
Ýskandinavya yarýmadasýnýn 
anakara ile baðlandýðý yerde 
bulunmakla birlikte dil ve tarih 
bakýmýndan Ýskandinavya içinde 
kabul edilmez Finlandiya. 40 bin 
kadar Tatar Türkü’nün yaþadýðý 
Finlandiya halkýnýn kökeni Sibirya. 
Ural Altay dil grubundan gelen 
Fince ile Türkçe asýnda bazý 
benzerlikler görülür. (Ör: Ben: 
Mina, Sen: Sina) Tarih boyunca 
komþularý Ýsveç ve Rusya 
tarafýndan uzun süre iþgal edilen 
Finlandiya 1917’dan 

Sayfa: 8 - 9

Son yýllarda hayatýmýza giren sosyal 
aðlar, artýk günlük hayatýn olmazsa 
olmazlarý arasýna giriyor. Günlük 
hayatýmýzdan iþ yapýþ þekillerimize 
kadar pek çok faktörü etkileyen bu 
platformlara olan baðýmlýlýðýmýz 
artýyor. Ýnterpromedya Yayýncýlýk, 
Etkinlik Yönetimi ve Pazarlama 
Hizmetleri tarafýndan düzenli 
aralýklarla gerçekleþtirilen ve son fazý 
Temmuz ayýnda sahada olan Tüketici 
Trend Araþtýrmasý'nýn sonuçlarý...

Sayfa: 6
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Sosyal aðlar ile aranýz nasýl? Baltýk ýn kýzý: Helsinki
,

Tercih Günleri 

              

 
Üniversite adaylarý ve aileleri 
7 Gün Boyunca üniversitemiz 

tarafýndan sunulan 
ücretsiz rehberlik hizmetinden 

faydalandýlar.
Detaylar 2. sayfada.. 

Öðrencilerimizin baþarý 
dolu hikâyelerini 

3. sayfada bulabilirsiniz....

Beynin Þifresi Çözülüyor...

Onlarla gurur
duyuyoruz...

týlým Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Öðretim Üyesi Yrd. çevrelerinin de dikkatini çekiyor. Uluslararasý yayýný yapýlan ve 
Doç. Dr. Gökhan Þengül ve Hacettepe Üniversitesi Elektrik patent baþvuru hazýrlýklarý süren sistem sayesinde þizofreni, epilepsi AElektronik Mühendisliði Öðretim Üyesi Doç. Dr. Uður gibi nörolojik hastalýklarla yetenek, zeka gibi kavramlarýn da çok 

Baysal’ýn ortak geliþtirdiði sistem, mevcut yöntemlere göre, düþük daha net olarak ortaya konulmasý bekleniyor. 
Haberin devamý 4. sayfada...hata oram, kolay kullanýlýrlýðý, ucuz ve güvenilirliði ile bilim 
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Dönemi”nde üniversitemizde konuk desteklerini esirgemeyen Hafta sonu da dahil profesyonel 
ettik. Tüm öðretim elemanlarý, öðrencilerimiz bilgilendirme rehberler eþliðinde verilen 
desteklerini esirgemeyen öðrenciler, toplantýlarýna katýldý ve bünyemize danýþmanlýk hizmeti ile haftanýn her 
uzman rehberler ve halkla iliþkiler katýlan uzman tercih rehberleri geniþ günü  09.00-18.00 saatleri arasýnda 
uzmanlarý, adaylar ve yakýnlarýyla perpektifli bir oryantasyon süreci puan analizi, baþarý sýralamasý, 
onlarýn hedeflerini ve tercihlerini yaþadý.Öðretim yýlý baþýnda meslek tanýtýmý, doðru mesleðe 
enine boyuna masaya yatýrdý.     baþlatýlan çalýþmalara ek olarak uygunluk, sektörlerdeki iþ 

tercih döneminde çalýþmalar olanaklarý, yurt dýþý programlarý, çift Atýlým Üniversitesi, 2009-2010 
yoðunlaþtýrýldý ve gençlere yol anadal, yandal, burslar ve kariyer Akademik yýlý baþýndan itibaren 
göstermek için "Tercih Ofisi" de planlamasý konularýnda adaylar ve baþlattýðý altyapý çalýþmalarýyla, 
oluþturulan Atýlým Üniversitesi’nde velileri bilgi edindi.üniversite adaylarýna ve ailelerine 
profesyonel 10 kiþilik ekip ve tüm yeni kayýt dönemine dek sürecek 
öðretim elemanlarý ve gönüllü projelerde psikolojik ihtiyaçlaçlarý Üstelik üniversitemizi ziyarete öðrenciler çalýþtý.da gözeterek, Türkiye’nin her gelemeyen üniversite adaylarýna ve 

yerinden gelen adaylarý “Mesleðimi ailelerine, Atýlým Üniversitesi web 
Seçiyorum” Atölye Çalýþmalarý ve Üniversite Adaylarý ve Aileleri 7 Atýlým Üniversitesi Kampüsü’nde sayfasýnda hazýrlanan tercih dönemi 
“Bugün Atýlýmlýyým” projeleriyle Gün Boyunca Ücretsiz Rehberlik Tercih Bürosu'nun yanýnda isteyen hizmetlerine iliþkin telefon ve e-
doðru bilgilendirme sürecini Hizmetinden Faydalandýlar adaylar akademik kadro posta ile de tercih hizmeti 
baþlatmýþtý. LYS sonuçlarýnýn rehberliðinde fakülteleri ve alabilecekleri imkanlar saðlandý. 
açýklanmasýnýn öncesinde tercih bölümleri de gezerek hayatlarýnýn bu Yüzyüze iletiþime geçemediðimiz Hayatlarýnýn önemli kararlarýndan dönemi süresince yeni adaylarý en önemli virajýnda “doðru meslek adaylarýn ve yakýnlarýnýn e-postalarý biri olan meslek seçiminde doðru þekilde bilgilendirmek adýna,  seçimi” için  “ücretsiz rehberlik ve telefonlarý uzman rehberler ve üniversite sýnavýna hazýrlanan Atýlým Üniversitesi Öðretim hizmeti”nden faydalandýlar. halkla iliþkiler uzmanlarýnca gençleri ve en az onlar kadar sýkýntýlý Elemanlarý da dahil tüm mensuplarý, cevaplandý.bir süreç yaþayan aileleri “Tercih 

bilgisayara aktarýlýyor ve bir baþka 
butonla da elektrot konumlarý 
çýkarýlýyor ve böylece bu tespitler 
kullanýma hazýr hale geliyor. Bu 
iþlemler sýrasýnda bir teknikere bile 
ihtiyaç duyulmuyor. Sadece 
bilgisayar kullanabilen herkesin 
kolaylýkla kullanabileceði bir 
sistem." dedi. Çalýþmalarýnýn 
özellikle týp bilimine katkýsýnýn 
büyük olacaðýný söyleyen Þengül, 
"Sistem, kiþilik, öðrenme, müziksel 
ve matematiksel zeka gibi 
yeteneklerin de þifrelerinin 
bulunmasýna büyük katký 
saðlayabilecek. Þu an kimsenin tam 
olarak çözemediði beyinle ilgili 
kodlara ulaþým kolaylaþtýrabilecek" 
dedi. Sistemlerinin 

nörologlarýn, psikiyatri uzmanlarýnýn 
saðlýklý ve doðru çalýþabilmesi için 

Halen pek çok bilinmeyeni hatayý 1 milimetrenin de altýna güçlü bir araç olacaðýný kaydeden 
barýndýran beynin þifrelerinin düþürdüklerini belirten Baysal, Þengül, böylece þizofreni, epilepsi 
çözümüne bir adým daha yaklaþýldý. "Böylece sistemimizde, neredeyse gibi beynin elektriksel iþlev 
Büyük oranda yerli kaynaklarla hata payý yok diyebiliriz. Sistem, baþ bozukluklarý ile ilgili hastalýklarýn 
geliþtirilen sistem, beynin elektriksel etrafýnda 360 dereceyi 7-8 dakikada teþhis ve tedavisinde de önemli 
iþlemlerinin x, y, z koordinatlarýný dönerek sürekli fotoðraf çekimi aþamalar kaydedilebileceðini 
milimetrik olarak hesaplayabiliyor. yapýyor. Bu bilgiler doðrultusunda söyledi. 
Uluslararasý yayýný yapýlan ve patent bilgisayar yazýlýmlarý ile elde edilen 
baþvuru hazýrlýklarý süren sistem elektrot konumlarý da Þengül, çalýþmalarýnýn kolay sayesinde þizofreni, epilepsi gibi elektriksel iþlevlerin yerini tespit kullanýlýrlýðý,' tam otomatik olarak nörolojik hastalýklarla yetenek, zeka etmede kullanýlýyor" dedi. Baysal, iþlemesi, düþük maliyeti ve her gibi kavramlarýn da çok daha net sistemlerini uydu ve uçaklardan dað mekanda kullanýlabilirliðinin pek olarak ortaya konulmasý bekleniyor. ve ovalarýn koordinatlarýný veren çok çevrenin dikkatini çektiðini de 

fotogrametri biliminin mantýðýna dile getirdi. Çalýþmalarýnýn, Annals 
Atýlým Üniversitesi Bilgisayar benzer þekilde çalýþtýðýný kaydetti. of Biomedical Engineering 
Mühendisliði Öðretim Üyesi Yrd. Yrd. Doç. Dr Gökhan Þengül de dergisinde yayýmlanarak uluslararasý 
Doç. Dr. Gökhan Þengül ve elektrotlarý renk kodlarýya tespit eden literatürdeki yerini aldýðýný da 
Hacettepe Üniversitesi Elektrik çalýþmalarýna iliþkin "Her bir sözlerine ekledi.
Elektronik Mühendisliði Öðretim elektrodun fotoðraflarda ayýrt 
Üyesi Doç. Dr. Uður Baysal’ýn ortak edilmesi gerekiyor. Bunun için de bir 
geliþtirdiði sistem, mevcut görüntü iþleme ve örüntü tanýma 
yöntemlere göre, düþük hata oram, algoritmasý geliþtirdik. Sistem, bu 
kolay kullanýlýrlýðý, ucuz ve sayede tam otomatik olarak çalýþýr 
güvenilirliði ile bilim çevrelerinin de hale geldi. Böylece bilgisayarda tek 
dikkatini çekiyor. tuþa bakarak kamerayý baþ etrafýnda 

döndürüyoruz. Fotoðraf makinesi, 
beynin içeriðini görmüyor ancak Mevcut yöntemlerin bu koordinatlarý 
baþýn yüzey bilgisini ahyor.Dönme tespitinde 8 milimetreye kadar hata 
bittikten sonra da fotoðraflar yaparken, geliþtirdikleri sistemle bu 

Atýlým dan Tercih Rehberliði Hizmeti
,

Beynin sýrlarý 
çözülüyor...

Atýlým Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi 71 Yeni Laboratuvarýyla 
Eðitim Hizmeti Sunmaya Devam 
Ediyor .

Atýlým Üniversitesi kimya 
laboratuvarlarýnda, bugüne kadar 
geliþtirilen yan etkilerinin mevcutlarýna 
oranla daha az olacaðý tahmin edilen 
onlarca model ilaç kompleksinin, 
tasarýmý, sentezi, kanser geliþim 
mekanizmalarý üzerindeki etkinliði ve 
toksisite mekanizmalarý için gerekli 
tüm testler yapýlabiliyor. Ayrýca 
biyoetkinliði saptanan yapýlara ait ilaç 
hedef belirleme çalýþmalarý da farklý 
memeli hücre modellerinde test 
edilebiliyor. Araþtýrmacýlar, 
sentezledikleri moleküllerin ilaca 
dönüþmesi için uluslararasý kuruluþlarla 
iþ birliði yapabilmek için laboratuvar 
alt yapýlarýný da tamamýyla yeniledi. 

Atýlým Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliði ve 
Uygulamalý Kimya Bölümü Öðretim 
Üyesi Doç. Dr. Þeniz Özalp Yaman, 
dünya genelinde kansere karþý etkin 
ilaçlarýn bulunmasý için büyük çaba 
gösterildiðini, Platin içeren antitümör 
ilaçlarýna karþý ilginin 1960'lý yýllarda 
Rosenberg'in platin komplekslerinin 
hücre bölünmesini durdurduðunu 
gösteren tesadüfi deneyi ile baþladýðýný 
belirterek, günümüzde kanser ilacý 
olarak kullanýlan Cisplatin'in Amerikan 
gýda ve ilaç kurumunca 1978 yýlýnda 
antitümör ilacý olarak onaylandýðýný 
anlattý. Özellikle yumurtalýk ve testis 
kanserlerinde çok etkin olduðu bilinen 
Cisplatin'in baþarýlý kemoterapik 
etkilerine nazaran, bulantý, kusma, 
böbrek rahatsýzlýklarý, sinir sisteminde 
meydana gelen deformasyonlar gibi 
pek çok önemli yan etkilere de sahip 
bulunduðuna iþaret eden Yaman, "Bu 
nedenlerle, daha etkin, kanser 
hastalarýnýn yaþam kalitesini arttýracak, 
aðýzdan alýnabilecek, suda çözünebilir 
ve ilaç direncini yenmiþ yeni platin 
ilaçlarýnýn sentezi büyük bir önem 
taþýyor" dedi. 
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tarafýndan da beðenilmeye baþlayýnca, 
yýlmadan bu iþi sürdürdüm. Ayrýca fýrça ve 
pastel boya kullanarak da resim yapýyorum. 
Resimlerimi bir kiþinin model 
olarak durmasý ya da bir 
fotografýna bakarak kara kalem çalýþmasý 
olarak bitiriyorum. Ayrýca sporla da 
ilgileniyorum. Kickboks, atletizm ve yüzme 
branþlarýnda derecelerim var.”
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlýðýnýn 93. 
Kuruluþ Yýl dönümü nedeniyle 2004’de 
düzenlenen resim yarýþmasýnda “Jüri Özel 
Ödülü” yanýnda 11 yaþýndan beri girdiði 
resim yarýþmalarýndan birçok derece alan 
Akgün, 2007’de Armada Ýþ Merkezi Sergi 

Eda BALCIOÐLU ELÝTOK Nevin MertSalonu’nda Polonya gezisi ve kiþisel 
çalýþmalarýndan oluþan fotograf ve resim 

Ayþin Çaðlar KUÞAKCILAR 2008 yýlýnda Atýlým Üniversitesi Bilgisayar Psikoloji Bölümü 3. sýnýf – Halkla Ýliþkiler sergisinde yer aldý.
Mühendisliði bölümünden mezun olduktan ve Reklamcýlýk Bölümü 2. sýnýf öðrencisiYusuf Akgün “Burslu okuduðum Atýlým Herkesin hedeflediði ve gelecek için kendi sonra okulumda araþtýrma görevlisi olarak ilk Üniversitesi Moda Tasarýmý bölümünü adýma en büyük yatýrým olan üniversiteye Lisanslý basketbol oyuncusuyum. Basketbola  iþime baþladým. Ayný zamanda yüksek baþarýyla bitireceðim. Mesleðimi yaparak baþladýðýmda, heyecanlý ve tarif edilemez bir Moskova 1.’si, Rusya 2.’si olan “Trinta” lisansýma baþlayarak hem eðitimime hem de çalýþmaya baþlayacaðým. Engellilerin tek sabýrsýzlýk içerisindeydim. O ilk yýllarda kulübünde baþladým ve Türkiye’ye dönene kariyerime devam etme þansý buldum. Gerek baþlarýna hiçbirþey baþaramayacaðýný “Nasýl bitecek” derken, çabucak geçen yýllar kadar uzun yýllar bu kulüpte oynadým. hocalarýmýzýn bilgi birikimi ve desteði, düþünen zihniyetlere ne kadar yanýldýklarýný içinde karþýlaþtýðým “neden” ve “ne için” Türkiye’ye döndükten sonra, spordaki gerekse çalýþma ortamýmýzýn bize verdiði kanýtlayacaðým” diye konuþtu.sorularýna yanýt bulabilmek için doðru bir baþarýmdan dolayý TED Ankara Kolejinde güven sayesinde kýsa zamanda iþe ve çalýþma 

ana bilim dalý olan Ýktisat’ý  ve araþtýrmayý burslu okumaya hak kazandým. 2002-2003 hayatýna alýþtým.
çok seven meraklý ben için; ezbere sezonunda “Türkiye’nin En Ýyi Forveti” Þimdi ise Seydiþehir Eti Alüminyum 
dayanmayan, somut ve soyut, hayatýmýza seçilip, Bayan Basketbol Milli Takýmýnýn fabrikasýnda Bilgi Ýþlem Müdürü olarak 
yön vermemizi kolaylaþtýran anahtar seçmelerine girmeyi baþardým.görevimi sürdürüyorum. Genç yaþta böyle 

2006-2007 eðitim ve öðretim yýlýnda Atýlým bilgilere ulaþmamý saðlayan, doðru bir sorumluluðu alabilecek gücü bana veren 
Üniversitesi  Psikoloji bölümünü üniversiteyi seçtiðimi anladým. aldýðým eðitim ve hocalarýmýn desteði oldu. 
kazandýktan sonra spora Üniversitem adýna Atýlýmlý olma ayrýcalýðýný bize en iyi þekilde 

Uluslararasý Çalýþma Örgütü(ILO) ve Avrupa devam etmek istediðimi farkedip Atýlým sunan okuluma ve hocalarýma sonsuz 
Birliði Genel Sekreterliði’nde TAIEX Bayan Basketbol Takýmý’nýn kurulmasýnda teþekkürlerimi sunuyor bütün Atýlýmlý 
tarafýndan gerçekleþtiren etkin rol oynadým. Ayný yýl, Üniversiteler arkadaþlarýma eðitim ve iþ hayatlarýnda 
89/48/EEC,92/57/EEC ve 1999/42/EC sayýlý Arasý C Kategorisinde 3. lüðü elde ederek baþarýlar diliyorum.
AB Direktifleri Konusundaki sempozyum ve üniversitemize kupamýzý kazandýrdýk.
tartýþmalara aktif olarak katýlýp, takdir aldým. Eðitime verdiðim önemi yitirmeyerek burs Eda BALCIOÐLU ELÝTOK Cansu Gökçe Özten
T.C. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Eti Alüminyum Bilgi Ýþlem Müdürü kazandým ve çift anadal programýndan 
ile 126 milyon EURO Bütçeli “AB Mali yararlanarak Psikoloji Bölümünün yaný sýra Türkiye’de yüzme dalýnda tam burs alan tek 
Ýþbirliði Programlama” toplantýsýnda eþ Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk okuma kararý sporcu olan Cansu Gökçe Özten 15 – 19 
raportörlük yaptým. Avrupa Birliði’nin aldým.Mayýs 2010 tarihleri arasýnda Denizli 

Geleceðimi aydýnlatmak için yeni baþarýlara “Yaþam ve Çalýþma Koþullarýný Ýyileþtirme Pamukkale Üniversitesi’ nde gerçekleþtirilen  
imza atmayý hedefliyorum.Vakfý (Dublin Vakfý)”nýn seminerlerinde ve Koç Fest Türkiye Üniversitelerarasý Spor 

organizasyonlarýnda aktif olarak çalýþýp etkin Oyunlarý Yüzme  Yarýþlarýnda 
rol aldým. “AB Müktesabatýnýn Üniversitemize dört madalya kazandýrdý.
Üstlenilmesine Ýliþkin Türkiye Ulusal 
Programý” konusunda eðitim aldým ve Atýlým Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
baþarýyla tamamladým. Türkiye’ nin AB öðrencisi ve Milli Yüzücü Cansu Gökçe 
Komisyonu’na her yýl düzenli olarak Özten Denizli’de yapýlan Üniversiteler 
sunduðu Türkiye Ýlerleme Raporu Yüzme Þampiyonasý’nda çeþitli 
çalýþmalarýna katýldým. T.C. Çalýþma ve kategorilerdeki yarýþlarda hem akademik 
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý’ nda ISO hem de sportif alanda ayný anda baþarýlý 
9001/2000- Toplam Kalite Yönetimi Belgesi olunabileceðini ispatladý. Cansu, 100 metre 
Eðitimi’ne katýlýp, yapýlan sýnavda baþarýlý kurbaðlamada Türkiye birincisi, 50 metre 
bulundum. kelebekte ve 200 metre karaþýkta Türkiye 
2005 yýlýndan bu yana TUSAÞ Mali Ýþler ikincisi, 100 m. Kelebek Türkiye üçüncüsü 
Baþkanlýðý/ Bütçe ve Finansman oldu.  Geçen yýl Þanlýurfa’da yapýlan Yusuf Akgün
Þefliði/Uzman Yardýmcýsý olarak yarýþlarda rekor kýrarak Üniversitemizi 
çalýþmaktayým. Atýlým Üniversitesi Moda Tasarýmý 2. sýnýf onurlandýrdý.
Mezuniyetten sonra geçen yýllara raðmen Önümüzdeki yýllarda Ülkemizi öðrencisi Yusuf Akgün’ün 11-16 Mayýs 2010 
ATÜ ruhundaki heyacaný yaþamaya devam olimpiyatlarda temsil etmeyi hedefleyen Engelliler haftasý kapsamýnda Çankaya 
ediyorum ve gelecekte atacaðýmýz güçlü Cansu Gökçe Özten yoðun ders programýna Belediyesine ait Çaðdaþ Sanatlar Kültür Nazif Berat
adýmlarla ATÜ ruhunu  daha da ek olarak sporun gerektirdiði disiplinle Merkezi’nde sergilenen resimleri, 25-28 
pekiþtirebileceðimize inanýyorum. günün altý saatini yüzme antrenmanýna Atýlým Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Mayýs tarihleri arasýnda Atýlým 

ayýrýyor. son sýnýf öðrencisiyim. Çevre kirliliðini Üniversitesi’nde sergilenmiþtir.
Ýktisat Bölümü Mezunu Sekiz yaþýndan beri yüzen ve henüz 21 Iðdýr’da 1993 yýlýnda 7 yaþýndayken elektrik yazýlýmla çözmeyi hedefleyen bitirme 
TUSAÞ-TÜRK Havacýlýk ve Uzay Sanayii yaþýnda olan Özten, 2005 yýlýnda direðinde akýma kapýlarak iki kolunu projemiz ile TOBB, Microsoft, Özyeðin 
A.Þ. Romanya'da düzenlenen Balkan Gençler kaybeden Yusuf Akgün; aðzýyla tuttuðu Üniversitesi ve bir kaç firmanýn ortaklaþa Uzman Yardýmcýsý Þampiyonasý'nda, 2006 yýlýnda Sýrbistan'da kalemle yaptýðý resimler, koþu ve yüzme düzenlediði 1 Milyon TL ödüllü “1 Frikrin 

düzenlenen Uluslararasý Belgrad Yüzme yarýþmalarýnda elde ettiði derecelerle mi Var” adlý yarýþmaya katýldým. Dünya 
Turnuvasý'nda, Ýstanbul'da düzenlenen engelinin “baþarýya engel olmadýðýný” genelinde katýlan 3500 proje arasýndan ilk 
Uluslararasý 23 Nisan Yüzme Turnuvasý'nda kanýtlýyor. 20’ye girerek finale katýlmaya hak kazandým. 

Liseyi bitirdikten sonra hedefinde olan ve Yunanistan'daki Akropolis Yüzme 17 Mayýs’da gerçekleþtirilecek final için 
Atýlým Üniversitesi Güzel Sanatlar Turnuvasý ve Hollanda'nýn Eindhoven yoðun bir þekilde çalýþmaktayým.
Fakültesini burslu kazanan Akgün hiçbir kentinde düzenlenen Avrupa Büyükler 

Son 1 yýldýr iki Türk Mühendis tarafýndan zaman yaþama sevincini kaybetmediðini Þampiyonasý'nda mücadele etti. 
kurula ve Türklerin dünyaya açýlan projesi söyledi. Ýnsanlardan kendini soyutlamadýðýný 
olarak lanse edilen Marro.ws adlý projede ve kabuðuna çekilmediðini ifade eden Akgün 
Türk Üniversiteleri Yöneticisi olarak þöyle devam etti: “Okuduðum karikatürlerin 
çalýþýyorum. Ayrýca 2010 yýlýnda Microsoft ve izlediðim çizgi filmlerinin nasýl 
tarafýndan Microsoft Student Partner (MSP) yapýldýðýný hep merak ederdim. Bu meraktan 
olarak seçildim.hareketle, ben bunlarý nasýl yapabilirim diye 

düþündüm. Kalemi aðzýma alarak yapmaya 
baþladýðým kara kalem çalýþmalar, çevrem 

Barýþ GÜZEL

Halkla Ýliþkiler ve 
Reklamcýlýk Bölümü

Öðrencilerimizin Baþarý Hikayeleri...  



Ne okuyalým?

Raflardan

Da Vinci Þifresi,  Melekler ve 
Þeytanlar'dan sonra Kayýp Sembol'de 
insanlýðýn yüzyýllardýr beklediði bir 
gerçeðin peþinde. Harvard Simgebilim 
Profesörü Robert Langdon, Kongre 
Binasý'nda konferans vermesi için yakýn 
bir arkadaþýndan davet alýr. Ancak, 
Washington'a varýr varmaz oldukça 
garip bir durumla karþý karþýya kalan 

Kayýp Sembol  Amerikan yazar profesör, kendini korkunç bir oyunun 
Dan Brown'un 2009'da çýkan ortasýnda bulur. Kongre Binasý'na 
ki tabýdýr.  Da Vinci  Þif res i  býrakýlmýþ olan bir sembolün -yakýn 
kitabýndan sonra Washington arkadaþý Peter Solomon'ýn kesik eli- 
D.C.'de geçen bir gerilim romanýdýr. varlýðýný haber veren bir telefon, 
Satýþý Türkiye'de 8 Aralýk 2009 Langdon'ý hiç de yabancýsý olmadýðý bir 
tarihinde gerçekleþmiþtir ve Brown d ü n y a y a  d a v e t  e t m e k t e d i r .  
kitabýna Harvard Üniversitesi Antikçaðlarda kullanýlan bu sembolik 
s e m b o l ü  R o b e r t  L a n g d o n  çaðrý, daveti alan kiþiyi ezoterik 
karakterinide katmýþtýr. 2000 bilgeliðin hüküm sürdüðü, çok eskilerde 
basýmlý Melekler ve Þeytanlar ve k a l m ýþ k a y ýp  b i r  d ü n y a y a  
2003 yapýmlý Da Vinci Þifresi sürükleyecektir. 
kitaplarýnýn devamýdýr. Dan Brown; 

Kalbine Yaz' 6 þarký ve 5 
versiyondan oluþuyor.Ozan 
Çolakoðlu'nun  aranjörlüðünü 
yaptýðý albüm 2 yýllýk bir 
çalýþmanýn eseri. 

Tarkan deneysel iþler yaptýðý 
yabancý albümünden sonra özüne 
dönerek uykuya giren Türk pop 
müziðini yeniden ayaða kaldýrmaya 
çalýþacak.Tarkan'ýn yeni albümünde 
Türk Pop Müziði'nin Kraliçesi 
Sezen Aksu ve Tarkan'ýn sözlerini Tarkan Adýný Kalbime Yaz 2010 
yazdýðý, Ozan Çolakoðlu ve albümü nihayet çýktý iþte açýlýþ 
Tarkan'ýn bestelediði “Öp” isimli þarkýsý Tarkan'nýn Adýný Kalbime 
þarký en dikkat çekici eser.Yaz adlý parçasýdýr. 2 yýl aradan 

sonra yayýnlayacaðý albümü 'Adýmý 

Ne Dinleyelim?

Kayýp Sembol Adýný Kalbime Yaz

Yorum KÜLTÜR - SANAT 4
Christopher Nolan tarafýndan yazýlan tamamlayabilirse. Mükemmel 
ve yönetilen bilim kurgu türündeki soygun yerine, Cobb ve takýmýndaki 
ABD filmidir. 8 Temmuz 2010 profesyoneller bu sefer tam tersini 
tarihinde Ýngiltere prömiyeri yapmak zorundadýr; görevleri bir 
yapýlmýþ, 30 Temmuz 2010 tarihinde fikri çalmak deðil onu 
Türkiye'de gösterime girmiþtir. yerleþtirmektir. Eðer baþarýrlarsa, 

mükemmel suç bu olacaktýr.Yapým

Ama ne dikkatle yapýlan planlamalar, Warner Bros., 11 Þubat 2009 
ne de uzmanlýklarý onlarý, her tarihinde Christopher Nolan'ýn 
hareketlerini önceden tahmin ettiði yazdýðý senaryoyu satýn aldý. 
anlaþýlan tehlikeli düþmanlarýna karþý Çekimler 19 Temmuz 2009 tarihinde 
hazýrlýklý kýlabilir. Bu, geliþini sadece Tokyo'da baþlayacak. Çekimlere Los 
Cobb'un görebildiði bir düþmandýr. Angeles, Londra, Paris, Tanca and 
Bu yaz, olay yeri zihniniz olacak.Calgary'de devam edilecek. 

Filmin konusu 

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok 
yetenekli bir hýrsýzdýr. Uzmanlýk 
alaný, zihnin en savunmasýz olduðu 
rüya görme anýnda, bilinçaltýnýn 
derinliklerindeki deðerli sýrlarý çekip 
çýkarmak ve onlarý çalmaktýr. 
Cobb'un bu ender mahareti, onu 
kurumsal casusluðun tehlikeli yeni 
dünyasýnda aranan bir oyuncu 
yapmýþtýr. Ancak, ayný zamanda bu 
durum onu uluslararasý bir kaçak 
yapmýþ ve sevdiði her þeye mal 
olmuþtur.

Cobb'a içinde bulunduðu durumdan 
kurtulmasýný saðlayacak bir fýrsat 
sunulur. Ona hayatýný geri 
verebilecek son bir iþ; tabi eðer 
imkânsýz “baþlangýç”ý 

Pers Prensi Film Afiþi

 

 



ý Western Digital My Passport Elite sýkýntýlar da var. Örneðin diskin 
tasarýmýyla insaný heyecanlandýran bir oturacaðý beþikte ürünün yerleþtirme 
ürün, fakat… yönü ve kayarak oturmasý için olmasý 

gereken kýlavuz yerleþtirilmemiþ. Taþýnabilir sabit diskler, teknolojiye Böyle olunca mini USB yuvasýný disk dair diðer birçok üründe olduðu gibi üzerindeki oyuða oturtmak sorun bir süredir kiþisel eþya muamelesi oluyor. Bu nedenle diski beþiðe görmeye baþladý. Yani kimse artýk yerleþtirmeye çalýþýrken yaptýðýmýz bunlarýn içinde nasýl bir disk var, denemelerin tabanda derin çiziklere performansý nedir gibi konularla pek neden olduðunu sonradan fark ettik.ilgilenmiyor. Tüketicinin yegane Bir diðer sýkýntý da, Western Digital'in beklentisi, diski bilgisayarýna disk formatlamayla ilgili yönergesi. baðlayýp dosyalarýný yedeklemekten WD, diski piyasaya sürerken içinde ve verilerini taþýmaktan ibaret. Bu bir sanal CD oluþturuyor ve nedenle üreticiler de artýk teknik kýlavuzundan yazýlýmýna kadar niteliklerden çok, tasarým ve herþeyi bu sanal CD üzerine koyuyor. kullanýþlýlýða yönelik inovasyonlara Mantýklý bir yaklaþým, bu sayede yöneliyorlar. ürünle gelen yazýlýmlarý fark etmeden 
silme riskiniz ortadan kalýyor. Gel Western Digital'in My Passport Elite 
gelelim, disk bu haldeyken CD olarak modeli, bunlarýn her ikisini bir araya 
tanýtýldýðý için içine veri getirmeyi hedefleyen bir ürün. 
yazamýyorsunuz. Ýçinden çýkan Ofisteki tüm arkadaþlarýn gidip gelip 
yazýlým da bu biçimlendirmenin sevdiði bu cihaz, taþýnabilirlik ve 
yapýlmasýný saðlamýyor. Ne yapalým tasarým açýsýndan gayet baþarýlý bir 
diye kýlavuza baktýðýnýzda, iþletim profil ortaya koyuyor. Ürünün yalýn 
sisteminin sistem ayarlarýna girmeniz ve etkileyici tasarýmý, kapasite 
ve bu iþi oradan yapmanýz gerektiði doluluk oranýný bir bakýþta gösteren 
gibi bir bilgiyle karþýlaþýyorsunuz. Bu bir LED göstergeyle tamamlanmýþ. 
arada kýlavuzlarýn olduðu klasörde Diskin benzerlerinden farklýlaþan bir 
TUR klasöründen Ýngilizce PDF diðer özelliði de masaüstü kullaným 
çýkmasý da ayrý bir konu. Eyvah ki ne için bir beþiðe sahip olmasý. Böylece 
eyvah…kabloyla uðraþmadan, diski 
Özetle My Passport Elite tasarým bilgisayarýnýza önceden baðladýðýnýz 
açýsýndan uç nokta olarak beþiðe oturtarak içeriðine 
nitelendirilebilecek kadar baþarýlý, eriþebiliyorsunuz. USB 2.0 baðlantý 
ama ilk hazýr olma aþamasýnda arabirimine sahip olan disk genel 
kullanýcýsýný uðraþtýran bir ürün. olarak bu tarz aygýtlardan 
Beraberinde gelen beþik de güzel beklenebilecek bir performans ortaya 
görünüyor, ama diskinizi seviyorsanýz koyuyor.
kullanmayý pek düþünmeyin

Gel gelelim ürünle ilgili bazý ciddi 

Alýþveriþ Yapalým

uyan ayný cins benzer renkler ve Uygulanacak temel kurallar: her iki 
tonlar seçin (örneðin: kahverengiler, desendeki renkler ayný tonda olmalýdýr 
turuncular ve yeþiller) Bu hem dýþ (tekrar ediyoruz, tam olarak birbirine 
görünüþünüzü daha dinamik yapacak uymak zorunda deðildir) ve desenlerden 
hem de ustalýkla giyinmiþ biri diðerinden daha zor seçilir 
olacaksýnýz. Unutmamanýz gereken olmalýdýr. Örneðin, çizgili bir gömlek 
esas þey: renklerin birbiriyle uyumlu seçin ve üzerine ayný cins bir renkte 
olmasý gerekmez; bir arada ekose desenli zarif bir kravat takýn. 
*düzgün* durmalarý gerekir. 

3-Desenleri karýþtýrmayýn 
Ýnsanlarýn çoðu renklerden korktuðu 
gibi, desenleri birleþtirmekten de 
korkar. genelde, bir seferde sadece 
tek bir desen giymeyi söyleyen 
*sahte* kural bir zamanlar 
beynimizde kökleþmiþtir. Yeþil ekose 
bir gömlek ile sarý puanlý desenli bir 
kravatý birleþtirmenin sizi palyaço 
gibi göstereceðini tahmin etmek 
kolaydýr. 

Yanlýþ bilgileri düzeltelim: desenleri 
karýþtýrmak çok sofistike ve moda 
öncüsü bir görüntü verebilir fakat, 
bunu nasýl yapmanýz gerektiðini 
bilirseniz. Desenlerle oynamanýn en 
iyi yolu gömlek ve kravat 
kombinasyonudur. 

Benim küçük digital depom

Erkek Arkadaþýna Hediye Alma Zamaný

Erkeklerin yapmamasý gereken 3 temel moda Yanlýþý...

Yorum MAGAZÝN 5

Erkekler bu deðiþmez standartlarý giysilerinizin diðer bileþenlerinde 
kaldýrmak için ellerinden geleni kullanmak, diðer yandan, yýl boyunca 
yaparken, bazen bu kýlavuzlarýn cesaret edilebilecek bir giriþimdir. 
güncellendiði ve modernize edildiði Beyaz bir gömlek, fildiþi rengi bir 
gerçeðini atlýyorlar. Bu yüzden, bu ceket, kül rengi bir süveter. Bu giysiler 
moda yanlýþlarýndan bazýlarýnýn her mevsimde, hey giyside temiz ve þýk 
maskelerini düþürelim ve sizi bir görüntü ortaya çýkarýr. 
kendinizin en iyisini yapmak için 
modaya uygun yola sokalým. 2-Ayakkabýlarýnýz ve kemeriniz ayný 

renk olmalýdýr 
1-Beyaz giyilmez Çoðu insan renk uyumuna fazla tutkun 
Bu kural çoðunlukla olduðundan renkleri birbirine 
ayakkabýlarýnýzýn renklerine karýþtýrmaktan korkarlar. Bu yaygýn 
uygulanabilir. Siyah ve kahverengi korku ayakkabýlarýnýzla kemerinizin 
ayakkabýlar ölü mevsimlerde tercih ayný renk olmasý gerektiði gibi bir 
edilirken beyaz açýk ve parlak bir moda yanlýþýný sona erdirir. Bu durum 
renk olduðundan bu kuralýn yaz birçok erkeðin gereksiz yere tek renkli, 
aylarý için uygun olduðu kýlý kýrk yaran, sýkýcý asalaklar gibi 
sanýlmaktadýr. dolaþmasýna sebep olmuþtur. 

Yanlýþ bilgileri düzeltelim: Yanlýþ bilgileri düzeltelim: ayakkabýnýz 
günümüzde, iklimin artýk renkleri ile kemerinizin rengi ayný cins olduðu 
kontrol etmediðinin farkýna vardýk. sürece, þýk görüneceksiniz. Aslýnda, bu 
Belirli renkler farklý mevsimlerde kural tüm giysiye uygulanýr. Ýki renk 
modaya uygun olurken, sizin renk seçip herbirinin ayný renk tonundan 
paletiniz hiçbir zaman giyinmeye gerek yoktur (örneðin: 
sýnýrlanmamalý. Bu yüzden, eylül ve çikolata kahvesi bir gömlek, çikolata 
ekim aylarýnda beyaz ayakkabý kahvesi bir kemer, çikolata kahvesi 
giymekten çekinmeyin. Beyaz rengi ayakkabýlar.). bunun yerine, birbirine 
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 4,3'ü internet üzerinden bu ürünleri bir saatten fazla' ve yüzde 14,8'i 'Her Bireysel istekle cep telefonu tarifesi Son yýllarda hayatýmýza giren sosyal 
satýn alýyor.gün bir saatten az' þeklinde yanýt deðiþtirme oraný yarý yarýya. aðlar, artýk günlük hayatýn olmazsa 

verdi. Bu, toplamda yüzde 72,1'lik bir olmazlarý arasýna giriyor. Günlük Katýlýmcýlar arasýnda bir yýl içinde Katýlýmcýlarýn yüzde 49,6'sý kendi pasta dilimi anlamýna geliyor.hayatýmýzdan iþ yapýþ þekillerimize taþýnabilir bilgisayar satýn alma planý isteðiyle tarife deðiþtirdiðini Sosyal aðlara eriþimde eðitim düzeyi kadar pek çok faktörü etkileyen bu yapanlarýn oraný ise yüzde 27,1.bildiriyor. Tarife deðiþtirirken farklýlýk yaratmýyor. Her eðitim platformlara olan baðýmlýlýðýmýz kullanýlan yöntemlere bakýldýðýnda; seviyesinden kullanýcýlar sosyal aðlara artýyor. Ýnterpromedya Yayýncýlýk, katýlýmcýlarýn yüzde 69,5'i kendi eriþiyor. Gelir gruplarýna göre Etkinlik Yönetimi ve Pazarlama araþtýrarak tarifesini deðiþtiriyor. bakýldýðýnda da sosyal aðlara eriþimde Hizmetleri tarafýndan düzenli Yüzde 17,3 operatör ve yüzde 13,3'ü bir farklýlýk görülmüyor. Yani farklý aralýklarla gerçekleþtirilen ve son fazý ise arkadaþ önerisiyle tarife gelir gruplarýndan kullanýcýlar düzenli Temmuz ayýnda sahada olan Tüketici deðiþikliðine gidiyor. 25 yaþ ve üzeri olarak sosyal aðlara eriþiyor. Trend Araþtýrmasý'nýn sonuçlarý sosyal kesim tarife için kendisi araþtýrma aðlara eriþimin artýþýný ortaya Araþtýrmanýn yeni fazýna göre sosyal yapýyor. 35 yaþ ve üzeri kesimde koyuyor. aðlara eriþim 15-39 yaþ aralýðýnda yoðunluk artýyor. Arkadaþ tavsiyesiyle 
yoðunlaþýyor. tarife seçimi 15-29 yaþ aralýðýnda 

15 yaþ üstünde bin 400 kiþi ile yapýlan Sosyal aðlara baðýmlýlýðýn artýþý toplanýyor.
araþtýrmaya göre cep telefonundan kurumsal tarafa da yansýyor. Hatta bu Mobil telefon operatörlerinin tarife 
internete eriþtiðini belirten durum eleman seçimi ve deðiþiklikleri konusundaki 
katýlýmcýlarýn oraný yüzde 20,6. Cep yerleþtirilmesinden iþ stratejilerine bilgilendirmesinin sorulduðu 
telefonundan internete giriþ sýklýðýna kadar pek çok süreci birebir etkiliyor. katýlýmcýlarýn yüzde 83,9'u 'Evet 
bakýldýðýnda, 'Her gün cep bilgilendiriyor' diyor.

Cepten eriþimde tercih limitli paketten telefonumdan internete giriyorum' 
Ürün satýn alýrken zincir maðazalarý yanadiyenlerin oraný yüzde 41,8 ve haftada 
tercih ediyoruzbir ya da daha fazla cepten internete Tüketici Trend Araþtýrmasý'na göre eriþenlerin oraný yüzde 36,2. Ayda Teknoloji kullanýmýna bakýldýðýnda; cep telefonunda operatör internet birkaç kez internete eriþenlerin oraný paketlerinin kullaným oraný yüzde katýlýmcýlarýn yüzde 98'i cep telefonu, yüzde 20,9 iken sürekli cep 52,1. Yani cep telefonundan internete telefonundan internete girenlerin oraný yüzde 38,8'i MP3 çalar, yüzde 30,7'si girenlerin yarýsý operatörlerin limitli ise yüzde 1,1. Cep telefonundan paralý TV, yüzde 78,8'i bilgisayar, ya da limitsiz paketlerini kullanýyor. internete girildiðinde izlenen sitelere yüzde 85,8'i internet ve yüzde 36,7'si Bu kullanýcýlarýn yüzde 63,9'luk kýsmý bakýldýðýnda sosyal aðlarýn ne derece limitli paketi tercih ediyor. Geri kalan plazma ya da LCD TV kullanýyor.öne çýktýðý görülüyor. Araþtýrmaya yaklaþýk üçte birlik kýsmý da limitsiz katýlanlarýn yüzde 72,3 sosyal aðlara Teknolojik ürünlerin alýndýðý yerlerin paket kullanýyor.eriþiyor. Yüzde 28 oranýnda MSN ve sorgulandýðý araþtýrmada zincir türevi sohbet programlarý Cep telefonundan internete eriþimde maðazalarýn oraný giderek yükseliyor. kullanýlýrken, yüzde 28,7 oranýnda e- yaþ aralýðýna bakýldýðýnda yoðunluðun Katýlýmcýlarýn yüzde 71,7'si ürünleri posta okunuyor. Yüzde 26,6 oranýnda 15-29 yaþ aralýðýnda olduðu 

ise haber portallarý takip ediliyor. zincir maðazalardan alýyor. Yüzde görülüyor. Ardýndan 30-34 yaþ aralýðý 
geliyor. 34 yaþ ve üzerinde ise bu oran 30,6'sý ilgili marka bayilerinden, Tüketici Trend Araþtýrmasý'nýn düþüyor. A, B ve C1 grubu yüzde 23,1'i semtinde teknolojik ürün Nisan'da sahaya çýkan bir önceki kullanýcýlarýn cep telefonundan fazýnda da sosyal aðlarýn kullaným satan küçük maðazalardan, yüzde internete eriþimleri ortalamanýn artýþý gözleniyor. Katýlýmcýlara 11,5'i toptan ucuz satýþ yapýlan iþ üzerinde.yöneltilen 'Sosyal aðlara ne kadar merkezlerinden, yüzde 7,2'si ev sýklýkla giriyorsunuz' sorusuna 

ürünleri satan maðazalardan ve yüzdekatýlýmcýlarýn yüzde 57,3'ü 'Her gün 

Sosyal Aðlar 

Alýþkanlýk Yapýyor



Ya k ýn  g e ç m i þi n  e n  ö n e m l i  senet deðer artýþýna dayalý bir sanal büyüme ve aþýrý þiþirilmiþ kaðýtlarýn 
olaylarýndan biri, 11 Eylül 2001 balonunun patlamasý kaçýnýlmaz sonuçtu. Bugün Ýzlanda'nýn internet ilanlarý ile 
tarihinde ABD'de ikiz kulelerin ülke olarak satýþa çýkarýlmasý, bu sun'i deðer artýþlarýnýn acý bir sonucudur. 
y ýk ýl m a s ý i d i .  M i l e n y u m u n  Yýllarca neoliberal politikalar diðer bir ifadeyle serbest piyasa ekonomisi 
baþlangýcýnda tüm dünyaya islami þeklinde lanse edilen bu iþleyiþ, aslýnda tam da vahþi kapitalizmdi ve onun da 
terör vurgusu ile ilan edilen bu sonu geldi.
eylemde kahir ekseriyeti ABD Elbette Türk ekonomisi ve Türk iþletmeleri de bu krizden etkilenecektir. Yýllýk 
vatandaþlýðýný sonradan elde eden, minimum %4 ve ortalama olarak %7,4 büyüyen ve büyümeye devam etmesi 

latin, hispanik ve afroamerikan kökenli insanlarýn bulunduðu 3.000'den fazla kiþi gereken ülkemizin 2009 yýlý büyüme hedefini küçülterek %4 olarak açýklamasý, 
hayatýný kaybetmiþti. Bu terör eylemine cevaben ABD, öncelikle sorumlu ülke yatýrýmlarýn azaltýlacaðý anlamýndadýr. Diðer taraftan IMF ile yapýlan stand-by 
ilan ettiði Afganistan'ý iþgal etmiþ ardýndan nükleer silah ürettiði gerekçesiyle görüþmelerinde büyüme oranýnýn %2,5-%3 civarýna çekilmesi yönünde yapýlan 
Irak'a girmiþti. Bu ülkeleri iþgal gerekçesini ise, demokrasi götürerek tarihi baský da Türkiye için krizin IMF tarafýndan tescili, yani malumun resmi 
yeniden yazmak þeklinde açýklamýþ, giriþiminin Irak ve Afganistan'la sýnýrlý aðýzlardan ilaný olmuþtur. Küresel ekonomik kriz tüm dünyada talep daralmasýna 
olmayacaðýný, Orta Doðudan Afrika'ya uzanan bir coðrafyada 24 ülkenin baðlý olarak üretimi yavaþlatacaktýr. Baþta otomotiv olmak üzere pek çok 
haritasýný deðiþtireceðini belirtmiþti. sektörde üretime ara verilerek çalýþanlarý ücretsiz izine ayýrma yoluna gidilmeye 
ABD'nin, Afganistan ve Irak'ta yaþadýðý askeri ve siyasi baþarýsýzlýk aslýnda baþlanmýþtýr. Oysa reel büyüme üretimle, iþletmelerin kapasite kullaným oranlarý 
bugünkü ekonomik krizin temellerini atmýþ görünmektedir. Haziran 2007'de ve verimliliklerinin artmasý ile saðlanýr. Ýzlanda'nýn ülke olarak elektronik 
mortgage krizi patlamýþ ve ne büyük bir rastlantýdýr ki terör eyleminin üzerinden ortamda satýþa çýkarýlmasý örneðinde olduðu gibi, ekonomik daralma yaþayan 
yedi yýl geçtikten sonra 11 Eylül 2008 tarihinde Lehman Brothers ve Merill ülkelerin iþletmelerini çok düþük fiyatlardan satýnalarak, portföylerini gerekli 
Lynch gibi dev finans kuruluþlarý iflas etmiþtir. Pek çok dev þirket ve banka ise gereksiz hisse senetleri ile doldurup adeta kurumsal olarak obez bir yapýya 
batma noktasýndadýr. Kongreden ikinci seferde yoðun çabalarla geçirilen 700 bürünen tüm iþletmeler ve ülkeler için iflas kaçýnýlmazdýr. 
milyar dolarlýk yardým paketi ile zor durumda olan bu kuruluþlardan hisse satýn Irak savaþýnýn faturasýný Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler fazlasýyla öderken 
alýnarak devletleþtirme yoluna gitme kararý alýnmýþtýr. Hegemonik gücünün Rusya ve Ýran gibi petrol ihraç eden ülkeler ise aþýrý zenginleþtiler ve dünyanýn 
ispatý olarak dünyanýn iktisadi zenginliklerini yýllar yýlý sömüren ABD'nin ekonomik deðerleri el deðiþtirdi. Yani ABD'nin iþgalci, sömürgeci ve kolonyalist 
yayýlmacý politikalarý da iflas etmiþtir. Zira savaþýn baþýnda üç günde Baðdat'ý ele arzularýnýn bedelini pek çok toplum fazlasýyla ödedi. Artýk daha fazla hiçbir ülke 
geçireceðini söyleyen ABD, ne Irak'a demokrasi götürebilmiþ ve ne de altý yýldýr bedel ödemek zorunda kalmamalýdýr. Küresel krizden Almanya ve Rusya'nýn 
Irak'tan çýkabilmiþtir. Üç parçaya böldüðü Irak'tan çýkma takvimini ise yeni daha az etkilenmesi ya da kendi içlerinde krizi baþarýyla yönetmelerinde petrol 
seçilen baþkan Obama en erken 2010 yýlýnýn Mayýs ayý þeklinde ilan etmiþtir.  ihraç eden ülkeler olmalarýnýn yaný sýra yasalarýn da önleyici etkisini göz ardý 
ABD baþkanlýk seçimini Obama'nýn ileri teknoloji destekli yoðun seçim etmemek gerekir. Örneðin Almanya'da yabancý sermayenin milli bir kuruluþu 
kampanya baþarýsýnýn yanýsýra Afganistan ve Irak baþta olmak üzere satýn almasý yasayla engellenmiþtir. Rusya ise kriz ilk yayýldýðýnda ulusal fon 
cumhuriyetçilerin ve özellikle baþkan Bush'un yürüttüðü dýþ politikalarýn ciddi kuruluþu aracýlýðýyla 12-13 milyar dolar civarýnda para sürerek piyasayý 
anlamda baþarýsýz olmasý þeklinde deðerlendirmek mümkündür. Seçim rahatlatmýþ ve ilave tedbirlerle de krizi önlemiþtir. Oysa ülkemizde pek çok milli 
sonuçlarýnda yýllardýr ortalama Amerikalý olarak tanýmlanan, kasýtlý bir þekilde kuruluþ yok pahasýna net aktif toplamlarýnýn çok altýnda bir fiyata hatta 2 yýllýk 
hiçbir konuda doðru bilgilendirilmeyen halkýn 11 Eylül terör eylemiyle karý karþýlýðýnda 6-7 yýl gibi vadelerle (Türk Telekom örneðinde olduðu gibi) 
baþlayan, dünyayý ve ABD'nin dünya meselelerine yaklaþýmýný anlamaya çalýþan satýlmýþtýr. Umarým ülkemiz bu kaybettiði deðerleri ilerleyen yýllarda çok 
çabalarýnýn yani bilinç düzeyindeki uyanýþýn da etkisi büyüktür. Bu sonuçlarla aramaz.
Amerikalý vatandaþ, neredeyse kuruluþundan bu yana ABD yönetimlerinin Tüm dünya ülkeleri özellikle de ülkemiz iþletmeleri açýsýndan önümüzde yeni bir 
sürdürdüðü seçkinci tavrý reddetmiþ, ve kendi seslerine daha fazla kulak dönem baþlamaktadýr. Kýsa bir süre öncesine kadar sýcak para bolluðunda kredi 
verilmesi mesajýný iletmiþtir. Bu mesajý rakibi Mc Cain'den daha önce alan verebilmek amacýyla iþletmelerin peþinde koþan bankalar, ayný rahatlýkta kredi 
Obama dünyanýn en güçlü devletinin baþkaný olmayý baþarmýþtýr. Ancak Obama, daðýtamayacaklardýr. Çünkü faiz oranlarý dolayýsýyla paranýn maliyeti artmýþtýr. 
çöken ekonomisiyle neredeyse enkaz devralmýþtýr. 20 Ocak 2009'da fiilen göreve Dýþ kaynak bulma konusunda iþletmeler açýsýndan sýkýntýlý bir sürece girilmiþtir. 
baþlayacak olan Obama bu süreçte kabine kurma çalýþmalarýnýn yanýsýra Ýþletmeler krizle baþ edebilmek için mutlaka üretime dayalý büyüme yolunu 
mesaisinin büyük bir bölümünü çöken ekonomiyi düzeltecek tedbirler üzerinde seçmelidirler. Son on yýlýn verileri incelendiðinde ilk 500 içinde yer alan 
yoðunlaþmaya ayýracak görünmektedir. iþletmelerimizin pek çoðunun karlýlýðýnýn, üretim dýþý faaliyetlerden geldiði 
Yaklaþýk iki ay önce yaþananlarý hatýrlayacak olursak; 2007 Haziran ayýnda görülmektedir. Söz konusu iþletmeler nakit fazlalarýný faizde 
mortgage krizi ile baþlayan, daha sonra gýda sektöründe fiyatlarýn aþýrý deðerlendirmektedir. Faiz, hazine bonosu, devlet tahvili ve benzeri yatýrým 
yükselmesi ile devam eden süreç, Eylül 2008'de dev finans þirketlerinin iflasý ile araçlarý kýsa vadede alaný da vereni de rahatlatabilir. Ancak uzun dönemde faiz 
bankacýlýk ve finans alanlarýnda da yeni bir kriz olarak karþýmýza çýkmýþtý. ödeyen devlet açýsýndan büyük bir borç sarmalýný beraberinde getirerek kýsýr 
Ardýndan New York, Londra, Tokyo ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsalarý da döngüye sokacaktýr. Faiz alan iþletme açýsýndan ise serbest piyasa  ekonomisinin 
dahil olmak üzere pek çok ülkenin menkul kýymet borsalarýnda sert düþüþler ruhuna ve mantýðýna aykýrý bir haksýz kazanç sahibi olarak bireysel refahýný 
yaþanmýþtý. Küresel ekonomik krizde pek çok ünlü kuruluþ da sýkýntýya girmiþti. artýrýrken, bu haksýz kazancýn yükünü, ödeyeceði doðrudan ve dolaylý vergilerle 
Örneðin, Goldman Sachs hisseleri %70 deðer kaybetmiþ, Standart and Poors tüm toplum çekmek zorunda kalacaktýr ki bu da iktisadi ahlak kavramýnýn yaný 
kredi derecelendirme kuruluþu, Bank of America'nýn kredi notunu 0 olarak sýra sosyal devlet, bireylerine eþit mesafede durmasý gereken adil devlet ilkesiyle 
belirlemiþti. 2008'in ilk çeyreðinde 140 dolara kadar yükselen brent ham çeliþen bir sonuç ortaya çýkaracaktýr. 
petrolünün varil fiyatý, bugün itibariyle 58 dolara inmesine raðmen özellikle Bu aþamada ülkemizin ve iþletmelerimizin paniðe kapýlmadan sakin ve 
ABD'de Aðustos ayýnda yaþanan IKE kasýrgasý nedeniyle tüketicinin kullandýðý saðduyulu bir þekilde bu süreci atlatmalarý gerekir. Piyasalara ve tüketiciye 
akaryakýt fiyatý artmýþ, gecelik libor faizleri %3,1'den %6,4'e, yükselmiþ ve güven verilmeli kriz daha da derinleþirse özellikle küçük ve orta ölçekli 
bankalar arasý gecelik faizde, dolar faizi %10'u aþmýþtý. iþletmelere sermaye enjeksiyonu yapýlmalýdýr. Bireylerin gelecek kaygýsýný 
Sermaye ve likidite yeterliliðinin olmamasý, risk yönetimindeki baþarýsýzlýk, gidermek ülke yöneticilerinin görevidir. O nedenle hükümet, iþletmeler ve 
aþýrý kar hýrsý ve yukarýda adý geçen ünlü finans kuruluþlarýnýn Yönetim Kurulu toplumun tüm bireyleri el ele vererek Türkiye'nin bu krizden hasarsýz çýkmasýný 
Baþkanlarýnýn kiþisel kar primlerinin artmasý için çalýþanlarýný karý büyük, riski saðlamak zorundadýr. Bu konuda akademisyenlere de büyük görev düþmektedir. 
karlýlýðýndan çok daha büyük olan kaðýtlarý almaya zorlamalarý, krizin önemli Üniversite hocalarýnýn yazýlý, görsel ve iþitsel medyada iþletmelere bir nevi 
nedenleri arasýnda sayýlabilir. Bu kuruluþlarda iç ve dýþ denetimin yeterince rehber ya da danýþman olacak þekilde bilgilendirmeler yapmalarý gerekir. 
yapýlamamasý, ABD baþta olmak üzere Avrupa ve Asya'daki pek çok ülkenin Genellikle teori ve pratik birbiriyle uyuþmaz ancak pratikte bugün yaþanan 
merkez bankalarý ve sermaye piyasasý kurullarýnýn gevþek denetim anlayýþý da baþarýsýzlýðýn temelinde bilgiyi oluþturan teorinin hiç önemsenmemesi veya göz 
bugün gelinen noktayý açýklamaktadýr. IMF ve Dünya Bankasý gibi kuruluþlar ardý edilmesinin de rolü olduðu unutulmamalýdýr. Ýþ dünyasýnýn bilgiyi üretenlere 
aracýlýðýyla Türkiye'ye yýllarca mali disiplini dikte eden, dünya gayri safi milli biraz daha yakýn durmalarýnda fayda vardýr.
hasýlasýndan neredeyse %40'a yakýn bir pay alan ABD'nin, mortgage krizi ile Son olarak, bundan sonra yaþanacak olan süreçte tüm dünyada ve ülkemizde 
baþlayýp, doðal afetler, (ki IKE kasýrgasýnýn maliyetinin 10 milyar dolarýn çok iþletmeciliðin ve ticaretin kurallarý yeniden belirlenecektir. Beklentimiz bu 
üzerinde olduðu tahmin edilmektedir.) ve gýda sektöründe aþýrý fiyatlanma ile musibetlerden herkesin bir pay çýkarmasý ve etik deðerleri gözeten, ülkelerin 
devam eden, banka ve büyük finans kuruluþlarýnýn iflasý ile 3,5 trilyon dolarlýk milli servetlerini haraç mezat satýn almadan, dürüst, ahlaklý ve gerektiðinde 
bir derinliðe ulaþan bu kriz sürecini yönetemiyor olmasý da garip bir çeliþki olsa rakipleri ile üreterek el ele büyüyen bir ticaret anlayýþý ve serbest piyasa 
gerek.  ekonomisinin piyasalara hakim olmasýdýr.
Bir ülkede bankalarýn batmasý, kapasite kullaným oranlarýný düþürerek üretim Kaynak: www.ekonomiyorum.com
dinamiklerini geriletir. Reel üretimden ziyade manipülatif ve spekülatif hisse 
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yasiyor. “Finlandiya” ile ünlü Sibelius, ülkenin gururu. çesitli hamur isleri dikkat çekiyor. Bu arada Fin 
Finlandiya’nin diger bir gururu ise ünlü mimar votkasi da en az Rus votkasi kadar ünlü. 
Aalto. Aalto ile Sibelius’un adlari, Helsinki Finlandiya’yi anlatirken ünlü Fin Helsinki’nin merkezi Senato Meydani. Burada 
Flarmoni Orkestrasi’nin salonu Finlandia Hall’da Hamami’ndan söz etmemek olmaz. Sauna ile meydana adini veren Senato’dan baska, Helsinki 
bulusuyor. Çünkü, Aalto’nun projesi salon, adini banyo birlikteliginin adi Fin Hamami, 5,2 Üniversitesi ve St. Nicholas Katedrali de 
Sibelius’un ünlü eserinden aliyor. milyon nüfuslu bir ülkede 1,5 milyon Fin bulunuyor. Bu meydanda bir Rus çarinin 

hamami oldugu söyleniyor. Inanir gibi degil, heykelinin bulunmasi çok sasirtici, isgal yillarinda 
rakamlarda bir hata olmali. Fince’nin 3 S’si kendilerine çok iyi davranan, Fin Markasi’nin Temppliauleio Kilisesi veya yaygin deyisle “Kaya 
ünlü; Sauna, Sibelius ve Suami (Finlandiya’nin (Finlandiya’nin Euro’ya geçmeden önceki para Kilisesi” adindan da anlasilacagi üzere, büyük bir Iskandinavya yarimadasinin 
Fince’si)birimi) ve anadillerini kullanmalarina izin veren kayanin içi oyularak yapilmis bir kilise. 1969’da anakara ile baglandigi yerde bulunmakla birlikte 

Çar II. Aleksandr’a duyduklari minnetin bir insa edilmis, 30 metre çapinda ve 13 metre dil ve tarih bakimindan Iskandinavya içinde kabul 
ifadesi olarak, heykeli bugün de yerinde duruyor. yüksekligindeki Kaya Kilisesi her yil 500 bin kisi Diger Iskandinav Ülkeleri gibi Finlandiya’nin edilmez Finlandiya. 40 bin kadar Tatar Türkü’nün 
Senato Meydani’na bakan binalarin hepsini de bir tarafindan geziliyor. Hemen akla ünlü mimarlari dünyanin en yasanasi bir ülkesi oldugunu yasadigi Finlandiya halkinin kökeni Sibirya. Ural 
Alman mimar yapmis ve meydandaki bir kafe de Aalto’nun adi geliyor ama bu kiliseyi yapan o degil, düsünenler çok, Ama, eger böyle ise, neden en Altay dil grubundan gelen Fince ile Türkçe asinda 
onun adini tasiyor. Kafe Engel. Öte yandan burasi Timo ve Toumo Suomalainen kardeslerin çok intihar olayinin buralarda yasandigi veya bazi benzerlikler görülür. (Ör: Ben: Mina, Sen: 
konusu Moskova’da geçen “Gorki Park” ile St. eseri. alkol ve uyusturucu kullaniminin neden fazla Sina) Tarih boyunca komsulari Isveç ve Rusya 
Petersburg’da geçen “Beyaz Geceler” adli ünlü oldugu sorularin yaniti da yok. Bir Schengen tarafindan uzun süre isgal edilen Finlandiya 
Amerikan filmleri, dekor olarak Rusya’yi andiran ülkesi olan Finlandiya Türklere vize uyguluyor. 1917’dan itibaren bagimsiz bir ülke Daha sonraki duragimiz, 1982 Olimpiyatlarinin 
bu meydanda çekilmis. Kentin bir diger ortak Helsinki’ye direk uçak seferleri oldugu gibi yapildigi 50 bin kisilik stadin önünde bir baska ünlü 
alani, Senato Meydani’ndan denize dogru yürüme Stockholm’dan, Talinn’den, St. Petersburg’dan Fin’in, 31 rekorun sahibi atlet Normi’nin heykeli “Göller Ülkesi” olarak da anilan Finlandiya’nin % 
mesafesinde bulunan Market Meydani. Hafta gemilerle ve de Avrupa’nin her tarafindan bulunuyor. Helsinki’deki çok sayida kültür merkezi, 10’u su, % 75’i ormanlarla kapli, ayrica ülkede 
sonlari burada özellikle deniz ürünlerinin satildigi trenle gelinebiliyor. Istanbul’a 3 saat müze ve tiyatro arasinda en ünlüleri Ulusal Müze ve 180 bin ada, 190 bin göl bulunuyor. 
bir Pazar kuruluyor, ayaküstü balik ekmek de uzakliktaki Helsinki, hemen hemen Türkiye ile Kiasma Sanat Galerisi. Gerek müzeleri en Finlandiya’nin siyasi baskenti oldugu kadar 
yapiliyor. ayni meridyen üzerinde yer aldigi için saat ekonomik olarak gezmenin gerekse otobüs, tren ve ekonomik ve kültürel merkezi olan Helsinki 

farki bulunmuyor.metroya sinirsiz sekilde binmenin yolu, 1, 2 ve 3 sularla ormanlarin iç içe oldugu bir yer. Ülkenin 
Helsinki’nin mutlaka görülmesi gereken günlük turist kartlarindan satin almak.güneyinde ve Baltik Denizinin kiyisinda bulunan 
yerlerinden birisi de Sibelius (1866-1957) Aniti. Biraz Isveç, biraz Rusya gibi görünse de, Helsinki “Baltik’in Kizi” olarak aniliyor. Küçük 
Anitin bulundugu parkta sürekli Sibelius’un gerçekte oldukça kendine özgü bir ülke sayilabilecek bir kent Helsinki, sadece 500 bin kisi Fin mutfaginda balik, geyik ve ayi etleri kadar 
müzikleri çaliniyor. Özgürlük temali senfonik siiri Finlandiya......

Baltýk ýn Kýzý 
Helsinki

,
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ATO'nun 'Çin Mallari Arastirmasi'na ulasti. 50'lere ulasmis durumda.
göre, piyasadaki her 100 oyuncagin -Hirdavat: Çin'de fason imalat -Cep telefonu: Cep telefonu 95'i, 100 armatürün 76'si, 100 yapiliyor. Çin mallarinin orani yüzde aksesuarlarinin yüzde 80'i Çin gözlügün 45'i, 100 halinin 25'i, 100 25'ten yüzde 40'a çikti. maliyken, simdi bu oran yüzde klimanin 50'si Çin mali. 90'a çikti.Ankara Ticaret Odasi'nin yaptigi -Kimyevi madde, boya ve yan arastirma, Türkiye'de 30 sektörün sanayi: Sektördeki payi yüzde -Elektronik esya: Sektör payi Çin mallarinin istilasina ugradigini 10'dan yüzde 40'a yükseldi. yüzde 50'den yüzde 55'e yükseldi.ortaya koydu. Kaçak olarak giren 
Çin mallari da hesaba katildiginda -Hali-mobilya: Piyasa payi yüzde -Oto lastigi: Sektördeki payi 
Çin istilasinin Türkiye'ye yillik 15'ten 10 ay içinde yüzde 25'e çikti. yüzde 5-7.
maliyeti 5-7 milyar dolar arasinda -Elektrikli cihaz ve malzeme: Marka -Saraciye: Ithalatin tamami bulunuyor. Aygün, "Çin mallarina sahteciliginin çok yüksek oldugu bu Çin'den yapiliyor. Çin mallarinin karsi Çin seddi kurmazsak sektörde Çin mallarinin orani pazar payi yüzde 30.çökecegiz" dedi. yilbasina -Hediyelik esya: Sektördeki payi Arastirmada, yurda kaçak olarak göre yüzde 20'den yüzde 60'a yüzde 15-20'den 10 ayda yüzde giren Çin mallari yüzünden yükseldi. Zaman saatleri ve 40'a çikti.milyonlarca dolar vergi kaybi termostatlarda bu oran yüzde 70'i dogdugu ve binlerce kisinin issiz -Cam ve cam ürünleri: Sektördeki buluyor.kaldigi belirtildi. payi yüzde 20'den yüzde 30'a 

-Fotograf malzemeleri: Çin ulasti.Arastirmada, Çin firmalarinin devlet mallarinin sektördeki payi destekli olmasinin, sendikal haklarin -Ayakkabi: Sektördeki payi yüzde yilbasindan bu yana yüzde 25'ten yoklugu, düsük ücret, düsük vergi, 15'ten yüzde 25'e çikti.yüzde 40'a yükseldi.marka hirsizligi ve kopyalama gibi 
-Beyaz esya: Piyasa payi yüzde önemli haksiz rekabet unsurlarinin -Motorlu tasit ve yedek parça: Her 10.varliginin Çin mallarinin maliyetini türlü kalite sorununa ragmen 

düsürdügü ve fiyat cazibesi yarattigi sektördeki payi yüzde 2'den yüzde -Mefrusat: Çin mallari sektörün kaydedildi. Çin mallarinda kaliteden 5'e çikti. yüzde 25'ini ele geçirmis ve dayanikliliktan söz etmenin durumda.-Kirtasiye: Çin'den ithal edilmeyen mümkün olmadigi ifade edilen 
malzeme yok denecek kadar az. arastirmada, "Bu yüzden Çin mali -Ecza: Çin'den ilaç hammaddesi 
Marka sahteciliginin en çok almanin astari yüzünden pahali hale ithal ediliyor. Piyasa payi yüzde 2.
görüldügü sektörlerin basinda geliyor. Ancak, tüketici tercihini -Tuhafiye: Çin mallarinin payi geliyor. Sektördeki payi yüzde cebine bakarak yaptigi için hem yüzde 15.30'dan yüzde 45'e yükseldi.vatandas, hem devlet alirken de 

satarken de kaybediyor" denildi. -Mensucat: Pamuklu mensucatin -Esantiyon-matbaa: Esantiyon 
yüzde 75'i, kadifenin yüzde 50'si piyasasinin yüzde 40'i, ajanda YILLIK MALIYETI 5-7 MILYAR Çin mali."piyasasinin yüzde 15'i Çin mali.DOLAR ARASINDA
AYGÜN: "ÇIN MALLARINA -Nalburiye: Sektördeki Çin Su anda halen igneden iplige her KARSI ÇIN SEDDI mallarinin orani yüzde 35.alan Çin mallarinin vitrinlerde ve KURMAZSAK ÇÖKERIZ”tezgahlarda yer alarak yerli sanayiyi -Gözlükçülük: Sektördeki Çin mali tehdit ettigi belirtiliyor. 2002 yilinda ATO Baskani Sinan Aygün, Çin yüzde 40'dan yüzde 50'ye ulasti. Çin'den yapilan ithalatin 1 milyar mallari ile rekabet edebilmek için Geçen yil 160 imalatçi firma 125 milyon dolar oldugu hatirlatilan Türkiye'nin ucuz mal üretmesi bulunan sektörde bu yil 20'ye yakin arastirmada, Çin'den yapilan gerektigini belirterek, bunun için firma kaldi.ithalatin bu yilin ilk alti ayinda 1 üretici firmalarin üretimlerini 

milyar 37 milyon dolara kadar -Bilgisayar ve aksami: Çin Anadolu'ya, kalkinma planina 
ulastigi, yilsonunda bu rakamin 2 mallarinin payi yüzde 50. alinan illere kaydirmalari 
milyar dolari asmasinin beklendigi gerektigini söyledi. Aygün, söyle -Klima: Çin mallarinin pazar payi ifade edildi. Türkiye'ye kaçak olarak devam etti:yüzde 35'ten yüzde 50'ye yükseldi.giren Çin mallari da hesaba 

"Çin uru piyasalarin bütün katildiginda Çin istilasinin -Konfeksiyon: Yilbasinda trikolarin bedenini yavas yavas sariyor. Türkiye'ye yillik maliyetinin 5-7 yüzde 30'u, abiye kumaslarin yüzde Amerika ve Avrupa ekonomileri milyar dolar arasinda bulundugu 80'i Çin maliydi. Bu oranlar sirasiyla bile Çin mallari istilasi karsisinda belirtildi. yüzde 40 ve yüzde 90'a ulasti. diz çöktü. Çin mallarinin istilasina 
ATO'nun arastirmasina göre, -Manifatura: Taslanmis ipek, karsi Çin seddi kurmazsak 
bisikletten seramige, haci battaniye ve muhtelif kumaslarin çökecegiz. Türkiye'de 
çantasindan elektronik esyaya kadar yüzde 35-40'i Çin maliyken, bu oran girmedikleri sektör neredeyse 
Türk mallarinin yerini alan Çin yüzde 45'e çikti. kalmadi. Simdi sirada demri-çelik, 
mallari 30 sektörü söyle etkiledi: mermer ve kimya sanayi var. -Tibbi malzeme: EKG cihazi, Üretim maliyetleri düsürülmezse, "-Oyuncak sektörü: "Çin mallarinin ameliyat masasi, ameliyat eldiveni Türk firmalari yerle bir olacak. bu yilin basinda yüzde 80 olan Çin'den geliyor. Çin mallarinin payi Ekonomik alanda Türkiye'ye sektördeki payi yüzde 95'e çikti. yüzde 50'den yüzde 55'e yükseldi. kadar uzanan Çin seddi ancak ve 
-Insaat malzemeleri sektörü: ancak üretim maliyetlerinin -Büro makinalari: Yedek parçalar 
"Sektörün yüzde 20'sini Çin mallari düsürülmesiyle yikilabilir."Çin'den ithal ediliyor. Ucuz isgücü 
ele geçirmis durumda. Yilbasinda nedeniyle birçok fabrika Çin'de Haber: ANADOLU AJANSIvanalarin ve armatürlerin yüzde 25'i fason üretim yapiyor. Çin mallarinin 20/12/2003 16:44Çin maliyken, bu oran yüzde 76'ya sektördeki payi yüzde 5'ten yüzde 

Külçe altin Mayis ayinda yatirimcisina 

Üretici Fiyatlari Endeksi (ÜFE) ile 

indirgendiginde yüzde 9,81, TÜFE ile 

indirgendiginde ise yüzde 8,94 oraninda getiri 

sagladi.

Türkiye Istatistik Kurumu (TÜIK), seçilmis 

finansal yatirim araçlarinin Mayis ayi 

itibariyle reel getiri oranlarini açikladi.

Buna göre, Mayis ayinda ÜFE ile 

indirgendiginde, ABD Dolari yüzde 4,81 ve 

mevduat faizi yüzde 1,83 oraninda reel getiri 

saglarken, IMKB 100 Endeksi yüzde 3,77 ve 

avro yüzde 1,77 oraninda yatirimcisina 

kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiginde dolar yüzde 3,97 ve 

mevduat faizi yüzde 1,02 oraninda reel getiri 

saglarken, IMKB 100 Endeksi yüzde 4,54 ve 

avro yüzde 2,55 oraninda gerileyerek 

yatirimcisini üzdü.

-6 AYLIK VE YILLIK 

DEGERLENDIRMELERDE BORSA 

KAZANDIRDI-

Finansal yatirim araçlari ÜFE ve TÜFE ile 

indirgendiginde külçe altin 3 aylik, IMKB 

100 Endeksi ise hem 6 aylik hem de yillik 

degerlendirmelerde en yüksek reel getiriyi 

saglayan yatirim araçlari oldu.

Külçe altin 3 aylik degerlendirmelerde ÜFE 

ile indirgendiginde yüzde 8,32, TÜFE ile 

indirgendiginde yüzde 10,81 oraninda getiri 

sagladi.

30 Sektörde
Çin Ýstilasý



79. Ýzmir Enternasyonal Fuarý Yeþil Tesisler Konferansý kayýt yaptýrmak gerekiyor.
TARÝH: 27 Aðustos- 5 Eylül 2010 TARÝH: 5-6 Ekim 2010 AYRINTILI BÝLGÝ: 
YER: Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný, YER: swissotel-Ýstanbul www.smartage.com.tr

KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için Kültürpark, Ýzmir
KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için kayýt yaptýrmak gerekiyor. BSI Forum 2010

AYRINTILI BÝLGÝ: TARÝH: 21 Ekim 2010kayýt yaptýrmak gerekiyor.
YER: Green Park Otel, Pendik/12.00-AYRINTILI BÝLGÝ: www.yesiltesislerkonferansi.com
18.00www.izmirfair.com.tr

3. Deniz Sistemleri Semineri KATILIM KOÞULLARI: Katýlým 
TARÝH: 11-12 Ekim 2010Kurumsal iþ zekasý ve veritabaný ücreti KDV dahil 60 TL.
YER: ODTÜ Kültür Kongre Merkezi AYRINTILI BÝLGÝ: www.bsi-üzerinde analitik konferansý KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için TARÝH: 15 Eylül 2010 turkey.com
kayýt yaptýrmak gerekiyor.YER: Sofa Otel, Niþantaþý, Ýstanbul
AYRINTILI BÝLGÝ: KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için EIF 2010 Enerji Kongresi
www.denizsistemlerisemineri.com TARÝH: 21-22 Ekim 2010kayýt yaptýrmak gerekiyor.

YER: Sheraton Otel-AnkaraAYRINTILI BÝLGÝ: Guide/0212-327 
Özgür Web Teknolojileri Günleri KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için 84 86 TARÝH: 15-16 Ekim 2010 kayýt yaptýrmak gerekiyor.
YER: Ýstanbul Yeditepe Üniversitesi 26 AYRINTILI BÝLGÝ: Biliþim Zirvesi’10
Aðustos yerleþimi4-5 Ekim 2010 www.enerjikongresi.com
KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için Lütfi Kýrdar Fuar ve KongreMerkezi

www.bilisimzirvesi.com.tr kayýt yaptýrmak gerekiyor. Webit 2010
AYRINTILI BÝLGÝ: TARÝH: 27-29 Ekim 2010

CeBIT Biliþim Eurasia 2010 YER: Sofya Bulgaristanwww.ozgurwebgunleri.org.tr
6-10 Ekim 2010 KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Demand Forecasting Workshop kayýt yaptýrmak gerekiyor.
Büyükçekmece Ýstanbul TARÝH: 18-19 Ekim 2010 AYRINTILI BÝLGÝ: 
www.cebitbilisim.com YER: Point Otel-Barbaros, Ýstanbul www.webitexpo.com

KATILIM KOÞULLARI: Katýlým için 
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Biliþim Zirvesi’10, bu yýl da geçen yýllarda uygulamalarýnýn sayýsal uçurumun yönetimi
• Kurumsal kaynak planlama: Her an, her Türkiye’nin bilgi ve iletiþim teknolojileri olduðu gibi farklý alanlarýn nabzýný tutacak giderilmesi ve bölge barýþýnýn 
yerden üretimi yönetmek konusunda dünyaya açýlan ticaret kapýsý forumlar ve en son teknolojik geliþmelerin saðlanmasýndaki katkýsýna da deðinilecek. 
• Pazarlama 2.0: Sayýsal müþteri bilgisi ve CeBIT Biliþim Eurasia, bu yýl iþ dünyasýna aktarýlacaðý Ýþ Çözümleri ve Teknoloji Baþbakanlýk E-devlet Danýþma Grubu’nun 
deðeri oluþturmak yönelik olarak artan iþ organizasyonlarý ve oturumlarýna ev sahipliði yapacak. Zirve ve DPT Bilgi Toplumu Daire 
• Ýþ süreçlerinde dýþ kaynak kullanýmý ve yeni bölümleri ile etkili bir iþ platformu bu yýl e-Devlet tema gününde ilk kez Baþkanlýðý’nýn desteði ve katýlýmýyla 
SaaS sunacak. Geçen yýl fuara katýlýmcý gerçekleþecek Devletlerarasý e-Devlet düzenlenecek forumun ana baþlýklarý ise 
• Bilgi ve Doküman Yönetimi þirketlerin gerçekleþtirdiði 5 milyar avro Forumu ile de bölge ülkelerdeki baþarýlý e- þöyle sýralanacak:

civarýnda olan iþ hacminin  bu yýl 6 milyar devlet projeleri ve iþbirliði olanaklarýný da 
avroya çýkarýlmasý hedefleniyor.gündeme taþýyacak. Geçen yýl olduðu gibi 
6-10 Ekim tarihlerinde Ýstanbul Tüyap bu yýl da zirve kapsamýnda yapýlacak olan 
Kongre ve Fuar Merkezi’nde Yeni Medya Forumu ise yeni iþ yapýþ 
gerçekleþecek fuar, bu yýl farklý modelleri ve yeni fýrsatlarýn tartýþýlacaðý 
organizasyonlarla fuara gelecek iþ bir platform sunacak.
heyetlerini de aðýrlamaya hazýrlanýyor.  

Yeni Medya Forumu, yeni iþ modellerini “Anadolu VIP Heyeti” çerçevesinde 
ortaya koyacak Anadolu’daki sanayi ve hizmet 
Biliþim Zirvesi’10 geçen yýl olduðu gibi bu sektörlerinin önde gelen þehirlerindeki 
yýl da Yeni Medya Forumu’na ev sahipliði þirketlerin üst düzey yöneticilerinin 
yapacak. 5 Ekim’de Lütfi Kýrdar Kongre aðýrlanacaðý fuarda, þirket çalýþanlarý ve 
ve Sergi Sarayý’nda Internet Advertising orta düzey yöneticiler de illerin Sanayi ve 
Bureau, MOBÝLSAD ve IPTV Derneði Ticaret Odalarý ile koordineli olarak fuara 
iþbirliðiyle gerçekleþecek Forum, yeni getirilecek. Bu yýl ilk kez gerçekleþecek 
medyadaki son geliþmeler ve yarattýðý yeni “b2fair Matchmaking” organizasyonu ise 
fýrsatlara ýþýk tutacak. Teknolojinin oluþturulacak özel bir alanda katýlýmcýlar, 
geliþtirdiði iletiþim araçlarý ile tüketicinin fuarý ziyaret eden satýn alma yetkilileri ve 
yarattýðý medya dünyasýnda iþ ve karar vericilerle yüz yüze görüþme ve 
pazarlamanýn konumu, sosyal aðlar ve anlaþma olanaðý sunacak.
mobil medya konularýnýn tartýþýlacaðý 

Akýllý kentler ve akýllý yaþam kavramý öne forumda, ele alýnacak diðer konular ise * Türkiye’de e-devlet vizyonu ve gelecek • Risk yönetimi sistemleri
çýkacakþöyle sýralanacak: • Coðrafi Bilgi Sistemlerion yýl hedefleri

* Yeni medyanýn iþ yapýþ modelleri • Yeni nesil çaðrý merkezi çözümleri* Bölge ülkelerinin e-devlet politikalarý ve Bu yýl CeBIT Biliþim Eurasia’da kiþi ve * Yeni medyada para nerede? • AB fonlarýndan nasýl yararlanmalýyýz?uygulamalarý, hedefleri* Sosyal aðlarýn iþ dünyasýna etkisi kurumlarýn günlük hayatta yaþam * Ülkelerarasý e-devlet projelerinin * Sosyal medyada nasýl farklýlaþabilirsiniz kalitesini deðiþtirecek olan “Akýllý Yaþam Teknoloji oturumlarý:paylaþýmý ve iþbirliði olanaklarý.* IPTV ve geleceði Konseptleri” bölümü ön plana çýkacak 
* Dijital içeriðin daðýtým modelleri • Bilgi güvenliði konulardan birisi olacak. Bu kavram Ýþ ve Teknoloji Oturumlarý, iþ 

• Kurumsal mobil teknolojiler çerçevesinde “Akýllý Kentler”, e devlet ve çözümlerinde en yeni teknolojileri e-Devlet projeleri için bölgesel iþbirliði • Að teknolojileri e-belediye hizmetleri 5. salonda yansýtacakfýrsatlarý, Devletlerarasý e-Devlet • Sanallaþtýrma oluþturulacak özel bir bölümde ele Bu yýl farklý alanlarda en yeni teknoloji Forumu’nda konuþulacak • Geniþbant teknolojileri alýnacak. Ýçinde bir forum alaný ve çözümlerinin Biliþim Zirvesi katýlýmcýlarý Bu yýl Biliþim Zirvesi’nde ilk kez • Tümleþik iletiþim (unified seminer salonu da bulunan bu bölümde, için aktarýlacaðý adres, yine Ýþ Çözümleri gerçekleþtirilecek etkinliklerden biri de 5 communications) sektör duayenlerinin de katýlýmlarý ile ve Teknoloji Oturumlarý olacak. Etkinlik, Ekim’de gerçekleþtirilecek olan • Mobil navigasyon ve lokasyon bazlý gerçekleþtirilecek olan panel ve seminerler iþ ve teknoloji yönetici ve uzmanlarýnýn Devletlerarasý e-Devlet Forumu olacak. servisler ile yakýn gelecekte hepimizin hayatýný vizyonlarýný geliþtirerek, en son teknolojik • Bulut bilgiiþlem (cloud computing)Birbiri ile bütünleþmiþ, etkin, þeffaf ve etkileyecek olan akýllý yaþam kavramlarý geliþmelerden haberdar olmalarýný • Fiber optik teknolojilerin geleceðibasitleþtirilmiþ iþ süreçlerine sahip bir ele alýnacak. 6. salonda ise belediyeler ve saðlayacak. Ýþ Çözümleri ve Teknoloji • Akýllý ev-ofis teknolojileriyapýlanma gerektiren e-Devlet kamu kurumlarýnýn gerçekleþtirdikleri e-oturumlarý olarak iki ayrý baþlýkta uygulamalarý konusunda çevre ülkelerde dönüþüm projeleri ve teknolojik gerçekleþecek etkinlik, otuzdan fazla Biliþim Zirvesi’10 Forumlarýyapýlan baþarýlý projelerin aktarýlacaðý uygulamalarý kamu ile buluþacak. *Yeni Medya Forumu , 5 Ekim Salý Lütfi konuda teknoloji gündemine ýþýk tutacak. etkinlikte bu konuda iþbirliði ve teknoloji Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kýbrýs Kýrdar Kongre ve Sergi SarayýEtkinlikte yer alacak konu baþlýklarý ise transferi olanaklarý da gündeme taþýnacak. * Devletlerarasý e-Devlet Forumu, 5 Ekim Türk Cumhuriyeti’nden davet edilen ilgili þöyle sýralanacak:Ýran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Dubai, Salý Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn yetkilileri Moldova, Arnavutluk vb ülkelerden e- Ýþ çözümleri oturumlarý: de, fuar alanýnda Akýllý Kentler / Smart devlet liderleri ve kamu görevlilerinin Ýþ hacmi CeBIT Biliþim Eurasia’da Cities uygulamalarý ve dönüþümleri katýlýmýyla gerçekleþecek forumda e-devlet • Gelecek nesil iþ zekasý ve performans büyüyecek hakkýnda bilgi alma olanaðý da bulacak.

Biliþim Zirvesi’10, Forumlarla Farklý Konularý 
Gündeme Taþýyacak

ETKÝNLÝKLER

Interpromedya Haber Merkezi bthaber@interpromedya.com.tr 

Interpromedya Haber Merkezi bthaber@interpromedya.com.tr 



Barýþ GÜZEL

Halkla Ýliþkiler ve 
Reklamcýlýk Bölümü

Ýstihbarat Raporu'na göre Türkiye fazla bilinçlenme çaðrýsý yaparken, 
zararlý kodlarýn bilgisayarlara sürekli güncellemenin de çok 
bulaþma oranýnda baþý çekmekle önemli bir tedbir olduðuna dikkat 
birlikte olumlu geliþmeler de çekiyorlar. Microsoft'un kötü 
yaþýyor. Örneðin, geçen yýlýn ilk amaçlý ve sahte güvenlik 

Microsoft tarafýndan ilk kez 
yarýsýnda 1 milyon 161 bin yazýlýmlarýna karþý geliþtirdiði 

Türkçe yayýnlanan Güvenlik 
bilgisayar zararlý kodlardan güvenlik ürünleri 2009'un ilk 

Ýstihbarat Raporu 'nun sekizinci 
temizlenirken, ikinci yarýda bu oran yarýsýnda dünya çapýnda 5.3 milyon 

sürümü (SIRv8) sonuçlarýna göre 
yüzde 26,2 oranýnda gerileyerek bilgisayarý temizlerken, yýlýn ikinci 

dünyada bilgisayarlara en çok 
temizlenen bilgisayar sayýsý 857 yarýsýnda bu sayý artarak 7.8 

virüs bulaþan ülke Türkiye. 
bine düþtü. Bu nedenle Türkiye milyona yükseldi.Win32/fakeXPA 
zararlý koddan temizlenen isimli sahte güvenlik yazýlýmý Bilgisayar güvenliði saðlama 
bilgisayar sayýsýnda azalma Microsoft'un dünyada saptadýðý en açýsýndan yapýlan deðerlendirmeye 
açýsýndan da ilk sýrada yer alýyor. yaygýn tehditlerden biri olurken, göre geçen yýlýn ikinci yarýsýnda 
Güvenli bir bilgisayar ortamý Microsoft tüketicileri sahte Türkiye'de her bin bilgisayardan 
sunmayý hedefleyen Microsoft, güvenlik yazýlýmlarýna karþý 20'sine virüs bulaþtý. Dünya 
Güvenlik Ýstihbaratý Raporu her altý bilinçlendirmek için tüketici odaklý genelinde 26 ülkeden 500 milyonu 
ayda bir düzenli olarak üç yeni video hazýrlayarak internet aþkýn sayýda bilgisayardan derlenen 
yayýnlanmaktadýr. Araþtýrmanýn adresine yükledi.ve web ortamýnda milyarlarca 
ortaya koyduðu çarpýcý neticeye sayfayý, 300 milyonu aþkýn hotmail 
göre virüs bulaþma olasýlýðý adresi 'ni kapsayan verilerle 
açýsýndan Microsoft' un yeni nesil hazýrlanan raporda, Türkiye binde 
iþletim sistemi Windows 7, 20 (yüzde 0,20) oraný ile 
Windows Xp' ye oranla iki kat daha deðerlendirmeye katýlan 26 ülke 
güvenli olarak ortaya çýktý. arasýnda ilk sýrada yer alýyor. 
Microsoft yetkilileri, virüslere karþý Türkiye'yi Brezilya ve Ýspanya 
önlem, zararlý yazýlýmlara, e-posta izliyor. Microsoft Güvenlik 
þifresi çalýnmalarýna karþý daha 

En Çok Virüs Bulaþan Ülke Türkiye
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iPhone 4 Türkiye’de 
Piyasaya Sürüldü!

iPhone 4 sonunda Türkiye’ye 
gelebildi.

Satýþa sunulduðu ilk günden bu yana 
problemleri ve ekstra olan özellikleri 
ile gündemden düþmeyen iPhone 4 
sonunda Türkiye’de piyasaya sürüldü. 
Ama iPhone 4 Türkiye fiyatý oldukça 
uçuk denebilir…
Türkiye’de Gold Teknoloji 
Marketleri’nin aracýlýðý ile Türkiye 
piyasasýndaki yerini alan Apple’ýn son 
bombasý iPhone 4, dudak uçuklatan 
fiyatý ile bekleyiþte olan meraklýlarýný 
üzdü. Çünkü iPhone 4 Türkiye’deki 
satýþ fiyatý 2779 TL ve üstelik 
Türkiye’de sadece 16GB’lýk modeli 
satýþa sunulmuþ þu anda. Birçok 
sorunlarýndan bazýlarý : Anten sorunlarý 
(bknz: iPhone 4'te Ýnanýlmaz Sorun ve 
Garip “çözüm” Açýklamasý) ile oldukça 
eleþtri oklarýna maruz kalan hatta 
rakipleri karþýsýnda alay konus bile olan 
(bknz: Nokia, Motorola)
Bu sene Eylül’de Vodafone ve Turkcell 
iPhone 4 kampanyalý satýþlarýna start 
verecekler. Bu operatörlerin 
kampanyalý fiyatlarýnýn ise ne seviyede 
olacaðý þimdiden merak konusu oldu.
Peþin fiyatlandýrma seçenekleri ile 
2500 TL’ye varan bir ücrete insede 
yinede bu fiyat beklen miktarýn çok 
üstünde oldu. Çünkü bu zamana kadar 
iPhone 4'ün en yüksek fiyattan satýldýðý 
ülke olarak Ýtalya vardý ve 32GB 
modeli hemen hemen 1550 TL, 
16GB’lýk modeli ise yaklaþýk 1300 TL 
idi. Türkiye’de ise 2700 TL.

Kaynak: www.bilisimhaber.com

; Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Biliþim ve iliþkin farkýndalýk ve bilince sahip her 
Enstitü kuruluþunu müteakiben YÖK'e Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans meslekten bireyler yetiþtirilmesine katký 
yüksek lisans, doktora ve e-yüksek Programý baþvurularý yarýn baþlýyor. saðlamak.
lisans baþvurularýnda bulundu. Bu 

"Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Biliþim ve Bilgi çaðý olarak adlandýrdýðýmýz 21. taleplerden ilk olarak "Biliþim ve 
Teknoloji Hukuku Enstitüsü", 28 Nisan yüzyýlda biliþimden etkilenmeyen kiþi, Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans 
2010 tarihli, 27565 sayýlý Resmi kurum veya meslek mevcut deðil. Bu Programý" onaylandý.
Gazete'de yayýmlanan 2010/280 karar yüzyýlý karakterize eden olgu biliþim 

Programýn amacý; Ýstanbul Bilgi sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile olunca, bunun temas ettiði her noktada, 
Üniversitesi olarak 1998 yýlýndan beri kuruldu ve 16 Mayýs 2010 tarihli 27583 biliþim hukukunun çözümlemesi ve 
biliþim hukuku konusunda sahip sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan herkesin bilmesi gereken sorunlar 
olduðumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi Yönetmelik ile faaliyete geçti. karþýmýza çýkýyor. Hukukçular için 
talep eden herkesle paylaþarak; biliþim hukuku, ayrý ve özel uzmanlýðý "BÝLÝÞÝM VE TEKNOLOJÝ HUKUKU ülkemizde açýkça ihtiyaç duyulan ve bilgiyi gerektiren hukuk branþý içinde ENSTÝTÜSÜ", ÜLKEMÝZÝN BU biliþim hukukuna vakýf, deneyimli ayrý bir dal. ALANDAKÝ ÝLK ENSTÝTÜSÜ hukukçular ve biliþimciler ve konuya 

Google Beyaz planlanan hizmette, kiralanan film görüþme trafiðini hýzlandýran 
Perdeyi Açýyor veya video içeriði bilgisayara Google, film kiralama uygulamasýný 

indirilmeden, anýnda izlemek Google TV’ye de entegre 
Ýnternet arama motoru Google, edebileceði ve uygulamaya canlý 
Youtube üzerinden dünya çapýnda spor karþýlaþmalarýný da 
paralý sinema hizmeti vermek için ekleyebileceði gelen haberler 
düðmeye bastý. Financial Times arasýnda.
Gazetesi’nin haberine göre 400’den 
fazla filmden oluþan bir katalogu Dünyanýn en büyük video paylaþým 
bulunan YouTube bu yýl sonuna sitesi Youtube’u 2006’da 1.65 
kadar 5 dolara online film milyar dolara alan Google, bu yýlýn 
seyrettirecek. baþýndan bu yana Youtube’ta film 

kiralama uygulamasýnýn beta 
Ýlk olarak ABD’de uygulamaya versiyonu üzerinde çalýþýyor. 
baþlanmasý beklenen hizmet ile Apple’ýn ise önümüzdeki günlerde 
Google, ABD’de ücretli içerik Apple TV ile 1 dolara TV programý 
kiralama hizmeti sunan Netflix ve kiralama hizmetini devreye almasý mümkün olacak. Hollywood’un Hulu’ya rakip olmayý hedefliyor. bekleniyor.önde gelen film stüdyolarýyla bir Kiralanacak olan her bir içerik için 

süredir içerik anlaþmasý için yaptýðý 5 dolarlýk bir ücret konulmasý Kaynak:www.haberturk.com

Türkiye'nin Ýlk Biliþim ve Teknoloji Enstitüsü Açýldý
YÖK'ten 
Onay Çýktý



hýzlandýrmýþtýr. bilimsel çalýþmalarla Atýlým  Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, 
Üniversitesi mezunlarýný bir araya mesleki ve bilimsel yaþantýlarýna Hepimizi ortak bir paydada buluþturan 
getirmeyi hedefleyen Derneðin baþlýca katkýda bulunmak amacýyla etkin bu güzel süreçte, siz mezun 
amaçlarý þunlar olacaktýr; çalýþmalar yapmak ve Üniversite arkadaþlarýmýzýn, birlikteliðimize, 
 Atýlým Üniversitesi mezunlarý öðrencilerine staj, burs, eðitim vb. dostluðumuza, Atýlým markasýna ve en Atýlým Üniversitesi Mezunlar Derneði arasýndaki dayanýþmayý artýrmak, olanaklar saðlayýp, ihtiyaç duyduklarý önemlisi deðerlerimize sahip (ATILIM-MED), Atýlým Üniversitesi  Atýlým Üniversitesi öðrencileri ve konularda yardýmcý olmak, çýkacaðýnýza inanýyoruz. mezunlarý arasýnda dayanýþma ve mezunlar arasýnda baðlýlýk ve  Mezunlarýn birikimlerini Türkiye'nin 

baþarý saðlamayý hedefleyen Ülkemizin ve üniversitemizin sosyal, dayanýþmayý öngören iliþkileri kurmak ve Üniversitenin sosyal, teknolojik 
birliktelik sürecini sonsuza kadar kültürel ve bilimsel geliþimine katkýsý ve geliþtirmek, kültürel ve toplumsal duyarlýlýðýn 
yaþamak adýna, 25 Nisan 2006' da olacaðýný düþünen herkesi, sorumluluk  Üniversitenin teknoloji, eðitim, bilim, geliþimine katkýda bulunacak þekilde 
resmen kurulmuþtur. bilinciyle bu oluþuma destek vermeye araþtýrma ve danýþmanlýk vb. alanlarda yönlendirmek, 

davet ediyoruz. geliþmesine katkýda bulunmak adýna  Amaç ve çalýþma konularýný Atýlým Üniversitesi Mezunlar 
maddi, manevi, yardým ve destek gerçekleþtirecek kaynaklarý saðlamak Derneði, Atýlým Üniversitesi'nin Unutmayalým ki; Atýlým ismi 
saðlamak, üzere ekonomik giriþimlerde ilklerine ve yeniliklerine eklenen hayatýmýz boyunca taþýyacaðýmýz bir 
, bulunmak.halkalardan biri daha markadýr. Bu markayý daha da 
 Mezunlara iþ imkanlarý saðlamak olmuþtur.Atýlým-MED ve Atýlým güçlendirmek için hepimize görev 
amacýyla çalýþmalar yapmak ve bu Üniversitesi, derneðin kuruluþ düþüyor.
amaçlar çerçevesinde diðer ulusal ve fikrinden itibaren, toplantýlar AMACIMIZ, uluslararasý dernek ve kuruluþlarla gerçekleþtirmiþ, iþbirliði faaliyetlerini 

Gerek sosyal ve kültürel, gerekse temas ve iþbirliðinde bulunmak, geliþtirerek çalýþmalarýný 

http://www.atilim-med.org.tr

Trend´s Journal dergisine göre meslekler listesinde ilk sýralarda... programlarý, gelecekte bu iþle piyasaya çýkmadan bile genel tüketici 
geleceðin en iyi iþi, maðazalarda Ýnsan ömrü uzarken, Parkinson ve uðraþanlara inanýlmaz paralar tarafýndan tanýnmýþ oluyor.
alýþveriþ ortamý yaratan deneyim Alzheimer gibi hastalýklarla savaþmak kazandýracak.
tasarýmcýlýðý... için gerekli araþtýrmalarý yapanlar ise, Yetenek Avcýlarý

týbbýn en popüler isimleri.
Deneyim Tasarýmcýsý Þehir Planlayýcýsý Eðlence dünyasýnýn ihtiyacý olan yeni 

Web Tasarýmcýsý yüzleri ortaya çýkarmak... Bu iþ basit 
Perakende sektöründe çalýþan bu Nüfusun artmasý, þehirlerde hayatý görünmesine raðmen birçok neslin 
yetenekli kiþiler özellikle maðazalara Ýnternet üzerinde kendine ait bir sitesi zorlaþtýrýyor. Her türlü etkinliðin ve eðlence kültürünün ve tüketim 
gelen müþterilerin etkilenmesi üzerine olmayan þirketler artýk müþteriler yerleþim bölgelerinin detaylý eðiliminin þekillenmesini de saðlýyor.
odaklanýyor. Bunun içine çekici duvar tarafýndan yeterince ciddiye alýnmýyor. planlanmasýný saðlamak zorlaþýyor. Bu 
boyalarýnýn kullanýlmasý, pencerelerin O yüzden her þirketin, her yüzden dünya çapýnda birçok þehir Satýn Alma Ajanlarý
doðru yerlere açýlmasý giriyor. organizasyonun kendine ait bir sitesi yeniden planlanmaya ihtiyaç duyuyor.
Maðazada belli bir atmosfer olmasý gerekiyor. Bu da web Özellikle büyük maðazalarýn nelere 
yaratýlarak, satýlmak istenen eþyanýn tasarýmcýlarýnýn gittikçe daha büyük Medya Promosyoncusu ihtiyacý olduðunu, hangi ürünlere 
müþteri gözünde çekici olmasý bir öneme sahip olmasýný saðlýyor raflarýnda yer vermesi gerektiðini, 
saðlanmaya çalýþýlýyor. Bu mesleði normal halkla iliþkilerle hangi ürünlerin yeterince müþteri 

Ýnternet Güvenliði karýþtýrmamak lazým. Sadece dedikodu, bulamayacaðýný belirleyen kiþiler...
Týbbi Araþtýrmalar kulaktan dolma bilgilerin yayýlmasýný 

Ýnternet üzerinde kiþisel bilgilerin çok saðlamaktan ibaret. Özellikle internet 
Týp, senelerden beri en popüler rahat kullanýlmasý yüzünden güvenlik yeni çalýþma alanlarý. Böylece bir ürün 
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Mezunlar Derneðimizi Ne Kadar Tanýyorsunuz?

Atýlým Üniversitesi Kariyer Planlama faydalanabilmek için Atýlým'lý 
ve Mezunlarla Ýletiþim Ofisi olmak yeterli. Aþaðýdaki linke 
,öðrencilerinin kiþisel geliþimlerine týkladýktan sonra kullanýcý adý 
katkýda bulunarak mezuniyet sonrasý ve þifrenizi girerek 
iþ hayatýna çok yönlü hazýrlamak; Özgeçmiþinizi 
baþarýlý olacaklarý iþi tercih oluþturabilirsiniz. Bütün 
etmelerinde yön göstermek amacýyla öðrenciler ve mezunlar kariyer 
kurulmuþ bir birimdir. Ýþ dünyasýnýn bilgi sistemine , öðrenci bilgi 
Atýlým Üniversitesi mezun ve sistemindeki kullanýcý adý ve 
öðrencilerine ulaþmalarý artýk çok þifreleri ile giriþ yapabilirler. 
daha kolay... Kullanýcý bilgilerinizi öðrenmek 

için  adresi 
Atýlým Üniversitesi Kariyer Planlama ile irtibata geçebilirsiniz. 
ve Mezunlarla Ýletiþim 
Koordinatörlüðü sayfasýndan 
mezunlara ulaþýlabilen portal hizmete 
girdi. Teknolojik alt yapýsý, güncel 
bilgilerle oluþturulan müfredatýyla iþ 
dünyasýna nitelikli insan gücü 
yetiþtiren Atýlým Üniversitesi'nin 
"KARÝYER PORTALI" açýlmýþtýr. 
Firmalarýn eleman ve stajyer 
seçebilecekleri sistemden 

ecevik@atilim.edu.tr

 

Kariyer Planlama ve Mezunlarla Ýletiþim Ofisimiz Ýþ Baþýnda 

Geleceðin Meslekleri Neler?

http://www.atilim-med.org.tr
mailto:ecevik@atilim.edu.tr
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Koç (21 Mart - 20 Nisan)
                                  Saðlýk problemleri, hayatýnýzdaki durgunluk, çözümsüz sorunlar, 

iþinizle, hayatýnýzla ilgili sýkýntýlar alttan alta devam etse de bu 

hafta yönünüzü  görmeye baþladýnýz. Pazartesi gününe rahatlamýþ 

, güçlü ve mutlu baþlýyorsunuz. Yeni kiþilerle tanýþabilirsiniz.  Salý 

günü  destek aldýðýnýz kiþilerle ilgili ters bir durum var. Destekleriniz 

yetiþmediði , çalýþmalarýnýz olgunlaþmadýðý için güzel sürprizlere 

henüz eriþemiyorsunuz. Kararlý davranýp, yoðun haberleþme ile bu  

sýkýntýyý aþacaksýnýz. Çarþamba günü yoðun çalýþacaksýnýz.  Perþembe günü maddi 

durumunuzla ilgili þahane bir geliþme var. Yoðun çalýþmalar ve görüþmeler yeni bir 

yatýrým, yeni bir iþ, yeni bir kurum desteði ile ilgili.  Vaatlerin yaný sýra elinize para 

geçecek. Cuma günü sürpriz kiþiler, destekler, geliþmeler, bilgiler hayatýnýzda somut 

deðiþikliklere neden olacak. Cumartesi günü iþinizdeki, hayatýnýzdaki, evliliðinizdeki, 

deðiþiklikleri kontrol altýna alýp, siz zorluyorsunuz. Pazar günü ortalýk sakinleþecek. Bir 

adým geri atmak istemiyorsunuz. 

Boða (21 Nisan - 21 Mayýs)
Aþk hayatýnýzdaki, çocuklarýnýzýn durumundaki belirsizlik devam ediyor. Sizi 

heyecanlandýran büyük kýsmete bir türlü ulaþamýyorsunuz. Nedenlerini 
anlamaya baþladýnýz. Pazartesi ve Salý günü sizin dýþýnýzdaki geliþmeler 

maddi durumunuzu, evinizi, hedeflerinizi etkiliyor. Hedeflerinize 
ulaþmanýz için attýðýnýz adýmlar yeterli deðil. Maddi sýkýntýlar 

olabilir. Salý günü evinizle ilgili maddi destek alabilirsiniz. Çarþamba 
günü iþinizdeki , hayatýnýzdaki belirsizliðin aþk hayatýnýzý, çocuklarýnýzý ve 

kapasitenizi zorlayacaðýný göreceksiniz. Bunlara çare arýyorsunuz. Aldýðýnýz 
desteklerle yeni bütçe oluþturacaksýnýz. Perþembe günü hayatýnýzý hangi ölçütlerle 

yürüteceðinizi, hangi kiþileri hayatýnýzda tutacaðýnýza karar vereceksiniz. Kaderinizi 
etkileyen kararlar alýyorsunuz, Yerleþim yeriniz ve düzeninizle ilgili harekete geçmek 

istiyorsunuz. Cuma günü beklediðiniz destek sosyal hayatýnýzdan gelecek. Þimdiye 
kadarki çalýþmalarýnýzýn eseri olan kiþiler veya durumlar hayatýnýza yeni bir ýþýk sokuyor. 

Önünüzü görmeye baþladýnýz. Geliriniz artabilir. Para alabilirsiniz. Yoðun iletiþim, 
eðlence devam ediyor. Peþinde olduðunuz kýsmet ayaðýnýza gelecek. Cumartesi günü 

belirsizliklerin gücü azalýyor, yeni giriþimler, maddi kazanç kapýlarý gündemde. Pazar 
günü aldýðýnýz haberler kayýplarýnýzý aþan kýsmetleri muþtuluyor. Nelerin elinizden 

alýnmýþ olduðunu görüyorsunuz. Gelecek için hazýrsýnýz. 

Balýk (20 Þubat - 20 Mart)
Ýliþkilerinizdeki engeller sizi daha da kamçýlýyor. Fedakarlýk etmeniz 

gerekse de sonuna kadar gideceksiniz. Ýletiþiminizdeki terslikler 
iliþkilerinizi baðlýyor. Sosyal hayatýnýzý baskýlayan koþullara direniyorsunuz. 
Pazartesi günü maddi durumunuz nedeniyle ailenizle görüþeceksiniz. Hayat 

tarzýnýzdaki yoðunluðu karþýlamak için para gerekiyor. Sevdikleriniz ve hayatýnýza 
yeni giren gruplar arasýnda kaldýnýz. Sevdiklerinizden yeterli destek alamadýðýnýz için 

yeniliklere açýksýnýz. Salý günü yaþama yöntemleriniz , iþ koþullarýnýz sizi yorgun düþürecek. 
Evinizdeki iliþkilerle rahatlamaya çalýþýyorsunuz. Çarþamba günü nihayet iliþkilerinizi 

baðlayan, sizi dumura uðratan koþullar düzeliyor. Baskýlara daha cesaretle yaklaþacaksýnýz. 
Perþembe günü hayatýnýzýn yönü ile ilgili seçimler yapmanýz lazým. Buna kafa yoruyorsunuz , 

bir yandan da sizi rahat býrakmayan koþullarý karþýlamaya çalýþýyorsunuz Cuma günü yakýn 
çevrenizle, hedeflerinizle ilgili yepyeni geliþmeler var. Sosyal düzeninizle ilgili yeni adýmlar 
atacaksýnýz. Yakýn çevrenizdeki kiþilerden geleceðinizle ilgili teklifler alabilirsiniz. Sizi çok 

sevindiren olumlu geliþmeler bunlar. Hayatýnýzý þekillendirecek. Biraz bekleyeceksiniz. Bunu 
yakýnlarýnýza anlatmaya can atýyorsunuz. Cumartesi günü yakýn çevreniz ve ailenizle 

iliþkileriniz mutluluk veriyor. Pazar günü düzeninizle ilgili size düþen görevler içinizi kemiriyor. 
Yakýn çevrenizden destek almak istiyorsunuz. 

Ýkizler (22 Mayýs - 21 Haziran)

Ýþinizdeki, evliliðiniz ve hayatýnýzdaki belirsizlikler, acýlar alttan alta devam 
etse de yavaþ yavaþ üstü kapanýyor. Hayatýnýzýn yeni akýþýyla, 

evinizle, yerleþiminizle ilgileniyorsunuz.  Büyük kýsmetler kapýda. 
Cesaretinizi toplamak üzeresiniz. Pazartesi günü yatýrým yapacaðýnýz 

konuyu, paylaþacaðýnýz parayý bir karara baðlayacaksýnýz. Salý günü maddi 
kazançlarýnýz hayatýnýzý hareketlendiriyor. Yeni anlaþmalar, hayatýnýza giren 

yeni kiþiler,  yatýrýmlarýnýzý ve iliþkilerdeki paylaþýmlarýnýzý olumlu etkiliyor. 
Çarþamba günü günlük hayatýnýzdaki kayýplarý düzene sokmak içinizi kemiriyor. Neyin 

eksik olduðunu görüyorsunuz. Daha güçlü ve canlýsýnýz, kendinizle ilgili yeni kararlar 
alacaksýnýz. Perþembe günü geçmiþin sizi nasýl daralttýðýný göreceksiniz. Bunlarý 

anlayýnca daha çok çalýþýp aþmayý istiyorsunuz. Cuma günü iþiniz, evliliðiniz, statünüzle 
ilgili çok güzel bir geliþme olacak. Bir ay boyunca bu konularda sizi mutlu eden 

açýlýmlara gideceksiniz. Hayatýnýza yeni bir kiþi girebilir. Katý tavrýnýz yumuþuyor. 
Kapýnýzdaki kýsmetleri deðerlendireceksiniz. Cumartesi günü yeni haberler, para ve yeni 

kiþiler hayatýnýza mutluluk katýyor. Pazar günü geçmiþten kalan pürüzler canýnýzý 
sýkabilir. Hemen üstüne gidip yeni bulduðunuz mutluluðu etkilemesini engelliyorsunuz. 

Yengeç (22 Haziran - 23 Temmuz)
Akademik hayatýnýz, davalarýnýz, amaçlarýnýz, hayat görüþünüz veya yurt dýþý 

iliþkilerinizdeki verimlilik, mutlu sürprizler devam ediyor. Sizin 
bunlarý hazmedip, hayatýnýza yerleþtirme konusunda sýkýntýlarýnýz var. 

Sosyal hayatýnýzdaki geliþmeler iliþkilerinizi deðiþtiriyor. Hafta 
boyunca beklemediðiniz kiþiler, kazançlar bütçenizi ve sizi 

rahatlatacak. Haftanýn ilk iki günü iþiniz, statünüz, evliliðiniz 
hayatýnýz üzerine geliþmeler var. Önünüze gelen kýsmeti tepiyorsunuz. 

Salý günü yeni anlaþmalar, eskiden tanýdýðýnýz kiþilerin tekrar sizi aramasý, 
maddi rahatlýk yeni düzen kurmanýzý kolaylaþtýrýyor. Çarþamba günü yurt dýþýndan, 

davalarýnýzdan veya hayat görüþünüzden gelen kýsmetlerle ilgili huzursuzluðunuzu, bu 
kýsmetleri kabullenerek çözeceksiniz. Kararýnýz sizi çok rahatlatacak. Perþembe günü 
sosyal düzeniniz hakkýnýzda yeni kararlar alýyorsunuz. Masraflar artýyor. Cuma günü 

kendinizi kýsmetlerinize býrakacaksýnýz. Sizi mutlu edecek geliþmeler ardý ardýna 
patlýyor. Neden bugüne kadar kendinizi sýktýðýnýzý sorgulayacaksýnýz. Mutluluk 

sarhoþusunuz. Cumartesi günü bu kýsmetler sosyal hayatýnýza yeni bir düzen getiriyor. 
Pazar günü bunlarýn devamlý olup olmayacaðý konusunda endiþeleriniz içinizi kemiriyor. 

Bunlara kapýlýp gerçekleri göz ardý etmek istemiyorsunuz. Kendinize gelmek 
istiyorsunuz. Kuruntularý bir kenara býrakýn, geliþmeler saðlam gidiyor ve iliþkilerinizi 

deðiþtiriyor. 

Aslan (24 Temmuz - 24 Aðustos)

Maddi durumunuz hakkýnýzdaki kuþkularýnýz devam ediyor. 
Borçlarýnýzý ödeyebiliyorsunuz. Birikimleriniz artýyor. Yatýrýmlarla 
ilgili yeni öðrendikleriniz yeni kazançlar saðlýyor. Cinsel hayatýnýz 

renkli, ama kuruntular içinizi kemiriyor. Kazançlarýn kalýcý 
olmayacaðýndan korkuyorsunuz. Ýþiniz, hayatýnýz, evliliðiniz, 

pozisyonunuzla ilgili açýða çýkan geliþmeler, beklentilerinizin üstünde 
sizi rahatlatacak. Pazartesi günü Amaçlarýnýzla ilgili sýkýntýlarýnýz var. 

Sosyal hayatýnýz sakin. Salý günü geliþmeler olumlu. Hedeflerinizle ilgili güzel haberler 
sizi çok çalýþtýrýyor. Yeni anlaþmalar size güç verecek. Çarþamba günü iþ ortamýnýzdaki, 

hayat tarzýnýzdaki engeller kalkýyor. Rahatlayacaksýnýz. Perþembe günü yeni kiþiler ve 
gruplar içine gireceksiniz. Eski gruplarýnýz da sizi destekliyor. Güçlüsünüz ve 

çalýþýyorsunuz. Cuma günü iþinizle, hayatýnýzla ilgili yeni bir dönem baþlýyor. Önünüz 
açýk. Cumartesi günü yatýrýmlarýnýzla ilgili güzel geliþmeler ve kýsmetler var. Bunlarý 

karþýlayabileceðinizi, birikimlerinizi artýrabileceðinizi göreceksiniz. Pazar günü sosyal 
düzeninizle ilgili masraflar sizi yoruyor. Ne olursa olsun sonuna kadar gitmek 

istiyorsunuz. Zorlansanýz da yatýrýmlarýnýza devam edeceksiniz. Elde ettiklerinizle güç 
sizde. 

Baþak (24 Aðustos - 23 Eylül)
Hafta boyunca iþinizle, iliþkilerinizle ilgili yeni kýsmetler gözünüzü 

korkutuyor. Kendinizi geri çekiyorsunuz, o güzelliðe kapýlýp 
daðýlmaktan korkuyorsunuz. Duygusal açýdan olgunlaþtýkça kendinize 

güveniyorsunuz. Geleceðiniz kafanýzda þekilleniyor. Pazartesi günü 
yatýrýmlarýnýz, birikimleriniz, paylaþýmlarýnýzla ilgili sizi sýkan 

sorunlar çözülüyor. Ýþ sadece karar vermeye kaldý. Elinize geçen 
para, yardýmcý olan kiþiler size engel olmak isteyenleri durduruyor. 

Salý günü hala geçmiþten, kaderinizden, bilinçaltýnýzdan sizi zorlayan 
konular var. Neden rahatlayamadýðýnýzý göreceksiniz. Çarþamba günü geçmiþin size 

neler kaybettirdiðini anlýyorsunuz. Perþembe günü zihniniz adeta yaz boz tahtasý. Sanki 
ok yaydan çýktý. Sizi daraltan her þeyden kurtulmak istiyorsunuz. Üzerinize gelindikçe 

geleceðe, çalýþmalarýnýza sýðýnýyorsunuz. Cuma günü kendinize ve çalýþmalarýnýza 
duyduðunuz güven sonucu hýzlý bir þekilde iþ baðlantýlarý, yeni iþ, eþ, yeni insanlar 
hayatýnýzý dolduruyor. Cumartesi günü mutlu ve hayatýnýzdan memnunsunuz. Alýþ 

veriþiniz, hayatýnýzý etkileyen teslimiyetiniz son derece olumlu sonuçlanýyor. Pazar günü 
yaþadýðýnýz hareketli hafta sizi yormuþ durumda. Ev, aile ve iþ hayatýnýzý hallettiniz, 

þimdi iliþkiler gündemde. Zorluklar olsa da kendinize güveniyorsunuz. 

Akrep (23 Ekim - 22 Kasým)

Kendinizden çok umutlusunuz, aþk hayatýnýz, çocuklarýnýz, yetenekleriniz 
hakkýnda yeni aydýnlanmalar yaþýyorsunuz. Öfkeli veya çok heyecanlý 

olabilirsiniz. Ýliþkilerinizdeki, iþinizdeki, sosyal hayatýnýzdaki 
tersliklere anlam veremiyorsunuz. Zihniniz bunlarla meþgul, çare 
arýyorsunuz. Bütün enerjinizi hayatýnýz, evliliðiniz, pozisyonuzla 
ilgili  giriþimlerinize harcýyorsunuz.  Geliþmeler olumlu, sadece 

dedikodularý, kumpaslarý aþamýyorsunuz. Pazartesi günü hayat tarzýnýz, iþ koþullarýnýz, 
saðlýðýnýzla ilgili yatýrýmlarýnýz, dýþardan görüþtüðünüz kiþiler olacak. Bunlar sizi 

kaderinizle baþ baþa býrakýyor. Salý günü kendi olanaklarýnýz ve yöntemlerinizle 
hayatýnýzla ilgili güzel adýmlar atacaksýnýz. Herkesin hayranlýðýný kazanýyorsunuz. 

Çarþamba günü uðradýðýnýz bir haksýzlýk engellerin ciddi olduðunu gösteriyor. 
Ýliþkilerinizi, iþinizi baðlayan konular açýða çýkýyor. Artýk ne yapacaðýnýzý biliyorsunuz. 

Perþembe günü iþ ve özel iliþkilerinizi yeniden düzenleyip hayatýnýz üzerindeki rehini 
kaldýrmak istiyorsunuz. Cuma günü sizi zorlayan bu süreçte yeni bir aþama baþlýyor. 

Yüksek makamlara, danýþtýðýnýz kiþilere þikayet ediyorsunuz. Duygusal bir geliþme veya 
bir iþ geliþmesi sizi mutlu ediyor. Cumartesi günü istediðiniz kýsmete kavuþmakla iþ 

bitmiyor. Koþullarý düzenlemeniz lazým. Pazar günü  maddi paylaþýmlar, iþ ve evlilik 
iliþkilerinizi geriyor. Elinizden kayýp gidenleri durduramýyorsunuz. 

Yay (23 Kasým - 22 Aralýk)

Hayatýnýzdaki gerginlik evinizdeki sürprizlerin tadýný 
çýkarmanýza engel. Maddi durumunuz hayat tarzýnýzý etkiliyor. 

Hýrsýnýzý para kazanmaktan çýkaracaksýnýz. Pazartesi günü iþ 
iliþkilerinizi zorlayarak kendinizi gösteriyorsunuz. Maddi 

durumunuzla ilgili kararlarýnýzdan iþiniz etkilenecek. Salý günü 
geleceðiniz, hayat görüþünüz, yurt dýþý kýsmetlerle ilgili bir atak var. 

Ýþiniz veya özel iliþkileriniz nedeniyle yöneldiðiniz bu seçenekten 
olumlu sonuçlar çýkacak. Kendi yeteneklerinizle yeni seçenekler yaratýyorsunuz. 
Çarþamba günü yakýn çevrenizdeki kayýplarýnýzýn hayatýnýzý ne kadar engelleyip 

geciktirdiðini görüyorsunuz. Yaþama biçiminizde eksiklikler yaratýyor. Perþembe günü 
hayatýnýzý yoluna koymak için birikimlerinizi, eski yeni iliþkilerinizi gözden 

geçireceksiniz. Hepsiyle yeniden baðlantý kurup geleceðinizle, hayat görüþünüzle ilgili 
yeni bir adým atmak istiyorsunuz. Cuma günü hayat tarzýnýzla ilgili yeni bir baþlangýç 

var. Evinizde açýða çýkanlar, kýsmetler, hayatýnýzda ters gidenlerle ilgili yeni bir yöntem 
belirlemeniz lazým.Kendinizi tekrar kanýtlamak istiyorsunuz. Heyecanlý görüþmeler var. 

Cumartesi günü evinizdeki heyecanlar ve kýsmetler zamanýnýzý alacak. Pazar günü 
iliþkileriniz ve iþinizle ilgili süregelen durum sizi endiþelendiriyor. Sürekli yeni 

yöntemler arýyorsunuz. 

Oðlak (23 Aralýk - 20 Ocak)
Hayatýnýzý durdurup sizi daraltan koþullardan kurtulmak için zihniniz olaðanüstü 

çalýþýyor. Yakýn çevreniz, uzak çevreniz, geleceðiniz, tanýdýðýnýz yetkili kiþiler, 
eðitiminiz, elinizde olan herþeyi seferber etmiþ durumdasýnýz. Eliniz kolunuz 

baðlanmýþ gibi, bunu sadece siz çözebilirsiniz. Pazartesi günü 
evinizle, düzeninizle ilgili yeni iliþkilerin hayatýnýza neler 

katacaðýný, sizi ne kadar zorlayacaðýný hesap ediyor, 
geriliyo rsunuz. Salý günü yerleþiminiz ve evinizle ilgili masraflar söz 

konusu olabilir. Kendi yeteneklerinizle, duygusal gücünüzle veya 
çocuklarýnýz için üstesinden geliyorsunuz.  Çarþamba günü düzeninizin sizi daha ne 

kadar sýkýþtýrabileceði konusunda endiþeleriniz var. Mutlu olacaksýnýz. Her þey gözünüze 
daha kolay görünüyor. Perþembe günü kendinizle ilgili olasýlýklarý göreceksiniz. Ýþ 

hayatýnýz, özel veya iþ iliþkilerinizdeki terslikleri fýrsatlara çevirebileceksiniz. Cuma 
günü kendiniz, çocuklarýnýz, duygusal hayatýnýzla ilgili daha gerçekçi olacaksýnýz. 

Hayatýnýzda nelerin kalacaðýna karar vereceksiniz. Cumartesi günü aldýðýnýz bir haber 
sizi çok mutlu edecek. Daha rahat yaþayabileceksiniz. Pazar günü yaþam tarzýnýz , iþ 
koþullarýnýz hakkýndaki huzursuzluðunuzu hayatý , iþ ortamýný paylaþtýðýnýz kiþilerle 

görüþmeler yaparak çözüyorsunuz. Belli bir süre bu sýkýntýya katlanmayý kabul 
ediyorsunuz. 

Kova (21 Ocak - 19 Þubat)

Eviniz ,yaþamýnýz için giriþimlerde bulunuyorsunuz. Ya taþýnacak ya 
yeni bir ev alacaksýnýz. Yeni iþ anlaþmalarý yaþamýnýzý deðiþtirecek. 

Birikimlerinizle ilgili sýkýntý çözülmüþ deðil. Oradaki aðýrlýðý 
çözdüðünüz zaman eviniz, yaþamýnýz daha zenginleþecek, verimli 

olacak. Her þey anlaþmalara baðlý. Pazartesi günü hayatýnýza ipotek koyan 
engelleri kaldýrmak için sorumlu olduðunuz kiþileri, çocuklarýnýzý, 

sevdiklerinizi, yeteneklerinizi bertaraf ediyorsunuz. Salý günü yeni görüþler, yeni 
anlaþmalar, yeni iliþkilerden yorulacaksýnýz. Hayat görüþünüzü zenginleþtiriyorsunuz. 

Çarþamba günü uzun süredir canýnýzý sýkan bir konu çözülecek, yatýrýmlarýnýzdaki engeller 
kalkacak. Perþembe günü iþinizdeki metodlar, yaþam tarzýnýz hakkýnda yenilikler var. Yeni 

tanýþtýðýnýz kiþiler hiç düþünmediðiniz yöntemlerden bahsediyor. Bu kadersel fýrsatý 
deðerlendireceksiniz. Cuma günü hayattaki duruþunuz, eviniz, aileniz, köklerinizle ilgili 

yepyeni bir açýlým var. Yatýrýmlarýnýzdaki, paylaþýmlarýnýzdaki durgunluða raðmen bunun üstüne 
gideceksiniz. Sizi memnun edecek.  Cumartesi günü bitirdiðiniz bu iþ hayatýnýza bolluk olarak 

yansýyor. Pazar günü satýn aldýklarýnýzýn veya deðiþtirdiklerinizin masraflarý sizi düþündürse de 
sevdikleriniz sayesinde üstesinden geleceðinizi biliyorsunuz. 

 

Taha Parlak ile Astroloji

ATILIM HABER

Atýlým Üniversitesìnin yeni gazetesi Atýlým Haber yayýn hayatýna baþladý. `Eðer 
bende bu gazetede olmalýyým̀ diyorsanýz, güncel-aktüel, kültür-sanat, magazin, 
yorum, gezi, ekonomi, biliþim, mezunlar-insan kaynaklarý, spor ve eðlence konu 
baþlýklarý altýnda yazýlarýnýzý bizimle paylaþýn. Bizde bu yazýlarý gazetemizde 
yayýnlayalým.

Yazýlarýnýzý yollayabileceðiniz mail adresi:
t-mac-06@hotmail.com
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Terazi (24 Eylül - 22 Ekim)

Sizi zorlayan, deðiþtiren koþullar saðlýðýnýz, hayat tarzýnýz üzerine baský yapmaya devam 
ediyor. Tamamen yenilenmek istiyorsunuz. Yeni bir düzen kurmak 

için birikimlerinizi, yatýrýmlarýnýzý gözden geçiriyorsunuz. Pazartesi 
günü düzeninizi etkileyen geliþmeler kökten bir deðiþim kararý 

dayatýyor. Yeni kurduðunuz iliþkilerle geleceðinizi, eðitiminizi yeniden 
þekillendirmek istiyorsunuz. Salý günü iþleriniz çok yoðun. Sosyal hayatýnýz, 

arkadaþlarýnýzýn desteði yeni anlaþmalara kapý açýyor. Yeni teklifler var. Çarþamba 
günü özel ve iþ iliþkilerinizdeki  kayýplar gözünüzde büyüyor. Attýðýnýz bir adým 

karþýnýzdakilerin kýsmetini vuracak. Bilmeden onlarý rahatsýz ediyorsunuz. Öðleden 
sonra maddi paylaþýmlarýn, iþ ve eþ iliþkileri hakkýnda üzerinizden büyük bir yük 

kalkacak. Sýkýntýlar azalýyor. Perþembe günü iþinizden, paylaþýmlardan elde edilen gelir, 
dýþarýdan bulduðunuz kaynaklar ve borçlarýnýz konusunda hayatýnýzý yönlendiren 

giriþimler var. Yeni gruplardan , geldiðiniz yerlerden size destek  var. Bu durum sosyal 
düzeniniz için daha çok çalýþmanýza yol açacak. Cuma günü maddi kaynaklarýnýz, 

dýþardan gelen kýsmetlerle ilgili büyük bir destek var. Endiþelerinizi yenmek için yeni 
görüþlei takip ediyor, yeni  kiþilerle baðlantýya geçiyorsunuz. Bir ay içinde bu konu 

karara baðlanacak. Cumartesi günü gelecek ve hayat tarzýnýzdaki yenilikler için somut 
adýmlar atacaksýnýz. Hesaplarýnýzý yapacaksýnýz. Pazar günü yeni bir yer, yeni bir düzen, 

yeni bir hayat için kararlar alýnýyor. 

Taha Parlak ile Astroloji
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VOLEYBOL (B/E) baþarý göstererek 2.ligden 1.lige terfi FUTBOL(E)

etti ve 2010'da Üniversite Sporlarý Zeka ve yeteneðin birleþtiði 
Federasyonunun 26-30 Nisan 2010 noktalarda seyrine doyum olmayan 
tarihleri arasýnda Trabzon Karadeniz Atýlým Üniversitesi Spor futbol sporun olmazsa olmaz 
Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Koordinatörlüðü dallarýndan biri olunca Atýlým 
Hentbol 1.Lig Kategorisi Üniversitesi Futbol takýmý da 11-20 Atýlým Üniversitesi öðrencilerin ve 
karþýlaþmalarýna katýldý. Mayýs 2010 tarihleri arasýnda personelin kampus yaþamlarýný 
YÜZME(B/E) düzenlenen Üniversiteler arasý 2.lig canlandýrmak, spor yapma 

turnuvasýnda takým ruhunu sahada imkanlarýný zenginleþtirmek, fiziksel 
Atýlým Üniversitesi Voleybol Takýmý sergileyerek dördüncü oldu.geliþimlerini arttýrmak, saðlýklý yaþam 
1996 yýlýnda kurulan voleybol bayan alýþkanlýklarý kazanmalarýna katkýda MASA TENÝSÝ(E)

ve erkek takýmlarýmýz kendilerini bulunmak amacý ile kurslar ve 2010 yýlýnda kurulan en yeni 
diðer üniversiteler içerisinde kondisyon programlarý düzenleyerek takýmýmýz.. Raketli oyunlar arasýnda 
kanýtlamýþtýr. 2009- 2010 yýlýnda öðrencilere eðitim hayatlarýnýn yaný en çok hýz ve beceri gerektiren ve 
üniversite sporlarý 2.lig sýra ilgilendikleri alanlarda bunlarýn yaný sýra oyuncularýn 
müsabakalarýna Sakarya'da katýlan çalýþmalarýný ve geliþmelerini Atýlým Üniversitesi Yüzme Takýmý reflekslerine dayanan benzersiz bir 
Bayan voleybol takýmýmýz yaptýðý saðlamak ve öðrencilerimize ve spor dalý olan masa tenisi  dalýnda Türkiye'de yüzme dalýnda tam burs 
müsabakalarýn hepsini kazanarak personelimize saðlýklý ve temiz bir 2009-2010 öðretim yýlýnda kurulan alan tek sporcu olan Cansu Gökçe 
namaglup þampiyon olmuþtur.ortamda spor yapmalarýný saðlamak Atýlým Üniversitesi Masa Tenisi Özten 15 – 19 Mayýs 2010 tarihleri 

ve hayat boyu kullanabilecekleri spor HENTBOL(E) takýmý Üniversite Sporlarý arasýnda Denizli Pamukkale 
becerileri kazandýrmaktýr. Federasyonunun Bursa Uludað Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen Koç 

Üniversitesinde 11 Mayýs – 14 Mayýs Fest Türkiye Üniversitelerarasý Spor 
tarihleri arasýnda düzenlediði Türkiye Oyunlarý Yüzme Yarýþlarýnda Atýlým Üniversitemizin  Takýmlarý:
Masa Tenisi Þampiyonasýna ilk defa Üniversitesi'ne dört madalya 

BASKETBOL(B/E)
katýldý.kazandýrdý. 

1996 yýlýnda kurulan basketbol 
Diðer yüzücülere nazaran daha az takýmýmýz bugüne kadar birçok baþarý 
branþa katýlmasýna raðmen Cansu, 1 elde etmiþtir. En son 2009-2010 

Atýlým Üniversitesi Hentbol Takýmý altýn, 2 gümüþ ve 1 bronz madalya eðitim yýlýnda üniversitesi sporlarý 
Kararlý adýmlarla baþarýlara adým kazandý. Erkeklerde ise Efecan 2.lig müsabakalarýna Eskiþehir'de 
atmayý kendilerine hedef seçen Atýlým Rübendiz 4. oldu ve genel sýralamada katýlmýþtýr ve tüm maçlarýný 
Üniversitesi Hentbol Erkek takýmý 26. sýrayý aldý.kazanarak 1.lige terfi etmiþtir. 
2009'da kurulduðunda büyük bir Atýlým Üniversitesi Masa Tenisi Takýmý

ATILIM DA SPOR
,

Özge KARACAN

Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk Bölümü

ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ BASKETBOL TAKIMI (2009-2010)
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2010 FIBA 

Dünya Basketbol 

Þampiyonasý

Tahmini olarak 350,000 taraftar müsabakada mücadele edecek. þampiyonlu
tarafýndan takip edilmesi Son Dünya Þampiyonu Ýspanya kla en üst 
beklenen organizasyon bir ve son Olimpiyat þampiyonu sýrada olan 
milyardan fazla televizyon veya ABD'yi karþý karþýya getirecek takýmlar.Ýsp
internet kullanýcýsý tarafýndan olan turnuva için özel olarak iki anya, 

Türkiye dünyada, tüm izlenecek olup 28 Aðustos-12 spor salonu inþa edildi. Japonya 
zamanlardaki en büyük Eylül tarihleri arasýnda Ýstanbul, 2006'daki  Þimdiye kadar düzenlenen basketbol mücadelesine sahne Ankara, Ýzmir ve Kayseri'de zaferle son þampiyon ünvanýna þampiyonalarda yedi farklý takým olacak ve Kevin Durant,Marc düzenlenecek. sahip olan takýmken, Arjantin'de zafere ulaþtý.Madalya Gasol ve Yi Jianlian gibi 

FIBA Dünya Sýralamasýnda en iyi isimlerin performanslarýný 24 takýmý bir araya getirecek olan sýralamasýnda ABD,Yugoslavya 
konumda.dünyaya izlettirecek. turnuvada 288 oyuncu 80 ve Sovyetler Birliði üçer 

FIBA, 2010 DÜNYA BASKETBOL 

ÞAMPÝYONASI'NDA 

VUVUZELAYI YASAKLADI

ÝSTANBUL/CENEVRE

(2010 FIBA Dünya Þampiyonasý) 

FIBA, önümüzdeki 2010 FIBA Dünya 

Þampiyonasý için saðlýk nedenlerinden 

dolayý vuvuzelayý yasakladýðýný 

açýkladý.

Basketbolun uluslar arasý yönetici 
organý olan FIBA, tartýþmalý herhangi 
bir enstrümanýn müsabakalara 
getirilmemesi ve aksi takdirde bu 
aletlerin güvenlik yetkilileri 
tarafýndan toplanacaðý konusunda 
basketbol seveleri uyarýyor. 
Basketbol severler yasaðý aþmalarý 
halinde þampiyonanýn düzenleneceði 
beþ arenadan herhangi birinden ihraç 
edilebilecek.

FIBA, vuvuzelayý bütün 
organizasyonlarýnda yasaklayan ilk 
uluslar arasý organizasyon 
oldu.Yasak, insan saðlýðýný çýkardýðý 
benzer düzeydeki seslerle 
etkileyebilecek olan havalý korna 
içinde geçerli.

Kornalarýn çýkardýðý ses, Güney 
Afrika'da düzenlenen Dünya 
Kupasý'nýn da önemli gündem 
maddelerinden biri olmuþ ve 
kamuoyu bu çalgýnýn maçlar 
sýrasýndaki etkisi üzerine fikir 
ayrýlýðýna düþmüþtü.

FUTSAL(E) yine Olimpik yay ile katýldýðý eðitmenler tarafýndan verilerin 
müsabakalarda çeyrek finale kadar pilates seanslarýmýz üniversitemiz 
çýktý. personel ve öðrencilerine 

verilmektedir.

Body bulding: Spor salonumuz 
içerisinde vücut geliþteme ve cardio 
yapmak için uygun alet ve donaným 
bulunmaktadýr. Öðrencilerimiz ve 
personelimiz dilediklerinde 

Atýlým Üniversitesi Futsal Takýmý oluþturulan programlar dahilinde 
Atýlým Üniversitesi Futsal Takýmý, çalýþmalarýna devam 
Gaziantep Üniversitesinde 28 Nisan- edebilmektedirler.

Atýlým Üniversitesi Okçuluk Takýmý
2 Mayýs tarihleri  arasýnda 

Dans: Üniversitemizde 2010 
ATICILIK(E)düzenlenen 1.lig futsal yýlýndan itibaren dans kurslarý 

müsabakalarýnda turnuvayý 6. olarak Avrupa ve dünya çapýnda Türkiye'yi düzenlenmeye baþlamýþtýr. 
tamamladý. temsil eden Atýcýlýk, eskrim, yüzme, Branþýnda deneyimli ve kariyer 

binicilik ve atletizm sporlarýný AMERÝKAN FUTBOLU(E) sahibi hocamýzýn denetimin de 
kapsayan modern pentatlon dalýnda gerçekleþtirilen dans kurslarýmýza 
Türkiye rekortmeni olan Endüstri yoðun ilgi olmaktadýr. Rumba, Çaça, 
Mühendisliði Bölümü öðrencisi Tango, Vals, Salsa ve Latin 
Milli Sporcu Efecan Rübendiz, danslarýnýn öðretildiði kursumuz 
katýldýðý Atýcýlýk müsabakalarýnda öðretim yýlý içerisinde devam 
22. oldu. etmektedir.
FLAG FUTBOL(B) 

Step-aerobik: Üniversitemizde 
Ülkemizde yeni baþlayan bir branþ sürekli devam eden bir baþka 

Atýlým Üniversitesi Amerikan Futbolu Takýmý
olan flag futbol takýmýmýz faaliyetimizde step –aerobiktir.

Taktik, bilgi ve disipline dayalý üniversitemizde faaliyetlerine 
Bilardo: Spor salonumuzda amerikan futbolu, Türkiye'de son baþlamýþtýr. Gelecek sezon için öðrencilerimizin faydalanmasý yýllarda üniversiteler arasýnda hýzla hazýrlýklarýna devam eden bayan amacý ile bir tane amerikan bir geliþiyor. Atýlým Üniversitesi flag futbol takýmýmýz 2010-2011 tanede üç top bilardo masasý Amerikan Futbol Takýmý Rhinos, yýlýnda üniversitemizi temsil bulunmaktadýr.2010 sezonunda yaptýðý edecektir.
Dart: Spor salonumuzda dileyen müsabakalarda Atýlým 
öðrencilerimiz üniversitemiz spor Üniversitesi'ni en iyi þekilde temsil 
salonu içerisinde dart etti. 
oynayabilmektedirler.

OKÇULUK(B/E)

Havalý tabanca atýcýlýk:10m havalý Atýlým Üniversitesi Okçuluk Takýmý 
tabanca poligonumuz mevcuttur. Antalya'da gerçekleþtirilen 
Ýsteyen öðrencilerimiz bu alanada müsabakalarda ferdi atýþ 
spor koordinatörlüðü aracýlýðýyla sýralamasýnda ilk 4'e kalmayý baþardý 
yetiþtirilmektedir.ve Canberk Özeler Olimpik yayda Atýlým Üniversitesi Flag Futbol Takýmý

Masa tenisi: Öðrencilerimiz ders yarýfinale kaldý. Orçun Güvener Üniversite Aktiviteleri;
aralarýnda spor salonumuzda masa Makaralý ise yay ile katýldýðý 

Pilates: Üniversitemizde düzenli tenisi masalarýný müsabakalarda yarý finale kalmayý 
olarak düzenlenmektedir. Deneyimli kullanabilmektedirler.baþardý. Ceren Merve Karakaþ ise 

Vuvuzellasýz 

Basketbol
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