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Yeni yılın bu ilk sayısında yeniden birlikteyiz. 4 
ay süren ilk dönemin ardından 15 gün boyunca 
kendine zaman ayırma fırsatı buldun. Biz bu sa-

yımızda yine senin için farklı konuları ele aldık. Kapak 
konusunu kitaplara ayırdık ve kitap okumanın ne kadar 
faydalı olduğuna değindik. Ayrıca dünyada ne kadar 
muhteşem kütüphaneler olduğunu, okumanın Avru-
pa’da nasıl bir kültür olduğunu anlatmaya çalıştık. Kitap 
okuma alışkanlığının nasıl kazanılabileceğine göz attık.
U Architecture bölümümüzde Louvre Müzesi’nin kısa 
hikayesini anlatıp güzelliklerini ortaya çıkardık.
U Game’de basketbol severlerin yeni favorisi 
NBA2K19’a inceledik, serinin yenilenen özelliklerinden 
bahsettik. 2018’i geride bırakırken teknolojinin de ne 
kadar hızlı ilerlediğini bir kez daha gözler önüne ser-
mek adına 2018’de bizi en etkileyen teknolojik geliş-
meleri hatırlattık.

Başka?
U Mentor bölümünde ise Türkiye’nin en iyi liberosu 
Gizem Örge’yi ağırladık. 2018’e veda ederken Dünya 
Kulüpler Şampiyonası’nda mücadele eden VakıfBank 
bu kupada bir kez daha kürsünün zirvesine çıkarken 
Gizem Örge de şampiyonanın en iyi liberosu ödülüne 
kavuştu. Senin sorduğun sorulara içtenlikle cevap verdi.
8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle top-
lumda genellikle erkek meslekleri olarak göülen ama 
kadınların başarıyla yaptığı mesleklere göz attık.
Röportaj bölümümüzde ise Türkiye Hava Sporları İHA 
Branş Başkanı Mehmet Öztekin Drone  eğitimi hakkın-
da bilgiler verdi ve senin sorduğun soruları cevapladı.
Bunun dışında senin için hazırladığımız her şeyden 
biraz ve daha bir çok konu sayfalarımızda. Hızlıca say-
falara göz atmaya ne dersin.
Bir sonraki sayıda görüşmek üzere…
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Merhaba Arkadaşım!   
İkinci dönem tüm hızıyla başladı, kendini 
nasıl hissediyorsun? Yaşayacağın bir 
bahar, gideceğin etkinlikler, hayata 
geçireceğin projeler, gireceğin sınavlar, 
eğleneceğin festivaller var önünde! 
Ben mi? 
Ben her zamanki gibi çok heyecanlı ve 
hedeflerime odaklanmış bir halde Uğur 
Sınava Hazırlık Merkezindeyim. 
“U-Tigers sen oradan çıkmıyorsun ki!” 
dediğini duyar gibiyim. 
Çünkü burada olmayı çok seviyorum! 
Sadece sınavlara seni en iyi şekilde 
hazırlamakla kalmayan, kendini 
keşfetmeni sağlayan bir yer Uğur Sınava 
Hazırlık Merkezi. Bugün, kitap okumak 
için geldim ve kendimi bir an düşünürken 
buldum. 
Ben burada neler keşfettim? 
Hayallerime giden yolda nasıl ilerlemem 

gerektiğini! 
Öğretmenlerim benim için, bana özel 
mükemmel bir yol planı oluşturdular ve 
bu planın beni hedeflediğim geleceğe 
adım adım götürdüğüne inancım tam. 
Dostluğu! 
Burada ders çalışırken çok özel ve 
sağlam dostlar edindim. Birbirimizi 
motive etmemizin, birbirimize destek 
olmamızın anlamı çok büyük! Dersler 
bittiğinde ise basketbol maçı yaparak bu 
anları daha keyifli hale getiriyoruz!    
Birlikte hareket etmeyi! 
Burada tanıştığım arkadaşlarımla birlikte 
LÖSEV için maratonda koştum! Yeni 
insanlarla tanıştım. Sen de bir sonraki 
etkinlikte bize katılmak ister misin? 
Diyabet için bisikletlerimize binip, 
şehirde farkındalık yaratacağız. Sen de 
bize katıl, beraber pedal çevirelim!  

Kendimi!  
Burada kitap okumayı çok sevdiğimi, 
yeteneklerimi ve sahip olduğum 
yeteneklerim ile neler başarabileceğimi 
keşfettim. Bu keşif her geçen gün devam 
ediyor! 
Arkadaşım unutmadan şunu da 
söylemeliyim sana! 2019 hedeflerim için 
hazırladığım minik bir tablom var. Hadi 
sen de bu listeyi işaretle, fotoğrafını 
çekip bana Instagram ya da Twitter’dan 
ilet!
Bu dönem beraber süper geçecek!   

U W O R D

U-Tigers

u.tigers@utigers_
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19  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

7 Kocalı Hürmüz
Türker İnanoğlu 

Maslak Show Center 
İstanbul

Fazıl Say Truva 
Sonatı

B.B Sanat Merk.
Samsun

90’lar Türkçe 
Pop Party

Sanat Performance 
Sahnesi
İstanbul

Asteriks: Sihirli 
İksirin Sırrı

MFÖ 
Jolly Joker Antalya

Recep İvedik 6 Dekoratif Taş 
Boyama Atölyesi

Gökyay Vakfı 
Satranç Müzesi

Ankara

Alice Müzikali
Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi

7. EDF Turkey - 
Uluslararası 

Eskisehir Dans 
Festivali

Tasigo Hotel
Eskişehir

Levent Yüksel
Jolly Joker Bursa

Karlar Kraliçesi
Sinema

Motobike 
İstanbul 2019
İstanbul Fuar 

Merkezi

Mahşer-i Cümbüş
EGS Kongre Kültür 

Merkezi
Denizli

Kerem Görsev 
Trio

AKM Yunus E.
İzmir

39 Basamak
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 

Osmangazi Salonu
Bursa
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19  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

İncesaz
MEB Şura Salonu 

Ankara

Karsu
Selçuklu Kongre 
Merkezi Anadolu 

Oditoryum
Konya

Sermiyan Midyat
Nazım Hikmet 
Kongre ve Fuar 

Merkezi
Antalya

Duman
Iyaşpark Süleyman 

Demirel Kongre 
Merkezi
Isparta

Teoman
Şatopark Konferans 

Salonu
Muş

Anadolu Ateşi
İstanbul Dreams
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 

Osmangazi Salonu
Bursa

Ayhan Sicimoğlu & 
Latin All Stars

Bostanlı Suat Taşer 
İzmir

Sefiller
Caddebostan Kültür 

Merkezi
İstanbul

Sagopa Kajmer
Route Denizli

Ferhangi Şeyler
Sabancı KM 

Kocaeli

Doğu Demirkol
Caddebostan Kültür 

Merkezi
İstanbul

Mor ve Ötesi
Ooze Venue

İzmir

Kenan Doğulu
Volkswagen Arena

İstanbul

U A G E N D A
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm dünyada olduğu gibi çalışan 
emekçi kadının günü. Türkiye’de ve dünyada erkekler ile özdeşleşen meslekler var 

ama biz biliyoruz ki aslında kadın çok güçlü bir varlık ve elini attığı her işin 
üstesinden başarıyla gelir. İşte erkek hegemonyasını alt üst eden 

sıra dışı kadınlardan bir kaçı;

Kadınların

dediği meslekler
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U A C T U A L

Erkek berberi 
Şükran 

Erdurmuş 
Çanakkale’de erkek 

berberinin yanında çırak 
olarak işe başlayan Şükran 

Erdurmuş, artık kendi iş 
yerinde erkek müşterilerini 

tıraş ediyor.

KEPÇE OPERATÖRÜ AYŞE ÇAYLI

Isparta'da, "Kadınlar yapamaz" sözlerine aldırmadan kepçe 

operatörlüğünü 8 yıldır yapan Ayşe Çaylı, bu işin üstesinden 

kadınların da gelebileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyor.  

Çaylı, kepçenin üzerinde kendisini görenlerin şaşırdığını "bu işle 

uğraşma yapamazsın" diyenlerin çok olduğunu söylüyor.

PilotlarGenelde erkeklerin pilot olarak çalıştığını kadınların da hosteslik yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye’de ve dünyada son zamanlarda kadın pilotların sayısı oldukça arttı. Hele biri var ki içlerinde en ünlüsü. Futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu da pilot eğitimini tamamladıktan sonra yardımcı pilot olarak uçuşlara başladı.

Kaptan 
Esra Konak

Yük gemilerinde 
kaptanlık yapan 25 

yaşındaki Esra Konak, 
19 ülkeye sefer yaptı.

Ambulans şoförü 

Mürrüvet Totuk

Genellikle erkek ambülans 

şoförlerine alışığız ama 

Mürrüvet Totuk İzmir 112 acil 

sağlık hizmetleri şubesi 

bünyesinde, ambulans şoförü 

olarak görev yapıyor.

Makinist Çiğdem Serpil
Çiğden Serpil ilk işe başvuru yaptığında bu işin erkeklere 
göre olduğu söylenmiş ama o yılmamış. Bu işi alabilmek 

için erkeklerden daha yüksek puan alarak makinist 
olmayı başarmış.

Kadın Belediye Otobüsü şoförleri
Belki İstanbul’da bir kadın otobüs şoförüne rastlamadın ama Türkiye’nin bir çok ilinde artık kadınlar şoför koltuğunda. Hatta öyle ki Adana Büyükşehir Belediye otobüslerinde kadın şoför sayısı 127’ye çıktı. ‘’Körüklü’’ diye tabir edilen otobüsleri ustaca kullanan kadın şoförler, güler 

yüzleriyle dikkati çekiyor.
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ILGAZ: Son zamanlarda dünyada dronelara olan 
ilginin artması ve Türkiye’nin yerli üretime 
başlamasının drone pazarına nasıl bir etkisi 
oldu?
TÜRKİYE DRONE PAZARINDA GERİ DEĞİL, 
ÇÜNKÜ ÜLKEMİZDE GELİŞEN FİRMALARIN 
YAPTIĞI ÇALIŞMALAR, AÇIK KAYNAKLI 
YAZILIMLARIN GELİŞTİRİLMESİ TÜRKİYE’NİN 
GERİDE KALMAMASINI SAĞLIYOR. DÜNYA 
GENELİNDE LİDERLİĞİ ÇEKEN FİRMA DA 
İNSANLARIN İHTİYAÇLARINI İYİ BİR ŞEKİLDE 
TESPİT ETTİ, DAHA KOLAY BİR KULLANIM 
SAĞLADI. BÖYLECE YAKIN ZAMANDA İLGİ ARTTI 
VE DİĞER FİRMALAR DA BUNU GÖREREK YENİ 
ÇALIŞMALAR YAPMAYA BAŞLADI. TÜRKİYE DE 
BU DRONE PAZARININ BİR PARÇASI.

BARTU: Drone’un kullanım alanları nelerdir? 
Herkes drone sahibi olabilir mi? 
Sinema, reklam, televizyon, görsel sanatlar; 
endüstriyel alanda yüksek gerilim hatları 
kontrolleri; savunma sanayinde insan tespiti, 
faydalı yük taşıma gibi kullanım alanları var. Kendi 
içlerinde de tam otomatik, manuel ve yarı pilot 
asiste eden sistemler var. Cihazın özeliğine göre 
gerekli eğitimi alan herkes kullanabilir. Her cihazın 
kendine göre yazılımsal, donanımsal ve 
operasyonel olarak eğitimleri var. Bu eğitimleri 
üretici firmadan aldığınız zaman kullanma 
şansınız var. Herkesin kullanabileceği hazır 
sistemler de mevcut, bu sistemlerle çok rahatlıkla 
uçuş yapma şansınız var. 

ZEYNEP: Drone pilotu olmak için aranan şartlar 
nelerdir? Drone pilotu nasıl olunur?
Türkiye’de sivil havacılık kanununda, 16 yaşından 
büyük kişilerin aileden vekaletname ile 18 
yaşından büyüklerin ise bir kursa başvurarak ticari 
drone pilotu lisansı alabileceklerine yer veriliyor. 
Endüstriyel anlamda drone pilotu olmak için ilgili 
üretici firmadan alınan drone kullanma eğitimi 
gerekli, bu eğitimin de hem teorik hem de pratik 
eğitim saatleri ortalama savunma sanayide 
kullanılan bir İHA (İnsansız Hava Aracı) için 
yaklaşık 1 ay sürüyor. Başlangıç seviyesinde İHA0 
ve İHA1 kategorisinde 2 gün süren ortalama 12-16 
saatlik bir eğitim oluyor. İHA1 ve İHA2 seviyelerinde 
yaklaşık 4 günlük eğitim oluyor. Eğitimlerin 
ardından sertifikalı İha pilotu olma şansınız oluyor. 

ATAKAN:Drone pilotluğu eğitimi nasıl veriliyor?  
Ders içerikleri nelerdir? 
SİVİL HAVACILIĞIN TALİMATINDA SADECE TEORİK 
DERSLER GÖSTERİLİYOR. BİZ BUNU BİR TIK DAHA 
İLERİYE ALARAK PRATİK İLE BİRLİKTE 
GÖSTERİYORUZ. İNSANLAR DRONE’U NASIL 
KULLANMALI, NASIL DAHA EMNİYETLİ 
KULLANABİLİRLER ANLATIYORUZ. TEORİK 
DERSLERİN İÇİNDE HAVA REGÜLASYONU VAR, 
HABERLEŞME, BATARYA ÇEŞİTLERİ, SAKLAMA 
KOŞULLARI, ŞARJ BİLGİLERİ GİBİ İÇERİKLER VAR. 
UÇURMA NOKTASINDA DA SAHADA NASIL 
EMNİYETLİ UÇUŞ YAPILABİLİR VE NASIL TEKRAR 
PAKETLENEBİLİR GİBİ İÇERİKLERİ KAPSAYAN 12-
36 SAAT ARASINDA DERSLER MEVCUTTUR.  

Drone pilotu olmak 

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İHA Branş Başkanı 
Mehmet Öztekin ile bir araya geldik ve Drone 

kullanımı, pilotluk eğitimi ve daha bir çok merak 
ettiğimiz sorunun cevabı ondan aldık.

ILGAZ İSMAİL OLGUN
10. SINIF – UĞUR OKULLARI BASIN EKSPRES K AMPÜSÜ

BARTU TAŞTAN
10. SINIF – UĞUR OKULLARI GÜNGÖREN K AMPÜSÜ

ZEYNEP TOPUZ 
11. SINIF - BAKIRKÖY UĞUR ANADOLU LİSESİ 

ATAKAN DUYMAZ 
11. SINIF - BAKIRKÖY UĞUR ANADOLU LİSESİ 

U I N T E R V I E W

ve daha fazlası

SÖYLEŞİ:
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BARTU: Türkiye’de kaç tane drone ve drone 
pilotu vardır?
Türkiye’de kayıtlı 30 bin kadar pilot kaydı 
vardır. Yaklaşık olarak bu kayıtların 2 bin 
tanesi sertifikalı pilot. Ülkemizde yaklaşık 35 
bin tane drone bulunuyor. Bu droneların 
içerisinde kendi yaptığımız dronelar da 
bulunuyor, ithal ettiğimiz ürünler de var.
ILGAZ: Droneların savunma sanayideki 
yararları nelerdir?
DRONELAR SAVUNMA SANAYİDE ÇOK İYİ 
BİR KAPASİTE GÖSTERİYOR. UZUN 
MENZİLLİ ATIŞ YAPABİLME, OTOMATİK İNİŞ 
KALKIŞ, HAVA KOŞULLARINI HESAPLAMA, 
YAKIT HESAPLAMA, İNSAN TESPİT 
EDEBİLME, MÜHİMMAT GÖNDEREBİLME 
GİBİ ÖZELLİKLERİ VAR. BUNLARIN EN İYİ 
TARAFI DA YERLİ YAZILIMLA ÜRETİLMESİ.
BARTU: Drone üreticiler hangi yazılım dilini 
kullanırlar? 
Arduino yazılım dili ağırlıklı kullanılıyor. Açık 
kaynak kodlu programlar, örneğin; 
Raspberry Pi ve özel firmaların kendilerine 
özel geliştiği yazılımlar bulunmaktadır.
BARTU: Drone'umuzu uçuş esnasında 
menzil kopukluğundan dolayı kaybedersek 
nasıl bulabiliriz?
Drone cihazlarının kumandalarının menzili 

çok uzun millerde dahil çekebilmektedir. Eğer 
menzil dışına çıkma işlemi gerçekleşirse, 
drone akıllı bir cihaz olduğundan dolayı bunu 
fark edebiliyor ve eve dönme özelliğini aktif 
ederek önceden gps’ten işaretlediğimiz 
noktaya geri gelebiliyor.
ZEYNEP: Droneların kullanım alanlarına 
göre faydaları ve zararları nelerdir?
BURADA EN ÖNEMLİSİ İNSAN FAKTÖRÜ, 
YANİ ZARAR KULLANAN KİŞİYE DAYALI 
OLARAK GERÇEKLEŞİR. FAYDASI DA İNSAN 
YÜKÜNÜ HAFİFLETMESİ DİYEBİLİRİZ. 
DRONE MALİYETLERİ ÇOK AŞAĞIYA 
İNDİREBİLEN BİR SİSTEM. MESELA YÜKSEK 
GERİLİM HATLARININ KONTROLÜNDE 
ESKİDEN HELİKOPTER KULLANILIYORDU, 
HELİKOPTERİ VE KAMERAYI 
KİRALIYORDUNUZ, UÇUŞ BÖLGELERİNDEN 
İZİNLERİ ALIYORDUNUZ. HAVA 
KOŞULLARINA GÖRE BAZEN BU 
PLANLAMAYI İPTAL EDİYORDUNUZ. BU 
MALİYETLİ BİR ÇALIŞMA, ANCAK CÜZİ 
MALİYETLERE DRONE SATIN ALIP, 
DİLEDİĞİNİZ ZAMAN UÇURABİLME 
ŞANSINIZ VAR. EN ÖNEMLİ FAYDASI DA 
ASLINDA EMNİYETİ. HELİKOPTERLİ 
UÇUŞLARDA İÇERİDE PİLOT  VE EKİP 
MEVCUT, FAKAT DRONE UÇURURKEN 

YERDESİNİZ, HERHANGİ BİR HAYATİ RİSK 
TAŞIMIYORSUNUZ. DRONE İLE ELBETTE BİR 
HELİKOPTERİN ÇIKTIĞI YÜKSEKLİĞE 
ÇIKAMIYORSUNUZ, BU DA İKİSİNİ 
BİRBİRİNDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİKLERİN BAŞINDA GELİYOR. 
ATAKAN: Drone’da da günümüzde yeni 
gelişen alanlarda olduğu gibi ligler, yarış 
veya turnuvaları mevcut mudur? 
Evet, tek kategoride oluyor aslında bu 
yarışlar. Türkiye’de Hava Sporları 
Federasyonu olarak biz insansız hava 
araçları yarışları yapıyoruz. Bu da Türkiye 
Drone Şampiyonası adı altında yapılıyor. Bir 
parkurumuz var, yarışın amacı engelleri 
aşarak en hızlı şekilde parkuru 
tamamlamak. Burada cihazın ebat ve 
kategorileri var. Örneğin; pervanenin 
merkezinden cihazın çapı 15 cm olan, 25 cm 
olan gibi aynı kategorideki cihazların yarıştığı 
bir organizasyon. Parkurdaki engellerin 
düzeni değişebilir oluyor. Yarışmacıların 
önceden hazırlanıp gelmesini önlemek için 
parkur yarışmadan hemen önce 
düzenleniyor. Buradaki cihazların hızları 
yaklaşık 200-250 km’ye kadar çıkabiliyor. 
Başlangıç seviyesindeki yarışlar daha düşük 
bir tempo ile gider, yani hız 40-60 km 
civarlarında seyreder. Üst sınıftaki araçların 
yarışlarında en önemli fark da araçların VR 
gözlüğü ile kullanılması, yani pilot aracın 
içindeymiş gibi bir his veriyor. Bu cihazların 
uçuş süresi yaklaşık 4 dakika oluyor, çünkü 
çok yüksek enerji sarfiyatı oluyor. Tabii bu 
cihazlar yarış esnasında tehlike de arz 
ediyor. Çok hızlı gidebilen cihazlar oldukları 
için pist dışına çıkıp insanlara zarar 
verebilirler. 
ILGAZ: Bundan 10 sene sonra dünyamızdaki 
otomatik araçların nasıl olacağını 
öngörüyorsunuz?
DENEME AŞAMASINDA OLAN BİR SÜRÜ 
İNSANSIZ VE İNSANLI HAVA ARAÇLARI 
VAR. ÖRNEĞİN; UÇAN ARABALAR. HER NE 
KADAR BU FİKİR ŞUAN İÇİN UZAK GİBİ 
GÖZÜKSE DE ALMANLARIN YAPTIĞI BİR 
ARAÇ VAR. BUNUN İÇİN HAYALİ 
İSTASYONLARA İHTİYAÇ OLACAK. NORMAL 
ARAÇLARIN NASIL BİR YOLU VARSA 
HAVADA DA KAZA RİSKİNİ VE HAVA 
TRAFİĞİNİ DÜZENLEYEBİLMEK İÇİN BELLİ 
BİR ROTA OLMASI GEREKİYOR. 
GERÇEKLEŞMESİ UZAK GİBİ GÖZÜKEN 
TEKNOLOJİLERİN ASLINDA YAKIN 
ZAMANDA HAYATIMIZA GİRECEĞİNİ 
SÖYLEYEBİLİRİM. 
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U I N T E R V I E W

Drone Kulübü’nde ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? 
Drone Kulübü’nde öncelikle sadece drone ile ilgili 
bilgiler değil, bu işin altyapısı olan radyo frekansları, 
kumanda sistemleri, lehim yapma işlemleri ve 3D 
yazıcı ile tasarım konusunda bilgiler ediniyoruz. 
Amacımız sadece drone uçurmayı öğrenmek 
değil, kendi tasarımlarımız olan dronelar ile 
yaratıcılığımızı da geliştirmek…
Kulüp üyelerinin görev dağılımı nasıl?
Drone Kulübü’nde tercih ettiğimiz ilgi dallarına göre 
tasarım, programlama, teknik montaj, lehim ve 
drone pilotluğu olarak görev dağılımlarımız 
bulunuyor.
Bir drone üretimi hangi aşamalardan oluşur? Siz 
okulunuzda drone üretimi yapıyor musunuz?
Drone üretmek için öncelikle gerekli olan bazı 
ekipmanları, mecburen Türkiye’de üretilmediği için 

yurtdışından almak zorunda kalıyoruz. Bu durum 
dünyada çoğu ülkede aynı şekilde olmaktadır. 
Drone’un parçaları olan motor, kontrol kartları ve 
kumanda ekipmanlarını farklı ülkelerden temin 
ediyoruz. Drone’un amacına göre tasarımlar 
yaparak 3D yazıcı ile gövdesini üretip, gerekli 
yazılımını yükleyerek ve uçuş karakteristiğini 
denemeler yaparak geliştiriyoruz. Elbette bu süreç 
uzun ve bol bol deneme yapılarak tamamlanıyor.
Türkiye’nin 30 lisanslı yarış drone pilotundan biri 
olan Ege Oktay, Narlıdere Kampüsü öğrencisi ve 
bu kulübün üyesi. Drone pilotu olmaya nasıl karar 
verdi ve Drone pilotu olmak isteyenlere tavsiyeleri 
nelerdir? 
Merhaba, ben Ege Oktay. Drone pilotu olmadan 
önce uzun yıllar RC model araba ve uçak 
kullandım. Droneların yavaş yavaş yayılmasından 
sonra zaten alışık olduğum kumanda sistemlerinin 

aynı mantığında çalışan, kameralı yarış droneları ile 
çalışmaya başladım. İlk zamanlar boş ve çok geniş 
alanlarda pratik yaparak acemiliğimi yendim. 
Sonraki aşamalarda bilgisayarıma yüklediğim 
simülatör programı ile pratik yapmaya devam 
ettim. Drone uçarken havadaki görüntüyü LCD 
ekranlı gözlüğümde canlı olarak görerek 
uçuruyorum. 
Drone pilotu olmak isteyen tüm arkadaşlara 
önerim öncelikle bol bol simülatör çalışarak pratik 
yapmaları. Drone uçurmak için öncelikle drone’un 
nasıl uçtuğunu bilmeleri gereklidir. Çünkü yarış 
droneları piyasada hazır olan dronelar gibi görüntü 
çekmek için değildir. Kendimiz uçuş tekniğimize 
göre parça parça toplayıp birleştirerek yarış 
dronelarımızı hazırlarız. Yarış dronelarında hız ve 
pilot becerisi önemlidir. Pilotajı geliştirmek için 
zaman harcayıp bu işi severek yapmalıyız. 

Drone kulübümüzü 
yakından tanıyalım

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü 9’uncu sınıf öğrencilerinden oluşan Drone Kulübü’nün üyeleri 
Tibet Arıcı, Arda Mehmet Dinçer, Ajenk Göktuğ Kamalı, Poyraz Peker, Kaan Kırbay, Umut Çil, Murat Ege 

Baykent, Eren Şahin, Fuat Ünlü, İlker Yiğit Gül, Kerem Özyiğit, Aruh Oğuz Erdoğan, Nur Seçil Börekçi, 
Sude Saçmaz ve Narlıdere Kampüsü Drone öğretmeni Levent Oktay sorularımızı yanıtladı. 
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Narlıdere Kampüsü Drone öğretmeni Levent Oktay (Bilgisayar Mühendisi)

Öğrenciler geleceğin teknolojilerini üretirken siz 
de onların gelişimlerini destekliyorsunuz. Sizce 
bugünün gençlerini gelecekte neler bekliyor?
Teknoloji çok hızlı ilerlediği için, yeni meslek dalları 
da hızla oluşuyor. Bu durumu avantaja 
çevirebilmek için gençlerimizin AR-GE 
çalışmalarına ağırlık verip yeni teknolojik 
gelişmeleri adım adım takip etmeleri gerekiyor. 
Bundan 5 yıl önce drone pilotluğu diye bir meslek 
yokken şu anda tahmin bile edemediğimiz bir yere 
geldi, bunun gibi yeni meslek dalları da ortaya 

çıkmaya devam edecektir. Biz öğrencilerimizi yeni 
gelişmelerden haberdar ederek gelecekteki 
mesleklerine hazırlıyoruz.
Siz Narlıdere Kampüsü resmî açılış töreninde 
droneu kumanda etmek dışında, el hareket 
sensörüyle uçurarak ilgi çekici bir gösteri 
yaptınız. Yeni teknolojiler ile droneların 
kullanımları gelecekte hangi amaçlarda olabilir? 
Öğrencilerinize bu yeni teknolojileri de öğretiyor 
musunuz?
Dronelar bugün el ve yüz tanırken, yarın yapay 

zeka ile kendileri karar vererek insan hatalarını 
azaltacaklardır. Dronelar eskiden sadece askeri 
amaçlı kullanılırken şu anda, video çeken, yangın 
söndüren, arama kurtarma yapan, güneş panelleri 
kontrolünde ve aklımıza daha gelmeyen çok yerde 
kullanılacaktır. Bu teknolojileri yakından takip 
ederek öğrencilerimizi bilgilendirmek ve 
okulumuzda bu teknolojileri görerek, deneyerek 
yeni fikirler kazanmalarını hedefliyoruz. Tüketici bir 
nesil değil üretici ve araştırıcı bir nesil yetiştirmek 
için çalışıyoruz.

Üretici bir nesil 
için çalışıyoruz

Narlıdere Kampüsü Drone öğretmeni Levent Oktay, drone eğitimi hakkında bilgi verdi ve 
araştırmacı, üretici bir nesil için çalıştıklarını söyledi
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MERHABA,
Küçük yaşlardan itibaren basketbol sporunu çok 
seviyordum ve 9 yaşımdan itibaren de lisanslı olarak 
basketbol oynamaya başladım. Basketbol oynarken 
kendime idol olarak Cedi Osman’ı örnek aldım. Zaman 
içinde tek bir hedefim oluştu; severek yaptığım bu sporda 
kendimi daha çok geliştirmek ve basketbolu Amerika’da 
oynamak.
2015 yılında TBF tarafından All Star oyuncusu seçilmek ve 
Sinan Erdem Spor Salonu’nda basketbol oynamak beni 
çok motive etmişti.
Ortaokulda Türkiye şampiyonasına katıldık ve Türkiye 
genelinde ilk 16 takım arasına girerek başarı elde ettik. 
İşte bu turnuva benim için dönüm noktası oldu; ilk 
basketbol bursumu almıştım. Amerika hedefim biraz 
daha somutlaşmaya başladı ve çalışmalarıma daha 
motive bir şekilde devam ettim.
Lise öğrenimime başlarken yeni kulübümde çalışmalarımı 
sürdürdüm. 11. sınıfı Amerika’da okumak artık tek 
hedefimdi. Bu doğrultuda bire bir antrenmanlarıma 
başladım. Antrenmanlar çok sıkı geçiyor ve her geçen gün 
daha çok kuvvetleniyor ve kendime olan güvenim artıyordu. 
Daha sonra ailem ve hocam, UBA International Kurucusu 
ve Başkanı Adin Adinovic ve Genel Koordinatörü Orçun 
Topçu ile bir araya geldiler, Amerika kariyerimi nasıl 
şekillendirebileceğimi konuştular.
Aralık ayının ikinci haftasında, Amerika’da bulunan iki 
okuldan teklif gelmişti ve basketbol 
bursu kazanmıştım. 11.sınıfı ABD’de 
okumanın hayalini kurarken 
hedefime 6 ay önceden ulaşmıştım. 
Çok sevdiğim okulumdan ve 
arkadaşlarımdan ayrılmanın 
üzüntüsünü yaşarken diğer taraftan 
Amerika’ya gitmenin sevincini 
yaşıyordum. 
Süreç çok hızlı ilerliyordu, ailemden 
sonra bende UBA İnternational yetkilileri 

ile tanıştım, bana her iki okul 
hakkında da bilgi verdiler ve 
benim için en uygun okulun 
Florida, Miami yakınlarındaki 
bir şehir olan ST Lucie’de 
bulunan The Nation Christian 
Academy olduğunu söylediler. 15-20 
gün içerisinde herşey tamamdı.

Artık rüyalarımı 
gerçekleştirmiştim, Ocak ayının 1’i 
itibarıyla Amerika’dayım. Hem akademik 
anlamda hem de basketbol oyuncusu 
olarak çok çalışmak zorunda olduğumun 
farkındayım. Bu süreçte bana her zaman 
destek olan başta ailem olmak üzere, 
Uğur Okulları Ataşehir Kampüsü 
Müdürümüze, öğrenci işlerimize, hocam 
Kadir Dağ’a, UBA International’a ve bana 
emekleri geçmiş tüm koçlarıma 
sonsuz teşekkür ederim.       

9 yaşında basketbola başlayan Ömer Alp Gökart 
çok çalışarak hayaline kavuştu. Gökart, başarı 

basamaklarını nasıl tırmandığını Amerika’daki 
yeni yaşantısını ve hedeflerini anlattı

Amerika’ya Giden Yolda 
Başarı Hikayesi

Ömer Alp Gökart
Uğur Okulları Ataşehir Kampüsü 
10. sınıf öğrencisi

U D R E A M
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Paris’te, Sen nehri kıyısında bulunan Louvre Sarayı’na kurulmuş olan müze gerek 
kendi muhteşem tarihi, gerekse ev sahipliği yaptığı 7000 yaşına kadar uzanan 

eserlerle mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri. 

Dünya’nın en çok ziyaret edilen 
müzesi unvanını elinde 
bulunduran Louvre Müzesi 13. 
yüzyıl başlarında Philippe 
Auguste’un hükümdarlığında 

“saray” olarak inşa ettirildi. Adını kuvvet, güç 
anlamına gelen “Lower” kelimesinden alan 

saray, 15. yüzyıla kadar kraliyet merkezi olarak 
kullanıldı. Daha sonra XIV. Louis’nin Versay 
Sarayı’na taşınmasıyla Louvre, aralarından 
Yunan ve Roma medeniyetlerinden kalma 
önemli eserlerin de bulunduğu kraliyet 
koleksiyonun sergilenmeye başlandığı bir 
müze oldu. 

Mimari açıdan müze olmaya elverişli olmaması 
nedeniyle 5 yıl kapalı kaldıktan sonra müze 
Napolyon Bonapart devrinde içerik açısından 
iyice zenginleştirdi ve bu yüzden bir dönem 
Napolyon Müzesi olarak anıldı. 
Oldukça geniş bir koleksiyona sahip olan 
müzede 350 binden fazla eser yer alıyor.

Parİs’İn göz bebeğİ:

Louvre
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U A R C H I T E C T U R E

PEI’NIN PRAMIDI
1980’de 1,2 milyar dolara yenilenen Louvre Müzesi’ne 1989’da bir cam pramit eklendi. Çin asıllı 

Amerikalı Mimar Ieoh Ming Pei müzeye 21 metrelik cam piramit bir giriş yaptı. Bu, aslında avludaki 
dört piramidin en büyüğüydü. Cam piramit artık Louvre Müzesi’nin bir sembolü olarak görülse de 

ilk zamanlarda pek hoş karşılanmadı. Pramit’in ününün artmasında Dan Brown’un Da Vinci’nin 
şifresi kitabına ve filmine konu olması önemli rol oynuyor. Piramit 673 cam parçadan oluşuyor. 

1-Mona Lisa: Müzenin en popüler eserlerinin 
başında Da Vinci’nin Mona Lisa’sı geliyor. 
1911’de çalınana dek sıradan bir parça olan 
Mona Lisa 27 ay sonra Floransa’da bir otel 
odasında bulundu ve popüler oldu. 
2-Liberty Leading the People (Halka Yol 
Gösteren Özgürlük): Fransız romantik 
ressamlarından Eugene Delacroix tarafından 
1830 senesinde Kral 10. Charles’in devrilişine 
yol açan üç günlük halk ayaklanmasının 

anısına yapıldı.
3- The Winged Victory of Samothrace 
(Kanatlı zafer anıtı): Semadirek Kanatlı 
Zaferi veya Semadirekli Nike olarak anılan 
heykel 1884 yılından beri Paris’teki Louvre 
Müzesi’nde sergileniyor.
4- Venus de Milo / Alexandros of Antioch: 
Helenistik dönem heykeltraşlarından 
Alexandros of Antioch tarafından yapılan 203 
cm yüksekliğindeki eser 1820 yılında Milos 

adasında bir köylü tarafından bulundu. 
5- Les Noces de Cana / Paolo Veronese 
(Kana’da düğün): 660×990 cm boyutlarında 
müzenin en büyük tablosu Venedik’te bulunan 
San Giorgio Maggiore Manastırı’nın 
yemekhanesi için ısmarlanmış ve 15 ayda 
tamamlanmıştır. İsa peygamberin düğünde, 
düğün suyunu şaraba dönüştürdüğü bir İncil 
mucizesini betimler. Tabloda 132 düğün misafiri 
ve 6 müzisyen resmedilmiştir.

537
1793’te kraliyet ailesi  

ile kiliseye ait 537 resim 
koleksiyonu ile açılmıştır.

73.000
Üzerinde bulunduğu m2 alan

6.000.000
Louvre Müzesi her yıl ortalama ziyarete 

gelen turist sayısı.

Müzede 
çalışan 
kişi 
sayısı.

Louvre Müzesi’ndeki bölüm sayısı.

2,
29

0 

8

75

Bir rivayete göre her parçaya 
60 saniye ayırdığınızda tüm 

müzeyi gezmeniz 75 gün sürer. 
Tabi günde 8 saat ayırmanız 

şartıyla. 
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U P O P U L A R

Okul tüm hızı ve bol eğlencesiyle devam ediyor. Peki kendinize 
vakit ayırdığınızda ne izliyor ne okuyorsunuz? Eğer hala bir 

arayış içindeyseniz bu ay ki önerilerimize göz atmaya ne dersiniz?

FIA işbirlikçisi bir CIA ajanı
The Enemy Within NBC’nin yeni yıl dizisi. Erica Shepherd, eski bir CIA ajanı ve yaptığı 
eylemlerden dolayı vatan haini ilan edildi. İnsanlar tarafından nefret edilen Shepherd yüksek 
güvenlikli bir hapishanede tutuluyor. Ülkeyi tehdit eden ve yakalanamayan bir suçlu için  
FBI ajanı Will Keaton bu kişileri yakalamak için onlar gibi düşünen birine ihtiyacı olduğunu 
bildiriyor. Bunun üzerine Erica Shepherd hapishaneden çıkartılarak FBI ile işbirliği karşılığında 
birlikte çalışmaya başlar. 1. Sezon ilk bölümü 25 Şubat’ta ekranda olacak.

HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ

DİZİ

The Flash adalet 
için dönüyor

Geçmişinde büyük bir trajedi yaşamış Barry 
Allen, Central City Polis Birimi’nde çalışan ve 

suçluların arkalarında bıraktıkları ipuçlarını 
toplayan bir adli laboratuvar asistanıdır. Talihsiz 
bir yıldırım kazası yaşamasının ardından süper 

hız gücüne sahip olan Barry, Flash kimliğine 
bürünür ve kötü adamları adalete teslim etmeyi 

kendine görev edinir. 4 sezonu geride bırakan dizi 
5. sezonda yeni maceralarıyla ekranda olacak. 

Yeni sezon 16 Ocak’ta başladı.
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Zamana açılan kapı
Bilgin Adalı’nın kaleminden çıkan bu kitap Anadolu 
kültür mirasının en önemli yerleşimlerinden bir olan 
Hasankeyf’te geçiyor. Kahramanımız Kerim, yaz 
tatilini dayısının yanında geçirmek üzere 
Hasankeyf’e gidiyor. Bir mağarada binlerce yıl 
öncesine açılan bir kapı ile karşılaşan Kerim, kazı 
çalışmaları yapan dayısı ile birlikte çözmesi gereken 
gizemlerin içine dalıyor. Hüseyin Sönmezay’ın 
illüstrasyonlarıyla renk bulan kitabı yarı yıl tatilinde 
okuyabilirsiniz. 

Captain Marvel
Walt Disney diyarından çıkan yepyeni bir aksiyon filmi Captain Marvel 8 Mart’ta vizyona giriyor. Brie Larson’ın 
Carol Denver yani namıdiğer Captain Marvel’a hayat verdiği Captain Marvel filmi, 90’ların ortasında dünyanın 
iki farklı uzaylı ırkının galaktik savaşı ortasında kaldığı zamanda karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu 

keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikâyesini ele alıyor.

Cool Çocuklar Kampta
15 Şubat’ta vizyona girecek Cool Çocuklar 
Kampta bir aile gençlik filmi. Lisa Arnold 
yönetmenliğindeki Camp Cool Kids, utangaç 
bir genç olan Spence’in gittiği yaz kampında 
kabuğundan çıkarak yeni maceralara atılışını 
konu ediniyor. Spence için bu utangaçlığını 
yeneceği en büyük sınav gideceği yaz 
kampıdır. Kampta tanışacağı yeni 
arkadaşlarının da yardımıyla tüm korkularıyla 
yüzleşip daha cesur olmak adına hayatı 
boyunca unutamayacağı maceralar 
yaşayacaktır.

Isaac Newton - Bilim 
İnsanlarının Yaşam 
Öyküleri
Düşen bir elma gerçekten Newton’un yerçekimini 
keşfetmesine yardımcı oldu mu? İşte bu kitapta 
Isaac Newton’un yaşamı boyunca karşılaştığı 
zorlukların ve ilham verici olayların başarılarına ve 

buluşlarına katkılarını ele alır. 
Kitabın sonunda bulunan zaman 
çizelgesi, Newton’un hayatının 
önemli kilometre taşlarını ve 
başarılarını özetler. Kay 
Bamham yazdığı bu kitabı 
Yasemin Uzunefe Yazgan 
Türkçe’ye çevirdi. 

KİTAP

FİLM
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Kingdom Hearts III
İyimserliğin ve dostluğun gücü sayesinde 
Sora, Donald ve Goofy hem eski hem de yeni 
ikonik Disney Pixar karakterleriyle güçlerini 
birleştirerek büyük zorlukların üstesinden 
geliyor ve dünyalarını tehdit eden karanlığa 
karşı mücadele ediyor. Kingdom Hearts III 25 

Ocak 2019’da 
Japonya ve 
Asya’da, 29 
Ocak 2019’da 
Kuzey 
Amerika ve 
Avrupa’da 
PlayStation 4 
ile Xbox One 
için çıktı.

ALBÜM

Earvin - Maniere
Aslında ünlü bir voleybolcu olan Fransız Earvin N’Gapeth 2018’in sonunda bir de albüm çıkardı. 

Salonların yaramaz çocuğunun Maniere ismini verdiği albümü müzik platformlarında da  
yayına girdi. Aktif voleybolculuk kariyerine devam ederken şarkıcılığa da el atan bu sıra dışı  

ismi, eğer Fransız rap’ini de seviyorsanız  bir dinleyin deriz.

Metal müziğin dirilişi: 
Sodom – Partisan
Metal müzik bitti diyenlere inat dünyada metal müzik 
hala revaçta. Türkiye’de eskisi kadar organizasyonlar 
olmasa da 2018’de çıkan metal albümler gençler 
tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sadom’un Kasım 
sonunda çıkardığı albümü Partisan oldukça ilgi gördü. 
Thrash metal sevenler Partisan’ı keyifle dinleyebilir.

Süper Smash 
  Bros Ultimate

2018’in son ayı piyasaya sürülen Süper 
Smash Bros Ultimate Nintendo Switch’in 
kısa sürede en çok satan oyunu olmayı 
başardı. Oyuncuların sevdikleri karakterleri 

oynayabilecekleri bu dövüş oyunu 
Pokemon’dan Super Mario’ya kadar 

bünyesinde tam 70 karakteri barındırıyor. 
Sınırları tamamen oyuncuların belirlediği, 

delicesine ve tamamen eğlence odaklı olan Super 
Smash Bros’da 100’den fazla mekan bulunuyor.

OYUN
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GİZEM ÖRGE 
KİMDİR?

26 Nisan 1993 Ankara’da doğan Gizem Örge, 2005 yılında 
voleybola başladı. 2013 yılında VakıfBank A Takım kadrosuna dahil 

oldu. 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Türkiye Ligi final 
serisinde ‘En iyi libero’ ödülünün de sahibi oldu.

Gizem Örge’nin kişisel başarılarından bazıları şöyle,
3 2015-23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası: En İyi Libero

3 2015-Türkiye Ligi: En İyi Libero 3 2016-Avrupa Şampiyonlar Ligi: En İyi Libero
3 2016-Türkiye Ligi: En İyi Libero 3 2018-Türkiye Ligi: En İyi Libero

3 2018-Avrupa Şampiyonlar Ligi: En İyi Libero 3 2018-Kulüpler Dünya Şampiyonası: En İyi Libero

Türk voleybolunun yetiştirdiği önemli 

isimlerden biri olan Gizem Örge Güler Uğur 

Okulları öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

SEVDIĞINIZ 

HER ŞEY IÇIN 

ÇOK ÇALIŞIN
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BAŞAK DOĞAN 
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
İSKENDERUN UĞUR 
ANADOLU LİSESİ

Son dünya kupası zaferini kazandığınız maçın 
3.setinde skor 19-15 iken oynanan ve sizin de 
alınan sayıya önemli iki savunma müdahalesi 
ile katkıda bulunduğunuz uzun ralliyi hatırlıyor 
musunuz? 20. Sayı gelince takım ve teknik 
ekip maç sayısı kazanılmış gibi sevindiniz, 
sizce o sayı maçın kırılma anı mıydı? 
Evet tabii ki hatırlıyorum. Özellikle bu tarz final 
maçlarında her zaman maçın kırılma anları vardır, 
maçın kaderi değiştiren. O sayı da onlardan biriydi ve 
takım olarak aynı duyguları hissetmenin ve aynı 
sonucu istemenin verdiği bir reaksiyondu o sevinme.

ONUR SUCU 
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
İSKENDERUN UĞUR 
ANADOLU LİSESİ

Spor olgusunun sadece futbol olduğu 
ülkemizde tarihe geçecek kayda değer 
başarıların genelde salon sporlarında 
yaşanmasını neye bağlıyorsunuz? Bu 
başarıların sırrı sizce nedir?
Her sporun kendi çalışma tarzı ve metotları var. Diğer 
sporların başarı ya da başarısızlıkları için yorum 
yapamam. Ama kendi başarımız için şunu 
söyleyebilirim. Başarılı olmak için mutlaka çok 
çalışmanız gerekir ve ülkemiz voleybolcuları olarak 
gerçekten çok çalışıyoruz.

DURU ÖZEN
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
BATIKENT KAMPÜSÜ

Spor ve eğitimi birlikte yürütmek için genç 
sporculara önerileriniz nelerdir?
En önemlisi sevdiğiniz şeyi yapmanız, sporda da 
okulda da kendinizi bilmeniz ve tanımanız gerekiyor. 
Sevmediği işi yaparak başarılı olan insan yoktur diye 
düşünüyorum. Sevdiğiniz sporu yapın sevdiğiniz 
bölümleri okuyun gerisi çok kolay olacak. Sevdiğiniz 
her şey için çok çalışın. 

EFE KAPLUHAN 
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
BATIKENT KAMPÜSÜ

Voleybolcu olmasaydınız hangi meslekte 
başarılı olacağınıza inanıyorsunuz?
Şu an öğretmenlik bölümünde eğitim alıyorum. 
Severek ve isteyerek girdiğim bir bölüm. İleride bu 
mesleği yapabilirim belki ve başarılı olacağıma 
inanıyorum. 

GAYE NUR ÇELIK 
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
DRAGOS KAMPÜSÜ

Forma numaranız olan 1’in sizin için özel bir 
anlamı var mı?
Voleybola ilk başladığım günden beri 1 numara 
giyiyorum. Bu numarayı alırken, çok özel bir anlamı 
yoktu aslında ama zamanla çok sevdim. 

ENES TETIK 
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
DRAGOS KAMPÜSÜ

Dünyanın en iyi libero oyuncusu ödülünü 
aldınız. Sizden sonra gelecek olan liberolara 
vereceğiniz tüyolar nelerdir?
Çalışmak… Ben başka bir yol bilmem. :)

NIL YILMAN 
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
GAZİEMİR KAMPÜSÜ

Maç esnasında sayı kaybedince 
motivasyonunuzu düşürmemeyi nasıl 
sağlıyorsunuz?
Voleybol bir hata oyunu ve yaptığınız hataya 
takılmayıp, daha sonra ki pozisyonlarda daha iyisini 
yapmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki bunu 
başarmak zaman ve tecrübe istiyor. Tecrübelendikçe 
bu tarz durumlarla daha iyi başa çıkabiliyorsunuz.

ELIF ECE OKUTAN 
9. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
GAZİEMİR KAMPÜSÜ

Voleybol oynarken oyunda sizi en çok 
heyecanlandıran şey nedir?
Defans yapmak.

ZEYNEP ERDEM 
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
KARTAL KAMPÜSÜ

Hiç pes etmeyi düşündüğünüz bir maç oldu 
mu?
Her gün aynı motivasyonda olmak çok zor. Böyle 
anlar yaşadığında takım sporu yapmanın farkını öne 
çıkıyor. Çünkü takım arkadaşların seni kendine 
getirmeyi başarıyor.

GÜNÇE IDIL GÖNCÜ
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
ORDU UĞUR ANADOLU LİSESİ

Her oyundan önce yaptığınız herhangi bir oyun 
öncesi ritüeliniz var mı?
Dönem dönem oluyor. Bazı dönemler taktığım 
tokadan, yediğim yemeğe kadar belli bir düzeni 
izliyorum. :)

NEVRA AYDOĞDU
10. SINIF ÖĞRENCİSİ
ORDU UĞUR ANADOLU LİSESİ

Sizce Türk voleybolunun en çok ihtiyaç 
duyduğu şey nedir?
Voleybol branşının başarılarının sürdürülebilir olması 
için yeni oyuncuların devamlı yetişmesi gerekiyor. Bu 
yüzden altyapılara daha çok önem verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

SEVDIĞINIZ 

HER ŞEY IÇIN 

ÇOK ÇALIŞIN
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Sonsuz zenginlik 
ve uçsuz bucaksız 

bir dünya
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Bilgi kaynağımız kitaplar, hayatlarımız boyunca bizlere 
rehberlik eden ve bizi her anlamda donatan materyallerdir. 

Biz de bu sayımızda "Kitaplarla Yaşamak" dedik ve...

Sonsuz zenginlik 
ve uçsuz bucaksız 

bir dünya

U-MAG ŞUBAT - MART 2018  z   25



Öğrenme isteği dünyaya gözlerimizi açtığımız 
andan itibaren hayatımıza giriyor. Yarım 
yamalak kelimelerle konuşmayı öğreniyoruz 
sonra düşe kalka yürümeyi. Sayılar renkler 
derken işte hayatımıza giriveriyor kitap. 

Çocukken en sevdiğimiz saatler uykuya geçmeden anne 
babamızın okuduğu kitaplar oluyor.
İşte hiçbir bilgiye sahip olmadan geldiğimiz dünyada 
öğrendiğimiz her şeyin başıdır kitap. Okumak sonsuz 
zenginlik, uçsuz bucaksız bir dünyadır.

Peki neden bu kadar önemli kitap okumak?
Okumak, insanlığın bir nesilden diğerine aktarılan mirasıdır. 
Kitap okumak dil gelişimini önemli derecede geliştirdiği 
gibi yazı yazma, kompozisyon oluşturma becerinizi de 
arttırır. Hayata bakışınız değişir. Kültürünüzü üst seviyeye 
çıkartır, toplum içinde farkındalığınızı yükseltir.
Ayrıca kitap okuyan insanların depresyona daha az 
girdikleri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kitap okumak 
hafızayı kuvvetlendiren en önemli aktivitelerin başında gelir. 
İnsanı daha iyi bir dinleyici yaparken, aynı zamanda 
kendisini çok daha iyi ifade etmesini de sağlamaktadır. 
İletişim becerileri güçlenen insanın, doğal olarak insan 
ilişkilerinde de belirgin düzeyde gelişme görülmektedir.

Kitap okuma alışkanlığı nasıl edinilir?
Yapılan araştırmalar günde 20 dakika kitap okuyan 
çocukların okulda daha başarılı olduklarını ve anne 
babaların kitap okuma alışkanlıklarının çocuklara geçtiğini 
söylüyor. Çok az çocuk kendi kendine kitap okuma 
alışkanlığını elde ediyor. Bunun için anne babaların 
çocuklarını doğru şekilde yönlendirmeleri gerekiyor.
1-Çocuklarınıza kitap okuyun: Çocuklara yatmadan önce 
okunan kitaplar onların hayal gücünü kuvvetlendiriyor. Bunu 
düzenli bir şekilde yapın.
2-Okuduğunuz kitaplar üzerine sohbet edin: Çocuğunuzun 
okuduğu kitap üzerine sohbet konusu açın. Direkt “Ne 
anladın” demek yerine “Sence nasıl olmalıydı?”, “Bu 
kahraman sence ne yapardı?” diye sorun.
3- Kitap alışverişi yapın: Onları kitap satan yerlere götürün. 
Nasıl kitap seçeceğini anlatın. Kitaplarla vakit geçirmesini 
sağlayın. Cafesi olan bir yer seçerseniz kitabı almadan önce 
iyice inceleme fırsatı yaratabilirsiniz.

4-Okuma vakti yaratın: Ailece yapılan 
aktiviteler çocuklar için her 

zaman cezbedicidir. Ailece okuma 
saati ayarlayın. Bunu belli bir 
disiplin içinde gerçekleştirin. İster 

siz okuyun evin diğer sakinleri 
dinlesin ister herkes kendi kitabını 

okusun.
5- Çocuğunuza özel bir kitaplık 
oluşturun: Okuduğu kitapları 

koyacağı, ilgisini çekeceği kitapları 
okumak için saklayacağı kendine ait 
bir kitaplık oluşturun.

Doğru Kitap 
Nasıl Seçilir?

Doğru kitabı nasıl seçeceğiniz konusunda birkaç 
ipucu verelim. Öncelikle ilgi alanınızı belirleyin. Bilim-
kurgu, dram, macera, araştırma, gizem hangisinden 
hoşlanıyorsunuz? Kitap almadan önce yorumlarına 

bakabilirsiniz, bu sizin fikir sahibi olmanızda önemli bir 
etken olacaktır. 

Gazete ve dergilerde kitaplarla ilgili yazıları 
inceleyebilirsiniz. 
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Anne baba olmak bu dünyada başımıza gelecek en mükemmel 
duygu desek velilerimiz buna itiraz etmez sanırım. Başımıza 
gelecek en güzel ama en zor iş. Bazen çocukları anlamakta 
onlara ulaşmakta büyük zorluklar çekilebiliyor. Çocuklarımızı 
yetiştirirken bize rehber olacak 5 kitabı sizler için derledk.

Çocuk yetiştirirken 
rehber olacak 5 kitap

Anne Baba 
Lütfen Beni 

Anla
Alanlarının en iyilerinden 

olan ebeveyn koçları Joanna 
Faber ve Julie King, bu 
kitapta sizlere çocuklu 

hayatın en büyük 
problemlerinin üstesinden 
gelebilmek için birbirinden 
pratik yöntemlerle dolu bir 

acil durum çantası sunuyor. 
Anne Baba Lütfen Beni Anla, 

anlayarak, anlaşarak, 
kavgasız, gürültüsüz çocuk 
yetiştirmek isteyen herkes 

için bir baş ucu kitabı.
“Bu harika kitap çocukların iç 

dünyasına açılan eşsiz bir 
kapı. Birbirinden faydalı 

öneriler ve eğlenceli 
çizimleri sayesinde 

çocuklarımızın gelişimsel 
süreçleri boyunca onlara yol 

gösterebilmemizi 
kolaylaştırıyor. Anlayarak ve 

anlaşarak büyümüş, 
kendinden emin, güçlü ve 
nazik bir nesil yetiştirmek 
isteyen herkes bu kitabı 

okumalı.”

Konuş ki Dinlesin 
Dinle ki Konuşsun

Çocuklar genellikle anne babalarının 
kendilerini anlamadığını düşünür, anne babalar 
da çocuklarına söz dinletemediklerinden şikâyet 

ederler. İletişim sorununu çözmek ise yetişkinlerin 
sorumluluğundadır. Anne babalar ile çocuklar 

arasındaki iletişim sorunundan yola çıkan Adele Faber 
ve Elaine Mazlish, bu kitapta anne babaların 

“Çocuğumla nasıl iletişim kurabilirim?” sorusuna 
yanıt arıyorlar. Çocukların duygularına gerçekten 

saygı göstermenin ve ceza yerine yaratıcı 
çözümler sunmanın onların kişilik 

gelişimi için önemini ortaya 
koyuyorlar. 

Anne Baba ve 
Çocuk Arasında

Ebeveyn ve çocuk iletişimi alanında yazılmış en iyi 
eser olan Anne Baba ve Çocuk Arasında, dünyanın 
her yanından milyonlarca ebeveynin çocuklarıyla 
iletişimini güçlendirmesini sağladı. Dünyaca ünlü 
psikolog Dr. Haim G. Ginott’un yazdığı bu kitap, 

bebeklikten ergenliğe kadarki dönemde, çocuk 
eğitiminin yenilikçi yöntemlerini örneklerle 

ve yalın bir dille anlatıyor.

Küçük Ağaç’ın Eğitimi

Küçük Ağaç’ın Eğitimi ile körleştirilen, duyarsızlaştırılan bir 

dünyada, insani duyarlığın görkemli direnişini okuyacaksınız. 

İlişkilerin yüzeyselleştiği, algılamanın mekanikleştiği, 

kalabalıkların bunalttığı, niceliğin egemen olduğu dünyamızda, 

sevgiyi, duyarlılığı, dürüstlüğü, samimiyeti kızılderili mantığıyla 

işleyen bu kitap, evrensel dostluk ve barışın hikâyesini anlatıyor. 

Heidi, Küçük Prens, Şeker Portakalı ve Martı’daki samimiyeti, 

dürüstlüğü özleyenler; coşmak, sevmek, özgür olmak, 

hüzünlenmek isteyenler bu kitabı mutlaka okumalı.

Ben Nesli
Ben Nesli, konu olarak kendi deyimiyle 

bireysellik dilini anadili gibi konuşan günümüz 
yetişkin ve gençlerinin içinde büyüdükleri ortama ve 
hislerine ışık tutuyor. Çocuklarının gelişimine katkıda 
bulunmak için bu kitabı okumak isteyen ebeveyn ve 

ebeveyn adayları satır aralarında önce kendilerini 
bulacaklar. Kitap kendi gelişimimiz hakkında düşünmemizi 
sağlayarak çocuk eğitimi konusunda önemli bir farkındalık 

kazanmamıza yardımcı oluyor.
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Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, Dublin, İrlanda

Trinity Üniversitesi içine kurulan dünyanın en görkemli kütüphanelerinden sayılan Trinity Üniversitesi Kütüphanesi, 
İrlanda’daki en büyük araştırma kütüphanesidir. 8 binada neredeyse 6 milyon eser bulunuyor. Eski Kütüphane’nin 

ana odası Long Room (Uzun Oda), 65 metre uzunluğunda ve kütüphanenin en eski 200.000 kitabına sahip.  
Bu kütüphanede yer alan Hristiyan alemi için değerli kitapların bulunduğu Book of Kells İrlanda’nın ulusal 

hazinelerinden biri olarak kabul ediliyor. 9. yüzyıldan kalma el yazmaları bir müzede sergileniyor.

Fransa Ulusal Kütüphanesi Richelieu Binası

Fransa Milli Kütüphanesi’nin (Bibliothèque nationale de France) geçmişi 1368 yılına dayanır. 14. yüzyılda Kral V. 
George’un Louvre Müzesi içinde kurduğu yazma eserleri koleksiyonuna dayanan kütüphanede 40 milyon eser 

yer alıyor. 1994 yılında Richelieu sokağındaki tarihi binasından François Mitterrand Kütüphanesi olarak 
adlandırılan bugünkü yerine taşınmıştır. Richelieu Binası görkemli yapısıyla hizmet vermeye devam etse de özel 

araştırmalar için özel mülakatlardan geçip üye olduktan sonra girebileceğiniz bir yer.

Admont Kütüphanesi, Admont, Avusturya

Bir başka manastır kütüphanesi de  Avusturya’nın Admont yerleşiminde. Admont Manastır Kütüphanesi, 
dünyanın en büyük manastır kütüphanesidir. Joseph Hueber tarafından 1776 yılında inşa edilmiştir. 

Kütüphanede çok sayıda heykel bulunuyor bu heykellerden en önemlisi “Ölüm, Son Yargı, Cennet ve Cehennem” 
den oluşan “Last Four Things”dir. Kütüphanedeki kitaplar beyaz renkli kapaklardan oluşması bu kütüphanedeki 

genel atmosfere uyum sağlaması için. Ayrıca kütüphanede 1400 el yazması bulunuyor.

Kraliyet Portekiz Okuma Salonu, Brezilya

Brezilya Ulusal Kütüphanesi, Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın ise en büyük yedinci kütüphanesidir. 1775’te 
Lizbon’u yerle bir eden depremde Royal Ribeira Palace’da Kraliyet Kütüphanesi de yok oldu. Depremden sonra, 
Portekiz Kralı Joseph I, Kraliyet Kütüphanesi’nin tekrar yapımını sağladı. Deprem korkusuyla koleksiyon o 
dönemde Portekiz kolonisi olan Brezilya’ya taşındı. 350 bin kitaptan oluşan ve 16. yüzyıldan günümüze kitaplar 
içeren koleksiyon, Portekiz’in dışında bulunan en geniş Portekizce koleksiyon.

Strahov Manastırı Kütüphanesi, Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag’da 1140 yılında inşa edilen Strahov Manastırı, dünyanın en etkileyici mimari yapılarından biri. Petrin 
Tepesi’nde kurulan Manastır şimdilerde Strahov’da Ulusal Edebiyat Müzesi olarak geçiyor. Kütüphanede 
Meryem Ana Kilisesi, Johann Antonin Quatainer’in yaptığı kilise cephesi, 9. yüzyıldan kalma Strahov İncili, 17. 
yüzyıldan kalma gökbilimsel yerkürelerinden birinin yer aldığı Teoloji Salonu, görkemli işleme ve eserlerin 
bulunduğu Felsefe Salonu bulunuyor.

Mimari açıdan görmeniz gereken 
5 muhteşem kütüphane
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B ireylerin küçük yaşlardan 
itibaren okuma, okuduğunu 
anlama, düşünceleri 
yorumlama, bunları zihninde 

yapılandırarak değerlendirme ve ilişki 
kurma süreçlerini temel beceri 
olarak kazanmış olmaları önemli. 

Özellikle bol kitap okumak bu 
becerilerin kazanımında önemli bir 
rol oynuyor.  Uğur Okullarında 

uygulanan 5 Dil 2 Beceri yaklaşımının 
başında gelen “anadil” kapsamında 

birçok proje gerçekleştiriliyor. Bu projelerden 
biri olan Kitap Benim ile Uğurlu öğrencilerin 

Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama 
ve yorumlama, geniş kelime 
hazinesine sahip olma ve 
imla kurallarını bilme gibi 

beceriler kazanması öncelikli 
hedefler arasında yer alıyor. 
Uğur Okulları 44 ildeki okullarının 
tümünde, özel kitap okuma 
alanlarında, sınıflarda veya 
kütüphanelerde her gün 20 dakikalık 

serbest okuma saatleri ile 
öğrencilere kitap okuma bilincini aşılamayı, 

farkındalık yaratmayı hedefliyor. Tüm okul aynı 
anda etkinliğe dahil oluyor. #KitapBenim ismi 
verilen bu proje ile öğrencilerin ve tüm çalışanların 
yeni dünyalar keşfetmeleri amaçlanıyor. Bu 
projeleri Kitap Kapağı Tasarım Yarışması, Kitap 
Kurduna Serbest Kıyafet Uygulaması, sınıflarda 
kendilerinin el becerileri ile geliştirdiği kütüphaneler, 
yazar etkinlikleri ve münazaraya kadar uzanan 
geniş bir yelpazeye yayarak veriminin ve 
kalıcılığının artırılması sağlanıyor. 

U C O V E R

Okuma Farkındalığı 
Projesi: “Kitap Benim” 

Uğur Okulları anadilin önemine vurgu yapıyor, #KitapBenim 
projesi kapsamında her gün 20 dakika serbest okuma 
saatlerinde tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanları 

kitapların renkli dünyasıyla buluşuyor.

Türkiye’de en çok ilgi gören çocuk kitapları 
hangileri biliyor musunuz?
Küçük Prens: Sevgi, dostluk, mutluluk gibi evrensel ve insani konular öğretici bir şekilde anlatılır.
Çocuk Kalbi: Enrico tuttuğu günlükle okuldaki arkadaşlarını kaleme alır ve hayatı öğrenmeye başlar.
Küçük Kara Balık: Evresinin tüm baskılarına karşın, yaşadığı derenin sonunu, denizi bulmak üzere yola çıkar.
Kibritçi Kız: Soğuk bir yılbaşı akşamında çıplak ayaklarla kibrit satan küçük bir kızın çektiği zorluğu, düşleri ile 
mutlu olan küçük kızın kurmuş olduğu hayallerini anlatır.
Şeker Portakalı: Yazar Vasconcelos’un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın 
beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zeze’nin başından geçenleri anlatır.

Sen de okulundaki #KitapBenim 
saatlerinde, en sevdiğini kitabı okurken 

bizimle fotoğrafını 
paylaşmak ister 
misiniz? Sosyal 

medyadan
@U.Tigers 

etiketi ile 
paylaşım 

yapabilirsin…
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NBA 
2K19

Oynanış mekanikleriyle, 
grafikleriyle, sesleriyle kolay 

kullanım şemasıyla, NBA 2K19 
sizin için ideal bir oyun.

Oyuncu fiziğinin geliştirilmesi, 
savunma sisteminin 

iyileştirilmesiyle birlikte oyunun 
zorluk seviyesi artmış 

gözüküyor

OLDUKÇA GERÇEK
ÇI BA

SKETBOL OYUNU
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B
asketbol hayranı oyun severlerin yıllardır takip ettiği ve türünün en iyisi olan NBA 2K 
serisinin yeni oyunu NBA 2K19 2018’in sonlarında çıkış yaptı. PC, PS4, Xbox One ve 
Switch platformlarındaki oyun enfes detaylar sunuyor. NBA 2K serisi 
yenilenmiş grafik ve oynanışın yanında açık dünya temalı Neighborhood 
konseptiyle karşımıza çıkıyor. NBA 2K18’de karşımıza çıkan 

oyuncuların birbirleriyle temaslarında ortaya çıkan “içinden geçme” durumu 
NBA 2K19’da ortadan kalkmış gözüküyor. Oyuncu fiziğinin geliştirilmesi, 
savunma sisteminin iyileştirilmesiyle birlikte oyunun zorluk seviyesi de 
artmış gözüküyor.

KARIYERINI KENDIN BELIRLE
NBA 2K19’da karşımıza çıkan oyun modlarında 

değişiklik yok ama içerik değişmiş, özellikle My 
Career modunda. Serinin en popüler modu 
My Career. Burada basketbol simülasyon 
deneyimi zirveye taşınıyor. 2K19 My 

Career modunda daha fazla ara 
animasyonlar ile hikaye genişletilmiş. Bu 

sene NBA Draft’ına katılmış ama 
seçilememiş bir oyuncuyu 

canlandırıyoruz. Beklediği 
talebi görmeyen oyuncu 
Çin’den gelen teklifi kabul 
ediyor ve kendini 
göstermek için önünde 
en önemli maç NBA 
Stars takımına karşı 

oynayacağı maç. Hikayenin 
bundan sonraki kısmını ise 

performansınla şekillendiriyor 
önce G Ligi’ne, sonra da NBA’e en iyi 

şekilde geri dönerek parlak bir kariyer 
çizmeye çalışıyorsun.

SES EFEKTLERIYLE ARENADA HISSI  
Oyunun genel oynanış dinamikleri 2K18 ile hemen 
hemen aynı. Fakat tek pas sistemi elden geçirilmiş. Artık 
elinizden daha etkili paslar çıkarabiliyorsunuz. Basketbol 
oyununun en önemli unsuru olan hızlı paslaşma ve hızlı 
hücuma çıkma bu iyileştirmelerle oyunu daha akıcı hale getiriyor. 
Hayatın her alanında olduğu gibi burada da yapay zeka devreye 
giriyor. Artık çantada keklik maçlar çıkaramıyorsunuz. Ayrıca takımlar 
arası güç dengesi de ayarlanmış. Maaş tavanının altında kalmaya 
çalışmak ve draft haklarını takas etmenin yanı sıra, NBA 2K19 takım 
yönetiminde birden fazla seçenek sunuyor. Yeni online modu olan SuperMax, 
MyTeam içinde olacak ve oyuncu maaş tavanına göre hareket edecek olan bir GM 
olacak ve oyuncunun sürekli rol alması için oynaması ve VC kazanması gerekecek. Bunun 
dışında ses efektleri de mükemmel. Oyunu oynarken arkadan gelen kalabalığın sesi, tezahüratlar 
sizi gerçekten heyecanlandırıyor. Küçük sesler, arenada oturmuş gibi hissetmenizi sağlıyor.

U G A M E
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2018’in 
teknoloji 
harikaları
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U T E C H N O

ACER PREDATOR THRONOS: Son yıllarda 

oyunculara yönelik çok ilginç ve pahalı ürünler 

piyasaya çıkmaya başladı. Oyuncu fareleri, oyuncu 

klavyeleri, mousepad’leri derken birkaç yıldır 

oyuncu ekipmanları arasına adını yazdıran bir de 

oyuncu koltukları mevcut. Bu koltuklardan en 

ilginci Acer Predator Thronos. Oyuncu koltuğu 

dense de daha çok bir uzay mekiğini andırıyor.

Predator Thronos kabini içinde üç adet 27 inçlik 

oyun monitörü ile destekleniyor. Bunun yanı sıra bir 

Predator oyun PC’si için de alan bulunuyor. 220 

kilogramı aşkın ağırlığa sahip olan bu üründe çelik 

kullanılıyor, motorlu kokpit yapısı sayesinde 

ekranın konumu ayarlanabiliyor. Tüm yapı 

aydınlatmaya da sahip. Acer oturmaktan daha çok 

oyuncunun içerisinde oyunu yaşayacağı bir sistem 

geliştirmişti. Koltuk 1.5 metre yüksekliğe sahip ve 

140 derece yaslanabiliyor.

YAPAY ZEKA: Yapay zeka giderek hayatın birçok 

alanına girip daha fazla önem kazanmaya başladı. 

İnsan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık 

yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi 

birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal 

sistemler bütünü olan yapay zeka, bilgisayarların 

insanlar gibi düşünmesini sağlıyor. 2018 yılında en 

dikkat çeken yapay zeka bir sunucu oldu. Dünyanın 

ilk yapay zekası Çin’deki Dünya İnternet 

Konferansı’nda tanıtıldı. Ayrıca 2018’in en önemli 

yapay zeka olaylarından biri İstanbul doğumlu 

Refik Anadol ile Berlin’de yaşayan Kerim 

Karaoğlu’nun, 100 yıllık Los Angeles Filarmoni 

Orkestrası’nın arşivini Google’ın makine öğrenimi 

yapay zekası ile görselleştirmesiydi. 40 bin saatlik 

ses kaydının görselleştirilmesi için geliştirilen ses 

tarayıcı aracını kullanan Refik Anadol ile ses 

tasarımcıları Kerim Karaoğlu ve Robert Thomas, 

geçmiş verilerden hareketle “Walt Disney Konser 

Salonu Düşleri” (WDCH Dreams) adı verilen ve 

görsel anlatıma eşlik eden bir müziği yapay zeka 

ile canlandırdılar. 

3 BOYUTLU YAZICILAR: İlk üç boyutlu yazıcı 

1984 yılında Chuck Hull of 3D Systems firması 

tarafından üretildi. O günden beri geliştirilen 3 

boyutlu yazıcılarla bu gün yapabileceğinizin limiti 

yok. Boyutlu yazıcı aslında kişisel bir fabrika olarak 

tanımlanabilir. Bir dönem popülerliğini kaybetse de 

aslında bu aletler başka alanlarda popüler olmaya 

devam ediyorlar. Mühendisler ve tasarımcılar 

üretim için bu cihazları kullanıyor. 2018 yılında bu 

harika icatla çelik köprü, gelin çiçeği ve düğündeki 

süslemeler hatta 60 metrekare bir ev bile yapıldı. 

Hatta son olarak ünlü bir spor ayakkabısı markası 

şu anda ayakkabılarını üç boyutlu yazıcıdan özel 

üretim sipariş üretmeye başladı.

ÇEVIRI YAPAN KULAKLIK: 2017 yılında tanıtımı 

yapılan çeviri yapan kulaklıklar 2018 yılında 

hayatımıza girdi. 2018’in ilk büyük teknoloji fuarı 

olan CES 2018’de Mymanu Clik+ modeli görücüye 

çıktı. Tamamen kablosuz olan kulaklık, anlık olarak 

37 farklı dili birbirine çeviriyor.

SANAL GERÇEKLIK GÖZLÜKLERI: Eğlence 

amaçlı kullanılan sanal gerçeklik gözlükleri 2017’de 

yeteri kadar yayılmamış olabilir ama 2018’de 

büyük ilgi gördü.  Üstelik yenilenen yapısıyla 

sadece eğlence amaçlı değil eğitimden sağlığa pek 

çok alanda kullanılmaya başlandı ve önümüzdeki 

günlerde de kullanılmaya devam edecek gibi 

gözüküyor.

Bir süredir dijital oyunlar başta olmak üzere çeşitli 

alanlarda kullanılan gözlükler okullara girdi. İlk 

etapta tarih ve bilim derslerinde kullanılacak söz 

konusu gözlüklerin, dersleri görselleştirerek 

eğitimi verimlileştirmesi hedefleniyor. Türkiye’de 

de bazı okullarda kullanılmaya başlanan sanal 

gerçeklik gözlükleri ABD, Tayvan ve Japonya’daki 

okullarda kullanılıyor. 

Bilim ve teknoloji adına 

dolu dolu geçen bir yılı 

daha geride bıraktık. 

Her geçen gün karşımıza 

çıkan teknolojik 

gelişmeler sonunda 

hayatımıza giren bu 

teknoloji harikalarına  

bir göz atalım...
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U  C L A S S

Burkay 
JURNAL
Sınıf: 10
Okul: Uğur Okulları 
Samsun Canik Kampüsü
Fen Lisesi

EN SEVDIĞIN DERS?  
INGILIZCE

SON DERSTE HANGI 
KONUYU IŞLEDINIZ? 

COĞRAFYA 
YANINDA OTURAN SIRA ARKADAŞININ EN SEVDIĞIN ÜÇ 

ÖZELLIĞINI ANLATIR MISIN? 
“GERÇEK” ARKADAŞ, EĞLENCELI VE DÜRÜST

ÖĞRETMENLERIN ARASINDA EN ÇOK HANGISINE 
HAYRANSIN? NEDEN? 

ÖĞRETMENLERIMIN HEPSINE AYRI AYRI HAYRANLIK 
DUYUYORUM, HEPSI MÜKEMMEL :)

EN SEVDIĞIN MÜZIK GRUBU? 
IMAGINE DRAGONS VE MAROON 5

EN SEVDIĞIN RENK? 
MAVI VE TÜM TONLARI

EN SEVDIĞIN FILM? 
BIR SÜRÜ VAR, AMA ARALARINDAN SEÇMEK GEREKIRSE 

LUCY VE ROGUE ONE
EN SEVDIĞIN KITAP? 

MARSLI
SUPERMAN MI, BATMAN MI? 

BATMAN
IZLEMEKTEN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR? 

BASKETBOL
OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR? 

BADMINTON
BEDEN EĞITIMI MI, RESIM MI?

BEDEN EĞITIMI 
INGILIZCE MI, MATEMATIK MI? 

INGILIZCE
EN SEVDIĞIN YIYECEK? 

EN CAN ALICI NOKTADAN SORDUNUZ! MANTI, 
LAHMACUN, HAMBURGER, ISKENDER KEBAP, 

ADANA KEBAP, KÜNEFE VS.
AYRAN MI, SÜT MÜ? 

AYRAN
GELECEKTE NE OLMAK ISTIYORSUN? NEDEN? 

AVUKAT. ÇÜNKÜ KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERI HAYALIM. AYRICA 
“FEN LISESINDEN HUKUKA MI GIRILIR?” TABUSUNU YIKMAK 

ISTIYORUM
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