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Mog Yerleskesinin Yeni Sesi:
Atilim Haber

2003 rakamlarýna göre Dünya genelinde 
toplam 67,7 milyon hektarlýk alanda 
GDO`lu bitki yetiþtiriliyor. 800`den fazla 
GDO`lu ürünü tüketiyoruz ama ne 
yediðimizi biliyor muyuz? 

Atýlým Üniversitesi`nin yeni sesi Atýlým Haber gazetesi yayýn hayatýna baþladý. Öðrencilerimiz tarafýndan 
hazýrlanan Atýlým Haber gazetesi içerisinde Atýlým Üniversitesinden güncel haberlerle birlikte, spor, ekonomi, son 
trendleri inceleyen moda haberlerini bulabilirsiniz. Kýsacasý, Atýlým Haber gazetesi, Atýlýmlý`nýn yeni sesi olmaya 
hazýr...  

GDO`dan Kaçýþ
Yok

Memur þehri, gri ve siyah tonlarýn 
hakimiyetindeki þehir, betondan baþka 
birþey yok denilen þehir; Baþkentimiz 
Ankara, gerçektende böyle mi? Yoksa 
haksýzlýk mý ediyoruz? 

Ankara`yý Birde 
Atýlým Haberden 

Dinleyin

Sayfa: 2

Sayfa: 8-9

Bu yazý dizisini 
okumadan alýþveriþe
çýkmayýn! Türkiye`nin
ve Dünya`nýn en 
popüler, en çok 
týklanan moda bloglarý 
burada. Maðaza maðaza 
dolaþmadan en son 
trendleri yakalamanýn 

en kolay yolu...

Cem Yilmaz`ýn son filmi 
Yahþi Batý sinemalarda.  
Deðerlendirilmesi Atýlým 
Haber`de

Türkiye, Avrupa 
Güvenlik ve 
Ýþbirliði 
Teþkilatý'nýn 
yayýmladýðý bir 
rapora göre, 
2010 yýlýna 
toplam 3.700 
yasaklý internet 
sitesi ile girdi.
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H A B E RGüncel - Aktüalite

kimyasal böcek ilaçlarýnýn kullanýlmasýný azaltýyor. 
Günümüzde mýsýr ve pamuðun zararlýlara, soya ve 
kanolanýn böcek ilaçlarýna, papaya ve kabaðýn da 
virüslere karþý dirençli olmasýnda GDO teknolojisi 
kullanýlýyor. Genlere müdahale ederek bitkilerin lezzet, 
besleyicilik ya da dayanýklýlýk gibi özelliklerini 
geliþtirilebiliyor. Ýstenmeyen durum ve olaylara daha 
kolay müdahale edilebiliyor. Genetiði deðiþtirtmiþ 
organizmalarýn özellikle aþý ve ilaç yapýmýnda 
kullanýlmasý önem kazanýyor. Susuzluða dayanýklý bitki 
geliþtirme çalýþmalarý ise halen devam ediyor. Ayrýca 
genetik müdahale ile daha bol ürün elde edilmesi de 
teorik olarak mümkün. Bu özelliklerinden dolayý, 
GDO'yu savunanlar, bunun dünyada artan gýda 
ihtiyacýn karþýlanmasý konusunda cevap olabileceðini 
savunuyor.

GDO teknolojisindeki geliþmeler ve bu tür bitkilerin 
daha yaygýn olarak kullanýlmasý ile birlikte GDO'lu 
ürünler hakkýnda tartýþmalar da yoðunlaþtý. GDO'lu 
ürünler özellikle insan saðlýðý ve çevreye etkileri 
konusunda eleþtirilerin merkezine yerleþti. Ayrýca 
GDO'lu ürünlerin biyoçeþitliliði tehlikeye sokacaðý ve 
biyolojik kirliliðe neden olacaðý da yaygýn endiþeler 
arasýnda.

Peki, Nedir Bu GDO?Ýnsanlar, tarýma baþladýðýndan beri yetiþtirdikleri bitki ve 
Hangi Yiyecekler GDO'lu?

hayvanlara istedikleri özellikleri kazandýrmaya çalýþýyor. 
Bilimadamlarý 25 yýl önce, genleri DNA'dan ayýrarak 'Yetiþtirmek', yapay bitkilerin özelliklerine müdahale Soya ve mýsýr, sucuk, salam, sosis gibi kýrmýzý etin baþka bir canlýya yerleþtirebileceklerini keþfettiler.ederek onlarý daha verimli hale sokmak olarak kullanýldýðý ürünler, fýndýk-fýstýk ezmesi, çikolatalý 

tanýmlanýyor. ürünler, hazýr çorbalar, kola ve meyve sularý, mýsýr Bir canlýdaki genetik özelliklerin kopyalanarak, bu 
yaðý, unlu mamuller ve bebek mamalarý.özellikleri taþýmayan bir canlýya aktarýlmasý sonucunda Bir baþka deðiþle bitkilere müdahale tarýmýn 

üretilen yeni canlýya Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizma baþlangýcýndan itibaren söz konusu. Ancak bu müdahale 
(GDO) deniyor. Bu yöntemle elde edilen bitkiler, ilaçlara bitkilerin doðrudan genleri üzerinden olmamýþtý. Bilimin 
ya da zararlýlara karþý daha dirençli oluyor. Bu da geliþmesiyle 1980'lerden sonra bu da mümkün oldu.

. 

GDO`dan KAÇIÞ YOK
2003 rakamlarýna göre Dünya genelinde toplam 67,7 milyon hektarlýk alanda GDO`lu bitki 
yetiþtiriliyor. 800`den fazla GDO`lu ürünü tüketiyoruz ama ne yediðimizi biliyor muyuz? 
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Ýletiþim Psikolojisi Uzmaný Prof. Dr. Doðan Cüceloðlu Atýlým Üniversitesi Ýnsan 
Kaynaklarý Koordinatörlüðü'nün düzenlediði bir organizasyonla Atýlým Üniversitesi 
çalýþanlarý ile bir araya geldi. 

“Etkili ve Verimli Bir Yaþam Ýçin Ýletiþim Yollarý” konulu bir seminer veren Cüceloðlu 
ilk olarak kendi özgeçmiþini izleyenlerle paylaþarak psikoloji alanýný hangi nedenlerle 
tercih ettiðini anlattý ve bu konuda hizmet vermekten mutlu duyduðunu belirtti.

Ýnsanlarýn donanýmlarý açýsýndan mükemmel bir yapýya sahip olduklarýný ifade eden 
Cüceloðlu, “Ýnsan olmak demek merak etmek demektir” dedi.  Ýnsanlarýn yapýlarý Konuþmasýnda sosyal hayatta ve aile iliþkilerinde benimsenen iletiþim biçimleri ile ilgili 
gereði yaþamlarý boyunca belirsizlikten rahatsýzlýk duyduklarýný ve belirli hale getirmek için örneklerde veren Cüceloðlu, sen, ben ve biz iliþkilerinin “kim güçlü” esasýna dayandýðýný 
uðraþtýklarýný sözlerine ekleyen Cüceloðlu, iliþkiler kurarak merak ettikleri þeylere anlam belirtti. 
vermeye çalýþtýklarýný belirtti. 

Seminer soru cevap kýsmýnýn ardýndan verilen kokteyl ile sona erdi.
Yaþamýn formülünü; zeminden bakarak algýlamak,  davranýþa dönüþtürerek sonuçlandýrmak 
olarak ifade eden Cüceloðlu, zeminin algýlamayý belirlediðini ve tepkilerin zeminin farkýnda 
olunmadan verildiðini ifade etti.

Doðan Cüceloðlu 
Atýlým`daydý

Ýletiþim Psikolojisi Uzmaný Prof. Dr. Doðan Cüceloðlu Atýlým 
Üniversitesinde verdiði konferansta, öðretim üyelerine Etkili 
ve Verimli Bir Yaþam için Ýletiþim Yollarý yollarýný anlattý.



Son günlerin sosyal iletiþim aðý Twitter...Türkiye'de tam anlamýyla popüler olmamasýna raðmen, günden güne artan Türk 
kullanýcý sayýsýyla bu yolda hýzla ilerliyor.Mavi bir kuþ logosu ve ''Share and discover what's happening right now, 
anywhere in the world.''sloganý artýk hiç de yabancý gelmeyecek.

Nedir bu Twitter?

Türkçe anlamý cývýldamak  olan Twitter'ýn fikri cep telefonlarýnýn smsleri 160 karakterle sýnýrlamasýyla ortaya 
çýkmýþ.Ýnsanlar o anda ne yaptýklarýný, ne düþündüklerini ,neler hissettiklerini burada 140 karaktere sýðdýrarak dünya 
insanlarýyla paylaþýyorlar.

Ne iþe yarar bu Twitter?

Kiþiler,haber kanallarý,sanatçýlar,politikacýlar,büyük kurumsal þirketler açtýklarý Twitter hesabýyla kendisi hakkýndaki 
tüm gelimeleri paylaþma imkanýna sahip oluyor.Fotoðaf ve video ekleme özellikleriyle de bilgi alýþveriþi daha iþlevsel 
hale geliyor.Örneðin, bir reklamcýlýk öðrencisiyseniz ,reklamcýlýkla uðraþan kiþileri Twitter'da takibe almaya baþladýðýnýz 
an kendinizi de o dünyanýn içinde bulacaksýnýz, sadece bu yüzden bile  Twitter ile istediðiniz dünyanýn kapýlarý size 
açýlýyor.

Kimler var bu Twitter'da?

Twitter dünyasýna gidiðinizde; Barack Obama, Ashton Kutcher, Shaquille O'neal, Kemal Kýlýçdaroðlu, Sertap Erener, 
Gülben Ergen, Ahmet Hakan, Erdil Yaþaroðlu ve daha birçok ünlü sima burada sizi bekliyor olacaktýr.

 

H A B E RGüncel - Aktüalite

Türkiye Partisi Genel Baþkaný, devlet eski bakaný Abdullatif Þener Atýlým 
Üniversitesi Ekonomi Topluðu'nun düzenlediði konferansta üniversitemiz 
öðrencileri ile bir araya gelerek genel ekonomik durum deðerlendirmesi yaptý. 

Ülkelerin “krizden derinden etkilenen” ve “teðet geçen” ülkeler olarak 
ayrýldýðýný ifade eden Þener, 2009 yýlý itibariyle baþta Çin ve Hindistan olmak 
üzere uzak doðu ülkelerinde krizin teðet geçtiðini ve büyüme oranlarýnýn 5,5 
olduðunu belirtti.

Türkiye'nin krizden derinden etkilendiðini sözlerine ekleyen Þener, 
rakamlarýnda bu doðrultuda olduðunu, 2008'in son çeyreðinde baþlayan 
ekonomik küçülmenin son bir yýlda %8 civarýnda olduðuna dikkat çekerek, 
Türkiye'de krizin ABD ve Avrupa ülkelerinden daha yoðun þekilde 
hissedildiðini belirtti.

Ýþsizlik verilerinde de krizin etkilerine maruz kalýndýðýna dikkat çeken Þener, 
yýl sonu itibariyle 14.8 olarak açýklanan iþsizlik oranýnýn kentler ve genç 
nufus dikkate alýnarak deðerlendirildiðinde yanýltýcý olabileceðini bu faktörler 

Türkiye'nin sanayide çöküþ yaþadýðýný üretim kapasitesinin düþtüðünü sözlerine ekleyen dikkate alýndýðýnda oranýn %20 lerde olacaðýný ifade etti.ÞenerTürkiye'nin ve bu haliyle 
Þener, sektörlerde yabancýlaþmanýn arttýðýna dikkat çekerek sigorta sektörünün %90 Dünya'nýn iþsizlik oranýnýn en yüksek ülkesi olduðunu belirtti. 
bankacýlýk sektörünün ise %40'ýnýn yabancýlarýn elinde olduðunu söyledi.”

Ekonomik olarak her ülkenin kendi ihtiyaçlarýna göre bir yapýlanma oluþturmasý gerektiðine 
Konferans soru cevap kýsmýnýn ardýndan sona erdi. dikkat çeken Þener, Türkiye ekonomisinin dýþ etkilere göre yapýlandýðýný ve ülke 

gündeminde ekonomi dýþýndaki konularýn iþgal ettiðini belirtti. 

Abdullatif Þener Genel Ekonomik Durumu 
Deðerlendirdi

Eski devlet bakaný, Atýlým Üniversitesinde verdiði 
konferansta, 2009 yýlýnda yaþanan küresel ekonomik 
krizin etkilerinden bahsetti.

Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yýllarý 
arasýnda yaþamýþ Hollandalý bir felsefe 
adamýdýr. Rönesansla birlikte ortaya çýkan 
hümanizm akýmýnýn öncülerinden ve en 
büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus, 
Avrupa'nýn ortak bir sanat ve bilim çatýsý 
altýnda birleþmesine yaptýðý katkýlardan 
dolayý ve çaðýnýn eðitim felsefesine olan 
etkisi ile programa uygun bir isim olarak 
düþünülmüþtür. 

Hayatý boyunca Avrupa'nýn deðiþik 
ülkelerinde bir gezgin gibi yaþayan 
Erasmusun en önemli eseri "Deliliðe 
Övgü" (Moriæ Encomium), günümüzde de 
geçerliliðini korumakta ve baðnazlýða karþý 
kaleme alýnmýþ en önemli yapýtlardan biri 
sayýlmaktadýr.

Programýn Amacý Nedir?

Programýn amacý Avrupa'da yüksek öðretimin kalitesini artýrmak ve 
Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programý, üniversiteler 
arasýnda ülkelerarasý iþbirliðini teþvik ederek; öðrencilerin ve 
eðitimcilerin Avrupa'da karþýlýklý deðiþimini saðlayarak; programa 
katýlan ülkelerdeki çalýþmalarýn ve alýnan derecelerin akademik olarak 
tanýnmasý ve þeffaflýðýn geliþmesine katkýda bulunarak bu amacý 
gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr. Daha kaliteli yükseköðretim sunan 
Avrupa'da mezunlar daha donanýmlý, iþ dünyasýnýn beklentilerine daha 
fazla cevap veren bireyler olacaklardýr. 

Program, sunduðu hareketlilik olanaðý ile Avrupa halklarýnýn 
birbirlerini algýlamasýndaki önyargýlarýn yükseköðretim çevrelerinde 
kýrýlmasýna hizmet etmektedir. 

Erasmus programý ile 1987'den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla 
yükseköðretim öðrencisi, baþka bir Avrupa ülkesinde öðrenim 
hayatýnýn bir dönemini geçirmiþ; o ülkenin insanlarýný ve kültürünü de 
tanýma imkaný elde etmiþtir.  Program 2012 yýlý itibariyle 3 milyon 
öðrencinin Erasmus öðrencisi olmasýný hedeflemektedir.

 Deniz Aygün
        
www.twitter.com/denisaygun

Twitliyorum, Öyleyse Varým
Son günlerin popüler sitesi Twitter...
Peki nedir bu Twitter?

Kimsin Sen Erasmus?



Ne okuyalým?

H A B E RKültür - Sanat

Temmuz'da çekimlerine baþlanan Cem Yýlmaz’ýn western yorumu ‘Yahþi Batý’ Ocak ayýndan 
itibaren vizyona girdi. Batý ve Doðu’nun tozlu yollarýnýn heyecan,aþk ve macera ile birleþtiði 
filmde, 1800'lerin sonunda iki Osmanlý'nýn, dönemin padiþahý tarafýndan gönderildikleri 
Amerika görevi sýrasýnda baþlarýna gelen olaylar anlatýlýyor.

 Alýþtýðýmýz Cem Yýlmaz esprileri devam ederken, Zafer Algöz ve Özhan Uður'un katkýsý da 
devam etmiþ. Kullanýlan dekorlar ve yapýmýn büyüklüðü her ne kadar aldatýcý olsa da, Cem 
Yýlmaz film için Gora ve Arog'dakinden çok daha düþük bir maliyetle bir klasik yaratmayý 
baþarmýþ.  

Vahþi batý ile Türklerin mizah anlayýþýnýn birleþtirildiði filmde epey eleþtiri alsa da, giþe 
rakamlarý ile Türkiye'de þimdiye kadar en iyi açýlýþý yapmýþ üçüncü film olarak gösteriliyor. Ýlk 
üç gün içerisinde 900 binden fazla izleyiciye ulaþan filmin yönetmen koltuðunda Ömer Faruk 
Sorak’ý gördüðümüz; Cem Yýlmaz,Ozan Güven,Demet Evgar, Zafer Algöz ve Özkan Uður’un 
baþrolleri paylaþtýðý film; iþin içinde Cem Yýlmaz olunca bir çok eleþtiriye maruz kalsa da 
kesinlikle izlenilmeye deðer.

Yahþi Batý

Fatih Akýn’ýn komedi türündeki ilk denemesi olan Soul Kitchen, Ocak ayý 
itibariyle vizyona giren bir diðer film. Vizyonda birçok komedi filminin 
bulunduðu bugünlerde farklý tarzýyla dikkat çeken filmde, restoranýnda sunduðu 
özensiz ve ucuz yemeklerden para kazanamadýðý için baþý derde girdiði bir 
dönemde, sevgilisiyle de arasý açýlan Zinos'un (Adam Bousdoukos), 'star' bir 
aþçýyý (Birol Ünel) iþe alarak nasýl yeni bir müþteri kitlesine kavuþtuðunu son 
derece esprili bir dille anlatan film, ‘Aþka Ruhunu Kat’  ismiyle ülkemizde 
gösterimde. 

Yönetmenin akýcý dili ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken Soul Kitchen, diðer 
Fatih Akýn filmlerini aratmayacak kadar zevkli, ama ayný zamanda eski 
filmlerini hatýrlatacak da kadar da yönetmenin tarzýný taþýyor. Venedik Film 
Festivalinde Jüri Özel Ödülü, Uluslararasý Hamburg Festivalinde ''Art Cinema'' 
ödülünü alan aþk, yemek ve müzik üzerine kurulu bu filmi mutlaka izleyin.

Soul Kitchen

Raflardan

Kaðýt Helva
Elif Þafak, Kâðýt Helva'da ilk romaný Pinhan'la baþlayýp Aþk'a kadar 
gelen yazarlýk serüveninin tadýmlýk bir özetini sunuyor. Aþk, insan, 
yolculuk, varoluþ, inanç, zaman, yazmak, kadýnlar, ben ve sen 
temalarýnýn izinde, bu temalara uyan bölümlerden alýntýlardan oluþan 
kitap için Elif Þafak'ýn 'best of'u da diyebiliriz. 

Kitabýn göze batan diðer bir farklýlýðýysa tasarýmýndaki özen. 
Kapaðýndan son sayfalarýna kadar her seferinde göze hitap ediyor.

110
Türkiye'deki elektronik rock müziðin öncülerinden 110’un  
üçüncü albümleri ‘Sýfýr’ Ocak ayýnýn ilk haftasý raflarda yerini 
aldý. 

Yeni albüm Türkiye'de ilk kez USB bellek þeklinde 
piyasalarda oldu. Þehirli insanýn depresif hayatýný ve iliþkileri 

anlatan ve albümün çýkýþ þarkýsý ise ‘Geri Dönme’.

Ne dinleyelim?

Velev Ki Ciddiyim
Gülse Birsel yeni kitabýnda, "yeryüzünün geleceðe dair en umutsuz 
dönemi yaþadýðý þu günlerde, berbat bir senaryonun içinde saf saf 
oynayan aktörler olduðumuzu" mizahý bir silah olarak kullanarak 
anlatýyor. 

Birsel'in önceki kitaplarýný okuyanlar için yazarýn bu tanýmý biraz 
karamsar gelebilir. Ancak mizahý bilgiyi çekici þekilde aktarmanýn 
bir yolu olarak seçen yazarýn bu kitabý edinilmeli. 

Kýrýk Kalpler Duraðýnda

Candan Erçetin beþ buçuk yýl aradan sonra yeni yýla 
‘Kýrýk Kalpler Duraðýnda’ ile merhaba dedi. 

Pasaj Müzik etiketiyle yayýnlanan albümde Esmeray 
klasiklerinden "Unutama Beni"yi yeniden yorumlayan 
sanatçý, beþ þarkýnýn sözü ve müziðine de tek baþýna 
imzasýný atýyor.16 þarkýdan oluþan albümde Candan 
Erçetin’in sevenlerini hayal kýrýklýðýna uðratmadýðýný 
söyleyebiliriz.



H A B E RMagazin

Bloglar çýktý çýkalý, her þey için kullanýlýyor. Kimi Tasarýmcýlar ve markalara dair haberler ön planda olsa 
gününün nasýl geçtiðini yazarken, kimisi bugün da, blogger'ýn bir kenarda rastladýðý ilginç kýyafetleri de 
ne piþirdiðini yazýyor. Belirli bir konu çizgisinde not aldýðýný görebilirsiniz.
giden bloglarýn belki de okumasý en zevkli 
olanlarý herhalde moda bloglarýdýr. Belki Ýzmir Sokak Modasý, moda bloglarýnda görmeye 
görselliðin ön planda olmasýndan, belki alýþtýðýmýz þehirlerin çok dýþýnda bir yerde, 
de alýþveriþin yaþamamýzdaki yerinden sokaktaki insanlarýn nasýl giyindiðini takip 
olsa gerek her zaman ilgi çekmekteler. ediyor. Sitede görebileceðiniz her þey 
Bu yazý da ünlü moda bloglarý üzerine; ulaþýlabilir olduðu kadar kombinasyonlarda 
özellikle sokak stili üzerine bloglarý epey þaþýrtýcý.  Bershka'dan alýnmýþ t-shirt ile 
inceledik. Urfa Gümüþçüler çarþýsýndan alýnmýþ bir 

yüzüðü ayný fotoðrafta görebilmek oldukça 
The Sartorialist, moda blogu denilince heyecan verici. 
akla gelebilecek ilk birkaç siteden biri. izmirsokakmodasi.blogspot.com/
Sahibi Scott Schuman, New York'ta 
moda tasarýmcýsý olduðu dönemde bir Salýncakta iki kiþi listemizdeki tüm moda 
anda her þeyi býrakýp dünyanýn bloglarýnýn olduðu gibi bir bayanýn ellerinden 
metropolleri gezip sokaktaki iyi giyinen çýkýyor. Taa ABD'den katýlýyor aramýza güzel 
insanlarý fotoðraflamaya baþlamýþ. yazýlarýyla. Aslýnda sadece bir moda blogu 
Blogunu yazmaya baþladýktan kýsa süre olarak deðerlendirmek biraz yanlýþ olur. 
sonra site ayda bir milyona yakýn kiþi Genelde zamanýn trendlerinden, karþýlaþtýðý 
tarafýndan ziyaret edilmeye baþlayýnca da deðiþik þeylerden ayrýca mesela sevdiði bir 
sitedeki bazý fotoðraflarý seçip kitap haline filmden bize bahsedebiliyor. Ama özünde o da 
getirmiþ. Sürekli güncellenen sitede sýkýlmak bir moda blogu. ABD'de olmasý bazý moda 
neredeyse imkânsýz çünkü herþey sokak stili trendlerinin daha çabuk yakalamasýna ve 
üzerine.  thesartorialist.blogspot.com bunu bloguna aktarmasýna olanak tanýyor 

tabi. http://www.salincaktaikikisi.com/
LookBook.nu, daha çok sokak stili aðýrlýk olsa 
da, ticari markalarýn haber ve ürünlerine de Son olarak Nil Ertürk'ün blogundan 
yer vermekte. The Sartorialist'ten farký, bahsedelim. Aslýnda bakmakla kalmayýp 
sitedeki içeriklerin ziyaretçiler tarafýndan sizde bizim gibi bir anda tüm postlarý 
gönderilmesi; yani siz de tasarladýðýnýz okumak isteyeceksiniz. Dýþ güzelliði 
giysinizi ya da kombine ettiðiniz yazýlara, fotoðraflara her yere yansýmýþ 
aksesuarlarýnýzla birlikte fotoðrafýnýzý buraya birisi. Reebok Fly Generation tarafýndan 
göndererek blogda yer alabilirsiniz.  da Fly Girl seçilmiþ. Tamamen stil sahibi 
lookbook.nu bir blog ve sahibi olan Nil Ertürk'ün sitesi 

www.nilerturk.net adresine mutlaka 
+++Fashion Boost, yerli bloglar arasýnda en bakmalýsýnýz.
öne çýkaný. Yaklaþýk bir senedir aktif olan 
sitede modaya dair neredeyse her þey var. 

Moda Bloglarý

Parmakla çalýnan bateri, dev iskambil 
kâðýtlarý, mikserli bardak… ThinkGeek ile 
baþlayan ilginç ürün furyasý, 
BuldumBuldum.com ve 
BunlardanÝstiyorum.com ile bizi de sardý. 
Yaratýcýlýðýn sýnýrlarýný zorlayan, akla hayale 
gelmeyecek ve tabi ki gerekliliðinden þüphe 
edeceðiniz her þey için bakmadan geçmeyin

Parmak Baterisi

Her araç sahibi bilir ki zamanla sararan, çatlayan farlarý 
deðiþtirmek oldukça masraflýdýr. Orijinal far almak oldukça 
masraflýyken, yan üretim farlarýnsa kalitesi de hiçbirimizin 

içine sinmiyor. Araç bakým ürünleri ile bildiðimiz 
Meguiars'ýn PlastX isimli yeni far cilasý birkaç kolay 
iþlemle farlarý eski parlaklýðýný döndürürken, uzun bir 
süre daha bizi masraftan koruyor. Meguiars'a göre 
sadece cilayý farlara uygulamak yeterli olsa da, birçok 
araç sahibi ürünü fiber zýmparalar ile beraber kullanarak 
daha iyi sonuç elde edilebileceðini de öne sürüyor.
PlastX, normalde farlarýn dýþ yüzeyine uygulanmak 
üzere üretilmiþ. Fakat çoðu kýlcal çatlaklar farlarýn iç 
yüzeyinde ýsý sebebiyle oluþtuðu için, farlar söküldükten 
sonra iç yüzeye de uygulanarak daha etkili sonuçlar 
alýnabilir.

Sararan Farlarýn Ýlacý
Ülkemizde Markafoni ile baþlayan private shopping 
furyasý, geçen sene açýlan Limango ile daha da dikkat 
çekici hale gelmekte. Her hafta belirli bir süre, belirli 
markalarýn satýþa sunulduðu ve %70'e kadar indirim 
fýrsatlarý sunan bu alýþveriþ siteleri, özellikle Replay, 
Stefanel ve Benetton gibi ünlü markalarýn satýþta olduklarý 
günlerde oldukça raðbet görüyor. Bu sitelerden alýþveriþ 
yapabilmek için öncelikle üyeliðe sahip bir arkadaþýnýzýn 
davetiyesi gerekmekte; iþin 'private' kýsmý da bu. Her gün 
2-3 kadar yeni markanýn satýþa çýktýðý bu sitelerde, 
haftada toplam 15 ile 20 arasýnda seçkin marka müþteriye 
sunuluyor. Hem Türkiye'de daðýtýmý olmayan birçok 
ürünü almak, hem de ünlü markalara indirimli sahip 
olmak için siz de hemen bir davetiye edinmeye bakýn!

 

Yaklaþýk beþ yýldýr Ýstanbul'un Akmerkez, Kanyon, Ýstinye Park ve Metro City 
gibi seçkin alýþveriþ merkezlerinde hizmet veren Milimetric, bir 

yýlý aþkýn süredir Cepa'daki maðazasý ile Ankaralýlar'a hizmet 
veriyor.  “Kiþiye özel gömlek” düþüncesiyle ortaya çýkan 

maðaza, erkek gömlekleri konusunda tüm beklentileri 
karþýlayabilecek kadar seçenek sunuyor. Maðazada alýnan 
ölçüler doðrultusunda bir gömlek ortalama bir haftada 
sahibine kavuþurken, özelliklerine göre gömlek fiyatlarý 
200 ile 300 TL arasýnda deðiþebiliyor. Yakýn zamanda 

Londra maðazasýný da açmaya hazýrlanan Milimetric, 
müþterilerine internet üzerinden gömlek tasarýmý gibi 

hizmetler de sunmakta.

Milimetric Cepa`da

Private Shopping

Uzun zamandýr beklenilen Adidas Original serisinin yeni konsepti belli 
oldu. Lucas Arts ile anlaþmaya varan firma, yeni 
serisini Star Wars karakterleri ve stilleri üzerinden 
yeniden yaratarak sokak stiline taþýyacak. 2010 
Ýlkbahar/Yaz Sezonu'nda çýkmasý beklenen serinin 
tanýtýmý ise kendi kadar dikkat çekici. Serinin 
tanýtýmý için çekilen promo vidyoda Snoop Dogg, 
David Beckham, Calle 13, DJ Neil Armstrong ve 
Daft Punk gibi ünlü isimler ile Star Wars 
karakterleri birlikte yer alýyorlar. Ürünlerin 
þimdiden önec hangi ülkelerde satýþa çýkacaðý 
tartýþýlýrken, uzun zamandýr ciddi bir yenilik 
yapmayan Adidas bu serisi ile oldukça dikkat 

çekeceðe benziyor. 

Adidas tan Star Wars Serisi'

Alýþveriþ Yapalým

Amerikalý minyatür sanatçýsý Henry 
Kupjack'ýn 'Hayallere Sýðmayan Minyatür 
Odalarý' sergisi 14 Þubat'a kadar Çengelhan 
Rahmi Koç Müzesi'nde. Ortaçaðýn saray 
odalarýndan koloni döneminin korsan 
gemilerine kadar birçok enteresan mekâný 
minyatür haline getiren Kupjack'ýn sergisi bir 
Pazar günü görülmeye deðer..

Minyatür Müzesi 
Çengelhan`da



H A B E RYorum

 Napolini, Hinkel'in makamýna gidebilmek için uzun bir koridorda yürütülecek ardýndan da 
çok daha alçak bir sandalyede oturtulacak, hemen yanýbaþýnda da Hinkel'in bir büstü 
bulunacaktýr.

Jack Oakie tarafýndan canlandýrýlan Napolini'nin arka kapýdan girip Diktatör'ün makamýna 
oturup komployu boþa çýkardýðýný söylemeye de gerek yok aslýnda.

 Buradan çýkarýlacak ders, bu tür numaralarýn zaman zaman geri teptiðidir ki Ýsrail 
Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danniel Ayalon da bunu görmüþ oldu.

Kendisi de, baþvurduðu yöntem yüzünden, gülümsemeden ve selamlamasýz karþýlama, 
bayraksýz toplantý salonu ve tabii klasik alçak koltuk nedeniyle yarým aðýzla özür dilemek 
zorunda kaldý.

 Daha sonra da tam özür diledi, Türkiye de kabul etti.

 Terslemek zaman zaman hassas diplomasinin bir parçasý olarak kabul ediliyor, ustaca 
yapýldýðýnda kimi zaman da iþe yarayabilir.

 Aslýnda bu tür bir tavýr genellikle de derinlerde sorunlarýn varlýðýna da iþaret eder.

 Tarihten örnekler: 2007'de, Amerikan gemilerinin Hong Kong limanýna giriþine izin 
verilmemiþti. Bunun gerekçesinin ise Çin'in Amerikalýlarýn Dalai Lama'ya ödül vermesine 
tepki olduðu düþünülüyor.

Diplomatik bir araç gibi de kullanýlabilir bu tavýrlar. Çin de bu oyunu nasýl oynayacaðýný 
biliyor.

Türkiye ve Ýsrail iliþkileri, Tel Aviv'deki Türk büyükelçisinin alçak bir koltuða oturtularak  Örneðin, Kopenhag'daki liderlerin katýldýðý hayati iklim deðiþikliði müzakerelerine 
diplomatik aþaðýlama ile karþý karþýya býrakýldýðý olayla gerildi. baþbakan yerine dýþiþleri bakan yardýmcýsýný gönderdi.

Kimbilir belki de Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý'nda birileri, Charlie Chaplin'in Hitler ve  Bazý ters tavýrlar çok hayati görünmeyen nedenlere dayanabiliyor.
Mussolini'yle dalga geçtiði Büyük Diktatör filmini izlemiþti.

2006 yýlýnda Surinam cumhurbaþkaný, kabinesindeki kadýn bir bakanýn Amsterdam'da 
 Hicvin en parlak örneklerinden birini sunan 1940 yapýmý filmde, diktatör Tomanyalý havaalanýnda üzerinin aranmasýna misilleme olarak ülkeyi ziyaret eden Hollandalý bir 
Adenoid Hinkel'i oynayan Chaplin, Bakteriyalý Diktatör Napolini'yle görüþmesine bakaný kabul etmedi.
hazýrlanýr.

Bazýlarý ise daha asabi. Geçen yýl Zimbabve Cumhurbaþkaný Mugabe, Amerikalý 
 Bu hazýrlýklar sýrasýnda entrikacý yardýmcýsý Garbitsch, ''Bu görüþme, sizin kiþiliðinizle Büyükelçi'yle görüþmeyi reddetti, ayný büyükelçi Zimbabve'de devlete ait medya 
onu ezmeniz, kendisini aþaðýlýk hissetmesine neden olmak içindir'' der. tarafýndan ''evcil zenci'' olarak niteleniyordu.
Bu amaçla 'uygulamalý psikoloji' kullanýlacaktýr.                                                                                                            kaynak: bbc.co.uk/turkce

konsantrasyon miktarýnýn, 2007 yýlý ölçümlerine göre 382 
Ppm olduðu, bu deðer 400 Ppm'i aþtýðýnda tehlikeli 
boyutlara ulaþtýðý, 500Ppm eþiðinde neredeyse geri 
dönülemez bir noktaya gelindiði anlatýldý. 

Makalede, bugünkü uygulamayla karbondioksit 
emisyonunun geçmiþ yýllara göre hýzlanarak arttýðý 
vurgulandý. 

Makalede, bilim insanlarý ve uluslararasý kuruluþlarýn 
yaptýðý modelleme çalýþmalarýna göre küresel ýsýnmanýn her 
bir derece artýþýnda dünyada þu olaylarýn yaþanacaðý tahmin 
ediliyor: 

1 derece - ABD'nin batý bölgelerinde kuraklýklar 
baþlayacak, bölge sakinleri göç edecek. Þiddetli kum 
fýrtýnalarý yaþanacak. Sýcak Atlas Okyanusu akýntýsý Gulf 

Küresel sýcaklýðýn artmasý ile ilgili Dünya'da felaket Stream yavaþlayacak. Bunun sonucu, Avrupa'nýn 
senaryolarý çiziliyor. Acaba, insanlýðý neler bekliyor? kuzeybatýsýnda sýcaklar artacak. Ýngiltere'de iklim 
Küresel sýcaklýðýn 2040 yýlýna kadar 2 derece artmasýyla soðuyacak, kýþlar sert geçecek. 2015 yýlýna kadar Afrika'da 
Akdeniz Bölgesi'ndeki yaðýþlarýn azalmasý, bu durumdan Kilimanjoro'nun tüm kar ve buzullarý eridiðinde daðýn 
Türkiye ve Ýspanya'nýn daha çok etkilenmesi öngörülüyor. üzerindeki ormanlar yok olacak, nehirler ve akarsularýn nedeniyle ölüm vakalarý yüz binlere ulaþacak. 

sularý azalacak. Avustralya'daki Queensland Tropikal Avrupa'da sýcaklýk, Kuzey Afrika seviyesine çýkacak, Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasýnca (ÝNTES) 
Yaðmur Ormaný'nda yaþayan pek çok canlý yaþamýný Avrupa'nýn yeþil örtüsü yok olacak. Denizler ve karalar yayýmlanan Ýnsan dergisinde, Makine Mühendisi Yaþar 
yitirecek. çölleþmeye baþlayacak. 'Aþýrý sýcaklýk' diye tanýmlanan Özkan tarafýndan yazýlan makalede, küresel sýcaklýðýn 1 ila 

günler iki katýna çýkacak. Yüksek sýcak nedeniyle 6 derece arasýnda artmasýnýn dünya genelinde yaratacaðý Deniz suyu sýcaklýðý arttýkça kasýrgalar da artacak.Özellikle kuraklýkla birlikte Akdeniz Bölgesi'ndeki yaðýþlar azalacak, etkilere iliþkin bilim insanlarýna ait öngörülere yer verildi. Akdeniz'de siklonlar oluþmaya baþlayacak. bu durumdan Türkiye ve Ýspanya daha çok etkilenecek.
                      Sera gazlarý nedeniyle atmosfer konsantrasyonunun arttýðý 

2 derece - Bilgisayar modellemelerine göre, 2 derece artýþa 
ve ýsýnýn dünyada hapsolarak, küresel ýsýnmaya neden 

2040 
olduðu ifade edilen makalede, atmosferdeki karbondioksit 

yýllarýnda ulaþýlacak. Bu yýllarda karasal sýcaklýk artýþý 

Tarihte Koltuk Krizleri

Kaynak: radikal/çevre

Artý = 1 Felaket
Geliþen teknolojiyle birlikte insanlarýn daha duyarsýz olmasý küresel 
ýsýnmayý tetikliyor.Yaþar Özkan`ýn konuyla ilgili yaptýðý araþtýrmada da 
belirttiði gibi dünyamýzý bazý tehlikeler bekliyor. Peki nedir bu tehlikeler? 



H A B E RYorum

Bilmeyenler için; Oblomov, bir devlet baþkaný ya da iktisat bilimcisi deðil, Rus ve dünya koþmaktayýz. Ancak 
edebiyatýnýn  ete kemiðe bürünmüþ en fazla somutlaþmýþ roman karakterlerinden biridir. olmuyor, olmayacak da. Kürt 
Ayný zamanda kitaba da ismini verir. Oblomov, bir gününü yatakta geçirecek kadar sorununda, Gladyo'nun 
tembeldir. Öyle ki her ne kadar lüks bir yaþam gayesi olmasa da, tek geliri olan tasfiyesinde veya 
çiftliðinden kazandýðý para, gün geçtikçe erimekte ve iþler yolunda gitmemektedir. Kendisi yükseköðrenime giriþ 
dahil herkes Oblomov'un çiftliðe gidip orada iþleri yeniden bir yola sokmasý konusunda sýnavýnýn katsayý sorununda 
fikir birliði yapmýþtýr. Ancak Oblomov o kadar tembeldir ki aç kalmak pahasýna bile olsa olduðu gibi her seferinde 
tek geliri olan çiftliðe gitmez. Mektup göndererek ya da bir baþkasýný devreye sokarak iþler sarpa saracak ve 
alternatif yöntemler dener ancak her seferinde iþler sarpa sarar. yanlýþlar büyük yanlýþlar 

doðuracak, bu ülkenin 
Madem kitap kritiði yapacaktýn, edebiyat bölümüne yazsaydýn demeyin. Tam da iþte bizim yýllarýný çalmaya devam 
anayasa deðiþikliði konusundaki hal ve durumumuz Oblomov'un durumundan ibarettir. edeceðiz.Artýk herkesin 
Yani Rusya'da çok yaygýn bir deyim olan “Oblomovluktur.” Siyasette tembellik olur mu, aðzýna sakýz olan bu 
mevcut durum ve þartlar onu gerektiriyor diye bana söyleniyor olabilirsiniz; fakat demokratikleþme sürecini 
tembellik ve korku iç içe geçmiþ iki kavramdýr. Ýkisi de birbirini tetikler. Misal; okulda her gerçekten istiyorsak; kiþisel 
gün öðretmeninden dayak yiyen bir öðrenci, okuldan korkar ve sonucunda da tembel olur. çýkar, oy kaygýsý vesaire 

gütmeden tek bir aðýzdan bu 
Evet, doðrudur, 12 Eylül'ü dayak olarak nitelendirmek bile hafif kalýr. Kimine göre bir anayasa deðiþikliðini istememiz gereklidir. Kaçýrýlan þanslar, artýk geriye dönüþü olmayan 
balyoz, kimine göre de bir silindirdir. Bundan daha hafif bir tanýmlama da ben bugüne birer tren haline dönüþmekte, sorunlar kangrenleþmektedir. Eðer biz üstüne üstüne 
kadar duymadým. Duysam bile itibar etmem. Topluma vurulan bu “darbe”nin de bir korku gitmezsek, Oblomovluk virüsü hiçbir zaman vücudumuzdan kendiliðinden çýkmayacak ve 
imparatorluðu yarattýðý, günümüzde de korkunun tembelliðe neden olduðu bence su yataktan hiçbir zaman “bugün çok dinamiðim” diye kaldýrmayacaktýr. Bizimle aþaðý 
götürmez bir gerçektir. Fakat artýk 12 Eylül'ün miadý dolmuþtur. Bu uykudan uyanmamak yukarý ayný dönemde askeri cunta yönetimini yaþamýþ Yunanistan, bugün tarihle 
için herhangi bir bahane kalmamýþ, aksine uyanmak için etrafýmýz bahanelerle dolmuþtur. hesaplaþmasýný yapmýþ ve demokrasi kulvarýnda bizden 100 adým ileridedir. Ýþte 
Evet, artýk 12 Eylül'ün zarar veren bir süreç olduðu ve bu dönemle bir hesaplaþmanýn girizgâhýmda yer verdiðim, Oblomov'un çevirisini yapan Sabahattin Eyüboðlu'nun kitap 
gerekliliði(sadece darbe yönetiminin yargýlanmasýndan bahsetmiyorum) toplumun ön sözünde ki muhteþem tahlili de doðu ile batý arasýndaki tam bu ince çizgide pratik 
neredeyse tamamý tarafýndan desteklenmektedir. kazanmaktadýr. 

Ancak, iþte bahsettiðimiz Oblomovluk da tam bu noktada baþlamaktadýr. Oblomov'un                                                                             A.Ozan Çapraz/Ýþletme Fakültesi
çiftliði misali, biz de radikal kararlar almaya üþenmekte ve mevcut durum içinde bir 
sorunu nasýl çözeriz, onu düþünmekteyiz. Tabir-i caizse þark kurnazlýðýnýn peþinden                                                                                                                     Türkçe Ýþletme

tamamen ekonomik kaynaklý. Yasanýn etkisiyle, gelirlerinde Ýþte bu baský 
yüzde 14 oranýnda azalma olacaðýný buna baðlý olarak da döneminde Katalan 
1768 kiþini zorunlu olarak iþten çýkarýlacaðýný öne süren yasa halký, Franko rejimi 
karþýtý kanat oldukça kalabalýk. Zira, protesto eylemi karþýsýnda kimliðini 
kapsamýnda, Katalunya'daki 790 sinema perdesinden 560'ý korumanýn 
karardý. Yasayý destekleyen kanat ise oldukça aktif. Eyleme yollarýndan biri 
katýlan sinema salonlarýnýn bir çoðunun duvarlarýnda ayný olarak Katalanca'ya 
gece “Bu sinema salonu Katalanca'yý hiçe sayýyor!” yazýlarý sarýlacak, onu 
beliriverdi. yaþatmak için elinden 

geleni yapacaktýr. 
Katalanca-Ýspanyolca iliþkisi Popüler alandan bir 

örnek: 1968'de 
Sinema salonlarý etrafýnda cereyan eden olaylarý daha iyi Ýspanya'yý Eurovision 
anlayabilmek için Katalanca'dan bahsetmemiz gerekiyor. Þarký Yarýþmasý'nda 
Buralara dýþardan bakan birisi için Ýspanyolca ile Katalanca temsil etmek üzere seçilen dönemin pop yýldýzý Joan Manuel 
arasýndaki fark hiç de bariz deðildir: 'Buenos dias' 'Bon dia' Serrat, katalanca olan þarkýsý 'La la la'yý Ýspanyolca söylemesi 
olur, 'buenas noches' 'Bona nit', yani iki dil arasýnda yalnýzca Bilet giþesine yaklaþýncaya kadar süren þaþkýnlýklarý, cama kendisine dayatýlýnca, yarýþmadan çekilecektir.
bir lehçe farký varmýþ gibi görünür, dýþarýdan bakan bir göze.iliþtirilmiþ açýklamayý okuyunca ya öfkeye ya da sempatiye 
Fakat bu fark sanýldýðý kadar önemsiz deðildir ve Katalan dönüþtü: Peki ya bugün?
toplumu için hayati bir anlam taþýr.“Salonlarýmýz, Katalunya Bölge Yönetimi'nin çýkardýðý Yeni 
Katalan dili, kendini 'devletsiz bir halk' olarak tanýmlayan Sinema Yasasý'ný protesto amacýyla, bir günlüðüne kapalýdýr. Franko rejiminin sona ermesi ve demokrasiye geçiþle birlikte 
Katalan toplumu için, tarih içinde varlýðýný koruyabilmenin Umarýz yasa geri çekilir ve böylece kepenklerimizi temelli katalanca, bölgesel resmi dil statüsüne yeniden kavuþur ve 
en önemli aracý olagelmiþ bir deðerdir, özellikle de 40 yýllýk indirmek zorunda kalmayýz.” dilin korunup geliþtirilmesi Katalan Özerk Yönetimi'nin 
Franko diktatörlüðü boyunca. 1931'de ilan edilen 2. Sinema salonu sahipleri ve film daðýtým þirketlerini bu kültür politikalarýnda öncelikli bir yer edinir.
Cumhuriyet'in ilanýyla, Ýspanyolcanýn yanýnda Baskça ve eyleme iten yasa, 13 ocak tarihinde Katalan Parlamentosu'nca 
Galce ile birlikte, bölgesel resmiyet kazanan Katalanca, Ýþte bugünlerde sinema salonlarýna yansýyan tartýþmalarý onaylanan, fakat gündeme geldiði yaklaþýk bir yýl öncesinden 
1936'da kurulan Franko rejiminde devlet politikasý olarak yok doðuran Katalan Sinema Yasasý da bu önlemlerden biridir. Bir bu yana hararetle tartýþýlan, 'meþhur' sinema yasasýydý.
sayýlmýþ, bastýrýlmýþtýr. Yasaya göre, bölgedeki sinema salonlarýna gösterdikleri yanda Katalanlarýn dillerini yaþatmak için attýklarý adýmlar, 

filmlerin yarýsýnýn altyazý ya da dublajlarýný Katalanca sunma bir yanda bunlarýn Ýspanya'nýn bölünmez bütünlüðüne zarar 
Ýspanyol milliyetçiliði, Ýspanyolca dýþýndaki dilleri sadece zorunluluðu getirilmiþti. Hali hazýrda Katalunya'daki sinema verdiðini iddia eden Ýspanyol milliyetçisi tavýr. Bir yanda her 
farklý aksanlar olarak görmüþ, kamusal alanda kullanýmlarýný filmlerinin altyazý ve dublajlarýnýn yüzde 97'sinin Ýspanyolca, geçen gün daha da kozmopolit olan, Ýspanyolcanýn 
yasaklamýþtýr. Mesela, çocuðuna 'Jordi' ismini vermek isteyen yüzde 3'ünün Katalanca olduðunu ekleyelim. Ýngilizcenin Fransýzcanýn yaygýnlýðýný artýrdýðý bir Barselona, 
bir Katalan, oðlunun nüfus kâðýdýna ismin ispanyolca bir yanda Katalanca'nýn varlýðýný koruma çabasý. Ve bir yanda 
versiyonu olan 'Gorge' yazdýrmak zorunda kalmýþtýr. Ya da Bu küçük ama önemli detay da dikkate alýndýðýnda, yasanýn Katalan sinema salonlarýnýn ekonomik endiþeleri, bir yanda 
Barselona Futbol Klübü'nün katalanca ismi 'Futbol Clubesas hedefinin Katalan dilini korumak olduðu açýkça ise Bölgesel Yönetiminin kültür politikalarý. Tartýþmalar 
Barcelona' ispanyolcaya çevrilip 'Club de Futbol Barcelona›anlaþýlýyor. Yeni düzenlemenin, sinema salonu sahiplerinin ve süreceðe benzer.
olmuþtur.film daðýtýcýlarýnýn tepkisini çekmesinin sebebi ise neredeyse Kaynak: BBC Türkçe/Altuð Akýn                                                   

12 Eylül, Anayasa ve Oblomovluk 
“…Kaldý ki hepimizde, iþ hayatýna karýþanlarda bile,Oblomovluk vardýr. 

Avrupalaþma yolunu tutan her doðu milletinde 

Oblomovluk kolay kolay ruhlardan çýkmayacaktýr...”
S.Eyüboðlu 

Ýspanya'da Katalanca Altyazý Tartýþmasý
1 þubat pazartesi günü sinemaya giden Barselonalýlardan, haftalardýr süren tartýþmalardan 

habersiz olanlarý, salonun önüne geldiklerinde hiç beklemedikleri bir durumla karþýlaþtýlar: 

Sinemalarýn çoðu kapalýydý! 
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Ankara, Türk gezginlerle birlikte yerlilerinin de biraz ihmal ettiði, buna karþýlýk yabancý Haçlýlar, tekrar Selçuklular, Osmanlýlar… Dýþ Kale surlarý zaman içinde yýkýlýrken, Ýç Kale 
gezginlerin daha iyi tanýdýðý bir kent. Bir baþkent olmasýndan kaynaklanan biraz resmi, siyasi, nereyse tamamen korunmuþtur. Bugün çok sayýda otantik restoran ve kafelere, butik otellere, 
diplomatik görüntüsü ilk bakýþta yanýltýyor ve binlerce yýllýk bir tarihin izleri de çok renkli sanat galerilerine ev sahipliði yapar. Etlik' ten Çankaya'ya çok geniþ bir panoramada Ankara 
sosyal hayatý da gözden kaçýyor. Belki de bu yüzden Ankara hiç de hak etmediði “gezilecek, manzarasýnýn ardýndan Kale'nin burçlarýnda gün batýmýný izlemek gerçekten çok keyiflidir. 
görülecek neresi var ki” þeklindeki yanlýþ bir þöhrete sahip bulunuyor. Halbuki Ankara'ya 
gezgin gözüyle ayrýlacak bir gün bile bu “yanlýþ ezber”i deðiþtirmek için yeterli olacaktýr. 
Elbette Antik Dönem'den Cumhuriyet yýllarýna, o zor günlerden de bugünün Çaðdaþ 
Ankara'sýna yapýlacak kapsamlý bir yolculuk için bir gün yeterli deðildir. Fakat bu bir günde 
bile görülecektir ki sanýldýðýnýn aksine Ankara'da gezilmesi gereken çok yer vardýr.

Kale'nin yanýndaki  gezmeye bir gün bile yetmez ama 1997 
yýlýnda 68 müze arasýnda Yýlýn Müzesi seçilen bu önemli müzeyi görmeden olmaz. 15. yy' dan 
kalan bir bedesten üzerinde kurulan müzede, tarih öncesi çaðlardan günümüze kalan çeþitli 
arkeolojik eserler tarih sýrasýna göre sergilenmektedir. 

Ulus ve çevresinde Selçuklu ve Osmanlý döneminden kalan ve bugünde kullanýlmakta olan 
daha birçok cami ve hamam bulunur. Bunlar arasýnda Selçuklu oyma sanatýnýn güzel bir 
örneði olan ahþap minberi ile dikkat çeken  Kale içinde yer alýr. Ankara'da bir 
Yahudi Mahallesi olduðunu pek bilen yoktur. Bugün tamamen terk edilmiþ gibi görünse de 
yýlda bir kez açýlan tarihi sinagog, Anafartalar ve Denizciler caddesi arasýndaki bu tarihi 
mahalleye adýný vermeye devam eder. 

Ulus'ta ayný zamanda Cumhuriyet Ankara'sýnýn da önemli binalarý yer alýr. Cumhuriyet'in ilan 
edildiði (1920-24) binasý bugün Kurtuluþ Savaþý Müzesi olarak kullanýlýrken bu 

“Gezgin Gözüyle” Ankara gezimizin ilk duraðý Ulus ve çevresidir. Antik dönemden kalan binadan biraz aþaðýda yer alan  (1924-60) binasý Cumhuriyet Müzesi olarak 
eserlerin en eskisi olan MS 211'e tarihlenir. Sýcaklýk, Soðukluk, Spor Alaný ve düzenlenmiþtir. Bu iki bina ile birlikte tam karþýlarýnda yer alan ve bugün Devlet Konukevi 
Yüzme Havuzu gibi bölümleri oldukça iyi korunmuþtur, Roma Hamamý'ný Ankara Kalesi'ne olarak kullanýlan  bir dönemin en yakýn tanýklarý olarak ayaktadýr. Ulus'ta 
baðlayan Antik Yol'un küçük bir kýsmý da ortaya çýkarýlmýþ olup Sümerbank binasýnýn bulunan  bankalarý binalarý o dönemin mimarisini yansýtan 
arkasýnda görülebilir. Bu yol üzerindeki tiyatro binasý kaderine terk edilmiþ olsa da Roma diðer önemli eserlerdir.
döneminin az sayýdaki mirasý içinde önemlidir. 3 bin kiþilik oturma yerlerinin bir kýsmý bugün 
Kale'ye çýkan Hisarpark caddesi altýnda kalan Odeon'un sahnesi ve yarým daire þeklindeki 
oturma yerlerinin bir kýsmý ayaktadýr. Roma Ýmparatoru Julianus'un kente geliþi onuruna 

yapýlan Julianus Sütunu, 
Ankara Valiliði binasýnýn 
önündeki küçük meydandadýr. 

Roma döneminden kalan diðer 
bir önemli eser olan 

ile Anadolu 
erenlerinden Hacý Bayram 
Veli'nin türbesinin de 
bulunduðu Hacý Bayram Camii 
birbirlerine yaslanmýþ vaziyette 
ayakta durmaktadýr. Ortak 
duvarlarý nedeniyle, sanki birisi 
yýkýlsa diðerine vereceði zararý 
düþünerek her ikisi de zamana 
direnmektedir. Her ikisi de 15. 
yy eseri olmakla birlikte 18. yy' 
da onarýlan cami bugün de 
kullanýlmakta, ziyarete kapalý 
olan tapýnak ise ancak 
dýþarýdan  görülmektedir. 
Tapýnaðýn duvarlarýndaki 
Latince ve Yunanca yazýlarda 
Agustus'un yaptýðý iþler 
listelenmiþtir.

 gibi ilk gar binalarýmýzý Almanlar yaptýðý için Ankara Garý da öyle Dik yamaçlar üzerinde bir 
zannedilir. Halbuki 1935 yýlýnda Mimar Þekip Akalýn tarafýndan yapýlan Ankara Garý, kartal yuvasýný andýran 
Cumhuriyet Türkiye'sinin en önemli yapýtlarýndan biridir. Öte yandan burada sergilenen ve  kuþkusuz baþkentin 
Atatürk'ün yurt gezilerini yaptýðý özel vagonu çalýþma saatleri içinde gezilebiliyor. Ayrýca bir görmeye deðer yerleri arasýnda 
zamanlarýn Direksiyon Binasý iken daha sonra bir müze olarak düzenlenmiþ olan ve ilk sýrada yer alýr. Zamanýnda
Atatürk'ün Çankaya Köþkü'ne taþýnmadan önce yaþadýðý Atatürk Konutu, konutun alt 
katýndaki Demiryollarý Müzesi, Gar binasýnýn yanýndaki TCDD Galerisi ve Müzesi ile  Ankara'nýn üç önemli akarsuyunun (Hatip, Çubuk ve Ýncesu) birleþtiði noktaya hakim bir 
peronlarýn altýndan geçilerek ulaþýlabilen TCDD Açýk Hava Lokomotif Müzesi de burada tepede yer alan kalenin kuruluþu kesin olmamakla birlikte MÖ 3. yy' a kadar uzanýr. Kale'nin 
gezilecek diðer yerler arasýnda sayýlabilir.tarihi ayný zamanda Ankara'nýn da tarihidir. Galatlar, Romalýlar, Bizanslýlar, Selçuklular 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni

Alaaddin Camii,

1. Meclis 
2. Meclis

Roma Hamamý 
Ankara Palas

Sümerbank, Türkiye Ýþ ve Ziraat

Agustus 
Tapýnaðý 

Haydarpaþa ve Basmane

Ankara 
Kalesi,

Ankara Kalesinden bir manzara

Roma Hamami

Ankara`yý Birde Bizle Gezin
Memur þehri, gri ve siyah tonlarýn hakimiyetindeki þehir, betondan baþka birþey 
yok denilen þehir; Baþkentimiz Ankara, gerçektende böyle mi? Yoksa haksýzlýk mý 
ediyoruz? 

Anadolu Medeniyetler Müzesi

Ankara Palas
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Günümüz Ankara'sýna geçmeden önce, Ankara'yý baþkent yaparak, bu bozkýr komþusudur. Baþta þýk kafeleri ile Arjantin Caddesi, maðazalarý ile Tunalý Hilmi Caddesi 
kasabasýnýn tarihini deðiþtiren ulu önder Atatürk'ün yattýðý  ve içindeki olmak üzere bu bölge, Ankara'nýn modern yüzünü yansýtýr. Sheraton Oteli ilginç 
Atatürk ve Kurtuluþ Savaþý Müzesi'ni görelim. Aslanlý Yol, Tören Meydaný ve Mozole mimarisi ile Ankara fotoðraflarýnda hemen dikkat çeker. Bu fotoðraflarda dikkat çeken 
olmak üzere üç kýsýmdan oluþan Anýtkabir, bir yarýþma sonucu Emin Onat ve Orhan diðer bir bina 'dir. Türkiye'nin ilk döner restoranýnýn da bulunduðu 127 
Arden tarafýndan tasarlanmýþtýr. Müzede yer alan Atatürk'e ait çeþitli hatýralara ilave metrelik Atakule ayný zamanda Ankara'nýn en yüksek binasýdýr. Üzerindeki seyir 
olarak, Türk, Azeri ve Rus sanatçýlar tarafýndan resim/maket þeklinde büyük terasýndan Ankara'nýn her tarafýna bakabilir ve fotoðraf çekebilirsiniz ama bir yönü 
panoramalara dönüþtürülen Aydýn Erkman'ýn Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz hariç. Adý Çankaya ile neredeyse özdeþlemiþ olan Cumhurbaþkanlýðý konutunun 
adlý duvar resimleri, gerçek savaþ objeleri ile birleþtirilerek Kurtuluþ Savaþý'nýn üç fotoðrafýnýn çekilmesi yasaktýr. Öte yandan Ayrancý' ya bakýþta yoðun yapýlaþmanýn 
cephesi canlandýrýlmýþtýr. yarattýðý çatý manzarasý, Kavaklýdere'ye bakýþta büyükelçiliklerin geniþ bahçelerinin 

meydana getirdiði yeþil alanlar ile tam bir tezat oluþturur. Büyükelçiliklerin bulunduðu 
cadde ve sokaklarýn bazýlarý bulunduklarý ülkelerin veya kentlerin isimlerini taþýrlar. 
Örneðin Fransa Büyükelçiliði'nin Paris, Ýran Büyükelçiliði'nin Tahran caddelerinde 
bulunmasý normal ama ABD büyükelçilik konutunun, ABD'nin anlaþamadýðý ülkelerin 
baþýnda gelen Ýran caddesinde olmasýna ne demeli? 

Ankara müzeleri bunlardan ibaret deðildir. Oyuncak müzesi deyince akla Ýstanbul'da 
yakýn zamanda açýlan müze gelir. Oysa. 1920'de açýlan ve bin beþ yüz oyuncaðýn 
sergilendiði  ülkemizin ilk oyuncak müzesidir. 
Türkiye'nin tek doða müzesi de Ankara'dadýr.  
milyonlarca yýl önce Ankara'da yaþadýðý sanýlan bir mürekkep balýðý fosilinden gerçek 
bir “Ay” taþýna kadar çok þey görebilirsiniz. Bunlardan baþka ODTÜ Bilim ve Teknoloji 
Müzesi, TRT, Meteoroloji gibi daha birçok özgün müze meraklýlarýný bekler.

Kuzey-Güney yönünde yaptýðýmýz bu gezi boyunca Ankara'nýn birçok yerini gördük Dünün merkezi Ulus'tan sonra bugünün merkezi daha çok iþyerlerinin aðýrlýkta 
ama Ankara elbette buralardan ibaret deðil. Çankaya'da Dikmen Vadisi, Keçiören'de olduðu bir bölge olmakla birlikte Sakarya ve Yüksel yaya bölgeleri her bütçeye hitap 
Þelale ve deneme seferleri baþlayan Teleferik, Gölbaþý'nda çevresi gezinti alaný olarak eden restoran, kaffe ve barlarýyla her zaman kalabalýktýr. Sakarya caddesi ayný 
düzenlenen Mogan Gölü, Havaalaný çýkýþýnda Altýnpark, Ýstanbul çýkýþýnda Göksu Park zamanda, çiçekçiler ile balýkçýlarýn, Yüksel caddesi kitapçýlarýn, biraz daha yukarýda 
bazý gezinti ve dinlenme yerleri olarak sayýlabilir. 1925 yýlýnda kurulmaya baþlayan ve diðer bir yaya bölgesi olan Olgunlar sokak ise ikinci el kitapçýlarýn mekanýdýr. Denizsiz 
içinde Türkiye'nin ilk hayvanat bahçesi, Atatürk'ün Selanik'te doðduðu evin týpký-Ankara'da balýkçýlarýn bulunmasý þaþýrtýcý olabilir ama daha da þaþýrtýcý olaný buralarda 
yapýmý, tarihi Karadeniz Havuzu ve Devlet Mezarlýðý'nýn yer aldýðý ve ayný zamanda günlük balýk bulunabilmesidir. Balýk sezonunda Karadeniz'den günlük olarak getirilen 
Ankara'nýn en büyük yeþil alaný olan Atatürk Orman Çiftliði'ni gezerken meþhur çiftlik balýklar burada “canlý canlý” satýn alýnabilir.
köftesini ve dönerini yiyebilir, çiftlik ayranýný içebilirsiniz. Gerçek süt tadýný hemen fark 
edeceðiniz çiftlik dondurmasý da çok ünlüdür. 

Anadolu ve dünya mutfaklarýnýn hemen hemen tümünün bulunduðu Ankara'da Ankara 
yemekleri bulmak çok kolay deðildir. Örneðin, Ankara Tavasý Denizciler caddesindeki 
Boðaziçi'nde yenir. Meþhur Ankara Bozasý ise Ulus'ta Akman' da içilir. Ayrýca 
Kaleiçi'nde restore edilen tarihi evlerde mantýdan bazlama ve gözlemeye birçok yerel tat 
gurmeleri bekler. Literatüre Ankara Evi olarak geçen ve ahþap-kerpiç karýþýmý yapýlan 
iki ya da üç katlý binalar genellikle Kaleiçi ve Hacettepe çevresinde görülebilir. Ýyi 
korunmuþ bir Ankara evi olan Abidinpaþa Köþkü (eski vali konaðý) Ankara Kulübü 
tarafýndan restore edilmiþ ve Ankara manzaralý bir kültür ve sanat evi olarak halka 
açýlmýþtýr. Bu evlerin kent ölçeðinde korunduðu bir yer olarak sýkça ziyaret edilen 
Beypazarý'nda ise (Ankara'ya 100 km) tarhana çorbasý, güveç, etli sarma ve 80 kat 
baklava gibi bazý yöresel yemekler de yenebilir. 

Çaðdaþ kentlerin yazýlý olmayan standartlarý arasýnda heykel ve anýtlar önemli bir ölçüt 
kabul edilir. Belediye baþkanýnýn talihsiz bir beyanýnýn aksine Ankara, heykel ve anýtlarý 
ile çaðdaþ þehir olmayý hak eder. Ulus meydanýndaki Cumhuriyet, 

yabancý heykeltýraþlarýn eserleridir. Türk 
sanatçýlarýn eserleri arasýnda Mimar Sinan Anýtý'nýn özel bir anlamý vardýr. Sinan 
önemli eserlerini Ýstanbul'da, Edirne'de Bursa'da vermiþtir, bilinen 356 eserinden sadece 
2'si Ankara'dadýr ama Atatürk'ün isteði üzerine Hüseyin Anka tarafýndan yapýlan 
Mimar Sinan'ýn ilk anýtý, Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi'nin bahçesinde yer alýr. 
Çaðdaþ heykellere iki örnek Kavaklýdere'de görülebilir. Kuðulu Parkýn meydana bakan 
köþesinde yer alan ve sanatçýsýný öðrenemediðim Ayakta Öpüþenler adlý soyut figür ile 
ayný meydanýn karþý köþesindeki Metin Yurdanur'un eseri Su Perilerinin Dansý 

Kýzýlay'a adýný veren tarihi Kýzýlay binasý çoktan yýkýlmýþ ve yerinde bir türlü Ankara'ya çok yakýþan modern çalýþmalardýr. 
bitirilemeyen bir çarþý inþaatý devam etmektedir ama Güven Park ve Ankara'nýn 
simgelerinden Gökdelen þimdilik yerini korumaktadýr. Kýzýlay'da bulunan ve bir diðer Ankara ayný zamanda çok önemli bir kültür ve sanat kentidir. 100'den fazla sanat 
yaya bölgesi olarak düzenlenen Ýzmir Caddesi giriþinde yer alan sade bir anýtýn önünde galerisinde her akþam en az birkaç sergi açýlýþý yapýlýr. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni 
duralým. Ankara belki de dünyada en çok kardeþ þehri olan bir baþkenttir. Kardeþ Orkestrasý ile Devlet Opera ve Balesi'nin üç ve Devlet Tiyatrolarý'nýn dokuz sahnesi, 
Þehirler Anýtý üzerindeki Kabil ve Ulan Bator ile baþlayan listede, aralarýnda Moskova, sanatseverler için her gece birbirinden farklý pek çok seçenek sunar.
Havana, Pekin gibi ünlü baþkentlerin yer aldýðý 38 kardeþ kentin adý yazýlýdýr.

Kim demiþ “Ankara'nýn gezilecek, görülecek neresi var” diye, yeter ki gezmek isteyin ve 
Kýzýlay'dan güneye doðru devam edersek çeþitli kamu binalarýnýn ve bugünkü Türkiye Ankara'ya her geliþinizde, en azýndan bir gününüzü de buralara ayýrýn. Her zaman 
Büyük Millet Meclisinin yer aldýðý Bakanlýklar semtine geliriz. Bakanlýklar'dan sonra önünden geçtiðiniz yerlerin bu defa içine girin. Ankara'nýn tarihi yerlerini, müzelerini 
çok sayýda büyükelçilik binasýnýn bulunduðu Kavaklýdere ve Çankaya semtleri yer alýr. gezin, þýk kafelerinde veya güzel parklarýnda dinlenin, dünya çapýnda bale, konser 
Bu bölge ayný zamanda lüks otel ve restoranlarýn bulunduðu Gaziosmanpaþa'nýn temsillerini izleyin. Ve artýk, sadece Ankara'ya deðil kendinize de haksýzlýk etmeyin…

Anýtkabir'i

 Atakule

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi,
MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nde

Kýzýlay 

Zafer meydanýndaki 
Zafer veya Güvenpark'taki Güvenlik anýtlarý 

Anitkabir

Kizilay

Atakule

Timur Özkan
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görüþ birliðine varýlmýþ, ilerleyebilecek. Bizim firmamýz, bu tür araçlarýn 
günümüze kadar sayýsýz üretilmesinde de çalýþmalarda bulunmaktadýr. 
ar-ge çalýþmalarý sonunda NNT Nanoteknoloji Bor 

borun yakýt olarak kullanýlabilirliði otoritelerce kabul NNT AÞ'nin diðer proje ürünlerinde olduðu gibi Bor Power Ürünleri AR-GE Sanayi Ticaret 
edilmiþtir.'' Nanofuel'de dünyada bir ilk olarak yakýt ve otomotiv A.Þ Genel Müdürü Mehmet 

sektöründe heyecan oluþturmuþtur. '' Can Arvas, AA muhabirine 
Bordan yakýt üretmenin haklý gururunu yaþadýklarýný ve YAKITIN KULLANIMIyaptýðý açýklamada, þirketlerinin araþtýrma geliþtirme dairesi 
bunun 20 yýllýk bir araþtýrmanýn ürünü olduðunu vurgulayan çalýþmalarýnýn olumlu sonuç verdiðini belirterek, bor 

Bor yakýtýnýn hem benzinle hem mazotla çalýþan araçlara Arvas, sözlerini þöyle sürdürdü: madeninden araç yakýtý ürettiklerini söyledi. 
konulabileceðini bildiren Arvas, þöyle konuþtu: ''NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri AÞ, ar-ge 

laboratuvarlarýnda 20 yýla yakýn bir süredir yaptýðý Petrol rezervlerinin tükenecek olmasýnýn kendilerini böyle 
''Ürettiðimiz bor yakýtý direk aracýn yakýt deposuna bir araþtýrmaya ve üretmeye yönelttiðini ifade eden Arvas, 
konuluyor. Hem benzine hem mazota katký olabiliyor. Bor ''Dünya da petrol rezervlerinin tükenmesi bizi nano teknoloji 
uzay araçlarýnda da kullanýyor. Yanmasý çok yüksek. Yakýta ve bor ile üretim yapan Türk firmasý olarak harekete 
katýldýðý zaman, araçlar en az 300 - 350 kilometre fazla geçirmiþtir. Uzun yýllar üzerinde çalýþtýðýmýz Ar-Ge 
gidecektir. sonucunda bor madenini sonunda araç depolarýna koymayý 

baþarmanýn heyecanýný yaþýyoruz'' dedi. 
Benzinle bin kilometre giden bir araç bu katkýyla bin 350 
kilometre yapar. Gelecek zamanlarda benzin istasyonlarý Bilim insanlarýnýn temiz ve çevreci bir yakýt olarak petrole 
gibi, bor istasyonlarý kurulacak ve bor yakýtý benzinden 10 alternatif olarak gördüðü hidrojenin, bordan üretilen yakýtla 
kat daha düþük olacak. Çünkü madenin kaynaðý Türkiye'de. kýyasla depolama sorunu olduðunun altýný çizen Arvas, 
Biz teknolojiyi üreterek dünyanýn hizmetine sunduk, henüz þöyle devam etti: 
bor yakýtýna fiyat biçmedik. Biz Türk borunun depolara 
girdiðini göstermek istedik, bunu da baþardýk.'' ''Son yýllarda yaþanan ekolojik sýkýntýlar, küresel ýsýnma 

problemi, tükenen petrol rezervleri ve karbon içerikli 
Bor yakýtýnýn çevreci, güvenli oluþu ve kolay taþýnabilirliði yakýtlarýn çevre kirliliði yaratmasýna karþýn alternatif yakýt 

çalýþmalar sonucunda nano ve nano altý (angstrom) bor ile avantajlý bir yakýt olduðunu ifade eden Arvas, ''Bor sistemleri üzerinde çok ciddi çalýþmalar yapýlmaktadýr. 
kristallerinde, 23 proje geliþtirilmiþ ve bu alternatifsiz yakýtý, kolaylýkla yanmayan bir yapýdadýr. Dolayýsýyla Dünyanýn önde gelen bilimsel araþtýrma laboratuvarlarýnda 
projeleri etap, etap endüstriyelleþtirmeye baþlamýþtýr. infilak etme, kývýlcýmla, ateþle tutuþma riski yoktur. Bu gerçekleþtirilen bu çalýþmalarda Hidrojen yakýt sistemlerinin 
Firmamýz dünyada ve ülkemizde ilk defa bor madenini yakýt yönüyle bor çok önemli bir yakýttýr ve nakliyesinde risk temiz, verimli ve güvenilir olduðu görülmüþtür. Fakat 
olarak üretmiþ, 'Nano fuel' markasýyla yurt dýþýnda ve yurt olmayýþý Bor yakýtý için bir üstünlük ve alternatifsizlik depolama problemi hidrojen yakýtlý araç üretiminin önünde 
içinde satýþa arz etmeye baþlamýþtýr. kazandýrmaktadýr. Bor yakýtý kara ve deniz kazalarýnda en büyük engeli teþkil etmektedir. 

topraða ve suya karýþmasý halinde hiçbir zaman kirlenmeye 
Bizim ürettiðimiz yakýttýr, ancak þuan araçlarýn sistematiði neden olmayacak, toprakta doðal bitkiler için besleyici Hidrojen depolama problemi bilim ve teknoloji çevrelerini 
benzin ve mazotla hareket etme özelliðine sahip olduðu için olacak ve, denizlerde de kolay çözülerek, zaten deniz alternatif madde arayýþýna itmiþ, yapýlan araþtýrmalar ve 
þuanda yakýtlara katký maddesi olarak kullanýlýyor. Ancak, suyunda olan Bor elementi ilave bir risk oluþturmayacaktýr'' deneyler 1970'li yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren bor 
bor yakýtýna uygun araçlar üretildiðinde benzin ve mazota diye konuþtu. elementinin alternatif yakýt olarak kullanýlabileceði üzerinde 
ihtiyaç duyulmadan bu tür araçlar bor yakýtý ile 

Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölüm Tarafýndan 
Baþarýlý Bir Þekilde Tamamlanan Proje Kapsamýnda 
Geliþtirilen ERRL Sistemi Hizmet Vermeye Baþlamýþtýr

Atýlým Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði 
Bölümü bilimsel yayýn ve araþtýrma performansý ile yine 
Türkiye'nin önde gelen Elektrik-Elektronik Mühendisliði 
Bölümleri arasýnda yer aldý.

Avrupa Uzaktan Radyo Laboratuarý (European Remote Radio 
Laboratory-ERRL), Avrupa Birliði tarafýndan Leonardo Da 
Vinci programý kapsamýnda desteklenen, 516000 Euro bütçesi 
ile bir “uzaktan laboratuar eðitimi” projesidir. Proje 7 farklý 
ülkeden 8 akademik kuruluþun ortak katkýlarýyla 
gerçekleþtirilmiþtir. ERRL projesi yüksek teknoloji ürünü 
olan radyo haberleþme laboratuarý cihazlarýna internet 
aracýlýðýyla uzaktan eriþim saðlamayý hedeflemiþtir. Dünyanýn 
farklý yerlerinde bulunan kullanýcýlar istedikleri yerden, 
istedikleri anda kendi bilgisayarlarýný kullanarak web-tabanlý 
deneyler gerçekleþtirebilmektedirler.

Telekomünikasyon endüstrisindeki hýzlý geliþmeler ve 
kablosuz haberleþme aðlarýnýn yaygýnlaþmasý, yüksek frekans 
teknolojisiyle ilgili kariyer programlarýný belirgin bir biçimde 
etkilemiþtir. Bu geliþmeler telekomünikasyon/radyo 
haberleþmesi alanýnda teknik eleman ihtiyacýný artýrmýþtýr. 
Diðer taraftan, iliþkili alanlarda çalýþanlar da (mühendis, 
yönetici v.b.) radyo haberleþmesi konusunda kendilerini 
geliþtirme ihtiyacý hissetmeye baþlamýþlardýr. ERRL, radyo 
haberleþmesi konusunda eðitim veren yüksek okul ve 
mühendislik bölümlerine ve bunlarýn yaný sýra kendisini 
yetiþtirmek isteyen teknisyen ve mühendislere hizmet vermek 
üzere geliþtirilmiþtir. ERRL uzaktan eriþime olanak veren ve ERRL projesi, Atýlým Üniversitesi Elektrik-Elektronik «Extended Science Citation Index" tarafýndan taranan 
7 gün 24 saat internet aracýlýðýyla kullanýma açýk bir Mühendisliði ve Yazýlým Mühendisliði bölümleri bünyesinde dergiler, tüm dünyada, bilimsel düzeyi en yüksek yayýnlar 
laboratuardýr. Telekomünikasyon ve radyo sistemleri alanýnda çalýþan radyo haberleþme sistemleri uzmanlarý ve uzaktan olarak kabul ediliyor. Bu dergilerde yayýnlanan makale sayýsý, 
farklý bilgi düzeyinde bulunan kullanýcýlarýn, özel laboratuar eðitim uzmanlarý tarafýndan yürütülmüþ ve baþarýyla kurumlarýn bilimsel araþtýrma performansýný belirlemede bir 
cihazlarýný ve deney düzeneklerini istedikleri mekanda ve tamamlanmýþtýr. ölçü olarak kullanýyor. 
zaman kýsýtlamasý olmaksýzýn uzaktan kullanmalarýný saðlar.

Ayný dönemde, Atýlým Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
ERRL farklý dillerde hizmet vermektedir. Deneyler ve ders Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri, 1 adet AB projesi (~ 
içerikleri, Avrupa Birliði'nin EQF standartlarýna göre üç farklý 516000 Euro), 2 adet TÜBÝTAK projesi (~225.000 TL) ve 1 
seviyede hazýrlanmýþ, ülkemizdeki ve Avrupa ülkelerindeki adet DPT proje (~40.000 TL) desteði kazandý. 160.000 TL'lik 
üniversitelerin eðitim programlarý ve telekomünikasyon danýþmanlýk proje desteði saðladýlar. Ayrýca yapýlan 
sektörünün ihtiyaçlarý da göz önünde bulundurulmuþtur. "Extended Science Citation Index" tarafýndan taranan çalýþmalarla, önümüzdeki yýldan itibaren tüm derslerin deney 
Kiþilerin kendi tercihleri doðrultusunda farklý öðrenme dergilerde, 2003-2008 yýllarý arasýnda Atýlým Üniversitesi rapor ve ödevlerinin sistem üzerinden girilmesi ve 
yöntemleri izlemelerine imkan tanýnmýþtýr. ERRL laboratuarý adýna yayýnlanan 279 makale içerisinde, Atýlým Üniversitesi deðerlendirilmesi planlanmaktadýr.   
nu alanda dünyadaki ilk uzaktan laboratuvarý olma özelliðine Elektrik-Elektronik Mühendisliði Bölümü öðretim üyelerine 
sahiptir. ait 67 bilimsel makale yayýnladý. 

Atýlým Üniversitesi ERRL Sistemi Hizmette



H A B E RBiliþim

siyasi bir amaç var. Türkiye'de 
ise amaç farklý. Bazý içerikler 
yasaklanýyor. Bunlarýn da küçük 
bir kýsmý, örneðin Atatürk 
hakkýndaki yasaklar, siyasi... 
Ama tüm interneti felç eden bir 
durum yok."

Uygunsuz içerik durumunda 
sitelere eriþim duruyor: "Ancak 
maalesef bu yasa yine de 
Türkiye'yi Çin ve Ýran ile ayný 
grubun içine olmasa da, bir 
anlamda "civar semtlere" yerleþtiriyor.Çünkü ortaya çýkan sonuçlar ayný. Youtube'a 
eriþilemiyor. Google'a baðlý baþlýca birtakým sitelere eriþilemiyor. Ne kadar büyük 
olurlarsa olsunlar sosyal paylaþým siteleri ufacýk bir uygunsuz içerik nedeniyle her an 
tümden kapatýlabilecek durumda." "Türkiye bize göre bu durumu bir sinyal olarak 
algýlamalý ve isminin bu gibi ülkelerle anýlmasýndan kaçýnmalý. "Haraszti bu durumun 
deðiþmesi konusunda da Ankara'da pek bir iþaret görmediðini belirtiyor. "Ankara'da deyim 
yerindeyse "internet sansürü ile ilgili" kurumun bu konuyla ilgili bölüm baþkaný ile 
yaptýðýmýz görüþmede, yasanýn iyi yazýlmýþ olduðunu söyledi bize. Çünkü yasanýn 

 AGÝT'e göre bazý eriþim engelleme kararlarý "keyfi ve siyasi nedenlerle" alýnýyor. Örgüt, internette siyasi nedenlerle yasaklamalarý içermediðini düþünüyordu. 
Türkiye'nin ifade özgürlüðü yolundaki taahhütlerini yerine getirmek için yasalarýnda 
reform yapmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. En çok sözü edilen yasa ise Ýnternet yasasý Bizim yayýnladýðýmýz son rapordaki tavsiyemizin ise Türk makamlarýnýn bu konuda 
olarak da bilinen 5651 sayýlý kanun. Teþkilatýn medya özgürlüðü temsilcisi Miklos yeniden düþünmelerini saðlayacaðýný, uygunsuzluðu mutlak olan içerik üreticilerinin nasýl 
Haraszti, Türkiye'de 'uygunsuz içeriðe sahip' denerek eriþimi engelleme için 7 ayrý gerekçe cezalandýrýlacaðý hakkýnda baþka bir yöntem bulacaklarýný ve yasadaki siyasi gerekçeleri 
sýralandýðýný söylüyor: "Bu gerekçelerden biri cumhuriyetin kurucusunun korunmasýna kaldýracaklarýný düþünüyoruz." diye anlatýyor. Türkiye'deki internet yasaklarýna iliþkin 
iliþkin. Diðer gerekçeler ise TCK'nýn 301'inci maddesine iliþkin içeriðin barýndýrýlmasý raporun yazarý olan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ýnternet hukuku uzmaný Dr. 
gibi þeyler. Bunu dýþýnda ise uluslararasý kabul görmüþ uygunsuz içeriðe iliþkin olanlar. Yaman Akdeniz de Türkiye'nin bu konudaki tartýþmalarýn artmasýyla birlikte, eriþim 
Örneðin çocuk pornosu, uyuþturucuya teþvik gibi uygunsuz içerikler bunlar. Sözkonusu engelleme istatistiklerini Mayýs 2009'dan bu yana yayýnlanmadýðýna dikkat çekiyor.
yasa her ne kadar saygý duyulmasý gereken bazý gerekçeler saysa da, bazý siyasi ve keyfi 

O tarihte açýklanan son resmi rakamýn 2601 siteye engelleme yapýldýðý þeklinde olduðunu gerekçeler de içeriyor. "Haraszti, "Ýçerik üreticilerini deðil kullanýcýlarý cezalandýran bir 
belirten Akdeniz, her ay 200 siteye engelleme yapýldýðýný tespit ettiðini, raporda verilen durum var Türkiye'de" diyor.
sayýnýn da bu ortalamayý yansýttýðýný belirtiyor. Haraszti gibi, Akdeniz de yasal çerçevenin 

Çin ve Ýran örnekleri iyileþmesine iliþkin fazla umutlu konuþmuyor. 5651 sayýlý kanunun asýl amacý olarak ifade 
ettiði çocuklarý ve aileleri korumak hedefinde, kapsam dýþýna da çýkýldýðý eleþtirisinde de 

AGÝT medya özgürlüðü temsilcisi Miklos Haraszti Google arama motorunun sansürle ve bulunan Akdeniz'e göre eriþim engelleri 'kendini kandýrma' etkisi yapýyor, "çünkü yasaklar 
internet korsanlýðý ile mücadele etmek zorunda kaldýðý, Facebook, Twitter gibi sitelerin hedeflenen alanda ihlalleri önlemiyor, teknik olaraksa bu sitelere girmek hala mümkün" 
yasak olduðu Çin gibi örnekler karþýsýnda Türkiye'deki durumun biraz daha baþka bir diyor.
yerde durduðunu söylüyor: "Çin ya da Ýran ile Türkiye'deki uygulamalarý arasýnda büyük 
farklar var. Ýran ve Çin'de interneti kullanýcýlar açýsýndan eriþilemez bir yer haline getiren 

Google, Domain Name System (DNS) sayesinde internet 
sayfalarýnýn çok daha hýzlý yüklenmesini saðlayacak. 
Sayfalarýn yavaþ açýlmasýnýn nedeni, çoðunlukla alan adý 
sisteminden kaynaklanmaktadýr. Google DNS sistemi ile, 
sayfa yüklenmesi sorunlarý da ortadan kalkýyor.

Alan adý sistemi, tarayýcýlara isim yazýlarak, internet 
üzerinde rakamla belirtilen IP adreslerine ulaþýmý saðlýyor. 
Bu iþlem normalde mümkün olmadýðýndan, DNS 
kullanýlýyor.
Google, dünyada internetin daha hýzlý kullanýlmasýný 
saðlayacak kendi DNS sistemini baþlatacaðýný açýkladý. 

Avrupa Birliði, Microsoft'un 
rakip internet tarayýcýlara 
iþletim sisteminde yer verme 
sözünü kabul etti ve uzun 
süredir devam eden anti-
tekel davasý böylece 
sonlandý. Artýk bundan böyle 
Microsoft'un iþletim 
sistemlerinden birini 
bilgisayarýna kurmak isteyen 
kullanýcýlar Internet Explorer 
yerine Firefox, Opera ve Safari gibi alternatif web 
tarayýcýlarý bilgisayarlarýna kurabilecek.

Avrupa Birliði, Microsoft'un Windows iþletim sistem 
üzerinde varsayýlan internet tarayýcý olarak Internet 
Explorer'ý sunmasýnýn, haksýz rekabet yarattýðýný iddia 
etmiþti.

Microsoft, bilgisayar üreticilerine Internet Explorer'ý iptal 
etme ya da rakip bir internet tarayýcý kurulu olarak satma 
izni verecek. Microsoft'un bu uygulamasý, Avrupa 
Ekonomik Bölgesi'nde 5 yýl boyunca geçerli olacak.

.Gittikçe artýþ gösteren Play Station fanatizmi, en son 

PlayStation 3'ün piyasaya sürülmesiyle daha da 
güçlenmiþti. Henüz bu akým popülerliðini yitirmeden, 
PS4'ün çok yakýnda geleceði haberleri piyasada 
dolanmaya baþladý.

Sony tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, PlayStation 4 ile 
birlikte, büyük tasarým deðiþiklikleri yapýlacak.

Ps4'ün henüz piyasaya çýkýþ tarihi ile ilgili bir bilgi 
verilmezken, 2012'de konsolunun hazýr olmasý, 2010'da 
ise kullanýlacak donanýmlarýn piyasaya çýkmasý 
bekleniyor.

Yasaklý Sitelere Eriþim
Olanaðý 

PlayStation 4 Geliyor
Web Tarayýcýlarýnda 

Özgürlük

AGÝT: `Türkiye`de yasaklý 3,700
 
internet sitesi var`  

Türkiye, Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'nýn yayýmladýðý bir rapora göre, 2010 yýlýna 
toplam 3.700 yasaklý internet sitesi ile girdi. Raporun yazarlarý her ay yasak listesine 200 site daha 
girdiðini söylüyor.

Faik Uyanýk\BBC Türkçe Bölümü



H A B E RMezunlar - Ýnsan Kaynaklarý

Bu sayýdaki mezunumuz Emre Ünal. Kendisi okulumuzun Ýktisat Bölümü'nden 2006 
yýlýnda mezun olmuþ ve þimdi Türkiye'nin ve Dünya'nýn en önemli þirketlerinden biri 
olan Rönesans Ýnþaat'ta çalýþmaktadýr.

F.G.: Öncelikle Atýlým Üniversitesi'ni ve bu bölümü seçmekteki amacýnýz neydi?
E.Ü.: Atýlým Üniversitesi yeni ve kendini geliþtiren bir okuldu o yüzden tercih ettim. 
Ýktisat bölümünü seçmemin sebebi; her zaman ekonomi, finans, para, borsa gibi 
kavramlarý merak edip araþtýrmýþýmdýr. Bu tür konulara en yakýn bölümün Ýktisat 
Bölümü'nün olduðunu düþünüyorum. 

F.G.: Mezuniyetinizden itibaren þu ana kadar olan iþ yaþamýnýzý anlatabilir misiniz?
E.Ü.: Mezun olduktan sonra birkaç iþ baþvurusunda bulundum ancak tecrübesiz 
olduðumdan dolayý baþvurduðum yerlerden kabul alamadým. En son Rönesans Ýnþaat'a 
baþvurdum ve kabul edildim. Buradaki pozisyonum “Ýhracat ve Satýn Alma 
Sorumlusu”. Rönesans Ýnþaat Dünya þirketler sýralamasýnda 61. sýrada yer almaktadýr. 
Türkiye sýralamasýnda da ilk 3 þirketten birisidir (Enka, Gama, Rönesans).  Genellikle 
alýþveriþ merkezi, lüks konutlar, fabrika binalarý gibi büyük iþler yapmaktadýr. Benim 
tam olarak görevim ise yurtdýþýndaki (Rusya, Libya, Türkmenistan, Ýran, Suudi 
Arabistan, Katar) ve yurtiçindeki (Ankara Optimum AVM, Ýstanbul Optimum AVM, 

F.G.: Öðrenciyken dersleriniz dýþýnda mesleki anlamda kendinizi geliþtirmek için yaptýðýnýz 
Malatya Park AVM, Þirehan AVM / Antep ve yapýmý devam eden 25 alýþveriþ merkezi) 

þeyler oldu mu?
þantiyelerin ihtiyacý olan malzemelerin satýn alýnýp, ihracatýnýn yapýlmasýdýr. E.Ü.: Mesleki anlamda olmasa da Toefl kursunua gittim, ayrýca birkaç bilgisayar kursuna 

da katýldým. 
F.G.: Öðrenciyken kafanýzda planladýðýnýz meslek hayatýnýzla þu anki meslek hayatýnýz  
birbirine paralel mi? Yoksa deðiþiklikler oldu mu? F.G.: Öðrencilik hayatýnýza baktýðýnýzda “iyiki yapmýþým” dediðiniz þeyler var mý?
E.Ü.: %80 oranýnda paralellik gösterdiðini söyleyebilirim. Kalan % 20'lik kýsmýnýn da E.Ü.: Öðrencilik hayatý boyunca ilgimi çeken bütün eðitim, seminer, fuar gibi þeylere iyiki 
edindiðim tecrübelerle gerçekleþeceðini düþünüyorum. katýlmýþým. Bazen sýkýcý gelse de insanýn ufkunu açýyor.

F.G.: Öðrencilik hayatýnýza baktýðýnýzda “keþke yapsaydým” dediðiniz þeyler var mý?
F.G.: Öðrencilik hayatýnýz nasýl geçti? Sosyal anlamda, dersler açýsýndan? Sosyal bir öðrenci E.Ü.: Genelde yapmak istediðim çoðu þeyi yaptým. 
miydiniz? Neler yapardýnýz? Dersleriniz nasýldý? Çok önem verir miydiniz?
E.Ü.: Baþarýlý bir öðrencilik hayatým oldu. 1. sýnýf sonunda baþarý bursu kazandým. Bölüm F.G.: Ýþ yaþamýnda baþarýlý olabilmek için ne gibi özelliklerin olmasý gerektiðini 
ikincisi olarak mezun oldum. Sosyal olmaya özen gösterdim. Diðer üniversitelerin düþünüyorsunuz? Siz baþarýnýzý nelere borçlusunuz?
seminerlerine, eðitimlerine gibi etkinliklere katýlmaya özen gösterirdim. E.Ü.: Ýlk baþta dürüstlük, sonra çalýþkanlýk ve dikkat.  Bu özellikleri hakkýyla yapan 

birisinin mutlaka baþarýya ulaþabileceðine inanýyorum. 
F.G.: Staj yaptýnýz mý? Yaptýysanýz nerelerde yaptýnýz ve bunlarýn yararýný gördünüz mü?
E.Ü.: Erkunt Döküm San. A.Þ firmasýnda yaz stajý yaptým. Burada satýn alma, mali iþler ve F.G.: Ve son olarak, öðrencilere verebileceðiniz tavsiyeler neler?
muhasebe bölümlerinde bulundum. Türk Standartlarý Enstitüsü'nde ( TSE ) Mali Ýþler E.Ü.: Öðrencilere verebileceðim tavsiyelerin ilk baþýnda yabancý dile çok önem vermeleri 
Bölümü'nde staj yaptým. yer alýr. Baþta Ýngilizce ve yapabiliyorsa 2., 3. yabancý dil öðrenmeleri her zaman avantaj 
Staj yapmamýn faydasý kesinlikle oldu. En azýndan çalýþma hayatýna bir baþlangýç oldu saðlayacaktýr.  Günümüz inþaat firmalarý þuanda rotasýný Arap, Afrika ülkelerine çevirmiþ 
diyebilirim. Ýþ hayatýný yüzeysel olarak görme imkaný saðladý. durumdadýr. Çok fazla iþ imkaný oluþmaktadýr. Arapça öðrenmeleri bir avantaj saðlayabilir. 

Dürüstlük, Çalýþkanlýk ve Dikkat
Mezunlarýmýzdan Emre Ünal, iþ hayatýndaki baþarýsýný 
bizlerle paylaþtý. Ünal, dürüstce çalýþmanýn ve azmin 
önemini vurguladý.

Okulumuz bitti ve artýk iþ aramaya baþlayacaðýz. Bunun  yetenekleriniz gibi size ait konulara yer verebileceðiniz 
için ilk önce yapmamýz gereken þey hiç kuþkusuz ki bir gibi aþaðýdaki baþlýklara da dikkat etmelisiniz.
özgeçmiþ oluþturmak. Ýlk baþta bu çok kolay bir iþ gibi 

ª Olumlu kiþisel özelliklerinizgelebilir fakat kaðýt ve kalemi elimize aldýðýmýzda nasýl bir 
ªTeknik ve bilgisayar bilgilerinizþey yazmamýz ve nelere dikkat etmemiz gerektiði gibi 
ªÝlgilendiðiniz uzmanlýkla ilgili aldýðýnýz kurslar ya da 

konularla kafamýz karýþabilir. Ýþte bu konu için 
katýldýðýnýz seminerler

kariyer.net'ten bize birkaç ipucu… ªEðitim bilgileriniz
ªKýsa dönem ya da staj deneyimleriniz

Öðrenciler ve yeni mezunlar, özgeçmiþlerini hazýrlarken ªDiðer baþarýlarýnýz; dizayn ödülü, yarýþmalardaki 
genellikle ne yazmalarý gerektiðinden emin olamazlar. dereceleriniz gibi...

ªÝþ deneyimi (ilgilendiðiniz pozisyonla ilgiliyse, Ancak özgeçmiþ hazýrlamanýn amacýný anlýyorsanýz, bu o 
ücretsiz çalýþtýðýnýz iþlere yer verebilirsiniz).kadar korkutucu olmamalý. Özgeçmiþ, iþi almanýzý 

saðlayacak ya da hayat hikayenizi anlatacak bir yazý 
?Gözden kaçmamasý gereken bir diðer unsursa deðildir. Bir özgeçmiþin amacý okuyanda ilgi yaratmak ve 
özgeçmiþin dizayný. Birçoðumuz buna dikkat etmesek de, görüþmeye çaðrýlmanýzý saðlamaktýr; ona þu soruyu 
içeriði kadar bir özgeçmiþin dizayný da çok önemlidir. sordurmalýdýr: "Bu aday, þirketime bir deðer katabilir mi?"
Araþtýrmalar gösteriyor ki özgeçmiþinizin dikkat çekmek  
için tam 20 saniyesi var. Özgeçmiþinizin dizayný ve yapýsý Eðer özgeçmiþ yazýnýzda bu sorunun cevabýný 
için kitaplardan ve internetten yararlanabilirsinizverebiliyorsanýz, iþverenler sizinle tanýþmak isteyecektir. ªBirçok öðrenci ya da yeni mezun, ilgi çekici bir 

Þirkete katabileceðiniz deðeri göstermek için, potansiyel özgeçmiþ yaratmak için yeterli deneyimlerinin olmamasýný ?Özgeçmiþinizi hazýrlarken, yazýnýn baþýnda da 
iþverenin ne aradýðýný da bilmeniz gerekiyor. bir eksiklik olarak görüyorlar. Ancak fazla endiþelenmenize belirttiðimiz gibi okuyan kiþinin amacýný göz önüne alýn:  gerek yok. Staj deneyimleriniz, gönüllü çalýþmalarýnýz, "Bu aday, þirketime bir deðer katabilir mi?" Eðer ilgili Ýnsan Kaynaklarý uzmaný Louise Fletcher'ýn önerilerine 

okul kulübü çalýþmalarýnda yaptýklarýnýz gibi geçmiþ yeteneklerinizi, kiþisel özelliklerinizi ve baþarýlarýnýzý öne göre öncelikle ilginizi çeken ilanlara göz atýn. Mümkünse 
deneyimlerinizi düþündükçe aslýnda konuþacak çok þeyiniz çýkarabilirseniz, özgeçmiþiniz doðru kapýlarý açacak, bir Ýnsan Kaynaklarý uzmanýyla görüþüp iþe alýrken nelere 
olduðunu göreceksiniz. Önemli olan þirkete deðer görüþmeye çaðrýlmanýzý saðlayacaktýr.dikkat ettiklerini öðrenin. Böylece iþveren için nelerin 
katmanýzý saðlayacak özelliklerinizi ve yeteneklerinizi öne 

önemli olduðunu görüp özgeçmiþinizi bu konulara göre 
çýkarmaktýr. Özgeçmiþinizde, deneyimleriniz, 

yönlendirebilirsiniz.

Ýnsan Kaynaklarý
Öðrenci ve Yeni Mezunlar için Özgeçmiþ



H A B E REðlence

SOLDAN SAÐA

1- Nazlanmak, yapacaðý bir iþte zorluk çýkarmak anlamýnda deyim.   
2- Düðün, niþan gibi törenlere davet etmek. – – Et kesmeye yarayan 
alet. 3- Sürülmüþ topraðý düzeltmeye ve tezekleri kýrmaya yarayan 
çiftçi aleti. – Süreli, müddetli. – Türkiye`nin uluslararasý trafik 
sembolü. 4- Çukur. – Müzikte bir nota. – Deniz seviyesinden 
yükseklik. 5- Afrikada bir nehir. – Küçük pýnar, kaynak. – Eski 
Mýsýrda güneþ tanrýsý. 6- Keçi yavrusu. – Bir alan ölçüsü birimi. – 
Bohça. 7- Yük taþýmaya yarayan bir ucu halkalý yassý örme. – 
Aydýnlatmada kullanýlan ilkel bir araç. – Aynanýn arka yüzüne sürülen 
kimyasal madde. 8- Bir erkek ismi. – Cahiller, bilgisizler.                    
9- Niþastadan yapýlan tatlý bir yiyecek. – Fiyaka. 10- Sonuçsuzluk. – 
Seyrek olmayan. – Bir baðlaç. – Eski dilde su. 11 – Bir kamyon 
markasý. – Kuvvetli, etkili anlamýnda bir kelime – Eski bir devlet.    
12- Uslu durmamak, kaþýnmak anlamýnda deyim. – Ehemmiyet.      
13- Küçük su kabý, tas. – Tatlý veya reçel yapýlan bir kabak türü.

YUKARIDAN AÞAÐIYA

1- Çok acýkmak, midesi kazýnmak anlamýnda deyim. 2- Günahkar. – 
Okuyan, okuyucu. 3- Küçük yuvarlak tane. – Demode, 4- Akarsu 
yataðý. – Niþastadan yapýlan küp þeklinde tatlý yiyecek. – Kimyada 
Neodim elementinin simgesi. 5- Arapçada bir harf. – Semizleþme.      
6- Ýlaç, çare. – Müzikte bir parçanýn tekrar edilen bölümü. – Kýsa 
zaman. 7- Bütün, tüm. – Rutubet. – Ýlkel bir silah. 8- Ýlavesi. – 
Kimyada Galyum elementinin simgesi. – Maske. 9- Tehlike gibi 
birtakým olaðanüstü durumlarda dikkatli yada hazýrlýklý olunmasýný 
temin etmek amacýyla yapýlan sesli uyarý. – Büsbütün, tamamen 
anlamýnda bir kelime. 10- Kilim 

Atýlým Üniversitesi Adýna Sahibi: Prof. Dr. Abdurrahim ÖZGENOÐLU

Yazý Ýþleri Müdürü: Yrd. Doç. Emre TOROS
toros@atilim.edu.tr

Kýzýlcaþar Mahallesi 06836 Ýncek / Gölbaþý 
ANKARA
Tel: 0312 586 8000                         www.atilim.edu.tr

YENGEÇ (22 HAZÝRAN-22 TEMMUZ) AKREP (24EKÝM-22 KASIM)
Mart ayý Yengeç'ler için bu yýlýn en Güçlü karakteriyle daima ön planda olan 
þanslý ayý olacak. Merkür'ün gelip Akrep'ler bu ay Jüpiter'in olumsuz etkisiyle 
geçici etkisi sayýlmazsa, ay boyunca aldýklarý kararlarda ayný gücü 
devam edecek olan Satürn'ün uzun gösteremeyecekler. Bu olay ayný þekilde ikili 
süreli etkisi önünüze yeni kapýlarýn iliþkilerinize de olumsuz yansýyacaktýr. Ýþ 
açýlmasýna vesile olacak. Özellikle iþ hayatýnýzda sizi olumlu geliþmeler 
arayan Yengeç'ler karar verme sýkýntýsý beklemektedir. Maddi konularda yaptýðýnýz 
çekebilirler. Aþk arayan Yengeçler'in yatýrýmlara bu ay ihtiyaç duyacaksýnýz. 
etraflarýna biraz daha dikkatli 

KoÇ (21 MART-20 NÝSAN) bakmalarýný öneriyorum. Kimi zaman, 
YAY (23KASIM-21 ARALIK)Plansýz davranýþlarýnýz baþarýnýzý aradýklarýmýzýn yanýbaþýmýzda olduðunu unutmayalým! Yaza 

engelliyor. Bu ay Mars ve Jüpiter'in aksi Kolay kavrama yeteneðiniz ve  diðerlerinden farklý hazýrlanan bayan Yengeç'ler, fiziksel durumlarýna bu ay özel bir 
hareketleri duygusal hayatýnýzda kimi becerileriniz iþ yaþamýnýzda rakiplerinizin bir adým dikkat göstermelidirler.
çalkantýlara sebep olacaða benziyor. önüne geçmenizi saðlayacak. Uzun süredir hayalini 
Dolayýsýyla, yeni tanýþacaðýnýz insanlarla kurduðunuz seyahati gerçekleþtirmeniz için hem ASLAN (23TEMMUZ-23 AÐUSTOS)
iliþkilerinizde mesafeli davranýþlar sizin hem de aileniz açýsýndan bundan daha güzel bir Bu ay hayatýnýzda hiçbir tesadüfe yer 
sergilemeniz, bu dönemi kolaylýkla zaman olamaz. Maddi konularda Plüton'un da yok. Yaz boyu sürecek 
atlatmanýzý saðlayacaktýr. Varolan etkisiyle þanslý bir zamana giriyorsunuz. Bundan çalýþmalarýnýza baþlamak için, Mart 

duygusal iliþkilerinizde dikkat! Mart ayýnda Koç'lar maddi dolayý yeni yatýrýmlar yapmanýzda fayda görüyorum.ayý iyi bir baþlangýç zamaný olabilir. 
bakýmdan sýkýntý yaþayabilirler. Gece hayatý ve araba seyahatlerine Aslan'lar için bu ay maddi açýdan bir 
ara vermeleri, hem duygusal hem ekonomik olarak faydalý rahatlama ayý olacak. Gezegenlerin Oðlak (22 ARALIK-20 OCAK)olacaktýr. Öte yandan Mart ayý, özellikle Koç burcu erkeklerinin, görünür etkisinden uzak, sakin bir ay 

Oðlak'lar bu ay jüpiterin getirdiði sýkça saðlýk problemleri yaþadýklarý bir aydýr. Bu bakýmdan genel sizi bekliyor. Aslan'lar Mart ayýnda 
negatif etkiyi üzerinizden atmak için bir saðlýk kontrolünde fayda görüyorum. ufak tefek saðlýk problemleriyle 
olaylarý biraz olsun akýþýna býrakmanýz 

karþýlaþabilirler. Buna karþýlýk, duygusal baðlamda gayet hareketli 
gerekli. Eðer böyle davranmaya devam BOÐA (21 NÝSAN-20 MAYIS) bir dönem görüyorum. 
ederseniz iþ hayatýnýzda ve aile Mart ayý Boða'lar için psikolojik 
yaþamýnýzda da iþlerin daha karmaþýk sýkýntýlardan kurtulma ayýdýr. Þubat BAÞAK (24 AÐUSTOS-23 EYLÜL)
bir hal alacaðýný göreceksiniz. Mart ayý içerisinde edindiðiniz türlü Mart ayý Baþak'lar için tam bir çeliþki ayý olacak. 
ayýnda maddi konularda biraz daha dikkatli davranmanýz sizin kuruntulardan Venüs'ün de etkisiyle Þimdiye kadar süregelen baþarýlarýna güvenip 
açýnýzdan ve bütçeniz açýsýndan daha iyi olacaðýný düþünüyorum. sýyrýlacaksýnýz. Karmaþýk iþ dikkati elden býrakan Baþak'lar ayný performansý 
Özellikle Oðlak Kadýnlarýnýn bu ay saðlýklarýna dikkat etmesinde yaþamýnýzda, performansýnýzda ciddi bu ay gösteremeyecekler. Satürn'ün enerji veren 
fayda var.bir artýþ beklenebilir. Her ne kadar etkisi Baþak'larý aþk konusunda güldüreceðe 

hoþlanmasanýz da bu ay, risk almanýz benziyor. Henüz bekar olan Baþak'lar, eðer aþýrý 
KOVA (21 OCAK-19 ÞUBAT)iþ hayatýnýzda bir adým daha ilerlemenize sebep olacaktýr. detaycýlýklarýný bir kenara býrakýrlarsa çok güzel 

Kova'lar yýlýn ilk iki ayýnýn aksine marsýn sizin Duygusal hayatýnýzda baskýn karakteriniz, iþleri kolaylaþtýrýyor birlikteliklere yelken açacaklar. Maddi konularda 
üzerinizde göstereceði olumlu etkiler hayata gibi gözükse de, bu ay partnerinizin huysuzluklarýný alttan alacaklarý risklerin onlara katlanan meblaðlarla 
bakýþ açýnýzý deðiþtirmeye yönelik çok iyi bir almanýz, iliþkinin saðlýðý açýsýndan faydalý olacaktýr. Bu ay döneceðini görüyorum. Eklem aðrýlarýna dikkat!
fýrsat olacaktýr. Aþk hayatýnýzda çevrenizdeki Boða'lar için enerji ayý olacaktýr. Yeni iliþkilerde güzel umutlar 
kiþilerin farkýna varýp bazý kararsýzlýklar görüyorum. TERAZÝ (24AYLÜL-23 EKÝM)
yaþayabilirsiniz. Ýþ hayatýnýzda dikkatinizi ve 

Her iþinde adalete önem veren 
potansiyelinizi etkili bir biçimde kullanýrsanýz ÝKÝZLER (21 MAYIS-21 HAZÝRAN) Terazi'ler,bu ay aile 
ummadýðýnýz süprizlerle karþýlaþacaksýnýz. Bu Sýcakkanlýlýðýnýz sizi aldatmasýn. Ýkizler bu iliþkilerinde bunun sefasýný 

fýrsatlarý deðerlendirmek size kalmýþ!!!yýl Mart ayýnda deðiþken hava koþullarýndan sürecekler. Ýþ konusunda 
fazlasýyla etkilenecekler. Merkür'ün hýzlý kendilerine güven 

BALIK (20 ÞUBAT-20 MART)hareketi, bünyenizde farklý etkiler duyabilecekleri ve güçlü 
Mart ayý Balýk'lar için oldukça þaþýrtýcý bir yaratacak. Üst solunum yolu atýlýmlar yapabilecekleri bir ay 
ay olacak. Ayýn baþlarýnda iþ hayatýnýzda enfeksiyonlarýna dikkat! Ýkizler'in deðiþken onlarý bekliyor. Ýkili 
yaþayacaðýnýz can sýkýncý olaylarýn üzerinde karakterleri, kimi zaman konsantrasyon iliþkilerinizdeki dengesizlikler, 
çok durmazsanýz daha sonra sizin lehinize sorunlarý oluþtursa da, Merkür'ün ve Mars'ýn giderek yükselen sezgileriniz 
sonuçlanacaðýný göreceksiniz. etkisiyle, Mart ayý oldukça verimli geçeceðe sayesinde bir dengeye 
Hayatýnýzdaki kiþiyi elinizde olarak benziyor. Ýkizler'in biraz sabýrlý olmalarý baþarýyý yakalamalarýna oturacak. Maddi konulardaki bonkörlüðünüzde biraz dikkatli 
görmeye devam ederseniz hiç beklemediðiniz bir ayrýlýk yetecektir. Uzun zamandýr kalpleri boþ olan Ýkizler, Mart ayýnda davranmanýzýn size yarar saðlayacaðýný düþünüyorum. 
yaþayabilirsiniz. Saðlýðýnýz konusunda çevrenizden gelen uyarýlara beklemedikleri süprizlerle karþýlaþabilirler. Bu arada aile 
kulak asmanýzda yarar görüyorum.iliþkilerine dikkat!
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H A B E R

Geçen yýl Çankaya üniversitesinde düzenlenen müsabakalarda Her yýl düzenlenmekte olan Üniversiteler arasý Erkek Basketbol 
2.lige Turnuvasý bu yýl Eskiþehir'de düzenlenmiþtir. Atýlým 
düþen takýmýmýz yeniden eski yerine dönmüþtür ve böylece Üniversitesi'nin Basketbol takýmý bu turnuvaya katýlarak zorlu 

birçok maçtan sonra þampiyonluðu elde etmiþtir. Eskiþehir 
takýmýmýz basketbol turnuvasýnda þampiyon olarak Osmangazi Üniversitesinde düzenlenen üniversiteler arasý 
üniversitemize büyük bir sevinç yaþatmýþtýr. Takýmýmýz kupayý basketbol 2.lig turnuvasýna 6 takým katýlmýþtýr. Turnuvaya ev 
kazanarak zaferlerini büyük bir keyifle kutlamýþtýr. sahipliði yapan Osmangazi Üniversitesi , Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Zonguldak 
Gerek saha içindeki üstün performanslarý gerekse saha dýþýndaki 

Karaelmas Üniversitesi ve Bolu Abant Ýzzet Baysal 
sportmen davranýþlarýyla üniversitemizi olabilecek en 

Üniversiteleri turnuvaya  katýlmýþlardýr. 
mükemmel þekilde temsil eden basketbolcularýmýz her türlü 
takdiri hak etmiþlerdir.Üniversitemizin erkek basketbol takýmýmýz bütün maçlarý 

kazanmayý baþararak turnuvayý þampiyon olarak tamamlamýþ ve 
tekrar üniversiteler arasý basketbol 1.ligine yükselmiþtir.

  ÜNÝVERSÝTEMÝZDE
      

Bayan Basketbol Takýmýmýzýn yapýlan
 turnuvalarda derece aldýðýndan,

Hentbol takýmýmýzdan

Okçuluk takýmýmýzdan ,

Yüzücülük takýmýmýzdan,

Satranç takýmýmýzdan,

Masa Tenisi takýmýmýzdan,

Amerikan Futbolu takýmýmýzdan, 

Doða sporlarý kulübünün faaliyetlerinden,

Erkek ve Bayan voleybol takýmýmýzdan,

Fitness salonumuzun olduðundan,

Futsal salon futbolunun 8-10 yýldýr faaliyette 
olduðunu ve geçen yýl birincilik aldýðýndan,

Üniversitemiz spor bölümü tarafýndan Pilates 
kursu verildiðinden,

Atýlým Üniversitesi Spor Koordinatörlüðü 
bünyesinde okçuluk çalýþmalarý baþlayacaðýndan,

Üniversitemiz Futbolda C liginde
 mücadele ettiðinden,

Handball takýmýmýzýn baþarýlý bir performans
 sergilediðinden ve geçen yýl yapýlan turnuvada
ikinci olduðundan,
                                        

                      Haberiniz Var Mýydý?
 

Þampiyon Atýlým

Üniversitemiz için zaman planlamasý çok önemli bir unsur. 
Ankara Üniversitesi Spor geliþim için olan sporcular ayrýdýr.Hobi tatmini için spor kadar aktif olurlarsa o kadar baþarýlý olacaklarýna 
Akademisi mezunu olan yapmak gibi. inanmaktayým. 
Üniversitemiz Spor 

Üniversitemizin spor salonunu revize ettik.Örneðin ýsýtma Üniversitemizde maçlarýn olabilmesi için öncelikle iyi bir Koordinatörü Semih 
sistemi, herkese açýk fitness salonu,temiz kullanabilecekleri antreman salonu olmasý gerekmektedir. Salonun Gökalp'la spora dair çok 
soyunma odalarý gibi.Ayrýca birçok dalda spor yapabilme konseptinin de deðiþtirilmesi önemlidir.  Türkiye'de 70-80 keyifli ve sýcak bir söyleyiþi 
imkaný saðlamaktadýr ve yeni düzenlenen fitness tane spor yüksek okulu yaptýk.
salonumuza çok fazla raðbet vardýr. bulunmaktadýr.Biz teknik Semih Koç'a göre;

üniversite olduðumuz için 
Üniversitemiz bize deplasmanlara gittiðimizde en iyi Üniversite sporcu spor bölümü kuramýyoruz 
þartlarda ihtiyaçlarýmýzý karþýlamaktadýrlar. Fakat gene yetiþtirmez, yetiþmiþ sporcu bunun için saðlam bir 
de birçok spor branþý için malzeme temini konusunda üniversiteye gelir. akademik alt yapýya sahip 

Amacýn  üniversitenin en iyi eksiklikler yaþamaktayýz. Örneðin geçen yýl Okçuluk olunmasý 
þekilde temsil edilip, tanýtýlmak olduðudur. Sporun branþý eþyalarý temin edilmemiþtir. Fakat bu branþta gerekmektedir.Fakat bu 
doðrularýný göstermenin öneminin çok büyüktür. Sonuçta oldukça iddialýyýz ve güzel baþarýlara imza atýk. 2008- kadar fazla spor yüksek 
sahaya çýktýðýmýz zaman kazanmak isteriz. Bunu da en 2009 sezonunda yapýlan okçuluk turnuvasýnda  38 okulu olmasý da denetim ve 
düzgün þekilde ulaþmaya çalýþýrýz. Bir çok maçýn örnek üniversite arasýndan 9. olduk ve özel üniversiteler kalite açýsýndan çok 
gösterilen takýmlarla yapýlmasýnýn da önemini vurgulamak arasýnda ise 1.olduk. Sporda baþarýlý olup istediðiniz tartýþýlan bir 
gerekir. hedefe ulaþmak için imkanlar çok önemlidir. Kampus konudur.Bundan dolayý da 

olmamasý çok büyük bir eksikliktir.14-15 arasý spor biz elimizdeki imkanlarý en 
Üniversitede asýl olanýn sportif baþarýlardýr. Üniversitemiz branþýnda yarýþmaya katýlýyoruz.Ayrýca spor branþlarýnýn iyi þekilde kullanýp her þeyin en üstüne çýkmayý 
baþarýlý sporculara hem spor hem de akademik burs faaliyetlerini aktif bir þekilde göstererek yapmasý çok amaçlamaktayýz.
saðlýyor. Ýnsanlarý spora yönlenmesi gerektiðine sadece önemlidir.
maç için deðil kendileri için spor yapmalarý konusuna da  Semih Koçumuza bu güzel söyleyiþi için teþekkür ederiz…
dikkat çekilmelidir. Performans sporcularý ayrý ,kiþisel 

SEMÝH KOÇ ÝLE SPORA DAÝR HERÞEY

Atýlým - Spor



H A B E RGüncel - Spor

Ronaldo, ''Premier League ve La Liga dünyanýn en iyi iki Real Madrid formasýný giyen Portekizli futbolcu Cristiano 
ligi. Ancak Ýngiltere'deki futbolcular daha güçlü'' dedi. Ronaldo, bir gün eski takýmý Manchester United'a geri 
Sporting Lisbon'dan 2003 yýlýnda 12,24 milyon sterlin dönebileceðinin mesajýný verdi.
karþýlýðýnda Ýngiliz ekibine transfer olan Ronaldo, geçen         
yýl rekor bir ücretle, 80 milyon sterline Real Madrid'e Ronaldo, Ýngiliz basýnýna verdiði demeçte, 6 sezon 
geçmiþti.oynadýðý Manchester United'da oynamayý özlediðini, 
        Ýngiliz ekibini halen izlediðini söyledi ve ''Bir gün 
Ronaldo, Manchester United formasýyla çýktýðý 292 maçta Manchester United'a geri dönebilirim. Bu her zaman 
118 gol atmýþtý.mümkün'' diye konuþtu.La Liga ile kýyaslandýðýnda Ýngiliz 
                                                               NTV Spor ve Ajanslarfutbolunun bazý açýlardan daha ilgi çekici olduðunu ifade 

eden Ronaldo, futbolun Ýngiltere'de daha çok sevildiðini 
kaydetti.

Ronaldo'dan Þok Açýklama
                               

                                           

                                                                                                   

                                                                                 
UEFA'nýn resmi internet sitesinde yer verilen ve 4 milyon 
oyla belirlenen 'Rüya Takým'da en çok La Liga devi 
Barcelona'dan futbolcu yer aldý. Real Madrid kalecisi Iker 
Casillas'ýn ise üst üste 3. kez bu takýmda yer almasý dikkati 
çekti.

UEFA'nýn  ilk 11'ini oluþturan isimler þöyle: Iker Casillas 
(Real Madrid ve Ýspanya Milli Takýmý), Daniel Alves 
(Barcelona), John Terry (Chelsea ve Ýngiltere Milli Takýmý), 
Carles Puyol (Barcelona ve Ýspanya Milli Takýmý), Patrice 
Evra (Manchester United ve Fransa Milli Takýmý), Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid ve Portekiz Milli Takýmý), Xavi 
Hernandez (Barcelona ve Ýspanya Milli Takýmý), Kaka (Real 
Madrid), Andres Iniesta (Barcelona ve Ýspanya Milli Takýmý), 
Lionel Messi (Barcelona),  Zlatan Ýbrahimoviç (Barcelona ve 
Ýsveç Milli Takýmý), Teknik direktör: Josep Guardiola 
(Barcelona). 
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ÝÞTE 2009`UN  EN ÝYÝ TAKIMI

MAÇTA HELÝKOPTER!

Konya'nýn Ereðli ilçesinde oynanan bir futbol maçýnda ilginç 
bir olay yaþandý. Maç oynanýrken sahaya helikopter indi.

Konya'nýn Ereðli ilçesinde futbol maçý sýrasýnda sahaya 
Ankara'ya hasta götürmek için ambulans helikopter inince, 
maça 10 dakika ara verildi.
Konya Süper Amatör Küme'de mücadele eden Ereðlispor ile 
Selçuklu Belediyespor arasýnda Ereðli Stadyumu'nda oynanan 
maçýn 10. dakikasýnda, sahaya taraftarlarýn þaþkýn bakýþlarý 
arasýnda ambulans helikopter indi.

Helikopterin sahaya, böbrek yetmezliðinden kaynaklanan aþýrý 
su kaybý nedeniyle Ereðli Devlet Hastanesine kaldýrýlan 7 aylýk 
Ayþe Taþtan'ýn Ankara'ya sevk edilmesi için indiði öðrenildi.

Ayþe bebeði almak için Ereðli'ye gelen ambulans helikopter, 
maç esnasýnda sahaya inince maça 10 dakika ara verildi. 
Helikopterin hastayý alarak havalanmasýnýn ardýndan maça 
devam edildi.
                                                                   NTV Spor ve Ajanslar

Elvan Dünya Fair-Play 
Ödülünü Kazandý!
Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Türk atlet Elvan Abeylegesse'yi, 
''Davranýþ'' dalýnda oy birliði ile fair play dünyasýnýn en büyük ödülüne layýk 
buldu.

Berlin'de yapýlan son Dünya Atletizm Þampiyonasý'nda, 15 Aðustos 2009 
tarihinde koþulan bayanlar 10 bin metre yarýþý öncesi, ayakkabýlarýný otelde 
unutan ve kendisi gibi yarýþýn favorilerinden olan Etiyopyalý Meselech 
Melkamu'ya yedek ayakkabýlarýný vererek yarýþmasýný saðlayan Elvan 
Ebeylegesse, bu örnek davranýþý nedeniyle Uluslararasý Olimpiyat 
Komitesi'nin (IOC), eski medya direktörü Etiyopyalý üye Fekrou Kidane 
tarafýndan Dünya Fair Play Ödülü'ne aday  gösterilmiþti.
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       Efsane Geri Döndü!
Michael Schumacher resmen Formula 1'e geri döndü. Mercedes, yeni sezon 
için Alman pilotla anlaþtýklarýný duyurdu. Schumacher hakkýnda bir süredir 
devam eden söylentiler sona erdi. 

Mercedes takýmý, telekonferansla yaptýðý açýklamada, 7 F1 þampiyonluðu 
bulunan motor sporlarýnýn efsane ismi Michael Schumacher'in yeni sezonda 
Mercedes ile pistlerde olacaðýný resmen açýkladý.
      
Efsanevi pilot, Mercedes Grand Prix takýmýyla bir yýllýk sözleþme imzaladý. 
Schumi'nin 1 yýl için 7 milyon euro alacaðý ifade edildi.
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