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2018-2019 Eğitim-Öğretim yılını tamamlıyorsun.  
8. ve 12. sınıflar için sınav zamanı. Bu arkadaş-
larımızın heyecanlı olduklarını tahmin etmek 

zor değil. Biz bu sayıda onların bu son virajda 
derslerine daha iyi odaklanabilmeleri için dikkatin 
önemine vurgu yaptık,  umarım işlerine yarayacak 
tüyoları dikkat yazımızdan alırlar.
Sizleri yaz tatiline eğlenceli bir sayıyla uğurlamak 
istedik. Eğlencenin yanında bilgimizi de artıracak 
konulara yer verdik. 
Neler mi var bu sayıda? Türkiye’nin son kültür mirası 
Göbeklitepe ve yine Türkiye’de yer alan  
UNESCO tarafından kültür mirası listesine alınan 
yerlerin izini sürdük.
Avusturya’da yer alan bir yüzen sahnede gerçekleşen 

operalara göz attık, tatilde seyahate çıkarken işinize 
yarayacak uygulamaları tanıttık. 
Bu sayımızda iki önemli söyleşiye de yer verdik. 
Bunlardan ilki BAU NEXT Direktörü Mehtap Algül 
ile olandı. Mehtap Algül sizlerin sorularını cevapladı. 
U Mentor köşemizde ise Türkiye’nin köklü ailele-
rinden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı’yı ağırladık. O da sizle-
rin sorularınızı tüm içtenliği ile cevapladı.
Kapak konumuzu çok da uzak olmayan bir gele-
cekten seçtik. Sizlere Ayna Dünyaları tanıtmaya 
çalıştık. 
U Mag olarak sizlere hem sınavlarınızda başarılar 
hem de iyi tatiller diliyoruz.
Yeni dönemde görüşmek dileğiyle…

GÜZEL BİR TATİL OLSUN

U-Mag
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Senden sonrasını 
hiç düşündün mü?

Arkadaşım Merhaba!  
Havalar tam olarak ısınsın diye dört gözle 
bekliyoruz değil mi? Sınavlar, dersler, 
etkinlikler, projeler… Biraz yoğunuz ama 
içimizdeki güç istediğimiz her şeyi 
başarmamız için bizimle, unutma! 
Ben bu aralar Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
gerçekleşecek U-MakerFest III heyecanıyla 
birlikte çevre ve çöp konusu üzerinde çok 
fazla düşündüğümü fark ettim. Aynı heyecanı 
ve hassasiyeti yaşayacağını bilerek, seninle 
bu konuda konuşmak istedim. 
Hadi bir düşün. Evinden çıkıp, gideceğin 
yere kadar geçtiğin yollara dikkatle baktın mı 
hiç? Ne kadar temiz? Yazımı okuduktan sonra 
benim için bakar mısın? 
Bu arada ben de dönüp kendime bir baktım. 
Çevreye ne kadar önem veriyorum?  

Ne kadar koruyorum? Çok dikkat ettiğimi 
gururla söyleyebilirim! Ama bir şeyi 
gözümden kaçırmışım. 
Kağıtları geri dönüşüm için ayırıyordum fakat 
cam şişelerin geri dönüşümünün mümkün 
olduğunu unutup, çöpe attığımı fark ederek 
üzüldüm. Şimdi bunu düzeltmek için kendime 
verdiğim sözü tutuyorum. Cam, çöp değildir! 

 Plastik maddeler de aslında öyle, her şey 
çok güzel ve verimli bir şekilde geri 
dönüştürülebiliyor, atığa yol açmadan ve 
çevreye zarar vermeden tekrar kullanılabilir 
hale gelebiliyor. 
Bir dergide okudum. Yıllık okyanuslardan 
çıkarılan plastik atık miktarı 1,7 milyon 
tonmuş! Deniz ürünlerinin tükenmesine kalan 
süre ise sadece 28 yıl! Bakmaya 
doyamadığımız maviliğin içerisinde yaşayan 

canlıların 28 yıl sonra olmayacağı fikri bence 
çok üzücü. 
Denizleri, havayı, sokaklarımızı 
kirletmediğimiz, kirletilmesine izin 
vermediğimiz, yaşanabilir bir dünya; ben, 
sen, arkadaşlarımız bir adım attığında 
değişecek!  
Biz, Uğurlu öğrenciler olarak bu bilinci hep 
taşımalıyız! Sadece çevremizi kirletmemek 
yeterli değil. Geri dönüşümü mümkün olan 
maddeleri öğrenip, onları 
çöp yapmadan dönüşümüne 
imkan sağlayarak, tüketim 
alışkanlıklarımızı değiştirerek 
daha temiz, yaşayan ve 
nefes alan bir dünya için  
hep birlikte hareket 
edebiliriz!  

U W O R D

U-Tigers

u.tigers@utigers_

U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2019  z   5



HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ

6  z   U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2019 



U P O P U L A R

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

içindeyseniz bu ay ki önerilerimize göz atmaya ne dersiniz?

Game of Thrones
Tüm dünyayı kasıp kavuran ve en çok izlenen dizi olan Game of Thrones 8. Sezonu 14 
Nisan’da yeniden başlıyor. 7 sezonda oldukça büyük bir hayran kitlesi oluşturan dizi ne 
yazık ki bu sezon ekranlara veda ediyor. 8. Sezonda 6 bölüm yayınlanacak dizinin yine her 
bölümü yankı uyandıracak. 

HER 

ŞEYDEN 

BİRAZ 

BİRAZ

DİZİ

Beren Saat 
ekranlara dönüyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem'den sonra ekranlara ara 
veren Beren Saat Netflix projesiyle ekrana 

dönüyor. Başrolünde Beren Saat’in yer aldığı 
Netflix'in Muhafız'ın ardından ikinci Türk projesi 

Atiye’nin çekimleri İstanbul’da başladı. Dizinin 
oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Metin 

Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, 
Civan Canova ve Tim Seyfi de rol alacak. Beren 

Saat dizide Urfa Göbeklitepe’de yaşayan ‘Atiye’ adlı 
özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.
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Bir Çanakkale Destanı
Bu kitapta, bir sabah Çanakkale’deki köyünde, top 
sesleriyle uyanan ve ondan sonra 
hayatı tamamen değişen Küçük Mustafa’nın 
hikâyesi anlatılır. Babası ve diğer köylülerle birlikte 
Çanakkale Savaşı’nı baştan sona yaşayan Mustafa, 
savaş sırasında Türk askerine yardım etmek için 
elinden geleni yapar. Savaş boyunca asker 
giysilerini üstünden hiç çıkarmayan Küçük 
Mustafa’nın hikâyesini okuyarak Türk’ün tarihindeki 
en önemli savaşlarından birinin tanığı olacaksınız.

A Dog's Journey
2017 yapımı Can Dostum filminin devam filmi olan A Dog's Journey, bir köpeğin hayat amacını keşfetmek 
için çıktığı yolculuğu konu ediyor. Yapımcılığını Gavin Polone, yönetmenliğini Gavin Polone’nin yaptığı filmin 

başrollerini Dennis Quaid, Betty Gilpin, Marg Helgenberger paylaşıyor. Filmin yayın tarihi 17 Mayıs.

Şipşak Aile
Orijinal ismi Instant Family olan bu dram 
komedi türündeki filmde Pete ve Ellie, bir aile 
kurmaya karar verir ve küçük bir çocuk evlat 
edinmek isterler. Fakat bu istekleri, birbirinden 
tatlı üç kardeşi görünce değişir. Genç çift, bir 
günde üç çocuklu bir aile olmuştur ve nasıl 
ebeveynlik yapılması gerektiğini öğrenmek 
zorundadır. Film 12 Nisan’da vizyona girdi.

Uçurtmam Bulut Şimdi
Uçurtmam Bulut Şimdi' 
de birbirinden güzel 
öyküler var. Babasının 
yaptığı ilk uçurtmayı 
elinden kaçıran çocuk, 
kitapçılık yapmaya 
kalkan iki çocuğun 
başına gelenler, 
yağmurun gizini 
bulmaya çalışan 
küçük kız gibi. 
Sevim Ak bu 
hikayelerde aslında 
ne kadar zengin 
olduğumuzu 
anlatıyor.

KİTAP

FİLM
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U P O P U L A R

Cuphead
1930’ların esintilerini taşıyan nostaljik çizgi film 

görünümlü grafikleri ve inanılmaz zorlu 
oynanışıyla Cuphead halen bir efsane olarak 

konuşuluyor. 2019 yılının Şubat ayında bu 
efsane yapımın ikincisi diyebileceğimiz 

Cuphead: The Delicious Last Course geliyor. 

ALBÜM

Ariana Grande’den yeni albüm
Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande, hit şarkılardan oluşan 5. stüdyo albümü thank u, next'i çıkardı.

8 Şubat’ta yayınlanan thank u, next albümü, şimdiden hit mertebesine ulaşmış 'thank u, next', 7 rings ve 
imagine gibi single'lar dahil 12 şarkıdan oluşuyor.

Can Bonomo: Ruhum Bela
Her projesinde farklı ve yenilikçi işlere imza atan 
sanatçı Can Bonomo, "Ruhum Bela" isimli 5. albümünü 
Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerin beğenisine 
sundu. Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü 
"Ruhum Bela" albümünde 10 şarkıyı müzikseverlere 
sunan Can Bonomo'nun yeni albüm kayıtları The 
FatLab'de Ali Rıza Şahenk, tarafından yapıldı.

Mortal Kombat 11
Dövüş oyunlarını seven oyuncuların favori 
serilerinden olan Mortal Kombat, yeni oyunu 

ile 2019 yılında geri dönüyor. 23 Nisan 
tarihinde satışa çıkacak olan Mortal Kombat 

11, Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformları 
için kullanıma sunulacak.

OYUN
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Yaz tatili yaklaşıyor, bazılarımız sınav kaygısı taşıyor ancak herkesi keyifli 
bir yaz tatili bekliyor. Seyahatinizde size yardımcı olacak birkaç 

uygulamaya birlikte bakmaya ne dersin?

Havaların ısınmaya başladığı güneşin daha çok görüldüğü şu günlerde 
sınavlar ardı ardına gelse de keyifli bir tatil bizleri bekliyor. Güzel ve keyifli bir 
seyahat geçirmek için yapılabilecek hazırlıklar ise oldukça kolaylaştı. Birkaç 

uygulama ile seyahatinizi güzelleştirebilirsiniz.

SEYAHATiNiN 
KALiTESiNi ARTIRACAK 
UYGULAMALAR

SESLI GEZI 
REHBERI 

“Sesli Gezi” uygulamasına 
ücretsiz ulaşmak mümkün. 
Telefonumuza indireceğimiz 

bu uygulama gezdiğimiz 
yerler hakkında bize bilgi 

verirken, gezerken 
okumanın ve bilgi 

edinmenin verdiği zorluktan 
kurtararak, her birimize 

özel bir turist rehberi 
hizmeti sunuyor. 

CITYMAPPER 
Yabancısı olduğunuz 

şehirleri 
müdavimiymişsiniz gibi 

gezeceğiniz program 
İstanbul, Londra, Paris, 

Amsterdam ve Tokyo gibi 
dünyanın en önemli 39 

şehrinde hizmet veriyor. 
Program gideceğiniz yeri 

seçtiğinizde çok basit 
adımla sizi yönlendirmesi 

ve şehrin tüm ulaşım 
araçlarına entegre olarak 
çalışmasıyla öne çıkıyor.

PIRI 
Piri ile dünyayı en iyi rehberlerden dinleyerek özgürce keşfedeceksin. 

Gezdiğin yerlerin ruhuna uygun müziklerle birlikte zenginleştirilen 
özgün ve eşsiz bir tur deneyimi cebine geliyor. Piri’yi indir, kulaklığını 

tak ve daha önce hiç fark etmediğin bir dünyaya sesli yürüyüş 
turlarıyla adımını at…

10  z   U-MAG MAYIS - HAZİRAN 2019 



THE WAY / YOL (2010)
"The Way” aile, dostlar ve bu sürekli değişen karmaşık 

dünyada karşılaştığımız zorlukları anlatan bir film. Camino de 
Santiago’da yürürken fırtına yüzünden ölen oğlunun cenazesini 

almak için Fransa’ya giden bir baba, eve geri dönmek yerine, oğlunun 
geziyi bitirme arzusunu gerçekleştirmek için unutulmaz bir yolculuğa 

çıkmaya karar verir. Yol boyunca birçok insanla tanışır ve “yaşadığımız hayat 
ile seçtiğimiz hayat” arasındaki farkı keşfeder. 

L'AUBERGE ESPAGNOLE / ISPANYOL PANSIYONU (2002)
Xavier, İspanyolca öğrenmek için Barcelona'ya gelir ve değişik ülkelerden 6 gencin 

yaşadığı bir eve yerleşir. Farklı kültürlerden gelen gençler birlikte yaşamaya başladıkça 
birbirlerini daha yakından tanıyacaktır. Her ne kadar konuştukları dil farklı olsa da, aşk ve 

dostluğun evrensel dilinde birleşerek özel ilişkiler kurarlar.

THE DARJEELING LIMITED / KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞIRKETI (2007)
Wes Anderson, Amerikan aile yolculuğunu Hindistan genelinde bir demiryolu yolculuğu olarak yeniden 

canlandırıyor. Anderson’ın tuhaf ve güzel nesnelere duyduğu sevgi, Hindistan’ın renkli, yoğun estetiğinde müthiş 
bir harmanla karşımızda.

THE SISTERHOOD OF THE TRAVELING PANTS / GEZGIN PANTOLON  
KARDEŞLIĞI (2005)

Doğdukları zamandan beri hiç ayrılmayan 4 iyi arkadaşın ilk defa birbirlerinden ayrı geçirecekleri o 
güzel yazın hikayesini anlatıyor.Genç kızlar hepsine tesadüf bir şekilde uyan bir pantolon alırlar 

ve farklı vücut yapılarına sahip oldukları için bunun bir sihir olduğunu düşünürler .Bu 
pantolonu birbirleri arasındaki bağları için kullanmaya karar verirler. Hayatta 

dostlukların ne kadar önemli olduğunu anlatan güzel bir gençlik filmi.

U T R A V E L

İzleyince 
seyahate çıkmak 

isteyeceğiniz 
4 film

TRIPOSO 
Gitmek istediğiniz ülke ya da şehri seçiyorsunuz ve telefonunuza bu 
şehirle ilgili bir rehber iniyor. Rehberi açınca görülecek yerler, yeme 

içme, gece hayatı, turlar, alışveriş, aktiviteler ve oteller hakkında 
detaylı bilgi alabilirsiniz. Müzelerin giriş ücretleri, açılış kapanış 

saatleri, restoranların numaraları, adresleri gibi bilgiler barındıran 
uygulamada seçtiğiniz yerleri işaretleyip daha sonra bakabilirsiniz.

WALLET 
Wallet, seyahat bütçenizi esnek bir şekilde planlamanıza ve 

harcamalarınızı izlemenize yardımcı olur, böylece kontrolünüzde 
kalırsınız ve hedeflerinize ulaşırsınız. Güvendiğiniz insanlarla birlikte, 

birden fazla para birimi, banka ve finans kurumu arasında aktif 
olarak planlarınızı yapın ve yönetin. Maliyetlerinizi kontrol edip ve 

kontrolü elde tutmanız için herkese gerekli bir uygulama.
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ŞU DİKKATİ 
ARTIRMAK
MÜMKÜN MÜ?

DiKKAT 
DiKKAT!

Öncelikle bilmeliyiz ki, dikkat odaklanmaktır.  
O an yaptığımız işe duyularımızla kendimizi 
verdiğimizde dikkatimizi toparlamış oluyoruz. 
Özellikle ders çalışırken görme duyumuzu 

aktifleştirip, diğer duyularımızı geçici olarak askıya alırız 
ve yoğunlaştırılmış dikkati yaşarız. Ders çalışırken aynı 
zamanda konu anlatımlı video izliyorsak ve not alıyorsak 
hem görme hem işitme duyularımızı aktifleştirip 
bölünmüş dikkat yaşamış oluyoruz. Bu topladığımız 
dikkatin sürdürülmesine de konsantrasyon diyoruz. 
Odaklanmada ya da odaklanmanın süresinde bir sıkıntı 
yaşadığımızda dikkat dağılması beraberinde geliyor. 

ILK VE SON: 
Bir şeyi ilk ya da son kez yapıyormuş gibi düşünün. 
Bu, önceden kaçırdığınız detayları yakalama,  gözlem 
gücünü artırma ve yeni bakış açıları geliştirme 
olanağı tanır.

SONSUZLUK IŞARETI:
Odanızdayken, ders çalışmaya başlamadan önce veya 
başlayıp da dikkat dağılması yaşadıktan sonra 
dikkatinizi toparlamak istiyor ama zorlanıyorsanız 
hemen ayağa kalkın. Gözlerinizi kapatın ve önce sağ 
elinizle büyük bir sonsuzluk işareti çizin. Elinizi sürekli 
olarak sonsuzluk işaretinde belirlediğiniz yolun 
üzerinde hareket ettirin, bu büyük sonsuzluk işaretini 
gittikçe küçültmeye başlayın. Bir nokta halini alana 

kadar gözlerinizi açmadan küçültün. Nokta halini 
aldığında durun ve diğer elinizle aynı işlemi yapmaya 
başlayın. Bu çalışma hem sağ hem sol görsel alanları 
çalıştırarak beynin konsantrasyon gücünü artırır. 

5 TANE DAHA: 
Çalışmaktan vazgeçmek üzereyken “5 tane daha” 
tekniğini kullanın. Örneğin; Parabol çözmekten çok 
sıkıldınız ve dikkatinizin dağılmaya başladı. Hemen 
kalemi fırlatıp masadan kalkmayın, kendinize “5 tane 
daha çözüp bırakacağım” deyin. O 5 soruyu çok yüksek 
bir dikkatte çözdüğünüzü fark edeceksiniz. 

NOT ALIN: 
Önemli bir şey yapmaya çalışırken zihninizi meşgul eden 
diğer şeylerin konsantre olmanızı engellediğini 
düşünüyorsanız bunları bir kâğıda yazın. Yanına da bu 
sorunla ne zaman ilgileneceğinize dair bir not düşün. 

KENDINIZI ÖDÜLLENDIRIN: 
Bir haftaya başlamadan önce o haftayı hedeflerinizi 
tamalayarak bitirdiğinizde kendinizi neyle 
ödüllendireceğinizi planlayın. Sevdiğiniz bir yiyecek ya da 
içecek, yürüyüş yapmak, bir arkadaşınızla buluşmak, bir 
Netflix dizisi izlemek gibi. 

SAĞLIKLI BESINLER TÜKETIN: 
Konsantrasyonu artıran besinler tüketin: Demir ve C 

vitamini eksikliği konsantrasyonun azalmasına 
neden olabilir. Tavuk, et, balık ürünleri ve meyveler, 
taze sıkılmış meyve suları tüketilebilir. Haftada en az 1 
akşam balık yemeğe çalışın.

KONTROL ÇIZELGESI HAZIRLAYIN:
Zihninizin dağıldığını her hissedişinizde çizelgeye bir 
işaret koyun. İstikrarlı bir şekilde yapıldığında zamanla 
daha az işaret koyduğunuzu fark edeceksiniz.

NEFES EZGERSIZLERI: 
Belki de en önemli dikkat ve sağlık çalışması nefes 
egzersizleridir. Doğru nefes yoksa doğru hayat da 
yoktur. 
1-4-2: 1 saniyede burnunuzdan aldığınız derin nefesle 
diyafram bölgenizi şişiriyorsunuz. Nefesi içinizde 
tutarken aynı anda 1’den 4’e kadar sayıyorsunuz ve  
2 saniyede ağzınızdan yavaşça veriyorsunuz. 
4-2-4: 4 saniyede burnunuzdan yavaş yavaş aldığınız 
nefesle yine diyafram bölgenizi şişiriyorsunuz.  
2 saniye içinizde tutuyorsunuz ve 4 saniyede 
ağzınızdan veriyorsunuz.
Nefes egzersizlerini yaparken sırt üstü uzanmanız 
işinizi kolaylaştırır. Gerçekten içinizden saniyeleri 
sayın ve istediğiniz egzersizi 10 defa arka arkaya 
yapın. İlk yapmaya başladığınızda karın kaslarınızda 
ağrı ve sızılar olacaktır. Egzersizi yaptıkça bunlar 
geçecek.

ZEYTİNBURNU UĞUR LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMAN
TUNA BAHAR 

Sınav tarihine her gün bir adım daha yaklaşırken çoğunlukla düşündüğümüz bir şey kendini 
çok belli etmiyor mu? Neredeyse her deneme sınavından sonra “Hocam dikkatsizlikten 

gitmiş hep” türü cümleler kurmuyor muyuz? Ve bu tür cümleler artık iyice canımızı sıkmadı 
mı? O zaman gelin dikkat nedir, nasıl bir şeydir, ne şekilde artırılabilir birlikte bakalım.
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DiKKAT 
DiKKAT!
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Ayna 
Dünya

Çok Yakın 
Gelecekte! 
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Kaçınılmaz ayna dünyalar artık bilimkurgu değil bilim. İnsanlar her 
şeyin her durumun bir ikiz dünyasını yaratmaya başladı. Bizi 

gerçekten ilginç bir yakın gelecek bekliyor.
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Bir süredir sanal gerçekliğin konuşulduğu 
günümüz dünyasında son dönemlerde 
karma gerçeklik (mixed reality) ya da ayna 
dünya kavramı ortaya çıktı. Nedir bu 

karma gerçeklik, ne işe yarar? İşte karma 
gerçeklik hakkında bilmeniz gerekenler.
Karma gerçeklik (mixed reality) teknolojik 
yazılımların geldiği son nokta. Bu olguya göre, dijital 
içerikler, sanal etkileşime gerçek dünya üzerinden 
geçer. Karma gerçekliği ya da ayna dünya kavramını 
anlamak için önce iki başka kavramı tanımlamak 
daha doğru olur.  Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış 
Gerçeklik (AR).
Sanal gerçekliğe baktığımızda teknik olarak bu 
terim bireylerin orada olma hissini yaşadığı 
bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu ortamlar için 
kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli çevre birimleri 
(kasklı ekran vb.) aracılığıyla sanal ortamlara dahil 
oluyor. O ortama girdiği andan itibaren kullanıcının 
gerçeklik ile bağlantısı kopuyor ve tamamen sanal 
gerçekliğin yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor.
Artırılmış gerçeklik ise cihazların cisim tanıma 
özelliği kullanılarak, sanal nesnelerin gerçek 
görüntülerin üzerine bindirilmesine denir. Bu 
teknolojiden faydalanabilmeniz için bulunduğunuz 
ortamda internet erişiminin ve elinizde artırılmış 
gerçekliği tanımlayacak cihazların (akıllı gözlük, akıllı 
telefon ya da tablet) bulunması gerekir. Ayrıca 
Augmented Reality üzerine tanımlanmış olan 
uygulamalardan birinin bu cihazınızda yüklü  
olması da şart. Bu koşullar gerçekleştikten sonra 
Augmented Reality için tasarlanmış görseli 
cihazınızdaki uygulama ile tanımladığınızda, cihazınız 
görseli algılıyor ve yeni bir görüntüyle 
karşılaşıyorsunuz.
Işte Karma gerçeklik (mixed reality) için bu iki 
kavramın karışımından bahsetmek mümkün. 
Karma Gerçeklik, kullanıcının doğal alanına 
sanal ortamı taşıyarak gerçek görünmesini 
sağlar ve bu iki ortam ile etkileşimi mümkün 
kılarak, sanal nesneler ile gerçekçi deneyimler 
yaşatır.
Bu kavram asılında hayatımıza önce filmler sonra 
oyunlarla girdi. En net örneğini Pokemon Go ile 
yapabiliriz. Hatırlarsanız milyonlarca insan gerçek 
hayatımıza karışmış bu yaratıkları yok etmeye 
odaklanmıştı.
Ayna dünyanın ilk örneği için Google Maps’ı 
verebiliriz. Google Maps sayesinde dünyanın pek çok 
yerinin sokaklarında dolaşabiliyor, dağlarına 
tırmanabiliyoruz. Bu yeni dijital haritalar o kadar 
detaylı ki dünyanın tamamının dijital bir kopyası 
büyüklüğünde. 
Microsoft Virtual Earth ya da Google Earth gibi 
uygulamalarla kentlere sadece sokak değil bina bile 
bakabiliyorsunuz. Öte yandan Slovakya’da Bratislava 
kentinde geliştirilmekte olan bir oyun motoru daha 

doğrusu gezegen motoru Anteworld dünyanın 
birebir büyüklükteki kopyasını çıkarmış durumda. 
Dünyanın tüm dağlarını, denizlerini gerçeğe 
yakın bir şekilde görebiliyorsunuz. Büyük 
şehirlerin neredeyse tamamı bu tür dijital 
haritalarda yeniden oluşturulmuş durumda. 
Skype firması tarafından üretilen Microsoft Hololens 
yazılımı, karma gerçeklik algısını en iyi gösteren 
programlardan biri. Bunun yanı sıra Magic Leap 
firması da sanal ile reeli bir araya getiren cihazların 
üretimi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.
Karma gerçeklik teknolojisi özel sektör ve kamu 
olmak üzere tüm iş birimlerine yeni fırsatlar ve 
pazarlar sunmaya başlamıştır.

KARMA GERÇEKLIK KULLANIM ALANLARI
Karma gerçeklik, perakendeden turizme, reklam 
dünyasından mimariye, sağlıktan güvenliğe kadar 
pek çok alanda kullanılmaya başlanacak gibi 
duruyor.   
PERAKENDE: Rafların, tezgahların yani alışveriş 
pazarlamasının tamamen değişeceğini söyleyebiliriz.
Perakende teknoloji adaptasyonunu en hızlı 
gerçekleştirmeye çalışan sektörlerin başında 
gelmektedir. Fiziksel hareketlerimizi algılayan 
sensörler raflarda veya askılardaki ürünleri 
çıkardığınızda otomatik algılayabilmektedir. Bu 
sensörlere bağlı olan gözlükler sayesinde ürünlerin 
yanında beliren içerikler tüketiciyi anlık ikna etmeye 
çalışabilmektedir. Bu içerikler aynı zamanda 
tüketicinin geçmiş bilgisini değerlendirerek kişiye 
özel teklif sunabilmektedir.
TURIZM: Örneğin arabanızla tatile gidiyorsunuz. 
Yol levhalarını görmeye ihtiyacınız yok çünkü 
karma gerçeklik sayesinde araba ekranınız 
veya gözlüğünüz sizi gitmeniz gereken yola 
yönlendiriyor. Acıktınız. Yemek alışkanlıklarınızı 
bilen gözlüğünüz veya arabanızın ekranı size 
bölgedeki en uygun restoranı önerip, tarif 
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edebilecek. Otele vardınız. Check-in işlemini 
gözlüğünüz sizin yerinize yapıyor olacak. 
Gözlüğünüze çıkan görüntüler size 5000 yataklı 
otelin tüm hizmetlerini tanıtırken bir yandan 
odanızın olduğu kata yönlendiriyor olacak.
YAPI- MIMARI: Karma gerçeklik uygulaması 
sayesinde salonuna, odalarına veya mutfağına 
yerleştirip, aynı anda duvarların rengiyle 
oynayabileceksiniz. 
GÜVENLIK: Polisler bir olay meydana geldiğinde 
karma gerçeklik sensörlerini olay mahallinin üç 
boyutlu haritasını çıkarmak için kullanabilecek. 
Böylece mahkemeler bu videolarla olayı yakından 
takip edecek.

SAĞLIK:  Gerçek zamanlı veriler görüntülenerek 
cerrahlar birbirlerine rehberlik yapabilecek. Böylece 
bilgi çok hızlı bir şekilde deneyime dönüşüyor olacak.
REKLAM: Reklam sektöründe bir ürüne sahip 
olmadan veya tüketici en ufak bir mesafe 
kaydetmeden o ürünü deneyimleyecek ve henüz 
almadığı bir ürünün eksikliğini hissedebilecek. Bu 
anlamda aslında reklamlar bilinirlikten 
deneyimletmeye doğru kayacak.
EĞITIMDE ÇIĞIR AÇACAK
Teknolojiyi de eğitime entegre ederek sisteme 
devam etmek oldukça önemli konulardan birisi.
Biz de okullarımızda teknolojik yenilikleri yakından 
takip ediyor, öğrencilerimizi geleceğe şimdiden 
hazırlama konusunda bu teknolojik gelişmelere 
önem veriyoruz. Bu tür teknolojik gelişimler bizleri 
de bu anlamda oldukça heyecanlandırıyor.
Karma gerçekliğin eğitim alanındaki gelişimini bu 

yüzden sıkı bir şekilde takip ediyoruz.
Günümüzde, öğrenciler karma gerçeklik ile 
Mars’a seyahat edebiliyor, çalışan bir jet 
motorunun içinde durabiliyor ve bulut 
üzerinde aynı öğrenim deneyimlerini 
paylaşarak tüm dünyadan başkalarıyla bir 
araya gelebiliyor. Bu alanda çalışan 
firmalardan biri olan Dassault Systèmes’in bu 
alandaki uygulamaları arasında çalışan bir insan 
kalbinin dijital simülasyonu bulunan, tıp 
eğitiminde ve bilimsel keşiflerde kullanılan 
Dassault Systèmes Canlı Kalp Projesi bulunuyor.
Öte yandan karma gerçeklik projesi ile 
Türkiye’de bir ilke imza atan Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, dünyanın önde 
gelen tıp fakültelerinde kullanılan Microsoft 
Hololens’i, Türkiye’de ilk kez anatomi 
eğitiminde kullandı.

U C O V E R
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Geçen sene Haziran ayında UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesine 
alınan Göbeklitepe ve Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 

kültürel değerlerine göz atıyoruz.

Dünya’nın en eskİ tapınağı 
Göbeklİtepe ve Türkİye’nİn 
DİĞER 17 KÜLTÜR mİrası

Dünyanın günümüze ulaşan en eski tapınağı olarak bilinen 
Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne 

girdi. 50 yılı aşkın süredir devam eden kazılarda neolitik döneme 
ait boyları 6 metreyi bulan yabani hayvan figürlü dikili taşlar ve 

tapınak kalıntıları yer alıyor. Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre 
çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın 

en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu 
belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli 
tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı. Göbeklitepe arkeolojik 
alanının, Yukarı Mezopotamya bölgesindeki dünyanın bilinen en 
eski megalitik yapı grubu olduğu ve tarihinin günümüzden 
11 bin yıl öncesine kadar uzandığı biliniyor. 

Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi'ne 
kadar iner. Yöre, Mengücekoğulları’nın yönetimi altında 

olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek 1228-1229 
yıllarında camii ve darüşşifayı yaptırılmışlardır. İslam 

mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip 

bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, 
mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu 
geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras 
Listesi'nde yer almaktadır. Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası 
Türkiye’nin bu listeye giren ilk mimari yapısıdır.

DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI / SİVAS1
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Adıyaman'ın Kahta İlçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı 
yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un 

tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, 
anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en 

görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve

kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle 
en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş 
durumdaki dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre 
yüksekliktedir. Kral mezarı varlığı bilinse de henüz kalıntılarına 
ulaşılamamıştır. 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesine alınmıştır.

“Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” alanı UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’ne 2014’te girdi. Listede Orhangazi Külliyesi ve çevresindeki 

hanlar, Hüdavendigâr, Yıldırım Külliyesi, Yeşil Külliye, Muradiye Külliyesi ve 

Cumalıkızık Köyü bulunuyor.  Bursa ve Cumalıkızık’ın günümüze taşıdığı kültürel 
miras, Osmanlı yaşam şeklinin anlaşılmasında önemli bir yer tutuyor. Yıldırım 
ilçesine bağlı olan Cumalıkızık, bir etnografya müzesine de sahip.

NEMRUT DAĞI – ADIYAMAN

BURSA VE CUMALIKIZIK

2

3
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Çoruma 84 km uzaklıktaki Hattuşa (Boğazköy) Anadolu’da bilinen ilk 
başkent olma özelliğinde. Hattuşa, Hitit İmparatorluğunun başkenti olarak 

Anadolu’da yüzyıllar boyu çok önemli bir merkez olmuştur. Kent, aşağı 
şehir ve yukarı şehir olarak iki bölüme ayrılmış. Eğimli ve 1 km2 lik bir 

alana yayılan, güney kısımdaki Yukarı Şehir’de genelde kutsal alanlar ve 
tapınaklar bulunuyor. Aşağı Şehir’de ise sivil yaşam alanları ve Büyük 

Tapınak bulunuyor. Çağdaş tehditlere ve fırsatlara göre sivil ve devlet 

insiyatifleri o zamandan şekillenmeye başlamış. Bölgede yapılan 
kazılarda en az beş kültür katı bulunmuş; Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, 
Roma ve Bizans… Günümüze ulaşan tapınak, kraliyet konutu ve sur 
kalıntıları topluluğun sanat ve mimarlıkta ne kadar ileriye gittiğini 
gösteriyor. Arşivlerde yer alan çivi yazılarına göre Hattuşaş’ta ilk yerleşim 
M.Ö. III binden itibaren genellikle büyükkale çevresinde olmuştur.
1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alındı.

Afrodisyas Antik Kenti'nin, 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil 
edildi. Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan, geçmişi 7 bin yıl öncesine uzansa da 

en ihtişamlı devrini Roma döneminde yaşamış olan Afrodisyas, antik çağda aşkın 
ve güzelliğin tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit'e adanmış kentler arasında en

 ünlüsü olarak biliniyor. Kent yakınlarında bulunan mermer ocakları ve heykeltraş 
okulu sayesinde Roma döneminin en bilinen heykeltraşlık merkezleri arasına 
giren Afrodisyas, kazılardan çıkarılan eşsiz heykel ve kabartmaları, halen ayakta 
olan kent yapılarıyla her yıl çok sayıda tarih meraklısı ve sanatseveri ağırlıyor.

HİTİT BAŞKENTİ HATTUŞA (BOĞAZKÖY) / ÇORUM

AFRODİSYAS

5

4
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dört ana bölüm 
olarak yer alıyor: 

Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve 
Topkapı Sarayı’nı içine alan “Arkeolojik Park” 

Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan 
“Süleymaniye Koruma Alanı” 

Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan “Zeyrek Koruma Alanı” ve 
“Tarihi Surlar Koruma Alanı”

İstanbul’un Tarihi Alanları, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne 1985 yılında girdi. 

DIĞER KÜLTÜR 
MIRASLARIMIZ

7  Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 
(Nevşehir) 1985

8  Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988
9  Hierapolis-Pamukkale (Denizli) 1988
10  Safranbolu Kenti (Karabük) 1994
11  Truva Ören Yeri (Çanakkale) 1998

12  Selimiye Camisi ve Külliyesi (Edirne) 
2011

13  Çatalhöyük: Neolitik Yerleşim Alanı 
(Konya) 2012

14  Bergama’nın Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzajı (İzmir) 2014

15  Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri 
Kültürel Peyzaj Alanları 2015

16  Efes (İzmir) 2015
17  Ani Ören Yeri (Kars) 2016

18  Göbeklitepe Şanlıurfa 2018

İSTANBUL’UN TARİHİ ALANLARI

U C U L T U R E

6
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Y.Y.: Bize şu anda içinde bulunduğumuz 
ve sizin de direktörlüğünü yaptığınız 
BAU NEXT hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
TABİİ Kİ. SİZİN DE BİLDİĞİNİZ ÜZERE  
BİZİM BAU NEXT OLARAK SLOGANIMIZ 
“JENERASYON MESELESİ”. 2 YILDIR  
SOSYAL MEDYANIN KENDİ MESLEKLERİNİ 

ÜRETMEYE BAŞLAMASIYLA BERABER 
BİZE PROJELERİYLE GELEN GENÇLERE 
HEM BELLİ BİR ORANDA BURS OLANAĞI 
SAĞLAYIP HEM DE ONLARA MENTORLUK 
YAPIYORUZ. AYRICA KURUMSAL 
MARKALARLA ÇEŞİTLİ İŞ BİRLİKLERİ DE 
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

E.D.: Sizin mesleğiniz de aslında yeni 
sayılabilecek mesleklerden biri. Bu 
zamana gelene kadar karşılaştığınız 
zorluklar oldu mu?
Elbette oldu. Siz de iş hayatına atıldığınızda, 
kurumsal olarak ilerlemek için insan 
gücüyle uğraşmak gerektiğini 
gözlemleyeceksiniz. Herkes tüm süreçlerde 
destekleyici ve vizyoner olmuyor. Bazen 

şans faktörü çok etkili oluyor. Eğitiminizi de 
bir yandan devam ettirmek, sürekli gelişmek 
gerekiyor. Şuanda belki sizlere okumak en 
zor kısmı gözüküyor olabilir, ama iş 
hayatındayken en zorlandığım kısım 
hayallerimi birilerine anlatmak ve 
inandırmak oldu. Zorluklar yaşadım tabii, 
hala da yaşamaya devam ediyorum. 

Y.Y.: Günümüzde en popüler 
kavramalardan biri “Youtuberlık”. Sizce 
bu kavramın bir sonu var mı veya nereye 
kadar gelişebilir?
YoutUberlık kavramı henüz çok yeni bir 
kavram, ancak dijitallik ve dijitaldeki ünlüler 
artarak devam edecek. Bizim nesil ve alttan 
gelen nesil dijitalle harmanlanan ve dijitali 
çok seven bir nesil, bu yüzden Youtube bir 
gün hayatımızda olmasa bile yeni bir 
platform çıkacak ve o platform da kendi 
ünlülerini üretecek. Bu sebeple içerik 
üreticiliğinin bir sonu olmayacak. Siz yeni 
nesil hangi platformun büyüyüp 
gelişmesini isterse o alan büyüyecek 
diyebiliriz. 

Samimiyet ve cesaret

Başlarda hepimizin sevdiği internet fenomenleriyle olan 
yakınlığı ile tanıdığımız, “Ya bu kadın çok tatlı, çok 

sempatik ama kim acaba?” diyerek stalklamaya 
başladığımız o kişiyle, yani BAU NEXT Direktörü, Influencer 

Mehtap Algül ile Youtube Türkiye’den tutun dijital çağın 
gelişimi ve önemine kadar birçok konuda çok keyifli bir 

röportaj gerçekleştirdik. Haydi yazımızı okuyun! :)

ECE DURMUŞ 
BEŞİKTAŞ UĞUR LİSESİ 10. SINIF ÖĞRENCİSİ

YAREN RABİA YALÇIN
UĞUR OKULLARI DRAGOS K AMPÜSÜ 10. SINIF ÖĞRENCİSİ

U I N T E R V I E W

İşte bütün mesele bu

SÖYLEŞİ:
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Y.Y.: Sizce iyi bir Youtuber olmak için ne 
gerekli?
Samimiyet ve cesaret. Bir platforma yükleme 
yaptığınız anda her türlü eleştiriye açık olmanız 
lazım ve gerçekten iş ciddiyetiyle vaktinizin 
çoğunu buna ayırmanız gerek. Bunları 
yaptığınızda alanınızda iyi olmamanız için bir 
sebep yok. Bu işi meslek olarak görmek 
gerekiyor, ama hepsinin başında bence 
samimiyet geliyor. Samimi birini dinliyorsanız 
ne anlatırsa anlatsın dinlersiniz. Şimdilerde 
herkes Youtube’a girdiği ilk gün 100 bin takipçisi 
olsun istiyor. Mesela Orkun 10 yıl önce kanal 
açtığında 10,20 kişi videolarını izliyormuş. 
Zamanla artmış ve zaten hepsi böyle az 
izlenmelerle sürece başlıyor. Bir yerden başlayıp 
tutku içinde yükselmek gerekiyor. İşin 
aritmetiğini incelemek, farklı içerikler 
üretebilmek de çok önemli. Zor değil, gerçekten 
istemek önemli. 

E.D.: Türk Youtuberlar ve yabancı 
Youtuberlar arasında farklar var. Sizce 
Türk Youtuberlar yeteri kadar başarılı mı?
ÇOK BAŞARILI OLANLAR, ÇOK FAZLA VAKİT 
HARCAYANLAR, ÇOK FAZLA YABANCI 
YOUTUBERLARI İZLEYİP İÇERİKLERİ 
AKTARMAYA ÇALIŞANLAR VAR AMA ONLARIN 
DEZAVANTAJI TÜRKİYE’DE YOUTUBER 
OLMALARINDAN DOLAYI HER KONUDA ÖZGÜR 
İFADE SEÇENEKLERİNİ KULLANAMAMALARI 
OLUYOR. ÇÜNKÜ BİZİM TOPLUMUMUZUN 
GELENEK, GÖRENEKLERİNE GÖRE 
DAVRANMAK ZORUNDALAR. YURT DIŞINDA 
HERHANGİ BİR ŞEY YAPILDIĞI ZAMAN ÇOK 
FAZLA GÜNDEMİ MEŞGUL ETMİYOR VE 
KARIŞILMIYOR, BÖYLECE HAYAL GÜÇLERİNİ 
DİREKT YANSITABİLİYORLAR. İMKANLARI 
OLDUĞU SÜRECE BERKCAN, YUSUF, ORKUN, 
ABDÜ… HEPSİ FARKLI TARAFLARDA ÇOK 
BAŞARILI İŞLER YAPIYORLAR. YURT DIŞINDAKİ 
YOUTUBERLARDAN FARKLARININ 
İMKANLARDAN KAYNAKLANDIĞINI 
SÖYLEYEBİLİRİM.

Y.Y.: Geleneksel medyanın Youtuberlara 
karşı bir önyargısı olduğu düşünülüyor. Siz 
bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Geleneksel medyadaki bu işi yıllardır yapan, 
emek veren kişilerden daha kolay ve daha çok 
para kazanılan bir mecra Youtube. Bir de 
geleneksel medyada kurumlara aitlik olduğu 
için özgürlükleri sosyal mecralara göre daha 
kısıtlı. Ama Youtube’da herkes kendi hayal 
gücünü yansıtarak istediğini yapıyor, bu yüzden 
de bir çekişme yaşanması doğal elbette. Ancak 
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ne kadar bu mecralardan uzak kalmaya 
çalışılsa da eninde sonunda varılacak nokta bu 
alanlar olacağı için bir şekilde süreç buraya 
doğru gelişecektir. Size içerikleri nasıl 
sevdireceğimiz önemli, geleneksel medyanın 
sizi yakalaması önemli. 

Y.Y.: Bir gün sizi de Youtube da görme 
imkanımız var mı?
ÇOK FAZLA İSTEK VE BASKI VAR BU KONUDA 
AMA İŞİN ARKA TARAFI O KADAR ZOR VE 
UZUN SÜREN BİR İŞ Kİ BİR DE BUNU TEK 
BAŞINIZA YAPIYORSUNUZ. BU KADAR 
YOĞUNLUĞUMUN ARASINDA NE KADAR BU 
ALANA GİRMEKTEN ÇEKİNSEM DE 
TÜRKİYE’DE KADIN YOUTUBERLAR 
ÇOĞUNLUKLA MAKYAJ VEYA ANNELİK İLE 
BİLİNİYOR, BİZ BU ALGIYI KIRMAK DA 
İSTİYORUZ. ÇOK BİLİNEN KADIN 
GİRİŞİMCİLERİMİZ VAR, FARKLI ALANLARDA 
DA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATMIŞ KADIN VAR. 
BELKİ ÖRNEK OLABİLİRİZ DİYE BİRKAÇ ÇEKİM 
YAPTIK, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİR 
SÜRPRİZLE KARŞINIZA ÇIKABİLİRİZ. ASLINDA 
GERÇEKTEN ÇOK ZOR BİR ALAN, ELEŞTİRİYE 
ÇOK AÇIK OLMANIZ LAZIM. İŞTE BUNA HAZIR 
MIYIM BİLEMİYORUM :)

E.D.: Dijital neslin yakın gelecekte daha ne 
kadar değişip gelişeceğini 
düşünüyorsunuz? Nelerle karşılaşabiliriz?
Siz bence inanılmaz bir nesilsiniz. Bir kere sizin 
istekleriniz her gün değişkenlik gösteriyor. 
Tutkularınız değişiyor, hayalleriniz değişiyor. 
Bence bir şeyi gerçekten istediğinizde çok 
başarılı olacak bir nesilsiniz. Bizim işimiz sizi 
isteklerinizi keşfetmek ama sizi keşfetmek 
gerçekten zor :) Yeni nesil sosyal medya sizin 
gelişinizle çok daha fazla değişecek. Siz 
tamamen samimi ve doğal bir şekilde bir içeriği 
tüketmek istiyorsunuz. Aslında dijitalin gelişimini 
de siz belirleyeceksiniz, birini ünlü yapan da 
hemen vazgeçip onu aşağı çeken de siz 
olacaksınız. İstemezseniz sosyal medyayı bile 
bitirebilirsiniz. 

Y.Y.: Son olarak sizce dijital çağ hangi 
mesleklerin başlangıcı veya hangilerinin 
sonu olacak?
Dijital çağdaki mesleklerin en büyük ihtiyacı 
içerik. İçerik üreticileri çok büyük bir popülerlik 
yakalayacak. Onun dışında video kurguları, 
montaj alanındaki meslekler büyük bir ivme 
kazanacak. Önümüzdeki yıllarda şu an 10 kişinin 
yaptığı bir işi dijitalden az da olsa anlayan 1 
kişinin yapması yeterli olacak.
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Eczacıbaşı Holding 

Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı 

Faruk Eczacıbaşı 

özel hayatından iş 

yaşamına, kadın 

voleybol takımından 

yazdığı kitaba kadar  

bir çok konuda 

sorularımızı yanıtladı 

ve ortaya çok güzel bir 

sohbet çıktı. 

Holding yönetmek veya yaratmak değil 

ÖNEMLİ OLAN İYİ İŞ 
YAPABİLMEK
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SUDE YILDIZ
BEŞIKTAŞ UĞUR LISESI 
11. SINIF ÖĞRENCISI 

Babanız Nejat Eczacıbaşı’nın öncülüğünde 
kurulmuş Eczacıbaşı Holding’de üstlendiğiniz 
sorumlulukların yanı sıra Türkiye’de girişimcilik 
adına yürüttüğünüz ve desteklediğiniz 
çalışmalarla hem yönetici hem de yaratıcı bir iş 
adamı oldunuz. Sizce yakın gelecekte holding 
yönetmek mi yoksa holding yaratmak mı daha 
zor olacak?
Evet, aşağı yukarı kırk senedir çalışma hayatının 
içindeyim. Aileden gelen bir iş olduğu için, ben de 
holding yöneticisi oldum. Ancak, bir holding 
yönetmenin ya da yaratmanın değil, iyi iş yapmanın 
önemli olduğunu düşünüyorum. Holding olmak, 
tamamen özek bir şirketin yapılanma şekli, başka bir 
şey değil. 

KAAN EMIRHANOĞLU
BEŞIKTAŞ UĞUR LISESI 
10. SINIF ÖĞRENCISI 

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ‘Daha Yeni 
Başlıyor’ adlı ilk kitabınız okuyucularla buluştu. 
Kitapta da bahsettiğiniz gibi teknolojinin sosyo-
ekonomik nabzını tutacak, ‘iş dünyasının yeni 
neferleri’ diyebileceğimiz genç iş insanlarını 
yakın gelecekte neler bekliyor ve bu dönemlerde 
kendilerini bekleyen yeni başlangıçlara nasıl 
hazırlanmalılar?
Bu gerçekten önemli bir soru. 
Benim kuşağımla sizlerin kuşağı arasında önemli bir 
fark var. Sizler çok daha yeni bir takım yetkinliklerle 
çalışma hayatına atılacaksınız. Biz internet öncesi bir 
kuşak olarak bilgiye kendimiz giderdik, 
kütüphanelerde araştırırdık. Şimdi bilgi sizin 
parmaklarınızın ucunda. Anahtar kelimeyi yazıp 
Google’a girdiğin zaman her türlü bilgi önüne geliyor. 
Bilginin bolluğu büyük bir fark. 
Önemli olan sizin doğru bilgiyi veya size gerekli bilgiyi 
ayırt edebilmeniz ve onu kullanabilmeniz. Önünüze 
gelen bilgiler her zaman doğru olmayabilir. Hangi 
bilginin doğru olduğunu ancak sizin ayırt edebilmeniz 
lazım. 
Yapacağınız işi iyi yapmak en önemlisi; farklı 
düşünebilmek, inisiyatif kullanabilmek. Bunlar 
çalışma hayatının en gerekli konularının başında 
geliyor. 

NISA DAMLA TÜREL
BEŞIKTAŞ UĞUR LISESI 
9. SINIF ÖĞRENCISI 

Öğrencilik ya da çalışma hayatınız boyunca 
başarısız olduğunuzu düşündüğünüz bir zaman 
dilimi oldu mu? Olduysa bu zamanlarda 
motivasyonunuzu nasıl sağladınız?
Oldu… Hem de çok oldu. 
Hem öğrencilik hayatımda hem de çalışma 
hayatımda oldu. Ancak öğrencilik hayatı ve çalışma 
hayatı arasında büyük bir fark var. Öğrencilik 
döneminde insan önüne koyulanı öğreniyor ve 
verilen belli görevleri veya ödevleri yapıyor. Çalışma 
hayatında ise durumlar böyle değil. Genellikle neyin 
nasıl yapılacağını sen buluyorsun. 
Verilen ödevleri her zaman başarılı olarak 
yapabilirsin veya sürekli de başarılı olabilirsin. Ama 
kendin karar vermek durumunda kaldığında her 
zaman başarılı olamazsın. Eğer devamlı başarılı 
kararlar veriyorsan bunda yanlışlık var demektir.
İnsan ister istemez bazen yanlış kararlar verebiliyor. 
Ama önemli olan verdiğin yanlış karardan ders 
almak ve bir sonraki seferde işini iyi yapmak. Aynı 
yanlış kararı iki defa vermemek lazım. Burada 
herhalde benim en fazla öğrendiğim derslerden biri, 
aynı şeyi tekrar tekrar yaptığında başarısız olursan 
mutlaka yöntemini değiştirmen gerektiği. 
Özetle, yanlış bir kararın veya başarısızlığın sonunda 
bir ders çıkarabilmek ve bir dahaki sefere doğrusunu 
yapabilmek çok önemli. 

ALTUĞ ÇETIN
UĞUR OKULLARI EDREMIT 
KAMPÜSÜ 10. SINIF ÖĞRENCISI 

Sizin hem bireysel olarak hem de Eczacıbaşı 
Topluluğu olarak sanat, bilim ve teknolojiye olan 
ilgi ve desteğinizi gözlemliyoruz. Bu alanda yeni 
çalışmalarınız olacak mı? 
Altuğcuğum istersen senin sorunu şöyle 
cevaplayayım. Gerek sanat olsun gerek bilim olsun, 
teknoloji olsun, spor olsun hepsi insanın hayatının 
kalitesini yükseltmek için var. Bizim de Eczacıbaşı 
olarak istediğimiz zaten bu kaliteyi yükseltmek. Tabii 
ki devam edeceğiz, çeşitli çalışmalarımız olacak. 
Hepsinde hedeflerimizi de mümkün olduğu kadar 
yüksek tutmayı düşünüyoruz. 

BEGÜM UZUNLU
UĞUR OKULLARI EDREMIT 
KAMPÜSÜ 9. SINIF ÖĞRENCISI 

Kaleme aldığınız ve benim de okuma fırsatı 
yakaladığım kitabınız gerçekten yol gösterici. İş 
yoğunluğunuz arasında kitabınızı yazmaya nasıl 
vakit ayırabildiniz? Kitap yazmaya nasıl karar 
verdiniz?
Begüm çok teşekkürler söylediklerin için. Evet, 
hakikaten zor bir karar oldu. Ama ben kitap yazmak 
için yola çıkmadım. Benim söyleyeceklerim vardı, 
onu dile getirmek için yazdım. 
Aslında, şunu da gördüm. İnsan bir şeyi yapmak 
isterse mutlaka vakit buluyor. Zaman zaman gece az 
uyuyor ya da zamanını daha iyi değerlendiriyor ama 
bir şekilde vakit buluyor. Zaten asıl vakit alan yazma 
konusu olmadı, gerekli araştırmayı yapmak daha 
çok zaman aldı. 
Aşağı yukarı iki buçuk senemi aldı ki, her dakikasının 
değdiğini düşünüyorum. Ben de çok şey öğrendim. 
Hiçbir dakikasının kaybolduğunu düşünmüyorum. 

BEYZA ÇAKAN
UĞUR OKULLARI EDREMIT 
KAMPÜSÜ 
9. SINIF ÖĞRENCISI 

Faruk Eczacıbaşı bugün olmak istediği yerde mi? 
Gelecekte nasıl bir dünya ön görüyor?
Beyzacığım çok güzel bir soru bu. Şöyle söyleyeyim; 
her zaman bir beş sene sonra kendimi nerede 
görmek istediğimi hayal etmeye çalışıyorum.
Ancak gelecekte nasıl bir dünya öngördüğünü 
söyleyebilmek çok zor bir şey. Örneğin akıllı 
telefonların ne kadar etkili olduğunu, sosyal 
medyanın yaşamımızı ne kadar farklı kıldığını 
bundan 10 sene önce görebilmek çok zordu. Aynı şey, 
hatta daha da fazlası, bundan 10 sene sonrası için de 
geçerli. O kadar önemli gelişmeler oluyor ki 
geleceğin nasıl gelişeceğini pek de iyi göremiyorsun. 
Burada önemli olan, öngörülemeyen gelecekte 
savrulmayı önleyebilmek, yeterli derecede esnek 
olabilmek ve kendimizi değişen şartlara uydurmayı 
başarabilmek. 
Ben gelecekte nasıl bir dünya ön gördüğümü 
söyleyemem. Ama yapmak istediğim şey gelecekte 
dünya nasıl olursa olsun buraya kısa dönemli 
olarak kendimi hazırlamanın çok doğru olduğunu 
düşünüyorum ve herkese de bunu öneriyorum. 
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AZRA ECEM ILERISOY
UĞUR OKULLARI BERGAMA 
KAMPÜSÜ 10. SINIF ÖĞRENCISI 

Sizce büyük bir ivmeyle hayatımıza giren 
teknolojik gelişmeler, ileride insanın tanımını 
nasıl değiştirecektir?
İnsanın tanımının değişeceğini pek zannetmiyorum. 
Ama teknoloji insanın yaşam kalitesinin arttırılması 
için önemli katkılarda bulunacak. 
Mesela bazı uzuvlarını daha iyi kullanmasını ve daha 
gelişmiş bir şekilde kullanmasını sağlayacak. 
Örneğin kol ve bacaklarını daha iyi, daha fonksiyonel 
çalıştırma imkânını sağlayacak. 
Bunun dışında mesela gen teknolojilerindeki 
gelişmeler kalıtımsal hastalıkların tamamen yok 
olmasını sağlayabilir. Buna benzer gelişmeler insan 
vücudunun fonksiyonlarının düzeltilmesini, daha 
dayanıklı olmasını, daha iyi kullanılmasını sağlayacak 
yeni yapılaşmalara izin verecektir tabi. 
Ama insan, “insan” olarak kalacaktır diye 
düşünüyorum. 

ELIF CANOĞLU
UĞUR OKULLARI BERGAMA 
KAMPÜSÜ 
9. SINIF ÖĞRENCISI 

Voleybol takımınız dünya şampiyonluğuna kadar 
büyük başarılara imza attı. Bu, yakın gelecekte 
beklediğiniz bir şey miydi? Bu başarının altında 
yatan sır sizce neydi?
Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün geçmişi 50 yıldan daha 
fazla. Bu süre hakikaten bizim çok şey öğrenmemize 
ve çok deneyim kazanmamıza neden oldu. Hatta  ilk 
başladığımız zaman kız/erkek voleybol takımı, 
basket takımı, masa tenisi takımı vardı. Hepsinde de 
üst üste başarılar kazandık. 
Fakat bir süre sonra gördük ki, gerçekten dünya 
standartlarında en iyisi olabilmek için hepsine birden 
zaman ayırabilmek çok güçtü. Onun için yalnız bir 
branşa odaklanmanın daha doğru olduğunu 
düşündük ve kadın voleyboluna karar verdik. 
En başta öngörüyor muyduk? Aslında uzun dönemli 
olarak evet. Hedefimizi hep dünya standardı olarak 
koyduk ve sonunda da buna ulaştık. 
Asıl bundan sonra önemli olan her zaman en 
yukarıda kalmayı becerebilmek. Ama bunun kolay 
olmadığını da biliyoruz. 

BARKIN DURMAZ
UĞUR OKULLARI BERGAMA 
KAMPÜSÜ 10. SINIF ÖĞRENCISI 

Şirketinizde e-dönüşüm öncülüğünü üstlenmiş 
biri olarak Türkiye’nin e-dönüşüm sürecinde 
geldiği nokta dünya standartlarının 
neresindedir?
E-dönüşüm sürecinde Türkiye’nin geldiği nokta 
maalesef istediğimiz durumda değil. Ama burada 
bizi rahatlatması gereken konu, dünyada hiçbir 
ülkenin bu konuma gelmediği. Daha yapılacak çok 
şey var. 
Daha doğrusu gittikçe hızlanan bir dünyada 
yaşıyoruz. Hiçbir zaman kimse istediği noktaya o 
kadar kolay gelemeyecek veya hiç gelemeyecek 
diyelim. Ben burada yalnız bir şeyi eklemek 
istiyorum; eğer tüketici veya kullanıcı olarak 
düşünüyorsan iş kolay. O durumda her zaman 
istediğin noktaya gelebilirsin. Beğendiğin ürünü para 
verip alıyorsun. Ama önemli olan ortaya bir şey 
koyabilmek, ürünün kendisini yapabilmek veya 
e-dönüşümün içinde bir şey yaratabilmek. Bunu 
yapabildiğin takdirde kendin için veya çevren için 
önemli bir katkıda bulunmuş olacaksın. Dünyada 
herkes zaten bu şekilde yapıyor. 
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SELIN GÜCÜM
UĞUR OKULLARI TUZLA KAMPÜSÜ 
12. SINIF ÖĞRENCISI 

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı olmakla birlikte, Türkiye Bilişim 
Vakfı’nda başkanlık yapmaktasınız. Biliyoruz ki 
zaman kavramı hepimiz için oldukça önem 
taşıyor. Benim asıl sormak istediğim soru, uzun 
yıllardır bu denli faal bir çalışma hayatı 
içindeyken, sosyal hayatınızdaki zaman 
yönetimini nasıl yapıyor olduğunuz?
Mevcut alışkanlıklarımız, sosyal yaşamı ve çalışma 
yaşamını birbirinden keskin çizgilerle ayırmaktan 
geçtiğini düşündürüyor. Ama aslında öyle değil, 
bunlar iç içe geçmiş yapılar. Zaman zaman aile 
yaşamı iş yaşamına karışıyor,  iş yaşamı sosyal 
yaşama karışıyor, hepsi bir bütün oluşturmaya 
başlıyor. Bu nedenle ben bunun ayrımını birebir 
yapabildiğini zannetmiyorum. 
Örneğin, işini evden yapabilirsin. Çalışma 
arkadaşlarınla internet üstünden görüşebilirsin. 
Sabahları işe gitmek ve akşamları işten dönmek gibi 
alışkanlıkların zaman içinde çok azalacağını 
düşünüyorum. Mesai saatleri haftanın her günü 
olabilir, hatta 24 saat olabilir. Ama buna karşılık, 
tamamen mobil olarak sanki masa başındaymışsın 
gibi çalışabilirsin. 
Sizlerin kuşağı çalışma hayatında girdikçe ben bu 
alışkanlıkların değişeceğini zannediyorum.
Bana gelince, ben bu konuda hep kendimi serbest 
bırakmaya çalıştım. Çalışma arkadaşlarımı da öyle.

1999 yılından bu yana Eczacıbaşı Spor Kulübü 
başkanlığını üstlenmektesiniz; buradan 
anlaşıldığına göre spora ve sporcuya önem 
vermektesiniz. Biz gençlerin, spora olan 
yönelimi hakkında verebileceğiniz tavsiyeler 
nelerdir?  
Spora ilgi önce sağlıklı yaşamdan geçiyor. Sağlıklı 
yaşam için küçük yaştan itibaren bir spor dalıyla 
ilgilenmek gerektiğini düşünüyorum. 
Ancak, profesyonel olarak ilgilenmekle sporcu 
olarak kalmak arasında büyük bir fark var. Eğer bir 
spor dalında gerçekten yetenekli olduğuna 
inanıyorsan, o zaman ona farklı yaklaşmak 
durumundasın. Bir spor dalında çok iyi olmayı 
istiyorsan, en iyisi olmayı hedeflemelisin. Artık o 
senin mesleğin olmalıdır. 
Eğer böyle bir amacın yoksa mutlaka bir iki spor 
dalıyla ciddi olarak meşgul olup sağlıklı yaşam için 
buna ilgini kaybetmemelisin. 

HAMIT EREN EMIR 
UĞUR OKULLARI TUZLA KAMPÜSÜ 
12. SINIF ÖĞRENCISI 

Bugüne kadarki izlenimlerimiz Ar-Ge 
çalışmalarınızın şirketinizde önemli bir yeri var. 
Aktif çalışmalarınız ve Gelecek Ar-Ge 
hedefleriniz nelerdir?
Arge çalışmalarının temel amacı, ürettiğin ürünlerin 
piyasadaki diğer ürünlerden daha farklı olmasını 
sağlayabilmek. Aksi halde senin ürünlerin taklitten 
öteye geçemiyor. Burada amaç, farklılık yaratarak 
tüketicinin senin ürünlerini daha çok beğenmesini 
sağlayabilmek. Arge yapmamızın temel nedeni bu. 
Örneğin bizim banyolarda yapmak istediğimiz, 
herkesin kendine özgü kullanım olanaklarının 
olması, bir yaşam alanı olarak banyonun en iyi, en 
yararlı ve teknolojiye en uygun şekilde 
kullanılabilmesinin sağlanması. 
Ar-Ge’de önemli bir konu da, yeni ürün geliştirme ve 
bunu pazara getirme hızını artırabilmek. Burada da 
yapay zekanın kullanım olanakları devreye giriyor. 
Ne kadar çok veri işlersen o kadar başarılı olabilirsin, 
artık. Bu kadar çok veriyi sen çalışamayacağına göre 
yapay zekanın bir takım işleri üzerine almasını 
sağlamak lazım.

Ülkemizdeki ekonomik durum göze alındığında 
çalışanlarınızın diğer şirketlerdeki çalışanlardan 
farkları nelerdir? Onlara ne gibi olanaklar 
sağlamaktasınız? Bir de bunun yanında 
çalışanlarınızın görüşlerine değer vermek size 
neler kattı?
Diğer kuruluşlarda çalışanlarla bizim çalışma 
arkadaşlarımız arasında farklılık olup olmadığını 
bilmiyorum. Bizim hedefimiz, en iyi insan 
kaynaklarına sahip olmak vizyonumuz 
doğrultusunda, mümkün olduğunca işini en iyi bilen, 
en yetkin arkadaşlarla çalışmak. 
Bizim onlara vermek istediğimiz, yaşam boyu 
öğrenme alışkanlıklarının oluşmasını sağlamak. 
Bunun dışında bildiğimiz bir şey var ki, herkes her 
zaman doğru karar veremiyor. Yöneticilerimiz için de 
bu geçerli. Bu nedenle herkesin kendi fikrini açıkça 
söylemesini ve birbirlerine doğru yolu 
gösterebilmelerine katkıda bulunmasını istiyoruz. 
Herkesin fikrine saygımız var ve herkesin mümkün 
olduğu kadar konuşmasını ve katkıda bulunmasını 
sağlamak istiyoruz. 
Özet olarak, çalışma arkadaşlarımız için, yaşam 
boyu öğrenme ve fikirlerin açıkça söylenmesi en 
önemli beklentilerimiz ve hedeflerimiz arasında yer 
alıyor. 

AYŞE EFSA EKŞI 
UĞUR OKULLARI TUZLA KAMPÜSÜ 
12. SINIF ÖĞRENCISI 

Gelişen yeni dünya ve teknoloji ile beraber bir 
çok meslek ortaya çıkıyor. Bizlere bu gelişmeler 
doğrultusunda önereceğiniz meslekler nelerdir? 
Evet, dediğin gibi gelecek için çok yeni meslekler 
ortaya çıkıyor. 
Bunların çoğunu şu anda biz bile bilmiyoruz ama 
bildiğimiz bir şey varsa eskisine göre özellikle veri ve 
bilgi çok daha fazla üretilmeye başlandı ve bu artarak 
devam edecek. Bu verilerin analizini yapmak, doğru 
kararlar için çok gerekli. Bunun için de yapay zekâ 
devreye giriyor. 
Yeni mesleklere uyum sağlamanın ve bu 
mesleklerde başarılı olmanın yolunun da, özellikle 
yapay zekâyı doğru kullanabilme ve onunla tanışık 
olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemin en önemli mesleklerinden birinin de veri 
analizinden geçtiğine ve karar vermede önemli 
farklılıklar getirebileceğine inanıyorum. 
Bundan sonra yaşayacağımız dünyada yapay zekâ 
ve ürünlerinin daha fazla yer alacağını da 
unutmamalıyız. 
 
Şimdiye kadar Eczacıbaşı’nda genç beyinlerin 
değer gördüğünü biliyoruz. Bu durumun 
akabinde kadronuzu geliştirmek ve 
gençleştirmek adına çalışmalarınız mevcut mu?
Evet haklısın… Biz zaten her zaman en genç 
beyinlerle bir arada çalışmayı tercih ediyoruz. 
Burada önemli olan gençlerin karar 
mekanizmalarında yer alabilmelerini sağlamak. 
Örneğin ben, benden çok daha genç arkadaşları 
mentorum yapıyorum ve onlara danışıyorum. Çünkü 
onlar çoğu zaman benim bilmediğim çok yeni 
alışkanlıkları da beraberinde getiriyorlar. Bu da 
benim ufkumun açılmasını sağlıyor. 
Deneyim tabii ki çok önemli ama deneyimin yanı sıra 
yenilikleri de iyi değerlendirmek gerekiyor. Bence 
başarı, deneyimi ve yeniliği bir arada en iyi şekilde 
kullanmaktan geçiyor. 
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Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner ve Mahler gibi bir çok besteci Avusturya’da doğdu 
ve başyapıtlarını burada yarattı. Müziğin dünya kenti olarak adlandırılan Avusturya’da 

öyle bir festival var ki buradaki sahne suyun üzerinde yüzüyor.

Avusturya’nın 
dahİce tasarlanmış

opera sahnesi
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U A R C H I T E C T U R E

B ir ülke için ‘’Müziğin Ülkesi’’ tanımı 
yapılıyorsa bunun önemli bir gerekçesi 
vardır. Wolfgang Amadeus Mozart’tan, 
Franz Joseph Haydn’a, Franz 

Schubert’ten, Anton Bruckner’a Gustav Mahler’a 
kadar besteleriyle nam salmış isimler 
Avusturya’da doğdu, en önemli eserlerini burada 
yarattı.  Avrupa’da sanat festivallerinin kökleri ta 
ikinci Dünya Savaşı'na kadar hatta öncesine 
dayanır. Avrupalılar bu savaşın yaralarını sarmak 
için, sanat festivalleri düzenlenmeye başlar. 
İşte bize konu olan Avusturya, Almanya ve 
İsviçre'nin sınır olduğu Konstanz Gölü’nde 
gerçekleşen sıra dışı bir sanat etkinliği. Her yıl 
Temmuz’un ortalarında başlayan ve Ağustos ayının 
ortalarına kadar devam eden Bregenz 
Festivali’nden bahsediyoruz.
Avusturya'nın en batısındaki Bregenz şehri, 
UNESCO dünya mirası listesinde yer alır. Göl 
kıyısına kurulan bu şehir operanın en muhteşem 
haliyle vücut bulduğu yerdir.   
1947'de başlayan Bregenz Opera Festivali’nin en 
önemli özelliği operaların sahnelendiği sahnenin 
su/göl üzerinde olması. Bu küçük kasaba yarattığı 
şahane atmosferle yıllar sanat severlerin dünya 
üzerindeki uğrak yerlerinden biri olmayı başarmış. 
Üzerinden yıllar geçse de dekorları akılda kalan tek 
opera sahnesi sayesinde festivale her yıl dünyanın 
her yerinden yaklaşık 400 bin kişi akın etmekte.
Zamanla festival programı çeşitlendirilmiş ve 
2005’te göl sahnesinin yanına bir de festival binası 
inşa edilmiş. Kasabadaki tiyatro binası ve ile birlikte 
festivalde çeşitli opera yapımları sergileniyor.
Göl sahnesindeki opera yapımı eskiden her yıl 
değişirken, son zamanlarda iki yılda bir 
değiştirilmeye başlamış. Geçen sene sergilenen 
Carmen operasının sahnesi büyük yankı 
uyandırmıştı. 2019’da festival programında 
"rigoletto" olacak ve bu sahnenin nasıl olacağı 
şimdiden büyük merak konusu.

Türkiye’deki en önemli sahnelerden biri 
Süreyya Operası. Kadıköy Bahariye’deki 
Süreyya Operası, eski İstanbul 
Milletvekillerinden Süreyya İlmen tarafından 
yapılmış. Bir opera hayranı olan İlmen, Fransa 
ve Almanya’daki salonları inceledi ve 1924 
yılında Süreyya Opera Salonu’nun inşasına 
başlandı. Süreyya Operası'nın, fuayesini Paris'in 
Şanzelize (Champs Elysee) Tiyatrosu'ndan, iç 
bölümlerini ise Almanya tiyatrolarından örnek 
alarak tasarladı. Bina 6 Mart 1927 yılında açıldı 
fakat o dönem teknik donanım kulisler 
olmadığı için Süreyya Operası’nda hiç opera 
oynanamadı. Kasım 2005 tarihine kadar da 
Süreyya Paşa'nın torunları tarafından  
Süreyya Sineması olarak işletildi. 2005 yılında 
Kadıköy Başkanı Selami Öztürk, binayı elinde 
bulunduran Darüşşafaka Cemiyeti’nden  
49 yıllığına kiraladı ve Süreyya Binası, ‘Kadıköy 
Belediyesi Süreyya Operası’ olarak 27 Ekim 
2007'de kapılarını bir kez daha sanata, 
sanatçıya ve sanatseverlere açtı.

Türkİye’nİn 
SürEyya 
OperaSI
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Japon sinemasının sayısız tekrarla karşımıza çıkardığı Godzilla, son 
olarak 2014 yılında vizyondaydı. Yeni film 2019 Mayıs sonunda 

vizyona giriyor. Bu film serisinin geçmişine göz atmak isterseniz 
Samsun Canik Kampüsü Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Erberk 

Tulumcu’nun yazısına göz atın.
DILERSENIZ SIZE BIRAZ GODZILLA’YI  
BIRAZDA ILK FILMI ANLATAYIM;
Sinemada 65. yılını dolduran Godzilla, Japon 
sinemasının Hollywood canavar filmlerine 
cevaben ürettiğini söyleyebileceğimiz, özünde 
bilimkurgu olmakla beraber korku unsurunu ön 
plana çıkaran bir tür felaket filmiydi. Ilk kez 1954 
yılında Gojira adıyla karşımıza çıkan devasa 
yaratık, Ikinci Dünya Savaşı’nda atılan atom 
bombalarının yaydığı radyasyon sonucunda 
ortaya çıkıyordu. Hollywood’da olduğu gibi 
Japon sineması da yeni formüllerle sayısız 
devam filmi çekti. Godzilla’nın Oğlu, Godzilla 
Mechagodzilla’ya Karşı gibi filmler öncülünün 
başarısını tekrarlayamasa da efsanesini 
yaşatmayı ve yeni kuşaklara aktarma 
misyonunu yerine getirdi. 1998’de Hollywood 
versiyonunu izlediğimiz. Godzilla’dan 16 yıl 
sonra önceki filmleri yok sayarak yola koyulan 
yeni film, 5 yıl önce Mayıs ayında sinema 
salonlarımıza uğradı. Monsters’la yaratık filmi 
çekmedeki maharetini göstermesine karşın 
kalıcı bir ilk filme imza atamayan Gareth 
Edwards’ın ikinci uzun metrajı Godzilla, insanı 
tatmin etmeyi başarmıştı.Kadrosunda  Aaron 
Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan 
Cranston gibi ünlü isimlerden yanı sıra Ken 
Watanabe ve gibi isimlerede ev sahipliği 
yapıyordu. Filmin en iyi yaptığı işlerden birisi ise 
görsel efektlerdi.Tam bir IMAX filmiydi.Ilk filmin 
konusu şöyleydi. 1999 yılındayız. Filipinler'de 
tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara 

rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, 
Japonya'da nükleer santralde bir felaket 
meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan 
bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge 
ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi 
açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem 
olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri 
kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce 
Japonya'ya gidince babasını alıp Amerika'ya 
geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik 
olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki olayların 
tekrar yayıldığını fark eder.  Bir yaratık(M.U.T.O) 
nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir 
yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı 
durdurmak için Amerikan ordusu harekete 
geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi 
çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık 
Godzilla'yı keşfeder.  Devasa canavar Godzilla 
uykusundan uyanıp M.U.T.O ları(Spoiler verdim 
çaktırmayın.) durdurmaya çalışmaktadır.Ilk film 
böyleydi.Şimdi çok uzatmadan.  
 

Ikinci filme geçelim.
Aslında bu isimde 
bir Godzilla filmi 
var.Filmin 
karakterleride aynı 
(Godzilla,Mothra,Rodan ve King Ghidorah) 
ama tabi 1956 yılında çıktığı için kim izler 
şimdi. Yeni filmde ise olaylar biraz farklı ilk 
filmden 5 yıl sonrasını anlatan film  Yeni 
hikayede Godzilla'nın ve Mothra’nın(Kendisi 
Godzilla ile beraber tek iyi olan canavar), 
Rodan(Gerçi yakın zamanda çıkan fragmanda 
Rodan ve King Ghidorah’yı kapışırken 
görüyoruz, belki de film bize bir sürpriz yapar 
ve Rodan iyi olur.) ve ezeli düşmanı olan üç 
başlı King Ghidorah ile çatışmasın ve bu 
esnada insanlığın var oluşunun dengesini 
bozmasını konu alacak.Filmin kadrosunda 
Stranger Things’den tanıdığımız Millie B. 
Brown, Vera Farmiga ,Charles Dance,Kyle 
Chandler gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.
Godzilla: King of the Monsters güzel bir IMAX 
filmi olacağa benziyor.Bu arada 2020 yılında 
Godzilla v Kong adında,Godzilla’nın dev 
orangutanımız King Kong’a karşı vereceği 
savaşı konu alan film şuan yapım aşamasında, 
belki Godzilla: King of the Monsters’da bir 
After Credits sahnesi göreriz bu filmle ilgili.
Filmin çıkış tarihi bir değişiklik olmazsa 31 
Mayıs 2019, Eğer filme gidecekseniz kafanızda 
bir şeylerin oturması için önceki filmi de 
izlemenizi öneririm.

GODZILLA 
JAPON SINEMASININ 

HOLLYWOOD'A CEVABI
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GODZILLA:
KING OF THE MONSTERS 

Yayın tarihi: 
31 MAYIS 2019 

Yönetmen: 
MICHAEL DOUGHERTY

Bütçe: 
200 MILYON USD

Film müziğinin bestecisi: 
BEAR MCCREARY

Yapım şirketleri: 
LEGENDARY ENTERTAINMENT, 

WARNER BROS.PICTURES
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U  C L A S S

Alperen 
Morova 
Sınıf: 11
Okul: Zeytinburnu 
Uğur Lisesi 

EN SEVDIĞIN DERS?
TÜRK DILI VE EDEBIYATI
YANINDA OTURAN SIRA 

ARKADAŞININ EN SEVDIĞIN 
ÜÇ ÖZELLIĞINI ANLATIR MISIN?

DÜRÜST, GÜVENILIR, CANA YAKIN
ÖĞRETMENLERIN ARASINDA EN ÇOK HANGISINE 

HAYRANSIN NEDEN?
ÖĞRETMENLERIM ARASINDA BIR AYRIM YAPMAM, HEPSININ 
ÜZERIMDE ETKISI ÇOK FAZLA FAKAT BENIM IÇIN EDEBIYAT 

ÖĞRETMENIM MEHMET BABA’NIN YERI ÇOK AYRI ÇÜNKÜ 
BIZLERE KARŞI ÇOK CANA YAKIN, BIZLER IÇIN 

EMEK VE ÇABA SARF EDEN SOYADININ 
HAKKINI VEREN BIR ÖĞRETMEN.

EN SEVDIĞIN MÜZIK GRUBU?
BIRÇOK MÜZIK GRUBU DINLERIM ASLINDA FAKAT 

ARALARINDA EN SEVDIĞIM KUŞKUSUZ “BIJELO DUGME” 
DIYEBILIRIM.

EN SEVDIĞIN RENK?
KIRMIZI, SIYAH VE LACIVERT

EN SEVDIĞIN FILM?
II. DÜNYA SAVAŞI’NDA YAŞANAN OLAYLARI KONU EDINEN 

“THE PIANIST” FILMI EN SEVDIKLERIM ARASINDADIR.
EN SEVDIĞIN KITAP?

KARL RAIMUND POPPER “AÇIK TOPLUM DÜŞMANLARI”
SUPERMAN MI, BATMAN MI?

BATMAN
IZLEMEKTEN EN ÇOK ZEVK ALDIĞIN SPOR?

BASKETBOL VE YÜZME
OYNAMAKTAN EN ÇOK KEYIF ALDIĞIN SPOR?

BASKETBOL
BEDEN EĞITIMI MI, RESIM MI?

BEDEN EĞITIMI
INGILIZCE MI, MATEMATIK MI?

INGILIZCE
EN SEVDIĞIN YIYECEK?

BÖREK, MANTI VE ISPANAK
AYRAN MI, SÜT MÜ?

SÜT
GELECEKTE NE OLMAK ISTIYORSUN? NEDEN?

GELECEKTE DIPLOMAT OLMAK ISTIYORUM ÇÜNKÜ YABANCI 
DILLERE VE KÜLTÜRLERE ILGI DUYUYOR VE GELECEKTE 

ÜLKEMI IYI BIR ŞEKILDE TEMSIL EDECEĞIMI 
DÜŞÜNÜYORUM. 
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