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Amerika, Kanada ve Almanya’dan sonra şimdi de

Mentora Dil Okulları

Türkiye’de
Dergi okumak bir keyiftir. Hobilerin, merak 

ettiklerin, aklından hiç geçirmediklerin yansır 
dergilerin sayfalarına. Bilgi, birikim demektir 

dergi. Hayattan zevk almanın, kendine vakit ayırma-
nın yollarından biridir.
Uğur Okulları olarak elinden düşüremeyeceğin, 
okurken düşünmekten kendini alamayacağın, ka-
fandaki birçok soruya yanıt bulacağın, aklının kö-
şesinden geçmeyen fikirlerle besleneceğin, hatta 
daha iddialı olalım, kendini bulacağın, senin de 
parçası olacağın bir dergiyle karşındayız: U Mag...
Sayfaları çevirmeye başlayınca ne demek istediği-
mizi daha iyi anlayacaksın...
İlk sayımızda bir bilimkurgu vizyoneri gibi geleceğe 
bakıyor ve yıllar sonrasının mesleklerini mercek altı-
na alıyoruz. Kariyerini şimdiden düşünmek istemez 
misin? İşte fırsat ayağına geldi.

Başka?
Elon Musk’ı yakından tanıyor, Enver Yücel’in tavsi-
yelerine kulak veriyor, Yekta Kopan’a mesleğinin 
püf noktalarını soruyor, Nokia düşerken Apple’ın 
neden yükseldiğine kafa yoruyoruz; Marvel’ın ge-
lecekteki projelerine bakıyor, Evcencan Gündüz’le 
müziğe ve hayata dair konuşuyoruz; Interrail ha-
yalleri kuruyor, Uğur International’la Washington’a 
giden arkadaşlarımızın anlattıklarını dinliyoruz...
Dahası da var ama sürprizleri bozmayalım...
Başlıktaki “Aynaya değil, U Mag’e bakın” sözü kula-
ğına biraz iddialı gelebilir. Ne var ki, bu dergi tü-
müyle seni yansıtıyor. Haliyle, her türlü görüş, öneri 
ve eleştirini dinlemeye hazırız. Sonraki sayılara 
senin de katkı yapmanı istiyoruz...
Haydi, sayfaları çevirmeye başla; merak ettiklerin 
orada!

AYNAYA DEĞIL U-MAG’E BAKIN!

U-Mag

U E D I T O
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6 / U WORD
Kasım’da okul başkadır

7 / HASHTAG
Son günlerde paylaştıklarınız

8 - 9 / MINECRAFT
Oyun dünyasının en kübik üyesi

10 - 13 / ENVER YÜCEL
Uğurlu öğrencilerle hoş bir 
sohbet 

14 - 23 / GELECEĞIN  
50 MESLEĞI
20 yıl sonra kendinizi hangi 
mesleği yaparken görüyorsunuz?

24 - 25 / ELON MUSK
Mucit, mühendis, yatırımcı... Bizi 
uzaya götürebilecek mi? 

26 - 27 / EVRENCAN GÜNDÜZ
Genç müzisyen yeni albümünü 
anlattı

28 - 31 / MARVEL
Çizgi roman devinin sinema ve 
TV’deki yeni projeleri

32 - 33 / YEKTA KOPAN 
Seslendirmen, sunucu ve yazar 
Uğurluların sorularını yanıtladı

34 - 37 / WASHINGTON GEZISI
Uğurlu öğrencilerin ABD 
başkentindeki maceraları

38 - 41 / NOKIA - APPLE
İki teknoloji devinin paralel 
hikayeleri

42 - 45 / GELECEĞIN
TEKNOLOJILERI
Günümüzde kullandığımız 
‘yarının teknolojileri’

46 - 47 / VERIMLI DERS 
ÇALIŞMA
10 maddede ders çalışmanın püf 
noktaları

48 - 49 / INTERRAIL
Avrupa’yı boydan boya katedin

50 / OKUL ÇIKIŞI

8 - 9 / MINECRAFT

24 - 25 / ELON MUSK 26 - 27 / EVRENCAN GÜNDÜZ 28 - 31 / MARVEL

10  - 13 / ENVER YÜCEL 14 - 23 / GELECEĞIN 50 MESLEĞI
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Bitmez dediğin                      tatili bile 
bitti! Okullar açıldı, ilk sınavların bitti ve 
birinci dönemin ortasına geldik. Yeniden 
çok         kankaların ve yeni tanıştığın 
sınıf arkadaşlarınla bir aradasın!
Bu arada kısaca kendimi tanıtayım,  
ben U-Tigers.  
Çok çok uzun         Uğur Okullarındayım.
Liseden        oluncaya kadar festivaller, 
spor aktiviteleri, seminerler ve gezilerde 
hep yan yana olacağız.
Bunu belki birçok kişiden duydun ama 
“lise yılları gerçekten çok özeldir.” Kendini 

keşfedip, kendinle mücadele etmeye 
başladığın yıllardır. Bilgilerin sana 
yetmediği, sürekli yeni bilgiler öğrenip, 
öğrendiğin bilgileri hayat boyunca 
kullanacağın yıllardır. 
Üniversite 1 ve 2. sınıftayken               
ortamında “ben lisedeyken böyleydim” 
deyip sürekli bir hikayeni anlatacağın 
zamanları oluşturduğun yıllar…
Özellikle de 9. sınıfa başlayan 
arkadaşlarım mükemmel geçecek  
4 senelik eğitim öğretim hayatının ilk 
aylarını yaşıyorlar.
9. sınıf olmak zordur…
Okulların açıldığı ilk gün, kimseyi 
tanımadan gelirsin! Bahçede      başına 
sıraya girersin, her şey farklı gelir…
Belki ilk zamanlar       geri geri gider…
Ortaokulda 4 sene beraber olduğun 

arkadaşlarının hiçbirinin artık olmadığı 
düşüncesi… 
Sohbetlerin tamamen farklılaşması…
Zaten okulun ilk günleri demek “ileride 
çok yakın olacak arkadaşlarına isimleri 
ile hitap etmek; kanka, kardeşim, canısı” 
diyememektir.
Aslında bu yaşananların tamamen 
ortadan kalktığı aydır Kasım. 
Okula tamamen adapte olursun. 
Başka bir deyişle      olursun. 
Derslerin hakkında bilgi sahibi olmaya 
başlayıp, üniversite için hazırlıklar 
yapmaya başladığın aydır Kasım.
             modunu tamamen bitirip,                
artık geldiğini kabullenmektir Kasım.

Gelecek sayılarda görüşmek üzere...

U-Tigers

U-Tigers u.tigers@utigers_

U W O R D



SonbaharınRengi # 

Sosyal medya hesaplarından 
#SonbaharınRengi hashtagi ile 

paylaştığınız favori fotoğraflar 
bu sayfada. Bir sonraki hashtag 

için bizi Uğur Okulları ve  
U-Tigers sosyal medya  

hesaplarından takip etmeye 
devam edin.

U H A S H T A G

NAZAN BAĞCI 
twitter.com/NazanBac

CEMAL ŞEN 
twitter.com/cmlsen

ASLI ÇAKIR 
twitter.com/asliicakiir

FATMA ÖZBEK 
twitter.com/1923shiva 

ZEYNEP KARAYİĞİT 
twitter.com/Zynp_karayigit

TUĞBA ÇÖRDÜK 
twitter.com/mademoiselletcr

instagram.com/zey.yunn/ 

ESRA TOKCAN 
twitter.com/esra_tokcan 
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K I R K  K Ü P  K I R K I N I N  DA  K U L P U  K I RI K  K Ü P 

“Minecraft”. Bu ismi YouTube’da en çok izlenen videoların başlıklarında, 
kitapçıda gezerken çok satan kitaplar rafında veya sohbet eden gençler arasında 
duyuyoruz. Kübik bir evrende herhangi bir kuralı, sınırı veya görevleri olmayan bu 

oyunu haydi gelin biraz inceleyelim.
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Minecraft çok basit bir tanımla ‘hayatta 
kalma’ oyunu. Bizim dünyamızın 
yüzölçümünden yedi bin kat kadar daha 
büyük olan Minecraft dünyasının belirsiz 

bir yerinde oyuna başlıyorsunuz, hayatta kalabilmek 
için çevrenizdeki ögeleri kullanıyorsunuz. Mesela 
ağaç kesip ve taş bulup kendinize taştan bir balta ve 
kazma yapıyorsunuz. Sonra kazma ile kömür 
madenlerini kazıp meşale yapıyorsunuz. Güneş 
battığında ve karanlık çöktüğünde o meşale sizin 
önünüzü görmenizi sağlıyor. Yaptığınız balta ile ağaç 
kesip bir sandal yapıp denize doğru yol alıyorsunuz ve 
uzaklardaki çöl biyomunu veya yağmur ormanları 
biyomunu keşfediyorsunuz. Gece olduğunda ise işler 
biraz zorlaşabiliyor. Fakat eğer çevrenizi saran 
canavarlardan korunmak istiyorsanız topladığınız 
bloklardan kendinize bir ev inşa ediyorsunuz. Yani bu 
oyunla bir yandan eğlenirken bir yandan da fikirler 
üreterek yaratıcılığınızı geliştirebiliyorsunuz. 

Diğer oyunlara pek benzemeyen Minecraft bir nevi 
‘bloklar evreni’. Oyunun tamamı küplerden 
oluşmakta. Mesela oyunda bir inek görürseniz 
vücudunun küplerin birleşiminden olduğunu 
gözlemleyebilirsiniz. Ya da gökyüzüne baktığınızda 
bulutların kübik bir şekli olduğunu fark edersiniz. 
Böyle bir oyunun bir anda satış rekorları kırması oyun 
tarihinde pek alışılmadık bir manzara yaratmıştı. 
Çünkü o dönemde bir oyunun ilgi çekmesi için 
grafiklerin geliştirilmesi, hikaye örgüsünün farklı 
olması ve oyundaki seviyelerin artırılması gibi şeyler 
gerekirdi. 

Fakat Minecraft oyun tarihindeki sıradanlaşmış 
kuralları yerle bir ederek tüm dünyada büyük bir 
kitleye ulaştı. Basit bir örnek vermek gerekirse diğer 
oyunlar yüklenebilmek için bilgisayarlarda büyük 
alanlara ihtiyaç duyarken Minecraft o oyunların 
sadece onda biri kadar yer kaplayarak pek çok 
bilgisayara yüklenebiliyor ve bilgisayarı zorlamadan 
oynanabiliyor. Böyle basit yapılı bir oyunun bu denli 
yükselişe geçip 7’den 70’e büyük bir oyuncu kitlesi 
edinmesi oyun tarihinde büyük bir başarı olarak 
görülüyor.

Peki Minecraft’ı bu kadar 
ilgi çekici kılan neydi? 
Daha birkaç sene öncesine kadar Lego, filmlerinden 
çok oyuncakları ile ünlü bir oyuncak markasıydı. 
Hatta bir nesil Lego’nun oyuncaklarıyla büyümüştü. 
Önünüze konulan bir kutu Lego ile isterseniz bahçeli 
bir ev, isterseniz bir kale inşa edebiliyordunuz. Kulağa 
tanıdık geliyor değil mi? “Minecraft” pek çok insana 
“Lego”nun o eski zamanlarındaki oyuncaklarını 
andırıyor. Bu yüzden de herkes bu oyunu severek 
oynadığını söylüyor. 

Minecraft’ın eğlenceli olmasının yanında eğitici bir 
yönünün de olması ailelerin ve eğitimcilerin ilgisini 
çeken bir konu oldu. Otizmli çocukların bu oyunu çok 
severek oynadığını gören psikologlar bu konuda pek 
çok araştırma yapmaya başladı. Minecraft otizmli 
çocukların düşünebilme kabiliyetlerinin artmasına 
yardımcı olurken bir yandan da çocukların 
yaratıcılığını geliştiriyordu. Oyundaki sınırsız yaratıcılık 
özelliği çocuklara dilediklerini üretebilme imkanı 
veriyor. Bu da çocukların yaratıcılığını geliştirmelerini 
ve özgür düşünebilmelerini sağlıyor. Oyun “hayatta 
kalma modu”nda oynandığında çocuğun problem 
çözebilme yetisi gelişmeye başlıyor. Minecraft’ın 
grupça oynanabiliyor oluşu da çocukların paylaşım 
yapabilmelerine imkan sağlıyor. Aynı oyuna bağlanıp 
birlikte oynayan çocuklar bir yandan da 
sosyalleşebiliyor.

Kuralları ve seviyeleri olan diğer oyunlara karşı bu 
kadar basit bir fikir ile yola çıkmış olan oyun bir anda 
büyük bir kitleye ulaştı. Oyunu oynayan YouTuber’ların 
kaydedip paylaştığı videolar izlenme rekorları 
kırmaya devam ediyor. Oyun tarihine adını büyük 
harflerle yazdıran Minecraft, 2010 yılından beri her 
sene “Minecon” isimli bir etkinlik düzenliyor. Her sene 
kitlesini büyütmeye devam eden etkinlik bu sene 
Kasım ayında gerçekleşecek. Bu gidişle uzun bir süre 
çevremizde Minecraft ismini duymaya devam 
edeceğiz.

‘NOTCH’ İSİMLİ BİR İSVEÇLİ 
Oyunun yaratıcısı ve Mojang oyun 
şirketinin kurucusu Markus Notch 
Persson, Minecraft’taki kullanıcı 

adıyla ‘Notch’, sekiz yaşından beri 
oyun programlıyordu. Mojang şirketini 

kurmadan önce farklı oyun şirketlerinde 
çalışan Notch, 2009’da Minecraft’ın ilk 

versiyonunu çıkardı. Notch, Minecraft’ın 
ilk sürümüne “Cave Game” ismini 

vermişti. Daha sonraki güncellemelerde 
bu ismi Minecraft ile değiştirdi. Oyun 

ilk yayınlandığında internet ortamında 
oyun hakkındaki konuşmalar ve 

paylaşımlar gittikçe artmaya devam 
etti. İnsanlar oyunda yaptıkları işleri 

paylaştıkça oyuna olan ilgi de artmaya 
başlamıştı. Notch’un oyunu herhangi 

bir reklama gerek kalmadan kendi 
kendine yayılmaya başladı. Oyuna 

sürekli güncellemeler ekleyerek oyunu 
geliştirmeye devam eden Notch, 
Mojang’ı öylesine büyütmüştü ki, 

şirketini 2014 yılında Microsoft’a 2,5 
milyar dolara sattı.
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ALARA: Giresunlu orta halli çiftçi bir ailede 
doğdunuz, çocukluğunuza dair neler 
hatırlıyorsunuz?
Fındık tarlalarını, yemyeşil bahçeleri, kuzuları, köpekleri 
hatırlıyorum. Doğayı, memleketimin yeşilini çok 
seviyorum. Beni mutlu eden çocukluğumun 
kahramanları ise ailem ve arkadaşlarım.

BATURALP: Çok sevdiğiniz memleketinizden 
okuma hayaliyle geldiğiniz İstanbul’da büyük bir 
girişimci olarak atılımlarınızı sürdürdünüz. İlk 
geldiğinizde böyle bir hayaliniz var mıydı? Böyle 
bir girişime nasıl karar verdiniz?
İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı okumaya karar 
vermemin nedeni benim zamanımda bulunduğum 
ilçede lise olmamasıydı; olmayınca da mecburen 
ailemden, evden kopacaktım ama o zamanlar 

İBARET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUN; 
ŞİMDİ EN BÜYÜK FARKIM BÜTÜN DÜNYAYI 
GÖREBİLİYORUM. DAĞLARIN ARKASINI 
TASAVVUR EDEBİLİYORUM. ÖNCE 
BAKIYORDUM, ŞİMDİ GÖRÜYORUM.

ALARA: Siz bugün bir lise öğrencisi olsaydınız 
bambaşka bir Enver Yücel mi olurdunuz?
Onu bilemezsiniz. Belki yoksulluklar, acılar veya 
mutluluklar bize daha fazla hayat ve başarı hırsı 
kazandırmış olabilir. Şimdi öğrencinin önünde  
bambaşka olanaklar var. O zaman bununla nasıl 
düşünülürdü bilemiyorum. Sizin döneminize  
göre biz daha avantajlıyız, bizde hiçbir şey yoktu,  
sizde ise çok şey var, sizin fark yaratmanız  
daha zor. Yine de, bu rekabet içinde olanaklarınız  
çok fazla.

Haydarpaşa Lisesi’nin ünü çok fazlaydı. Anadolu’dan 
insanlar buralara gelip yatılı okurdu. Ailem de beni 
buraya daha iyi bir lise eğitimi alabilmem için yazdırdı. 
Tabii ki ruhumda bir girişimcilik vardı çünkü takım 
kaptanı olmak, en azından oyun da olsa oyunu 
önermek benim doğamda var. Mutlaka birilerine 
yardımcı olmak isterim. Hep bir girişimci tarafım vardır 
ama bir gün eğitim sektörüne gireceğim ve dünya 
çapında işler yapacağıma dair bir fikrim yoktu.

ALARA: Ortaokul ve lise yıllarınız ile bugünkünü 
karşılaştırırsanız ne gibi farklılıklar var?
O ZAMAN KÜÇÜK DAR BİR ÇERÇEVEDEN 
DÜNYAYA BAKIYORDUM. İSTANBUL’A 
GELENE KADAR DÜNYANIN BÖLGENDEN 

ALARA: Lisedeyken en iyi olduğunuz ve en zayıf 
olduğunuz ders hangisiydi?
Geometri ve coğrafya derslerim çok iyiydi. En zayıf 
olduğum ders ise fizikti.

BATURALP: Lisede arkadaşlarınızla yaptığınız en 
çılgınca anınızı anlatır mısınız?
ESKİ HAYDARPAŞA LİSESİ’NİN BİNASI  
ÇOK BÜYÜK BİR BİNAYDI. DIŞARIYA 
ÇIKMAK İÇİN ÇEŞİTLİ NOKTALARI VARDI. 
YATILI OLDUĞUMUZ İÇİN DIŞARIYA 
ÇIKAMIYORUZ. LİSENİN BODRUM 
KATLARINDA BEŞ ALTI ARKADAŞ 
KÖMÜRLÜKTEN DIŞARIYA 

“SiZ BELKi   ROBOTLARLA     
      REKABET EDECEKSiNiZ”

Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanında 
açtığı okullarla eğitimin kalitesini yükseltmeyi 

amaçlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları 
Başkanı Enver Yücel'le eğitim sistemimizin 

dünü, bugünü ve yarınını konuştuk.  
SÖYLEŞİ: ALARA KOÇHİSARLI – BATURALP ESEN
       12. SINIF BEŞİKTAŞ UĞUR LİSESİ - 12. SINIF BAKIRKÖY UĞUR ANADOLU LİSESİ
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“SiZ BELKi   ROBOTLARLA     
      REKABET EDECEKSiNiZ”

U I N T E R V I E W
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KAÇMAYA ÇALIŞMIŞTIK. HOCA DA BİZİ 
ARKADAN GELİP YAKALAMIŞTI.

ALARA: Eğitim sektöründe çok güçlü bir 
isimsiniz. Birçok yerde sizin röportajlarınızı 
görüyoruz. Sizce başarının formülü nedir?
Başarının formülü çok klasik: İşini seveceksin! Eğer 
size o iş keyif veriyorsa başarıyorsunuz. Ben işe iş 
olarak bakmam. Ben iş yapmadığım zaman 
sıkılıyorum, dolayısıyla benim eğlencem işim, bununla 
tatmin oluyorum. Sevdiğim için de öğrenmeye açım, 
neyi nasıl yapabilirim diye araştırıyorum. Kendimi 
sürekli besliyorum. Neredeyse her yıl bir ay 
Amerika’da kalırım, sürekli oradaki eğitimi inceler, 
okulları gezerim. İnsanlarla sohbet ederim. Dünyada 
gitmediğim yer kalmadı. En iyi sistemler, modeller 
nerede bunları araştırırım. Bunları ülkeme uyarlamaya 
çalışıyorum. Bunları yaparken bazen sabah 8’de 
kalkıyorum, gece 10’a kadar bunları konuşuyorum. 
Sevmesem yorulurum ama sevdiğim için keşke daha 
fazla zamanım olsa diyorum.

BATURALP: Çok sık seyahat ediyorsunuz, sizi en 
çok neresi etkiliyor? Neden?
Hangi yüzüyle? Öğrenmek istiyorsam Amerika, 
gezmek istiyorsam Avrupa, gizemli yerler arıyorsam 
Asya. Yani ben ne için seyahat ediyorsam ona göre yer 
seçiyorum.

BATURALP: Peki Avrupa’da en çok sevdiğiniz 
şehir neresi?
En çok sevdiğim yer Paris’ti ama şimdi sanırım Roma 
onu geçiyor.

ALARA: Bir öğretmenlik geçmişiniz de var. Sizce 
bir öğretmende olması gereken üç özellik nedir?
Ben uzun süreli öğretmenlik yapmadım. Matematik 
öğretmenliği bölümü mezunuyum ama maalesef 
öğretmenlik yapma zevkine erişemedim. Ben işin hep 
yöneticilik kısmını tercih ettim ama binlerce 
öğretmenle çalıştım. Ben lise mezunuyken bu işlere 
başladım yani sizin yaşınızda dershaneye gittim, bir iki 
yıl sonra da dershane sahibi oldum. Sonra üniversiteye 
girdim. Benim başarımdaki en büyük etken insana ve 
çalışanıma değer vermemdir ve çalışanı iyi seçmektir. 
Öğrenciye hizmet veriyorsam, öğrencinin 
memnuniyetini istiyorsam o zaman çalışanımın da 

memnun olması gerekir. Öğretmenim mutluysa 
mutlaka dersini iyi anlatacaktır ve öğrenci bundan 
memnun olacaktır. Öğretmenleri gördüm, izledim; 
öğretmenlik mesleği sevmeden yapılamaz. Bir şeyler 
verme arzusunda olmalı. Dersini dinleyenlerden 
birisinin kendi çocuğu olduğunu düşünerek, o vicdan 
ile yapmalı mesleğini.

BATURALP: Sizin okuduğunuz dönemde çok 
sevdiğiniz bir öğretmeninizi bizimle paylaşır 
mısınız?
Benim okuduğum dönemde en sevdiğim, hiç 
unutamadığım öğretmenim ilkokul birinci sınıftaki 
öğretmenimdi. Onun adı da Enver’di! Beşinci sınıfta 
tahtaya sözlüye kalkmış bir çocuk vardı, soruyu 
yapamıyordu. Sanıyorum bir bölme işlemiydi. Beni 
sınıfımdan aldı o sınıfa götürdü çünkü o sınıfın 
matematik dersine giriyordu. Bana çözdürdü soruyu. 
Beni yüreklendirmişti. Bana en büyük değeri 
Haydarpaşa Lisesi vermiştir. Müdürümüzün, Halil 
Tekinalp’in törenlerdeki duruşu, insanları etkilemesi 
size o değerleri kazandırıyordu. Törenlerde zaman 
zaman Haydarpaşalı vakur olur derdi. Haydarpaşa ne 
büyük diyorduk. O yıllarda bu bilinç ve özgüvenle 
büyüyorduk.

“EĞİTİM 
YARININ 
PROBLEMİNİ 
ÇÖZMEK İÇİN 
DİZAYN 
EDİLMELİ”

“ESKİDEN PARA 
ÖNEMLİYDİ, 
ŞİMDİ AKIL 
ÖNEMLİ”

Baturalp ve Alara, Enver 
Yücel’den robotlarla rekabetin 
püf noktalarını öğrenirlerken...



BATURALP: Sizi en çok etkileyen, size en çok 
ilham veren lider kimdi?
BENİM İNSAN OLMAMDA, BUGÜNKÜ 
DEĞERLERİ ALMAMDAKİ SEBEP AİLEMDİR. 
BABAMIN GİRİŞİMCİLİĞİ, YARDIMSEVERLİĞİ, 
TOPLUMCULUĞU... HALA BENDE BU 
DEĞERLER VARDIR. YANİ MUTLAKA 
YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIR, MUTLAKA BİR 
ŞEYLERİ DEĞİŞTİRME GAYRETİNDE OLUR, 
LİDERLİK YAPARIM. BEN DE KENDİME 
BAKTIĞIM ZAMAN KENDİMDE BU 
DEĞERLERİ GÖRÜYORUM. ANNEMDEN 
ALDIKLARIM İSE GÜLERYÜZLÜLÜĞÜ, 
SEVECENLİĞİ, YARDIMCILIĞIDIR. HANİ 
DERLER YA, OSMANLI KADINI, O DA BİR 
OSMANLI KADINIYDI!

BATURALP: Finlandiya eğitim sistemi herkesi 
büyülüyor. Böyle bir eğitim sistemi ülkemiz için 
mümkün mü?
Mümkün değildir. Türk toplumu ezber konuşmayı çok 
seviyor, düşünmeden konuşuyoruz, veriye dayalı 
değiliz. Finlandiya’nın nüfusu, bizim bugünkü Uğurlar 
kadar neredeyse. Bu yüzden Finlandiya ile Türkiye’yi 

kıyaslamak çok doğru değil ama oradaki değerleri 
buraya getirebiliriz. Bizim de öğretmenimizi, maddi ve 
manevi olarak itibarlı hale getirmemiz lazım. Bunun 
dışındaki sistemler, Türkiye’nin yoğun nüfusundan 
dolayı uygulanamaz.  Türkiye’nin 19 milyon öğrencisi 
var. Bu değerleri getirdiğimizde Türkiye de kendine has 
yapısıyla model olabilir.

ALARA: Tüm okullarınızda teknolojiyle iç içe bir 
eğitim imkanı sağlıyorsunuz. Sizce teknolojiyle 
birlikte mesleklerde nasıl değişimler olacak? 
Robotların gelecekte çalışma arkadaşlarımız 
olacağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizleri 
gelecekte nasıl bir çalışma ortamı bekliyor?
Rekabet çok zor. Bizler insanlarla rekabet ettik ama 
belki de siz robotlarla rekabet edeceksiniz. Meslekler 
çok değişiyor, çok da değişecek. Özellikle veri 
mühendisliği dönemi geliyor. Gelecekte en önemli 
meslekler neler olacak diye sorarsanız ben veri 
mühendisliği derim. Bir an düşünelim, bundan 10 sene 

sonra çoğu yerde arabalar şoförsüz olacak. İlk olarak 
bu şoförlere ne olacak, ikincisi otomotiv fabrikalarına 
ne olacak? Sistem kökünden tamamen değişiyor. 
Acaba dünya şirket devletlerine doğru mu ilerliyor? 
Mesela hukuk veya tıp alanları hep böyle mi olacak? 
Şu an dünyada geçerli olan hukukla ilgili kararları bir 
milyar analizden elde ettiğimizi düşünün, belki bir 
bilgisayarla bu verilere ulaşılabilecek. İnsanlar hala 
hukuk okumalı mı? 
Şirketlere baktığımızda 100 yıllık şirket değil, 10-20 yıllık 
şirketler en güçlü durumda. Başka bir dünya var. Bu 
dünyada fırsat her an var. Eskiden para çok önemliydi, 
şu an ise akıl çok önemli. Meslek edinmek için eğitim 
alınmaz, problem çözmek için eğitim alınır. Ancak 
bugünün değil, yarının problemini çözebilmek için 
eğitim dizayn edilmeli. Bizim öncelikle öğrencinin 
düşünmesini, analiz ve sentez yapmasını sağlamamız 
lazım. Yani uygulama ile öğretmek lazım. Oyunlar 
değişiyor. Bugün futbol dünyanın en popüler sporu 
ama artık elektronik spor geliyor. Çok şey değişiyor. Bu 
nedenle gelecek nasıl olacak diye sorarsan temel 
bilimler, güçlü insanların başarabileceği ortamlar 
olacaktır. İletişim çok güçlü olacaktır, iyi iletişim kuran, 
fikir üreten, analiz ve sentez yapanlar, düşünen ve 
düşündüğünü uygulamaya çalışanlar yani girişimciler 
başarılı olacaktır.
 
BATURALP: Yeni girişimcilere, start up’lara ne 
gibi tavsiyeleriniz var?
YAPTIKLARI İŞİ DÜNYA ÖLÇEĞİNE GÖRE 
YAPSINLAR. BULUNDUĞU ÜLKE VEYA 
BÖLGE OLARAK DEĞİL, DÜNYA 
GENELİNDE BU İŞ OLUR MU OLMAZ MI 
ONU DÜŞÜNEREK YAPSINLAR. ÇITALARI 
DÜNYA OLMALIDIR. ÇOK ARAŞTIRMALI 
VE ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALILAR.

ALARA: Şu ana kadar özellikle eğitim alanında 
yaptığınız sosyal yardım projelerinizle 
biliniyorsunuz. Bunlara benzer sosyal yardım 
projeleri yaratmak ve uygulamak için herhangi 
bir sosyal toplum kuruluşuna üye oldunuz mu?
Dediğim gibi cemiyetçi bir aileden geliyorum, 
toplumcuyumdur yani toplumun hatta tüm 
dünyanın sorunu beni ilgilendirir. Bu anlamda hem 
derneklere hem de kuruluşlara sürekli destek 
oluyorum. Sosyal sorumluluk adına yaptığım projeler 
de var, okullar yapıyorum, okullara destek veriyorum. 
Aslında benim işim sosyal yardım projeleri yapmak.

ALARA: İhtiyacı olan çok fazla gence burs 
verdiğinizi biliyoruz. Bir öğrenciyi gördüğünüzde 
veya onunla konuştuğunuzda onun hayatını 
değiştirecek adımı atmanızı yani burs vermenizi 
sağlayacak ne yakalıyorsunuz, o kişide sizi 
etkileyen ne oluyor?
Destek almak isteyen öğrenci bana sorununu 
açıkladıktan sonra çözüm bulabileceksem elimden 
gelen gayreti gösteriyorum. Bir öğrenci benimle 
konuştuğu zaman onun daha farklı neler 
yapabileceğini söyleyerek çeşitli yollar göstermeye 
çalışıyorum. Kararımda etkili olan onun bana 
belirteceği isteğidir.

KISA KISA
Enver Yücel’e bazı sözcükler söyledik; o da bize bu 

sözcüklerin onda ilk neleri çağrıştırdığını söyledi.

VR
“Gözlük”

İngilizce
“Çok önemli”

Deniz
“Zevk”

Toplantı
“Sıkıcı”

Hobi
“Yüzmek”

Çocuk
“Her şey”

Tatil
“Tekne”

Twitter
“Haber kaynağım”

Uğur
“Okul”

Giresun
“Doğduğum yer”
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Henüz yolun başında sanmayın kendinizi. Yıllar çabuk geçer. Peki 
eğitiminize yatırım yaparken nelere dikkat etmeli, geleceğe hangi 

meslekle adım atmalısınız? Bugünden bakınca 20 yıl sonra hangi 
meslekler ortaya çıkacak, hangileri yükselişe geçecek, 

hangileri gözden düşecek, hepsi dosyamızda!
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4
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
Genetik mühendisliğinin, gelecekte en önemli 
meslekler listesinin en başlarında olacağı 
muhakkak. DNA’ya ait her geçen gün daha 

fazla şeyin öğrenilmesi, bu konudaki araştırma 
yapanların iştahını daha da kabartıyor. Ayrıca genetik 
mühendislerinin dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde 
yüksek standartlara sahip işler bulma olanağı, 
genetik mühendisliğini çok daha cazip kılıyor.

5
EKOLOJİ UZMANLIĞI
Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan 
ilişkilerini inceleyen ekoloji bilimi, küresel 
ısınmanın ve dünya nüfusunun hızlı artışının 

da etkisiyle gün geçtikçe önem kazanıyor. Ekoloji 
alanında yayınlanan bilimsel makaleler dahi, her yıl 
sayısını katlayarak artırıyor, endüstriye ve 
makineleşmeye daha da bağımlı olacağımız yakın 
gelecekte ekologlara da önemli görevler düşüyor. 
Ayrıca günümüze dek bu mesleğe yeteri kadar değer 
verilmemiş olması, kariyerini ekolog olarak inşa 
etmek isteyenler için aynı zamanda işinin 
öncülerinden olmak anlamına gelecek.

6
YAPAY ZEKA UZMANLIĞI
Dünyanın en zengin iş adamı olan 
Microsoft’un kurucusu Bill Gates, 
konferanslarında “şu an bir kariyer inşa 

etmeye başlasa yapay zeka üzerine odaklanacağını” 
sık sık söylüyor ve gençlere de bunu tavsiye ediyor. 
Amerika’nın yanı sıra gelişmiş Asya ülkelerinin de 
yapay zeka geliştirmeye ayırdığı bütçeler ve 
olanaklardan faydalanarak bu alanda güzel bir kariyer 
inşa etmek mümkün. Önümüzdeki on yılda tüm iş 

tanımlarının yüzde 30’unun yapay zekaya sahip robotlara 
teslim edileceğinin tahmin edildiğini düşünürsek, hiç 
de yabana atılmayacak bir kariyer fırsatı olabilir.

7
3D YAZICI MÜHENDİSLİĞİ
Son yıllarda 3D yazıcı şirketlerinin yaptığı 
müthiş atılımların da işaret ettiği üzere, 
önümüzdeki yılların 3D yazıcıları, hayatımızın 

en önemli noktasına koyacağı kesin gibi. Hatta bazı 
uzmanlar, ileride 3D yazıcıların buzdolabı, fırın gibi her 
evde yerini alacağını tahmin ediyorlar. 3D yazıcı 
mühendisliği de bu gelişmelerle beraber önemi hızla 
artacak yepyeni bir iş kolu.

H
iç şüphe yok ki teknoloji çok hızlı bir 
şekilde gelişiyor ve değişiyor. Bu 
gelişmeler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi, 
tüm alışkanlıklarımızı da köklü bir şekilde 

değiştiriyor. Yeme-içme alışanlıklarımız, eğlence 
anlayışımız, sosyal hayatımız, teknolojinin peşine 
takılmış günden güne değişirken, çalışma 
şekillerimizin ve iş tanımlarımızın da bu değişimden 
etkilenmemesi imkansız. Dünyanın birçok ülkesinde 
2035 yılına kadar iş gücünün yüzde 50’lik kısmının 
otomatik robotlar tarafından devralınacağı tahmin 
ediliyor. Peki bu değişimler hangi sektörleri ne kadar 
etkileyecek? İnsanlar hangi meslekleri robotlara 
kaptırırken, ne tür yeni iş alanları doğacak? İşte 
gelecekte var olacak, önemi artacak ya da değerini 
katlayacak, kariyer planlaması yapılırken üzerinde 
düşünülmesi gereken 50 meslek.

1
VERİ ANALİSTLİĞİ
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber 
bilgilerin toplanması da kolaylaştı fakat 
toplanan verilerden anlamlı bilgiler ve 

çıkarımlar yapmak için neredeyse tüm endüstrilerde 
veri analistlerine ihtiyaç olacak. 2020 yılına kadar tüm 
dünyada veri analistliğine duyulan ihtiyacın hızlı bir 
şekilde artması bekleniyor.

2
ÜRÜN TASARIMCILIĞI
Her ne kadar ürün imal etme işi insanlardan 
robotlara kaymaya başladıysa da, yaratıcı 
insanlara ve tasarımcılara her zamankinden 

daha fazla iş düşecek. Özellikle endüstri tasarımcılığı, 
ürün tasarımı konusunda en önde gelen iş kollarından 
bir tanesi durumuna gelecek.

3İNSAN KAYNAKLARI 
UZMANLIĞI
Özellikle 2000’li yıllardan sonra 
ülkemizde de insan kaynaklarına 

verilen önem hızla artmaya başladı. 
Araştırmalar gösteriyor ki, şirketlerin 
büyük çoğunluğu, ortaya çıkan yeni iş 
pozisyonlarına dışarıdan eleman alımı 
yapmak yerine kendi bünyesindeki 
çalışanlarıyla bu durumları çözmenin çok 
daha faydalı olduğuna inanıyorlar. İnsan 
kaynakları ve gelişim uzmanları da, 
şirketlerin mevcut kaynaklarıyla daha 
verimli çalışması yolunda yaptıkları 
çalışmalarla her geçen gün daha da 
önemli bir rol üstleniyorlar.



8
İNTERNET VE AĞ TEKNOLOJİLERİ 
GÜVENLİKÇİLİĞİ
Tüm kişisel bilgi ve verilerimizi sakladığımız 
yer haline dönüşen internet, bir yandan da 

sanal bir ortam olması nedeniyle her türlü saldırıya 
açık konumda. Dünyanın önde gelen şirketleri de, 
internet ağlarının güvenliğini sağlayacak “sanal 
güvenlik görevlileri” de diyebileceğimiz İnternet 
Güvenlik Uzmanları’na ihtiyaç duyuyorlar. Bu alanda 
çalışanlar “freelance” (serbest) olarak çalışabildikleri 
gibi, bir kuruma bağlı olarak da hareket edebilme 
imkanına sahipler.

9
BLOCKCHAIN UZMANLIĞI
Son yıllarda değeri hızla artan ‘bitcoin’ adlı 
sanal para birimini herkes gibi siz de duymuş 
olmalısınız. Bitcoin’in arkasındaki teknoloji 

olan ‘blockchain’, yani ‘güvenlikli veri depolama zinciri’, 
önümüzdeki yıllara damgasını vuracak en önemli 
teknolojilerden biri. Oy kullanma işlemlerinden 
ticarete kadar verilerin bu sistem üzerine aktarılarak 
korunması ve dağıtılması, yakın gelecekte 
karşılaşacağımız bir elektronik devrim olacak. 
Ülkemizde de zaman zaman verilen konferans ve 
seminerlerle tanıtılan ‘blockchain’ sisteminde 
uzmanlaşmak, yapılacak en iyi kariyer yatırımı olabilir.

10
DİŞÇİLİK
Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı 
(OECD), dişçiliği de geleceğin en önemli 
meslekleri arasında gösteriyor. 

Teknolojide yaşanan gelişmelerin önemini 
azaltmayacağı, hatta artıracağı öngörülen diş 
hekimliği, hem Türkiye’de hem de yurt dışında iş 
garantisi anlamına geliyor. Yaşam kalitesi arttıkça, 
ağız ve diş sağlığına duyulan ihtiyacın da arttığını 
uzmanlar sıklıkla vurguluyorlar.

11
HEMŞİRELİK
Hem ülkemizde hem dünyada büyük bir 
genç nüfus olması, hem hastane 
sayısını hem de bu sektöre yapılan 

yatırımları büyük ölçüde artırıyor. Önümüzdeki yıllarda 
bu genç nüfusun yaşlanmasıyla, hemşireliğin de 
neredeyse doktorluk kadar önemli olacağı kariyer 
uzmanları tarafından tahmin ediliyor.

12
DİYETİSYENLİK
Çağımızda iş ve yaşam şekillerinden 
kaynaklı olarak enerji tüketiminin bir 
hayli artması, beslenme 

alışkanlıklarımızı da kökünden değiştirdi. Fakat fazla 
kalorili ve fast food yiyeceklerin tüketiminin artması 
ve iş dünyasının getirdiği hareketsiz yaşam, 
diyetisyenlere duyulan ihtiyacı artırdı. Diyetisyenlik, 
önümüzdeki yıllarda da yıldızı parlayan meslekler 
arasında olmaya devam edeceğe benziyor.

13
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
Dünyayı gezmek ve seyahat etmek 
artık eskisinden çok daha kolay. 
Avrupalılar yılda ortalama 2,5 kez turist 

olarak seyahat ediyorlar. Durum böyleyken, turizm 
işletmeciliği de ülkemiz gibi turistik coğrafyalarda 
sürekli önem kazanıyor. Kariyerini turizm üzerinden 
inşa etmenin en önemli getirisi ise yüksek gelirleri. 
İşin olmazsa olmazı ise ‘yabancı dil bilmek’.

14
PSİKİYATRİSTLİK
Her ne kadar tıbbın bir kolu olsa da 
aslında multi-disipliner bir alanda 
bulunan psikiyatri, ülkemizde önemi 

gün geçtikçe daha da çok anlaşılan bir dal. Bu konuda 
Avrupa’nın bir hayli gerisinde bulunan Türkiye’de 
psikiyatrist sayısı, Avrupalı ülkelerin 15’te birine 
tekabül ediyor.

15
FİZİK TEDAVİ UZMANLIĞI
Sağlık ekiplerinin vazgeçilmez 
personeli olan fizyoterapistlerin, tedavi 
sürecindeki önemi her geçen gün 

artıyor. Mezun olur olmaz işe başlama garantisi de 
veren bu bölüm, son yıllarda giderek yaşam 
kalitesinin artırılması ve geliştirilmesinde etkin rol 
alan bir bilim dalı haline geldi.

16
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
İş Güvenliği Uzmanı’na duyulan ihtiyaç 
her geçen gün artarak devam 
ediyor. Özellikle tüm işyerlerine İş 

Güvenliği Uzmanı bulundurma zorunluluğu 
getirilmesiyle beraber büyük bir istihdam alanının 
oluştuğu bu alan da kariyer planlaması yapmak için 
iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca sürekli takip edilecek 
sertifika programlarıyla meslekte de kendinizi 
geliştirebilir ve basamakları tırmanabilirsiniz.

17
DRONE PİLOTLUĞU
İnsansız hava aracı, bilinen adıyla 
‘drone’, uzaktan kumanda edilen  
bir tür uçak. Bugün pilotluk ne kadar 

popüler bir meslekse, gelecekte drone  
pilotluğunun da bu kadar yaygın ve popüler olması  
bir o kadar muhtemel. Hatta yurt dışında  
üniversiteler drone pilotu yetiştiren programlar 
açmaya başladılar bile.

U F U T U R E
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18E-SPOR OYUNCULUĞU
Özellikle LoL gibi oyunlarla günümüzde popüler hale gelen e-Spor oyunculuğu gelecekte çok 
daha fazla kişiye hitap edecek. Hatta e-Spor’un önümüzdeki Paris olimpiyatlarında bile yer 
bulabileceği konuşulanlar arasında.



Uzmanlar, gelecekte finans, ekoloji, 
enerji ve iş yönetimi, genetik, nano 
teknoloji ve bilişim gibi alanların 
önemlerinin hızla artarak devam 
edeceğine işaret ediyorlar. Genç 
nüfusta kariyer başlangıcı her ne kadar 
20’li yaşların başından sonuna doğru 
kayıyor olsa da, gelecek planlaması 
yapan bireylerin ilgi duydukları alanlara, 
henüz eğitim süreçlerinden itibaren 
odaklanmaları ve bu yönde dünyadaki 
gelişmeleri takip etmeleri gerektiğinin 
altı çiziliyor.
Ayrıca kariyer başarısının, stresi 
yönetebilme becerisiyle doğru orantılı 
olarak arttığına dikkat çeken uzmanlar, 
kısa vadeli başarısızlıklara takılmaksızın, 
"10-20 sene sonra nerede olmalıyım" 
sorusuna verilecek yanıta göre inşa 
edilmiş uzun vadeli planın daha sağlıklı 
olduğunu ve kalıcı başarıyı getireceğine 
parmak basıyorlar.

UZMANLARDAN 
TAVSİYELER

19
FİNANS ANALİSTLİĞİ
Finansal analistler, işletmelerin nakit 
ihtiyaçlarının ne oranda öz kaynaklarla 
ve ne oranda yabancı kaynaklarla 

sağlanacağına ve bu kaynakların nasıl temin 
edileceği ve hangi amaçlarla kullanılacağına karar 
veren uzmanlardır. Finans sektörünün daha da 
büyüyecek olması, fonlardan ve hisse senetlerinden 
anlayan uzmanlara duyulan ihtiyacı artıracak.

20
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ
Bilgisayar ve bilgi 
sistemleri yöneticiliği, modern 
teknolojide çok kritik bir sorumluluk 

taşıyor. Bu çalışanlar kısa ya da uzun 
vadelerde şirketlerin teknolojik ihtiyaçlarını ve 
hedeflerini belirliyor. Yapılan araştırmalar, 5 sene 
içerisinde bu meslek grubunda yaklaşık yüzde 20’lik 
bir büyüme olacağını gösteriyor.

21
YAZILIM UZMANLIĞI
Kod geliştirme, programlama ve 
işletim sistemleri gibi insanların 
hayatta işlerini kolaylaştıracak 

uygulama ve sistem yazılımlarını geliştirme ile 
ilgilenen yazılım mühendisliği, bilgisayarların artık 
hayatımızın her alanına girmesiyle beraber 
günümüzün en önemli mesleklerinden biri haline 
geldi. Yazılım uzmanlığı, gelecekte de önemi artarak 
devam edecek bir iş kolu.

22
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
Gelecekte bazı öğretmenlerin işini 
robotlar ve bilgisayarlar ellerinden 
alacak olsa da, bunlardan biri 

kesinlikle matematik öğretmenleri değil. 
Üniversitelerin tüm dünyada analitik düşünme 
becerisini, dolayısıyla matematiği bilen ve kullanan 
öğrencileri tercih etmesi, matematik öğretmenliğini 
her zamanki gibi revaçta tutacak en önemli neden.

23
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Mekatronik Mühendisliği, akıllı 
makinelerin, ergonomik ve faydalı 
ürünlerin tasarlanarak üretilmesi için 

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliğinin bir 
birleşimi olarak ortaya çıkmıştır. Otomotivden beyaz 
eşyaya, havacılıktan akıllı robot üreten firmalara, çok 
geniş bir iş sahası bulunan mekatronik mühendisliği, 
size dünya çapında fırsatlar sunabilir.

24
DİJİTAL YAYINCILIK
Günümüzde dahi çok popüler bir hale 
gelen internet yayıncılığının, yakın 
gelecekte tamamen televizyonun 

yerini alması ve dijital yayın yapan kişilerin birer 
‘süperstar’a dönüşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

25
SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI
Sosyal medya uzmanlığı, 
günümüzde bir markanın tanıtılması 
için yapılan en önemli işlerin başında 

geliyor. Sosyal medya üzerinde, bir ürün için 
potansiyel müşteri kitlesini tespit etmek ve hedef 
ürünü doğru stratejilerle tanıtmak üzerine kurulan 
bu sektör, markaların geleceği açısından son derece 
önemli.

26
AŞÇILIK
Her çağda olduğu gibi, aşçılık yine en 
önde gelen mesleklerden biri olarak 
prestijini koruyacak. Üniversitelerde 

Gastronomi bölümlerinin de artmasıyla aşçılık, her 
zaman olduğundan daha profesyonel bir meslek 
olarak gelecekte de karşımızda olacak.

U F U T U R E



29
İÇ MİMARLIK
Dünya çapında refah seviyesindeki 
artışa bağlı olarak çevre 
düzenlemesinin de önem kazanması, 

bahçecilik ve peyzaj mimarlığı ile mimarlıkta 
optimum alan kullanımını sağlayan ‘iç mimarlık ve 
tasarım’ alanlarında talep artışına sebep oluyor. 
Ülkemizde de hem vakıf hem devlet üniversitelerinde 
eğitimi verilen iç mimarlık da geleceğin flaş 
mesleklerinden.

30
ULUSLARARASI HUKUKÇULUK
Dünyanın iyiden iyiye globalleşmesiyle 
beraber, uluslararası şirketlerin ve 
devletlerin birbirleriyle daha çok 

etkileşime girmesi, uluslararası hukukun önemini de 
artırdı. Özellikle uluslararası hukukun bir kolu olan 
‘uluslararası deniz hukuku’, Türkiye’nin hem 
bugününde hem geleceğinde büyük bir öneme sahip.

31
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACILIĞI
Son 10 yılda büyük bir yükselişe geçen 
Şehir ve Bölge Planlama, günümüzde en 
gözde meslekler arasında. Üniversitelerde 

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde eğitimi verilen 
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bu meslek, hem kırsal hem kentsel bölgelerde 
her ilçenin kamu yönetiminde ihtiyaç duyduğu bir 
uzmanlık alanı.

32
TESİSATÇILIK
Bu listede görünce şaşırabileceğiniz 
bir meslek olan tesisatçılık, ülkemizde 
her zaman en kolay iş bulan 

mesleklerden biri olmuştur. Özellikle inşaat 
sektörüyle doğru orantılı olarak değeri artan 
tesisatçılık, bazı meslek erbablarına bir doktor kadar 
para kazandırabiliyor.

33
BULUT HESAPLAMA UZMANLIĞI
Cloud Computing, yani bulut 
hesaplama, son yıllarda sıkça 
duyduğumuz bir kavram. Şirketlere 

ciddi bir maliyet ve iş gücü kazancı sağlayan bu 
sistem, küçüklü büyüklü tüm şirketler tarafından 
tercih edilmeye başlandı. Yakın zamanda bakkalların 
bile Bulut Hesaplama sistemi kullanmak 
durumunda kalacağını düşünürsek, bu konuda 
uzmanlaşmak hiç de fena bir kariyer hedefi gibi 
durmuyor.

27EĞLENCE  
VE İÇERİK 
ÜRETİCİLİĞİ
Seri üretim konusunda 

birçok iş robotlara kaptırılabilir, fakat iş 
‘yeni içerik’ üretmeye geldiğinde, insan 
yaratıcılığı devreye giriyor. Hali 
hazırdaki imkanları ve teknolojiyi 
işlevsel kılıp eğlenceli hale getirmek, 
yeni alan ve imkanlar sunabilmek için 
her zamankinden daha fazla yaratıcı 
zekaya ihtiyaç duyuluyor.

28ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ
Aynı anda birçok işi 
beraber yürütebilen çok 

yönlü çalışmalara duyulan gereksinim, 
hem iyi bir mühendislik hem de 
yönetim eğitimi alan endüstri 
mühendislerine olan ihtiyacı artırıyor. 
Orta ve uzun vadedeki hedeflerin 
belirlenmesi ve uygulamaların 
planlanmasında endüstri 
mühendislerine büyük iş düşüyor.
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34AKTÜERLİK
Gelecekteki finansal değişiklikleri öngören aktüerlik, şirketlerin 
ve yatırımcıların ileriye dönük stratejilerini belirlemelerinde son 
derece önemli bir meslek ve talep hızla artmakta.
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35
GIDA KİMYAGERLİĞİ
Yiyecekler üzerinde yapılan kimyasal 
çalışmalar tüm dünyada hızla 
artmakta. Doğal yiyeceklerin yerini 

alan suni gıdaları daha lezzetli hale getirmek için 
istihdam edilen kimyagerlere duyulan ihtiyaç da 
aşçılara duyulan ihtiyaç kadar büyük. Fakat bu alanda 
kariyer yapmak isteyenler daha sabırlı ve uzun vadeli 
kazanımlara odaklanmalı.

36
EPİDEMİYOLOJİ UZMANLIĞI
Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla 
ilgili durumların dağılımını, görülme 
sıklıklarını ve bunları etkileyen 

belirteçleri inceleyen tıp dalı olan epidemiyologluk, 
sürekli duymaya başladığımız dünya çapında yayılan 
virüs salgınlarıyla da yakından ilgileniyor. Bu mesleğe 
olan ihtiyacın 5 yıl içerisinde yüzde 35 artacağı tahmin 
ediliyor.

37
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ UZMANI
Akıllı saatler, akıllı bileklikler, akıllı 
giysiler... Akıllı telefonlarla birlikte 
yaşamımızı kolaylaştıran en büyük 

teknolojik yenilik olan giyilebilir teknolojiler, günlük 
hayatımızı kolaylaştıran ve her geçen gün daha da 
gelişen bir sektör olarak karşımızda duruyor.

38
ELEKTRONİK GAZETECİLİK
Ekolojik nedenler ve dijital dünyanın 
göstermekte olduğu evrimle beraber 
gazetecilik her geçen gün elektronik 

ortama taşınıyor. Statik haberlerin yerini videolu, 
görselli habercilik anlayışının alması ve içeriklerin 
kişisel tercihlere göre şekillenmeye başlaması, yeni 
bir uzmanlık alanını da beraberinde getirmiş oldu.

39
RÜZGAR ENERJİSİ UZMANLIĞI
Küresel ısınma ile birlikte doğal enerji 
kaynaklarına olan yönelimin artması, 
rüzgar enerjisinin önemini de artırdı. 

Bu konuda uzmanlık ve danışmanlık sertifikaları 
veren okullar açılmaya başlandı bile.

40
NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yurt dışında nanoteknoloji eğitimi 
veren üniversite sayısı günden güne 
artarken, uzmanlar da sanayinin hızla 

nanoteknolojiye taşındığına ve büyüme potansiyeli en 
yüksek sektörün nanoteknoloji sektörü olduğuna 
dikkat çekiyor.

Gelecekte aşağıdaki mesleklerden birine 
yönelmeyi planlıyorsanız soğan kırıp 
yemeye kendinizi şimdiden hazırlayın!

TELEFONLA PAZARLAMA / CALL CENTER
MUHASEBECİLİK
DENETÇİLİK / MÜFETTİŞLİK
SATIŞ DANIŞMANLIĞI
EMLAKÇILIK
MAKİNİSTLİK
KASİYERLİK
TEKSTİL İŞÇİLİĞİ
LABORATUVAR 
TEKNİSYENLİĞİ
POSTACILIK / KURYELİK

ÖNEMİNİ 
YİTİRECEKLER

41UZAY TURİZMİ REHBERLİĞİ
Çok da uzak olmayan bir gelecekte 
başlayabileceği tahmin edilen uzay turizminin 
olmazsa olmazları tabii ki rehberler olacak!

42ROBOT HUKUKU
Robotların kullanım alanı 
arttıkça, robotlar arasındaki 
ilişkileri ve insanlar ile 

robotlar arasındaki problemleri çözmek için 
kesinlikle ‘robot hukuku’na ihtiyaç duyacağız.

43AKILLI BİNA 
TEKNİSYENLİĞİ 
Bina deyince aklımıza şu an 4 
duvar ve çatıdan oluşan bir yapı 

geliyor olabilir, fakat ‘akıllı bina’lar, bizler için çok 
daha fazlasını ifade edecek, tabii ki bu yapıları 
tasarlayanlar da öyle!

44ZİHİN TRANSFER 
UZMANLIĞI
Önce disketler, sonra CD’ler ve 
son olarak USB’ler aracılığıyla 

yaptığımız bilgi transferleri, doğrudan zihinden 
zihine yapılsa, çok daha iyi olmaz mıydı?

45UZAY HEMŞİRELİĞİ VE 
FİZYOTERAPİSTLİĞİ
Farklı yerçekimi ve yaşam 
koşullarında, tabii ki farklı fiziksel  

ve yaşamsal imkanlarla karşılaşacağız. 
Uzay hemşireliği ve fizyoterapistliği de 
tam olarak burada karşımıza çıkıyor.



46İKLİM DEĞİŞTİRME 
MÜHENDİSLİĞİ
İklimin bilgisayar başında dizayn 
edilecek olması halinde, elbette 

bu konuda uzmanlaşmış mühendisler de 
beraberinde gelecektir.

48ROBOT 
PSİKOLOGLUĞU
Eğer robotlar hislere de sahip 
olurlarsa, emin olun robot 

psikoloklığu bu yeni dünyanın en gözde mesleği 
haline gelir!

47YAPAY ORGAN 
GELİŞTİRİCİLİĞİ
Organ naklinin bir adım sonrası, 
laboratuvar ortamlarında üretilen 

ve yıpranan organlarımızı yeni ve kusursuzları ile 
değiştiren “yapay organ geliştiriciler” olabilir! 49ROBOTİK VETERİNERLİK / DOKTORLUK  

Robotik veteriner ya da doktorlar, ev robotlarınızı 
rahatsızlandıklarında götüreceğiniz robot hastanelerinde sizi 
bekliyor olacaklar!

50ŞEHİR İÇİ TARIMCILIK 
Şehirleşmenin çok hızlı arttığı ve tarım alanlarının günden güne azaldığı 
bir dünya düzeninde, kim bilir, belki balkonlarımız, hatta sokak 
kaldırımlarımız bile tarım alanlarına dönüşecek.
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Mucit, mühendis, yatırımcı… Hepsinden önemlisi bir 

fütürist ve geleceği yazan müthiş bir girişimci. Karşınızda 

günümüze damga vuran ve belki de 100 yıl sonra geriye 

dönülüp en çok anılacak iş insanı.



                                                     u aralar adını 
sıkça duyduğumuz, belli ki daha da sıkça 
duyacağımız bir kişi. Peki Elon Musk’ı  
“Elon Musk” yapan nedir? 
Kendisinden binlerce kilometre uzakta yaşayan 
bizler için bile niçin önem ifade ediyor? Bugüne 
kadar duyduğumuz, belki bir zamanlar bizim de 
aklımıza gelmiş hangi çılgın buluşlara imza attı? En 
önemlisi ise nasıl “Elon Musk” oldu? Evrende bir iz 
bırakmak ne kadar kolay? Gelin, Elon Musk’ı 
yakından tanıyalım!

28 Haziran 1971’de dünyaya gelen Güney Afrika 
kökenli mucit, ilk yazılımını yaptığında sadece 12 
yaşındaydı ve kodlarını kendi yazdığı Blaster adlı 
uzay oyununu yaklaşık 500 dolara sattığında 
mucitler ligine de girişini yapmış oluyordu.

Küçük bir çocukken “boyundan büyük” denecek 
işlere kalkışan Elon Musk, yazılım işlerine bu 
yaşlardan itibaren aralıksız devam etti. Ortaokul 
yıllarına geldiğinde, insanların asıl büyük 
sorunlarının ve ihtiyaçlarının “temiz hava” ve “temiz 
su” yani temiz ve yaşanabilir bir dünya olduğunu 
farketmişti. Bir yandan eğitimine devam eden, diğer 
yandan ise insanlığı bekleyen dertlere kafa 
patlatmakla meşgul olan Musk, 16 yaşına geldiğinde 
ülkesi Güney Afrika’dan zorunlu askerlik sebebiyle 
ayrılmak zorunda kaldı. 

ABD’de üniversiteye başladığında düşündüğü şey 
“İnsanları gelecekte en çok ne etkileyecek?” 
sorusuydu. Bu soruya kendi çıkarımlarıyla verdiği 
cevap 5 maddeden oluşuyordu: “İnternet, 
sürdürülebilir enerji, uzay keşfi; özellikle dünya 
dışında kalıcı yaşam alanları, yapay zeka, insan 
geninin tekrar programlanması.”

Elon Musk, ilk olarak sürdürülebilir enerjiye 
odaklanmaya karar verdi. Özellikle elektrikli araba 
kullanımını artırabileceği sistemler üzerinde 
çalışmaya başladıktan sonra bir şeyi farketti: Her 
şeyden önce interneti iyileştirmeli ve onu gündelik 
hayattaki en büyük yardımcımız haline getirmeliydi. 
Zaten böyle bir insanın, yavaş ‘download’ hızına veya 
disket ve CD’lerle bilgi taşımaya tahammül etmesini 
beklemiyorsunuzdur herhalde, onun için hayat 
USB’yi güvenli biçimde çıkartmak için bile çok 
kısaydı!

İnternetin önemini ve hayatımıza getireceği 
kolaylıkları dilinde tüy bitene kadar şirketlere 
anlatan Elon Musk, bugün hepimizin sıkça kullandığı 
internetten alışverişi ve ödemeyi kolaylaştıran 
şirketi PayPal’i de tam bu sıralar kurdu. Bir projesini 
bitirip bir diğerine koşan Musk, robotların gelecekte 

ne kadar önemli olacağını insanlara anlatmaya 
başladı ve bununla ilgili 100 milyon dolar değerinde 
devasa bir araştırmaya girdi. Aynı anda Mars’a 
yolculuğu insanlar için hayata geçirmeyi amaçlayan 
Space X adlı şirketini kurdu.

Bunlar devam ederken, Musk bu sefer de 
otomotiv sektörünü kökünden değiştirecek olan, 
elektrik enerjisiyle çalışan Tesla Motors’u kurdu. 
Belki de elektrikli araba fikri hepimizin aklının bir 
ucundan geçmiştir, fakat o bunu bir adım öteye 
taşıdı ve hayata geçirdi. Bunlarla yetinmeyen Musk, 
güneş ışınlarından enerji üreterek çevreye ve 
insanlığa müthiş bir katkı daha sunacak SolarCity 
şirketini de kuzenleriyle birlikte kurdu.

Burada belirtmek gerek, Elon Musk tüm bunları 
yaparken kimse tarafından müthiş başarılı biri gibi 
karşılanmadı, bugün dünya için olmazsa olmaz 
durumdaki bu müthiş buluşları yaparken, dâhi bir 
mucit değil, zamanını boşa harcayan hayalperest bir 
genç olarak görülüyordu sadece. 10 yıl önce Elon 
Musk hakkında bir yazı okuyor olsaydınız 
muhtemelen yakında tüm parasını ve ortaklarını 
uçuruma ve iflasa sürükleyen biri olduğuna dair 
satırlar okuyabilirdiniz. Fakat o hayal ettiklerimizin 
peşinden gittiğimizde ne denli önemli işler 
başarabileceğimizi bize gösterdi. Kim bilir, belki de 
bu yazıyı okuyanlardan biri yakın gelecekte Mars’a 
bir seyahat yapacak ve seyahat arkadaşlarına Elon 
Musk’ın burada sunmaya çalıştığımız başarı 
hikayesinden bahsedecek!

Bugünlerde roket taşımacılığı üzerine kafa yoran 
Elon Musk, New York - İstanbul arasını 1 - 1,5 saate 
indirebilecek bir projeyi hayata geçirmenin peşinde. 
Fiyatların ise bir uçak yolculuğundan daha pahalı 
olmayacağını duyurarak, buluşlarının sadece bir  
zümre için değil, tüm insanlık için olduğunu tekrar 
hatırlatmış oldu.

- Kendinize severek çalışacağınız bir alan 
bulun. İş kelimesinin anlamı, sizin için 
hayallerinize uzanmak olsun.

- Güncel meseleleri takip edin ve global bir 
bakış açısı oluşturun. Bu sayede insanlığın 
sorunlarını ve çözümlerini tespit etmeniz 
daha kolay olacaktır.

- İlkelerinize her zaman bağlı kalın. 

- Çok yönlü olun ve sorunlara her açıdan 
bakın. Musk bir taraftan gezegeni 
iyileştirmek için çalışırken, diğer taraftan 
da gezegeni terk etmemiz için uzay 
gemileri inşa ediyor. Bu bir paradoks 
gibi görünse de, aslında her ihtimali göz 
önünde bulunduran ve kendini tek bir 
sonuca bağlamayan bir dâhi davranışı.

OLUNUR?
Elon MuskNASIL 

ELON MUSK  
VE HAYATIMIZA KATTIKLARI
l Elektrikli Araba
l Uzay Yolculuğu
l Küresel Isınmaya Karşı Güneş Enerjisi 
l Enerji Depolama
l Uyduyla Hızlı İnternet
l Yüksek Hızlı Kara Taşımacılığı
l Gezegenler Arası Yerleşim
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Evrencan Gündüz, son yıllarda 
adını sık sık duyduğumuz, özellikle 
sosyal medyada kendi grubuyla ve 

ünlü sanatçılarla yaptığı çalışmalar ve 
şarkı cover’larıyla bizi kendine hayran 

bırakmış bir genç müzisyen. Henüz 
21 yaşında. Efsane gitarist  

Asım Can Gündüz’ün de oğlu olan 
Evrencan, belli ki müzik yeteneğinin 

yanı sıra pozitif enerjisini de genetik 
olarak miras almış. Yeni albümü 

"Sevginin Eseri"nden ilk EP'sini Spotify 
ve Apple Music'ten yayınlayan 

Evrencan Gündüz müzikten 
hayata, şöhretten internetteki yeni 

trendlere  
kadar birçok konuda merak 

ettiklerimizi yanıtladı.

Evrencan

'Sevginin
Eseri' geliyor
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İ
nsanlar sizi ve müziğinizi, vapurda, sokak 
konserlerinde ve YouTube üzerinden 
dinlemeye başladılar ve sevdiler. 
Vapurlardan başlayarak, sizin müzik 
serüveniniz nasıl ilerledi ve kariyerinizde 
dönüm noktaları olarak hangi aşamaları 
görüyorsunuz?

Sokakta insanımı tanımayı öğrendim. Vapurda 10 dakika 
içinde insanlara kendinizi tanıtıp, aynı zamanda onlara 
kendinizi sevdirmek kolay bir şey değil. Ben hep 
insanların bana seslenmesini ve karşıdan da bir hareketin 
gelmesini beklerdim. 
Kısacası sokakta hem kısa sürede insanların kalbini 
kazanmayı hem de onlara bu işin karşılıklı olduğunu 
hissettirmeyi öğrendim. İnternet de uzun zamandır 
benim için refleks olan bu öğrendiklerimi herkesin 
görmesini ve beni takdir etmelerini sağladı. İnsanların 
deyimiyle ‘hak ettiğim yere’ gelmemi internet sağladı 
diyebiliriz.

Sizi her gördüğümüzde yüzünüzde bir gülümseme 
dikkatimizi çekiyor. Bu mutluluk müzikten mi 
kaynaklanıyor? Yoksa hayatın her alanında böyle 
pozitif misinizdir?
Bizim aile sevgi ve mutluluk bağımlısıdır. (Gülüyor) Bunun 
hem genetik hem de sonradan kazanılan bir alışkanlık 
olduğunu söyleyebiliriz. Mutlu olmanın üzgün olmaktan 
daha iyi olduğu kanısına vardım. Bana söylenen bir güzel 
söz, bütün günümü etkiliyorsa, benim de insanları sıcak 
bir “günaydın” ile değiştirebileceğimi anladım zamanla. E 
tamam o zaman sevdim ben bu işi, hayatım boyunca 
böyle takılsam fena olmaz dedim kendi kendime. Ama 
yeri geldiğinde de ‘adam gibi ağlamayı’ ihmal etmedim. 
Bakınız “La La La” şarkım. 

Sizi bir müzisyen olarak epeydir tanıyoruz fakat 
henüz 21 yaşındasınız. Bir yandan da üniversite 
eğitiminize devam ediyorsunuz. Müziği ve eğitimi 
yan yana götürmenin zorlukları neler?
Çok severek başladım Su Ürünleri Mühendisliğine. İkinci 
tercihimdi zaten. Fakat benim için müziğin ivmesi 
gerçekten katlanarak artıyor. Sebebi çoğunlukla, şehir 
hayatında hep mahrum kaldığımız ‘samimiyet’ ve ‘sevgi’yi 
insanlara derinden hissettirebilmek. E tabii ki bu çok 
zaman gerektiriyor bizim için. Zaten aile olarak çalışıyoruz, 
benim halimden anlayan yok diyebilecek bir durumda da 
değilim. (Gülüyor) Sonuç olarak bu sene müzik kariyerim 
için, eğitim hayatıma bir süre ara verdim.

Belki 20 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda 
enstrüman sahibi olabilmek ve öğrenecek kurs 
bulmak bugün çok daha kolay, hatta herkesin 
internet üzerinden takip edebileceği online dersler 
artık çok popüler. Kendi kendine müzik eğitimine 
başlayan ve enstrüman çalan arkadaşlarımıza 
önerileriniz nelerdir?
Açıkçası benim önerim, onlara öğretilmeyecek şeylerin, 
parçalarda saklı olduğunu söylemek olacaktır. Bir süre 
belli seviyeye geldikten sonra, parçaların içinde tekniğin 
duygularla birleştiği yerleri fark etmeleri, tarzlarını da 
şekillendirecektir. Müzik sektöründe büyük bir değişim 
var, artık insanlar kaset/CD almıyor ve sevdikleri 
sanatçıları internet üzerinden takip ediyorlar.

Bazı müzisyenler bunun getirdiği zorluklardan 
bahsederken bazıları ise durumdan hayli memnun. 
Siz ne taraftasınız?

Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Sonrasında bu 
durum değişebilir. Gerçekten yolda yürüyemeyecek 
kıvamda bir popülaritede olduğunuzda ve işinizi seven 
kişiler çok olduğunda bütçeniz artar ve bu bütçeyi 
karşılayacak alanlar kısıtlıdır. Konserleriniz amfi 
tiyatrolarda, büyük yerlerde yapılacağından, konser 
sayınız azalır, bütçeniz yükselir. Bu nedenle herhangi bir 
sebeple üç hafta konserinizin olmaması sizi ve 
grubunuzu etkiler. Bu konumdaki sanatçıların şikayet 
etmesi normal bir durum. Fakat ben şu an gayet iyi bir 
durumdayım. Konserlerim ve ben, albüm eşliğinde 
güzelce takılıyoruz.

Neredeyse tüm vaktinizi müziğe ayırıyorsunuz. 
Bunu yaparken içinizde ukde kalan şeyler oluyor 
mu? Evrencan Gündüz tekrar hayata gelse ne 
olmak isterdi?
Basketbolcu olmak isterdim. Şimdi bir sürü genç 
basketbolcu var. Furkan (Korkmaz) ile Cedi (Osman), 
bizim konsolla yönetip oyununu oynadığımız adamlarla 
beraber basketbol oynayıp, genç yaşta inanılmaz atletlerle 
tecrübe kazanıyorlar. Öf ki ne öf... Gördükçe içim gidiyor. 
Fenerbahçe’den takım arkadaşım Barış Yurteri de şu an 
ligde oynayarak hayallerini gerçekleştiriyor. Ama tabii 

arada canı sıkılınca atlayıp konserlerime de geliyorlar! Ben 
de görev dağılımı olduğunu düşünüp mutlu oluyorum. 
Hepimiz de atlet olamazdık ki değil mi? (Gülüyor) 
Özellikle genç kuşaklar arasında çok popülersiniz ve 
‘piyasa işi’ çalışmalar yerine sizin yaptığınız daha 
‘alternatif’ müziğe hayran kalmamak mümkün değil. 
Sizin de hayran olduğunuz ve bizlere tavsiye 
edeceğiniz müzisyenler kimler olabilir?
Al Green, Vulfpeck, Cem Karaca’nın ilk albümleri, Barış 
(Manço) abinin enstrümantal şarkıları (bir tane uzaylılarla 
ilgili olan var, o çok iyi), Donny Hathaway, D’Angelo... Gerisini 
internette gezinerek keşfedebilirler zaten.

Albüm, single, konser... Evrencan Gündüz hayranlarını 
yakın zamanda neler bekliyor? Gelecekteki 
projelerinizden biraz bahseder misiniz?
İkinci EP (extended play), alternatif tarzın günümüz Türk 
müziğine teğet geçen bir tarzda sunumu olur diye tahmin 
ediyorum. Tabii stüdyoya girince işler değişebilir. (Gülüyor) 
Sonrasında ikinci albüm sahnede hareketli çalacağız diye 
cover’lara muhtaç olmamamızı sağlayacak rock/blues 
albümü. Çok kişinin “oh be abi” rahatlamasını yaşayacağı, 
babamın neslinin gençliklerine döneceği, gençlerin de geçmişi 
bilip, zamanında bu ülkede harika işler yapıldığını fark edeceği 
bir “selam” albümü olacak.  

EN SEVDİĞİNİZ FİLM? 
“I AM LEGEND”, “THE TRUMAN SHOW”,  
“HOT FUZZ”.

EN SEVDİĞİNİZ MÜZİSYEN?
JIMI HENDRIX, JOHN LEGEND, FREDDIE KING.

EN SEVDİĞİNİZ KİTAP?
MOMO, ÇATALHÖYÜK ÖYKÜLERİ (BİLGİN ADALI).

ORTAOKUL/LİSE YILLARINDA EN 
SEVDİĞİNİZ DERS?
BİYOLOJİ.

MÜZİK DIŞINDA ÇOK BAŞARILIYIM 
DİYEBİLECEĞİNİZ BİR ŞEY?
ÇOK BAŞARILIYIM DİYEMEM AMA RESİM 
ÇİZERİM.

EN ÇOK İLGİLENDİĞİNİZ SPOR/SPORLAR?
BASKETBOL, TENİS, KITESURFING (UÇURTMA 
SÖRFÜ).

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EN SEVDİĞİNİZ 
ŞEHİR?
BOSTON; MARMARİS, ORTACA... KISACA MUĞLA 
İŞTE

geliyor

U M U S I C



Havası
Sinemada 
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Son zamanlarda Marvel vizyondaki filmleri ve televizyon 
dünyasındaki yeni atılımları ile adından sıkça söz ettiriyor. Koca 
bir sinemasal evren oluşturan Marvel beyazperdenin 

yanı sıra telvizyon için hazırladığı 
yeni projeleriyle de ilgiyi üzerine topluyor. 

Marvel’ın yeni gösterime giren ve önümüzdeki aylarda 
gösterime girecek olan dizi ve filmlerini 

mercek altına alalım istedik.

U P O P U L A R
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Marvel’s Inhumans / Gösterimi Başladı Eylül’ün sonunda başlayan “Marvel’s 
Inhumans” dizisi ilk iki bölümüyle önce sinemalarda boy gösterdikten sonra planlandığı 

gibi televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Aynı 
isimli çizgi romandan ekrana uyarlanan dizi, Marvel 
hayranları tarafından pek beğenilmese de eleştirmenler 
tarafından tam not aldı. Daha önce Marvel’ın 
sinemasal evreninde sadece “Agents of S.H.I.E.L.D.” 
dizisinde rastladığımız bu dizideki baş karakterleri 
Black Bolt ile Medusa olacak. İkisi Attilan’ın 
kral ve kraliçesidir. İnsansı bir görünüme sahip 
olup insanüstü özellikleri olan bu ırkın doğru 
yönetilmediği kanısında olan Maximus ise bir 
anda yapacağı darbe ile tüm düzeni alt üst 
eder. Darmadağın olan kraliyet ailesini yeniden 
toparlamaya çalışacak olan kral ve kraliçe 
Dünya’ya kaçmak zorunda kalır ve Attilan’ı 
kurtarabilmenin yollarını arar. 

   Thor; Ragnarok 
Gösterimi Başladı
Ekim’de beyazperdede Thor’un en taze filmi geldi. “Thor: Ragnarok” bambaşka bir 
Thor evreniyle karşımızda. Filmin yönetmenliğini yapan Taika Waititi aynı zamanda 
“What We Can Do in the Shadows” ve “Hunt for the Wilder People” isimli ses 

getiren filmlerin de yaratıcısı Yeni Zelandalı genç bir isim. Waititi, “Thor: 
Ragnarok”un yönetmenliğini yaparken alışık olmadığımız bir Thor filmi 

yapmayı amaçladığını söylüyor. Zaten filme dair eleştirmenlerin 
ve Marvel hayranlarının yorumları da bunu başardığının 

göstergesi. Evrenin bambaşka bir ucunda takılıp kalan 
Thor yaklaşan kıyameti durdurmanın yollarını arıyor. 

Bu yolculukta ona Hulk eşlik ediyor. Oyuncu kadrosu ise 
göz kamaştırıyor: Idris Elba’dan Cate Blanchett’a, Jeff 

Goldblum’dan Tom Hiddleston’a enfes yıldızlar 
karşımıza çıkacak.

Black Panther 
Gösterim Tarihi: 16 Şubat

 Önümüzdeki sene televizyonda yoğunlukla 
izleyeceğimiz Marvel yapımı dizilerin dışında vizyonda bir de 

“Black Panther”ı izleyeceğiz. “Captain America: Civil War”da tanıştığımız 
bu karakter bizi Wakanda isimli, dış dünyadan izole bir Afrika ülkesine doğru yola 

çıkaracak. Başrolde oynayan Chadwick Boseman’a “Lord of the Rings”de Gollum 
olarak tanıdığımız Andy Serkis, Emmy ödüllü oyuncu Sterling K. Brown ve “Sherlock” 
dizisinden ve “Hobbit” serisinden tanıdığımız Martin Freeman eşlik edecek. 

Marvel’s Runaways / Gösterimi Başladı
ABD televizyonlarında Kasım’ın son haftasında başlayan “Marvel’s 

Runaways”, aynı kasabada yaşayan bir grup gencin ailelerinin süper 
kötü adamlar olduğunu öğrenince bir araya gelip kaçmalarını konu 

alıyor. Ailelerinin yaptığı kötülükleri telafi edebilmek için yola çıkan 
bu altı kafadar kendi kökenlerini araştırmaya çalışacak. Birbirleriyle 

geçinemeyen bu altı gencin hikayesini anlatan dizinin yapımcılığını 
“The O.C.”, “Chuck”, “Gossip Girl” ve “The Carrie Diaries” gibi dizilerin 

yapımcılığını üstlenen Josh Schwartz üstleniyor. Hikayesiyle ve oyuncu-
larıyla da ilgi çeken dizi gelecek vadedecek gibi görünüyor.

The PunIsher
Gösterim Tarihi: 2017 sonu 

2018’de birbirinden yeni diziler ile karşımızda olacak olan Marvel’ın 
sürekli ertelenen “The Punisher” dizisi ise 2017 bitmeden yayınlanacak 
gibi görünüyor. Yeni dizilerin yanında tabii ki bir de yeni sezonları olan 
dizileri de unutmamak lazım. “Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.” Aralık’ta 
beşinci sezonuyla geri dönecek. “Daredevil” ise üçüncü sezonuyla 2018’de 
ekranda olacak. 



Ant-Man And The Wasp
Gösterim Tarihi: Temmuz 2018
Önümüzdeki yaz vizyona girmesi beklenen son Marvel filmi ise “Ant-
Man”in devam filmi olan “Ant-Man and the Wasp” olacak. Böylelikle ilk 
filmin ardından Ant-Man karakteri sonunda bir devam filmine kavuşmuş 
olacak. 2015 yılında vizyona çıkmış olan ve tam bir yıldızlar geçidi olan 
filmin devamında birbirinden ünlü oyuncular kadroya dahil edilmiş. 
İki Oscar ödüllü Michael Douglas, “Matrix” serisindeki Morpheus 
karakteriyle tanıdığımız Laurence Fishburne ve “Lost” dizisinden 
tanıdığımız Evangeline Lilly gibi oyuncuların yanı sıra bu bölümde ekibe 
Altın Küre ödüllü Michelle Pfeiffer katılacak.

Avengers: InfInIty War
Gösterim Tarihi: Nisan 2018
Önümüzdeki sene vizyona çıkması beklenen bir diğer film ise “The 
Avengers” serisinin son filmi olan “Avengers: Infinity War”. Konunun 
genişliğinden dolayı ikiye bölünecek olan filmin ilk bölümünü 2018’de 
izleyeceğiz. İkinci kısım ise 2019’da vizyona çıkacak gibi görünüyor. 
Marvel’ın pek çok karakterini buluşturacak bu savaşta kahramanlar 
büyük düşmanları Thanos’un mistik güçlerine karşı bir araya gelecek. 
Marvel evrenindeki kahramanların 32 kısım tekmili birden burada 
olacak.

 
Marvel’s Cloak & Dagger
Gösterim Tarihi: 2018
Marvel’in “Cloak & Dagger” isimli çizgi romanı 2018’de televizyona uyarlanacak 

bir diğer yapım. Sorunlu hayatlara sahip iki gencin yolu bir noktada kesişir. Bu 
kesişme iyi bir dostluğun başlangıcı olacaktır. Fakat gençler çılgın bir kimyagerin 
gazabına uğrar ve yeni bir formülle insanüstü güçlere sahip olurlar. Zamanla ikisi 
de bu yeni güçlerini nasıl kullanacağını öğrenmek zorunda kalır ve güçlerini iyilik 
adına kullanarak kötülerin peşine düşer. İlk önce Örümcek Adam’ın evreninde 
karşılaştığımız bu genç karakterlere “Runaways” ve “New Warriors” isimli çizgi 
romanlarında da rastlamaya devam etmiştik. Ardından Marvel evreninde çoğu çizgi 

romanda karşımıza çıkmışlardı. 2016 yılında ise Marvel bu iki karakterin dizisinin 
olacağı haberini vermişti. “Marvel’s Cloak & Dagger”ın fragmanı internette dolaşırken 
henüz yayın tarihinin de kesinleşmediğini belirtmeden geçmeyelim.

Marvel’s New WarrIors
Gösterim Tarihi: 2018
2018’de televizyonda izleyeceğimiz bir diğer Marvel yapımı da 
“Marvel’s New Warriors” olacak. “Marvel’s Runaways” gibi altı 
gencin hikayesini konu alacak olan dizide yakın arkadaş olan bu 
altı gencin birlikte çalışarak dünyayı kurtarmasını izleyeceğiz. 
Marvel’ın televizyonda gençler ile çalışması ve gençlere yönelik 
projeleri tercih etmesi ise Marvel’ın bir değişim sürecine girme 
niyetinde olduğunun bir göstergesi gibi.
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SELENAY UMUÇ 
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI GAZİEMİR 
KAMPÜSÜ

SORU: Lise öğrenciliğinizde hedeflediğiniz, 
hayalinizde yarattığınız meslekle şu anki 
mesleğiniz aynı mı?
CEVAP: İlk seslendirmemi yaptığımda daha ilkokula 
bile gitmiyordum. O yılların en çok satılan çocuk dergisi 
“Doğan Kardeş”te bir şiirim yayınlandığında 7 
yaşındaydım. Yani lise yaşlarımda çoktan 
seslendirmede, televizyonculukta yol almış, hayatını 
yazar olarak sürdüreceğine karar vermiş biriydim. O 
yoldan hiç sapmadım. Ama yine o yıllarda, başka bir yol 
olabilir mi, başka bir yolda yürürsem mutlu olabilir 
miyim diye çok düşündüm. Ve hem sosyal bilimleri 
hem de matematiği sevdiğim için Hacettepe Üniversite 
İşletme Bölümü’nde okudum. Üniversite bittiğinde 
önümde yeni bir yol daha oluşmuştu böylece. Ben 
seçimimi mutlu olacağımı hissettiğim yoldan yana 
kullandım. Mutlu ve içine sinen işleri yapan biri 
olmazsam, dünyayla mutlu edici bir ilişki 
kuramayacağımı biliyordum. Sonuç olarak sevgili 
Selenay, o yıllarda hayalimde mutlu ve üretken bir 
insan olmak vardı. Hala da bu hedefe ulaşmaya 
çalışıyorum.

GİZEM EZGİ KARDEŞ 
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI KARTAL 
KAMPÜSÜ

SORU: Seslendirme, yazarlık, sunuculuk gibi 
iletişim dünyasına girmek isteyen gençlere 
tavsiyeleriniz nelerdir?
CEVAP: Bütün bu söylediğin işlerin temelini bir tek 
şeyin oluşturduğuna inanıyorum: Okumak. Belki böyle 
söyleyince kimilerine sıkıcı, kimilerine de ilgisiz geliyor 
olabilir. Ama gerçekten bütün bu işlerde iyi olmak 
istiyorsanız, hiç durmadan ve yorulmadan kitap 
okumanız lazım. 

ALMILA ATAY
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI KARTAL 
KAMPÜSÜ

SORU: Çağımızda çok fazla uyaran var. Özellikle 
teknolojiden kopmak mümkün gibi görünmüyor. 
Bu anlamda kitap sevgisini nasıl geliştirebiliriz?
CEVAP: Öncelikle şunu kabul edelim. Teknolojiden bir 
canavar gibi söz etmek çok anlamsız. Önemli olan onunla 
nasıl bir ilişki kurduğumuz. Biz teknolojiyi geliştirirken, onun 
da bizi geliştirmesine izin vermemiz. Bu da bilime ve 
gelişmeye inanan, okumanın değerini bilen ve özgürlüklere, 
eşitliklere inanan zihinlerle oluşacak. Kimseyi bir şeyden 
koparmadan, daha güzel bir dünyaya bütün 
kazanımlarımızla yürümek mümkün. Sizlere büyük görev 
düşüyor Zeynep, sizler iyi birer okur olduğunuzda, 
arkanızdan gelenler de sizi örnek alarak iyi birer okur 
olacak. 

EMİR ESER
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI KARTAL 
KAMPÜSÜ

SORU: “Noktalı Virgül” programı nasıl ortaya çıktı? 
Konuklarınızı neye göre seçiyorsunuz?
CEVAP: Yıllarca televizyonda yaptığım işlerin, biraz daha 
YouTube ruhundaki hali diyebilirim Noktalı Virgül için. 
Motto Müzik’ten öneri geldi, ben de sevinerek kabul ettim. 
Konukları belirlerken hep şunu düşünüyorum: Samimi 
olsun, kendi üretimini yapan bir isim olsun, üretiminde ve 
çalışma temposunda sürekli olsun ve son olarak da, en 
önemlisi mümkünse arkadaşım olsun. Çünkü dostlarla 
yapılan sohbetlerin tadına doyum olmuyor.

 
ECE SEYRAN
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI GAZİEMİR 
KAMPÜSÜ

SORU: Kitap yazmaya ilk nasıl karar verdiniz?
CEVAP: Kitaplarla tanışıp bir okur olmanın güzelliğini 

hissettiğim anda bu karar vermiştim Ece. Bir gün 
çevremdeki kitap okuyan büyüklere baktığımı ve “Bir gün 
ben de yazdıklarımla onlara hayaller kurdurmak isterim,” 
dediğimi hatırlıyorum. Bunu söylediğimde 8 ya da 9 
yaşlarındaydım. 

HEVES NİSAN GÖZÜBÜYÜK
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI KARTAL KAMPÜSÜ
SORU: Müzik konusundaki bilgi 

birikiminiz nasıl oluştu?
CEVAP: Öncelikle tür ayrımı yapmadan iyi bir dinleyici 
olduğumu söyleyebilirim. Ama daha da önemlisi, 
dinlediğim müzik türü ne olursa olsun, meraklı bir 
dinleyiciyim. Bu parçayı kim bestelemiş, sözleri neymiş, 
arka planda bir hikayesi var mıymış, şarkının kaydında 
kimler hangi enstrümanları çalmış gibi pek çok soruyu 
merak eder ve araştırırım. Müzik konusunda da, o 
araştırmalar konusunda da açlığım hiç bitmez. Meraklı bir 
oburum anlayacağın. Bir de ufak bir sır vermek gerekirse, 
amatör bir müzisyenim. 

BARIŞ BAYIKLI
12. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI KARTAL KAMPÜSÜ
SORU: “İki Şiirin Arasında” eserini 

yazarken hangi zorluklarla karşılaştınız ve ne 
hissettiniz?
CEVAP: Bütün kitapların, bütün öykülerin yazılış süreci 
birbirinden farklıdır Barış. Her satır, her cümle farklı bir 
süreçle, farklı sıkıntılarla gelir. “İki Şiirin Arasında” adlı öykü 
kitabımın da yazılışında sıkıntılar olmuştur mutlaka. Ama 
güzel anlar, mutluluklar da olmuştur. İnan, şu anda 
bunların pek çoğunu hatırlamıyorum. Yaptığım bir işin 
sonunda, geriye bakıp kısa bir hesaplaşma yaşar, 
eksiklerimi zihnime yazarım. Ama sonra, bu süreçle 
oyalanmayıp hemen yeni yolculuklara bakarım. 

BEGÜM TEKER
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI GAZİEMİR KAMPÜSÜ
SORU: Sizce eli kalem tutan herkes yazar olabilir mi? 
Yoksa yazar olmanın kriterleri olmalı mı?                                                                                                                                              
CEVAP: Teknik olarak herkes olabilir. Hatta bir adım 
öteye gidip herkes en az bir kitap yazabilir bile derim. Ama 
yazılan her kitap iyi midir, okurla buluşabilir mi, zamana 
yenik düşmeden sonraki kuşakların kitaplıklarına girebilir 
mi, diye soracak olursan cevabım olumsuz olur. Her iş bir 
bilgi gerektirir. Yazarlık ise çoğu işten daha fazla bilgi, 
algı ve çalışma gücü gerektirir. Ama şunu da 
söyleyeyim; hani “İlham geldi” falan derler ya... İşte 
ona hiç inanmam. Ben sadece “çalışmanın gücü”ne 
inanırım. Bunca yıldan sonra her sabah yeniden 
bir öğrencilik duygusuyla uyanıyorum. Çünkü 
öğrenecek çok şey var. Sadece yazarlıkta değil.

YEKTA KOPAN KİMDİR?
28 Mart 1968 Ankara doğumlu seslendirme sanatçısı, yazar, TV sunucusu. 
Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Hacettepe Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu. Özellikle “Geleceğe Dönüş” serisinde Michael 
J. Fox’un canlandırdığı Marty McFly’ın sesi olarak sükse yaptı. Kariyeri 
boyunca Jim Carrey, Jackie Chan gibi yıldızları, Obi-Wan Kenobi, Tyler 
Durden gibi ikonik karakterleri seslendirdi. Birçok dergide hikayeleri, film 
eleştirileri yayınlandı. NTV kanalında kültür-sanat programı “Gece Gündüz”ün 
sunuculuğunu yaptı. 2002’de yayınlanan “Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri” 
kitabıyla Sait Faik Abasıyanık Hikaye Ödülü’nü kazandı. “İçimde Kim Var”, “Kara 
Kedinin Gölgesi”, “İki Kişilik Bir Oyun”, “Karbon Kopya”, “Bir de Baktım Yoksun”, 
“Burun”, “Kediler Güzel Uyanır”, “Kar İzleri Örttü”, “Aile Çay Bahçesi”, “İpekli 
Mendil” gibi öykü kitapları ve tiyatro oyunlarıyla birçok önemli ödüle layık görüldü. 
Halen YouTube’da Noktalı Virgül isimli bir kültür-sanat programı hazırlayıp 
sunmakta, seslendirme ve kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

Seslendirme sanatçısı, sunucu, yazar Yekta Kopan, Uğur Okulları 
öğrencilerinin sorularını yanıtladı.
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Uğur International organizasyonuyla BAU Washington Mentora 
Dil Okulu'na giden Uğurlu öğrencilerden Sena Sivrikaya, 

İzem Dural ve Zeynep Lina Teğmen yolculuk boyunca 
yaşadıklarını önce U Mag'e anlattılar.

2017 Haziran ayında üç hafta süren, Uğur 
International’ın düzenlediği Mentora Dil Okulu dil 
eğitim kampına katılanlardan biriyim. Öncelikle şunu 
söylemek istiyorum; eğer yeni bir kültür tanımak, 
birçok arkadaş edinmek ve büyüdüğünüzü hissetmek 
istiyorsanız böyle bir yaz kampında unutulmaz anlar 
yaşayacaksınız. Ben ve birlikte bu geziye katıldığımız 
arkadaşlarım okulumuzda yapılan tanıtımı izledikten 
sonra hayaller kurmaya başlamıştık bile. Ailelerimizin 
iznini aldıktan ve kayıt süreci başladıktan sonra ise 
sürekli bu kampı düşünüyorduk. Hazırlık yaparken, 
neler götüreceğimizi ve ne kadar çok eğleneceğimizi 
konuşup duruyorduk. 
17 Haziran’da 13 saat süren uçak yolculuğumuzun 
ardından Washington’daydık. Kalacağımız yere gidip 
odalarımıza yerleştik ve ertesi gün için hazırlıklarımızı 
yaptık. Şunu söylemeden geçemem, konakladığımız 
yer Island Condos o kadar güzeldi ki odaya girdiğimiz 
anda tatilimizin çok güzel geçeceğini anlamıştık. İlk 
eğitim günümüzde öğretmenlerimizle tanıştık ve 
Mentora Dil Okulu’nu gezdik. Saat 13.00’e kadar 
derslerimize giriyor, daha sonrasında her gün ilginç 
müzeler geziyorduk. Benim en beğendiğim Art 
Museum oldu. Buranın çok yakınında Hard Rock Cafe 
var arkadaşlar! Bir de Newseum diye bir müze 
gezeceksiniz ki, burada sizi eğlenceli bir giriş bekliyor. 
Çok farklı insanlar göreceksiniz, buna hazırlıklı olun. 
Çok kibar ve güler yüzlü insanlarla tanışma ihtimaliniz 
fazla. Sizi mutsuz görünce sorununuzu paylaşmanızı 
isteyecek, bir şey ihtiyacınız olup olmadığını soracak 
insanlar göreceksiniz. Tavsiyem arkadaşlarınızla gidin 
ve hem yerli halka hem de yeni arkadaşlarınıza karşı 

sosyal olun. İngilizce konuşamam stresi yaşamayın. 
Dilinizi geliştirmeye çalışın. Tabelalardan marketteki 
ürün adlarına kadar her şeyi okuyun ve anlamlarını 
öğrenmeye çalışın. Serbest zamanlarda odanıza 
kapanmayın, Amerika’dasınız! Haritadan yakında 
neler olduğuna bakın ve çevrenizdeki her yeri gezin. 
Akşam serin olabiliyor, uzun kollu kıyafet götürün!
Yemek ve ulaşım konusu sorun olabiliyor, bunu göz 
önünde bulundurarak yanınızda belli bir miktar harçlık 
götürebilirsiniz. O sürekli duyduğunuz “Bavulunu boş 
götür, her şey daha ucuz” sözlerine çok inanıp da eksik 
malzeme götürmeyin. Hayalinizdeki şeyleri fotoğraf 
pozlarına kadar yazın ki, unutmayasınız. Kesinlikle 
donut yiyin. Birçok çikolatayı tadın ve dönmeden önce 
beğendiklerinizi almayı unutmayın. Biz çok eğlendik 
arkadaşlar, umarım siz de çok güzel bir yaz 
geçirirsiniz. Uğur International’a sonsuz teşekkürler, 
şimdiden iyi  eğlenceler.

Klasik bir sunum olarak dinlenen, daha sonra neden olmasın 
ki düşüncelerine kapılıp kendilerini 13 saatlik yolculuk 
içinde bulan bir ekibin hikayesi. Uzun bir okul yılından sonra 
beklenen tarih 17 Haziran gelip çatmıştı. Valizler son gece 
ancak tamamlanabildi. Tüm havaalanı prosedürlerinden 
sonra koltuklarımıza oturduğumuzda tek sorun 13 saatlik 
yolculuğun nasıl geçeceğiydi. Yerinde duramayan bir grup 
Ankaralı, uçağın her köşesini ezberlemişti. Washington’a ayak 
bastığımızda tek istediğimiz kalacağımız yurtlara varmaktı.
İlk sabahımıza uyandığımızda ailemizden uzakta, kendi 
başımıza bir şeyler yapmanın heyecanıyla güne başladık. 
Pazartesi günü yapılacak oryantasyon öncesinde küçük bir 
çevre turu yaptık. Washington’da en güzel zamanlarımızı 
geçireceğimiz birkaç yeri keşfetmiştik bile. 
Pazartesi gününün gelmesiyle birlikte Mentora Dil Okulu’nda 
programımız başlamıştı. Eğitim sonrası için detaylı bir 
gezi programımız vardı. Sunumlarda anlatılan Amerika’nın 
güzel müzelerini kapsayan gezilerimiz ve 3 hafta boyunca, 
günlük 3 saat olan ve sonunda sertifika aldığımız dil 
eğitimimiz de başlamıştı. Katıldığımız müze gezileriyle 
birlikte derslerde işlediğimiz konular gerçeğe dönüşmüş ve 
var olan bilgilerimizle birlikte müzelerdeki  görsel ögeleri 
anlamlandırmak bize farklı bir tecrübe kazandırmıştı. Herkesin 
heyecanla beklediği Six Flags’e gitme günü de bugündü. O 
cumartesi, Six Flags’in kapısından girdiğimiz andan sonra 

vaktin nasıl geçtiğini anlamadık.
Amerika’nın önemli üniversitelerinden 
Princeton ve Georgetown’ı gezmek, oradaki 
öğrencilerle bir arada bulunmak hepimize 
büyük katkı sağladı. Tüm ekibimizin kendinden 
bir parça bulabildiği Washington D.C.’den 
ayrılma vakti gelmişti. Otobüslerle ilk önce 
Philadelphia’ya, sonrasındaysa New York’a 
gittik. Times Square’de bulunduğumuz zaman 
herkesin büyülenmesiyle sona ermişti. Hollywood 
filmlerinden aşina olduğumuz sahneler her 
adımımızda gözümüzde canlanıyordu. New York’tan 
ayrılmanın hüznüyle otobüslerimizle havaalanına 
gittik. Son kez Amerika’daki ekiple olmanın getirdiği 
hüzünle vedalaşma zamanı gelmişti. Uçaktaki 
koltuğumuza bu sefer oturduğumuzda elimizde çok 
güzel anılar, arkadaşlıklar ve tecrübeler vardı. 

SENA SİVRİKAYA 
Uğur Okulları 
İzmir Gaziemir Kampüsü  
10. Sınıf Öğrencisi

İzem Dural & Zeynep Lina Teğmen
Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü  

10. Sınıf Öğrencileri
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WASHINGTON ANITI Ş
EHRİN İL

Gİ 

GÖREN TURİSTİK YERLERİNDEN BİRİ.

ABRAHAM LINCOLN ANITI.

ŞEHRİ ‘KAFE BUCAK’ GEZDİK.

ISLAND CONDOS GEZİ BOYUNCA ZİYARETÇİLERİ 

İÇİN TAM BİR YUVA GÖREVİ GÖRÜYOR.

DOĞA TARİHİ MÜZESİ, ZİYARETÇİLERİNİ 

OLAĞANÜSTÜ MANZARALARA 

DAVET EDİYOR.
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GEZİNİN ANA DURAKLARINDAN 

BİRİ ELBETTE BEYAZ SARAY’DI.

MOUNT VERNON 

MEYDANI’NDAKİ MEŞHUR 

BİTİŞİK NİZAM EVLER.

SELFİMİZİ DE İHMAL ETMEDİK!

WASHINGTON ANITI Ş
EHRİN İL

Gİ 

GÖREN TURİSTİK YERLERİNDEN BİRİ.

DOĞA TARİHİ MÜZESİ, ZİYARETÇİLERİNİ 

OLAĞANÜSTÜ MANZARALARA 

DAVET EDİYOR.
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 NASIL 
DÜŞTÜ?
NOKIA

Elimizden bırakamadığımız, onsuz 
olduğumuzda eksikliğini çokça 
hissettiğimiz cep telefonlarımızın 
geçmişini hiç merak ettiniz mi? Çok değil 
bundan yaklaşık yirmi sene önce cep 
telefonları fazlasıyla lüks kaçıyordu. Hadi 
gelin biraz iki teknoloji devinin, Nokia ve 
Apple’ın geçmişine doğru küçük bir 
yolculuğa çıkalım.

N okia başta öyle bildiğimiz gibi 
telekomünikasyon şirketi değildi. Kuruluşu 
1800’lere dayanan bu şirketin hikayesinin 
başlangıcı Finlandiyalı bir maden mühendisi 

olan Fredrik Idestam’ın Finlandiya’da kağıt hamuru 
fabrikası kurmasına dayanıyor. Daha sonra işini ilerleten 
Idestam, Nokianvirta Nehri’nin kenarında ikinci fabrikayı 
kurdu. İşte “Nokia” isminin çıkış noktası da burada oluyor. 
Seneler içerisinde araba ve bisiklet lastiğinden 
kağıda, elektrikli cihazlardan kişisel bilgisayara 
hatta robot endüstrisinden askeri 
teknolojilere kadar pek çok alanda 
üretime geçen Nokia, kendi 
çalışanlarının fikirlerini hayata 
geçirebilmelerine açık bir 
firmaydı. Çalışanlarına 
sağladığı çalışma 
politikası ile onları 
yaratıcılığa iten 
şirket tüm 
dünyayı kasıp 
kavuracak olan 
adımı atarak 1992’de 
‘cepte taşınabilecek kadar 
küçük’ bir telefon olan “Nokia 
1011”i dünyaya duyurdu. 
Yenilikleriyle dile gelen Nokia, 1997 
yılında çıkardığı 6110 isimli modeliyle 
dünyaya ilk mobil oyunlardan biri olan 
“Snake”i yani 7’den 70’e herkesi bir dönem 
telefon ekranına kilitleyen yılan oyununu tanıttı. 
Kendi kuyruğuna dolanmadan ekranda beliren 
noktayı yemeye çalışan bir yılana yön verirken bu 
hareketi ancak tuşlara basarak gerçekleştirebiliyorduk. 
1998 yılında Motorola markasını geçerek dünyanın en 
büyük telefon üreticisi konumuna yerleşen Nokia gelişen 
teknolojilerle birlikte 1999 yılında şimdiki anlamda 
bildiğimiz ilk internet kullanan telefonu üretti. Nokia 7110 
‘wap’ ile çalışan ilk telefondu. Bu modele çok benzediği için 
karıştırılan ve bir sene önce çıkan 8110 modeli ise “The 
Matrix” filminde kullanılan telefonun ta kendisiydi. Nokia o 
dönemde ilklerin ismi oldu. İlk değiştirilebilen 

>>DEVAMI 40. SAYFADA



 NASIL 
YÜKSELDİ?

APPLE

S teve Jobs ’un hikayesini hepimiz az çok biliyoruz. 
Kendisi 1976’da evinin garajında adaşı Steve Wozniak 
ile birlikte Apple’ı kurdu. İlk zamanlar bilgisayar 
üretmeye odaklanan Jobs’un aklında yenilikçi 

projeler vardı. Apple’ın ilk bilgisayarı “Apple I” kasası, ses sistemi 
veya grafik özellikleri olmayan bir bilgisayardı. Bir yıl sonra 
ikinci bilgisayarı “Apple II”yi üreten şirket bu bilgisayara renkli 
grafikler ve bir kasa ekledi.
O dönemde sadece şirketler için kullanılan bilgisayarları günlük 
hayatımıza indirgemeyi amaçlayan Jobs 1984 yılında ilk bireysel 
kullanım için üretilen “Macintosh” bilgisayarını tanıttı. 
Bilgisayarın reklam filmini ünlü yönetmen Ridley Scott çekti ve 
reklam filminde George Orwell’ın korkutucu bir distopyayı 
anlattığı kitabı “1984”e göndermeler vardı. 
İnce ayrıntıları düşünmesiyle tanınan Jobs bilgisayar üretirken 
onu her açıdan en kullanışlı hale getirmeye çaba gösterdi. 
Bilgisayarların vazgeçilmez bir parçası olan fare onun bulduğu 
bir şey değildi fakat farenin üzerindeki ‘tık’ladığımız tuş onun 
öne sürdüğü bir fikirdi. Daha sonra Apple üreteceği “Trackpad” 
ve şimdilerde ürettiği basınç algılama özelliği olan “Magic 
Trackpad 2” ile mouse kavramını geliştirmeye devam etti. 
90’larda yükselişe geçen Microsoft ile yarışan Apple yenilikçi bir 
fikir ortaya koyarak taşınabilir bilgisayarlar 

>>DEVAMI 41. SAYFADA
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kapaklı telefon özelliğine sahip olan 5110 modelinden ilk kızıl 
ötesi özelliği kullanarak telefonlar arası veri aktarabilen 6110 
modeline sürekli yeniliklerle ismini duyuran Nokia, kullanılan 
malzemelerde değişikliğe gitti. 8850 modelini üretirken 
telefonun dış yüzü için titanyum kullanan Nokia milenyuma 
girilen senelerde en havalı telefon modellerinden birini satışa 
sunmuş oldu.
Tartışmasız, Nokia dediğimizde aklımıza gelen ilk 
modellerden biri olan 3310, milenyumun ilk telefonlarından 
biriydi. Gelişmiş mesajlaşma teknolojisinin ve kişiselleştirme 
özelliklerinin eklendiği bu model Nokia’nın efsane modeli 
oldu. Her geçen gün yeni bir model çıkarmaya devam eden 
Nokia, 2002 yılında 8890 isimli modeli ile renksiz ekranlar 
yerine mavi aydınlatmalı ekran kullanmaya başladı. Bu 
senenin ayrıca bir önemi vardı. Çünkü Nokia bugünkü 
anlamda kullandığımız işletim sistemlerinin en ilkel halini 
ortaya çıkardı. “Symbian OS” yüklü modeli ile piyasaya çıkan 
7650 ayrıca içerisinde dahili kamera bulunduran ilk cep 
telefonuydu. 
Yenilikleri ile beklentiyi yüksek tutan Nokia 2003 yılında 
yuvarlak tuş takımlı 3650 modelini çıkardı. Ayrıca bu telefon 
Nokia’nın ilk video çeken telefonuydu. Aynı sene Nokia, 
kendisini dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi konumuna 
getirecek efsanevi modeli Nokia 6600 modelini piyasaya 
sürdü. Geniş gövdesi ve kullanışlı tuş takımıyla bu telefon 
tüm dünyada büyük ilgi gördü.
Şirket 2005 yılında dünyanın en iyi lens üreticisi olan Carl 
Zeiss ile çalışmaya başladı ve yeni çıkardığı modellerdeki 
kameraları yenilemeye başladı. Henüz daha insanların 
fotoğraf ve video çekebilmek için yanlarında kamera 
taşıdıkları o dönemde Nokia N90 modeli ile kullanıcılara 
cepte taşınabilir en iyi kamera deneyimini yaşattı. 
Dünyada Android ve IOS işletim sistemleri yükselişe 
geçerken hala “Symbian” işletim sistemi kullanan Nokia 2010 
yılında inadından vazgeçip Intel ile anlaşarak “MeeGo” isimli 
bir işletim sistemi geliştirdi. N9 modeli bu sistemi kullanan ilk 
telefondu. 
Fakat Android’in hızlı gelişimi ve Intel’in mobil yazılımda 
bir gelişim gösterememesi nedeniyle Nokia dönemin yine 
gerisinde kaldı. Kanadalı iş adamı Stephen Elop 2010 
yılında şirketin Finli olmayan ilk CEO’su oldu. Fakat 
kimilerine göre Elop sadece Nokia ve Microsoft’un 
birleşmesi için şirketin başına getirilmişti. Öyle de oldu. 
2013 yılında Microsoft, Nokia’yı satın aldı. Bu birleşmeden 
sonra Nokia efsanevi telefonu 3310’un yeni bir versiyonunu 
çıkararak piyasaya tekrardan giriş yaptı.  
Şimdiyse Android sistemli yeni telefonlar çıkarmaya  
devam ediyor. 

1865
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1998

1967

1991

2017
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Fredrik Idestam, 
Finlandiya’da 
Nokia’nın 
temellerini attı. 

Şirketin ismi “Nokianvirta” 
nehrinden esinlenerek Nokia oldu. 

Nokia “Finlandiya Kablo” ile 
“Finlandiya Kauçuk”  şirketleriyle 
birleşti.

Nokia şirketi sadece telefon 
üretme kararı aldı. Nokia 1011 
modelini tanıttı.

Nokia dahili kamerası olan 
ilk telefonu 7650’yi tanıttı.

Nokia efsanevi modeli 3310’un  
yeni versiyonunu tanıttı.

Nokia ilk 3G kullanan 6650 
modelini tanıttı.

Nokia neredeyse bir 
kilo ağırlığındaki ilk 
taşınabilir telefonu 
üretti.

Nokia dünyanın en büyük  
telefon üreticisi oldu.

2007-11
Nokia dünyanın en değerli 
5. markası oldu.

Nokia’nın Microsoft ile olan 
ortaklığı duyuruldu.

Nokia’nın Finli 
olmayan ilk 
CEO’su 
Stephen Elop.
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üretmeye başladı. Powerbook adını verdikleri taşınabilir 
bilgisayarın ardından ‘93 yılında bugünkü tablet bilgisayarların 
en basit versiyonunu satışa sundu.
Jobs’un mükemmeliyetçi oluşu ve zor bir karaktere sahip 
olması Apple’ı zora sokuyordu. 1985 yılında Jobs, Apple’dan 
ayrıldı. 1987’de Wozniak’ın da şirketten ayrılmasının ardından 
şirketin iki büyük kurucusu Apple ile bağlarını koparmış oldu. 
Bir süre Jobs olmadan yoluna devam eden Apple 1996 yılında 
Jobs ile arasını düzeltmeye çalıştı. Önce Jobs’un şirketi olan 
NeXT’i satın alan Apple daha sonra da Jobs’u şirkete geri 
çağıracaktı.
Yönetiminde yaşadığı değişikliklerin ve satışlarda düşüşe 
gidilen bir dönemin ardından Apple, Microsoft ile 5 senelik bir 
anlaşma yaptı. Office uygulamalarının Mac’lerde 
çalışabilmesinin önünü açan bu anlaşmanın amacı düşen 
satışları yükseltebilmekti.
Çıkardığı Mac bilgisayarlarla hem kullanıcıların bilgisayarlarını 
özelleştirebilmelerini sağlarken hem de estetik açıdan en 
iyisini tasarlamaya çalışan Apple gün geçtikçe ulaştığı kitleyi 
büyütmeye başladı. 2001 yılında satışa sunduğu iPod tüm 
piyasayı alt üst etti. Zarif yapısı, iyi ses kalitesi, sadeliği ve 
tekerlek yapılı tuşlarıyla kullanıcıların kalbini fetheden iPod, 
Sony’nin Walkmen markası ile yarattığı portatif müzik çalar 
furyasını bambaşka bir boyuta taşıdı.
2000’lerin başında iPod için tasarım çalışmaları yapılırken 
aslında iPhone’un ilk tasarımı ortaya çıkmıştı. Apple üzerinde 
çalıştığı dokunmatik ekran ile bir nevi tablet üretmeyi 
planlıyordu. Fakat Jobs bunun bir telefon olması gerektiğine 
inanıyordu. Uzun çalışmaların ve bin kişinin üzerinde çalıştığı 
büyük projenin ardından 2007 yılında Apple, iPhone’u tanıttı. 
Hem müzik dinleme hem kamera hem telefon hem de cep 
bilgisayarı özelliklerine sahip olan iPhone 29 Haziran 2007’de 
satışa çıktı. iPhone’un satış başarısı iPod’u da aştı ve Apple 
akıllı telefonda yepyeni bir döneme kapı aralamış oldu. Her yıl 
yeni bir iPhone modeliyle karşımıza çıkan Apple’ın tanıtım 
günleri ve yeni modelleri tüm dünya tarafından yakın bir ilgiyle 
takip edilmeye başlandı. 2010’da ise taşınabilir tablet 
bilgisayarlarda çığır açacak bir gelişme yaşandı ve Apple, iPad 
ismindeki ‘tablet bilgisayar’ı satışa sundu. Ne yazık ki çok 
değil, yaklaşık bir sene sonra iPhone 4S ve Siri’nin tanıtımının 
ardından Steve Jobs bir süredir yaşadığı sağlık sorunları 
nedeniyle hayata gözlerini yumdu.  Jobs’un ardından Apple’ın 
akıbeti merakla bekleniyordu ki şirket hız kesmeden 
üretimlerine devam etti. O senelerde iPhone 5 ve 5S’i 
yayınladıklarında iPhone 5 ile ilgili bazı teknik sorunlar ile 
karşılaşıldı. Fakat yaşanılan sorunlara rağmen kullanıcılar 
Apple’dan vazgeçmedi. Dünya çevresindeki diğer markalar 
ürettikleri telefon ekranlarını büyüttüğünde, kullanıcılar 

bundan çok memnun kaldı. Jobs’un ısrarla büyük ekranlı 
iPhone’u reddetmesinin ardından 2014’te Apple nihayet 
iPhone 6 ve iPhone 6 Plus isimli geniş ekranlı iki modelini 
çıkardı. Apple çıkardığı telefon ve tabletlerden farklı olarak 
giyilebilir teknolojiye ayak uydurarak 2014’te Apple Watch’u 
yani ‘akıllı saat’i tanıttı. Geçen aylarda Apple Watch Series 
3’ü tanıtan Apple her geçen gün yeni ürünleriyle 
teknolojiye yön vermeye devam ediyor. 

1968
1976

1977

1985

2003

2016

1996

Steve Jobs ile  
Steve Wozniak 

tanıştı.

Wozniak ve Jobs, Apple I 
isimli bilgisayarı üretti.

Apple, Mike 
Markkula’nın 
sponsorluğu ile 
resmi olarak kuruldu. 
Apple II tanıtıldı.

Jobs, Apple’dan 
ayrıldı ve NeXT 
isminde kendi 
şirketini kurdu. 

Apple dev müzik platformu  
iTunes’u tanıttı. 

iPhone 7 ve 
iPhone 7 Plus tanıtıldı.

Mac OS X işletim 
sistemi yayınlandı.
iPhone 4 tanıtıldı. 
Apple “Magic 
Trackpad”i satışa 
çıkardı.

Steve Jobs, Apple’a 
geri döndü

Apple II+ tanıtıldı. Apple’ın 
çalışan sayısı 250’ye yükseldi.

Apple III tanıtıldı.

1979-80

2005-10

Jobs teknoloji 
dünyasının 

harika 
çocuğuydu.
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Geleceğin teknolojilerine bugün de sahip  
olduğumuzun farkında mısınız?  

Geleceğin teknolojilerini anlayabilmek ve 
tahmin edebilmek için önce bugünün 
teknolojilerine göz atmak gerekiyor.  

Gelin bu teknolojileri birlikte inceleyelim.

e:lab / Tatu Creative Studios  // Göktuğ Vatandaş // Uzay Ayan

ŞİMDİ Mİ 
TÜKETİRSİNİZ,

PAKET Mİ YAPALIM?
GELECEGE

U T E C H N O L O G Y
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Güvenlik
Geçmişte parola ve pin kodları ile güvenceye aldığımız 

elektronik cihazlarımız, daha önce ilkel ve pahalı bir 
teknoloji olan ‘parmak izi tanıma’ ile 2013 yılında 
piyasaya sürülen iPhone 5’in TouchID teknolojisi 

aracılığıyla tanıştılar. 2017 Eylül ayında duyurulan yeni iPhone X 
ise “Yüz Tanıma” teknolojisinin geliştirilmiş hali olan FaceID 
teknolojisi ile tanıtıldı. Peki geleneksel yüz tanıma teknolojisi ile 
FaceID arasındaki fark nedir? Geleneksel ‘Yüz Tanıma’ 
Teknolojisi kurulum aşamasında tanıması gereken yüzün 
çekilen fotoğrafını referans alıp görüntü işleme teknolojilerini 
kullanarak karşılaştırma yapar, uyuşma oluşup oluşmamasına 
göre sonuç verir. Bu teknolojide gözlük, piercing gibi yüz 
aksesuarları ya da saç, sakal gibi değişiklikler sistemin hatalı 
çalışmasına sebep olabilir. Öte yandan FaceID telefonun üzerinde 
yer alan bir dizi sensör yardımıyla yüzünüzün 3 boyutlu haritasını 
çıkararak tanıma işlemlerini yapar. öylece yüzünüzdeki 
aksesuarlar ya da değişiklikler çok düşük bir hata payıyla 
yüzünüzün tanınmamasına sebep olur. FaceID ve TouchID gibi 
teknolojiler gelecekte kullanılması beklenen Biyolojik Kimlik 
Tanıma sistemlerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Yeni jenerasyon oyunlar eskiye göre 
daha iyi oyun mekanikleri ve grafikler 
sunuyor. Özellikle ‘Unreal Engine 4’ gibi 
üst segment oyun motorlarının oldukça 

gerçekçi hatta zaman zaman gerçekten ayırt 
edilemeyen görüntü kalitesi eğlence sektöründe 
yeni bir kategori daha oluşturdu. Sanal Gerçeklik 
(VR), gerçekliği algıladığımız duyularımızı 
manipüle ederek kendimizi sanal bir gerçekliğin 
içinde bulmamızı sağlıyor. 360 derecelik 3 boyutlu 
görüntü ve çevresel ses sistemi ile kendimizi bu 
sanal gerçekliğin içinde bulmak hiç de zor 
olmuyor. Bunların dışında Artırılmış Gerçeklik 
(AR), akıllı cihazlar yardımıyla mevcut yaşantımız 
üzerinde geliştirmeler yaparak hayatımızı 
kolaylaştıran, aynı zamanda gerçek dünyayı 
‘artırarak’ eğlencemizi de ‘artıran’ bir teknoloji. 
Bunu bir kat daha arttırmak ise “Karma 
Gerçeklik” denen teknoloji sayesinde mümkün. 
Karma Gerçeklik, temel olarak Sanal Gerçeklik 
ve Artırılmış Gerçeklik’in birleştirilmesi ile 
oluşturulan teknoloji.

Eğlence



Bilimsel

Blok 
  Zinciri

T eknolojinin gelişimine bağlı olarak 
ucuzlamasının da etkisiyle Yapay Zeka (AI) 
artık herkes tarafından kullanılabilecek bir 
hale geldi. Bu sayede bilimsel projelerden 

ticari alanda sunulan çözümlere kadar yapay zeka 
kullanımı yaygınlaştı. 
‘Chatbot’lar ve öneri motorlarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte günlük hayatımızda yapay zeka ile tahmin 
ettiğimizden daha fazla karşılaşıyoruz. Siri, Google 
Asistan gibi sesli yapay zeka asistanlarla da oldukça 
vakit geçirir olduk. Kimi zaman esprili cevapları kimi 
zaman ise bize günlük hayatımızda asistanmışçasına 
yardım ediyor oluşları onları gerçek bir insandan ayırt 
edilemez hale getiriyor. Sözün özü, yapay zeka ile 
gerçek zeka her geçen gün birbirine yaklaşıyor.

N edir bu blok zinciri? İlk defa Bitcoin ile ortaya çıkmış, içerisindeki 
kayıtların birbirine şifreli elementlerle bağlı olduğu ve sürekli 
büyüyen dağıtılmış bir veri tabanıdır. Sistem temel olarak mini 
kodlardan oluşur. Blok zincirinin kullanıldığı alana göre değişken 

bilgiler barındıran bu mini kodlar, birleştiklerinde blok kodları oluşturur. Oluşan 
blok kodlarının büyüklüğü, içerisinde barındırdıkları mini kodlara göre 
değişebilir. Oluşan her bir blok, kendisinden bir önceki ve bir sonraki blok ile 
bağlıdır. Bu bağlantıdan bahsetmek gerekirse; örnek olarak elimize ‘B’ 
bloğunu alalım, ‘B’ bloğu kendisinden bir önceki ‘A’ bloğunun ve kendisinden 
bir sonraki ‘C’ bloğunun özet bilgisini içeren şifrelenmiş bir mini başlık kodunu 
başlangıç olarak alır ve kendisini bu mini kodu oluşturarak şekillendirir.
Sistemin çalışma mantığını açıklamak gerekirse, ilk veri girişi bir noktadan 
başlar, daha sonra sistemdeki kullanıcılar kendisinden önce oluşturulan tüm 
veri yapısını bilgisayarlarına indirirler. Kullanıcı veri girişi için sisteme istek 
attığında yeni bir zincir oluşturarak o an sistemde bulunan en uzun blok 
zincirine katılır. 

U T E C H N O L O G Y



D
ers çalışma ile ilgili pek çok öğrencinin temel sorunları benzerdir. Yanlış çalışma 
alışkanlıkları, temel bilgi eksikliği, derslere ve sınavlara karşı kaygı durumunun 
yüksekliği, kişisel ve ailesel problemler gibi birçok neden öğrencilerin çalıştığı 
dersten aldığı verimi önemli ölçüde etkiliyor. Bunlar ve benzeri faktörler verimli 

ders çalışmayı imkânsız hale getirerek ders çalışma alışkanlıklarının edinilmesine 
engel oluyor, öğrenciyi başarıdan uzaklaştırıyor. Bilinçsizce çok çalışmak yerine 
verimli ders çalışma yollarını bilip, kendisine en uygun olan yolu uygulayan öğrenci 
çalışmalarından beklediği sonucu alabilir. 

10 ADIMDA
VERIMLI DERS ÇALIŞMA

“Dersi derste dinlemek” klişesini bir kenara bırakın. 
Ders çalışmak her zaman dikkat, disiplin ve ciddiyet 
gerektirir. Başarının anahtarı sizin için hazırladığımız bu 
10 adımlı ders çalışma tekniklerinde gizli belki de...



U M E T H O D
PEKI, VERIMLI DERS ÇALIŞMA 
YÖNTEMLERI NELERDIR?

1 Hedeflerinizi Belirleyin
Hayatınız boyunca yapacağınız her çalışmada sizi 
motive eden şey bir hedefinizin olmasıdır. Bu 

sebeple kendinize yakın ve uzak hedefler koymalısınız. 
Örneğin; istediğiniz bölüm ve üniversiteyi kazanmak, 
bir sonraki sınavda ulaşmak istenilen notu belirlemek 
gibi hedefler sizleri motive edecektir. 

2 Çalışma Planı Oluşturun
Aynı anda birçok ders ve konu üzerinde 
çalışmanız gereken ve hangisine önce 

başlayacağınızı belirlemekte zorlandığınız anlar olur. 
Bunun sebebi çalışmalarınızın belli bir plana dayalı 
olmamasından kaynaklanır. 
Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı gün çalışmanız 
gerektiğinde hangisinden başlayacağınızı bilemediğiniz 
ya da çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz 
anlar oluyor mu? Bu soruya yanıtınız “evet” ise sizin 
planlı çalışma konusunda zorlandığınızı söyleyebiliriz. 
Zamanınızı etkili kullanabilmek için çalışma 
çizelgelerinizde;

• Hangi gün ve saatte, hangi derse çalışacağınız, 
• Hangi konuyu, hangi gün çalışacağınız ve hangi gün 
tekrarını yapacağınız, 
• Ödevlere ayıracağınız zaman diliminiz,
• Sınav tarihleriniz ve sınav öncesi tekrarlarınız, 
• Haftalık ve aylık tekrarlarınız, 
• Okulda geçirdiğiniz zaman, mola ve dinlenme 
süreleriniz ve hobilerinize ayırdığınız zaman gibi bilgiler 
yer almalıdır. 

3 Çalışma Ortamınızı Düzenleyin 
Çalışma ortamınız mümkün olduğunca 
dikkatinizi dağıtabilecek etkenlerden uzak, 

sade ve sessiz olmalıdır. Işık, oda sıcaklığı, 
gürültü, çalışma masasının ve sandalyenin 
rahatlığı gibi fiziksel etkenler size en uygun 
şekilde düzenlenmelidir. Dikkat dağıtıcı cep 
telefonu, televizyon, bilgisayar gibi araçlar 
çalışma ortamınızda olmamalıdır.

4 Derslerinize 
Hazırlıklı Gidin 
Derslere ön hazırlık 

yaparak gitmek derse ve 
konulara olan 
önyargınızın 

kırılmasını ve derse aktif katılımınızı sağlayacaktır. 
Araştırmalar en etkili öğrenme yönteminin sınıf içinde 
karşılıklı tartışarak, öğrencilerin öğrenme olayının içine 
aktif olarak girmeleriyle, yaparak ve yaşayarak 
oluştuğunu gösteriyor. Derse hazırlıklı gitmeniz, derste 
aktif olmanızı sağlayacağı için dersi etkili şekilde 
öğrenmenizi de kolaylaştıracaktır.  

5 Çalışmanızı Engelleyen 
Faktörleri Ortadan Kaldırın 
Çalışmalarınızı olumsuz etkileyen faktörleri 

ortadan kaldırmak için ilk önce bu faktörlerin neler 
olduğunu listeleyin. Uykusuzluk, yorgunluk, açlık, aşırı 
tokluk, korku, kaygı yüksekliği, heyecan, çalışma 
ortamınızın size uygun olmaması, dersiniz için gerekli 
araç gereçlerin eksikliği, telaş gibi sizleri engelleyen 
etkenleri tespit edip çalışmaya başlamadan önce 
bunları mutlaka önleyin. 

6 Farklı Kaynaklardan Yararlanın 
Çalıştığınız dersle ilgili, anlamakta güçlük 
çektiğiniz konu olduğunda değişik kaynaklardan 

yararlanın. Elinizin altında ders kitapları, yardımcı 
kitaplar, farklı internet kaynakları ve örnek çözümlü 
kitapların bulunması süreçte faydalı olacaktır.

7 
Ders Sonunda Kendinizi 
Değerlendirin 
Konu tekrarlarınız bittikten sonra kendinizi 

değişik sorular, testler veya problemlerle değerlendirin. 
Cevaplayamadığınız soruların ait olduğu konuları 
tekrar ele alın. Özellikle sınavlardan sonra yanlış 
yaptığınız sorular üzerinde durarak bu konuları tekrar 
çalışın. 

8 Ezberlemekten Kaçının 
Öğrenmeye çalıştığınız konuyu ezberlemekten 
kaçının. Ezberleyen öğrenci yorum yapma, 

bağlantı kurma, sebep sonuç ilişkisini görme, ana fikir 
bulma konularında zorluk yaşar. Bu nedenle mutlaka 
anlaşılan konularla ilgili bol ve değişik soru örnekleri 
çözmek konuları pekiştirmenize yardımcı olur.

9 Zorlandığınız Derslere Zaman 
Ayırın 
Çok zorlandığınız bir dersin tüm konularını 

öğrenmeye çalışıp dersten uzaklaşmak yerine, 
anlayabileceğiniz kısımları seçerek öncelikle bu 
konular üzerinde durun. Böylece o dersle ilgili hiç soru 
çözmemek yerine, öğrendiğiniz konulardan çıkabilecek 
soruları çözebilirsiniz. 

10 Kendinizi Ödüllendirin 
Çalışmalarınız sonucunda istediğiniz hedefe 
ulaştıkça kendinize küçük ödüller verin. 

Örneğin; kendinize ‘bugünkü hedeflerimi 
gerçekleştirirsem uyumadan önce film izleyeceğim’, 
‘çalıştığım bölümü bitirince, bir kahve içeceğim’ veya 
‘bu üç sayfayı bitirmeden çay içmeyeceğim’ gibi ödül 
ve kurallar koyduğunuzda çalışma isteğiniz artacak ve 
çalışmalarınızda süreklilik sağlanacaktır.

U M E N T O R



Interrail Pass “hem çok, hem ucuza gezeyim”, 
“haritamı kaptığım, sırtıma çantamı taktığım gibi 
yola düşeyim” diye hayal kuran gençler için 
Avrupa’yı karış karış seyahat etmenin 
son yıllardaki en güzel yolu. İçinde bir 
gezgin yatan herkes hayatında en 
az bir kez bu sistemi deneyimlemeli... 
Peki, Interrail Pass bunu nasıl 
mümkün kılıyor? 

D
ünyaca ünlü Japon yazar ve film 
yönetmeni Ryū Murakami’nin dediği 
gibi: “Dünyadaki yüz bin şehrin her 
birinde güneş benzersiz şekilde 
batıyor. Sadece bir defa buna şahit 
olmak için seyahat etmeye değer.” 
Interrail Pass tam da bu sözü 

doğrulamak için yaratılmış bir sistem sanki. Neredeyse 
tüm Avrupa’da gezginlere ucuz ulaşım olanağı 
sağlamayı amaçlayan bir pas bilet uygulaması. Aynı 
biletle, istenen yerde ve zamanda, istenen trene binme 
olanağı sağlıyor. Bize ise yalnızca hayallerimizdeki rotayı 
haritamızda işaretlemek kalıyor. 30 ülkede geçerli olan 

bu tek bileti alan gezginler, kendini yollara vuruyor ve 
kısa sürede istedikleri kadar ülkeyi geziyorlar!
Interrail, Avrupa’nın dört bir yanını saran demir yollarını, 
5 gün-bir ay arasında, seçeceğiniz bir Avrupa ülkesinden 
herhangi birisine sınırsız ve serbest bir şekilde 
dolaşmanızı sağlıyor. Yani kısaca, “aylık akbil”in ülkeler 
ve şehirler arası tren yolculuklarına uyarlanmış 
versiyonu. Interrail’in tüm Avrupa’da özellikle de gençler 
tarafından tercih edilmesi, hatta ‘Interrail yapma’nın 
birçok Avrupa ülkesinde gençler arasında adet haline 
dönüşmesinin nedeni, getirdiği sayısız avantaj. Tabii 
bunlardan en önemlisi ekonomik bir yolculuk olması ve 
bir tatilde olabildiğince fazla ülke gezme fırsatı sunması. 

Trenle yaptığınız bu yolculuklarda, tekrar tekrar 
kullanabileceğiniz biletiniz sayesinde aynı gün içinde 
birkaç ülke gezme imkanına bile sahipsiniz. 1 ay içinde 
rahatlıkla 10 -15 farklı şehri doya doya gezme imkanını 
size tanıyan Interrail, genç kuşak ‘back packer’ların (sırt 
çantalı gezginlerin) adeta velinimeti. Siz de bu sene tüm 
Avrupa’yı gezip görmek istiyorsanız, yapmanız gereken 
şeyler şunlar: Yanınıza kafadar bir arkadaşınızı almak, 
sırt çantanızı toparlamak, rotanızı belirlemek ve 
gideceğiniz ülke ve şehirler hakkında bilgi toplamak... 
Konu hakkında açılmış yüzlerce seyahat blog’larından ve 
Facebook sayfalarından ise her türlü bilgiyi almak ve 
tecrübeyi edinmek mümkün.

RAYLARDA
AVRUPA
BIRLESIYOR

          ÇANTA: Çantanızı olabildiğince küçük tutmaya 
çalışın. Bu, gezerken size büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca 
fotoğraf makinesi, telefon, gözlük, su şişesi gibi eşyalarınızı 
taşımak için yanınızda küçük bir çanta daha olması, yine 
gezinizde size yardımcı olacaktır.

          ROTA: Kalacağınız gün ve gideceğiniz ülke sayısına 

göre önceden bir planlama yapın, hangi şehirde nereleri 
göreceğinizi bilerek bir program yapmak işi kolaylaştıracaktır.

      FESTİVALLER: Avrupa’nın birçok yerinde özellikle 
yaz aylarında çok eğlenceli festivaller oluyor. Rotanızı 
yaparken en azından bir festivale denk gelecek şekilde 
ayarlayabilirsiniz.

UFAK
TAVSİYELER



SORULARLA INTERRAIL
InterRail Biletini Kimler Alabilir?
Interrail Pass biletini Avrupa ülkelerinde 
veya Türkiye’de daimi olarak ikamet edenler 
ya da en az 6 aydır Avrupa veya Türkiye’de 
yaşadığını belgeleyenler alabilir. Kısacası, Türkiye 
vatandaşları için bilet almaya engel hiçbir durum 
bulunmuyor. 

InterRail Bileti Hangi Ülkelerde Geçerli? 
Tam 30 ülkede geçerli: Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda 
Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Karadağ, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya 
Cumhuriyeti, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, 
Yunanistan...

Interrail Biletleri Ne Kadar?
28 yaşından küçük veya 60 yaşından büyük 
yolcular Interrail Pass biletini daha ucuza 
ediniyorlar. Günlerine ve trene biniş haklarına göre 
değişen 7 farklı bilet tipi bulunuyor. 2017 yılında 
Interrail bilet tarifeleri 200-500 euro arasında 
değişkenlik gösteriyor.

InterRail Ne Zaman Yapılır?
4 mevsim, 12 ay, 52 hafta, 365 gün Interrail Pass 
bileti alabilirsiniz! Fakat bahar ve yaz aylarında 
yapmak daha rahat gezmenizi sağlayabilir.

İyi de her ülke için vize mi alacağım?
Tabii ki gideceğiniz her ülke için vize almanız 
gerekmiyor. Schengen vizesi alarak tüm ülkelere 
rahatça seyahat edebiliyorsunuz. Genellikle 
15 gün içinde Schengen vizenizin başvurusu 
sonuçlanıyor.

           BÜTÇE: Harcayacağınız parayı gün sayısına 
bölmek ve bu şekilde harcamak mantıklı bir seçenek 
olabilir. Interrail’de önemli olan bütçenizin az ya da 
çokluğu değil, onu idareli kullanmaktır!

             KONAKLAMA: Ortalama 15 euro gibi 
fiyatlara hostellerde kalabilirsiniz. Birçok gezginin 

konaklama noktası olan hosteller, ayrıca başka 
maceracılarla da tanışıp muhabbet kurabileceğiniz 
yerlerdir. Fakat yola koyulmadan bir araştırma şart.

             YEMEK: Başka kültürleri tanımanın en güzel 
yollarından biri mutfağını tanımaktır. Kahvaltıları hızlı 
geçiştirseniz de öğle yemeklerinde gittiğiniz yerin 

meşhur restoranlarına girmek hem sizi mutlu edecektir, 
hem de gün ortasında dinlenme imkanı sunacaktır.

              BİSİKLET: Avrupa’nın birçok ülkesinin 
bisiklet kullanımına elverişli olması, bisikletle 
gezmeyi cazip kılıyor. Bu sayede zaman kazanarak 
çok fazla yer görme imkanına da sahip olabilirsiniz.

U T R A V E L



U C L A S S

Petek Berk
Sınıf: 9-D
Okul:  Uğur Okulları 
Halkalı Kampüsü

En sevdiğin ders?  
EDEBIYAT-INGILIZCE

Son derste hangi konuyu işlediniz? 
FIZIK MADDE  VE ÖZELLIKLERI

Yanında oturan sıra arkadaşının en sevdiğin özelliğini 
söyler misin?  

EMPATI KURMASI

Öğretmenlerin arasında en çok hangisine hayransın? 
Neden? 

HEPSI, ÇÜNKÜ KENDI ALANLARINDA ÇOK IYILER.

En sevdiğin müzik grubu?  
DUMAN

En sevdiğin renk?  
PEMBE VE MOR

En sevdiğin film?  
HARRY POTTER SERISI

En sevdiğin kitap? 
KÜÇÜK PRENS

Superman mi, Batman mi? 
SUPERMAN

Izlemekten en çok keyif aldığın spor? 
VOLEYBOL

Oynamaktan en çok keyif aldığın spor? 
VOLEYBOL

Beden eğitimi mi, resim mi? 
BEDEN EĞITIMI

Ingilizce mi, matematik mi? 
INGILIZCE

Kantinde yemekten en çok zevk aldığın şey? ÇIKOLATA

Ayran mı, süt mü? 
AYRAN

Gelecekte ne olmak istiyorsun? 
MIMAR VEYA PSIKOLOG
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