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Teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Sürü-
cüsüz araçların, uzay seyahatinin, insansız hava 
araçlarının ve daha bir dolu yeniliğin her geçen 

gün hayatımıza biraz daha nüfuz ettikleri zamanlardan 
geçiyoruz. Elektrikli arabalar, nanoteknolojik tedaviler, 
akıllı daireler... Ve daha neler neler... Harika bir dosya 
ile bu ay bilim insanlarının öngörülerine kulak verdik, 
biraz geleceğimize dair fikir jimnastiği yapalım istedik.
Biliyorsunuz, ilk sayımızdan beri e-Spor önem ver-
diğmiz bir konu. Hatta ikinci sayımızda bunu kapağa 
taşımış, yakından incelemiştik. Şu sıralar ise bir sinema 
filmi gösterimde. Sinema tarihinin ilk e-Spor filmi olarak 
vizyona çıkan “İyi Oyun”un yönetmeni Umut Aral ve 
başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu bu sayımızda konu-
ğumuzdu. Filme ve bilgisayar oyunlarına dair merak 
ettiklerimizi biz sorduk, onlar anlattı.
NTV’nin başarılı haber sunucusu Ahmed Arpat mutfak-
tan yetişmiş bir haberci. Uğur Okulları öğrencilerinin 

habercilikle ilgili kafalarındaki tüm soruları içtenlikle 
yanıtladı. Açıkçası, haberci olmanın ne kadar büyük 
sorumluluk ve birikim gerektirdiğini onun yanıtları çok 
iyi anlatıyor. 
Bu sayıda bazı başarılı genç sporcularımızı gündemi-
nize getirmek istedik. Başarıları ana akım medyada 
her zaman yer bulamayan bu gençler son dönemde 
göğsümüzü kabartan sonuçlara imza attılar: Okçu-
muz Mete Gazoz, jimnastikçimiz Ayşe Begüm Onbaşı, 
tenisçimiz Yankı Erel ve yüzücümüz Sümeyye Boyacı… 
Hepsinin hikayesi size ilham verecek…
10 Kasım ulusumuz için yas günü. Atatürk’ü yitirdiğimiz 
o gün için biz de Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtka-
bir’e yakından bakalım istedik. 
Bunlar dışında U Mag yine dolu dolu. Hemen sayfaları 
çevirmeye başlayın… Soğumaya başlayan havalarda 
sizlere geleceğinize dair ilham verecek bir sayı hazır-
layabildiysek ne mutlu bize…
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“Senin 
Hikayen 
Başlıyor” 
#KitapBenim

u.tigers@utigers_

Nasılsınız Arkadaşlar? 

Kasım ayına sizler de benim gibi hızlı bir 

giriş yaptınız biliyorum. 

Ben bu ay bir gün bir masalın kahramanı, 

bir gün bir romanda en karmaşık olayları 

çözen bir dedektifim! Nasıl mı 

başarıyorum? 

Çünkü #KitapBenim 

Yeni bir dünyanın kapılarını, okumaya 

başladığım kitap ile açıyorum. 

Okuduğum cümlelerle birlikte dağları, 

tepeleri aşabiliyor, kuşlar gibi havada 

süzülüyorum! Uzayı keşfediyor, tarihe 

yolculuk edip Mozart’ı da yakından 

tanıyorum!  
Hayal kuruyorum!  

Şimdi bu hayalleri beraber kurma zamanı! 

Her gün okuyacağın kitabın kapağını 

açtığında benim gibi yeni dünyalar 

keşfetmeni diliyorum. Senin hikayen, 

kitabını açtığında başlıyor! Keşfettiğin 

dünyaları dilediğin zaman benimle 

paylaşman için ise #KitapBenim etiketini 

sana hediye ediyorum. 

Hadi biraz hayal kuralım! 

Devamını getirmek ister misin?

Ertesi gün kahramanlarımız yeni bir 

macera ile karşılaştılar… 

U W O R D

U-Tigers
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18  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar

Bir Yaz Gecesi 
Rüyası

Tepekule Kültür ve 
Kongre Merkezi, 

İzmir

Hindistan 
Eşkıyaları 

Alaittin Eraslan 
Tiyatro Günleri

Hansel ve Gratel 
Gazi Ortaokulu, 

İzmir

Doğu Demirkol 
Stand-Up Şovu

Adana Büyükşehir 
Belediyesi 

Tiyatrosu, Adana

Robin Hood Duman 
Kolin Hotel, 
Çanakkale

Fantastik 
Canavarlar: 

Grindelwald’ın 
Suçları 

The Land of 
Legends 
Antalya

Hoca Nasrettin 
Ne Ettin

Fenerbahçe Düşyeri 
Sahne, İstanbul

Saçma Lamalar 
Mi Gallery  

Bodrum, Muğla

Minik Eller Pizza 
Pişiriyor

Eataly, Zorlu AVM, 
İstanbul

Etnografya 
Müzesi
Ankara

Turkish Airlines 
Open 2018

Regnum Carya Golf 
Club, Antalya

İyi Oyun İlber Ortaylı ile 
Kişisel Gelişim 

Zirvesi
Iyaşpark, Süleyman 

Demirel Kongre 
Merkezi, Isparta

İstanbul Komedi 
Festivali-Güldüy 

Güldüy Show 
Çocuk Best Of
BKM, İstanbul
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Ata Demirer 
Gazinosu 

BKM, İstanbul

Örümcek-Adam: 
Örümcek 
Evreninde 

Anadolu Ateşi
Atatürk Kongre KM, 

Bursa

Rahmi M. Koç 
Müzesi
İstanbul

Aquaman

Romantizma 
Antalya Kültür 

Merkezi, Antalya

Cartoon Network 
Bilinmeyenler 

Dünyası
Imagineer Kids, 

İstanbul

Barış için Müzik 
Orkestrası - Neşeli 

Pazarlar
Enka Oditoryumu, 

İstanbul

Notre Dame’in 
Kamburu Müzikali

Mardin Artuklu 
Üniversitesi, Mardin

Hayal Çalan 
Cadı

Zorlu PSM, 
İstanbul

The Real Group 
Turkey 

MEB Şura Salonu, 
Ankara

Bumblebee Fazıl Say Truva 
Sonatı İstanbul 

Prömiyeri
Wolkswagen Arena, 

İstanbul

Lunapark 
Gezegeni 
Zorlu PSM, 

İstanbul

Fırat Tanış ile Gelin 
Tanış Olalım 

Meb Şura Salonu

Merhaba 2019!!

İstanbul Modern 
Çocuk Atölyeleri

Yeni Yılın Maskeleri
Emaar AVM, İstanbul

Her Yaştan Çocuklar 
İçin Sermet Erkin 
İllüzyon Gösterisi
Osman Hamdi Bey 

Kültür Merkezi, 
Kocaeli

İstanbul Oyuncak 
Müzesi

Kadıköy, İstanbul

U A G E N D A
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BERKAY: Umut Bey, “İyi Oyun”un 
senaryosu size nasıl ulaştı?
Kuryeyle ulaştı :) “İyi Oyun”un senaryosu bundan 
yaklaşık bir yıl önce e-Spor üzerine bir film 
yapmak istiyoruz talebi ile yapımcılar tarafından 
aktarıldı. O zaman daha başlangıç 
aşamasındaydı ve bir yol haritası şeklindeydi, 
“League of Legends” (LOL) turnuvası ve bir 
takımın yaşayacağı bir macera şeklindeydi, daha 
sonra ben de bu işe dahil oldum ve çekim 

aşamasına kadar olan süre boyunca beraber 
yeşerdik. Emre Sirel ile beraber yola çıktık, Emre 
Sirel LOL’de mesaisi benden daha fazla olan bir 
arkadaş, dolayısıyla oyuncuların dünyasında 
neler olduğundan çok haberdardı, dolayısıyla 
beraber çalışmak keyifli bir süreç oldu.
AYŞENUR: Peki Mert Bey, proje sizin 
önünüze nasıl geldi?
MERT YAZICIOĞLU: UMUT HOCA SAĞOLSUN 
PROJEYİ OKUDUKTAN VE ÇALIŞMALARA 
BAŞLADIKTAN SONRA GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI 

BENİ. BEN DE OYUNLARA İLGİLİYİM. HOCAMIZ 
İLE GÖRÜŞMEDEN BİR HAFTA ÖNCE BEN 
MAIN’İM, SUPPORT OLARAK OYUN OYNAMAYA 
BAŞLADIM, MORGANA OYUNCUSU OLARAK.  
NORMALDE GALIO OYNUYORUM AMA ONU 
AÇMAK İÇİN 6. LEVELA ULAŞMAK, PARA 
YATIRMAK GİBİ SÜREÇLER OLUYOR. AKABİNDE 
HOCAMIZLA İLETİŞİME GEÇTİK, KENDİSİ DE 
SAĞOLSUN BENİM ÇALIŞIP GELMEME ÇOK 
SEVİNMİŞ, BEN DE BURADAN TEŞEKKÜR 

EDİYORUM SAYENİZDE.
UMUT ARAL: Evet, orada küçük bir parantez 
açayım; Mert ile ilk tanışmamızda hem 
duruşuyla hem hazırlanmış olmasıyla artı oyuna 
da hakim olmasıyla beni şaşırttı. Tabii usulen ilk 
görüşmede rol senin demedim. Onun için de 
sürpriz olmuştur. 
MERT YAZICIOĞLU: Böyle bir tanışma 
hikayemiz var yani :)
ZEYNEP: “İyi Oyun” ile ilgili şu ana kadar 
basında çıkan yazılarda ‘dünyanın ilk 

e-Spor'u

2 Kasım'da vizyona giren "İyi Oyun" bir grup gamer'ın 
katıldıkları e-Spor turnuvasına hazırlanma çabalarına 
odaklanıyor. Bir grup Uğurlu 'gamer' öğrencimiz filmin 

yönetmeni Umut Aral ve başrol oyuncusu Mert 
Yazıcıoğlu ile buluştu, filme ve video oyunlarına 

bakışlarına dair merak ettiklerini sordu.

BERKAY YAŞAR KARAKOÇ
UĞUR OKULLARI BÜYÜKÇEKMECE K AMPÜSÜ

ZEYNEP AKDOĞAN 
UĞUR OKULLARI K ARTAL K AMPÜSÜ

AYŞENUR TEMELOĞLU
MALTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ

KERİM CAN ORBEYİ
MALTEPE UĞUR ANADOLU LİSESİ

U I N T E R V I E W

ciddiye alan ilk film

SÖYLEŞİ:
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e-Spor temalı gençlik filmi’ şeklinde bir 
ifade var. Gerçekten henüz dünyada hiç 
e-Spor konulu bir film çekilmedi mi?
UMUT ARAL: Bu alanda henüz böyle bir film 
çekilmedi. Kanada’da vizyona girip girmediğini 
bilmediğimiz bir yapım olduğunu biliyorum. 
YouTube’da bir web serisi çıkmıştı, onun dışında 
bir Amerikan filmi var. Onda da orta yaşı geçkin 
bir adamın para kazanmak için e-Spor 
dünyasına giriş hikayesi var. YouTube’daki “Good 
Game” isimli dizide de iki genç var, paraya ihtiyaç 
duyuyorlar ve bir şekilde e-Spor’a girmeye 
çalışıyorlar. Bu filmler hep e-Spor dünyasına 
girildiği zaman para kazanılabilecek, dalga 
geçilebilecek gibi ele alıyorlardı. Bu anlamda 
e-Spor’u bir spor olarak ciddiye alan ve oynayan 
herkese bir sporcu olduğunu ve aslında 
geleceğin sporu olduğunu gösteren bir film 
gerçekten yapılmadı. O yüzden ilk defa böyle bir 
filmin Türkiye’den çıkması bizim için çok gurur 
verici.
BERKAY: Dünyada bir ilk şeklinde iddialı bir 
unvanla film çekmek üzerinizde bir baskı 
yaratıyor mu? 
UMUT ARAL: SADECE FİLM ÇEKMEK BİLE 
YETERİNCE BASKI YARATIYOR :) BENİM 
ASLINDA OMUZUMDA BASKI YARATAN DAHA 
FARKLI ŞEYLER VAR; BİRİNCİSİ GENÇLERE FİLM 
ÇEKİYOR OLMAK ÇÜNKÜ GÜNÜMÜZDE 
YETİŞKİNLERE HİTAP EDEN ÇOK ÇOK İŞ 
YAPILIYOR AMA GENÇLERİN HİKAYESİNİ 
GENÇLERE ANLATAN, ONLARIN YAŞITLARININ 
OYNADIĞI BİR FİLM YAPMAK ÇOK FAZLA 
GERÇEKLEŞMİYOR. DOLAYISIYLA ONLAR 
TARAFINDAN ANLANABİLMEK VE ONLARA 
DOĞRU ŞEYİ ANLATABİLMEK ÖNEMLİ. BU FİLM 
HEM GENÇLERE HEM DE EBEVEYNLERE BİR 
ŞEY ANLATIYOR, ÇÜNKÜ HERKESİN E-SPOR İLE 
İLGİLİ AZ BİLGİSİ VAR.
Ebeveynler de çok şey söylüyor. “Çocuklarımızın 

gözleri bozuluyor mu? Çok oynuyorlar, ekranın 
başından kalkmıyorlar” gibi. Evet doğru, çünkü 
e-Sporcu olabilmek için bütün bu gerekenleri 
yapmak lazım, ama bunların yanında 
beslenmek, spor yapmak, arkadaş ilişkilerinin iyi 
olması lazım… Çünkü takım halinde olmak 
gerekli, dolayısıyla bütün bunları anlatan bir film 
yapmak üzere yola çıktık, bu da benim 
omuzlarımda büyük bir baskı yarattı.

KERİM: Filmin yapımcıları arasında son 
e-Spor ligi şampiyonu BAUSupermassive’in 
kurucularından Hakan Baş da bulunuyor. 
Üniversitemizin takımından veya farklı 
e-Spor takımlarından içerik desteği aldınız 
mı?
UMUT ARAL: Çok sevdiğim bir anekdot var bu 
konu ile ilgili. Konuşurken kendilerine size olan 
ilgi nasıl, Supermassive şampiyon ve size olan 

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

UgurOkullari

ugur.okullari

UgurOkullari

“E-SPORCU OLABİLMEK İÇİN 
İYİ BESLENMEK, SPOR 
YAPMAK VE ARKADAŞ 
İLİŞKİLERİNİN İYİ OLMASI 
LAZIM. TAKIM HALİNDE BİR 
BÜTÜN OLMAK GEREKLİ. 
BUNLARI ANLATAN BİR FİLM 
YAPMAK ÜZERE YOLA ÇIKTIK, 
BU DA BİR BASKI YARATTI.”
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tepkiler ne şekilde diye sordum. Çok ilgi var, 
takipçilerimiz oldukça fazla dediler. “Peki sokağa 
çıkabiliyor musunuz, yürürken tepkiler nasıl 
oluyor?” dedim. Bizi tanıyanlar sokağa çıkmıyor 
ki dediler :) Bunu başka hiç kimseden 
öğrenemezsiniz, gerçek bir e-Sporcu bunu bilir. 
Bunu bilmek bizim için de çok önemli oldu, 
filmde de takım seyirciyle karşılaştığında buna 
göre bir reaksiyona giriyor. Dolayısıyla onlarla 

vakit geçirmek çok öğretici oldu. 
ZEYNEP: Fragmanlarını izlediğimiz zaman 
filmde epeyce efekt yoğun sahneler 
olduğunu görüyoruz. Bu sahnelerin 
altından nasıl kalktınız?
UMUT ARAL: Ben çocukluğumdan beri post 
prodüksiyona çok meraklıyım. Daha lise sondan 
beri post prodüksiyon, animasyon üzerine 
dersler alıyordum. Kendim de yönetmen 

olmadan önce animasyonla ilgili bir şeyler 
yapabilir miyim diye düşünerek başlamıştım. 
Daha sonra filmler çekmeye başladım ve ilk 
çektiğim filmlerde de hem kısa filmler hem 
reklam filmleri olsun çok efektli işler yaptım. 
Hem Türkiye’de, hem yurtdışında yaptım, 
dolayısıyla benim daha evvel çok çalıştığım bir 
alandı. Film içinde de böyle bir sahne olmasını da 
zaten ben çok istedim çünkü oyun dünyasını 
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tamamiyle anlatabilmek için gerçekten efektli 
sahnelere ihtiyaç var ve filmde de fragmanda da 
fark etmişsinizdir, aslında o oyunu oynayanların 
biraz hayal dünyası. Oyunu sanki parçası gibi 
hissediyorlar. Galio’yu oynuyorum, kanatları var. 
Karşısında düşmanı Azir var, elinde mızrağı var. 
Dolayısıyla o dünyayı anlatmak için de bu efektli 
büyük bir sahneye ihtiyaç vardı. O yüzden benim 
için keyifli oldu, bir yandan da Türk sinemasında 
da böyle sahneler çok olmuyor, o yüzden de çok 
heyecanlıyım, perdede insanlar göreceği için.
AYŞENUR: Az önce bahsettiğiniz YouTube 
dizisi bir grup gencin e-Spor turnuvalarına 
katılmasını anlatıyor. Diziyi izlediniz mi ve 
dizinin filme ilham verdiği yönleri var mı? 
Varsa neler?
UMUT ARAL:  YOK ASLINDA, ÇOK FARKLI İKİ 
KONU. ORADA BİR GRUP GENÇ E-SPOR 
DÜNYASINA KATILMIYORLAR. İŞ SAHİBİ 
OLMAYAN İKİ GENÇ VAR, O ZAMANA KADAR 
PEK ÇOK İŞ DENEMİŞLER OLMAMIŞ, 
İÇLERİNDEN BİR TANESİ “E-SPORDA İYİ PARA 
VAR” GİBİ BİR FİKİR ORTAYA ATIYOR. DİZİ DAHA 
ÇOK KOMEDİ YÖNÜYLE YAKLAŞIYOR, ORADAKİ 
MACERALARI DA ÇOK CİDDİYE ALMIYORDU. 
KERİM: Türkiye’de genel olarak ailelerin 
bilgisayar oyunlarına karşı bir önyargısı 
var. Gerek sağlık açısından gerekse zaman 
kaybı olarak gördükleri için. Filminizi de 
izleyen bir sürü aile olacak, onlara 
buradan neler söylemek istersiniz? 
UMUT ARAL: Aslında film bu konuda pek çok 
şey söyleyecektir ailelere. Gençler filme ilgi 
duyacaktır, ama bence aileler de gidip görsünler. 
Çünkü geleceği görecekler. Şu anda profesyonel 
bir e-Spor takımında e-Spor oyuncuları, 
antrenörleri, koçları ama onların dışında 
beslenme uzmanları ve psikologları da var. 
Dolayısıyla bunun bir profesyonel spor olduğunu 
anlamaları açısından örnek olacağını 
düşünüyorum. Filmde de bu tip iyi beslenme, 
spor yapma gibi detaylarına özen gösterdik. Şu 
anda Amerika’da aileler çocuklarını Fortnite 
kamplarına yolluyorlar. Böyle bir gerçeğe kim 
karşı çıkabilir ki. Bundan 10 sene önce futbol, 
basketbol kampları söz konusu olduğunda 

aileler “Topçu mu olacak benim çocuğum, ne 
gerek var. Okuması lazım” derlerdi. Tabİi ki 
okumak lazım, buradan yanlış bir mesaj 
vermeyelim ama bir yandan da başka spor 
dalları ortaya çıkıyor. 2028’de olimpiyatlara dahil 
olacağı söyleniyor. Neden bir olimpiyat 
sporcusunun çıkmasına engel olalım?
MERT YAZICIOĞLU: BENİM DE AİLEMİN ÇOK 
FAZLA OYUN OYNADIĞIMDA “ARTIK KALK 
OĞLUM”, “DIŞARI ÇIK OĞLUM” DEDİKLERİ 
OLUYORDU. AMA İLLAKİ DIŞARI DA ÇIKIYOR BU 
ÇOCUKLAR VE AİLELER SADECE OYUN 
OYNARKEN GÖRÜYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. 
BEN ONA GERÇEKTEN KARŞIYIM. EVET 15 
SAAT OYNAMASINA GEREK YOK 12-13 
YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN, AMA BAŞKA BİR 
HEDEFİ VARSA VE YETENEĞİNİ 
GÖSTEREBİLİYORSA AİLELER TARAFINDAN 
DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİ 
DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ BİRÇOK OYUNCU VAR 
YURTDIŞINDA VE BİZİM DE ÇOK İYİ 
OYUNCULARIMIZ VAR E-SPOR KONUSUNDA. 
DESTEKLENMEDİKLERİ İÇİN KENDİ 
LİGLERİNDE BİR ŞEYLER YAPMAYA 
ÇALIŞIYORLAR.
KERİM: Oyunlarla aranız nasıldır? E-Spor 
konusunda iddialı mısınız?
MERT YAZICIOĞLU: E-Spor konusunda iddialı 
değilim. Çünkü o derecede bir oyuncu değilim. 
Ama ilgiliyim. 25 yaşındayım, Playstation 1’den 
beri oynarım. MOBA da oynarım, film sayesinde 
arkadaşlarla beraber LOL’e de başladık. Diğer 
oyunları da boş zamanım oldukça oynarım. 
UMUT ARAL: BEN İYİ FEEDER’IMDIR. ŞAKA 
BİR TARAFA BEN DE GAMER’IM AMA 
PROFESYONEL DEĞİLİM. SENARYOLU, TEK 
KİŞİLİK OYUNLARI VE AÇIK HARİTALI 
OYUNLARI SEVİYORUM. PİYASAYADA NE 
ÇIKARSA ALIP ‘EASY MODE’DA OYNARIM. EN 
SON “GOD OF WAR”U OYNADIM. FİLMİN 
EFEKTLERİYLE UĞRAŞIYOR OLMAKTAN 
BİTİREMEDİM HATTA. “THE LAST OF US 2”Yİ VE 
“RED DEAD REDEMPTION 2”Yİ BEKLİYORUM 
HEYECANLA. ONLINE OLARAK DA BİR 
ARKADAŞ GRUBUMLA EKİP OLARAK 
OYNUYORUZ. 

“EVET, 15 SAAT OYNAMASINA GEREK YOK 12-13 YAŞINDAKİ 
ÇOCUKLARIN, AMA BAŞKA BİR HEDEFİ VARSA VE YETENEĞİNİ 
GÖSTEREBİLİYORSA AİLELER TARAFINDAN DESTEKLENMESİ 
GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. ÇÜNKÜ BİRÇOK OYUNCU VAR 
YURTDIŞINDA VE BİZİM DE ÇOK İYİ OYUNCULARIMIZ VAR.”
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U I N T E R V I E W

KISA KISA
Umut Oral ve Mert Yazıcıoğlu’na 

bazı sözcükler söyledik; 
onlar da bize bu sözcüklerin onlarda ilk 

neleri çağrıştırdığını söyledi.

En sevdiğiniz film?
Umut Aral: Yenilmezler 

Mert Yazıcıoğlu: Cevap vermesi
çok zor.            

En sevdiğiniz kitap?
Umut Aral: “Into the Woods”,

John Yorke

En sevdiğiniz müzisyen?
Umut Aral: Jamie Cullum
Mert Yazıcıoğlu: Drake

Hayatta en nefret ettiğiniz şey?
Umut Aral: Dürüst olmamak
Mert Yazıcıoğlu: Saygısızlık

En sevdiğiniz şehirler?
Umut Aral: İstanbul, 
Barselona, Sicilya

Mert Yazıcıoğlu: İstanbul

Burcunuz?
Umut Aral: Yengeç

Mert Yazıcıoğlu: Boğa

Ortaokul/lise yıllarında en sevdiğiniz ders?
Umut Aral: Matematik

Mert Yazıcıoğlu: İngilizce

En sevdiğiniz yemek?
Umut Aral: Güzel pişmiş bir et

Mert Yazıcıoğlu: Ev yapımı 
hamburger



Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 80 yıl önce kaybetmiştik. Bu ay onun sonsuz uykusunda 

yatmakta olduğu muhteşem anıtmezar Anıtkabir’i  
sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu vesileyle 10 Kasım’da onu yine saygıyla anıyoruz.

3 Bozkır ortasındaki Ankara’ya uygun düşen ve 
Anıtkabir’in yapımında kullanılmasına karar 
verilen “sarı taş” Çankırı yöresinden, mermerler 
Bilecik ve Osmaniye’den sağlanmıştır.
3 Ata’nın naaşı Etnografya Müzesinde geçici 
olarak kaldıktan sonra Anıtkabir’e nakledilirken, 
Suriye’deki Caber Kalesi, Kore’deki Türk şehitliği, 
Selanik’teki doğduğu evin bahçesi, KKTC ve 

illerden getirilen toprakların harmanlandığı 
“vatan toprağına” defni gerçekleştirilmiştir.
3 Ata’nın kabrinin yer aldığı mezar odasına 
sadece Genelkurmay Başkanı’nın izniyle 
girilebilmektedir.
3 Anıtkabir’de bildiğiniz gibi Atatürk Müzesi 
bulunmaktadır ve Atatürk’ün pek çok kişisel 
eşyası burada sergilenmektedir. Müzede tıraş 

takımları, bastonları, aldığı hediyeler ve birçok 
eşyasının yanı sıra kendisi ve ailesine ait 
fotoğraflarda bu müzede yer almaktadır.
3 Ayrıca müzede Atatürk’ün hem baston hem de 
tüfek olma özelliğine sahip silahı, Sabiha Gökçen 
ve Afet İnan’a hediye ettiği tabancalar, manevi 
kızı Rukiye Erkin’e hediye verdiği mini bir Kuran 
da bulunuyor.

ustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini 
yumması, tüm Türkiye’yi büyük bir yasa boğdu. Yaşamı 
boyunca yaptıkları ve bıraktığı maddi ve manevi mirasla, 
sadece Türkiye değil tüm dünya insanları için ölümsüz olmayı 
başaran Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına yaraşır, onun 
sonsuzluğunu anlatacak bir anıtmezar yapılması hemen 
gündeme geldi. İstanbul’da hayata gözlerini yuman Atatürk’ün 
cenazesi Ankara’ya getirildikten sonra Etnografya Müzesi’ne 
kondu ve hemen arkasından da uluslararası bir anıtmezar proje 
yarışması açıldı. Yarışmayı kazanan proje ise, Emin Onat ve 
Orhan Arda’nın ortaklaşa yaptığı çalışma oldu. Yer olarak 
nerenin seçileceği de bir süre mecliste tartışıldıktan sonra, 
Ata’nın tüm şehri görecek şekilde konumlanabilmesi nedeniyle 
‘Rasattepe’ seçildi. Yapımına 1945 yılında başlanan Anıtkabir, 
nihayet 1953’te tamamlandı. Atatürk’ün kabrinin 
Dolmabahçe’den Anıtkabir’e taşınma işlemi sırasında Başbakan 
Adnan Menderes, İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Celal Bayar, 
Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım, birçok devlet yetkilisi 
ve halk da hazır bulundu.      

ANITKABİR HAKKINDA 
BİLMEDİĞİMİZ BİLGİLER
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U A R C H I T E C T U R E

MİMARİ
Anıtkabir’de Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerine ve 

süsleme öğelerine sıkça rastlanır. Örneğin dış cephelerde, 
duvarların çatı ile birleştiği yerde kuleleri dört yandan saran 

Selçuklu taş işçiliğinde testere dişi olarak adlandırılan bordür 
bulunmaktadır. Ayrıca Anıtkabir’in bazı yerlerinde kullanılan 

çarkıfelek ve rozet denilen taş süslemeler Selçuklu ve Osmanlı 
sanatında da göze çarpmaktadır. Bütün bu özellikleriyle yapıldığı 
dönemin en iyi örneklerinden biri olan Anıtkabir, Barış Parkı ve 

Anıt Bloku olarak iki kısma ayrılır.

BARIŞ PARKI
Anıtkabir, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda 

Sulh” özdeyişinden ilham alınarak adı 
konulan Barış Parkı içinde yükselmektedir. 
Dünyanın dört bir yanından çeşitli ağaç ve 

fidanlar getirilmiştir. Bugün Barış Parkı’nda 
104 ayrı türden yaklaşık 48.500 adet süs 
ağacı, ağaççık ve süs bitkisi bulunuyor.

750.000 
Anıtkabir’in üzerine 

kurulduğu metrekare 
alan.

33,5 
Anıtkabir’in bahçesindeki bayrak direğinin 

uzunluğu. 1946 yılında Nazmi Cemal 
tarafından ABD’den getirilmiştir.

Anıtkabir’in içindeki kitaplıkta 
bulunan kitap sayısı. Birçok farklı 

dilde ve alanda kitabı içeren 
kütüphanede Atatürk’ün kişişel 

kitapları yer almaktadır.

1973 
İsmet İnönü’nün vefat yılı. 

O da vefatından sonra 
Anıtkabir’e devlet töreni 

ile defnedilmiştir.

Anıtkabir’in 
ton 
cinsinden 
tahmini 
ağırlığı.

15 
Anıtkabir’e 
taşınmadan 

evvel 
Atatürk’ün 

naaşının 
Etnografya 
Müzesi’nde 
kaldığı yıl.

Aslanlı Yol üzerinde bulunan 
aslan heykeli sayısı. Bu 

heykeller 24 Oğuz boyunu 
temsil etmektedir.

15
0.

00
0 

24

20.000.000 

Dönemin parasıyla 
Anıtkabir’in TL maliyeti.

31
18
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Gelecek heyecan verici bir yermiş gibi 
görünüyor. Bir yandan gelişen teknoloji 

insan hayatını kolaylaştırırken, 
tehlikeli taraflarıyla da işimizi 

zorlaştırabilir. Size önerimiz geleceğin 
30 teknolojisini okumaya başlamadan 

önce kaleme kağıda sarılın ve kendi 
geleceğinizi düşünüp o kağıda 

yazmaya başlayın. Sizin hayalinizdeki 
gelecek nasıl bir yer? 

Şimdi yazıyı okumaya başlayabilirsiniz. 
Ama yazının sonunda mutlaka hayal 
ettiğiniz gelecek ile burada yazan 
teknolojik yenilikleri karşılaştırmayı 
unutmayın! Pek çoğunun üzerinde 
çalışmalar hız kazandı ve pek yakında 
birçoğu günlük hayatımıza dahil olacak… 
İşte bilim insanlarının yakın gelecekte 
hayatımıza damga vuracağını 
öngördükleri 30 teknoloji…

YAKIN 
GELECEGIN 

30 TEKNOLOJISI



U C O V E R
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YAKIN 
GELECEGIN 

30 TEKNOLOJISI
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YAPAY ZEKA

UZAY SEYAHATİ

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI
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NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) 

Yapay Zeka meselesinin ünlü teknoloji devlerini 
birbirine düşürdüğünü geçtiğimiz yıl sosyal 
medyada görmüştük. Pek çok insana göre 

dünyanın sonunu getirecek olan bu teknoloji, 
gelecekte günlük hayatımızın her alanında 
kullanacağımız bir teknoloji haline gelecek. 

Dünyanın ilk vatandaşlık alan robotu Sophia gibi 
yapay zekalı robotlar ile bir arada yaşayacağımız 

heyecan dolu bir gelecek bizleri bekliyor. 

Ünlü girişimci Elon Musk geçtiğimiz ay uzaya 
gitmek isteyen insanlar ile uzay turizmini 

başlatacağını açıklamıştı. 2023’te yapılması 
öngörülen bu yolculuk uzaya seyahatin ilk 

örneklerini teşkil edecek. Bilim insanlarına göre 
gelecekte belki de istediğimiz zaman Mars’a 

yolculuk yapabileceğiz. 

İnsansız hava araçları yani çok daha aşina 
olduğumuz adıyla ‘drone’lar gelecekte her yerde 

olabilir. Yakında dünyanın el değmemiş yerlerini bu 
araçlarla keşfedebilir, bu araçları kargo olarak 

kullanabilir, güvenliğimiz için bu araçlardan 
faydalanabiliriz. Bilim insanlarına göre gelecekte 

İHA’lar herkesin ihtiyaç listesinde olacak.

Robotlarla dolu bir 
dünyaya hazır olun

Kızıl Gezegen’e 
biletinizi ayırtın

Yakında her şeyimizi 
onlar gözleyecek

Tr
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Sabah kahvenizi 
makineniz hazırlayacak

Bu tabiri hiç duymuş muydunuz bilemiyoruz ama önümüzdeki senelerde bu teknolojiyi sıkça 
duyacağımız kesin! İngilizcesi IoT (internet of things) olan bu yeni teknoloji ile filmlerde gördüğümüz 

sahneler gerçek olabilir. Belki de 30 sene sonra sabahları çalan alarmınızı kapattığınızda kahve 
makineniz otomatik olarak kahvenizi pişirecek, ekmek kızartma makineniz de sıcacık ekmeğinizi 

önünüze koyacak. Siz mutfağa gittiğinizde kahvaltı masanız hazır olacak!

Sürücüsüz arabaların 
deneme sürüşlerinin yapıldığı 
bugünlerde gelecekte trafiğin 
sürücüsüz araçlarla dolu 
olacağını tahmin etmek çok 
zor değil. Üstelik bilim 
insanları bu araçların trafik 
kazalarını en aza indireceğine 
inanıyor. Şimdiden ülkemizde 
de birkaç şehirde sürücüsüz 
trenlerin deneme sürüşleri 
yapılmaya başlandı bile. 
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KAPSÜL İÇİNDE 
YOLCULUK (HYPERLOOP) 

AKILLI GÖZLÜK VE LENSLER

OKYANUSTAN ENERJİ

KİŞİSEL UÇAK

ELEKTRİKLİ ARABALAR

SENTETİK BİYOLOJİ

TEKNOLOJİK PROTEZLER DAHA UZUN YAŞAM

Kıtalar arasında yani dünyanın bir ucundan bir 
ucuna çok kısa sürede ulaşabileceğinizi 
düşünün. 2013 yılında bu hayali gerçekleştirmek 
için yola çıkmış olan “Hyperloop” ekibi, yakın bir 
gelecekte dünyanın bir ucundan bir ucuna 
günlerce süren yolculuğu sadece birkaç saate 
indirecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Eğer 
proje gerçekleşirse kapsül içinde saatte bin 
kilometre hız ile yolculuk yapabileceğiz

Gelecekte e-posta ve mesajlarımızı 
okuyabileceğimiz bu gözlükleri hatta lensleri 

kullanacağız. Gelen bildirimler ‘artırılmış gerçeklik’ 
ile gözümüzün önünde belirecek, hatta bu 

teknolojiyle görüntü 
kaydedebileceğiz.

Bluerise isimli teknoloji şirketi okyanuslardan 
termal enerji üretebilmek için kolları sıvamış. 

Amaçları geri dönüşümlü ve çevreye zararsız yeni 
bir enerji kaynağı yaratabilmek. Eğer yaptıkları 
proje gerçekleşirse yakın gelecekte okyanuslar 

yeni enerji kaynaklarımız haline gelebilir.

Bilimkurgu filmlerinde hep uçan arabalar vardır. 
Uzmanlara göre hava trafiği o denli kalabalık 
olamaz. Fakat kişisel uçak sayıları artabilir. 

Metropolde kara trafiğine 
alternatif kişisel uçaklar 

uçan arabadan daha olası.

Sayıları artan elektrikli arabalar ile 
gelecekte benzinli arabaların artık 

kullanılmayacağını öngörmek zor değil. 
Farklı enerji kaynaklarına yönelen 

otomotiv şirketlerinin sadece elektrikli 
araç üretimine geçmesi an meselesi diyebiliriz.

Sentetik biyoloji ile içeriğini değiştirebileceğimiz 
hücreler sayesinde gelecekteki beslenme şeklimiz 
değişebilir. Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz hap 
şeklinde yiyecekler gelecekte olur mu bilemiyoruz 
ama sentetik biyoloji ile alerji yapmayan fıstık ve 
yosundan tereyağ üretimine başlandı bile. Üstelik 

sentetik biyoloji ile kurak ve toprağın olmadığı 
alanlarda bile sebze ve meyve üretimi yapılabilecek.

 

Vücut protezleri üretilmeye devam ederken 
insanlara bambaşka özellikler katacak 

protezler kullanılmaya başlanabilir. 
Şimdiden Terminatör’ünkine benzeyen 
güçlü bir el protezi yapıldı bile. Barry 
Allen kadar hızlı koşmak uzak değil!

Uzun zamandır insanlık ölümsüzlüğü bulmanın 
peşindeyse de, buna ulaşmak henüz imkansız. 

Ama bilim insanlarına göre yakın gelecekte 
yaşlanma karşıtı terapiler ile insanların ömürleri 
uzayacak. Yaşlanma karşıtı tesisler kurulacak ve 
insanlar daha uzun yaşamak için tedavi olacak.

Saniyeler içinde 
yüzlerce kilometre

GOOGLE GLASS’IN 
ARKASI GELİYOR

SUDAN DAHA FAZLA 
YARARLANABİLİRİZ

UÇAN ARABALARI 
UNUTUN

TAKIN FİŞE
GİDİN İŞE

İhtiyaca göre 
yiyecekler yolda

Sağlık sektörünün 
kolları uzuyor

Yaşlanmak daha da 
ertelenecek

ORMANDAN ELEKTRİK

Dünyanın oksijen kaynağı olan ormanlar yakında 
dünyanın enerji kaynağı haline gelebilir. Bioo isimli 

şirket bitkilerin fotosentezinden elektrik enerjisi 
üreterek temiz bir enerji kaynağı ortaya çıkartmış 
oldu. Bu olağanüstü fikir ile yakın gelecekte cep 

telefonlarımızın şarjını bitkiler ile doldurabileceğiz. 

BİR TEMİZ ENERJİ 
KAYNAĞI DAHA
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R Süper kahramanların süper 

kıyafetleriyle güçlendiklerini 
unutmayın. Bilim insanları bu 
tür kıyafetleri üretebilmek için 
kolları sıvamış durumda. 
Yakın bir zamanda Iron Man 
gibi, insanları çok güçlü 
yapacak teknolojiye sahip 
kıyafetler giyebileceğiz. 

U C O V E R
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EVDE TEŞHİS

TANI KOYAN 
BİLGİSAYARLAR

KANSER TEDAVİSİ
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NANOTEKNOLOJİ İLE TEDAVİ

 “Star Trek” dizisinde yer alan telefon büyüklüğünde 
bir cihaz, tarayıcı özelliği sayesinde vücuttaki 

hastalıklara teşhis koyabiliyordu. Bir bilimkurgu 
dizisinden fırlamış olan bu fikir yakın gelecekte 

herkesin evinde kullanılabilecek bir alete 
dönüşecek. Bilim insanlarının çalışmalarına göre 

yakında kullanmaya başlayacağımız bu küçük alet, 
ateşimizi ve kalp atışımızı ölçebilecek.

Yakın gelecekte artık doktorda sıra beklemektense 
bir bilgisayarın önüne oturup bir süre sonra 

elimizde reçete ile odadan çıkabileceğiz. Fazlasıyla 
hayal ürünüymüş gibi duran bu fikir bilim 

insanlarına göre en geç 2050’de hayata geçecek. 
Hastalıklarımızın teşhislerini bilgisayarlar koyarken 
belki de yanlış teşhisler de en aza iner, ne dersiniz?

Günümüzün vebası olarak adlandırılan kanser 
dünyada ölüm nedenlerinin arasında ikinci sırada yer 

alıyor. Fakat bilim insanlarına göre yakın gelecekte 
kanser gibi şu anda kesin tedavisi olmayan 

hastalıklar sadece ilaçla tedavi edilebilir olacak.

Evde tedavi 
daha kolay olacak

Yanlış teşhisler 
azaltılabilir

İlaç tedavisi bu 
hastalığa deva olabilir
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Sağlık sektörü 
çehre değiştirecek

 Yakın gelecekte nanoteknoloji ile tedaviler geliştirilecek. Bu teknoloji ile moleküler 
seviyedeki hücreleri tedavi edebilmek mümkün olacak. Sağlık sektörünü bambaşka 

bir seviyeye getirecek olan bu teknolojinin çalışmaları şimdiden başladı bile.

 Gelecekte dünyanın 
popülasyonunun epeyce 
artması beklenirken bu kadar 
insanın nereye sığacağı da 
büyük bir merak konusu 
oluşturmaya başladı. Bilim 
insanlarına göre yakın 
gelecekte akıllı evler 
yaygınlaşacak. Kutu gibi küçük 
dairelerde yaşamaya 
başlayacak insanların evleri de 
akıllı evlere dönüşecek. Sese 
duyarlı olan bu evlerde sesli 
komutlar ile yaşadığımız 
alanları yönetebileceğiz.
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HOLOGRAMLI 
GÖRÜŞME

YENİ GEZEGEN EVLER

ORGAN ÜRETİMİ

BİNA İÇİNDE ŞEHİRLER

3 BOYUTLU YAZICILAR

TELEFON YERİNE ÇİP

IŞIK HIZINDA ÜCRETSİZ 
İNTERNET

TÜM DİLLERİ 
ÇEVİREBİLEN YAPAY ZEKA

 Bundan 40 sene önce görüntülü görüşme 
bizim için ancak bilimkurgu filmlerinden 
fırlamış bir fikirdi. Oysa bugün 7’den 70’e herkes 
birbiriyle görüntülü görüşme yapabiliyor. Yakın 
gelecekte ise bu görüşmeler yerini hologramlı 
görüşmelere bırakacak. Bu sefer “Star Wars”tan 
fırlamış bir teknoloji ile karşı karşıyayız ama çok 
yakında hologram hayatımızın pek çok alanında 
var olmaya başlayacak.

Çok yakın bir tarihte olmasa bile gelecekte, 
dünyanın tüm kaynakları tükendiğinde, yeni 

ihtiyaçlar ortaya çıkacak ve insanlık yaşayabilmek 
için uzayda başka bir gezegen aramaya 

başlayacak. Bilim insanlarına göre yakında Mars’ta 
koloni kurmamız çok da imkansız bir fikir değil. 

Bir insan organının yapay bir şekilde 
laboratuvarda yetiştirilebileceğini düşünür 
müydünüz? Yakın gelecekte bilim insanları 
yapay organlar üretebilmeye başlayacak. 

Eğer bu teknoloji gerçekleşirse organ nakli 
bekleyen hastaların hayatları kurtulacak.

Gelecek tasvirlerinde uzun uzun binaların içinde 
bulunan yeşil alanlar vardır. İşte bu yaklaşık 25 sene 
sonra gerçek olacak. İleride inşa edilen gökdelenler 

kendi içlerinde adeta bir şehir gibi olacak. Yeşil 
alanından ofislere, spor merkezlerinden yaşam 

alanlarına kat kat komplike bir yapıya sahip olacak.

Üç boyutlu yazıcılar (3D Printer) ile yapılan yeni 
şeyleri duydukça şaşkına dönüyoruz. Kıyafetlerden 
süs eşyalarına, makine parçalarından yiyeceklere 
pek çok şeyin üretildiğini gördük. Ama bu henüz 

başlangıç. Yaklaşık 20 sene içerisinde binaların bile 
bu yazıcılar ile yapılacağına şahit olacağız.

 Bilim insanlarına göre 2050 yılında cep telefonları 
kullanmayacağız. Çünkü artık cep telefonları 

vücudumuzun içine yerleştirilmiş küçük bir çip 
şeklinde olacak. Beynimizden yollayacağımız 

sinyaller ile çalışacak olan bu çipler tıpkı “Black 
Mirror” dizisindeki gibi zihnimizin içinde olacak. 

Ürkütücü gibi görünse de bu teknolojinin kolaylık 
sağlayacağı kesin.

Bundan çok değil, yaklaşık 30 yıl sonra internet 
satın almayacağımız ve her yerden 

ulaşabileceğimiz bir şey haline gelecek. 
Üstelik hızı da şu ankinin çok çok 

üstünde olacak!

Tüm dilleri anlayıp başka dillere çeviren bir 
bilgisayarın gelecekte var olacağına inanmak çok 

da zor değil. Bu teknoloji bir yabancıya derdinizi 
anlatmak gerektiğinde veya ülkeler arası ticarette 

fayda sağlayacak. 2050’de gelmesi bekleniyor.

Bekle “Star Wars” 
biz geliyoruz

MARS’TAKİ BİR 
KOLONİDE YER AYIRTIN

ORGAN NAKLİNDE 
BİR DEVRİM

GÖKDELENDE 
PARKA GİDECEKSİNİZ

BİNALAR BİLE 
YAZICIDAN ÇIKACAK

Eyvah, telefonumuz 
gidebilir

Her yerde 
bedava internet

Her dilde anlaşmaya 
hazır olun

SAYBORG (CYBORG)

Bilimkurgu hikayelerinde yer alan yarı insan yarı 
robot olan sayborglar 2050’de hayatımıza 

girebilirler. Bilim insanlarına göre eğer 
insan beyniyle bilgisayarlar arasındaki 
bağlar kurulursa insanları yarı insan 

yarı robot haline getirebiliriz. 

“WESTWORLD” GERÇEK 
OLABİLİR Mİ?
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bulutlara kaydederken 
bilinçaltımızı neden 
kaydetmeyelim ki? Yakında 
nanorobotlar ile bilinçaltımız 
ve beynimizdeki bilgileri 
kaydedebileceğiz. Bu da hafıza 
kapasitemizi artıracak ve 
unutkanlığı yok edecek.

U C O V E R
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BİRAZ 

BİRAZ
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U P O P U L A R
Okul tüm hızı ve bol eğlencesiyle devam ediyor. Peki kendinize vakit 

ayırdığınız o değerli zamanlarda ne izliyor, ne okuyorsunuz? Eğer hala bir 
arayış içindeyseniz bu ayki önerilerimize bir göz atmanızı öneririz.

Tales of Arcadıa: 3 Below 
Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak olan bu yeni dizi, Oscar ve Altın Küre ödüllü yönetmen/senarist 
Guillermo del Toro’nun elinden çıkma bir animasyon serisi aslında. Daha önce yine Netflix ile 
“Trollhunters” isimli üç sezonluk animasyon serisini yapan Del Toro, geçtiğimiz Mayıs’ta final yapan 
dizinin ardından hikayeye ‘Tales of Arcadia’ ile devam ediyor. Yeni seride kraliyet ailesinden iki genç, 
gezegenlerini kurtarmaya çalışacak. Dizinin ilk bölümü 8 Ekim’de New York’ta gerçekleşen 
Comic-Con etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Tüm sezon 21 Aralık’tan itibaren Netflix’te olacak. 

HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ

DİZİ
Marvel’s Runaways 

Efsanevi Marvel evreninin genç kaçakları geri 
dönüyor. Hatırlarsanız ilk sezonda ailelerinin 

kötüler için çalıştığını öğrenen altı kafadar, 
dünyayı korumak ve kendi özlerini öğrenebilmek 

için evden kaçmıştı. İlk sezonun sonunda kendi 
yeteneklerini keşfetmiş olan bu altı genç yeni 

sezonda kendi başlarının çaresine bakabilmeyi 
öğrenirken birbirlerine olan bağlılıkları da 

artacak. Heyecanla beklenen yeni sezon 21 
Aralık’ta yayınlanacak.
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Harry Potter: Sihir Tarihi
Harry Potter serisinin ilk kitabının yayımlanışının 
yirminci yılı şerefine J.K. Rowling’in kişisel 
koleksiyonundan ve arşivlerden derlenen “Harry 
Potter: Sihir Tarihi” kitabı Hogwarts Cadılık ve 
Büyücülük Okulu’nun derslerini günümüzün 
uzmanlarıyla açıklayan bir ansiklopedi niteliğinde. 
Harry Potter’ın sihirli dünyasına ait olan büyülü 
konularda size rehberlik edecek olan kitap sizi 
hem şaşırtacak hem de eğlendirecek.

Fantastik Canavarlar: Grındelwald’ın Suçları
Bu haber Harry Potter hayranlarını sevindirecek! J.K. Rowling’in muhteşem hayal dünyasından 

hikayeler gelmeye devam ediyor. Fantastik Canavarlar’ın ikinci filmi 16 Kasım’da vizyona girecek. 
Fragmanı izleyenler fark etmiştir. Özlediğimiz mekanları bu filmde görebileceğiz. Filmin bir kısmı 

Hogwarts’ta geçecek ve Harry Potter serisinden tanıdığımız bir isim Newt’e yardım edecek. Serinin ilk 
filmi iki sene önce yine Kasım’da çıkmıştı. Şimdiden üçüncü filmin de 2020 yılında Kasım’da vizyona 

gireceği belli oldu. Ne de olsa Kasım’da aşk başkadır derler.

Grinç
Hani bir zamanlar aşırı tüyleri olan yeşil renkli 
somurtkan bir canavar vardı. Noeli sevmeyen 
ve kasaba halkının noel kutlamasını 
mahvetmeyi planlayan bir canavardı bu. 
Hatta Jim Carrey canlandırıyordu onu. 
Milenyumun ilk aylarında vizyona çıkmış olan 
ve Jim Carrey’nin performansıyla güldürdüğü 
‘Grinç’ filmine en azından televizyonda denk 
gelmiş olmalısınız. 1957 yılında Dr. Seuss 
tarafından yazılan bu yeşil somurtkan 
canavarın hikayesi bir kez daha beyazperdeye 
uyarlanıyor. Grinç yeniden tüm kasabanın 
tadını kaçırmaya geliyor. Film 23 Kasım’dan 
itibaren vizyonda olacak.

Düş Yolcusu - IAN McEWAN
Hayal dünyasının uçsuz bucaksız olduğu 
çocukluğun renkli ve sınırları olmayan 
dünyasında geçen bu kitap, empati kurabilmek 
ve büyümek hakkında. Yediden yetmişe 
herkesin okuyabileceği kitabın baş karakteri 

Peter Fortune büyükleri 
tarafından sessiz ve zorlu bir 
çocuk olarak bilinir. Fakat 
kimse onun geniş hayal 
gücünün farkında değildir. 
Kitapta birbiriyle bağlantılı 
olan yedi hikayenin 
yedisinde de Peter tüm 
zorlukların üstesinden 
kocaman hayal 
dünyasıyla gelecek.

KİTAP

FİLM



U P O P U L A R

Fallout 76 
Efsaneleşmiş olan bilimkurgu ve macera 
oyunu Fallout’un 14 Kasım’da çıkacak olan 
yeni oyunu “Fallout 76” aslında serinin devam 
hikayesi olarak değil de bir “spin-off”u olarak 
çıkıyor karşımıza. PS4 ile XBOX One 
konsollarında ve PC’de oynanabilecek olan 
oyunun popüler evreninin, “Wasteland”in 
içinde hayatta kalma mücadelesi vermeye 

çalışacağız. Oyunun en önemli 
özelliği ise bu evrenin içinde 
başka oyuncularla 
karşılaşabilme ve onlarla 
oynayabilme imkanı olacak 
olması. “Fallot 76” oyun 
severlere bambaşka bir 
deneyim yaşatmaya geliyor.

ALBÜM

Akustik Takılmacalar 
- Dolu Kadehi Ters Tut
Alternatif tarzda müzikler yapan grup “Dolu 
Kadehi Ters Tut”, samimi şarkı sözleri ve müzik 
klipleriyle gülümsetiyor. Tarzlarıyla Mor ve 
Ötesi grubunun ilk albümlerinin havasını 
andıran grubun üyeleri ise Uğurhan Özay ile 
Mürsel Oğulcan Ava. Gruplarının isimleri henüz 
çok duyulmamış olsa da pek çok yerde konser 
vermeye devam eden grubun yakında ismini 
daha çok duyacağımızdan eminiz.

Sımulatıon Theory - Muse
En ünlü alternatif rock gruplarından Muse üç 
senenin ardından yeni albümleriyle müzik 
severleri sevindirecek. Toplamda 16 parçalık 
bir albüm olacak olan “Simulation Theory”nin 
cyberpunk temalı albüm kapağı internete 
düşmüş durumda. Üstelik Spotify kullanıcıları 
şimdiden albümde yer alan dört parçayı 
dinleyebiliyor.

Battlefıeld V
Heyecan verici tanıtım videosunun ardından 
merakla beklenen “Battlefield V” 20 
Kasım’da XBOX One, PS4 ve PC’de oyun 
severler ile buluşacak. Çok oyunculu modu 
ile arkadaşlarınız ile savaş alanında düşman 
askerler ile çatışırken bir yandan da oyunun 
muhteşem görsel şölenine şahit olmaya 

hazır olun. Oyun bizi 2. Dünya Savaşı’nın ilk 
günlerine götürecek. Tarihin tozlu sayfalarını 

yeniden kurgulayan oyun yazarları, oyuna bolca 
kadın askerler de ekledi. Ayrıca artık PUBG ve 

Fortnite gibi mobil oyunlardan aşina olduğumuz tek 
bir kişi kalana kadar savaşma modu da oyunda yer alıyor.

OYUN
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NTV’nin başarılı 
haber sunucusu  
Ahmed Arpat, 
Uğur Okulları 
öğrencilerinin 
sorularını 
yanıtladı.
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AHMED ARPAT 
KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. 
1997 – 2002 yılları arasında Kanal D Haber’de muhabirlik 

yaptı. O süreçte 2001’de dil eğitimi almak için yurtdışına gitti. 
Haziran 2002’de Show Haber’de muhabir olarak çalışmaya başladı. 

En tehlikeli günlerinde 2003 yılında Bağdat’a görev için gitti. 5 yıllık Show 
Haber deneyimini yaklaşık 3,5 yıllık Kanal D Haber’deki muhabirlik dönemi 

izledi. Arada TRT Türk’te 4 aylık bir haber editörlüğünden sonra 2011’de NTV’ye 
geçti. O günden beri NTV’de haber sunuculuğu ve editörlüğü yapmaktadır.



TUNA KOÇER
8. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
KARŞIYAKA KAMPÜSÜ

Siz hem muhabirlik geçmişi olan hem de uzun 
süredir çeşitli kanallarda haber sunuculuğu 
yapan başarılı birisiniz. Bu yolda ilerlemek 
isteyen bizlere tavsiyeniz nedir?
İlk tavsiyem çok çalışmanız, çok istemeniz, sürekli 
merak etmeniz ve nihayetinde sabretmeniz... Çünkü 
bizim meslek yani gazetecilik ve TV haberciliği uzun 
mesafe koşusuna benzer. Çok kısa sürede sonuç 
alınabilen, mesafe katedilebilen bir meslek değildir. 
Zamanla gelişir. Farkı tecrübe yaratır. Tecrübenin 
yanında ilk günkü azmi, merakı koruyabilirseniz çok 
başarılı olursunuz. 
Ekrana çıkmak bu mesleği yapmak isteyen herkesin 
hayalidir. Ama ilk amacınız bu olmasın. Haberin 
mutfağını bilmeden, muhabirlik yapmadan, haber 
peşinde koşmadan haber ekranına çıkılmaz, 
çıkılmamalı. İstisnaları elbette var ama istisna...
Kariyer planlamanızı öncelikle iyi bir muhabir-
haberci olmak üzerine kurun. Sonra ekran bir şekilde 
sizi bulur...

DENİZ ERGÜLEÇ
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
NARLIDERE KAMPÜSÜ

Bu mesleği seçme nedeniniz nedir?
Lisede okurken 1. Körfez Savaşı yaşanıyordu. CNN 
International’ın kıdemli savaş muhabiri Peter Arnett, 
Bağdat’tan canlı yayın yapıyor, bombardımanı 
anlatıyordu. Çok heyecanlı bir meslek olduğunu 
düşünmüştüm. TV haberciliğine başlayınca 
heyecandan çok daha fazlasını vadettiğini gördüm. 
Yaptığın haberle hiç tanımadığın birine dokunabilme 
- bir şeyleri değiştirebilme gücü, tarihe geçen-
geçecek olaylarda “oradadaydım” duygusu ve ilk 
bilen olmak. Bence gazeteciliği diğer mesleklerden 
ayıran ve bana “iyi ki” dedirten en önemli özellikler...

UMUT ÇINAR ERDOĞDU
7. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
KARŞIYAKA KAMPÜSÜ

Örnek aldığınız Türk veya yabancı gazeteciler 
var mıdır?
Tabii ki var. Ben mesleğe Kanal D Haber’de başladım. 
Genel yayın yönetmenimiz Uğur Dündar, haber 
müdürümüz de Tuncay Özkan’dı. Her ikisinin de 
üzerimde emeği vardır. Sonra Mehmet Ali Birand ile 
çalışma fırsatım oldu. TV haberciliğinin duayen 
ismiydi. Bu mesleği seçecekler için örnek alınası bir 
isim. Yurtdışına baktığımızda yıldız muhabirlerle 
karşılaşıyoruz. Christiane Amanpour, Tim Sebastian 
ve Anderson Cooper geliyor aklıma...

MERT DEMİRCİOĞLU
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
NARLIDERE KAMPÜSÜ

İlk yaptığınız haberi hatırlıyor musunuz? 
Muhabirlik yıllarınızla alakalı unutamadığınız 
bir haber var mı?
İlk yaptığım haberi değil ama ilk canlı yayınımı 
hatırlıyorum. İstanbul Eminönü’nde küçük pazarda 
bir evde yangın çıkmış, maalesef can kaybı 
yaşanmıştı. Öğle bültenine bağlandım. Ne kadar 
heyecanlandığımı hala hatırlarım.
14 yıl muhabirlik yaptım. Çok şey gördüm. 17 
Ağustos depremi sırasında karşılaştığım insan 
hikayelerini unutmam mümkün değil. 

DEFNE LARA BALSARI
8. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
KARŞIYAKA KAMPÜSÜ

Sosyal medyanın bir haber alma aracı olarak 
kullanılmasının sizin mesleğinize etkileri 
nelerdir?
Sosyal medya dipsiz bir kuyu. Bazen bir deli o kuyuya 
bir taş atıyor ve binlerce akıllı o taşı çıkaramıyor. 
Sosyal medya birçok insan için ciddi bir haber alma 
aracına dönüştü. Ama yanıltılmak o kadar kolay ki. 
Bunun için mutlaka sıkı bir “sosyal medya 
okuryazarı” olmanız gerekir. Yani gerçek haberle 
yalan-üretilmiş haberi ayırt edebilmeniz. Sosyal 
medyadan haberi alabilirsiniz ama yine de mutlaka 

ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarından kontrol 
edin... Mesleğe etkisi nedir? Bazen bizleri de 
yanıltabiliyor :) Bunun yanında tabii bizi de sosyal 
medyaya yönelik üretime zorluyor. Haber kanalları 
ister istemez dijitale dönüyor. TV için yaptığımız 
haberi sosyal medya platformları için de 
kurguluyoruz. Yeni medyanın dili dijital... 

ÖYKÜ ELTİMUR
11. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
NARLIDERE KAMPÜSÜ

Canlı yayınların bant yayınlara göre daha riskli 
olduğunu göz önüne alırsak milyonlarca kişinin 
önünde olmak sizi heyecanlandırıyor mu? Bu 
heyecanınızı nasıl yeniyorsunuz? Herhangi bir 
canlı yayın kazası başınıza geldi mi?
Belki şaşıracaksınız ama bence canlı yayın bant 
yayından daha kolay. Çünkü bant yayında “gerekirse 
bir daha çekeriz” duygusu, rahatlığı hataya da neden 
olabiliyor. Canlı yayının günahı olmaz, hata sonuçta 
insana dair :) Tabii canlı yayın heyecanlı. Keyfi de 
burada. Benim için en heyecanlı kısmı jeneriğin 
döndüğü ve merhaba dediğimiz an. Sonrasında 
rahatlıyorum. Heyecanı yenmenin en basit yolu da, 
yayına sıkı bir şekilde hazırlanmak. İyi 
hazırlandıysanız, ne yapacağınızı biliyorsanız 
heyecan ortadan kalkıyor...

NAZ ORAL
7. SINIF ÖĞRENCİSİ
UĞUR OKULLARI 
KARŞIYAKA KAMPÜSÜ

“Keşke bunu ben haber yapsaydım” dediğiniz 
haber oluyor mu? Bir de en yakışıklı haberci 
diyorlar sizin için. Dış görünüşünüz başarınızın 
önünde mi sizce?
Stüdyoya geçtiğimden beri muhabir arkadaşlarıma 
özendiğim, “keşke bu haberi ben yapsam” dediğim 
çok oluyor. Çünkü başta da belirttim. Bu mesleğin en 
özel yanlarından biri “oradaydım” duygusu. Ben de 
gündem olan olaylarda, stüdyo yerine, orada olmak 
istiyorum çok zaman. Dış görünüşüm haberciliğimin 
önünde mi? Sanmıyorum. Evet fiziksel görünüş 
önemli. Sonuçta ekrandasınız. Bu bir avantaj ama 
insanın sırtına bir yük de koyuyor. “Güzel ya da yakışıklı 
olduğu için mi ekranda” sorusundan bahsediyorum. 
Burada işte bahsettiğim birikim, tecrübe, haber bilgisi 
öne çıkıyor. Güzellik sizi ekrana çıkarabilir ama 
“ekranda tutan” mesleki birikiminiz, bilginizdir... 

U M E N T O R
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T ürkiye, genç nüfus oranının yüksek olması kadar, spora olan 
düşkünlüğü ile de bilinen bir ülke. Fakat spora olan bu yakınlık, daha 
çok futbol ve basketbol (bir nebze de olsa voleybol) etrafında 
şekillenmiş durumda. Çocukluk yaşlarında bu sporlardan birine ilgi 
duymayan neredeyse yok gibi. Bununla birlikte, bu yüksek genç 

nüfusa ve spor ile olan bu güçlü bağlarımıza karşın, Türkiye’de özellikle amatör 
sporlar yeterince ilgi görmüyor ve gündem oluşturamıyorlar. Fakat bu kanı son 

yıllarda yıkılmaya başladı. Bunu yıkanlar ise dünyanın dört bir tarafından 
aldığımız başarı ve madalya haberleri ile genç milli sporcularımız. Çok küçük 

yaşlardan itibaren hayatlarından ve çocukluklarından büyük bir fedakarlık 
göstererek spora tutunan ve başarı için yıllarca zorlu koşullarda 

antrenmanlar yaparak dünyada bizi temsil eden genç milli sporcularımız, 
günbegün yeni başarılar elde ederek bizleri gururlandırıyor, ayrıca 
amatör sporların da önemini bizlere gösteriyorlar. Bu sporcular sadece 

madalya kazanıp geri dönmüyor, aynı zamanda azim ve kararlılığın 
neler kazandırabileceğini, sporla yoğurdukları hayat felsefesiyle 

aktarıyor ve bizlere ilham kaynağı oluyorlar. 
Dünya şampiyonu genç kadın sprinterimiz Mizgin Ay’dan Türkiye 
rekortmeni yüzücümüz Ümit Can Güreş’e; 

Uluslararası Down Sendromu Yüzme Şampiyonası’nda 5 
madalya birden kazanan, toplamda 10 madalyaya sahip 

İrem Öztekin’den kazandığı madalyaların sayısını kendi dahi 
bilmeyen Ayşe Begüm Onbaşı’na ve daha onlarca 
muhteşem sporcumuza kadar hepsinin kariyerleri de 

yaşam öyküleri de bizler için birer ilham kaynağı. Hiç 
şüphesiz bu genç sporcular çok daha fazla 

desteklenerek yeni yeni başarıların önü açılmalı. 
Eğer mevcut şampiyonlarımıza hak ettikleri değeri 
gösterirsek, genç ve dinamik nüfusuyla Türkiye 

olimpik başarılarıyla anılan bir ülkeye dönüşebilir.

Ülkemize sayısız başarı getiren birbirinden yetenekli 
genç sporcularımız mevcut. Medyada hak ettikleri 
yeri bulamasalar bile, onlarca madalya ile bizi 
gururlandıran, sayıları da gitgide artan, tenisten 

yüzmeye bizi başarıyla temsil eden gençlerimizi 
ve başarılarının sırlarını öğrenelim.

Teniste Gençler kategorisinde ilk Grand 

Slam kazanan Türk olmayı başaran 18 

yaşındaki Yankı Erel, geçtiğimiz aylarda 

çiftlerde Wimbledon’ı kazanarak 

unutulmaz bir başarı elde etmişti. Henüz 6 

yaşındayken tenise başlayan Yankı Erel, 

bundan sonraki hayatını tenise göre endeksledi 

ve daha iyi bir sporcu olabilmek için 11 yaşından 

itibaren 3 sene yatılı eğitim gördü. 

Emeklerinin karşılığını Wimbledon’da 

alan Yankı Erel, gelecekte bizi 

profesyonel tenisçi olarak da 

gururlandıracağının sinyallerini 

çoktan verdi bile.

GENÇLER 
GURURUMUZ Aldığı madalyalarla tüm Türkiye’yi sayısız kez 

gururlandıran Mete Gazoz, çok genç yaşta başladığı 

okçulukta ustalaştı. Henüz 19 yaşında olmasına 

rağmen birçok altın madalyaya sahip. Ailesinin de 

desteğiyle okçulukta kendini geliştirmek için küçük 

yaştan beri yoğun çaba sarf eden Mete Gazoz, görme 

yeteneğini geliştirmek için resim kursuna gitmiş. El ayak 

koordinasyonu geliştirmek içinse basketbol oynayan Mete, 

aynı zamanda el ve göz koordinasyonunu geliştirsin diye 

piyano çalmış. Tabii ki tüm bu çalışmalarının karşılığını aldığına 

hepimiz günbegün şahit oluyoruz.

 

DİSİPLİNLİ BİR HAYAT

Disiplinli bir hayat yaşamak sporcu olmanın olmazsa olmazıdır. Özellikle olimpiyat 

seviyesinde sporcu olmak isteyen herkes düzenli bir hayatı kural edinmelidir.

BESLENMEYE DİKKAT

Sporcular yeme ve içme alışkanlıklarına dikkat etmeli, dengeli beslenmelidir. Ayrıca fast-

food beslenme tarzı ve asitli içecekler, bir sporcunun kaçınması gereken ilk şeylerdendir.

DÜZENLİ ÇALIŞMAK

Bir sporcu için düzenli olarak çalışmak her şeyden daha önemlidir. Sadece düzenli çalışan bir 

sporcu kendini zirvede tutabilir.

DERSLERİ İHMAL ETMEMEK

Profesyonel sporculuk ne kadar güzel de olsa, bildiğiniz gibi en kısa kariyerlerden biri. Sporcular 

fizik güçleriyle çalıştıkları için çok erken yaşlarda emekli olmak zorundalar. Emeklilik sonrası 

hayatına yön verebilmek için eğitimin önemi tartışılmaz. Genç sporcular eğitimi de ihmal etmemelidir.

SORUMLULUK DUYGUSU

Milli sporcu seviyesine yükselmek, aynı zamanda kendin ve temsil ettiğin milli forma için de 

büyük bir sorumluluğun altına girmek anlamı taşıyor. Bu sorumluluğu yerine 

getirmek ise, sorumluluklarının bilincinde olmaktan geçiyor.

PES ETMEMEK

Her sporcunun kariyerinde yükselişler ve düşüşler 

olur. Ayrıca sporun doğasında sakatlık da 

mevcuttur. Böyle durumlarda bir 

genç sporcu yılmamalı ve 

sabırla engelleri 

aşmalıdır.

SPORCU

OLMAK
Sporla yoğrulmuş bir 

hayat için aşağıdakilere 

dikkat etmek gerekir...
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YANKI EREL

AYŞE BEGÜM 

ONBAŞI

SÜMEYYE 

BOYACI

Teniste Gençler kategorisinde ilk Grand 

Slam kazanan Türk olmayı başaran 18 

yaşındaki Yankı Erel, geçtiğimiz aylarda 

çiftlerde Wimbledon’ı kazanarak 

unutulmaz bir başarı elde etmişti. Henüz 6 

yaşındayken tenise başlayan Yankı Erel, 

bundan sonraki hayatını tenise göre endeksledi 

ve daha iyi bir sporcu olabilmek için 11 yaşından 

itibaren 3 sene yatılı eğitim gördü. 

Emeklerinin karşılığını Wimbledon’da 

alan Yankı Erel, gelecekte bizi 

profesyonel tenisçi olarak da 

gururlandıracağının sinyallerini 

çoktan verdi bile.

Jimnastiğe 8 yaşında başlayan ve devam eden 9 yılda sayısız başarı 

kazanan Ayşe Begüm Onbaşı’na genelde ‘Altın Kız’ yakıştırması 

yapılıyor fakat biz ona “madalya canavarı” desek daha doğru olacak. 
Kazandığı 

madalya ve ödül 

sayısını kendisinin bile 

bilmediğini söyleyen 

Ayşe Begüm Onbaşı, çok 

yoğun geçen antrenman 

temposunun yanında, bir yandan da 

okuluna devam ediyor ve ikisinde de 

gayet başarılı. G
ünde ortalama 4 

saat antrenman yapan Ayşe 

Begüm Onbaşı, Türk spor 

tarihinin unutulmazları 

arasında çoktan kendine yer 

buldu bile.

5 Şubat 2003 yılında iki kolu 

olmadan ve kalça kemiği 

çıkık şekilde dünyaya gelen 

Sümeyye, balıkların da 

kolları olmadan 

yüzdüğünü fark ederek 

bundan ilham aldı ve 

yüzücülüğe başladı. 

Dublin’de 

düzenlenen 

Paralimpik 

Avrupa 

Şampiyonası’nda 

altın madalya 

kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Sümeyye Boyacı, daha 

önce de Brezilya’da düzenlenen şampiyonada dünya 

şampiyonu olmuştu.
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GENÇLER 
GURURUMUZ

METE 

GAZOZ 

Aldığı madalyalarla tüm Türkiye’yi sayısız kez 

gururlandıran Mete Gazoz, çok genç yaşta başladığı 

okçulukta ustalaştı. Henüz 19 yaşında olmasına 

rağmen birçok altın madalyaya sahip. Ailesinin de 

desteğiyle okçulukta kendini geliştirmek için küçük 

yaştan beri yoğun çaba sarf eden Mete Gazoz, görme 

yeteneğini geliştirmek için resim kursuna gitmiş. El ayak 

koordinasyonu geliştirmek içinse basketbol oynayan Mete, 

aynı zamanda el ve göz koordinasyonunu geliştirsin diye 

piyano çalmış. Tabii ki tüm bu çalışmalarının karşılığını aldığına 

hepimiz günbegün şahit oluyoruz.

U S P O R T



Güneşimiz bizden 149.600.000 km uzakta. Fakat 
etkileri gözle görülür yüzeyinin çok ötesine 
uzanıyor. Geçmişten günümüze insanların 
ilgisini çeken Kuzey Işıkları ise Güneş’in 
Dünya’ya etkileri arasında büyülü bir tarafı 

olanlardan… Vikingler, Kuzey Işıkları’nın ölümsüz savaşçıların 
parlayan silahlarından kaynaklandığını düşündüler. 
Eskimolar, ışıkların somon, geyik ve diğer hayvanların 
ruhları olduğuna inanıyordu. Menomine Kızılderilileri, ışığın 
kuzeyde yaşayan devlerin meşaleleri olduğunu 
düşünüyordu. İşte binlerce yıldır gizemini ve büyüsünü 
yitirmemiş olan Kuzey Işıkları… 

KUZEY IŞIKLARI NEDİR?
Aurora Borealis olarak da bilinen Kuzey Işıkları, üzerinde 
neredeyse her dakika gerçekleşen patlamalar sonucu 
Güneş’ten ayrılan parçacıkların atmosferik gazlarla 
çarpışmasıyla ortaya çıkan ve bir seferde dakikalarca hatta 
günlerce sürebilen bir ışık gösterisi yaratan bir doğa 

olayıdır. Bu muhteşem fenomeni genelde yerkürenin Kuzey 
Kutbu’na yakın olan bölgelerinde görmek 
mümkündür; bunun sebebi de Dünya’nın manyetik 
alanıdır. Dünya’nın çekirdeği dev bir mıknatıs gibidir ve 
çevresinde bir manyetik alan yaratır. Güneş’ten ayrılan ve 
uzaya yayılan parçacıklar atmosfere kadar ulaşırsa 
atmosferin en dış kısmındaki İyonosfer katmanındaki 
atomlarla çarpışır. Bu çarpışmalar, Kuzey Işıkları olarak 
algıladığımız dans eden ışıkları yayar. Soluk yeşil ve pembe 
en başta olmak üzere ışıklar kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve 
menekşe tonları gibi birçok renkte görünür. Bunun sebebi, 
renklerin çarpışan gaz parçacıklarının türüne göre 
oluşmasıdır. Örneğin yaygın renklerden soluk yeşil renkteki 
Aurora, dünyanın yaklaşık 100 km üzerinde bulunan oksijen 
molekülleri tarafından üretilir. Nadir görülen, tamamen 
kırmızı auroralar, yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki oksijen 
ile üretilir. Azot, mavi veya morumsu-kırmızı aurora üretir. 
Işıklar çeşitli renklerde olduğu gibi yaylar, dalgalanan 
perdeler, bulutlar gibi çeşitli biçimlerde de görülür. 

Dünyanın yalnızca en kuzeyindeki ülkelerde görülen Kuzey Işıkları gizemli ve 
büyüleyici bir görsel şölen. Her insanın hayatı boyunca muhakkak görmesi gereken  

bu müthiş deneyimi tarihi ve bilimsel anlamda mercek altına aldık.

IŞIK KUZEYDEN 
YÜKSEL İR
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U T R A V E L

İZLANDA
Yeryüzünde buzullar, gayzerler, büyük 
şelaleler, yanardağlar ve gökyüzünde 
Kuzey Işıkları’yla İzlanda fantastik bir 
ülke. Kuzey Işıkları’nı ülkenin neredeyse 
her yerinden görmek mümkün. İzlanda’da 
cam fanustan yapılma bir otelde konaklarken veya 
açık havada jakuzi keyfi yaparken gökyüzünde 
dans eden ışıkları izleyebilirsiniz! 
Ne Zaman Gitmeli: Eylül-Nisan arası 

NORVEÇ 
Renkli balıkçı köyleri, devasa fiyortları 
ve muhteşem doğasıyla, bu huzurlu ülke 
kuzey ışıklarını izlemek için en konforlu 
yerlerden biridir. Maceraya doymayanlar 
Lyngen Alpleri’ne tırmanarak gözlem 
yapmayı tercih ederken Tromso’ya yakın 
birçok gözlem noktası bulmak da mümkün. 
Ne Zaman Gitmeli: Ekim-Nisan arası

FİNLANDİYA
Kuzey Finlandiya’da Eylül-Mart ayları 
arasında neredeyse her gece parlayan ışıklar, 
ülkeyi en uygun aurora gözlemi noktalarından 
biri haline getiriyor. Ama oldukça soğuk olan 
havaya karşı dikkatli olmalısınız. Aurora’yı 
sıcak yatağının rahatlığında gözlemlemek 
isteyenler camdan yapılma ‘iglo’da kalarak soğuk 
havaya karşı önlemlerini alabilirler. 
Ne Zaman Gitmeli: Eylül-Mart arası 

GRÖNLAND
Kuzey Işıkları’nı daha da kuzeyde görmek 
isteyenler, dünyanın en büyük adası olan 
Grönland’a gidebilirler. Kuzey Atlantik 
Okyanusu ve Arktik Okyanusu arasında kalan 
ada, kuzey ışıklarının sıklıkla görüldüğü bir yer. 
Ne Zaman Gitmeli: Ağustos-Mayıs arası

KANADA
Kanada, enlem derecesi ve düşük ışık 
kirliliği sayesinde bir aurora gözlemi 
cennetidir. Yellowknight Irmağı kıyıları, 
Wood Buffalo Ulusal Parkı veya Jasper 
Ulusal Parkında gözlem yapmaya gelen 
gökyüzü meraklılarına katılabilirsiniz.
Ne Zaman Gitmeli: Eylül-Nisan arası 

EN İYİ 
GÖRÜLDÜĞÜ 

5 ÜLKE
Gökyüzündeki bu 

büyülü ışıklar, gezegenimizin Güneş 
kaynaklı zararlı parçacıklardan atmosfer sayesinde 
korunmakta olduğunu anlatan güzel bir doğa olayıdır. 

Dünyamızın Güneş’ten gelen enerji yüklü parçacıkları saptıracak kadar güçlü bir 
manyetik alana sahip olması, bizi bu parçacıkların zararlı etkilerinden koruyor. Örneğin 

Mars, Güneş’ten gelen parçacıkları saptıracak kadar güçlü bir manyetik alana sahip  
değil ve bu Mars’ın bir atmosfere sahip olmamasının en önemli nedenlerinden biri.  

Ama tüm bu bilimsel açıklamaların ötesinde, Kuzey Işıkları’nı görmek size hiç 
deneyimlemediğiniz muhteşem bir şölen yaşatacak ışık oyunlarını ifade 
ediyor. Bilgisayar başında izlerken bile sizi büyüleyebilecek ve etkisinde 

bırakacak olan Kuzey Işıkları’nı çıplak gözle takip etmenin vereceği 
hazzı başka bir şekilde tarif edemiyor, size Kuzey Işıkları’nı bir 

gün bizzat yerinde görmenizi şiddetle tavsiye 
ediyoruz!

NEDEN 
GÖRMELİYİZ?
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Giresun Uğur Anadolu Lisesi’nde okuyan Hazan Çiviçakan, ApplyBAU sayesinde 

hayalinin peşinden nasıl koştuğunu, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun 

Tasarımı bölümüne nasıl kabul edildiğini anlatıyor.

 B
ahçeşehir Üniversitesi’nde Dijital Oyun 

Tasarımı bölümü açıldıktan sonra bu 

bölüme ilgi duymaya başladım. Fakat 

bölüme sayısal puan türü ile öğrenci 

aldıkları için hayallerime veda ettim, daha 

doğrusu veda ettim sandım. Giresun Uğur Anadolu 

Lisesi’nde öğrenimime devam ederken 

öğretmenlerim ApplyBAU adlı, farklı bir üniversiteye 

kabul sisteminden bahsettiler. ApplyBAU sayesinde 

YKS’den önce istediğimiz bölüme girmek için başvuru 

yapabiliyorduk. Ben de başvuru yaptım ve mülakata 

çağrıldım. ApplyBAU sayesinde hayallerimdeki 

bölümün öğrencisi oldum. 

Benim gibi hayallerine veda etmek durumunda kalan 

daha çok kişi olduğunu bildiğim için sizlere ApplyBAU 

sistemini ve bu sistemden daha iyi bir sonucu nasıl 

alabileceğinizi anlatacağım; fakat başlamadan önce 

belirtmek istediğim bir nokta var. Kesinlikle “Bana 

burs vermezler”, ”Benim hayalim çok uçuk”, ”Hiçbir 

başarım yok” gibi düşüncelere kapılmayın, umutlu 

olun, çünkü benim de elimde sadece hayallerim ve 

umutlarım vardı.

Öncelikle sistem şöyle işliyor; kendinizi tanıtıyorsunuz, 

hayalinizi ya da projenizi anlatıyorsunuz, sizi diğer 

öğrencilerden ayıran yanınızı aktarıyorsunuz ve bu 

kadar! Sizlere başvurunuzu yaparken sınırlı karakter 

sayısı veriyorlar ve bence başvurunun en önemli 

noktası burası, size verilen sınırlı karakter sayısı ile 

anlatmak istediğiniz her şeyi anlatabildiğinizi 

göstermeniz gerekiyor. Bu noktaya çok dikkat 

etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yaşamınız 

boyunca yaptığınız başarılı veya başarısız hiç fark 

etmeksizin tüm girişimlerinizi anlatın. Hobilerinizi, 

fobilerinizi, istediğiniz her şeyden söz edebilirsiniz. 

İlgilendiğiniz bölümle ilgili yaptığınız çalışma varsa 

bunları da paylaşabilirsiniz. Eğer böyle bir çalışmanız 

yoksa moralinizi bozmayın çünkü benim de hiçbir 

çalışmam yoktu ve mülakata çağrılacağım aklımın 

ucundan bile geçmiyordu!

ApplyBAU’ya daha önceden gerçekleştirmiş 

olduğunuz bir projeniz varsa bunu anlatarak veya 

hayalleriniz ile başvurabilirsiniz. Ben hayallerim ile 

başvurdum. Burada önemli olan nokta projenizi veya 

hayallerinizi anlatırken cümlelerinizin düzenli ve açık 

olması. Hayallerinizin bir amacı olmalı; topluma, içinde 

bulunacağınız sektöre nasıl yararlar getireceğini 

belirtin. Projenizi veya hayallerinizi anlatırken her 

detayını düşünerek yazın. Özellikle hayallerinizi 

yazarken ileride bunun gerçek olma ihtimalini 

düşünerek gerçek bir plan üzerinden anlatın ki ortaya 

çok daha güzel bir yazı çıksın. Nerede staj yapmak 

istediğinizi, kimlerle, hangi firmalarla çalışmak 

istediğinizi bile yazın, kısacası hayallerinizin 

detaylarına inin. Sizi diğer adaylardan farklı kılan 

özellikleri yazarken dikkat etmeniz gereken en önemli 

şey gerçekçi olmanız. Kendinizi sevme nedenlerinizi, 

hayallerinizi destekleyici niteliklerinizi yazabilirsiniz. 

Elbette bunları yazım kurallarına ve anlatım 

bozukluklarına dikkat ederek kaleme alın.

Mülakatlar hakkında bilgi verecek olursam; öncelikle 

endişelenmeyin ve kötü düşüncelere kapılmayın. 

“Orada ne yapacağım ben?” gibi şeyler düşünmeyin, 

çünkü size fazlasıyla yardımcı oluyorlar. Yaklaşık 15 

dakika süren mülakatlarda kendinize güvenin ve 

zamanı iyi kullanın. Başvurunuzda anlattığınız 

hobileriniz, girişimleriniz hakkında elinizde belge varsa 

onları kesinlikle götürün, amatör bir çalışma bile olsa 

onlara gösterin. 

Umarım hayallerinize giden yolda küçük bile olsa 

yardımım dokunmuştur. Belki beklentinizin çok 

üstünde bir burs kazanacaksınız, belki de beklentinizin 

daha altında bir sonuç alacaksınız ama kesinlikle 

yılmayın ve hayallerinize giden yolda durmayın ve asla 

içinizdeki ışığı söndürmeyin. Hepimize çok başarılı bir 

yaşam diliyorum, teşekkür ederim!

HAYALLERINIZIN 
PESINDEN KOSUN
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U  C L A S S

Selin  
GÜNAL
Sınıf: 11
Okul: Uğur Okulları 
Gaziantep Kampüsü 

EN SEVDIĞIN DERS? 
BIYOLOJI 

SON DERSTE HANGI
KONUYU IŞLEDINIZ? 

KIMYA, MOL KAVRAMI 
YANINDA OTURAN SIRA ARKADAŞININ EN SEVDIĞIN ÜÇ 

ÖZELLIĞINI ANLATIR MISIN? 
ESPRILI, UYUMLU, SAMIMI

ÖĞRETMENLERIN ARASINDA EN ÇOK HANGISINE 
HAYRANSIN? NEDEN? 

TÜRK DILI VE EDEBIYATI ÖĞRETMENIM SERKAN FILIZ. 
ÇÜNKÜ ÇOK SICAK VE RAHAT BIR ILETIŞIM KURABILIYORUM. 

EN SEVDIĞIN MÜZIK GRUBU? 
KARSU

EN SEVDIĞIN RENK? 
MOR

EN SEVDIĞIN FILM? 
AAMIR KHAN’IN PEEKAY FILMI

EN SEVDIĞIN KITAP? 
SENDEN ÖNCE BEN (JOJO MOYES)

SUPERMAN MI, BATMAN MI? 
BATMAN

IZLEMEKTEN EN ÇOK KEYIF 
ALDIĞIN SPOR? 

BUZ PATENI
OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR? 

TENIS VE BUZ PATENI
BEDEN EĞITIMI MI, RESIM MI? 

BEDEN EĞITIMI
INGILIZCE MI, MATEMATIK MI? 

INGILIZCE
EN SEVDIĞIN YIYECEK?  

HAMBURGER
AYRAN MI, SÜT MÜ? 

SÜT
GELECEKTE NE OLMAK ISTIYORSUN? NEDEN?

TIP OKUMAK VE DERMATOLOG OLMAK ISTIYORUM. ÇÜNKÜ 
KENDI SAĞLIK MERKEZIMI KURUP DERMATOLOJI 

KONUSUNDA YARDIMA IHTIYACI OLAN HERKESE DESTEK 
OLMAK ISTIYORUM. 
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