kolları 
sıvadı. 2001 yılında Oscar ödüllü oyuncu Angelina 
Jolie’nin Lara Croft’u canlandırdığı bir film çekildi. “Lara 
Croft: Tomb Raider” filmi eleştirmenler tarafından 
çoğunlukla olumsuz yorumlar aldı ama Angelina 

Jolie’ye filmdeki oyunculuğu için büyük övgüler yağdı. 
Ayrıca vizyondaki başarısıyla birlikte film Lara Croft’un 
çok daha geniş bir kitleyle buluşmasını sağladı. 
Lara’nın Angelina Jolie tarafından oynanacağına karar 
verildiğinde ise oyun severlerden pek çok farklı tepki 
gelmişti. Bir Amerikan oyuncunun İngiliz arkeoloğu 
canlandırmasına tepki verenler ve Jolie’nin fiziksel 
olarak Lara Croft’a uygun olmadığını söyleyenler de 
vardı. Tüm tepkilere rağmen Angelina Jolie ile Lara 
Croft karakteri özdeşleşti. Serinin devam filmi olan 
“Lara Croft: Tomb Raider - Yaşamın Kaynağı” iki sene 
sonra 2003’te izleyiciyle buluştu. Fakat bu film ilk filmin 
neredeyse yarısı kadar hasılat yapabilmişti. Seriye bir 
film daha eklenecekken Jolie’nin bir filmde daha Lara 
Croft’u oynamak istememesi üzerine Jolie’li Tomb 
Raider serisine bir son verilmiş oldu. 
Yaklaşık on beş sene sonunda Tomb Raider’ı yeni bir 
Lara Croft ile izleme şansını yakalayabildik. Mart 
ayında çıkan filmde Lara Croft’u İsveçli oyuncu Alicia 
Vikander canlandırdı. Vikander’in oyunculuğu ve bu 
serideki “Lara Croft”un çok daha güçlü bir kadın 
kahraman olması övgüyle karşılandı. Üstelik film 
şimdiden dünya çapında 2018’in en çok hasılat yapan 
yedinci filmi oldu bile. 
14 Eylül’de çıkacak olan serinin yeni oyunu “Shadow of 
the Tomb Raider” merakla beklenirken oyunla ilgili 
adeta ser verilip sır verilmiyor. Mart ayında çıkan yirmi 
saniyelik tanıtımın ardından hikayenin Meksika’da 
geçeceği ve güneş tutulmasıyla ilgili olacağını 
öğrendik. Bakalım serinin bu oyununda Lara Croft ne 
tür gizemleri çözecek ve ne tür mistik yerlerde 
gezecek, hep birlikte göreceğiz.
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22 Kasım 1996  Tomb Raider
19 Kasım 1997  Tomb Raider II
21 Kasım 1998  Tomb Raider III
19 Kasım 1999  Tomb Raider: The Last 
Revelation
24 Kasım 2000  Tomb Raider Chronicles
21 Eylül 2001  Lara Croft: Tomb Raider 
(FİLM)
20 Haziran 2003  Tomb Raider: The Angel of 
Darkness
24 Ağustos  Lara Croft: Tomb Raider -   
Yaşamın Kaynağı (FİLM)
7 Nisan 2006  Tomb Raider: Legend
1 Haziran 2007  Tomb Raider: Anniversary
18 Kasım 2008  Tomb Raider: Underworld
5 Mart 2013  Tomb Raider
10 Kasım 2015  Rise of the Tomb Raider
16 Mart 2018  Tomb Raider (FİLM)
14 Eylül 2018  Shadow of the Tomb Raider

YIL YIL 
TOMB RAIDER
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18  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

National
Geographic Live: 

Uzaydan Dünyamız
Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi, İstanbul

Notre Dame 
Quasimodo Müzikali

İzmir Kültürpark 
Açıkhava Tiyatrosu 

İzmir

Masterpiece 
Ankara Heykel - 

Şirinler
Masterpiece, Ankara

Güldür Güldür
Congresium Ankara

Anadolu Ateşi - 
Fire of Anatolia
Aspendos Arena, 

Antalya

Ahura Ritim 
Topluluğu

Yenişehir Kültür 
Merkezi Barış 

Salonu, Mersin

Minik Eller Pizza 
Pişiriyor

Eataly, Zorlu AVM, 
İstanbul

Karanlıkta Diyalog
Turkcell Diyalog 

Müzesi, Gayrettepe 
Metro İstasyonu, 

İstanbul

Harry Potter ve 
Sırlar Odası in 

Concert
Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi, İstanbul

Anne Çocuk 
Atölyesi - Anneler 

Gününe Özel
TheChef4U, İzmir

HoliFest İstanbul’18
Milyon Beach 

Kilyos, İstanbul

Genç Yeteneklerle 
Bach ve Rachmaninoff - 

Tuna Bilgin & Aksel 
Başaran Piyano Resitali
Mozarthaus Sanat ve 
Konser Evi, Ankara

Çukurova Rock 
Festivali 2018

Adana Galeria AVM 
Çim Alan, Adana

Kırmızı Balık 
Müzikali

MEB Şura Salonu, 
Ankara

Ankara Kahve 
ve Çikolata 

Festivali
Congresium Ankara

EskiFest 2018
Mola Tesisleri, 

Eskişehir

Manuel Reina ile 
Ritim Atölyesi
Açık Diyalog, 

İstanbul

 7 8 9 10    11 12 13  

  1 2 3 4 5 6  

 14 15 16 17 18 19 20  

 21 22 23 24 25 26 27  

 28 29 30 31
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18  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Mutfak Sanatları 
Akademisi - Tatilin 

Okulu
Mutfak Sanatları 

Akademisi, İstanbul

Eskişehir Havacılık 
Müzesi

Yenibağlar, Eskişehir

Tonguç Kayacık ile 
Bozcaada Seramik 
Eller Çocuk Sanat 

Kampı
Bozcaada

Bilimsev - Bilim 
Sanat Etkinlik 

Vadisi
Bilimsev Urla, İzmir

Temel Okçuluk 
Eğitimi

Yaban Akademi, 
İstanbul

Samsun Gençlik 
Festivali 2018

Sheraton Grand, 
Samsun

Troya
Aspendos Arena, 

Antalya

Jurassic World: 
Yıkılmış Krallık 

Tüm Sinema 
Salonlarında

Pelit Çikolata 
Müzesi

Esenyurt, İstanbul

Milyonfest 
Dalaman

Dalaman, Muğla

Barış Manço Müzesi
Kadıköy, İstanbul

Antalya Oyuncak 
Müzesi
Antalya

Baba - 
Çocuk Kampı
Durusu Park, 

İstanbul

Aleyna Tilki 
Konseri

Winner İncek, 
Ankara

Rahmi Koç Müzesi
Rahmi Koç Müzesi, 

İstanbul

Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı 

(YKS) 
1. Oturum (TYT)

Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı 

(YKS) 
2. Oturum (AYT)

Liseye 
Geçiş Sınavı 

(LGS)

Cüce Dedektif 
Şerlok

Tüm Sinema 
Salonlarında

     1 2 3  

 4 5 6 7 8 9 10  

 11 12 13 14 15 16 17  

 18 19 20 21 22 23 24  

 25 26 27 28 29 30 1
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ÇALIŞIN :)

16  z   U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2018 



U C O V E R

Önümüzde önemli bir sın
av va

r. YKS ve LGS öncesi 

hepinizde alarm zille
ri çalıyor, fa

rkın
dayız. 

Sınava 

giderken yanınıza almanız g
ereken başka şeyler 

de olacak! S
on düzlüğe girdiğimiz şu günlerde 

sınavdan önce dikkat etmeniz gerekenleri 

sizin
 için şöyle bir to

parladık...

KALP
TEN

ÇALIŞIN :)

ÜNIVERSITE ve lise giriş sınavları YKS ve LGS yaklaştıkça, hem öğrencilerde hem öğrenci velilerinde 

heyecan da doğru orantılı bir biçimde artmaya başladı. Girdikleri sınavlar ve yaptıkları tercihlerle 

kariyerlerine yön verecek olan öğrenciler, bundan dolayı heyecanlı oldukları kadar da kaygılı ve 

stresliler. Bu stresin sebepleri, sınav başarıları ile
 alakalı olduğu gibi, aynı zamanda sınav sonucuna 

göre seçecekleri lis
e/üniversite konusunda doğru tercihi de yapabilmekle alakalı. 

Uzmanlar her ne kadar bu dönemin stresten uzak geçirilm
esi gerektiğini yineleseler de, 

öğrenciler için bu pek de mümkün olmuyor. Bu dosyada, sizlere, hem sınav öncesi, hem 

sonrasında, hem de sınav günü ve haftasında yapmanız gereken hazırlıkları ele alacağız. Ayrıca 

tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz, kendimize uygun bölümleri ve okulları seçerken dikkat 

etmemiz gereken püf noktalar nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. 

Öncelikle tüm öğrencilerimiz aklında bulundurmalı ki: Her ne kadar zor ve stresli bir süreç sizleri 

bekliyor gibi görünse de, eğer kendinizi iyi tanır ve kontrol edebilirseniz, bu süreç sizin için keyifli b
ir 

maceraya da dönüşebilir.

Yazıyı okumaya başlamadan önce, şu an yaklaşmakta olan sınavla ilgili ne düşündüğünüzü, nasıl 

bir kariyer hedeflediğinizi kafanızın bir kenarına not etmenizi isteyeceğiz. Dosyamızı okuduktan 

sonra, zihninize işlediğiniz bu notlara tekrardan baktığınızda edindiğiniz yeni bakış açısıyla bu 

sürece daha emin ve umutlu bakacağınızı tahmin ediyoruz!
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3 Okuyacağınız bölüm ne olursa 
olsun, önemli olan sizin onu 

sevmeniz ve okuduğunuz bölümde 
başarılı olmanızdır. Yani ne 

okuyacağınızdan çok, okuduğunuz 
bölümde başarılı olmanız çok daha 
önemli. Aslında tercih edeceğiniz 

bölümlerin birbirlerine karşı 
üstünlükleri yok, tabii tercih 

ettiğiniz bölümde başarılı 
olduğunuz ve kendinizi 
geliştirdiğiniz sürece…

3 Tercih edeceğiniz üniversitenin/lisenin size kazandıracağı vizyon, size 
vereceği en büyük şeydir. Yaşadığımız teknoloji çağında, aslında bilgiye 

ulaşmak için üniversitelere gitmeniz bile gerekmez. Ancak tercih 
edeceğiniz üniversitenin/lisenin size katacağı vizyon, bakış açısı, hemen her 
şeyden değerli ve sizin evde edinemeyeceğiniz bir olgudur. Modern eğitimde 

bilgi sağlayıcıdan çok yol gösterici durumunda olan ve sizin ufkunuzu 
geliştirmekle yükümlü olan eğitim kurumları, vizyonerliği, evrenselliği ve 

çok yönlülüğü sayesinde sizin ufkunuzu genişletecektir.

3 Tercih edeceğiniz okulları 

bilgisayar başında 

araştırmak yetmez! Gidip 

eğitim almayı düşündüğünüz 

yerleri bizzat gezerek 

deneyimleyin. Bu sayede 

daha gerçekçi bir 

değerlendirme yapmış 

olacaksınız.

3 Tercih etmeyi 
düşündüğünüz lise/

üniversitede okumuş, en az 
birkaç kişiyle iletişime 

geçerek aklınızdaki her soru 
işaretini gidermeye çalışın. 

3 Gerçekçi olun! 
Tercih edeceğiniz okulları 

araştırırken gerçekçi bir yöntem izleyin. 
Eğer öncesinde gerçekçi bir hedef 

belirlemediyseniz ve bu yönde bir araştırma 
yapmadıysanız, tercih zamanı gelip çattığında 

planlarınız ve gerçekler birbirlerinden son 
derece uzakta olabilirler.

3 Ailenizle yaşadığınız şehirden 
başka bir şehirde tercih yapmayı 

düşünüyorsanız, enine boyuna düşünmeli 
ve tüm artılarını ve eksilerini 

değerlendirmelisiniz. Gideceğiniz şehrin 
sizin ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılayacağını 

da hesaba katın. 

3 Eğer lise tercihi yapıyorsanız, tercih edeceğiniz 
lisenin üniversite başarısını araştırın. Liselerin 
üniversiteye öğrenci yerleştirmedeki başarısı, 

eğitim başarısını da büyük ölçüde yansıtır.

3 Puanınıza göre değil, ilgi alanınıza göre tercih yapın. Beklediğinden yüksek bir puan aldıktan sonra, sırf puanım boşa gitmesin diye istemediğiniz veya ilginiz olmayan bir bölüm tercih 
etmeyin.

18  z   U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2018 



U C O V E R

Lise ve üniversite tercihleri aynı zamanda 
gelecekte yapacağınız potansiyel meslekleri de 

belirleyen çok önemli bir süreç. Ancak burada tercih 
yapan öğrencilerin dikkat etmediği çok önemli bir 

nokta var, işte onlardan bazıları ve 
küçük tavsiyeler...

BUNLARA 
KULAK VER

3 Asla çevrenizden aldığınız 
duyumlarla hareket etmeyin! Öğrencilerin ne 

ve nerede okumak istediğini belirleyen faktörlerin 
başında çevresinden aldığı duyumlar gelmektedir. Fakat 

duyumlar üzerine tercih yapmak, hayatınıza yön verdiğiniz bir 
süreçte uzak durmanız gereken bir yöntem. Ailenizin ve çevrenizin 

yönlendirmelerini ve fikirlerini dinlemeli, daha sonrasında 
hummalı bir araştırmaya koyulmalısınız. Seçeceğiniz 

opsiyonun size sağlayacağı avantajları ve dezavantajları 
önceden görmek, sonrasında hayal 

kırıklığı yaşamanızı önleyecektir. 

3 10 yıl sonra nerede ne yapıyor 
olmak istediğinizi düşeyin, tercih 

ettiğiniz üniversite/lise sizi 
hedefinize doğru götürecek 

potansiyelde mi? Buna tercih 
yapmadan önce karar 

vermelisiniz.

3 Gireceğiniz üniversite 

veya lisenin dil eğitimi de 

sizin için iyi bir referans 

olabilir. Dünya ile entegre 

olmuş okullar, her zaman 

dil eğitimi konusunda da 

başarılı olan okullardır.

3 Kendi önceliklerinizi belirleyin
ve bir yere not edin. Sonra tercih 

etmeyi düşündüğünüz yer ile 
beklentilerinizin ne kadar 
birbirlerini karşıladığına 

bir göz atın. 
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SINAV HAFTASI YAPILMASI VE 

YAPILMAMASI 
GEREKENLER

En sakin, kaygı düzeyi düşük kişilerde bile 
sınav stresinin yaşanmaya başladığı son 

hafta yapılması ve yapılmaması 
gerekenleri sizler için sıralardık.

3 Sınavdan en az birkaç gün önce ders çalışmayı 
bırakın. Sınav günü yaklaştıkça çok fazla eksiğiniz 
varmış hissine kapılabilirsiniz. Bu doğal bir öğrenci 
psikolojisidir. Ancak sınav öncesi ders çalışmak size 

daha fazla stres ve kaygı olarak geri dönecektir.

3 Sınav öncesi 
birkaç hafta tehlikeli 

eylemlerden kaçının. Normalde 
sizin için tehlikeli olmayan 

aktiviteler, sınav arifesinde tehlikeli 
birer eylem sayılabilir. Özellikle sınav 

öncesi spor yapmaktan kaçının. 
Yaşayabileceğiniz bir sakatlık, 
sınav başarınızı ciddi şekilde 

etkileyebilir.
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3 Deneme sınavlarında nasıl bir yöntem izliyorsanız aynı şekilde 

devam edin. Herksin sınavlar için geliştirdiği kendine göre bir 

yöntemi vardır. Bu alışkanlığınızdan sınavda vazgeçmeyin. Sınavı 

alıştığınız yöntem ve sırayla çözün.

3 Kendinize güvenin! Aslında bu en önemlisi. Kendinize güvenin, 

başaracaksınız.

3 Rutin alışkanlıklarınızı 
koruyun. Yeme-içme 
saatleriniz, uyku 
vakitleriniz gibi rutin 
alışkınlarınızı 
değiştirmeniz, bu 
dönemde size iyi 
gelmeyecektir. 
Yaşam rutininizde 
fazla bir değişiklik 
yapmamaya 
özen gösterin.

3 Sınava gireceğiniz yeri görmeye gidin. Sınava gireceğiniz okulu, hatta sırayı 
görmek de sizin için iyi olacaktır. Sınav günü tanıdığınız bir yere gelmiş olmak 

yaşayacağınız kaygıyı azaltacaktır.

3 Uzun vadeli kaygılara kapılmayın. Önünüzde yapmanız 
gereken ilk şey sınava girmek ve yapabildiğiniz kadar 

soruyu doğru şekilde yanıtlamak. “Ya yapamazsam?” “Ya 
istediğim puanı alamazsam?” gibi düşüncelere kapılmak, 

her şeyden önce yersiz olacaktır.

3 Sınav sabahı çok 
ağır bir kahvaltı yapmayın. 

Sınav sabahı elbette kahvaltı 
yaparak sınava gitmek çok önemli 
ancak yapacağınız kahvaltı çok ağır 
olmamalı. Yediğiniz ağır yiyecekler 
sınav anında konsantrasyonunuzu 
dağıtabilir. Ayrıca sınav öncesi çok 

sıvı tüketmek de yapılmaması 
gerekenlerden. 

3 Sınav belgelerinizi ve yanınızda 

götüreceklerinizi önceden hazır 

edin. Sınav sabahı uyandığınızda bu 

hazırlıkları yapmak, zaten stresli 

olan bu durumu daha da kötü hale 

getirecektir ve kaygınızı artıracaktır. 

Sınava götüreceğiniz belge ve 

eşyaları önceden hazır edin.

3 Sınava 
giderken rahat 

kıyafetler giymeyi tercih 
edin. Sınav anında dikkatinizin 

dağılmaması ve rahatsızlık 
yaşamamanız için rahat 
kıyafetler giymek de bir 

hayli önemli.
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ocuk sahibi olan her ebeveynin 
yaşayacağı süreçlerden biri olan 
sınava hazırlık, çocuklarımızda 
olduğu kadar ailelerde de kaygıya 
neden olabiliyor. Onlar için 
oldukça önemli ve yoğun 

dönemlerden biri olan sınava hazırlık 
sürecinde farklı davranışlar sergilediklerini, 
mutsuzluk, yorgunluk gibi hallerin öne 
çıktığını gözlemlemeniz sınav kaygısına 
işaret ediyor olabilir. Bu durumda sınav 
başarısında anne ve babanın rolü 
yadsınamaz. İlk adım olarak çocuğunuzun 
kaygı seviyesinin normal düzeyde olup 
olmadığını tespit ederek işe koyulabiliriz…
Çocuğunuzun sınava ilişkin olumsuz 
düşüncelerini tespit etmeye çalışmak 
doğru bir adım olacaktır. “Sınav çok zor 
olacak, soruları yapamayacağım, zaman 
yetmeyecek, sınavı kazanamazsam 
hayatım kararacak”  gibi olumsuz 
düşünceler sınav kaygısının 
sebeplerindendir. Başarısız olarak 
algılanma ve değerlendirilme kaygısı 
üzerine onunla konuşmanız faydalı 
olacaktır. Bazı kişiler kendileri hakkında 
algılarını, içsel duygu ve düşüncelerinden 
değil de başkalarının kendilerine yönelik 
değerlendirmelerinden oluştururlar. Bu 
davranışı sergileyen öğrenciler sınavda 
başarılı olmayı, diğer insanların gözünde 
iyi bir konumda olmak olarak algılayabilir 
ve sınavı kendini ispat çabasına 
dönüştürebilir. Çocuğunuzun her zaman 
değerli olduğunu, sınavda başarılı olsa da 
olmasa da onu her zaman sevdiğinizi, her 

zaman yanında olduğunuzu hissettirerek 
koşulsuz sevgi göstermeniz onun en iyi 
motivasyon aracı olacaktır. 

Kaygı bulaşıcıdır!
Ailenin beklentisi, öğrencinin üzerinde stres 
yapar. Bu nedenle çocuğunuzun üzerindeki 
aile baskısını en aza indirgemeniz gereklidir. 
Çocuğunuzun akademik başarısı için ona 
baskı yapmak yerine, ders çalışmaya 
motive edecek girişimlerde bulunmak her 
zaman daha faydalı olacaktır. Kaygının 
bulaşıcı olduğunu unutmayın. Eğer aile 
üyeleri öğrencinin sınava başarışı ile ilgili 
kaygı duyuyorsa, bu kaygı öğrenciye de 
geçer. İlk olarak kendi kaygınızı yatıştıracak 
müdahaleler yapmalısınız. Bazı bireyler, 
olumlu durumları görmezden gelip 
olumsuzlukları öne çıkarma 
eğilimindedirler. Bu durum daha önce 
birçok başarısı olan öğrencinin tek bir 
sınavdaki başarısızlığını genele 
yayacağından endişe etmesi düşüncesini 
doğurur. Bu durumu, ona geçmişteki 
başarılarını hatırlatarak ve yeniden 
yapabileceğine inandırarak yenebilirsiniz.

Gerçekçi hedefler koyarak fark yaratın 
Gerçekçi olmayan hedefler ve 
mükemmeliyetçi kişilik yapısı sadece 
sınavda değil, hayatın her alanında kişiyi 
kaygılandıran bir durumdur. Sınava 
hazırlanırken hedefi yüksek tutmak her 
zaman önemlidir ancak bu hedefin 
gerçekçi olması gerekir. Deneme 
sınavlarından çoğunlukla yüksek başarı 

ÇOCUĞUM SINAVA 
HAZIRLANIYOR

Her ne kadar çocuklarımız sınava hazırlansa da, velilere de en az onlar kadar iş düşüyor. 
Sınavı, kazanılacak bir yarış gibi görmek yerine bir üst kademeye geçişin 

bir aracı gibi değerlendirmek süreci kolaylaştıracaktır. 
BARIŞ SEZGİN

UĞUR OKULLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK REHBERLİK VE AR-GE’DEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
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ocukların hayatında küçük küçük birçok 
adım var, fakat liseye giriş sınavı ve 
üniversiteye giriş sınavı onlar için iki 

büyük adımı temsil ediyor. Bu iki adımın büyük 
olmasının nedeni; sosyal ve kültürel çevresini, 
iş hayatını, gelir düzeylerini etkilemesi elbette. 
Ayrıca şu şekilde de düşünmek lazım; ergenlik 
döneminde çocuklar kendilerine “Ben kimim? 
‘Kim olmalıyım?” sorusunu sorarken aslında 
bu sınavlar onları kim olmaları gerektiği ve 
kim olacakları yönünde etkileyen unsurlardır. 
Bu nedenle sınav kaygısı taşırlar ve bu oldukça 
doğaldır. Bu kaygıları bir bütün olarak 
değerlendirmek ve kökenini bilmek gerekiyor. 
Kaygılar bazen onları başarıya götürürken 
bazen de onlara başarı yolunda bir engel 
olabiliyor. 
Bir insan, bir timsah karşılaşsa ne olur? 
Gözleri büyür, kalbi daha hızlı atmaya başlar, 
kol ve bacaklarına kan pompalar… Bunun 
nedeni nedir? Timsahın 
saldırabileceğini bilmesi ve 
timsahtan kaçması gerektiğini 
düşünmesidir. Buna 
“Sempatik Sinir 
Sistemi” neden 
oluyor. “Sempatik Sinir 
Sistemi”; insan 
organizmasında tehlike algısı 
anında istemsiz bazı 
değişiklikler ortaya çıkmasına 
sebep olur. İlkel bedenin 
ve ilkel beynin 
çalışmasıyla oluşur. İlkel 
beyin çalıştığında ister 
istemez bedensel 
aktiviteler devreye 
girdiği için zihinsel 
beceriler devre dışı 
kalıyor. Çünkü beyin o 
esnada tehlikeye odaklanıp 
organizmanın yaşamını 

sürdürmeye yönelik stratejiler araştırdığı için 
bilişsel becerileri baskılar. İşte çocuklar da 
bazen kaygıyı bu boyutta yaşayabiliyorlar. 
Sınavda bildiklerimizi unutmamız, farklı 
reaksiyonlar göstermemizin nedeni de bu. Bu 
bağlamda da kaygıyı gidermek için çocuklar 
kalp hızını yavaşlatıp sakinlemelerini 
sağlayacak pratik nefes egzersizleri ile 
kendilerini rahatlatabilirler. Hatta bu egzersizi 
ebeveyn ve çocuk birlikte yapabilir, böylece 
çocuk ebeveyninin yanında olduğu alt mesajını 
almış olur. Sınav esnasında öğrencilerimizde, 
bir sorudan diğer soruya geçerken küçük 
molalar vermediklerini gözlemliyoruz. Mola 
verdiklerinde dikkatlerinin bölüneceğini 
düşünüyorlar. Aslında bunu taşımak ile 
ilişkilendirebiliriz. 2 kiloluk bir ağırlık, taşıdığınız 
dakikalar arttıkça nasıl daha da ağırlaşıyorsa, 
dikkat de böyle bir özelliğe sahip aslında. 
Bunun yanı sıra ders çalışma esnasında 
odalarında gereğinden fazla uyaran olmaması, 

cep telefonu gibi algılarını dağıtacak 
unsurlardan kısa süreli de olsa 
uzaklaşmalarını önerebiliriz. Yeterli uyku 
ve düzenli beslenme hayatın her alanında 

olduğu gibi kaygıyı 
azaltmada 
da önemli 
işlevi olan bir 
yaşam 
biçimdir.
Kaygı, 
herkes için 
gerekli ve 
bizimle 
yaşayan bir 
duygu. 
Ancak 
kaygının 

boyutu çok önemli. Çocuğunuzun 
gereğinden fazla kaygılı olmaması için 
ailelere büyük iş düşüyor...

BİR SINAV KÂĞIDI 
NEDEN TİMSAHA 

DÖNÜŞÜR?

elde edemeyen bir öğrenci için ilk 100 kişi arasına 
girme hedefi gerçekçi olmayabilir. Sınav 
yaklaştıkça hedef ile sonuç arasındaki fark iyice 
görünür olmaya başladığında, başarısızlık 
korkusu sınav kaygısı olarak yaşanır. Gerçekçi 
hedefler koyarak çocuğunuzun fark yaratmasını 
sağlayabilirsiniz. Çocuğunuzun sınav sonuçlarını 
rehber öğretmeni ile birlikte değerlendirip kendisi 
için en uygun hedefi belirlemelisiniz. Biz 
okullarımızda, öğrencilerimize kişiye özgü 
öğretim modeli ile kişisel gelişim, kariyer 
planlama ve bireysel takip yapan Psikolojik 
Danışman ve Rehberlerimiz ve U-Coach’larımız 
ile destek sunuyoruz. Uğur Sınava Hazırlık 
Merkezleri ile geleceğe hazırlanan 
öğrencilerimizin hedefleri doğrultusunda 
akademik gelişimlerini birlikte şekillendiriyoruz.
Sonuç olarak her ne kadar çocuklarımız sınava 
hazırlansa da velilere de en az onlar kadar iş 
düşüyor. Sınavı, kazanılacak bir yarış gibi görmek 
yerine bir üst kademeye geçişin bir aracı gibi 
değerlendirmek süreci kolaylaştıracaktır. 

l Çocuğunuzun potansiyelini bilin ve 
ondan daha azını veya fazlasını beklemeyin,
l Çocuğunuzun kişiliğine yönelik olumsuz 
eleştirilerden uzak durun.
l Olumlu da olsa olumsuz da olsa 
eleştirilerinizi davranışlara yönelik yapın 
“bugün çok sıkı ders çalıştın, tebrik 
ederim.”
l Sınav ile ilgili hem onun kaygıları 
dinleyin, hem kendi kaygılarınızdan 
bahsedin.
l Duygularını ifade etmesine teşvik edin.
l Hayatınızı çocuğunuzun gireceği sınava 
göre planlamayın. Onun sınava hazırlanma 
sürecine saygı duyarak günlük yaşantınıza 
devam edin.
l Anne ve baba olarak tutumlarınız 
birbiriniz ile tutarlı olsun. 
l Onu başka arkadaşlarıyla veya 
akranlarıyla kıyaslamayın. 

EBEVEYN 
OLARAK NASIL 

BİR TUTUM
SERGİLEMELİYİM? 



Üniversite tercihleri, hayatınızın geri kalanını etkileyebilecek seçimleri yaptığınız, en 
önemlisi gelecekteki mesleğinize büyük ölçüde karar verdiğiniz bir süreç. Bu 

tercihleri yaparken, karakterinize uygun bölümü seçmek ve okumak da haliyle çok 
önemli hale geliyor. Peki, sizin karakterinize hangi tür bölümler uygun?

KARAKTERİNİZ 
NE DİYOR?

YAPICILAR / 
MAKER’LAR 
Maker bir karaktere sahip olmak 
demek, eline kazma küreği alıp çalışmak 
anlamına gelmiyor elbette. İnsanlarla 
sürekli iletişim halinde olmak ve 
sosyal zekalarını kullanmak 
yerine kendi özgün 
alanında çalışmak ve 
kendi zekasına güvenmek 
isteyenler “maker” karakterlerdir. 
Eğer siz de kendinizi bir maker gibi 
hissediyorsanız, özellikle 
mühendislik bölümleri sizin için 
biçilmiş kaftan!

DÜŞÜNÜRLER
Eğer teorik bilgiyi 

seviyor ve kendinizi iş 
yapımının mutfağı 
diyebileceğimiz 

“düşünme” sürecinde 
görüyorsanız, bir 
uygulayıcıdan çok 
tasarlayıcıysanız, 

siz de Düşünürler 
kulübünün bir üyesisiniz. 

Danışmanlık, finans, 
felsefe yahut 

öğretmenlik sizin 
için uygun 

meslekler 
olabilirler.

YARATICILAR
Hepimiz bu insanlardan en az bir kişi tanıyoruzdur. Masa başında oturmak bana uygun değil, bir 
şeyler yaratmalıyım, yenilikler 
ortaya koymalıyım diyorsanız, siz de bir yaratıcısınız. Sinemacı, grafik tasarımcı, ressam ya da editör 
olabilirsiniz. Ancak 
belirtmekte fayda 
var ki, 
potansiyelleri 
yüksek 
olmasına rağmen 
Yaratıcı meslek 
seçiminde bulunanlar 
kariyerlerinin başlarında 
düşük ücretler ve 
koşullarda çalışmak 
durumunda 
kalabiliyorlar.

İKNA EDİCİLER
Enerjinizi takım çalışmasından 

alıyorsanız, başkalarına güç verip 

onlardan destek aldıkça 

güçleniyorsanız, bireyler arası 

sosyal bağları kurucu bir 

karakteriniz varsa, siz de bir 

ikna edicisiniz. Satış ve 

pazarlama, avukatlık, siyaset 

bilimi gibi bölümler sizin için 

uygun bölümler olabilir.

ORGANİZASYONCULAR
Organizasyoncu olmak büyük bir sorumluluk ister. Ancak bu 

belirsizlik dünyasında süreçleri dosyalama, sistematik hale getirme 
ve düzene sokma becerisinden daha değerli bir beceri yoktur. 

Organizasyonculara aslında her sektörde ihtiyaç vardır, ordudan tıp 
alanına kadar her alanda organizasyonculara ihtiyaç duyulur. İşletme ve Kamu 
Yönetimi okumak, sizi daha iyi bir organizasyoncu yapabilir!
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Uğurlu Öğrencilerin 
“Nokia Türkiye” 

Ziyareti
Gençler, özellikle üniversite bölümü seçimine yaklaştıkça meslekleri 

sorgulamaya, markaları araştırmaya başlıyor. Bu sürece biraz da olsa katkı 
sağlamak için Uğurlu öğrenciler ile şirket gezileri düzenlemeye 

başladık ve hem markalarla hem de marka yöneticileri ile sağladığımız 
temaslarımızın izlenimlerini sizlerle paylaşmak üzere yazımızı hazırladık. 

Haydi
gelin 

bu sayım ızda 
Nokia’y ı 

yakından 
tanıyalım …



U C A R E E R

K üresel bir teknoloji şirketi olan 
Nokia’nın İstanbul Ümraniye’deki 
genel merkezini 10 Uğurlu öğrenci 
ile ziyaret ettik. Öğrenciler, Nokia 
tarafından yaratılan teknolojileri 

deneyimledi, Nokia çalışanlarının hayata 
geçirdiği sosyal sorumluluk projelerini 
gözlemledi. Ayhan Kutlu (Müşteri Operasyonları 
Kalite Müdürü | Orta Doğu, Avrupa ve Orta Asya), 
Çağan Arı (Servis Direktörü | Türkiye ve Orta 
Asya), Ezgi Küşüm (IP Teknik Destek Merkezi 
Müdürü | Avrupa, Orta Doğu ve Afrika), Gaye 
Nayir Kutlu (Teknik Eğitim Proje Müdürü | 
Türkiye ve Azerbaycan), Hüseyin Gören (Ar-Ge 
Müdürü | Türkiye) ve İlker Albayrak (Sabit Erişim 
Şebekeler Mühendisliği Grup Lideri | Doğu ve 
Orta Avrupa & Orta Asya) ile bir araya gelerek 
hem meslekleri ile ilgili tüyoları aldı hem de 
geleceğin teknolojileri üzerine sohbet etti.
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Uğurlu Öğrencilerin 
“Nokia Türkiye” 

Ziyareti

Aslında Nokia Türkiye’nin telefon ürettiğini değil 
de Türk operatör şirketlerine network sağladığını 
öğrendiğimizde çok şaşırmıştık. Bunun yanı sıra 
Nokia’yı sadece telefonlarından tanıyorduk. 
Ancak teknolojinin birçok alanında geliştirdiği 
projelerle aslında bir firmanın içeriğinde ne kadar 
farklı yapılanmalar olabileceğini de keşfettik. 
Kısacası bir şirketin bize yansıyan yüzünden çok 
daha fazlası olabileceğini anladık. 
Şirketin çalışanları için yarattığı renkli ve eğlenceli 
alanlar ile onlara verdiği kıymet çok etkileyici. 
Şirketin, çalışanları dışında müşterileriyle girdiği 
ilişkilerde de onları eğitici ve geliştirici bir 
yaklaşımı olduğunu görmek takdire şayandı. 
Zaten bulunduğumuz süre zarfında bize 
göstermiş oldukları ilgi ve alakayla insan ilişkileri 
anlamındaki tutumları tamamen bunun 
yansımasıydı. 

Uğur  
Okulları Halkalı 

Kampüsü 
Öğrencileri 
Oğuzhan 

Yükseloğlu ve 
Baturhan 

Tuna



1865 yılında Fredrik 
Idestam adlı bir 
mühendis tarafından 
Finlandiya’nın 
güneyinde kurulan 
bir kağıt hamuru 
fabrikasıydı Nokia. 
II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra 
Finnish Cable Works 
hisselerin çoğunu satın 
aldı, 1967’de NOKIA 
GROUP‘u oluşturdular. Mobil 
ağın başlangıcı, Nokia’nın 1981’de 
dünyanın ilk uluslararası cep telefonu 
şebekesi Mobil Telefoni’yi (NMT) icat etmesine 
imkân tanıdı. 1992 yılında Nokia 1011 ile ilk GSM 
telefonu dünyaya sunan ve bugün hala önde 
gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Nokia’nın 
ofisini ziyaret ettiğimizde, bina içerisinde 

kullanılan teknolojileri de 
deneyimledik. Basit ve sade bir 

tasarımı olan ama içinde 
teknolojinin üst düzey 
kullanıldığını gördüğümüz 
bir yerdi. Neredeyse 
geçtiğimiz her koridorda 
atık pil veya geri dönüşüm 
kutuları mevcuttu, 

ışıklandırmaları ise gündüz, 
öğlen ve akşam olmak üzere 

3’e ayrılan bir sisteme sahipti, 
ışık derecesine göre artan veya 

azalan bu sistem hem tasarruf hem de 
doğaya yarar sağlıyor.  
Şirketin küp denilen bir çalışma sistemi var. Bu 
sistemde çalışanlar, kıdemlerine göre ayrılmadan 
aynı ofis ortamında çalışıyor. Hem insan 
ilişkilerine hem de takım ruhuna katkısı olan bu 
sistem şirkette de beğeniliyor.

Gördüğümüz ve en çok hoşumuza giden şey de 
tamamen Nokia çalışanlarının hayata geçirdiği, 
çalışanların boş bir ofis odasını kendi fikirleri 
doğrultusunda dizayn edip değerlendirdiği ‘Enjoy 
Your Job’ alanlarıydı. İki duvarında boydan boya 
kitaplar olan odanın bir bölümünde plak ve yapboz 
masası da yer alıyordu. Şirket çalışanlarının da 
severek vakit geçirdiği bir yer olmuş burası. 
Gezimizin ilerleyen saatlerinde yemeklerimizi 
yerken sohbetimize soru-cevap şeklinde devam 
ettik. Nokia’nın neden telefon konusunda 
piyasanın gerisinde kaldığını sorduk ve “işletim 
sistemi tercihi” yönündeki özeleştirilere kulak 
verdik. Ancak Nokia’nın telefon yatırımları 
haricinde internet altyapısına daha odaklı, son 
tüketiciye dokunmayan ürünler konusunda daha 
gelişmiş bir firma olmasının da bu anlamda öne 
çıktığını öğrendik. 
Böylesi bir çalışma ortamını görmek hepimiz için 
çok güzel bir deneyimdi.

SIZCE NOKIA NE ÜRETIR? 
Bu soru Nokia’ ya gittiğimizde bize sorulan ilk 
soruydu. Cevap olarak aklınıza telefon veya 
kamera geliyor, ama bunlar yarısı bile etmez. 
Çünkü Nokia bir nevi holding gibi, aslında bir 
şirketten fazlası.
Gelişen teknolojiler üzerine sohbetimizde 
otonom arabalara da değindik. Otonom arabalar 
kullandığımızda her sistemin açığı olduğuna göre 
bu sistem açıklarının sorun yaratıp 
yaratmayacağını konuştuk. 5G’yi de 
değerlendirdik elbette. 5G’nin bize internet 
hızından daha çok şey katacağını, örneğin bir 
doktorun dünyanın diğer ucundan bir diğer ucuna 
ameliyata HD görüntü sayesinde robotları 
kontrol ederek girebileceğini öğrendik. 

Kavacık Uğur 
Anadolu Lisesi 

Öğrencileri 
Derya Nur 

Çırak ve Ercan 
Yılmazcan

Uğur
Okulları  

Ataşehir Kampüsü 
Öğrencileri 

Aysu Kaldırak 
ve Görkem 

Akdağ
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Uğur Okulları 
Dragos Kampüsü 

Öğrencileri
AYŞE SANEM 
ARSLAN ve

ŞİLAN 
SAKMANLI

Nokia’nın şirket ortamını, yöneticilik görevini ve 
en önemlisi birçoğumuzun sadece ’’telefon 
markası’’ olarak bildiği Nokia’yı yakından 
tanıdık. 
Bu güzel tecrübede, teknoloji sohbetlerinin yanı 
sıra bizim dikkatimizi fazlasıyla çeken iki 
projeyle karşılaştık. 
Birincisi şirketteki kitap okuma/dinlenme odası 
(EnjoyYourJob) oldu. Şu ana kadar birçok şirket 
görmemize rağmen ilk defa böyle bir uygulama 
ile karşılaştık ve çok hoşumuza gitti. Nokia’nın 
çalışanlarına yönelik bu oda kesinlikle çok 
motive ediciydi ve çalışanlara verilen değerin bir 
kanıtıydı. 
İkincisi ise, Nokia çalışanlarının başlattığı 
‘’StrongHer’’ projesiydi. Nokia bu tarz sosyal 
sorumluluk projeleriyle kendi alanında yarıştığı 
birçok şirketi kesinlikle geride bırakıyordu. Biz 
bu projelerden çok etkilendik, Nokia’nın 
misafirperver yöneticilerini çok sevdik. 
Nokia’nın nasıl uzun süre telefon piyasasını 
yönetip dokunmatik telefonların ortaya 
çıkmasıyla popülerliğini kaybettiğini, şirketin 
nasıl tekrardan piyasada üstlere çıkma yönünde 
ataklar yaptığını konuştuk. Nokia’nın sadece 
elimizdeki telefonlarda değil evimize gelen 
internette bile parmağının olduğunu öğrendik. 
Şirket ortamını gezerek nasıl bir ortam 
sağlandığını gördük. Mesela hiçbir üst 
yöneticinin kendi odasının olmamasıyla beraber 
bütün çalışanlarla ortak bir alanda çalıştığını 
gördük. 
Bize çalışanların birlik olurlarsa nasıl işler 
başarabileceğini gösterdiler. Bunun en iyi 
örneklerinin ise Young&Strong projesi 
kapsamında nasıl ilkokullara gidip öğrencilere 
programlama dersi verdikleri ve kadın iş 
gücüne olan destekler olduğunu aktardılar.  
Kısacası bize Nokia’nın ne kadar interaktif, hala 
güçlü, geleceğimiz olan gençlere inanan, 
farkındalık sahibi bir şirket olduğunu gösterdiler. 

Uğur 
Okulları 

Kartal Kampüsü 
Öğrencileri 
Baran Emre 
Arslan ve  

Emir Emeksiz

Sıcak tanışmamızla başlayan Nokia 
gezimizin ilk kısmında Nokia’nın 
günümüze nasıl geldiğini 
anlatan çok keyifli ve bilgi 
verici bir video izledik. 
Ardından Nokia’nın telefon 
alanında duraksama 
yaşadığı sırada 
telekomünikasyon alanında 
yapmış olduğu ilerlemeleri 
bizlere anlattılar. Buradan 
anladığımız şey aslında Nokia 
için telefonların sadece buzdağının 
görünen kısmı olduğu... Duraksama 
döneminden sonra tekrar yükselişe geçmek 
için Alcatel, Teletaş gibi şirketleri bünyesine katarak 
tekrar eski günlerine dönmeye başlayan Nokia şu 
sıralar büyümeye devam ediyor. 
Şirket gezisiyle devam eden turumuzda iş ortamını 
gördük, bu sayede gelecekte bizi nelerin 

beklediğini gözlemledik. 
Çalışanların iş stresinden 

birazcık da olsa 
uzaklaşmalarını 
sağlayan bir oda, 
ismiyle anmak 
gerekirse “Enjoy Your 
Job” aklımızda kalan 

alanlardan biri. Bu tür 
yerlerin iş verimini 

arttırmak için ince detaylar 
olduğunu düşündük, gayet 

başarılıydı. Şirket gezisi bittikten 
sonra da interaktif bir şekilde gelişen 

teknoloji ve endüstri hakkında sohbet etmek 
üzere toplantı odasına geri döndük. Onların 
birikimlerini dinlemek bizim için büyük bir zevkti. 
Zaten sohbet sonrasında bize soracak soru da 
bırakmadılar :)
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DOĞAN ÇIÇEK
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI YALOVA KAMPÜSÜ

Hem farklı bir bölüm okumak hem de bir 
yandan müzisyenlik yapmak isteyenler için, bir 
bölüm yanında örneğin Tıp okurken, 
Konservatuar bölümü okunabilir mi? 
Evet. Hatta müzik okumadan da müzisyen olunabilir, 
gözünüz korkmasın. Etrafta inanılmaz iyi akıl 
hocaları var, atölyeler var. Hepsini takip ederek ve 
katılarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Yeter ki peşini 
bırakmayın. 

ADAR GEDIK
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI YALOVA KAMPÜSÜ

Sizce Türkiye’de müzisyenliğin zor yanları 
nelerdir?
Müzisyenin bir sosyal sigortası yok, sendikası yok, 
hep kendini koruyup kollamak zorunda ve çok da 
ciddiye alınmayan bir işmiş gibi toplumdaki algı 
maalesef. Yine de yılmadan, değer vererek, kulak 
asmadan duraksız çalışarak, deneyerek, yenilerek, 
kazanarak, direnerek üretmeli müzisyen. Bir gün 
mutlaka manevi karşılığını alacaktır. 

YAĞIZ FENERCI
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI İZMİR KARŞIYAKA 
KAMPÜSÜ

Ilgi duyduğunuz müzik türleri nelerdir?
Caz, Rock, Folk, alternatif müzikler… Aslında tüm 
türlere ilgi duyuyorum hatta tür ayırmıyorum. İyi 
müzik ve kötü müzik olarak ayırıyorum.

SILA GÜNDOĞAN
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI İZMİR 
KARŞIYAKA KAMPÜSÜ

Idol olarak gördüğünüz veya çok beğendiğiniz 
Türk/yabancı müzisyenler var mı?
Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nun fikirlerini 
ve ürettiklerini uzun yıllardır ilgi ve hayranlıkla 
takip ederim. Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, 
Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Sezen Aksu. 
Yurtdışından ise Meredith Monk her zaman 
büyük hayranlıkla izlediğim bir sanatçıdır. Ayrıca 
Thom Yorke, Björk, PJ 
Harvey, Ella Fitzgerald, 
Miles Davis, Tori Amos, 
Girija Devi, Abida 
Parveen’e özel ilgi 
besliyorum.

ÖMER FARUK ERDOĞAN
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI YALOVA KAMPÜSÜ

Kariyerinizin müzik üzerine olacağını ilk ne 
zaman ve nasıl keşfettiniz?
Çocukken, gördüğüm her şeyi mikrofon, her mekanı 
sahne olarak kullanırken, müzisyenlere hayranlıkla 
bakarken, müzik her zaman kurtarıcım olurken 
anlamaya başlamıştım.

IREM DIZDARCI
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI İZMİR KARŞIYAKA 
KAMPÜSÜ

Anima grubu neden dağıldı?
Grup olmak çok zor bir iş, birlikte büyük, 8 yılımız 
birlikte geçti. Ancak herkes farklı fikirler ve yollara 
ilgi duymaya başlayınca en doğru kararın 
birbirimizi özgür bırakmak olduğu konusunda 
hemfikir olduk.
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Ceylan 
Ertem, 26 
Aralık 1980’de 
Adapazarı’nda doğmuştur. 
Ilk solo albümünü 2010 yılında 
“Soluk” ile müzik piyasasına süren 
Ceylan Ertem, kariyerine 1992 yılında 
Adapazarı Belediyesi Çocuk ve Gençlik 
Korosu'nda adım atmıştır. Müzik yaşantısını 
sürdürebilmek için Istanbul'a taşınan Ertem, 
Akademi Istanbul'da bir sene müzikal eğitim 
almış, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı 
Müziği Bölümü'nde eğitim görmüştür. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Duysal Sanatlar 
Bölümü Müzikoloji mezunu Ceylan Ertem, şu ana kadar 

Anima grubu ile “Animasal”, Barana ile “Xenopolis” ve 
solo olarak da “Soluk” ve “Ütopyalar Güzeldir” 

isimli albümlere imza atmıştır.
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İSİMSİZ KAHRAMAN 

TAYYARECİ 

VECİHİ HÜRKUŞ

Küçüklüğümüzde birçoğumuzun “Büyüyünce ne olmak istiyorsun?” 

sorusuna verdiği cevap astronot veya pilot olurdu. İlk Türk pilotumuz olan 

Vecihi Hürkuş’un da çocukluğundan beri var olan bir hayaldi uçmak. Fakat o 

gerçekleştireceği hayalleri için büyük bedeller ödeyecekti. Mayıs’ta hayat hikayesini 

“Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” film
iyle sinema salonlarında izlemeden 

hemen önce onun umut ve hüzünle dolu hayatını mercek altına alalım istedik.
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A tatürk’ün havacılık ile ilgili ünlü sözünü 
bilirsiniz: “İstikbal göklerdedir. Göklerini 
koruyamayan uluslar, yarınlarından asla 
emin olamazlar”. Henüz daha o dönemlerde 

uçakların hayatımızda büyük bir rol oynayacağını 
öngörmek çok da zor değildi. Havacılık yeni yeni 
gelişmeye başlamıştı. Ülkemizin zor zamanlardan 
geçtiği, hatta küllerinden doğduğu o dönemden kısa 
bir süre önce ilk Türk pilotu Vecihi Hürkuş doğacaktı. 
Ülkesini canı pahasına seven ve onu geliştirmek için 
ısrarla ve inatla çalışan bu değerli insan 1896 yılında 
İstanbul’da doğdu. Sanata meraklı Hürkuş’un Tophane 
Sanat Okulu’ndan mezun olduğu dönemlerde dünya 
çevresindeki ülkeler arasında bir gerilim yükseliyordu. 
Kısa süre içerisinde Birinci Dünya Savaşı patlak 
verecekti. Hürkuş’un savaş ile tanışması gönüllü 
olarak Balkan Harbi’ne katılmasıyla oldu. Üstelik harbe 
katıldığında henüz 16 yaşındaydı. Ülkesini canından çok 
seven Hürkuş harpten döndüğünde pilot olmaya karar 
verecekti. Fakat henüz yaşı küçük olduğu için pilot 
okulu yerine makinist mektebine kabul edildi. Burada 
uçakların makine yapısını öğrenen Hürkuş, Birinci 
Dünya Savaşı’nda cephede makinist olarak görev aldı. 
Bir süre sonra ise kurduğu hayallerine ulaşacaktı. 
Pilot olarak ilk uçuşunu 1916’da gerçekleştirdi. Aynı 
sene pilotluk diplomasını aldı. Bir pilot olarak gittiği ilk 
cephe Kafkas Cephesi olacaktı. Bu görev hem onun 
hem de ülkesi için önemliydi. Çünkü bu görevde 
düşman uçağını düşüren ilk Türk pilotu oldu. 
Tarihteki ilklerle, ödüllerle ve zorluklarla geçireceği 
hayatı daha yeni başlıyordu. Aynı sene hava savaşları 
sırasında uçağı düştü ve Hürkuş bu kazada yaralandı. 
Kazanın hemen ardından ise Ruslar tarafından esir 
alındı. Yılmadı ve tutsak edildiği adadan yüzerek kaçtı. 
İstanbul’a döndüğünde Birinci Dünya Savaşı 
neredeyse sona ermekteydi fakat doğduğu şehir işgal 
altındaydı. İstanbul’un işgal edildiği o günlerde gizlice 
üç uçağı Anadolu’ya kaçırmaya çalıştı fakat bakımsız 
olan uçaklar uçamayınca bu girişimi yarıda kalmış 
oldu. Ardından gizlice Konya’ya gitti ve sivil pilot olarak 
Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Savaşta Yunan birliklerine 
karşı havadan bomba saldırısı yaparak Türk tarihinin 
ilk hava saldırısını da Hürkuş gerçekleştirmiş oldu. 
Hürkuş’un tüm bu çabaları karşılıksız kalmadı elbette. 
Savaştaki başarılarından dolayı TBMM’den üç defa 
takdirname ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası aldı.
Hayatı boyunca ülkesi ve halkı için çalışmış olan bu 
yürekli insan savaşın ardından İzmir’de havacılık okulu 
açarak öğrenciler yetiştirmeye başladı. 1923’te İtalyan 
bir yolcu uçağı Edirne’de arızalandı ve terk edildi. 
Hürkuş ise terk edilen bu yolcu uçağını tamir ederek 
İzmir’e uçurdu. Bu deneyimin ardından yepyeni bir 
hayali vardı artık. Kendi uçağını kendisi üretecekti. 
Hayatının kara sayfaları bu hayaliyle birlikte yazılmaya 
başladı diyebiliriz. Aynı sene içerisinde üstelik 14 ay gibi 
kısa bir sürede motoru dışında her parçası yerli olan 

kendi uçağını üretti. İlk uçağının ismine “Vecihi K-VI” 
adını verdi. Fakat uçağını uçurmak isteyince işler sarpa 
saracaktı. Dönemin şartlarında ülkede uçakların uçuş 
yapmasına onay verecek bir kurum yoktu. 28 Ocak 
1925’te uçağını İzmir’den havalandırdı. Fakat yere 
indiğinde izinsiz uçuş yaptığı için ceza yedi. Üstelik 
Hürkuş’un yiyeceği tek darbe bu değildi. Devlet bir daha 
asla geri vermemek üzere uçağına el koyacaktı. 
Yılmayan Hürkuş, Hava Kuvvetlerindeki görevinden 
istifa ederek Ankara’ya Türk Tayyare Cemiyeti’ne 
bugünkü ismiyle Türk Hava Kurumu’na katıldı. O 
dönemlerde Almanlar ile ortak kurulmuş olan 
“Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi” (TOMTAŞ) 
fabrikası uçak üretmeye başlamıştı. Üstelik bu fabrika 
dünyanın en büyük uçak fabrikalarından biriydi. Fakat 
şirket politikalarının tutarsızlıkları nedeniyle TOMTAŞ 
1928 yılında iflas etti. Bu sırada Türk Hava Kurumu’nun 
uçak üretmemesi konusundaki uyarılarını dikkate 
almadan yeni bir spor uçak üretti. “Vecihi-XIV” ismini 
verdiği yeni uçağını Kadıköy’den havalandırdı. 
Yurtdışındaki gazetelere bile konu olan Hürkuş her 
seferinde dönemin yetkililerinden yediği darbelere 
karşı daha da inatla yeni projeler üretmeye devam etti. 

Atlas Okyanusu’nu geçen ilk pilot olması için teklif alan 
Hürkuş yine yetkililerin engellerine takıldı. Bunun 
üzerine tamamiyle yerli olan “Vecihi-XIV” ile ikinci 
uçuşunu 500 kilometrelik bir mesafede, Yeşilköy ile 
Ankara arasında yaptı. Ardından uçağına el kondu. 
Hürkuş pes etmedi ve dönemin Genelkurmay 
Başkanı’ndan, Fevzi Çakmak’tan özel bir izin alarak 
uçağını geri aldı ve Çekoslavakya’dan lisans alabilmek 
için yola koyuldu. Orada Vecihi Hürkuş’un uçağına 
“dünyanın en iyi spor uçaklarından biridir” notuyla 
lisans verilecekti. Hatta uçağına güvenen Hürkuş iki 
bin kilometrelik uzaklıkta olan Prag’dan evine 
dönüşünü yine bu uçakla yaptı.  
Tüm bu üretkenliğinin yanında Vecihi öğrenci 
yetiştirmek konusunda da ısrarcıydı. Tüm engellere 
rağmen 1933 yılında özel bir havacılık okulu kurdu ve 
pilot öğrenciler yetiştirmeye başladı. Üstelik bu sivil 
pilotları ücretsiz yetiştirecekti. İlk Türk kadın pilot olan 
Bedriye Gökmen de Hürkuş’un öğrencilerinden biri 
olarak bu okulda yetişecekti. Bu dönemde Hürkuş’u 
yakından izleyen Atatürk onun “Türk Kuşu” isimli 
projede rol almasını istedi. Hürkuş bu teklifi kabul etti. 
Takvimler 1954’ü gösterdiğinde Vecihi Hürkuş ilk özel 
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Havacılık tutkusunu son nefesini 
verdiği ana dek kovaladı.      



havayolu şirketi olma özelliğini taşıyan “Hürkuş Hava 
Yolları”nı kurdu. Krediyle aldığı sekiz adet uçağın 
borçlarıyla başa çıkmaya ve karşılaştığı güçlükleri 
atlatmaya çalışırken devlet tarafından tüm uçakları 
uçuştan men edildi. Hayatının sonlarına doğru da 
kurduğu şirketin ardından kalan borçlar, hacizler ve 
davalar ile başa çıkmaya çalıştı. 1969’da Amerikalıların 
Ay’a ayak bastığı gün hayata gözlerini yumdu. 
25 Mayıs’ta vizyona girecek olan “Hürkuş: Göklerdeki 
Kahraman”ın yönetmenliğini Kudret Sabancı üstlendi. 
Sabancı “Hürkuş: Göklerdeki Kahraman” filmi için 

“Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde 
onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde 
beyazperdeye yansıttığımıza inanıyorum” diye 
konuştu. Filmde Vecihi Hürkuş’u “Yetenek Sizsiniz 
Türkiye”de dans gösterisi ile ünlü olup sonrasında 
“Survivor” ile ününe ün katan ve ardından da oyuncu 
olan Hilmi Cem İntepe canlandırıyor. Film, 
eleştirmenlerden nasıl bir yorum alacak bilinmez ama 
isimsiz bir kahraman olan Vecihi Hürkuş’u geniş 
kitleler ile tanıştıracağı için Türk sinema tarihinde 
önemli bir yere sahip olacağı kesin.

l Hürkuş, zorluklarla geçirdiği hayatını 
ve ilk uçağını nasıl yaptığını anlattığı 
kitabı “Vecihi Havada”yı 1942’de 
yayınladı.
l Teknik açıdan mükemmel bir uçak 
olan “Vecihi-XIV”ün tüm parçaları 
sökülüp geri takılabiliyordu ve yerli 
üretimdi.
l Hürkuş beş arkadaşı ile birlikte zirai 
ilaçlama yapmak amacıyla “Türk 
Kanadı” isimli bir şirket kurdu.
l Hürkuş bir sivil toplum örgütü olan 
“Kanatlılar Birliği”ni kurdu.
l Hürkuş “Kanatlılar” isimli 12 sayılık 
bir dergi çıkarttı. 
l İstanbul - Kadıköy’de Hürkuş’un 
yazıları ve eserlerinin sergilendiği 
“Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi” var.
l Hürkuş ilk Türk sivil pilotudur.
l Hürkuş düşman uçağı düşüren ilk 
Türk pilottur. 
l Hürkuş Türk tarihinin ilk hava 
saldırısını gerçekleştiren pilottur.
l Hürkuş ilk sivil havayolu şirketini 
kurmuştur.
l Hürkuş Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son 
uçuşlarını gerçekleştiren pilottur.

HÜRKUŞ 
VE İCRAATLARI
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Ruslara esir düştüğünde namını duymuş düşman 
askerleri onunla fotoğraf çekiliyor. Başı sargılı o.

25 Mayıs’ta vizyona girecek filmde 
Hürkuş’u Hilmi Cem Intepe canlandırıyor.



Uğurlu Mucitler U-MakerFest II’de 
Geleceğin Projelerini Yarıştırdı

Uğur Okulları 
öğrencilerinin yıl 
boyunca edindikleri 

bilgileri hayata geçirerek 
robotik, oyun 

tasarımı, video/
animasyon ve 3D 
tasarım alanlarında 

yarıştığı U-MakerFest’in 
ikincisi gerçekleştirildi.

T eknoloji ile “kendin yap” kültürünün 
birleşiminden oluşan “Maker” akımı, bu 
kez Türkiye’nin 11 farkı ilinden gelen ve 
keşfetmeyi seven öğrencileri Antalya’da, 

Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü’nde 
buluşturdu. Öğrencilerin yıl boyunca kazandıkları 
problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi 
21’inci yüzyıl becerilerini pratiğe dönüştürmelerini 
amaçlayan U-MakerFest II’nin teması “Turizm 
4.0” olarak belirlendi. Öğrenciler, tasarım odaklı 
düşünme fikrinden yola çıkarak “Turizm 4.0” 
teması üzerinden tanımlanan sorunlara karşı 
çözümler üretti. Öğrenciler turistik değerleri ön 
plana çıkaracak, turizmde dijital farklılık 
yaratacak ve turistik ihtiyaçlara yönelik çözümler, 
projeler üretti.
Yarışma alanında 24 kampüsten 44 takım yarıştı. 
Robotik, oyun tasarımı, video/animasyon ve 3D 
tasarım alanlarında yarışan öğrenciler “Turizm 4.0” 
temasında projeler üreterek sergilediler ve jüri 
üyelerine sundular. Hazırlık sürecinde öğrencilerin 
tasarım odaklı düşünme felsefesinden yola çıkarak 
proje geliştirmeleri istendi. Üretim sürecinde 
sırasıyla izlemeleri gereken adımlar “Empati Kur, 

Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et” şeklinde 
tanımlandı. Bu adımlar ışığında projelerini 
hazırlayan 44 takım, U-MakerFest’te yarıştı. 
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU 
Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ali Baykal, Assist. Prof. Dr. Yavuz Samur, 
Öğretim Görevlisi Barış Erdoğan, STEM & Maker 
Magazine Yazı İşleri Müdürü Ziya Bahtiyar, 
Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi 
Müdür Yardımcısı Cem Sakarya ve Antalya 
Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 
Başkanı Sadi Kan’ın jüri üyeliğini üstlendiği 
U-MakerFest II’de 44 takım değerlendirildi. 
Robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları 
Büyükçekmece Kampüsü Bu-Robotik takımı 
oldu. Takım, projeleri ile restoranlardaki 
yoğunluğun giderilmesi ve iş yükünün azalması 
adına servis robotu tasarladı. Oyun tasarımı alanı 
kazananı Uğur Okulları Nevşehir Kampüsü 
Koleksiyoner takımı oldu. Tasarladıkları oyun ile 
kullanıcının turizm bölgelerine ait kartları 
toplayarak koleksiyon oluşturması sağlanıyor. 
Video/animasyon alanı kazananı Uğur Okulları 
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Konyaaltı Kampüsü U-musTurizm takımı 
oldu. Takım, artırılmış gerçeklik teknolojisi 
kullanarak çeşitli turistik bölgelerin 
deneyimlenmesini hedefledi. 3D tasarım alanında 
ise Uğur Okulları Yaşamkent Kampüsü BATA 
takımı şampiyon oldu. BATA takımı, çevreye 
duyarlı ve çevre düzenlemesi ile fark yaratan bir 
otel kompleksi tasarladı. 
Törende kazananlara ödüllerini takdim eden Uğur 
Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Uğur 
Okulları olarak, öğrencilerimizin çevresindeki 
sorunlara, iyileştirilmesi gereken süreçlere duyarlı 
bireyler olarak yetişmesine ve geleceği 
şekillendirecek bir nesil olmasına katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz. Bilgiyi yalnızca tüketen değil üreten 
tarafta olmalarını hedefleyerek yola çıktığımız ve 
geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 
U-MakerFest’te birbirinden değerli projelere tanık 
olmuştuk. Bugün ikinci etkinliğimizde, 
takımlarımızın sayılarını 26’dan 44’e yükseltmiş 
olarak turizm adına gerçekleştirilen bu projeleri 
deneyimlemek, çabalarımızın meyvelerini burada 
da görmüş olmak hepimizi gururlandırdı. Fikir 
sahibi olan üretken öğrencilerimize, süreçte onlara 
destek olan öğretmenlere, takım koçlarına 
başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Ayrıca sergi ve atölye alanları da katılımcıların 
yoğun ilgisini topladı. Sergi alanında projelerin yanı 
sıra sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR) deneyim 
alanı, ilgi çekici robotlar ve bilimsel çalışmalar 
sergilendi. Ayrıca teknoloji ve eğitim tedarikçisi 
birçok kuruluş bu alandaki en güncel ve farklı 
yaklaşımları tanıttı. Atölye alanında ise robotik, 
kodlama, oyun tasarımı, animasyon, 3D tasarım 
atölyesi, model uçak, FLL (First Lego League) 
takımı, 3D printer stantları yer aldı. 
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Uğur Okulları Genel Müdürü 
Nevzat Kulaberoğlu dereceye 

giren yaratıcı öğrencilerle...



MERAKLISINA

D ünyanın teknoloji merkezi olarak da 
bilinen Silikon Vadisi, Güney 
Kaliforniya’daki San Francisco 
Vadisi’nin bir parçası olan San Jose 

Vadisi’ne verilen isimdir. Bu adın verilme sebebi 
ise, bölgede önceleri yoğun olarak üretim ve 
geliştirme faaliyetinde bulunan silikon 
çip üreticileridir. Sonradan ise yüksek teknoloji ile 
ilgili sektörleri ifade etmek için kullanılan bir 
deyim haline dönüşmüştür. Silikon Vadisi 
üniversitelerin, teknoloji devlerinin ve araştırma 
kuruluşlarının bir araya geldiği dev bir teknoloji 
bölgesidir. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz 
milyar dolarlık teknoloji şirketlerinin çoğunun 
merkezi Silikon Vadisi’dir. Bunlara örnek olarak 
Intel, Cisco, Google, Yahoo, HP, Xeros, Apple, 
Maxtor, Microsoft, Oracle, Facebook, Nvidia, Ati, 
Mozilla ile daha yüzlercesi sayılabilir. Birçok Türk 
şirketin bile Silikon Vadisi’nde merkezleri ya da 
şubeleri yer almaktadır. Eski Kaliforniya valisi 

Leland Stanford tarafından 1891 yılında Stanford 
Üniversitesi’nin kurulmasıyla Vadi’nin de hikayesi 
başlamış olur. Daha sonra 1910 yılında Diod 
iletkeninin mucidi Lee De Forest Kalifornia’ya 
yerleşir. Radyo, kıtalar arası telefon iletişimi, 
televizyon, radar ve erkenden dijital elektroniğin 
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Hemen 
ardından iki Stanford öğrencisi Bill Hewlett ve 
David Packard üniversitenin desteği ile 1939 yılında 
kampüs yakınındaki bir garajda Hewlett Packard 
(HP) şirketini kurar ve Silikon Vadisi, yavaş yavaş 
teknolojinin, bilimin ve yeniliklerin merkezi haline 
dönüşmeye başlamış olur. Daha sonra Stanford 
Üniversitesi Dekanı’nın üniversite çevresindeki 
arazilerin teknoloji şirketlerine satılmasını 
kararlaştırmasıyla, Silikon Vadisi dünyanın 
teknoloji cazibe merkezine dönüşmüş oldu, hem 
de Stanford Üniversitesi hemen yanıbaşındaki 
müthiş teknoloji firmalarına mühendis yetiştiren 
son derece üst düzey bir okula dönüşmüş oldu.

Silicon Valley, Türkçe adıyla Silikon Vadisi, hepimizin 

adını sürekli duyduğu ama ne olduğu hakkında çok fazla fikir 

sahibi olmadığımız yerlerin başında geliyor. Peki Silikon 

Vadisi neresi? Gelin dünyanın teknoloji şirketlerinin 

merkezine küçük bir tura çıkalım!

SİLİKON
VADİSİ

38  z   U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2018 



U J O U R N E Y

U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2018  z   39



Silikon Vadisi’ni gezmek çoğu genç 

girişimcinin ortak hayalidir. Dünyanın her 

tarafından gelen turistleri 365 gün ağırlayan 

Silikon Vadisi, hem turlar eşliğinde hem de 

bireysel olarak gezilebilmektedir. Silikon 

Vadisi’ne yapacağınız gezide en büyük 

dezavantajınız ise, asla gezerek bitiremeyeceğiniz kadar çok görmek isteyeceğiniz yer 

olmasıdır! Fakat 6-7 günlük bir tura katılarak da yeterince gezme imkanına sahip 

olabilirsiniz. Kendi biletinizi ve rotanızı oluşturarak yapabileceğiniz  bir gezinin yanında, 

dilerseniz Türkiye’den hareket eden turlara da katılarak gezinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii 

oralara kadar gitmişken, Los Angeles şehir turu yapmadan da dönmemenizi tavsiye ederiz. 

En az bir gününüzü bu tura ayırmalısınız.

Kısa zamanda üniversitenin müthiş yetenekli 
mühendisleri sayesinde hızla büyüyen ve adını 
tüm dünyaya duyuran Silikon Vadisi, 
günümüzde eşi benzeri kurulamayacak bir 
yerleşime dönüşmüş durumda. Bir benzerini 
inşa etmenin imkansız olmasının en büyük 
nedeni ise, HP, Google, Sun, Intel ve YouTube 
gibi müthiş teknoloji markalarının 
kurucularının hepsinin Stanford 
Üniversitesi’nden mezun olması… Yani Silikon 
Vadisi’ndeki büyük şirketlerin mucitlerini de 
Stanford Üniversitesi yaratıyor.
Tüm mühendislerin çalışma hayali 
kurduğu Silikon Vadisi, çalışanlarına 
müthiş imkanlar sunuyor. Silikon 
Vadisi’nde yıllık çalışan gelirleri ortalama 
90.000 dolar civarında. Çalışanlar, şirketlerinde 
sözleşmeli çalışmayı tercih etmiyor, bu sayede 
şirketler arasında sürekli bir mühendis 
sirkülasyonu da yaşanmakta. Elemanlarını 
memnun etmek isteyen şirketler ise, bu 
alanda adeta birbirleri ile yarış halindeler. 
Burada şirketlerin yaşam alanı olarak 
ayırdıkları alanlar, çalışma alanları 
kadar fazla. Hatta bazı firmalar 
elemanlarını ellerinde tutabilmek için 
hisse senedi bile veriyorlar.

NASIL GEZERİM?
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APPLE STORE VE 
APPLE ANA 

MERKEZİ
Sanırım Apple’ın ana 

merkezini neden 
gezmeniz gerektiği 
hakkında pek de bir 

şey söylememize 
gerek yok.

NERELERI GÖRMELIYIM? 
Silikon Vadisi’nde görmeniz gereken yüzlerce yer var, biz bunlardan 

sadece birkaç tanesini sizin için sıraladık.

SANTA CLARA INTEL BİLİM MÜZESİ

Bilgisayar teknolojileri ve tarihi hakkında eşsiz bilgilere 

ulaşabileceğiniz bir yer. Silikon Vadisi’ne gidenlerin olmazsa 

olmazlarından.

THE WINCHESTER 

MYSTERY HOUSE

İnşası tam 40 yıl 

aralıksız çalışma ile 

bitirilmiş, perili 

olduğuna da inanılan 

Winchester Mystery 

House sizi kelimenin 

tam anlamıyla 

büyüleyecek!

BUCK’S OF 
WOODSIDE
Sadece bir restoran 
değil, aynı zamanda 
tüm Silikon Vadisi’nden 
girişimcilerin 
toplandıkları ve beyin 
fırtınası yaptıkları bir 
mekan…

ARDENWOOD TARİHİ ÇİFTLİĞİBurada çiftlik hayatını tecrübe edecek, çiftçiliğin tarihi ve 
bugününü öğrenirken bir yandan hayvanları 

besleyeceksiniz. Ayrıca modern inek sağma makinalarını test etmek de ilginç olacak!

NASA AMES ARAŞTIRMA MERKEZİSilikon Vadisi’nin merkezinde bulunan Ames Araştırma 
Merkezi, 3 milyar dolar değerindeki ekipmanları ve 2.300 araştırma personeli ile sizleri bekliyor.

U J O U R N E Y
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Marvel evreninde pek çok 

karakterle tanıştık. Fakat Deadpool 

hepsinden farklı tarzıyla kendine çizgi 

roman evreninde ve beyazperdede sevilen 

bir yer etti. Biz de 18 Mayıs’ta vizyona 

çıkacak olan ikinci filmiyle gönüllerdeki 

tahtını garantilemeye gelen 

Deadpool’u biraz yakından 

inceleyelim istedik.



eadpool çizgi roman dünyasında ilk olarak 
1991 yılında Marvel’ın “The New Mutants” 
isimli çizgi romanının 98. sayısında karşımıza 
çıktı. Onu ilk olarak karanlık taraftaki kötü 

adam olarak tanıdık. Sonrasında Wolverine’in liderliğinde 
kurulan “X-Force” ekibine dahil olduğunda iyi tarafı seçti. 
Fakat her ne kadar kendisi iyi tarafı seçmiş olsa da onun 
için bir ‘kahraman’ diyemeyiz. Kendisi bir anti-kahraman. 
Yani öyle bilinen klasik kahramanların aksine 
mükemmel olmayan ve tamamen iyi diyemeyeceğimiz, 
biraz uyumsuz biraz da aykırı özelliklere sahip 
kahramanlardan biri. İdeal olan değil de günümüzün 
gerçekliğiyle var olan bir karakter aslında. Zaten 
Deadpool’un kendisi de bunun oldukça farkında. Hem 
çizgi romanda hem de filmde 4. duvarı yıkarak yani 
okuyucu veya izleyici ile birebir konuşarak kendi 
varlığının farkındalığını da bizlerle paylaşmış oluyor. 
Peki kimdir bu Deadpool? Deadpool yani gerçek adıyla 
Wade Wilson kanser hastasıdır. Bir adamın sözüne 
güvenerek tedavi adı altında yapılan askeri bir deneyde 
bulur kendini. Bu “Weapon X” adı verilen programdaki 
denekler çok uzun süre hayatta kalamayınca doktorlar 
ve gardiyanlar arasında kimin en çok yaşayacağı 
konusunda bir bahis başlar. Bu bahse de “deadpool” yani 
“ölüm havuzu” ismi verilir. O deneyden sağ kalan tek kişi 
de Wade Wilson olur. İşte bu deneyin sonunda bir süper 
insan olan Wilson kendisine “Deadpool” ismini takar.
Deadpool’u ortaya çıkaran çizgi roman yazarlarından 
Rob Liefeld, DC evrenindeki “Teen Titans” çizgi 
romanlarındaki Deathstroke karakterine hayran 
olduğunu ve Deadpool’u yaratırken de ondan 
esinlendiğini belirtmiş. Hatta Deadpool bir Deathstroke 
parodisi olarak ortaya çıkmış. Mesela Deathstroke 
karakterinin gerçek ismi Slade Wilson iken Deadpool’un 
gerçek adı Wade Wilson’dır. Deadpool geveze bir süper 
kahraman olmasıyla ve okuyucuyu veya izleyiciyi 
güldürmesiyle ünlü oldu. Filmde Deadpool’un neden hiç 
maskesini ve kostümünü çıkarmıyor olduğunu merak 
edebilirsiniz. Çünkü onun derisi deforme olmuş 
durumdadır ve bir daha iyileşemeyecek şekildedir. Fakat 
Wolverine’den alınan kendini yenileme yeteneği ile Çılgın 
Titan Thanos’un ölümsüzlük laneti birleşince Deadpool 
yaralanamaz ve yok edilemez bir karakter olur. Yani 
Deadpool ölümsüz bir kahramandır aslında. Deadpool 
ile Örümcek Adam’ın dostluğu da Marvel evrenindeki en 
bilinen dostluklardan biridir. Hatta onlara kanka bile 
diyebiliriz. Fakat bir yanda mükemmel bir kahraman 
Örümcek Adam, bir diğer yanda ise hayatı ve düzeni bir 
anda tersine çeviren Deadpool nasıl oluyor da kanka 
olabiliyor onu bilemiyoruz. İkisi de bu zıt özelliklerine ve 
birbirleriyle tatlı tatlı atışmalarına rağmen ikisinin 
arasından su sızmıyor. 
Deadpool aslında bir suikastçi olduğundan düşmanlarını 
öldürmek onun için bir sanat gibidir. Çok iyi bir nişancıdır. 
Ninjalık eğitimi vardır. Görsel hafızası çok iyidir. “Weapon 
X” programından kalmış olan birazcık deli bir tarafı da 

vardır. Bu durum, psişik güçleriyle onun beynine girmek 
isteyen diğer süper kahramanlara karşı kalkan 
oluşturduğu için şanslıdır aslında. Ayrıca Deadpool 
İngilizce dışında Almanca, İspanyolca ve Japonca 
konuşabilir. Yani beş parmağında beş marifeti vardır 
Deadpool’un. Fakat bu yetenekli süper kahramanın filmi 
çekilirken yapımcılarına yaranması çok zor oldu. 
Deadpool’un 2016’da çıkan filmi 11 yıl gibi uzun bir 
sürede tamamlanmıştı. Hatta film henüz yapım 
aşamasındayken durdurulup askıya alındı. Bu sırada 
filmin deneme çekimleri sızdırılıp internete düşünce 
hayranları tarafından milyonlarca kez izlendi. Bunun 
üzerine filmin yapımcısı Fox stüdyoları filmin hazırlık 
aşamasını başlattı. Filmin yapım aşamasının bu kadar 
ertelenmesindeki bir neden de 2009 yılında çıkan “X-Men 
Origins: Wolverine” filminde yer alan Deadpool’un çok 
kötü bir karakter olarak ekrana yansıtılmasıydı. 
Deadpool’u silik bir karakter olarak gösteren bu filmin 
ardından yapımcılar Deadpool’un başrolde olduğu bir 
film yapmaktan uzunca bir süre kaçınacaktı. Fakat aynı 
yapımcılar 2016 yılında bu korkularının çok gereksiz 
olduğunu gişede anlayacaktı. Deadpool’un alışılmışın 

dışındaki süper kahraman çizgisini pek alışık 
olunmayan bir Marvel filmi ile beyazperdede izleyen 
hayran kitlesi filmi çok beğendi. 
Filmi güzel yapan şeylerden biri de oyuncuların rollerini 
ve repliklerini doğaçlama yapmasıydı. Bazı sahnelerdeki 
espriler oyuncuların kendi ürettikleri repliklerdi. Hatta 
yönetmen Tim Miller buna o kadar çok izin vermişti ki 
bazı sahnelerde yer alan repliklerin tamamı çekim 
sırasında ortaya çıkmıştı. Deadpool’a can veren Ryan 
Reynolds’ın günlük hayatında da ne kadar esprili bir 
insan olduğunu eşi Blake Lively ile tatlı atışmalarını ve 
eşine yaptığı şakaları sosyal medyada takip ettiyseniz 
fark etmiş olmalısınız. 
Filmin uzamasına neden olan engellerden bir diğeri de 
filmin Amerika’da “R-rated” izleyiciyle gösterilecek 
olmasıydı. Yani 17 yaş altındaki çocuklar filmi sadece 
aileleri veya bir yetişkin eşliğinde izleyebilecekti. Bu pek 
çok sıkıntıya neden oldu. Hatta 1 Nisan’da filmin genel 
izleyici kitlesi tarafından izlenebileceğine dair bir şaka 
bile yapıldı. Yaş sınırlaması nedeniyle de film 
olabildiğince düşük bütçe ile çekilmeye çalışıldı.
Ryan Reynolds’ın başrolde oynadığı ilk süper 
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kahraman filmi aslında Deadpool değildi. “Yeşil Fener” 
isminde 2011 yılında çıkan DC çizgi romanlarından 
uyarlanmış olan film gişede pek iyi bir netice 
yakalayamamıştı. Hatta Ryan Reynolds’ın süper 
kahramanı canlandırdığı diğer filmler de gişede 
isteneni veremediği için Reynolds Deadpool 
karakterinin kendisinin canlandıracağı son süper 
kahraman olacağını ifade etmişti. 
İlk filmin sonundaki sahnede devam filminde yer alacak 
olan mutantı müjdeleyen serinin ikinci filmi nihayet 
Mayıs’ta vizyona giriyor. Bu yeni filmde hayatını düzene 
sokmuş olan Deadpool’un tüm sakinliği Cable’ın 
gelecekten gelmesiyle bozulacak. X-Men üyelerinden 
biri olan Cable’ı çizgi roman takipçileri mutlaka 
tanıyacaktır. Çünkü Cable ve Deadpool için 2004 yılında 
ortak bir çizgi roman serisi bile çıkmıştı. Bu filmde 
Cable’ı durdurmaya çalışacak olan Deadpool süper 
güçlere sahip olan X-Force ekibini bir araya getirecek. 
Filmde Cable’ı “Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı”nda 
Thanos rolünde de izleyeceğimiz Josh Brolin 
canlandıracak. 18 Mayıs’ta vizyona girecek olan 
“Deadpool 2”yi merakla bekliyoruz!

l Lady Deadpool: Deadpool’dan 
tek farkı kadın olmasıdır. 
Deadpool’un bu kadın 
versiyonunun ismi ise Wanda 
Wilson’dır.
l Kidpool: Deadpool’un 
kılıçları yerine ışın kılıcı taşıyan 
Deadpool’un çocuk 
versiyonudur.
l Dogpool: Doctor Who’nun 

rejenerasyon yapabilmesi gibi 
Dogpool’un da rejenerasyon 

özelliği vardır ve kendisi bir köpektir.
l Headpool: Deadpool’un kafasını 

kaybetmiş olan zombi versiyonudur. Vücudu 
yoktur ve kafasının üstünde pervane vardır. 
Pervane ile hareket eder.
l Deadpool Pulp: Deadpool’un karanlık 
versiyonudur. Maskesinin yarım olmasıyla 

ünlüdür. 
l Dreadpool: Deadpool’dan tek farkı 
kostümünün farklı olmasıdır. Tüm evrenlerdeki 
Deadpool’lar ile savaşır.
l Golden Age Deadpool: Deadpool’un gaz 
maskeli versiyonudur. İsmi de Wheezy Wilson’dır. 
l Evil Deadpool: Deadpool’un klonudur. Bir 
bakıma Deadpool’un Frankenstein canavarı 
versiyonudur.
l Pandapool: Deadool’un ponçik bir panda 

versiyonudur.
l Wolverinepool: Deadpool’un Wolverine 

versiyonudur. Onunki gibi pençelere 
sahiptir.

l Galactipool: Deadpool’un 
Marvel karakterlerinden biri olan 

Galactus versiyonudur.
l Deadpool The Duck: 

Deadpool’un Ördek 
Howard 

versiyonudur.
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BOruSAn 
LOjİSTİk GeZİSİ

Şirket 
gezilerimizin 

ikincisini 
Borusan 
Lojistik’e 

gerçekleştirdik, 
lojistik hizmetleri 
çatısı altındaki iş 

kollarını yerinde 
deneyimledik.

Birçok global ve büyük markanın 
“entegre lojistik hizmet sağlayıcısı” 
olan Borusan Lojistik’in İstanbul 
Tepeören’de yer alan tesislerini, 27 

Uğurlu öğrenci ile ziyaret ettik. Öğrenciler, 
depo sevkiyatları ve planlamaları, 
ekipmanların kullanım alanları ve iş güvenliği 
konularında yetkililerden bilgi aldı. Hasan 
Veyisoğlu (Depo Operasyon Sorumlusu), 
Taylan Özgür İnce (Depo Yöneticisi), Hacı 
Bayram Ayaz (Mal Kabul Operasyon 
Sorumlusu), Orhan Baybekman (İade 
Operasyon Sorumlusu) ve Merve Demir 
Erdoğan (İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre 
Uzmanı) ile merak ettikleri soruların 
yanıtlarını aradı.
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U V I S I T

BOruSAn 
LOjİSTİk GeZİSİ

Uğur Okulları 
Tuzla Kampüsü

Borusan Lojistik ziyaretimizde ürün alımı, paketleme, 

ayıklama ve sevkiyat işlemlerini inceleme fırsatı 

bulduk. %93’ü kozmetik, %7’lik kısmı ise teknolojik 

ürün depolanması amacıyla kullanılan tesiste tüm 

ürünler sistem üstünde tutuluyor, ürünün palet 

numarası işleniyor ve sorun çıkan ürünün firmasına 

bildiriliyor. Firmanın talimatları doğrultusunda iade ve 

geri dönüşüm işlemleri oluyor. Ürünlerin takibi için 

seri numarası, lokasyon gibi bilgiler sisteme işleniyor. 

Taşıma sürecinde, öncelikle kutuyla birlikte gelen 

koda bakılıyor. Ardından entegrasyon üzerinden, hiç 

manuel işlem yapmadan hangi üründen ne kadar 

çekileceği yazılıyor ve son olarak stoklama alınıyor.

Deponun ikinci katında bulunan paketleme bandı 

üzerinde ayrıştırma, paketleme, Türkçe etiketleme ve 

kalite kontrol işlemleri sağlanıyor. Piyasada 

gördüğümüz şampuan, kozmetik ürünleri gibi birçok 

ürünün ham hallerini ve nasıl paketlendiğini burada 

gözlemlemek hepimiz için farklı bir deneyim oldu. 

Ürünlerin imha süreçleri de ilgi çekiciydi. Herhangi bir 

ürünün üzerinde zedelenme veya ürün mühründe 

bir problem olmadığı sürece iade alınabiliyor. Ancak 

kozmetik ürünlerde bir hata, zedenlenme olduğunda 

hijyen ve oluşabilecek sağlık problemleri nedeniyle 

bunlar yakılarak imha ediliyor. Elektronik ürünler ise 

hasar durumuna göre üreticiye geri teslim ediliyor ya 

da geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Çalışanların 

aylık olarak görev yeterlilik testlerinden geçtiklerini 

ya da çalıştıkları birimlere göre forklift, yüksekte 

çalışma  gibi eğitimlere katıldıklarını da öğrendik. 

Uğur Okulları Sakarya Kampüsü1973 yılından beri entegre lojistik hizmeti veren Borusan Lojistik, birçok global markaya lojistik destek sağlıyor. Tepeören’deki Borusan Lojistik’in devasa deposunda ürünlerin yurt dışı ve yurt içi bölgelere dağılımlarını, satış noktalarına teslimatlarını gözlemledik. Firmalardan gelen siparişler doğrultusunda, ürünlerin üreticiden alınıp satış mağazalarına ulaştırılması süreci ile ilgileniliyor. Ürünlerin türlerine göre gruplandırılıp yurt dışından gelen ürünlerin Türkçe açıklamaları eklenerek paketleme işlemleri yapılıyor.  Tesis içerisinde Mal Kabul, Paketleme, Etiketleme bölümleri bulunuyor. Özellikle etiketleme bölümünde ağırlıklı olarak kadın çalışanlar görev alıyor. Yurt dışından limana gelen ürünler tırlara yüklenerek ana dağıtım noktasına getiriliyor ve bu aşamalardan geçerek satış noktalarına ulaştırılıyor. Dağıtım işleminin yanı sıra hasar görmüş veya hatalı ürünlerin, satış noktalarından toplanması ve uygun bir şekilde imhasının yapılması aşamaları da iş kolları arasında yer alıyor. Görüştüğümüz yetkililere Borusan Lojistik’in kısa ve uzun vadeli hedeflerini sorduk. Kısa vadeli hedef olarak çalışanlarının verimlilik yüzdesini artırmak ve makine gücüne geçişi, uzun vadeli hedef olarak ise hazırda bulunan 4 depolarını tek bir çatı altında birleştirerek 90 bin metrekareli bir depoya geçmek olduğunu belirttiler.

Maltepe Uğur Anadolu 
Lisesi

Borusan Lojistik şirketi gezimiz keyifli ve 
öğreticiydi. Lojistik süreçleriyle ilgili her aşamayı 
yerinde görmek bizlere doğru bilgi ve donanım 

sağladı, farklı meslekleri deneyimlemek çok 
faydalıydı. Çalışanların el terminali sistemiyle 
ürünleri tek tek ve barkod aracılığı ile kontrol 
ettiklerini, gelen ürünlerin fatura sisteminden 

kontrol edilip, işlem sonundaki teslim alındı belgesi 
imzalanma sürecine kadarki aşamaları yerinde 

deneyimledik. Hem ülkemizde hem de 
uluslararası düzeyde başarılı bir firmayı 

gözlemlemek bizim için keyifliydi. 

Beşiktaş Uğur Lisesi
Ürünlerin depoya girişi, tek tek ayrılışı, yurt içi ve yurt dışından gelen ürünlerin satış aşamasına hangi 

aşamalardan geçerek geldiklerini öğrendik. Fabrikada yapılan ürün teslimatı, ürünlerin diğer 
mağazalara dağıtımı, fabrika ortamı gibi birçok alanı keşfettik. Tüm ürünlerin barkod sistemi ile kontrol 
edilerek ürün çeşidi, stok ve marka, son kullanım tarihi gibi bilgilere tek tıkla erişilmesi de etkileyiciydi.

Kurum olarak, gelişen teknolojiye uyum sağlama adına gençlerin daha başarılı olacaklarını 
düşündüklerini ifade etmeleri bizleri etkiledi. Yenilikleri takip etmekte gençlere güvenlerinin daha fazla 

olduğunu dile getirdiler. Kariyer fırsatları konusunda da öğrencilerin staj yaparak başlayabildiklerini, 
sonrasında fabrika içerisindeki departmanlarda yükselme sağlayabildiklerini aktardılar. 
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Borusan Lojistik 
gezisine katılan 
öğrencilerimiz



HAWKI NG’İN 
DÜNYASI

Yirminci yüzyılın en önemli bilim 
insanlarından biri olan Stephen Hawking 

geçtiğimiz Mart ayında hayata gözlerini 
yumdu. Peki engellerine rağmen 

hayatında hep bardağın dolu tarafına 
bakmayı tercih eden, sevilen dizilere konuk 

olmuş ve en önemli bilim insanları arasına 
ismini yazdırmış olan Hawking kimdir?
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P ek çok bilim insanının zorluklarla dolu hayat 
hikayeleri bir yerden kulağımıza çalınmıştır. 
Mesela Einstein’ın Naziler tarafından bir 
hedef haline gelince ülkesini terk etmek 

zorunda kaldığını duymuş muydunuz? Ya da 2015 yılında 
Kimya dalında Nobel Ödülü alan Aziz Sancar’ın sekiz 
kardeşli kalabalık bir ailede büyürken ayakkabıya sahip 
olmanın bile lüks olduğunu anlattığı biyografisini 
okudunuz mu? Peki Hawking’in neden o sandalyeye 
bağımlı olduğunu biliyor musunuz? 
Profesör Stephen William Hawking 8 Ocak 1942’de 
İngiltere’de dünyaya gelmişti. Hawking çocukluğundan 
beri bilime ilgi duymuştu ama okul hayatında çok da 
parlak bir öğrenci olmamıştı. Biyolog olan babası onun 
tıp üzerine çalışma yapmasını beklerken o üniversitede 
matematik okumak istediğine karar vermişti. Fakat 
Oxford Üniversitesi’nde matematik bölümü olmayınca 
Hawking fizik okumaya karar verdi. Okul hayatı boyunca 
kuantum fiziğiyle ilgilendi. Okulu bitirince ilgisini çeken 
şeyin teori geliştirmek olduğunu fark eden Hawking, 
Cambridge Üniversitesi’nde teorik astronomi ve 
kozmoloji üzerinde çalışmaya başladı. Hayatının en 
güzel dönemlerinden birini yaşıyordu artık. Sevdiği işi 
yapıyordu ve sevdiği kadın ile evlenecekti. Üstelik henüz 
21 yaşındaydı ve önünde upuzun bir hayat vardı. Bu 
sırada vücudunda bazı terslikler olduğunu fark etmesi 
uzun sürmedi. Pek de üstüne düşmedi bu tersliklerin. 
Fakat kontrolünün dışında gelişen sendelemeleri artınca 
hastaneye yatmaya karar verdi. Uzun süren bu tanı 
sürecinin ardından doktorlar ona ALS yani amyotrofik 

lateral skleroz tanısı koydu. Bu, insana bedenindeki tüm 
kasların kontrolünü kaybettiren nörolojik bir hastalıktı ve 
tedavisi yoktu. Gençliğinin baharında doktorlardan iki ya 
da üç yıllık bir ömrü kaldığını öğrenen Hawking’in 
hastalığı neyse ki yavaş ilerlemeye başladı. Hawking 
çalışmalarına devam ederken ilk eşi Jane ile evlendi ve 
çocuk sahibi bile oldu. 
Stephen Hawking’in en önemli çalışması Einstein’ın 
kuantum teorisini geliştirmesi oldu. Mikroskobik 
parçacıkların hareketlerini inceleyen kuantum mekaniği 
ile Einstein’ın kütle çekim kuramlarını birleştirerek 
yaptığı çalışma ile evrenin sınırlarının olmadığını söyledi. 
Kara delikler ile ilgili araştırmalarında ise kara deliklerin 
sadece çevrelerindekileri yutup büyümeye devam eden 
delikler olmadığını, kütle kaybettiklerini gördü. 
Hawking’in öne sürdüğü bu teoriye “Hawking 
radyasyonu” veya “Hawking ışıması” adı verildi. Hawking 

kara deliklerin teorik olarak parçacık yaydığını ve 
bununla birlikte kütle kaybettiğini ileri sürdü. Bu bulduğu 
teori Einstein’ın izafiyet teorisine aykırıydı çünkü izafiyet 
teorisine göre kara delikler küçülemezdi. Onun bilime 
kattığı bu gelişmeler sırasında Hawking hastalığı ile 
boğuşmaya devam ediyor fakat hastalığına 
yenilmemek için de elinden geleni yapıyordu. 
Cambridge Üniversitesi’nde yüzyıllar sonra Isaac 
Newton ile aynı pozisyona getirilen Stephen Hawking 
hayatındaki tüm engellerine rağmen dünyanın en 
prestijli ünvanlarından birine sahip oldu. Bir Lucasian 
profesörü oldu. Bu onun kazandığı saygın ünvanlardan 
sadece biriydi. Hawking hayatı boyunca yaklaşık on altı 
kitap yazdı. Hatta içlerinde “Evrene Açılan Gizli Anahtar” 
gibi kızı Lucy ile yazdığı çocuk kitaplarından “Zamanın 
Kısa Tarihi” gibi evreni ve evrenle ilgili teorileri en basit 
haliyle bize aktarmaya çalıştığı bilimsel kitaplar da vardı.
Einstein’dan sonra dünyanın en büyük fizikçisi kabul 
edilen Stephen Hawking’in hastalığı ilerledikçe onun 
günlük hayatını devam ettirebilmesi için ona özel bir 
tekerlekli sandalye tasarlandı. Sandalyesinde bulunan 
tabletteki yazılım Hawking’in yanağındaki hareketi 
algılıyordu. Hawking bu şekilde harfleri seçiyor ve sistem 
aynı telefon klavyelerimizdeki gibi kelimeyi en uygun 
şekilde tamamlıyordu. Bu şekilde tamamlanan kelimeler 
insan sesinin sentezlendiği bir program yardımı ile  
hoparlör aracılığıyla dışarı veriliyordu. Biz de bu şekilde 
onun konuşmasını duyabiliyorduk. Hawking için üretilen 
bu sistem ilk defa 1997 yılında kullanılmıştı. O zamandan 
bu yana daha iyi ses sentezleyici programlar çıkmış olsa 
bile Hawking kullandığı sesin kendisi ile özdeşleştiğini 
düşünüp bunu geliştirmek istememişti. Kendisi gibi 
ikonikleşen bu sesi için Pink Floyd “Keep Talking” yani 
‘konuşmaya devam et’ anlamına gelen bir şarkı bile 
bestelemişti. Üstelik Hawking’in sadece sesi değildi 
popüler olan. Ünlü komedi dizisi “The Big Bang Theory” 
dizisine defalarca konuk olduğunda Sheldon’ı kızdırmasını 
izlerken bizi epey güldürmüştü Hawking. Ayrıca ünlü 
bilimkurgu dizisi “Star Trek”te rol almak istediğini 
senaristlere iletince kendisi için küçük bir bölüm 
yazılmıştı. Ayrıca kendisi çoğu kez insanların onu “The 
Simpsons” dizisinden tanıdıklarından yakınırdı. Çok değil 
yaklaşık dört sene önce Hawking’in bu zorlu ve ilham 
dolu hayat hikayesi sinemaya da uyarlandı. “Her Şeyin 
Teorisi” (The Theory of Everything) isimli film vizyona 
çıktığında eleştirmenlerden tam puan aldı. Üstelik filmin 
İngiltere’de yapılan galasına Stephen Hawking de katıldı 
ve kendisini canlandıran Eddie Redmayne ile poz verdi.
Düşünün ki bir bilim insanı engellerine rağmen hem 
bilim adına yaptığı pek çok şey ile insanlığa katkıda 
bulunuyor hem de ikonlaşan kişiliği ile popüler 
kültürün bir parçası oluyor. Böylesine çalışma azmiyle 
dolu, evreni keşfetmekten hiç vazgeçmeyen ve ne 
olursa olsun hayattan zevk almaya devam eden bu 
bilge aramızdan ayrılırken insanlık olarak onun 
uyarılarına kulak asmakta fayda var.

Stephen Hawking’in doğduğu günden 300 
yıl önce Rönesans döneminin en ünlü 
düşünürlerinden ünlü astronom, fizikçi ve 
felsefeci Galileo hayata veda etti. Öldüğü 
gün ise Albert Einstein’ın 139. doğum 
günüydü ve Pi günüydü!

BİLİYOR 
MUSUNUZ?

Hawking uzaylıların varlığına inanıyor ve onların 
dünya için bir tehdit oluşturabileceğine inanıyordu. 

Stephen Hawking 
insanlığın sonunu 
getirecek olaylara karşı 
dünya dışındaki 
gezegenlerde bir yaşam 
kurulabilmesi için 
harekete 
geçilmesi gerektiğine 
inanıyordu. 

HAWKING VE ENDİŞELERİ
Hawking yapay zekanın tam 

olarak geliştirilmesinin 
insanlığın sonunu 

getirebileceğine inanıyordu. 

Hawking iklim değişiklikleri için 
çok endişeleniyor, dünyadaki 

yaşamın en büyük 
tehditlerinden birinin iklim 

değişiklikleri olduğuna 
inanıyordu.

U L E A R N

HAWKI NG’İN 
DÜNYASI
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U C L A S S

Burak Batuhan 
YURDALAN
Sınıf: 12
Okul:  İskenderun Uğur 
Anadolu Lisesi

EN SEVDİĞİN DERS?
İNGİLİZCE

SON DERSTE HANGİ KONUYU İŞLEDİNİZ?
QUESTION TAG

YANINDA OTURAN SIRA ARKADAŞININ EN SEVDİĞİN ÜÇ 
ÖZELLİĞİNİ ANLATIR MISIN?

HOBİLERİMİZİN AYNI OLMASI, BENİM GİBİ EĞLENCELİ 
OLMASI VE BİR DOST OLMASI

ÖĞRETMENLERİN ARASINDA EN ÇOK HANGİSİNE 
HAYRANSIN? NEDEN?

BÜTÜN ÖĞRETMENLERİM BENİM İÇİN DEĞERLİDİR. 
EN ÇOK HAYRAN OLDUĞUM İSE MÜZİK ÖĞRETMENİM 

SEREN SINDIK. ÇÜNKÜ KENDİSİ MÜZİĞİME KULAK 
VEREN EN ÖZEL İNSANLARDAN BİRİDİR. 

EN SEVDİĞİN MÜZİK GRUBU?
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

EN SEVDİĞİN RENK?
KIRMIZI VE YEŞİL

EN SEVDİĞİN FİLM?
YILDIZLARARASI (INTERSTELLAR)

EN SEVDİĞİN KİTAP?
SHERLOCK HOLMES’UN BAŞARI SIRLARI – DAVID ACORD

SUPERMAN Mİ, BATMAN Mİ?
BATMAN

İZLEMEKTEN EN ÇOK KEYİF ALDIĞIN SPOR?
BASKETBOL

OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYİF ALDIĞIN SPOR?
BASKETBOL

BEDEN EĞİTİMİ Mİ, RESİM Mİ?
BEDEN EĞİTİMİ 

İNGİLİZCE Mİ, MATEMATİK Mİ?
İNGİLİZCE

EN SEVDİĞİN YİYECEK? 
HAMBURGER

AYRAN MI, SÜT MÜ?
AYRAN

GELECEKTE NE OLMAK İSTİYORSUN? NEDEN?
İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLMAK İSTİYORUM. ÇÜNKÜ BRANŞIM NE 

OLURSA OLSUN İÇİMDE BİLDİĞİNİ ÖĞRETME VE İZCİLİĞİN 
VERMİŞ OLDUĞU LİDERLİK, REHBERLİK VE ÇOK YÖNLÜ OLARAK 
ÜLKEMİN İNSANLARINA BİR ŞEYLER KAZANDIRMAK VAR. AYNI 

ZAMANDA BAŞKA BÖLÜMLERDE BULUNARAK DEĞİŞEN DÜNYAYA 
AYAK UYDURMAK İSTİYORUM. 
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