
Atılım Üniversitesi 14. Eğitim Öğretim 
Yılı  Akademik Açılış Töreni  ağustos 

ayında tamamlanan Hukuk Fakültesi’nin 
Orhan Zaim Konferans Salonu’nda 
yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu 
eğitimin ülke kalkınmasındaki önemine ve 
uluslararası rekabetteki yerine dikkat çekti.

Oldukça renkli ve dolu dolu gerçekleşen 
2010- 2011 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk 

dersini Mühendislik Fakültesi Mekatronik 
Bölümü öğretim üyesi ve ARDEDA Ofisi 
Müdürü Abdülkadir Erden verdi. 21.Yüzyıl 
Mühendisliği konulu ilk ders törene katılan 
öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından 
ilgiyle dinlendi. 

Açılış töreninde Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin 
opera dinletileri ise büyük alkış aldı. 

Törenin en gururlandıran bölümü 
ise geçtiğiniz akademik yıl içerisinde 
uluslararası yayın yapan öğretim üyelerinin 
ödül töreni oldu. TUBA Genç Bilim Adamı 
ödülün de sahibi olan Atilla Cihaner toplam 
11 yayınla ilgi odağı olurken, yayın yapan 
tüm öğretim üyeleri ödüllendirildi. Atılım 
Üniversitesi’nde 10 yılını tamamlayan idari 
ve akademik personel ise gururluydu.  
    >> sayfa 3

Atılım Başlıyor
Atılım Üniversitesi görkemli bir açılış töreniyle yeni akademik yılına başladı.

12 Metal Adam

1.Uluslararası Metal Şekillendirme Konfe-
ransı ve Uygulamalı Eğitim Seminerleri 14-
15 Ekim 2010tarihinde metal  şekillendirme 
alanında dünyaca tanınmış 12 mühendisin 
katılımıyla gerçekleştirilecek.

>> sayfa 10

Kanseri 
Yeneceğiz! 

Doç. Dr. Şeniz Özalp ve Yrd. Doç. Dr. S. 
Belgin İşgör: Kanser çalışmalarında asıl 
hedef daha etkin ve bir o kadar da az yan 
etkiye sahip ilaç tasarlayıp, sentezlemek 

>> sayfa 10

Yeni sezona merhaba
Meltem İplikçi 
ile geçtiğimiz 
sezonu ve yeni 
sezondaki 
beklentileri 
konuştuk.

>> sayfa 15 

Gezi: Kıbrıs

Timur Özkan’ın 
objektifinden 
Kıbrıs...

>> sayfa 8-9

Ar-Ge çalışmalarımız
Prof. Dr. 
Hasan U. Akay 
yürütülen 
projelerin 
üniversitemize 
daha kaliteli 
bir eğitim 
sağlayacağını 
belirtti. 

>> sayfa 6

Perdeler açılıyor

Devlet Tiyatroları 
2010 - 2011 sezo-
nunda yeni oyun-
larla izleyicisiyle 
buluşacak

>> sayfa 16

Ulaşım daha kolay 
Servis sıkıntısı 
çözüldü.
Atılım 
Üniversitesi bir 
ilke imza atarak 
servis araçlarında 
kartlı sisteme 
geçti.

>> sayfa 2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencilerinden Deniz Aygün’ün Berlin’de 
yaptığı stajından izlenimleri...

>> sayfa 6

Erasmus üzerine...

Artık Yavaş Şehirlerimiz var
6-7 Kasım’da 
Akyaka CittaSlow 
Sempozyumu’nun 
düzenleyicileri 
arasında İşletme 
Fakültesi öğretim 
üyeleri de 
bulunuyor.

>> sayfa 5

Bisikletçinin Atılım’ı
Gürkan Genç 
Atılım Üniversite-
si sponsorluğunda 
Samsun’dan 
Çin’e “Doğa için 
pedalladı.”

>> sayfa 4

Görkemli Açılış

Ekim 2010 SAYI 8 ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI



2010–2011 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci 
taşıma hizmetini Cihan Turizm verecek. 

Yeni dönemde eski sistem olan ‘aylık ücret’ 
sistemi kalktı. Atılım Üniversitesi Ankara’da 
bir ilk olan kartlı sisteme geçti. 

Kartlı sistemde, kimlik kartlarına bir miktar 
ücret dolumu yapılacak.  Daha sonra öğrenci 
servise bindiği kadar para ödeyecek. Tek 
binişte kısa mesafe ve uzun mesafe ücreti 

öğrenci kartından düşülecek. Kimlik kartında 
kredi bittikten sonra servis bürosunda 
dolumlar yapılacak. Bu şekilde öğrencilere 
rahat ve ucuz ulaşım imkânı sağlanacak. 

Türkiye’de az sayıda kullanılan bu sistem 
ile  Atılım Üniversitesi öğrencilerine 
ayrıcalık sağlanacağı dile getirildi.. Firmanın 
ilkesi olan ‘Hizmet almadan, ödeme yok ’ 
fikri öğrencilere ekstra avantaj sağlayacak. 

Öğrencinin kısa mesafede ödeyeceği miktar 
1 lira 90 kuruş, uzun mesafe de ise 3 lira 60 
kuruş olarak belirlendi. Aylık ya da yıllık 
sözleşme olmadan hizmet verilecek. 

Öğrenci kimlik kartlarına istenilen miktarda 
kredi yüklemesi yapılacak ve sadece hizmet 
alındığında kredi düşecek. Öğrenciler servis 
araçlarına öğrenci kimlik kartları dijital 
okuyucuya okutarak binecek. Fakat ilk olarak 
hizmeti almak isteyen öğrenciler ve personel 
Cihan Turizm servis kayıt bürosuna müracaat 
edip, kayıt yaptıracak. 

Ayrıca okul ve personel taşımacılığı yapan 
Cihan Turizm araçları araç takip sistemiyle 
izlenmekte olacak. Öğrencilerin yaşadığı 
personel sorunlarına da çözüm getirecek 
çalışmalarda bulunuldu. Hizmet veren 
personele firma tarafından iç hizmet eğitimi 
verilecek ve sürücüler tecrübeli kişilerden 
oluşturulacak. 

HABER
                   Eda KÖKSOY-Gülay YILDIRIM

Farkımızın Farkındayız

Aytuna Kocabıyık Atılım Üniversitesi 
Hazırlık Okulu’nun ayrıcalıklarını anlattı. 
Kocabıyık, “Bir çok üniversite Hazırlık 
okulunda halen klasik sistemde ders 
yapılırken bizde 2009’dan beri ELT alanında 
en gelişmiş sistem olan kur sistemi ile 
ders yapılmaktadır. Yani, kurunda başarılı 
olamayan öğrenciye o kuru duruma göre 
2 kez daha okuma imkanı verilmekte, 
böylece sağlam temel üzerine ilerleme 
sağlanmaktadır” dedi. 

Hizmet içi eğitim 

Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nun 
ikinci farkının ise iki öğretmen eğiticisinin, 
okutmanlara hizmet öncesi ve hizmet içi 

eğitimleri vermesi, bu eğitmenlerin derslere  
girerek okutmanların doğru teknikleri 
kullanmalarının denetlenmesi olduğunu dile 
getirdi.Kocabıyık ayrıca,üniversitelerde 
sadece fakültelerde yapılan öğrenci 
danışmanlığı sisteminin Hazırlık Okulu’nda 
da uygulanmakta olduğunu vurguladı ve 

öğrencilerin gerek akademik başarıları, 
gerekse devamsızlık ve özel durumlarının 
takip edildiğinin altını çizdi.

Takviye desteği

Kocabıyık, başarısız olan öğrencilere 
takviye derslerin düzenlendiğini, Çarşamba 
öğleden sonralarında okuma, konuşma ve 
yazma kulüplerinin organize edildiğini 
belirtti ve ayrıca online eğitim programnın da 
yer aldığını vurguladı.

Bölüm Hocalarına Çağrı: Tüm Dersleri 
İngilizce İşleyin

Kocabıyık, bölümlerden hazırlık okulundan 
gelen öğrencilerin ingilizce seviyelerine 
yönelik eleştirileri de şöyle değerlendirdi: 
“Geçiş notumuz 60’tır. Biz öğrencilerimizin 

60’ı değil daha yüksek notları hedefleyip bu 
doğrultuda çok çalışmalarını istemekteyiz. 
Ancak maalesef 60 ve çan eğrisi 
doğrultusunda geçen öğrenciler fakültelerde 
dil ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar. Bazı 
üniversitelerde geçme notunu 70 olarak 
saptanmıştır. İleriye dönük olarak bizde aynı 

uygulamayı yapacağız. Ayrıca bu akademik 
yıl itibariyle uygulanacak rapor dahil % 20 
devamsızlık sınırı  yönetmeliğimize girmiştir. 
Öğrenciler eski yıllarda olduğu kadar 
devamsızlık yapamayacaklardır.

Ders kitabı çok önemli

Dil öğreniminde ders takibi açısından 
devamlılık çok önemlidir. Ayrıca bölümlerde 
öğretim elemanlarının sürekli olarak 
İngilizce konuşmaları ve  derslerini İngilizce 
işlemeleri öğrencilerin dilinin gelişmesinde 
katkısı sağlayacaktır. Zira dil eğitimi bir 
süreç olup bölümlerde de aynı şekilde devam 
edilmesi gerekir gerçeğinin kabul edilmesi 
gerektiğini vurguladı. Bu anlamda Yabancı 
Dil bölümününde İngilizce’nin devam etmesi 
çok önemlidir”.

Özgün Yayın Kaliteli Eğitim

Hazırlık Okulu Müdürü Aytuna Kocabıyık 
hazırlık okulunda kullanılan yayınlara da 
dikkat çekti. Hazırlık okulunda Cambridge 
yayınevinin Face2Face kitaplarının 
okutulduğunu ancak öğretilen konuları 
destekleyici yönde kendi hazırladıkları 
“Path to Proficiency”,  “Step up to 
Proficiency”, Level 1-3 gibi kitaplardan da 
yararlandıklarını söyledi. Kocabıyık, bu 
sene basılacak olan ‘Vocabulary’ kitaplarının 
hazırlığının da yakında biteceğini ifade 
etti.  

HABER: Deniz GÜÇÜK

Hazırlık Okulu: Nereden Nereye....
Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürü Aytuna Kocabıyık Atılım 
Haber’e Hazırlık Okulu’nun gelişimi ve farklarını anlattı.

HABER 2

Ulaşımda yenilik

Atılım Üniversitesi öğrencilere ulaşımda avantaj sağlayacak bir ilke 
imza attı. Aylık, dönemlik servis ücreti kalktı, kartlı sisteme geçildi.

Kuruluşundan bugüne...
1997-  Sınav Ünitesi kuruldu.  “Pop 

quiz” uygulaması sisteme girdi. Tüm 
sınavlar ve quizler tek merkezden bu 
alanda uzman bir grup okutmanlar 
tarafından  hazırlandı.

1998-  Öğretmen eğiticileri kadroda yer 
aldı.

1999- Materyal ünitesi kuruldu. 
(Öğretilen konuları pekiştirmek amacıyla 
destek materyal hazırlanmaya başlandı) 
Öğretmen ve program değerlendirme 
anketleri düzenlendi. Okutman, öğrenci 
ve sınav kitapçıkları hazırlandı.   
 Yaz okulu uygulaması başladı.

2000- Kur sistemi uygulamaya 
başlandı. (ELT alanında en gelişmiş 
sistem) Müfredat programında yer 
alan yazma dersi ayrı bir uzman  okut-
man tarafından verilmeye başlandı. 
Öğrencinin sınıf dışında hikaye kitapları 
okuması programa alındı. 3 senedir 
hazırlanmakta olan “Path to Prociency” 
kitabı bitirilerek bastırıldı ve eğitime 
kondu.

2001- Bireysel Çalışma Merkezi 
(İnternet bağlantılı bilgisayarların 
olduğu) açıldı.

2002- Öğrenci  Gelişim ve Danışma 
Merkezi kuruldu.

2003- Geçerliliği kabul edilen 
uluslararası sınavlar ve notları 
yönetmeliğimize  geçti. Danışmanlık 
sistemi getirildi. Yurtiçi, yurtdışı konfer-
anslara katılımlar çoğaldı. Çeşitli üni-
versiteler ziyaret edilerek ELT alanında 
bilgi alışverişi yapıldı.

2004- Danışmanlık sistemi geliştirildi.
2005- Kadroda müfredat programcısı 

yer aldı.
2006- Labratuvarlar kuruldu.
2007- Programlar geliştirildi, ders 

kitapları değiştirildi, öğrenci odaklı kita-
plar okutulmaya başlandı.

2008- Okutmanların çoğuna bilgisayar 
sağlandı.

2009- Programlar geliştirildi. Fiziksel 
şartlar daha iyi konuma geldi.

 2010- Şu anda gerek eğitim kalitesi, 
gerek kadrosu, gerek kullandığı araç ger-
eçleri ile Hazırlık okulumuz üst düzeye 
ulaşmıştır.



Kalite vurgusu
Atılım Üniversitesi’nin kurulduğu 

1996 yılında Türkiye’deki vakıf üni-
versitelerinin sayısının 15, 2007 yılına 
gelindiğinde 25, 2009-2010 yılında ise bu 
sayının 52’ye yükseldiğine dikkat çeken 
Özgenoğlu 15 Vakıf Üniversitesi’nin 
başvurusunun da YÖK’te bekletildiğini 
söyledi ve üniversite  sayısındaki bu artışın 
kaliteyi de    etkilediğini vurguladı.

Hedef: Araştırma Üniversitesi  
Prof.Dr. Özgenoğlu “Araştırma Üniversitesi” 

olma hedefine doğru hızla ilerlediğine dikkat 
çekti. Bu ilerlemenin en somut örneğinin 
Devlet Planlama Teşkilatı desteği ile kurulup 
Nisan 2010’da açılan Metal Şekillendirme ve 
Mükemmeliyet Merkezi olduğunu belirten 
Özgenoğlu “Bu merkez Türk imalat sanayinin 
metal şekillendirme konusundaki birçok 
tasarım problemlerine çözüm getirmek, Türk 
sanayinin dünya piyasalarında rekabet gücünü 
arttırmak amacıyla kurulmuştur” dedi. Atılım 
Üniversitesi’nin bir “Araştırma Üniversitesi 
olma hedefine dönük bir diğer girişimin yeni 
araştırma destek programlarının geliştirilmesi 
olduğunu dile getirdi. Özgenoğlı bu programları 
şöyle sıraladı: Öğretim elemanlarının 
araştırmalarına maddi destek sağlamak üzere 
BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Programı; 
Öğretim elemanlarının araştırma yapabilmeleri 
için laboratuar kurulması, cihaz alımı ve 
personel çalıştırması için maddi desteğin 
sağlanacağı ALP (Araştırma Laboratuarı 
Programı) ve lisans öğrencilerine araştırma 
yapma yeteneği ve merakını aşılamaya 
yönelik LAP (Lisans Araştırma Programı) 

Özgenoğlu, bu programların üniversitenin 
kendi olanaklarıyla ve mütevelli heyetinin 
desteği ile öğrenci ve öğretim elemanı 
odaklı araştırma programları için 3,5 
milyon liralık fon ayrıldığını vurguladı. 

 50 Başarılı öğrenci
Atılım Üniversitesi’nin öğrenci odaklı 

projeleri arasında “Atılım’ın En Başarılı 
50 Öğrencisi” programının başlatıldığını 
söylesi. 50 Başarılı öğrenci üniversiteleri 
eğitimleri sırasında üniversiteye ve topluma 
hizmet veren, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerde üstünlük gösteren, liderlik 
girişimcilik ve araştırma yapma yetenekleri 
olan öğrencileri ödüllendirmek ve başarılarını 
teşvik etmeyi amaçlıyor. Başarılı öğrenciler 
Prof. Dr. Hasan Akay liderliğinde öğretim 
elemanları, idari personel ve mezunlardan 
oluşan kurul tarafından belirlenecek seçme 
koşulları doğrultusunda saptanacak.

Akademik Performans
Rektör Özgenoğlu, araştırma üniversitesi 

vasfının kazanılmasında öğretim elemanlarına 
çok büyük sorumluluk düştüğünü ifade 
etti. Bundan böyle akademik performans 
değerlendirmelerinde eğitim performansının 

yanı sıra araştırma performansının da göz 
önünde bulundurulacağını dile getiri. 

Mühendislik alanında dördüncüyüz
Atılım Üniversitesi’nin sahip olduğu 

mühendislik portföyü ile İTÜ, YTÜ ve 
ODTÜ’nün ardından Türkiye’de 4. sırada 
yer aldığına dikkat çeken Özgenoğlu bu 

pozisyonun geliştirilerek güçlendirileceğini 
belirtti. Özgenoğlu sözlerine şöyle sürdürdü: 
“ Üniversitemiz bu yıldan itibaren ulusal 
ve uluslararası akreditasyon programlarına 
başvurmak üzere hazırlıklara başlamıştır. 
Bunların bir tanesi kısa adı MÜDEK 
olan Mühendislik Eğitim Programları 
Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği’nin değerlendirmesidir.

Mühendislik programlarımız bu akreditasyona 
hazırlanmaktadır. Diğeri ise Avrupa 
üniversitelerinin bir araya geldiği en büyük 
birlik olan Avrupa Üniversiteler Birliği’nin 
kurumsal değerlendirmesidir. Bu değerlendirme 
için hazırlıklar tüm fakültelerde başlatılacaktır”

Bilimsel üretkenlik önemli
Özgenoğlu konuşmasının son bölümünde 

öğrencilere ve öğretim üyelerine seslendi. 
Öğrencilerin mesleki gelişimlerinin yanı 
sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de 
önem vermesi gerektiğine dikkat çekerek, 
öğrenci topluluklarında görev almalarını ve 
spor yapmalarını, konferans ve söyleşilere 
katılmalarını istedi. Öğretim elemanlarının 
da gerçek anlamda bir üniversite olmanın 

gereği olarak bilimsel üretkenliklerini 
arttırmaları temennisinde bulundu. 

Opera  
Prof.Dr.Özgenoğlu’nun konuşmasının 

ardından Hacettepe Üniversitesi öğretim 
elemanları sahne aldı.  Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Opera Bölümü öğretim 
elemanlarının seslendirdiği opera törene 
katılanlar tarafından beğeniyle izlendi

İlk Ders: 21. Yüzyıl Mühendisliği
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Mekatronik Bölümü Başkanı Prof.Dr. 
Abdülkadir Erden 2010-2011 Akademik 
Yılı’nın ilk dersini verdi. Erden, ilk derste 
insanoğlunun 2 milyon yıllık mühendislik 
serüvenini özetledi. Resimlerden başlayıp, 
taşa, ateşe, toprağa hükmetmeyi, basit aletlerle 
başlayıp, trene, otomobile, tıbbi cihazlara, 
telefona, internete uzanan serüveni anlattı. 

HİR Öğrencileri iki ödülün de sahibi
Atılım Üniversitesi KOSGEB işbirliği 

ile düzenlenen “Genç Girişimci Geliştirme 
Programı” ödül ve sertifikaları verildi. 103 
öğrencinin başvurduğu programda 24 öğrenci 
sertifika programını tamamladı. Eğitim 
sonunda projesini tamamlayan Ceyda Çınar, 

Deniz Gücük, Eren Aydın, Kenan Şık, Maruf 
Emre, Nevin Mert, Oğuz Yılmaz öğrenci 
katılım sertifikası almaya hak kazandı.
Sunulan projeler arasından Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Deniz 
Gücük “Organik Gübre ve Biogaz Üretimi” 
projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu. 
Yine Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencisi Nevin Mert masaüstü Dokunmatik El 
Terminali” projesiyle ikincilik ödülünü aldı. 

Fotoğraflar- Tuğçe KORUCU
Haber- Atlım Haber Ajansı

14. Eğitim-Öğretim yılına dolu dolu merhaba
Üniversitemiz 2010-2011 eğitim yılını görkemli bir törenle başlattı. Törende 
konuşan Rektör Özgenoğlu, üniversitenin artan araştırma olanaklarını 
anlatarak öğretim elemanları ve öğrencilere daha fazla araştırma yapmaları 
çağrısında bulundu.

Toplam 91 yayın
Mühendislik Fakültesi
Atilla Cihaner
Doç. Dr. Alok Mishra
Prof.Dr. Hüseyin Şirin Hüseyin
Prof.Dr. Sofia Ostrovska
Yrd. Doç. Dr. Depthi Mishra
Yrd. Doç. Dr. Ali Kara
Yrd. Doç. Dr. Elif Aydın 
Yrd. Doç. Dr. Sanjay Misra 
Yrd. Doç. Dr. Tolga Akış 
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Saraç
Öğr.Gör. Ahmet Kurt 
Öğr.Gör Mehmet Işık 
Yrd. Dr. Şaziye Balku
Doç.Dr. Mohammed Rehan 
Yrd. Doç. Dr. Eray Baran 
Yrd. Doç. Dr. Erkan Konca
Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik
Yrd. Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Şaşmazel 
Yrd. Doç. Dr. Jongee Park 
Yrd. Doç. Dr. Kazım Tur
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cantürk 
Yrd. Doç. Dr. Murat Koyuncu 
Yrd. Doç. Dr. Nergiz Çağıltay 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Güneş
Öğr.Gör Arzu Akyüz
Arş.Grv.Tuğba Altındağ

Fen Edebiyat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayhan Aydın
Yrd. Doç Dr. Erdal Karapınar
Doç Dr. Ahmet Yaşar Özban
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özbekler 
Yrd. Doç. Dr. Rajeh   Eid  
Yrd. Doç Dr. Ümit Aksoy 
Öğr.Grv. Dr. Mehmet Turan 
Öğr.Gör Cansu Betin 
Öğr.Gör Erol Serbest

İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Özen
Doç. Dr. Başak Ceylan
Doç. Dr. Mustafa İsmihan 
Yrd. Doç. Dr. Özgür Bor 
Öğr.Gör Seyit Mümün Cilasun

10. Yıl Plaketleri

Törenin sonunda Atılım Üniversitesi’nde 
10. yılını dolduran akademik ve idari 
personel Atılım Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Yalçın Zaim’den 
plaketlerini aldılar. 

 Azade Lerzan Gültekin
Ali Kara
Azime Çetiner
Barış Timuray Timur
Burcu Ergin
Kadir Buzcu
Mehmet Efe Özbay
Mustafa Uslu
Orkun Coşkun
Özgür Bor
Serdar Kara
Sevgi Yıldırım
Suna Ulusoy
Şeniz Özalpman
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Media is a storage and transmission 
channels or tools used to store and 

deliver information  or data. Media is necessary 
for people to learn and share more. Technology 
has made it more easier in time. Today, we 
can reach almost every  information whenever 
we need. It is either right or wrong with 
“Media”(consists of television, newspapers, 
radio and magazines) you can reach every 
society and you may even lead them with it. 

Media in China is not different then any other 
country. Since the founding of the People’s 
Republic in 1949 and until the 1980s, almost 
all media in China were state-run. Independent 
media only began to emerge at the onset of 
economic reforms, although state-run media 
outlets such as Xinhua, CCTV, and People’s 
Daily continue to hold significant market share. 
In spite of heavy government monitoring, 
however, Chinese media has become 
increasingly commercialized,with growing 
competition,diversified content,and an increase 
in investigative reporting.

The government of China is heavily involved 
in the media in the PRC ,and the largest media 
organizations are agencies of the Party-State. 
Media taboos include topics such as the 
legitimacy of the Communist Party of China 
,the governance of Tibet ,and Falun Gong. 
Within those restrictions there is a diversity of 
the media and fairly open discussion of social 
issues and policy options within the parameters 
set by the Party.

The diversity in mainland Chinese media 
is partly because most state media outlets 
are no longer heavily subsidized by the 
government,and are expected to pay for 
themselves through commercial advertising. 
They can no longer merely serve as 
mouthpieces of the government,but also need 
to attract advertising through programming that 
people find attractive. While the government 
issues directives defining what can be 
published, it does not prevent,and in fact 
encourages outlets to compete for viewers and 
advertising. Financial incentives are also used 
to control journalists’ behavior.

Government control of information can be 
ineffective in other ways. Despite government 
restrictions,much information is gathered either 
at the local level or from foreign sources and 
passed on through personal conversations and 
text messaging. The withdrawal of government 
media subsidies has caused many newspapers 
(including some owned by the Communist 
Party) in tabloids to take bold editorial stands 
critical of the government, as the necessity to 
attract readers and avoid bankruptcy has been a 
more pressing fear than government repression.

After Mao Zedong’s death in 1976 ,after 
his communist pressure on the country, 
Deng Xiaoping took place as the country’s 

paramount leader ,an overall climate of 
economic and social reform in mainland China 
has been reflected in media content.

As an example; the newspaper which calls 
People’s Daily ,had been rigidly controlled 
under Mao, it is used against his enemies, and 
copied verbatim by every other newspaper in 
the country during the Cultural Revolution. 
Then it is reformed and enlivened in the late 
1970s and early-to-middle 80s. The paper’s 
size and coverage got expanded and afterwards 
there were liberal thought differences in it.

The media improved itself a lot in China 
and it even began to get closer with the West , 
appears to be increasingly influencing educated 
urban opinion in mainland China on concepts 
such as a free press, freedom of speech and 
political pluralism. Perhaps, most of the 
Chinese journalists trained or educated in the 
West ,appear to have an outlook that is much 
closer to Western ideals of media freedom.

In addition to this ,they even started to use 
different languages in media ,such as English, 
French, Spanish etc.. For example ,in the 
concept of CCTV channel, you may hear 24 
hours of English which is a big revolution 
of China after a very strict communist 
government. Thanks to economic reform ,they 
started to learn more, and the worth of the 
people got more valuable in the whole world 
and they actually started to lead the world 
economy also.

The change was a need for reform in China 
and it effected very well. Even it seems 
like so opposite for the communist Chinese 
people ,it put them in an important places in 
world market. As we see clearly here that the 
“Media” is a very big deal which effects almost 
everything about a community and it is safe 
when it is under control.
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Hukuk Fakültesi’ne Yeni Bina

Atılım Üniversitesi 2003-2004 Eğitim- 
Öğretim  yılından beri başarılı 

hukukçular yetiştiren Hukuk Fakültesi 
2010-2011 Akademik Yılından itibaren yeni 
binasına taşındı.Ana bina üç ayrı bloktan 
oluşuyor. A blokta öğrenci derslikleri ve 
konferans salonu yer alırken B blok binanın 
ana girişi olarak inşa edildi  C blokta 
ise öğretim üyelerinin ofisleri ve kantin 
bulunuyor.Yeni binada eski binadan farklı 
olarak iki yüz otuz dört kişi  kapasiteli dört 
amfi yapıldı.Amfi sınıfların 2’si giriş katta 
2’si birinci katta bulunuyor. Amfiler 280 
metre kare,normal derslikler 80 metre karelik 
büyüklükte. Bunun yanı sıra beş sınıf var.3 ‘ü 

zemin katta 2’si birinci katta ve her bir derslik 
altmış dört kapasitelidir. Zemin  kat Orhan 
Zaim konferans salonu olarak yapılandırıldı 
ve iki yüz yetmiş iki oturum kapasitesi 
bulunuyor.

Kurgusal duruşma salonu
Eski binadan belki de en önemli farkı büyük 

amfilerin olması,iç mimari ve  dizaynın farklı 
olmasıdır.Hukuk Fakültesi içinde yapılan 
Kurgusal Duruşma Salonu  ise en kısa 
zamanda kullanıma açılacak kurgusal salonun 
büyüklüğü 80 metre kare..  

 HABER:  Gülay YILDIRIM              

Hukuk Fakültesi yeni öğretim yılına yeni binasında başladı.

Okulumuz bünyesindeki Hazırlık 
Okulu 1 Temmuz 2010 itibariyle 

Ankara’daki TOEFL sınav merkezlerinden 
biri oldu. Hazırlık Okulu müdürümüz Aytuna 
Kocabıyıkoğlu ile bu konuda konuştuk. Bizi 
TOEFL’ın önemi ve sınav merkezi olmamızın 

okulumuza katkıları  konularında  bilg-
ilendirdi.

Kocabıyıkoğlu,  1-2 yıldır Hazırlık Okulu 
olarak, TOEFL test merkezi olma konu-
sunda girişimleri olduğunu söyledi. Aracı bir 
firmanın onlara teklif sunduğunu ve çeşitli 
görüşmeler yapıldığını söyledi. Güvenilir ve 
ileri gitmekte olan bir üniversite olarak ETS 
(Educational Testing Service)’ nin istediği 
belli standartları da sağladıktan sonra, 
merkez olarak tercih edildiklerini söyledi. 
Şimdilik 3 laboratuar  ile 90 kişiye hizmet 
verebilmekte olduklarını söyledi.

Kocabıyıkoğlu , Hazırlık Okulu olarak he-
deflerinin ileriye dönük olarak öğrencilerini 
bu sınava hazırlamak olduğunu söyledi ve 
özellikle dördüncü sınıf öğrencileri için 
gerekli ve faydalı olacağını belirtti.

Hocamız TOEFL test merkezi olmamızın  
üniversitemize bir prestij kazandıracağını ve 
üniversitemizin adının ülke sınırları içinde 
ve dışında duyulmasına katkı sağlayacağını 
söyledi.

HABER:Burçe BOYRAZ
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İlk aşaması 3 Mart’ta yapılan yarışmaya Özel 
Akyan Koleji, Dr. Şerafettin Tombuloğlu 
Lisesi, Erken Başarı Koleji, Özel Nesibe 
Aydın Okulları ve TED Ankara Koleji 
katıldı. İlk aşama sonunda Özel Akyan 
Koleji, Dr. Şerafettin Tombuloğlu Lisesi, 
Özel Nesibe Aydın Okulları ve TED Ankara 
Koleji finale kaldı. 10 Mart’ta gerçekleşen 
finalin sonunda TED Ankara Koleji birinci, 
Aykan Koleji ikinci ve Özel Nesibe Aydın 
Okulları üçüncü oldu. Yarışmada birinci 
olan okula bir adet dizüstü bilgisayar ve 
başarılı öğrencilere birer adet netbook; 
ikinci olan okulun başarılı öğrencilerine 
birer adet i-pod, üçüncü olan okulun 
yarışmacılarına da birer adet dijital fotoğraf 
makinesi verildi. Ayrıca final yarışmasına 
katılan okullara katılım plaketi ve yarışmaya 
katılan öğrencilere de TÜBİTAK ve Nesin 
Yayınlarından oluşan 7’şer adet matematik 
ve bilim kitabı ve bir yıllık “Matematik 

Dünyası Dergisi” aboneliği hediye edildi. 
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Tuncay Başkaya 
bu yarışmayla, lise öğrencilerine matematik 
sevgisinin aşılanmasını, matematiğin eğlenceli 
dünyasından örnekler gösterilerek onların 
motive edilmesini, öğrencilerin bilgilerini 
değerlendirmeye katkı sağlanmasını 
hedeflediklerini söyledi. Başkaya ayrıca 
öğrencilerin özgüvenlerinin de artmasına 
yardımcı olacak bu yarışmanın liseler 
arasında sosyal bir ortam oluşturulmasını, lise 
öğrencilerinin üniversite ortamını tanımasını 
ve Atılım Üniversitesi ile liseler arasında bir 
köprü kurulmasını amaçladıkları bir girişim 
olduğunu dile getirdi. Her yıl daha fazla 
okulun katılımıyla büyüyerek yapılması 
planlanan yarışmanın ikincisi 2010-2011 
eğitim yılı Mart ayında Çankaya ve Gölbaşı 
ilçelerindeki orta öğretim okulları arasında 
gerçekleştirilecek.

Uluslararası İlişkiler Bölümünden 
Uluslararası Yayın

Liseden Üniversiteye Köprü: 
Matematik Yarışması

Seferihisarda Festival: Akkaya’da Sempozyum
Artık bizim de “yavaş” şehirlerimiz var. 

Evet artık bizim de bir yavaş şehrimiz 
var. Seferihisar geçtiğimiz yıl Cittaslow 

(Sakin Şehir) Kentler Birliğine kabul edildi. 
Bu yıl da aynı konsepti işleyen “Sakin Şehir 
Festivali”ni düzenlemeye girişti. 25-26 Eylül 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilen 
festivalde hem eğlenildi 
hem de sakinliğe, 
yavaşlığa ve uyuma 
ilişkin uygulamalar 
paylaşıldı.

Şimdi sırada 6-7 
Kasım tarihleri arasında 
düzelenecek Akkaya 
Cittaslow Sempozyumu 
var. Düzenleyicileri 
arasında Üniversitemiz 
Öğretim elemanlarından 
Prof.Dr. Yılmaz 
Özkan, Öğr.Grv. Şule 
Tuzlukaya ve Dr. Gonca 
Güzal Şahin’in de bulunduğu sempozyumda 
Yavaş Şehir Hareketi ve Ülkemizdeki imkanlar 

enine boyuna masaya yatırılacak.

Peki ama nedir bu Yavaş Şehir? Neden 
böylesine bir akademik ilgini merkezine 
yerleşmiş vaziyette? Kuşkusuz yavaşlıktan 
kastedilen tembellik ya da uyuşukluk değil. 

Yavaşlık daha çok, 
doğallığa, çevreye 
ve belki de ençok 
insanların kendi 
yaşam alanlarını 
kendilerinin 
düzenlemesine vurgu 
yapan anlamhlara 
sahip bu hareketin 
sözlüğünde. Büyük 
şehirden kurtulup 
kaçmayı değil, küçük 
kentlerden başlayarak 
bütün bir hayatı 
değiştirmek için 
çabalamayı önüne 
koymakta.

Günlük hayatın inanılmaz hızı derler ya, işte 
onu yavaşlatmak ilk hedef olarak belirlenmiş. 

Doğal bir hızda çalışmak çevreye, insana ve 
kültüre saygının ön koşulunu oluşturuyor 
çünkü. Doğal bir hızla çalışmak aynı zamanda 
insanın önünde yeni ufukların da açılmasına 
vesile oluyor. Yaşam alanlarında katılımcı bir 
yönetimin geliştirilmesi, teknoloji, doğa ve 
insan arasındaki uyumun gelişmesi hep bu 
doğal hıza bağlı.   

İşte Sempozyum tüm bunların zorunlu 

koşullarını ortaya koymak niyetiyle 
örgütlenmiş. Yavaş ve sakin bir yaşamın 
hukuksal çerçevesinden alt yapı gerekliliklerine 
kadar bir dizi sorunun tartışılacağı Akkaya 
Cittaslow Sempozyumu aynı zamanda 
Seferihisar Sakin Şehir deneyiminden de yola 
çıkarak Yeni Yavaş Şehirlerin yolunu açacak.  

HABER:Atılım Haber Ajansı
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Büyük şehirlerin tozundan, pisliğinden; gürültüsünden, süratinden kaçabileceğimiz yerler 
yok değil. Yanlış anlaşılmasın tatil yapmayı önerecek değiliz. Haberini yaptığımız Dünya 
çapında bir toplumsal hareket olan Yavaş Şehir (Slow City) anlayışının ülkemizde de 
gündeme gelmesi. 

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Araştırma Görevlisi Duygu 

Dersan’ın master tezi Lambert Academic 
Publishing tarafından basıldı. 

Aynı zamanda ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde doktora çalışmasını sürdüren 
Dersan’ın “Dynamic and Evaluation of 
European Union’s Middle East Policy” 
başlıklı kitabı 2006 yılında ODTÜ 
Uluslararası İlişkiler Bölümünde hazırladığı 
master tezinin kitaplaştırılmış hali. 

Alman Lambert Academic Publishing 
yayın evi tarafından İngilizce yayınlanan 

kitap Ortadoğu’ya Amerikan bakış açısının 
dışında Avrupa’nın gözüyle inceliyor.  
Kitap bölgeyle tarihsel ilişkisi olan Avrupa 
Birliği’nin hem kurumsal olarak hem de 
Birliğe üye ülkelerin Ortadoğu’ya yönelik 
politikalarını, bu politikaların tarihsel 
gelişimini ve ne yöne doğru gittiğine ilişkin 
değerlendirmeleri içeriyor. 

Bu çerçevede analizler, Avrupa Birliği’nin 
Ortadoğu politikasındaki eksiklikler, artılar 
ve ABD’nin Ortadoğu politikalarından farklı 
yönlerine odaklanıyor. 

HABER:Gönül İNAMOĞLU

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
Araştırma Görevlisi Duygu 
Dersan’ın Avrupa Birliği 
ülkelerinin Ortadoğu’ya 
yaklaşımlarını titizlikle 
incelediği kitabı yayımlandı.



Yürütülülen projeler ALP( Araştırma 
Laboratuarı Projesi), LAP ( Lisan-

süstü Araştırma Projesi) ve BAP ( Bilimsel 
Araştırma Projesi). Başvurular haziranda 
başladı ve 31 Ağustosta tamamlandı. 

Projeler için bir araştırma kurulu 
oluşturuldu. Bu kurulun başında Argeda 
Ofisi’nin de başında bulunan Mekatronik 
bölüm başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Erden 
bulunuyor. Projeler için 3,5 milyon lira bir 
bütçe ayrılmış. Projeler sadece fen bilimleri 
üzerine değil, aynı zamanda toplum pro-
jeleri olarak da gerçekleştirilmekte. Yapılan 
araştırma projeleri için yıl sonunda, ‘yıl 
sonu araştırma ve lab şenliği’ yapılması 
planlanıyor. 

4-5 kişilik gruplar halinde 100-150 
öğrencinin çalışması bekleniyor. Projeler 2. 
sınıf ve üzeri öğrenciler ile yapılacak fakat 
hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerinden gönülllü 
olanlar da projelere dahil olabilecek. 

Üniversitemizde başlanan diğer bir pro-
gram da ‘Atılımın en başarılı 50 öğrencisi’ 

programı. Öğrenciler bu programa kendi 
istekleriyle yada öğretim üyelerinin seçim-
leriyle katılabilecek. 

Belirlenen not ortalamaları dışında 
öğrencinin okul içinde ve dışında katıldığı et-
kinlikler ve üniversitemize sağladığı katkılar 
göz önünde bulundurulucak. 

Yıl sonunda yapılacak bir törenle ödüller 
verilecek ve velilerin de katılımıyla yemek 
düzenlenecek.Son olarak öğretim üyeleri için 
de bir eğitim programı yapılması bekleni-
yor. Buradaki amaç öğrencilerin öğretim 
elemanlarını değerlendirebilmesidir. 

1 Mart 2010 tarihinde göreve gelen Prof. 
Dr. Hasan U. Akay üniversitemizin mütevelli 
heyetinin de desteğini alarak araştırmaların 
yürütüldüğünü belirtiyor ve ekliyor, 
‘Araştırma gelişirse, eğitimin kalitesi de 
artar.’

HABER: Özge TATLISU
Haydar ÖZAYDIN

Üniversiteye geldiğim ilk yıldan 
beri en büyük hayallerimden 

biriydi:”Erasmus Öğrenci Hareketliliğinin 
bir parçası olmak.“ Hayalim bu yaz  Eras-
mus Staj hareketliliğinin bir parçası olarak 
gerçek oldu. 

Bunun öncesinde çok fazla hayal kırıklığı 
yaşadım.İlk olarak ,Erasmus stajı yapa-
bilmeniz için önce bir şirket bulmanız 
gerekiyor.Ben ve arkadaşım Tuğçe Korucu 
bu şirketi bulabilmek için binlerce mail 
attık, çok fazla red cevabı aldık.Kimi za-
man telefon mülakatlarına katıldık,biz size 
daha sonra döneceğiz cevaplarına maruz 
kaldık.

Sabreden derviş muradına erermiş derler 
ya sabrettik ve istediğimiz cevap bir gün 
Berlin’de  faaliyet gösteren bir reklamcılık 
şirketinden geldi.Maili defalarca 
okuduğumu ve bunun hakkında Tuğçe ile 
defalarca konuştuğumuzu hatırlıyorum ki 
hala inanamıyorduk.Kabul mektubumuz 
geldi, resmi işleri hallettik ve uçak bi-
letimizi aldığımızda sanırım artık inanma 
vakti gelmişti. İş dünyasına Berlin’de 
atılacak,Erasmus’un büyüsüne orada 
kapılacaktık.

Tarih 21 Haziran 2010’u gösterdiğinde 
Berlin’deydik.Bu yeni ülke ,farklı şehir 
bize göz kırpmaya başladığında bu şehrin 
ve iş yaşamımıza atacağımız büyük adımın 
heyecanını bir arada yaşıyorduk.Filmlerde-
ki gibi camlara yapışarak şehri çözümlem-

eye çalışıyorduk. Eski ve yeninin sentezi 
olan bu şehir yıkık ve yanmış yapıları ve 
yer yer Yahudi anıtlarıyla  resimli tarih 
ansiklopedisi gibi anlatıyordu 2.Dünya 
Savaşı’nı.Bir yandan Berlin Duvarı’nın 
kalıntılarını taşırken bir yandan da modern 
yüzünü de bizden saklamıyordu.Bu şehirde 
geçirilecek üç ay ne büyük bir lütuftu.

Şirkete vardığımızda heyecanımız 
artmıştı,neler yapıldığı ,neler yapacağımız  
hakkında gerekli bilgileri aldıktan sonra 
işe koyulduk. Bu an, teorik bilgimizle 
pratiği birleştireceğimiz andı. Etnomar-
keting ve Almanya’daki Türk medyası 
hakkında çeşitli çalışmalar yaptık. İş 
ortamımız ise  eğlenceli ve keyifliydi. Bu 
iş tecrübesini Berlin’de yaşamak ise bir 
ayrıcalıktı.

Erasmus staj programının bize sağladığı 
bu imkanla bir yandan kendi alanımızda 
bir firmada çalışarak iş tecrübesi 
kazanıyorduk diğer bir yandan da başka 
bir kültürü, Avrupa’yı tanıma fırsatı 
yakalamıştık. Berlin yüksek yaşam 
standartı , gelişmiş ulaşım ağı ve sunduğu 
tüm olanaklarıyla en güzel hatıralarımızın 
şahidi oldu.

Şimdi ise , her defasında Erasmus ve 
Berlin en güzel çağrışımlarıma ev sahipliği 
yapıyor.Peki ya siz böyle bir tecrübenin 
baş kahramanı olmak istemez miydiniz

Deniz AYGÜN

Araştırıyoruz, Geliştiriyoruz
Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen araştırma projeleriyle daha kaliteli ve daha 
araştırmacı bir eğitim hedefleniyor. 

Biri 
Erasmus ve 
Berlin mi 
dedi?
Biri Erasmus, staj ve 
Berlin kelimelerini 
yanyana kullanıyorsa 
benim hikayemi anlatma 
zamanıdır...

Google’dan iyi fikre 10 milyon dolar
En büyük arama motoru google küresel sorunların çözümüne yönelik 
projelere para yağdırdı.  Eğitimsel içerik ücretsiz olarak çevrimiçi hale 
getirilsin fikri 2 milyon dolar kazandı

Google’ın en iyi fikir yarışması sonuçlandı. 
Beş proje ödüle ve desteklenmeye değer 

görülerek, bu projeler için 10 milyon dolarlık 
yatırım yapılmasına karar verildi.

Google Proje 10 üzeri 100 isimli projeye 
170’ten fazla ülkeden binlerce kişi 150 binin 
üzerinde fikir gönderdi. Bu gruptan, halka açık 
oylama için son 16 fikir belirlendi.

Aşağıdaki beş fikir en çok oyu aldı ve Proje 
10 üzeri 100’ü bu fikirler kazandı. Son 12 ay 
içinde, bu fikirleri 
gerçekleştirmeye 
yönelik somut 
teklifler incelendi. 
Aşağıdaki küresel 
sorunların çözümü 
üzerinde çalışan beş 
başarılı kuruluşa 
toplam 10 milyon 
ABD doları verilmesi kararlaştırıldı. İşte 
Google’ın 10 milyon dolar akıtacağı projeler.

Fikir: Eğitimsel içerik ücretsiz olarak 
çevrimiçi hale getirilsin

Desteklenen proje: Khan Academy, 1600’den 
fazla öğretim videosundan oluşan çevrimiçi 
kitaplığı aracılığıyla herkese, her yerden 
yüksek kaliteli, ücretsiz eğitim sağlayan, 
kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Daha fazla 
kurs oluşturulmasını desteklemek ve Khan 
Academy’nin temel kütüphanesinin dünyada 
en çok konuşulan dillere çevrilmesini 
sağlayabilmek için Google 2 milyon ABD 
doları veriyor.

Fikir: Bilim ve mühendislik eğitimi 
yaygınlaştırılsın

Desteklenen proje: FIRST, ekip rekabetini 
öne çıkararak dünyanın her yerinde bilim 
ve matematik eğitimini tanıtan, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluş. Kuruluşun görevi, 
gençlerin profesyonel mühendisler ve bilim 
adamlarıyla birlikte çalışmalarını sağlamak 
ve gençlere gerçek dünya deneyimleri 
kazandırarak bilim ve teknoloji alanında 
önemli kişiler olma isteği aşılamak. Öğrenciler 

tarafından yönlendirilen ve daha fazla öğrenci 
ekibinin FIRST’e katılmasını sağlayacak yeni 
robot ekibi bağış toplama programlarının 
geliştirilmesi ve başlatılması için Google 3 
milyon ABD doları verdi.

Fikir: Hükümet daha şeffaf bir hale 
getirilsin

Desteklenen proje: Public.Resource.Org, 
ABD’de kamuya açık devlet belgelerine 
çevrimiçi erişim sağlamaya odaklanmış, 

kâr amacı gütmeyen bir 
kuruluş. ABD’nin yasal 
malzemelerine herkesin 
erişebilmesi için bunların 
çevrimiçi ortama taşınmasına 
yardımcı olmak üzere 
Google, Public.Resource.
Org’a 2 milyon ABD doları 
veriyor.

Fikir: Toplu taşıma alanında yenilikler 
teşvik edilsin

Desteklenen proje: Shweeb, tek ray üzerindeki 
insan gücüyle çalışan araçların kullanıldığı, 
kısa/orta mesafeli, şehir içi kişisel ulaşım 
aracı için geliştirilmiş bir kavram. Şehir 
içinde Shweeb teknolojisinin test edilmesi 
amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmalarını 
desteklemek için Google 1 milyon ABD doları 
veriyor.

Fikir: Afrikalı öğrencilere nitelikli eğitim 
sağlansın

Desteklenen proje: Afrika Matematik 
Bilimleri Enstitüsü (AIMS), Güney Afrika’nın 
Cape Town kentinde matematik ve bilim 
eğitimi veren, bu konuda araştırmalar yürüten 
bir merkez. AIMS’nin birincil odak noktası, 
yeni üniversite mezunlarının lisansüstü eğitim 
ve doktora çalışmaları öncesi gerekli becerileri 
ve bilgileri almalarına yardımcı olan, bir 
yıllık geçiş programı. Afrika’da üniversite 
düzeyinde matematik ve bilim çalışmalarını 
yaygınlaştırmak üzere başka AIMS 
merkezlerinin açılmasını sağlamak için Google 
2 milyon ABD doları veriyor.

YORUM 6
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Kanseri Yeneceğiz!

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Kimya Bölümü öğretim üyeleri kanserle mücadelede etkin bir rol oynayan kemoterapinin 
yan etkilerinini azaltılmasına dönük yepyeni bir çalışma başlattı.

Platin türevi içeren potansiyel kanser 
ilaçlarının tasarımı, sentezi ve karakterizasyonu 
işlemini başarıyla gerçekleştiren hocalarımızla 
röportaj gerçekleştirdik.

Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Doç. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN:

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora 
derecelerimi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde 
tamamladım. 2000 yılı Ağustos ayında 
Doktora derecemi takiben Atılım Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Kimya Grubu’nda 
Yrd. Doç. Olarak göreve başladım. Lisansüstü 
ve Doktora çalışmalarımı d8-grubu 
elementlerinden özellikle Ni(II), Pd(II), Pt(II) 
ve Rh(III) metal iyonlarına bağlanan, kükürt 
içeren ligantların oluşturduğu komplekslerin 
sentezi, elektronik yapıları, elektronik soğurma 
spektrumları ve elektrokimyasal davranımları 
üzerine yaptım. 2005 yılında Hollanda’nın 
önemli enstitülerinden birisi olan  Leiden 
Institute of Chemistry’den davet alarak Prof. 
Dr. Jau Reedijk’ın grubuna katıldım. Bu grupta 
bir yıla yakın bir süre boyunca Pt metali içeren 
komplekslerin sentezi ve DNA’ya olan etkileri 
üzerine çalıştım. 2006 yılında doçentliğimi 
aldım ve 2005 yılından bu yana antitimör 
etkisi gösterebilecek yeni Pt-temelli ilaçların 
tasarımı, sentezi, elektrokimyasal davranımları, 
ilaç-DNA etkileşimleri ve enzim aktiviteleri 
üzerinde çalışıyorum. 2007 yılından beri 
mühendislik fakültesi dekan yardımcılığını 
yürütmekteyim.

Yrd. Doç. Dr. Belgin İŞGÖR

Lisans,  yüksek lisansımı ODTÜ de 
tamamladıktan sonra 2004 yılında yine ODTÜ 
biyokimya alanında doktora derecemi aldım. 
Doktoramda  ikincil alanım moleküler biyoloji 
ve toksikolojidir. Doktora çalışmamı antikanser 
özelliği olan yani canlıları kanserden koruyan 
enzim (biyolojik katalizör) ailelerinden biri 
olan Glutatyon-s-transferazların bir türünün 
saflaştırılması, karakterizasyonu ile bu enzimle 
ilgili immunolojik çalışmalar ile tamamladım.

Bu çalışma nasıl başladı?

İlk olarak 2002 yılında bir araya geldik. 
Ancak o yıllarda herhangi bir kuruma proje 
yazmak gerçekten zordu. Çünkü proje 
alabilmeniz için öncelikle sizin de belli bir 
donanıma, alt yapıya sahip olmanız beklenir. 

Bu aşamada üniversitemizin bize desteği 
özellikle alt yapı oluşturmamızda bize 
sağladıklar imkânlar gerçekten bizi daha da 
heveslendirdi ve biz geri dönen her proje 
başvurusunu yılmadan tekrarladık. 2002-
2005 yılları arasında sadece üniversitemizin 
bize sağladığı alt yapı ile de projeler almaya 
başladık. Önce Atılım Üniversitesi BAP 
(Bilimsel araştırma projesi) projesi arkasından 
Avrupa Birliği destekli COST projesini aldık. 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile 
beraber yürütüğümüz çalışmalarımıza desteği 
ise Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 
Projesi ile sağladık. Bunların arkasından 
da üniversitemiz araştırma projesinden bir 
projemizi daha hayata geçirdik. Şu an desteği 
250.000 (iki yüz elli bin lira) liraya ulaşan bu 
projelerin sonucu olarak mevcut laboratuar 
altyapımıza ek teçhizatlar ve sarf malzeme 
kaynağını sağlamış olduk.

Çalışmalarınızdan biraz bahseder misiniz?

Son yıllarda özellikle insan gen haritası 

çalışmalarının ardından kanser araştırmaları 
daha da artmış, bu çalışmalar pek çok ortak 
disiplinin bir araya gelmesi ile yürütülmektedir.
Kanser çalışmalarında asıl hedef daha 
etkin ve bir o kadar da az yan etkiye sahip 
ilaç tasarlayıp, sentezlemek önceliğinde 
yoğunlaşmaktadır. Sentezlenen moleküllerden 
ilaca giden yol biyolojik, biyokimyasal, 
moleküler biyolojik ve toksikolojik pek çok 
testlerden oluşan bir seri uzun ve kapsamlı 
çalışmaların sonucudur. Biz de bu amaçla yani 
daha etkili ancak yan etkisi az veya olmayan 
ilaca gidebilecek yapılar tasarlayarak başladık. 
Biliyoruz ki biyolojik sistemler çoğunlukla 
protein adı verilen büyük moleküllü yapılar ilk 
işlevlerini sürdürürler ve protein yapılarında 
metaller çok önemlidir. Laboratuar ortamında 

bir metalin bağlanması ya da, bloke edilmesi ile 
proteinin işlevinde çok kapsamlı değişiklikler 
yapmak mümkündür. Biz de kanser üzerinde 
etkin olabileceğini öngördüğümüz Nikel, 
Ni(II), Platin, Pt(II), Paladyum, Pd(II), Altın, 
Au(II) ve Rodyum, Rd (III) metallerine 
bağlanan özellikle kükürt ve azot verici 
(DONOR) atomu içeren ligandların oluşturduğu 
molekülleri sentezleyip, ardından da öncelikli 
olarak elektronik yapılarını, elektrokimyasal 
davranımları ve DNA üzerine olan etkileri 
gibi temel analiz aşamalarını tamamlıyoruz. 
Buradan aldığımız sonuçları değerlendirip 
potansiyel ilaç olabilecek yapıları bir sonraki 
aşamada testlere tabi tutuyoruz. 

 Bir sonraki aşamada neler yapıyorsunuz?

Canlılığın yada soyun devamını sağlayan 
yapı tüm canlılar için DNA dır. Genetik 
özelliklerimiz DNamızda şifrelenmiştir. Kanser 
de canlı bir yapıdır ve kontrolsüz çoğalarak 
büyür. Öyleyse öncelikli hedefimiz kanser 
DNA sını işlevsiz hale getirmek olmalıdır. 

Biz de tasarlayıp, sentezlediğimiz yapıların 
DNA’yı kırıp kırmadığını kontrol ediyoruz 
ve bu aşamayı geçen yapıları bir sonraki teste 
tabi tutuyoruz. Kanser özellikle erken teşhis 
edildiğinde günümüzde tedavi edilebilen bir 
hastalıktır. Bu amaçla tedavi edilecek kanser 
türüne uygun birkaç ilaç karışımından oluşan, 
ilaç kokteyli “kemoterapi”   kanser tedavisi 
olarak hastalara uygulanmaktadır. Bu ilaçların 
en belirgin özelliği hedeflenen kanser hücresini 
yok etmektir. Bu aşamada vücudumuz da 
bize pek kolaylık göstermez. Vücudumuzda 
zaten var olan bazı enzimler (protein yapıları)  
bizleri kansere karşı koruma gibi önemli bir 
işlev görürler. Bu işlevi de vücuda alınan 
yabancı maddeleri suda çözünür bir yapıya 
dönüştürerek vücuttan terle, idrarla yada dışkı 

ile atılmasını sağlayarak yürütürler. Malesef 
bu enzimler vücuda tedavi amaçlı verilen 
kemoterapi ilaçlarını da atılması gereken 
yabancı maddeler olarak algıladığından, belli 
aralıklarla uygulanan bu tedaviye vücudun 
direnc göstermesini sağlarlar. Bu direnci kırıp 
daha etkili bir tedavi gerçekleştirmek için ise 
ilaç dozu artırırlır. Bu da ne yazık ki hastada 
kusma, bulantı, kronik böbrek hastalıkları gibi 
yan etkilerin artmasına neden olur. İşte bu bir 
sonraki aşamada bu enzimleri bloke (inhibe) 
edebiliyor muyuz?  bunu inceliyoruz. Özellikle 
Glutatyon-s-transferaz (GST) olarak bilinen 
bir enzim ailesinin bu amaçla çalışmakta olup, 
vücudu kansere karşı korurken kemoterapide 
direnç oluşturduğu bilinmektedir. Tasarlayıp 
sentezlediğimiz yapıların (molekül, kompleks) 
GST enzimini bloke edip etmemesi bizim 
için önemli bir aşamadir. Ancak burada da 
sadece bloke etmesi yeterli olmayıp, ne kadar 
az derişimde (doz) inhibisyon yaptığı önemli 
bir kriterdir. Şimdiye kadar testlerimiz gayet 
olumlu sonuçlar verdi. Bundan sonraki aşamada 
kurulumu neredeyse tamamlanmakta olan 
hücre kültürü laboratuarımızda tasarladığımız 
ilaçların etkin olabileceğini öngördüğümüz 
meme ve lösemi türü kanserlere ait satın 
alınabilen hücre kültürleri kullarak, direk 
olarak kanser hücreleri üzerine etkinlerini 
araştıracağız.

Hedefleriniz nelerdir? 

2010-2011 akademik yılında eğitime 
başlayacak Kimya Mühendisliği ve uygulamalı 
Kimya bölümünde alt yapısını oluşturduğumuz 
biyokimya teknolojileri opsiyonu ile bu alanda 
çalışmak isteyen öğrencilerimizin araştırma 
projelerimizde araştırmacı olarak görev 
almalarını sağlayarak hem öğrencilerimizin 
mezun olduklarında bu alanda yeterli bilgi ve 
deneyiem sahip olmaları hem  da yapılacak 
yayınlarda katkıları nedeni ile isinlerinin 
yer alması mümkün olacaktır. Bu sayede 
araştırmacı üniversite misyonunu yerine 
getirmek için  yatırımlarına artırarak devam 
eden üniversitemizde  AR-GE gruplarında 
çalışmak üzere tercih edilen araştırmacı 
kimliğine sahip mühendisler de yetiştirilecektir.

Bu tarz bireysel çalışmalara uluslar arası 
ilgi ne düzeyde?

Avrupa birliği COST projeleri desteği, genel 
olarak uluslar arası düzeyde ilginin yüksek 
olduğu konu başlıklarından seçilen projelere 
verilmektedir. Bizim projemiz de D-39 alt 
başlıklı platin temelli ilaçlar alanına dahildir ve 
konu başlığı ile birebir ilişkilidir. Bu da çalışma 
alanımızın son derece güncel ve önemli bir 
konu olduğunun göstergesidir.

      
  Röportaj: Sırma YÜRÜK
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Baştan Başa Kıbrıs 

İki halklı ve iki ülkeli siyasi yapısıyla 
Türkiye’nin olduğu gibi Avrupa’nın 

ve hatta dünyanın da gündeminden 
düşmeyen Kıbrıs, Akdeniz’in Sicilya 
ve Sardunya’dan sonraki en büyük 
üçüncü adası ve Türkiye’ye en çok 
64 km uzaklıkta. Kıbrıs’ın 9251 
km²’lik yüzölçümünün yaklaşık 
1/3‘üne karşılık gelen 3355 km²’si 
KKTC sınırları içinde kalırken 
adanın toplam 1 milyon civarındaki 
nüfusunun ¼ kadarı Türk tarafında 
yaşıyor.

Amborgo engeli
1974’de gerçekleştirilen Barış 

Hare-katı’ndan sonra uygulanan 
ekonomik ambargo nedeniyle 
uluslararası sermayenin 
rağbet etmediği ve ulaşım 
olanaklarının sınırlı olduğu 
adanın kuzey kesimi büyük 
ölçüde Türkiye’den giden 
turistler tarafından tercih 
ediliyor. Kıbrıs’a gelenler 
daha çok Türkiye’dekilerin 
kapatılmasıyla adaya 
taşınan kumarhaneler 
için geliyor. İkinci sırada 
deniz turizmi var ama 
KKTC tarih ve kültür 
meraklıları için de 
önemli zenginliklere 
sahip. KKTC’nin en çok gezilen 
yerleri başkent Lefkoşa ile turistik başkent 
sayılan Girne. Havayoluyla gelişte 
Lefkoşa’dan, denizyolunda ise Girne’den 
başlayan gezi programlarına batıda 
Güzelyurt, doğuda Gazimağusa ve Karpaz 
Yarımadası da dahil ediliyor.

Tek bölünmüş başkent
KKTC’nin idari yapısı beş kentten oluşuyor. 

KKTC’nin 200 bin nüfusunun 80 bini 
başkent Lefkoşa’da yaşıyor. İkinci büyük 
kent Girne’nin nüfusu 50 bin civarında. 
Üçüncü Gazimağusa’da 35 bin kişi yaşıyor, 
KKTC’nin diğer kentleri ise Güzelyurt ve 
İskele.

Dünyada başka bölünmüş ülkeler (örn: 
Kuzey ve Güney Kore) veya bölünmüş 
kentler (örn: Kosova ve Sırbistan arasındaki 
Mitroviça) var ama Berlin Duvarı yıkıldıktan 
sonra dünyada bölünmüş tek başkent Lefkoşa 
kalmış. Hem KKTC’nin hem de Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin başkenti Lefkoşa tarihi bir 
kent. 

Barış Gücü’ndeki bir İngiliz komutanın 

yeşil kalemle çizdiği rivayet edilen ve bu 
nedenle Yeşil Hat tabir edilen bir çizgiyle 
ikiye ayrılan Lefkoşa’nın sur içindeki tarihi 

merkezi de iki parçalı. Kuzey Lefkoşa’nın 
merkezi Atatürk Meydanı; 

Venedik 

Sütunu, Selimiye 
Camii (eski St. Sophia 
Katedrali), Sultan II. 
Mahmut Kütüphanesi, 
Büyük Han, Kumarcılar Han 
vb tarihi yerler bu meydanın 
çevresinde bulunuyor.

St. Hilarion Kalesi
Adanın ortasına yer alan 

Lefkoşa’dan sonra Akdeniz kıyısındaki 
Girne’ye gidelim. Lefkoşa-Girne yolu 
Beşparmak Dağları’ndan geçiyor. 
Bir kartal yuvasını andıran ve 
Beşparmak Dağları üzerinde bulunan 
üç kaleden biri olan St. Hilarion 
Kalesi yoldan beş kilometre kadar 
içerde. Ortaçağ’da Arap akınlarına 
karşı gözetleme amacıyla 
yapılan, Lüsinyanlar devrinde 
geliştirilerek büyük bir kaleye 
dönüştürülen kaleden güzel bir 
Akdeniz manzarası görülüyor. Kalenin 
kuleleri Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 

çizgi filmine benzediği için Walt Disney’in 
St.Hilarion’dan esinlendiği düşünülüyor...

Bellapais Manastırı
Girne’de öncelikle kale, yat limanı 

ve çevresi geziliyor. 7.yy’da Arap 
saldırılarından korunmak amacıyla yapılan 

Bizans Kalesi büyük ölçüde 
korunmuş durumda. Kalenin 

yanından başlayan ve Girne’nin 
kalbi sayılabilecek limanın kıyısında 
genellikle çok kalabalık kafe, bar 

ve restoranlar bulunuyor. Girne’nin 
en önemli tarihi yeri olan Bellapais 

Manastırı ise kentin doğu çıkışındaki 
Beylerbeyi Köyü’nde. Girne’ye 
hakim yüksekçe bir 

yerde 

bulunan manastır 1205 yılında ve gotik 
tarzda yapılmış. Manastır özellikle Rum 
tarafından gelenlerin öncelikle ziyaret ettiği 
yerlerden.

Barış ve Özgürlük Anıtı
Girne’den batıya doğru devam edecek 

olursak önce Karaoğlanoğlu Şehitliği’ni ve 
daha sonra Çıkarma Plajı’yla burada yapılan 
Barış ve Özgürlük Anıtı’nı görüyoruz. 1974 
Barış Harekatı’nda şehit düşenler için yapılan 
ve yine bu çıkarma esnasında şehit olan 
alay komutanının adını taşıyan şehitlikte 

ayrıca savaştan kalan bazı 
askeri araçlar sergileniyor. 
Çıkartma Plajı’ndan sonra 
kıyı boyunca turistik tesisler 
yer alıyor. Daha sonra 
Alsancak, Karşıyaka gibi 
küçük tatil yerleşimlerini 
geçerek KKTC’nin en 
kuzey batı noktası olan 
Koruçam Burnu’na 
varıyoruz. Burnun da 
adını aldığı Koruçam 
Köyü sahilden biraz 
içerde. Eski adı 
Kormacit olan 
Koruçam’da, 
adaya 7. yy’da 
Lübnan’dan gelen 
Arap kökenli 
Katolik bir 
topluluk olan 
Maruniler 

yaşıyor. 

 



Üniversite kenti: Lefke
Adanın batı tarafında gezdiğimiz son iki 

yer olan Güzelyurt ve Lefke’nin iki özelliği 
var, birincisi Türk tarafından “Evet” oyu 
alan Annan Planı’na göre buraların büyük 
ölçüde Rum tarafına bırakılması.  İkincisi 
ise Kıbrıs’ın su kaynakları bu tarafta 
bulunduğu için adanın en yeşil yerleri 
olmaları. Güzelyurt’ta görülecek yerler 
arasında St. Mamas Kilisesi’yle Vouni Sarayı 
ve Soli Antik Kenti de not edilebilir. Rum 
sınırındaki Lefke ise dağlık bir yerleşim 
ve daha çok bir üniversite kenti 
görünümünde.

Bombalanmış otelleriyle Gazimağusa

Böylece KKTC’nin batı kesimlerini 
gezdikten sonra doğuya yönelebiliriz.  1974 
öncesi dönemde zor günler geçirmesinden 
dolayı “Gazi” unvanını alan Gazimağusa, 
kendi adını taşıyan körfezin kıyısında yer 
alan tarihi ve turistik bir kent. Oteller bölgesi 
olan Maraş kesimi, bir anlaşma halinde 
Rumlara verilmek üzere bekletiliyor. Dev 
otellerin bombalanmış görüntüsü ürkütücü 
ama bu otellerin hemen önündeki geniş 
kumsallar bir o kadar çekici.

Sur içi
Lefkoşa gibi burada da tarihi kent sur 

içinde, yeni kent sur dışında kurulmuş ama 
buranın sur içi çok daha büyük bir alanı 
kapsıyor. Bir zamanlar 365 kilisesinin olduğu 
ifade edilen Gazimağusa’nın Suriçi’nde 
halen pek çok kilise kalıntısı bulunuyor.     

Akkule adı verilen 
kapıdan sur içine 

girdikten sonra kısa bir yürüyüşle vardığımız 
meydanda; bu kiliselerin en büyüğü iken 
Osmanlılar tarafında camiye dönüştürülen 
Lala Mustafa Paşa Camii (Eski St.Nicholas 
Katedrali) karşımıza çıkıyor. Caminin 
bulunduğu meydanın bir diğer önemli 

yapısı, burada uzun yıllar zindanda 
yaşayan Namık Kemal’in kaldığı ve 
daha sonra müze olarak düzenlenen 
bina. Surların deniz tarafında kalan ve 
Shakespare’in ünlü oyununun mekanı 
olan Othello Kulesi’ni kapalı olduğu 
için göremiyoruz ama surların 
üzerinden hem tarihi kentin hem de 
körfezin manzarası güzel. Gezimiz 
bir pazar gününe denk geldiği 
için etrafta çarşı iznine çıkmış 
askerlerin çokluğu dikkat 
çekiyor.

Kıbrıs’ın eski 
başkenti: Salamis

Gazimağusa’nın surlarını 
çıktıktan sonra Doğu 
Akdeniz Üniversitesi’nin 
önündeki yoldan 
kuzeye doğru devam 
ederek St. Barnabas 
Manastırı’nın ve 
Salamis Antik 

Kenti’nin 

bulunduğu yere geliyoruz. Yolun solundaki 
tarihi manastır 477’de yapılmış, halen İkona 
ve Arkeoloji Müzesi olarak kullanılıyor. 
Bir zamanlar Kıbrıs’ın başkenti iken Arap 
saldırıları sonucunda terk edilen Salamis 
kentinin kalıntıları Kıbrıs’ın mutlaka 
görülmesi gereken yerlerinden, geçmişi 11. 
yy’a kadar uzanan ve çok geniş bir alana 
yayılan antik kent; tiyatro, jimnazyum, agora, 
tapınak, su deposu vb bölümlerden oluşuyor.

Venüs’ün doğduğu yer
Gazimağusa’ya 80 km kadar uzaklıktaki 

Karpaz yarımadası, KKTC’nin en ıssız 
yerlerinden. Mitolojideki Aşk ve Güzellik 
Tanrıçası Venüs’ün (Afrodit) doğduğu yer 
kabul edilen Altın Kumsal, Karpaz’ın en 
popüler yeri.Tanrıçası Venüs’ün (Afrodit) 
doğduğu yer kabul edilen Altın Kumsal, 
Karpaz’ın en popüler yeri. El sanatları 
yönünden oldukça gelişmiş olan Kıbrıs’ta 
yapılan ve lefkara (adaya özgü keten işleme), 
dantel, dokuma, çanak çömlek vb elişleri gibi 
Kıbrıs mutfağı da gelenlerin ilgisini çeker.
Akdeniz ve Doğu mutfaklarının karışımı 
diyebileceğimiz Kıbrıs mutfağında öne çıkan 
yemekler arasında; adından başka şeftaliyle 
bir ilgisi olmayan şeftali kebabı başta olmak 
üzere kebap çeşitleri, molehiya (Kıbrıs’a özel 
uzun yapraklı bir bitki olan “molehiya”nın 
yapraklarından yapılıyor)  ve Türkiye’de 
Kıbrıs peyniri olarak tanınan Hellim Peyniri 

sayılabilir. 

Ulaşım 
Kolay
KKTC’ne ulaşım 

kolay, Ankara
ve İstanbul’dan 
uçakla, Mersin’den 
gemiyle 
gelinebiliyor. 
Ayrıca adadaki 
karayollarında sol 
trafik uygulanmakta 
olup trafikte hem sağ 
hem sol direksiyonlu 
araçlar görülebiliyor. 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları için 
turistik gelişlerde 
vize söz konusu değil 
ve hatta pasaport da 
gerekmiyor, sadece nüfus 
cüzdanıyla giriş çıkış 
yapılabiliyor.

 HABER:Timur ÖZKAN
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Bir Ters Firma: APPLE
Steve Jobs ile Steve Wozniak’ın, Ron 

Wayne’in maddi desteğini de arkalarına 
alıp ilk Apple bilgisayarını üretmelerinin 
üzerinden neredeyse 35 yıl geçti. İlk 
bilgisayarlarına 666.66 dolar gibi kışkırtıcı bir 
fiyat biçmeleri bile, Apple’ın sansasyonlarla 
bezeli geleceğinin bir müjdecisi gibiydi.

Atari, Amstrad, Commodore ya da Sinclair 
gibi rakip firmalar hedef kitlelerini video 
oyunlarına düşkün çocuklar ve gençler 
olarak belirlerken, Apple her zamanki ileri 
görüşlülüğüyle sermayesini “kişisel bilgisayar” 
pazarına yatırmayı tercih etmişti. Daha çok 
iş istasyonları ve ana bilgisayarlar üzerine 
çalışan IBM, 1980’lerin başında ilk kişisel 
bilgisayarını, yani IBM PC’yi piyasaya 
çıkarttığında Apple’ın tepkisi ders kitaplarına 
geçecek nitelikteydi. Apple, teknoloji dergileri 
başta olmak üzere basına verdiği boy boy 
ilanlarla ilerde bir numaralı rakibi olacak IBM’i 
kişisel bilgisayar pazarına el attığı için tebrik 
ediyor, sektörün genişliğinden ve rekabetin 
sağlayacağı yararlardan dem vuruyordu. Ne 
ilginçtir ki, firmanın dünyaca ünlü çok uluslu 
şirketlerden bir araya getirdiği yöneticiler 
kurulunun ilk yaptığı işlerden biri, bu ilanı 
veren Steve Jobs’u kapının önüne koymak oldu.

Aradan geçen yıllar içinde adeta büyük bir 
patlama yaşayan PC pazarında Apple kısa 
süre içinde azınlık durumuna düştü. Çağdaşı 
olan PC’ler daha metin tabanlı yazılımlarla 
boğuşurken, kullanıcılarına grafiksel kullanıcı 
arabirimlerini, pencereli işletim sistemlerini 
ve fare desteğini çoktan sunmuş olan Apple 
teknolojide bir adım önde, ancak pazar payında 
iyice gerilerdeydi. Doksanlara gelindiğinde 
firma ancak zengin bir kitlenin lüks simgesi 
olarak kullandığı, kendi içine kapalı ve 
dışarıyla uyumsuz bir sisteme dönüşmüş, 
ancak masaüstü yayıncılık, matbaacılık ve 
grafik tasarım alanlarında tutunabilmişti. Wired 
dergisi 1997 yılında Apple logosunu başında 
dikenli bir taçla resmeden ünlü kapağını 
hazırladığında, altına “Pray.” (Dua edin) 
yazmıştı, zira firma iflas bayrağını çekmek 
üzereydi.

Apple, 1998’de –o sırada eli boş durmayan 
ve Pixar’ı kuran- Steve Jobs’u tekrar işin 
başına getirip bu agresif vizyonerin ardı 
ardına patlattığı bombalarla bir dünya devine 
dönüştü. iPod tüm dünyanın müzik dinleme 
alışkanlıklarını yeniden biçimlendirerek, 
elektronik ürünlerin birer tarz simgesi olmasını 
sağladı. iPod için müzik satışı yapan iTunes 
çevrimiçi müzik mağazası ise, MP3 devrimi 

sonrası kan kaybeden plak şirketlerine 
umut ışığı oldu. Apple, iPhone ile akıllı 
telefon alanında, geçtiğimiz yıl da iPad ile 
tablet bilgisayar sektöründe birer devrim 
gerçekleştirdi. Firma şu anda akıllı telefon 
pazarının %42’sini ve ABD’de çevrimiçi müzik 
satışlarının %70’ini elinde tutuyor.

Apple’ın başarısını Steve Jobs’un 
yaratıcılığına ve saldırgan yönetim tarzına 
borçlu olduğu şüphe götürmez bir gerçek; 
ancak Jobs’un ve Apple’ın katı tavırları çoğu 
zaman eleştirilere hedef oluyor. Sözgelimi, 
dünyaca ünlü John Wiley & Sons yayınevi, 
Steve Jobs’un özel hayatına ışık tutan ve onun 
rızası dışında yazılan “iCon” adlı biyografiyi 
yayımlayınca, kitabevinin Apple’ın hem sanal 

hem de gerçek mağazalarındaki tüm ürünlerinin 
satışına son verildi.

Bu skandalı, iPad lansmanının hemen 
ardından, firmanın diğer kurucu ortağı 
olan Steve Wozniak’a bir iPad prototipini 
gösteren mühendisin işten çıkartılması 
izledi. Mühendisin tek suçu, “kimseye 

gösterilmemesi” istenen modeli, Apple’ın 
kurucusuna göstermiş olmaktı.

Ülkemizde bu ay satışa çıkacak olan 
iPhone 4 de Apple’ın şanına yaraşır şekilde, 
sansasyonlarla adını duyurdu. Öncelikle, bir 
Apple çalışanı iPhone 3GS süsü verilmiş 
bir iPhone 4 prototipini Redwood’da bir 
barda unuttu. Bu ürün bir şekilde teknoloji 
sitesi Gizmodo’nun eline geçti ve tanıtımı 
yayımlanınca, editörlerin evlerine polis 
baskınları düzenlendi ve sitenin bilgisayarlarına 
el kondu. iPhone 4’ün sol elle tutulduğunda 
sinyal alamama sorunu baş gösterince Jobs’un 
verdiği tepki, yüz milyonlarca müşterisi olan 
bir şirketin yöneticisine pek yakışmıyordu. 
Soruna çözüm aramak yerine, Jobs’un ilk resmi 
açıklaması “siz de telefonu öyle tutmayın” 
oldu. Tepkiler büyüyünce Apple, hatasını 
kabullendi, ABD’deki müşterilerine, iPhone’un 
aynı zamanda anten görevi üstlenen metal 
çerçevesine dokunulmasını önleyen plastik 
kılıflar dağıtmayı kabullendi. 7 Ağustos’ta 
da iPhone’un anten tasarımından sorumlu 
mühendis Mark Papermaster’ın işine son 
verildi.

Apple’ın ve Jobs’un gündeme düşen son 
bombası ise, okuduğu üniversitede tüm 
öğrencilere iPad dağıtılmasıyla ilgili ödev 
hazırlayan bir gazetecilik öğrencisiyle girdiği 
tartışma. Apple ürünlerinin akademik alanda 
kullanımı konusunda firmadan bir açıklama 
isteyen Chelsea Kate Isaacs, firmanın halkla 
ilişkiler departmanından yardım alamayınca 
Jobs’a bir şikayet e-postası göndermiş. Jobs’un 
16 Eylül tarihli yanıtı kısa ve kaba: “Kusura 
bakma. İşimiz senin iyi not almanı sağlamak 
değil.” Isaacs’in kendisinin de 300 milyon 
Apple kullanıcısından biri olduğunu belirten 
mesajına Jobs’un verdiği karşılık ise, marka 
bilinirliği ve müşteri sadakatinde dünya lider 
olan firmanın şanına gölge düşürecek cinsten: 
“Bizi rahat bırak.”

Öğr.Grv.Barış Emre ALKIM

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Mütercim Tercümanlık Bölümü 

İşbirliği sözleşmesi IBM Türk Üniversite 
İlişkileri Lideri Jake Akyel, Atılım Üniversitei 
Rektörü Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, 
Atılım Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Ali Yazıcı ve Atılım 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
Prof.Dr.K.İbrahim Akman tarafından imzalandı. 

Hizmet Bilimi, Yönetimi ve Mühendisliği 
dalında yapılacak BTHY yüksek Lisans 
Programı kapsamında üretkenlik, kalite, 
performans, uyumluluk, büyüme ve öğrenmedi 
hedefler doğrultusunda Atılım Üniversitesi’nin 
hizmet sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor. 
Üniversitelerin bilişim sistemleri, yazılım, 
bilgisayar, işletme ve endüstri mühendisliği 
bölümlerinden mezun olan  öğrenciler 
programa kabul edilecek. 

Müfredat ortak hazırlandı
Öğrencilere sunulacak müfredat, IBM Türk 

Üniversite İlişkileri ekibi, IBM Amerika’da 
BT Hizmetleri Program Direktörü Paul 
Kontogiorgis ve Atılım Üniversitesi’yle birlikte 
hazırlandı. Program kapsamında, sanayinin 
yanı sıra, yurtdışındaki üniversite ve araştırma 
merkezleriyle de işbirliği yapılıyor. Böylece 
öğrenci ve öğretim elemanları, farklı proje, 
ekip ve çalışma alanlarını görme, IBM yazılım 
laboratuvarında pratik yaparak uzmanlaşma 
olanağını bulacak.

İş stratejilerini destekleyecek teknolojilere 
hakim ve sektördeki açığı kapatacak 
yöneticiler yetiştirecek BTHY programı, halen 
“Massachusetts Institute of Technology”, 
“University of California”, “École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne”, 
“Bocconi School of Management” ve 
“University of Manchester” gibi dünyanın önde 
gelen üniversitelerinde, IBM’in işbirliğiyle 
yürütülüyor.

Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak
Prof.Dr.Özgenoğlu üniversite-sanayi 

işbirliğinin önemine değinerek “Sektör teori 
ve pratikte uzmanlaşmış mezun profiline 
ulaşmaya çalışıyor, ancak Türkiye’deki eğitim 
kuruluşlarında bu konunun üzerinde fazla 
durulmuyor. Atılım Üniversitesi, öğrencilerine 
BT yönetiminde uzmanlaşma fırsatı 
vererek, Türkiye’nin bu konudaki ihtiyacını 
karşılayacağı için mutluluk duyuyor” dedi.  
IBM Türk Üniversite İlişkileri Lideri Akyel 
de, BTHY Programının Türkiye şartları ve 
beklentilerinin, bilgi teknolojileri sektörünün 
gelecek tahminlerinin gözönünde tutularak 
hazırlandığını vurguladı. Akyel “Atılım 
Üniversitei ve IBM işbirliğiyle oluşturulan 
öncü ve yenilikçi programın hedefi, büyüyen 
hizmet sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
nitelikli insan kaynağı yetiştirmek “ olduğunu 
söyledi.

Atılım IBM İşbirliği
Atılım Üniversitesi IBM işbirliği ile bilgi teknolojileri hizmet 
uzmanlarının yetiştirileceği Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi 
Yüksek Lisans Programı’nı (BTHY) başlatıyor. 

Öğrencilere sunulacak müfredat, IBM Türk Üniversite İlişkileri ekibi, 
IBM Amerika’da BT Hizmetleri Program Direktörü Paul Kontogiorgis 
ve Atılım Üniversitesi’yle birlikte hazırlandı. 
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12 Metal Adam
1. Uluslararası Metal Şekillendirme Konferansı ve Uygulamalı Eğitim Seminerleri 14-15 Ekim 2010 
tarihinde Atılım Üniversitesi’nde metal şekillendirme alanında dünyaca tanınmış 12 dev adamın 
katılımıyla gerçekleşecek.

İnsanlar Araçlarınızdan Daha Yumuşaktır
Yakın zamanda Karayolları Genel 

Müdürlüğü’nün Kuruluş Kanunu’nun 
yeniden düzenlemesi yapılırken ‘Bölünmüş 
Karayolları’nda otomobiller için en yüksek 
yasal hızın 90 km/saat’den 110 km/
saat’e çıkarılabilmesine yönelik değişiklik 
yapılabileceğine yönelik bir madde ilave edildi.  
Bu değişiklik tüm medyada gizli bir sevinç 
içinde “Hız sınırı 110 km/saat’e çıktı!” şeklinde 
sunuldu. Kuşkusuz bütün sürücüler ve denetim 
yapan polis memurları da bu değişikliği 
bir “mesaj olarak” algıladılar. Aşağıda hız 
arttırımının son derece ölümcül sonuçlarına 
ve bunun nedenlerine değineceğiz. Ancak bu 
değişikliğin Bölünmüş Karayolları’nın tüm 
kesimlerini kapsamadığını ve işaretlemeler 
yapılıncaya kadar eski hız sınırlarının geçerli 
olduğunu, nafile de olsa, hatırlatmak isterim.

Hız; trafik kazalarının meydana gelmesinde ve 
şiddetinin artmasında (Ölüm ve yaralanmalarla 
sonuçlanmasında)   en önemli, birinci sıradaki 
etmendir. Başta yakın zamanda İstanbul’da 
gerçekleşen 13 ölümlü minibüs- tanker 
çarpışmasıyla meydana gelen kaza olmak 
üzere, görünürde “sinyalizasyon ihlali” gibi 
başka kusurlar bulunuyorsa da, bu kusurun 
ortaya çıkması ve kazanın bu kadar ölümcül 
gerçekleşmesinin arkasındaki neden, kuşkusuz 
“hız”dır. 

Hız limitleri tüm dünyada çok uzun yıllar 
yapılan gözlem, araştırma ve incelemeler 
sonucunda ortak akıl ve birikimle oluşturulmuş 
değerlerdir. Otoyollar (girişi denetimli yollar) 
dışındaki şehirlerarası karayollarında, tüm 
uygar ülkelerde kabul gören en yüksek hız 
değeri otomobiller için 90 km/saattir. Bu 
trafik güvenliği açısından koruyucu bir en 
yüksek değer olarak ortaya çıkarken, aynı 
zamanda yakıt tüketiminde de optimum 
sonuçlar üreten bir eşik olarak belirmektedir.  
Türkiye’deki ‘bölünmüş yollar’; büyük 
çoğunluğunda başta kontrolsüz katılmalar-
ayrılmalar ve tehlikeli yerleşim geçişleri gibi 
sayısız tehlikeyi bünyelerinde barındırırlarken, 
hız sınırının dolaylı olarak 110 km/saat’e 
çıkarılması bilimsel açıdan asla kabul 
edilemez bir ‘yanlışlık’ olarak algılanmaktadır. 
Bölünmüş Yolların -çoğu kapasite açısından 
gerekmezlerken- temel olarak can güvenliğinin 
sağlanması için inşa edildikleri belirtilmektedir. 
Hem bu gerekçeyle milyonlarca dolarlık 
yatırımlara girişilmesi hem de hız sınırlarının 
yukarıya çekilerek trafik kaza ve ölümlerine 
davetiye çıkarılması anlaşılamaz bir çelişki 
olarak gündemdedir. 

Trafikte hız niçin tehlikelidir?

İstatistiksel çalışmalar, değişik sürüş 
hızlarının, ortalama trafik güvenliğine etkileri 
konusunda çok değerli bilgiler verirken, 

bu hızların, sürücülerin davranışını ve bu 
yönden trafik güvenliğine etkilerini yeterince 
ortaya koyamamaktadır. Bu nedenle, bu konu 
özellikle deneyimli ve çok bilen sürücülerce bir 
tartışma ortamı yaratmak için kullanılmaktadır: 
Sıklıkla yinelenen argüman şudur:  
Çalışmalar, sürücüler arasındaki farkı dikkate 
almamaktadır. Bir başka söylemle, genel için 
geçerli olduğu savlanan sonuçlar, bazı bireyler 
için geçerli olmayabilir! Bu durum, aşağıda 
belirtilen üç konu başlığında araştırılmıştır. 
Birincisi, hızın sürücü davranışlarına etkisi. 
İkincisi, çarpışma kinematiği ve yaralanma 
mekaniği. Nihayet üçüncüsü, sürücülerin 
hızlarını özel 
durumlara göre 
ayarlayabilecekleri 
varsayımının 
değerlendirilmesi.

Hızın sürücü 
davranışlarına etkisi, 
tehlikeli durumun 
ayırtedilmesi, 
tanımlanması, 
karar verilmesi ve 
eyleme geçilmesi 
süreçleri baz alınarak 
incelenmiştir. 
Şüphesiz ki, ayırt 
etme ile eyleme geçme arasındaki gecikme, 
durumun karmaşıklığı, belirsizliği ve değişik 
yorumlara açıklığı ile artış göstermektedir. 
Araştırmadan çıkan özet sonuçlar şunlardır:

• Sürücünün sürüş sırasında görünen bilgileri 
toplama sürecinde, ayırtetme ve tanımlama 
için gerekli süre  hızın artışıyla azalarak 
yok olmaktadır. Hiçbir sürücü bu etkiden 
kaçınamamaktadır.

• Sürücüler karşı yönden gelen araçların 
hızlarını gerçeğin altında, uzaklıklarını 
gerçeğin üstünde tahmin etmektedirler. Tahmin 
yanlışlıkları ve dağılımı hızla birlikte artış 
göstermektedir. Bu etkiler oldukça genel 
ve sistematik yapıdadır ve pratik ve sürüş 
deneyiminden etkilenmemektedirler. 

• Hızın artışı, karar alma ve uygulama 
zamanınına ait süreyi de azaltarak yok 
etmektedir. Hemen belirtmeliyiz ki, 50 km /
saat hızla seyreden aracın, genelde kabul 
gören reaksiyon süreleri 1 ve 1.5 saniyelerde 
katedeceği uzaklıklar sırasıyla 14 ve 21 metre 
olurken, hız 100 km/saate çıktığında bu 
uzaklıklar ikiye katlanmaktadır.     

• Hız arttığında, kritik durumlardan 
kurtulmaya yarayan özel manevraları yapma 
şansı azalmaktadır.

Çarpışma mekaniğini kısaca hepimizin 
anımsayabileceği kinetik enerji formülüyle 

vermek birçok konuyu açıklayacaktır. 

Bir aracın toplam kinetik enerjisi, aracın 
kütlesiyle ve hızın karesiyle orantılıdır. Hız 
artışlarının kaza sonrası etkileri, araştırmanın 
bu bölümünün odağı olmuştur. 40 km/saat'lik 
bir hız değişiminde, ölümler ve yaralanmalar 
ortalama %20 artmaktadır. 

Üçüncü inceleme noktası, aşırı hıza ait 
araştırmaların genel sonuçlarını kabul 
etmeme eğilimindeki sürücülerin icat ettikleri 
“ özel durumlara ait güvenli sürüş hızları” 
kavramından hareket etmektedir. Bu kavram, 
doğru olmayan şöyle bir durumu tarif 

etmektedir: Sürücüler 
karşılaştıkları özel 
durumlara ait güvenli 
hız sınırlarını kendileri 
belirleyebilirler; eğer 
özel risk yaratan 
durum sözkonusu 
değilse izin verilen hız 
limitlerinin üzerinde 
araç kullanabilirler. 
Yıllar boyunca, 
değişik ülkelerde 
yapılan araştırmalar, 
buzlanmış yollar 
gibi kötü yol 

durumlarında artan 
kaza riskini karşılamak için sürücülerin 
hızlarını yeterince azaltmadıklarını ortaya 
koymaktadır. Geceleri azalan görüş 
olanaklarına koşut olarak sürücüler, diğer yol 
kullanıcılarının hareketlerini sıklıkla doğru 
tahmin edememektedirler. Ancak araştırmalar 
bir yana, gece hızlarının bu olumsuzluklara 
karşın yüksek olduğu herkesce kabul edilen bir 
gerçektir.  Bir başka deyişle, kazalar yalnızca 
riskli araç kullanan sürücülerle değil, ortalama 
ve çoğu kez ortalamadan daha iyi sürücülerle 
de yaşanmaktadır.

Sürücüler, kendi yetenek ve beceilerini 
doğru tahmin edemez, abartırlar. Araştırmalar, 
%50’den fazla sürücünün, kendilerini 
diğerlerinden daha iyi sürücü olarak 
düşündüklerini söylemektedir.

Nihayet, gelişen teknolojiye ait iki  
seçeneğin çok becerili sürücülerin elinde 
nasıl avantaj olmaktan çıktıklarını belirterek 
tartışmayı sonuçlandıralım. ABS frenler ve 
özel kış lastiklerinin sürücüye bazı güvenlik 
kazanımları sundukları bir gerçektir. Ancak 
yine uzun süreli araştırmalar, sürücülerin bu 
kazanımları, yakın takipler ve yüksek hızlarla 
hovardaca harcadıklarını ve karşılaştıkları 
risk ve olumsuz durumların normal araçları 
kullanan sürücülerden hiçte aşağıda olmadığını 
göstermektedir. Hız limiti ayarının sürücülere 
bırakılması safsatasının rafa kaldırılması için 

bu kadar bulgu yeterli olacaktır sanırız. Şimdi 
hız konusunda “doğru olmayan gerçekler” i 
özetlemenin sırasıdır.

Doğru olmayan gerçekler

1. Deneyimli sürücüler, daha hızlı araç 
kullanmak için kendilerini mazur görürler.

- Birçok araştırma ve gözlem, deneyimli 
sürücülerinde, deneyimsiz ve riskli sürücüler 
kadar kazalara dahil olduklarını göstermektedir.

2. Hızın karşılaşılan, yaşanılan durumlara 
göre ayarlanmasına sürücüler karar verebilirler.

- Eğer bu doğru olsaydı; karanlıkta, siste ve 
kaygan yolda kazalar artmazdı.

3. Daha fazla hızda, reaksiyon süreniz artar.

- Yüksek hızlarda reaksiyon süreniz 
azalmakta, bu sürede katedeceğiniz mesafeler 
artmaktadır.

4. Düşük  hızlar insanı uyutur.

-  Hız limitleri uykunuz için değil, 
güvenliğiniz için ortaya konmuştur.

5. En iyisi, hızlı gidenlere göre hızınızı 
ayarlamaktır.

- Trafikte ortalama hızlara uyunuz, limitleri 
aşmamak kaydı ile!

Yolculuk Hızı ve Kazaya Karışma Riski

Bu bölümü, limit üstü hızlarla kazandıklarınızı 
ve yitirdiklerinizi vurgulayan iki araştırmadan 
çıkan sonuçları özetleyerek sonuçlandıralım.

60 km/saat hız  zonuna sahip bir alanda, 
serbest yolculuk hızları ile yaralanmalı ve 
ölümlü kazaya  karışma riski arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Bulgular çarpıcıdır: 

- 60 km/saati üzerinde her 5 km/saat’lik 
hız artışlarında, yaralanmalı-ölümlü kazaya 
karışma riskiniz ikiye  katlanarak artmaktadır.

- Yine şehiriçlerinde , hızınızı artırdığınızda 
kazaya karışma riskiniz zaman kazancınızla 
kıyaslanmayacak oranda artmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar:

1.“Speed Kills- Or Does It and Why?” , 
Kallberg and Luoma, Technical Resarch Centre 
of Finland, 1996.

2.“Travelling Speed and the Risk of the Crash 
Involment”, Kloeden, Mc Lean, Moore, Ponte; 
Road Accident Research Unit, The University 
of Adelaide, 1997.

Cumhur AYDIN

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Bölümü Öğretim Üyesi

Türk Metal Sanayine araştırma ve 
geliştirme hizmeti vermek amacı ile 

okulumuzun Üretim Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyelerinden Prof. Dr. A. Erman 
TEKKAYA’nın önerisi ve yöneticiliğinde, 
Atılım Üniversitesi tarafından Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın ve çeşitli sanayi kuruluşlarının 
desteği ile kurulan Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi, ‘1. Uluslararası Metal 
Şekillendirme Konferansı ve Uygulamalı 

Eğitim Seminerleri’ için kolları 
sıvadı.

Yrd. Doç. Dr. Merih 
Şengönül, 14 Ekim 2010 
tarihinde Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi’nin 
Uluslararası Danışma Kurulu 
üyeleri tarafından düzenlenen 
ve dört oturumdan oluşan 
konferansın saat 09:00-17:30 
arasında gerçekleştirileceğini söyledi.

 15 Ekim 2010 tarihinde 09:00-18:00 saatleri 
arasında Malzeme Karekterizasyonu, SEM 
(Taramalı Elektron Mikroskobu) , Soğuk 
Dövme Teknolojisi ve Metal Şekillendirme 

Simülasyonları başlıkları altında 
Uygulamalı Eğitim Seminerleri verileceğini 
ve düzenlenecek olan bu konferanslar ile 

seminerlerin özellikle Malzeme Mühendisliği,    

Makine Mühendisliği ve İmalat 
Mühendisliği   Bölümü öğrencilerinin 
katılımların beklendiğini de sözlerine ekleyen 
Şengönül sembolik bir ücret karşılığında tüm 
öğrencilerin bu konferans ve seminerlere 
katılabileceğini açıkladı.

Haber: Hatice CEYLAN
Sinem UTANIR

Seyide YILDIRIM

Eduroam Üyesiyiz

Üniversitemizde 6 Ağustos 2010 tarihinden 
itibaren kablosuz ağ proje kapsamında yer alan 
EDUROAM kullanılmaya başlandı.Tüm Atılım 
Üniversitesi akademik personel ve öğrencileri 
bütün yerleşkede kullanıcı adı ve şifreleriyle 
sistemi kullanmaktadır.Üniversitemiz bütün 
kampüste bu servisi uygulayan ve EDUROAM 
üyesi olan tek Vakıf Üniversitesidir.Bu sistem 
sayesinde tüm Atılım Üniversitesi mensupları 
ve öğrencileri kendi kullanıcı adı ve şifreleriyle 
diğer EDUROAM üyesi olan tüm kuruluşların 
kablosuz ağ sistemlerinden  yararlanabilecek.
EDUROAM hakkında daha fazla bilgi almak ve 
bağlantı ayarları için http://eduroam .atilim.edu.
tr adresinden gerekli dökümanlara ulaşılabilir.

Haber:Gizem GÜNAY



Bu kısa yazının başlığını yadırgayabilirsiniz 
ancak demokrasi kavramında olduğu gibi 
ekonomi alanında da böyle bir toplama 
işleminin bellekleri bulandırdığını, üstelik  
sıklıkla da yapıldığını söyleyebiliriz. Ekonomik 
kriz ve canlanma konusundaki haberler ve 
yorumlar ilginç ve anlamlı örnekler olarak 
verilebilir.

Canlanmayı değerlendirebilmek için yalnızca 
krizin en keskin olduğu dönemin dikkate 
alınması yanlış yargıda bulunmamıza neden 
olur Basit bir örnek verelim;  cebinizdeki 100 
lira krizin yoğun olduğu dönemde reel olarak 
80 liraya iniyor, bir sonraki dönemde ise 95 
liraya yükseliyor. Bu durumda kriz dönemine 
göre bir iyileşme olmasına karşın hala kriz 
öncesine dönülmemiş ve düzlüğe çıkılmamıştır. 
Demek ki, verileri yorumlarken görüntüyü bir 
kenara bırakmak  gerekiyor.

Şimdi gerçek duruma dönelim; TÜİK 
(Türkiye İstatistik Kurunu) 2010 yılının 
ilk yarısına ait verileri açıkladı. Ekonomik 
büyüme, istihdam, sanayide kapasite kullanım 
oranı, dış ödemeler dengesindeki (cari 
işlemler dengesi) gibi makro değişkenlere 
ilişkin rakamsal değerler ve oranlar bir yıl 
öncesine ilşkin verilerle karşılaştırıldığında 
ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Öncelikle 
ekonomik büyümeyi ele alalım. 2010’un ikinci 
çeyreğinde sabit fiyatlarla büyüme % 10,3 
oldu; bu oran TV kanalları ve yazılı basının 
büyük bölümünde “dünyada Çin’den sonra 
ikinci sıradayız, kimse bizi yakalayamıyor” 
gibi sansasyonel duyurular ve manşetlerle 
verildi. Üstelik  2010’un ilk üç aylık 
dönemindeki büyüme oranının % 11,7 olduğu 
dikkate alınınca, altı aylık performans % 11’e 
ulaşıyor. Doğrusu kayda değer bir gelişme 
ancak madalyonun diğer yüzünü de görelim 
çünkü ekonomik yorumlarda sansasyona yer 

verdiğinizde makyaj bir süre sonra dökülmeye 
başlar.

Bu yüksek performans 2009 yılındaki 
ekonomideki olumsuz tablodan 
kaynaklanmaktadır çünkü ekonomi geçen yılın 
ilk çeyreğinde   % 14,6, ikinci çeyreğinde ise 
% 7,6 daralmıştı, sonuçta ilk altı ay sonunda 
daralma % 11’e ulaşmıştı. Kısacası 2009’daki 
çarpıcı daralmayla karşılaştırıldığında 
yüksek büyüme hızına ulaşılmaktadır (baz 
etkisi). Bir önceki yıl büyüme performansı 
ne kadar düşükse, bir sonrakiı yıl kaydedilen 
gelişme  o denli yüksek oşlmaktadır; aynen 
Türkiye’de yaşandığı gibi.... Nitekim 1998 
sabit fiyatlarıyla hesaplandığında 2010’un ilk 
altı aylık dönemi sonundaki GSYH rakamı, 
2008’in aynı dönemindeki rakamın altında 
kalmaktadır. Üstelik nüfusun iki yılda 2 milyon 
kişi arttığı düşünülürse pastanın küçüldüğü,  
gelir bölüşümünün bozulduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Çin ile karşılaştırmaya 
başvurulması ise tam anlamıyla nesnel 
verilere dayanmayan, dayanaksız sansasyonel 
haberciliktir; 2009 yılında Türkiye % 4,7 
daralırken Çin % 8,7 büyümüştür dolayısıyla 
içinde bulunduğumuz yılın ilk altı aylık dönemi 
sonunda Çin ekonomisinin yüksek performansı 
Türkiye ekonomisinin tersine yüksek sayılan 
bir büyüme hızı temelinde gerçekleşmiştir. 
Dolayısıyla karşılaştırma  hiçbir anlama sahip 
değildir! 

Ekonomide sağlıklı tanı için  ekonomik 
verilerin yansıttığı görüntüyü bir kenara 
bırakmak gerekiyor.

Tüm Atılımlıoerceolara başarılı ve verimli 
yeni bir dönem dileğiyle.....

Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ
İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı

Elmalarla Armutlar Toplanabilir 
mi? Yapanlar Var...

EKONOMİ 12

Bill Gates 17 Yıllık Ünvanını Yine 
Kaptırmadı

Forbes dergisinin yayınladığı En Zengin 
400 ABD'li listesinde, 17 yıldır ABD'nin 
en zengini olan Microsoft'un kurucusu Bill 
Gates 54 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 
da unvanını korumayı başardı. Facebook'un 
kurucularından Dustin Moskovitz ise listenin 
en genç milyarderi unvanını aldı.

Derginin yaptığı çalışmaya göre, Gates 
geçen yıl servetini 4 milyar dolar artırdı. 
Listede yer alan zenginlerin 217'si geçen yıl 
servetlerini artırırken, 84'ünün serveti ise 
azaldı.  

 Forbes 400'de yer alanların toplam 
serveti ise bu yıl yüzde 8 oranında artarak 
1.27 trilyon dolardan 1.37 trilyon dolara 
çıktı. Listede yer alanların toplam serveti, 

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2009 
verilerine göre Güney Kore, İspanya ve 
Kanada'nın GSYİH'ından daha fazlasına 
denk geliyor.

Bununla birlikte listenin tepesinde yer alan 
20 zenginin toplam 407 milyar doları bulan 
serveti, GSYİH'sı yaklaşık 880 milyar dolar 
olan Türkiye'nin yarısına denk geliyor.         

Facebook kurucuları da listede     

Listede yer alanlar arasında Facebook'un 
kurucusu Mark Zuckerberg de bulunuyor. 
Listenin 35'inci sırasında yer alan 
Zuckerberg, servetini bu yıl yüzde 245 
oranında artırarak, 6,4 milyar dolara çıkardı.  

Facebook'un kurucularından Dustin 
Moskovitz, listenin en genç milyarderi oldu. 
26 yaşında olan Moskovitz, Zuckerberg'den 
yalnızca 8 gün küçük.

Listeye yeni giren 26 kişiden biri 
olan Eduardo Saverin de Facebook’un 
kurucularından biri.     

Listede yer alan bir başka isim ise 
Manchester United'ın sahibi Malcolm  
Glazer ve ailesi oldu. lazer, listenin 34'üncü 
sırasında bulunuyor.

Listenin en zengin kadını, 12,5 milyar dolar 
değerindeki serveti ile Anne Cox Chambers 
oldu. Cox Enterprises'in sahibi olan 90 
yaşındaki Cox, listenin 19’uncu sırasında yer 
aldı.  

Sanat ve televizyon dünyasının da yer aldığı 
listenin 110'uncu sırasında 3 milyar dolarlık 
serveti ile film yapımcısı ve yönetmen Steven 
Spielberg ile 130’uncu sırasında 2,7 milyar 
dolarlık serveti ile televizyon sunucusu Oprah 
Winfrey bulunuyor.

www.hurriyet.com sitesinden alıntırdır.

2007 yılında ABD de yavaş yavaş başlayan 
ve 2008 yılında tüm dünyayı saran 

ekonomik krizin etkileri hala sürmektedir.

Ekonominin en büyük hastalığı olan ve 
uzun vadede herhangi bir iyileşme belirtisi 
göstermeyen, sabır gerektiren kriz, dünya 
piyasalarını alt üst etti. Ekonomik kriz tüm 
dünya ülkelerini sarsarken firmalar da krizi 
aşma çabalarına hız kazandırdı. Birçok küçük 
firma kepenk indirirken, birçoğu da işçi çıkarttı. 
Krizin ciddi etkisi ise hala devam etmektedir. 
Örneğin; ABD’nin dünya çapında en yaygın 
bankası olan Citigroup, 23 bin kişinin işine 
son verdiğini açıklarken, ABD’deki ekspres 
postacılık hizmetinde çalışan DHL, 14 bin 
900 kişinin işine son verileceğini açıkladı. 
Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi 
Yahoo, Şubat ayında 1.000 kişiyi işten çıkarttı. 
Tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye ekonomisi de 
krizden acı şekilde nasibini aldı. Ülkemizde de 
kepenkler indirilirken, işsizlik oranı Mart 2009 
itibariyle % 12,3’lere yükseldi.

Durum yukarıda anlatılan şekilde iken, 
markalar krizden nasıl etkilendi? Krizden 
etkilenen markalar için neler yapılabilir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kriz 
ortamında tüketicisi ile iletişimini kesen yani 
Gazete – TV reklamı vermeyen, promosyon 
çalışmalarını azaltan, dağıtım kanallarında 
kısıtlamaya giden firmaların, ciddi anlamda 
satış rakamlarında ve piyasa değerinde düşüş 
görülmektedir. Oysaki kriz ortamlarında 
firmaların ayakta kalabilmek için yönetim 
stratejilerini tekrar gözden geçirmesi ve 
hedeflerine göre revize etmesi en doğru 
yöntemdir. Pazarlama faaliyetlerindeki 

yatırımın azaltılması özellikle reklam 
bütçelerinde kısıtlamalara gidilmesi büyük 
küçük hemen her firmayı krizde yok olmaya 
mahkûm eder. Önümüzdeki en iyi örnek, 
2007 yılında gerçekleştirdiği 143 uluslararası 
başvuruyla dünya çapında en çok başvuru 
yapan, ilk 500 şirket arasında 35. sıraya 
yükselen ARÇELİK. 2008 yılında yaptığı 131 
patent başvurusuna, bunca inovatif yatırımına 
ve krize rağmen 2009 yılında da durmayarak, 
yoluna 58 patent başvurusuyla devam 
etmektedir.

Kriz dönemlerinde tüketicilerin, zihinleri ve 
algıları açılmış durumdadır. Bu dönemlerde 
reklam sayesinde hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına 
hizmet edecek bir stateji ve ürün yelpazesiyle 
zihinlere girmek, çok daha kolay olmakla 
beraber, çok da avantajlıdır. Örneğin; 2001 
krizinde hedef kitlesini yeniden belirleyerek TV 
reklamlarını artıran DOVE, pazar payını yüzde 
9,8′den yüzde 15,7′ye çıkarmıştır. ALO her gün 
makine çalıştırmaktan kaçınan müşteriyi hedefe 
alarak reklamları arttırmıştır. 1999′da yüzde 
3,5 küçülen pazar payını, krize rağmen 2001 
yılında yüzde 16,5 çıkarmıştır.[1] 2001 krizinde 
reklam bütçelerinde ciddi şekilde kısıtlamaya 
giden firmalar, bu sene bu durumdan ders alarak 
reklam stratejilerine göre bütçe kısmaktansa, 
bilinirliliklerini arttırmayı hedefleyerek, 
yollarına devam etmektedirler.

Daha da dikkat çeken bir nokta ise küçük 
markaların bu tarz kriz zamanlarında, büyük 
markalara rakip olabilme potansiyelleridir. 
Bu da, marka ve marka olmanın önemini ve 
ülkenin kalkınmasını sağlayacaktır. Örneğin 
CASPER, 2001 krizinde sürekli reklam 
faaliyetlerinde bulunarak pazar payını artırmış, 

tanınan ve hala birinciliğini koruyan bir marka 
olmuştur.

Kriz süreci uzun sürse bile mutlaka geçicidir. 
Bu süreci iyi değerlendiren firmalar ise kazançlı 
çıkacaktır. Büyük kaynaklar gerektiren projeler 
elbette ki bu dönem içinde zarar vericidir. 
Dolayısı ile az masraflı ve akıllı projeler 
yapılmalıdır. Bunu yaparken de en önemli şey, 
küçüğünden büyüğüne marka sahibi şirketleri 
yakından takip etmektir. Rakiplerimizin ve her 
firmanın yapabileceği sıradan ürünlerden ziyade 
daha farklı ve yaratıcı ürünler yapılması, uzun 
süre piyasada kalmaya ve yavaş yavaş halk 
arasında tercih edilen bir marka olmaya giden 
en kritik noktadır.

Kriz ortamlarında tüketiciler, kendileri için 
en gerekli ürünleri satın alma eğilimindedirler. 
Bu dönemlerde tüketicilerin çok akıllıca 
davrandığı söylenebilir. Lüksten kaçarlar ve 
ürünleri birbirleriyle karşılaştırırlar. Aile için 
ekonomiye odaklanan tüketiciler, eskiden fiyat 
sorgulamazken fiyat sormaya başlarlar. Alınan 
meyvelerden tüketilen temizlik malzemelerine 
kadar alternatif aranır. Firma sahipleri ise, 
kriz ile birlikte müşterileri daha dikkatli 
dinlemeye özen göstermelidirler. Yapılacak olan 
genel ve özel kampanyalar, krizin aşılmasını 
sağlayabilecektir. Bu dönemde tüm mağaza 
ve marketlerdeki promosyonlar, tüketici için 
büyük önem taşır. Örneğin; kadın ve erkek 
giyiminde KOTON, erkek giyiminde KİĞILI 
ve RAMSEY, ayakkabıda İNCİ, büyük beden 
giyimde FAİK SÖNMEZ ve çocuk giyimde 
PANÇO olmak üzere altı firma, kurumsal 
ihtiyaçlara cevap vermek üzere ‘Parakupon’ 
uygulaması için işbirliği yapmışlardır.

Bunun dışında krizle ilgili başka bir örnek de, 
ULUDAĞ İçecek’in limonatasıdır. ULUDAĞ 
İçecek yaz içeceği olarak bilinen limonatayı 
kışın şişelere koymuş ve piyasaya sürmüştür. 
Dondurmadan sonra bir yaz gıdası daha 
böylelikle kışın tüketilebilir hale gelmiştir. 
Bunların yanı sıra, 78 hazır giyimci ve 398 
üreticiyle birlikte bir marka birliği kurulmuştur. 
MERTER İşadamları’nın kurduğu MERTER 
MARKALAR BİRLİĞİ’nin (MMB) amacı, 
%90’lık indirim ile ürün satma ve 2009 yılında 
Türkiye’yi “Made In Türkiye” yılı yapmaktır.

Kriz dönemlerinde en iyi satışın çekirdekte ve 
çayda gerçekleştiği bilinen bir gerçektir. Krizi 
yaşayan tüketiciler ve üreticiler, bu dönemlerde 
içinde bulundukları stresli ortamı atlatabilmek 
için sürekli çekirdek ve çay tüketimine 
yönelmişlerdir. Bunun yanı sıra, dışarıda masraf 
yapmamak için alışveriş merkezleri tercih 
edilmemekte, sinema yerine VCD ve DVD 
alınıp evde izlenmektedir. Dolayısı ile VCD 
ve DVD satışı da çekirdek ve çayda olduğu 
gibi krizden fazla etkilenmeyen ürünler arasına 
girmiştir.

Sonuç olarak firmalar, kriz dönemini 
atlatmaya çalışırken; durmak ve krizin 
geçmesini beklemek yerine AR-Ge 
faaliyetlerine önem ve özen göstermeli, 
projelerini en az yatırımla gerçekleştirmeli, 
reklam aracını asla terk etmemeli, rakip 
firmaları takip etmeli ve yurtdışındaki ülkelerin 
piyasa ekonomilerini izlemelidirler

Haber:Selma AKÇAKAYA
Ankara Patent Bürosu-Marka Bölümü

    Kaynak: http://blog.ankarapatent.com/
ekonomik-krizde-marka/

Ekonomik Krizde Marka



Ülkemizde kamuya ait işe yerleştirme 
merkezi Türkiye İş Kurumu’dur. 

Günümüzde özel istihdam büroları da faaliyette 
bulunmaktadır. Bu ofisler kamu kurum ve 
kuruluşları dışında, iş ve işçi bulma faaliyetleri 
yürütürler. Bu merkezlerin görevleri şöyle 
özetlenebilir: 

•İş arayanların istihdamına yardım etme 

•İşverenlerin eleman ihtiyacını karşılama 

•İş arayanlar ile işverenlerin eşleştirilmesi. 
İşler, eğitim olanakları, işgücü piyasasında 
çeşitli mesleklerin arz ve talep durumları ile 
ilgili bilgileri toplama ve dağıtma.

Özel istihdam büroları, iş arayanların 
özgeçmişlerini ilgili ajanslara gönderir. Ajans 
personel arayan şirketin ihtiyaç duyduğu 
pozisyonlara eleman tedarik etmek için 
topladığı özgeçmişleri ilgili veri tabanına 
koyarak incelemeye alır. Özel istihdam 
bürolarına özgeçmişinizi göndermeden önce, 
onların bilgilerinizi veritabanında tutup 
tutmayacaklarından emin olmanız gerekir. 
Pekçok durumda bürolar, özgeçmişlerin 
veritabanına bırakılması işini özgeçmiş 
sahibine bırakır.Özgeçmişiniz özel istihdam 
bürolarının veritabanına girse bile, etkili sonuç 
alabilmeniz için özgeçmişinizde çalışmak 
istediğiniz sektör, alan ya da pozisyonu açık bir 

biçimde belirtmelisiniz.

  Türkiye’de yaklaşık 
olarak 250 kadar özel 
istihdam bürosu vardır. 
Sayıları zaman içinde 
değişmekle birlikte, 
bunlardan Ankara merkezli 
faaliyet gösterenlerin 
sayısı 20-25 civarındadır. 
Ankara’da bulunan Atokem 
danışmanlık hizmetinden 
destek alabilirsiniz.  
                                                                                                          

Yrd.Doç.Dr. Metin Pişkin
Ankara Üniversitesi 

İletişim Fakültesi   

STAJ NEDEN ÖNEMLİDİR?

-Stajı bir zorunluluk olarak değil bir 
öğrenme, kariyerinize adım atma süreci olarak 
görmelisiniz.

-Staj yapmak istediğiniz alanı dikkatle seçin. 
Neye ilginiz var, hangi alanda güçlüsünüz, 
hangi alanda ilerlemek istiyorsunuz önce 
buna karar verin ama bu konularda çok da 
katı olmayın, biraz esneklik payı bırakın. Eğer 
imkânınız varsa farklı birimlerde staj yaparak 
kendi yeteneklerinizi daha net keşfedebilirsiniz.

-Staja başladığınız mekânda kurum kültürüne 
uyun, giyiminize dikkat edin, iş yerine yırtık 
kot, şort veya parmak arası terlikle gitmeyin. 
Kişisel bakımınıza dikkat edin.

-Hitap şeklinize dikkat edin. Şefinize, 
yöneticilerinize aksi istenmediği takdirde “Bay” 
ya da “Hanım” olarak hitap edin.

-İnsanlar size öğrenci gözüyle, nasıl 
olsa birkaç hafta sonra gidecek gözüyle 
bakacaklardır; siz elinizden geldiğince onlara 
orada potansiyelinizin olduğunu hissettirin.

-Tıpkı oranın bir elemanı gibi size verilen 
görevleri zamanında ve eksiksiz yapın. Her 
zaman uyumlu, hevesli ve öğrenmeye açık 
olun.

-Üzerinize görev almaya çalışın, sorumluluk 
altına girin. İnsanlar sizin farkınızda değilse 
onlara orada olduğunuzu hissettirin.

-Elinizden geldiğince gözlem yapın. İnsanlar 
telefonda nasıl konuşuyorlar, nasıl oturup 
kalkıyorlar, nasıl giyiniyorlar, birbirleriyle nasıl 
iletişim kuruyorlar dikkatlice gözlemleyin.

-İş yaşamınızda size rol model olacak insanlar 
bulmaya gayret edin. Bu insanlarla yakın 

temasta bulunup, onlar için bir şeyler yapmaya 
çalışın.

-Staj yaptığınız şirkette, kariyerinizde olmak 
istediğiniz roldeki kişilerle konuşup bilgi alın, 
onların tecrübelerinden yararlanın.

-En önemlisi ise ‘İnsan İlişkileri’ çok klişe 
gelebilir ama güler yüzlü, yardımsever olmak; 

saygılı davranmak size ummadığınız kadar 
artı katacaktır. Kendinizi sevdirmenin ilk yolu; 
sizin diğer insanlarla olan ilişkilerinizdir. Doğal 
davranırken saygıyı elden bırakmamak gerekir.

-Takım çalışmasına yatkın olmak, liderlik 
vasıfları size puan kazandıracaktır.

-Şirkette kalmak istediğinizi, 

yapabileceklerinizi yöneticilerinize ve İK 
personeline hissettirmeye çalışın.

-Öğrencilik döneminizde “Kariyer Günleri” 
gibi aktiviteleri kaçırmamaya çalışın. Bu tip 
aktivitelerde hem şirketleri yakından tanıma 
hem de yapmak istediklerinizi biraz daha 
netleştirme şansı elde etmiş olursunuz.

-Stajınız bitse bile şirkettekilerle iletişiminizi 
koparmayın..

-Staj başvurularınızı yapmak için en son 
anı beklemeyin. Özellikle talebin yüksek 
olduğu firmalar örneğin; Savunma Sanayi 
yaz dönemi staj kabullerini Ocak – Şubat gibi 
gerçekleştiriyorlar.

Staj sürecini başarıyla yöneten 
firmalardan örnekler:

•P&G : Oldukça kapsamlı bir staj programı 
uygulanıyor. Her stajyerin bir koçu, bir mentoru 
ve bir peer buddy denilen kendilerine yaşça 
yakın, şirkete uyumlarını kolaylaştıracak 
çalışma arkadaşları oluyor. Staj dönemleri 

boyunca departmanların da gerçek bir 
projenin liderliğini yürütüyorlar. Projelerini 
tamamlayabilmek için gerekli olan bütçe ve 
kaynakları da yönetiyorlar.

P&G, bu sene, eğitim dönemine paralel 
olarak başlayan P&G Business School ile 
üniversitelerin 3. Ve 4. Sınıf ları ile master 
programlarına devam eden üniversite 
öğrencilerine detaylı bir program hazırladı. 
P&G Business School, tüm yılı kapsayacak 
şekilde, üniversite öğrencilerinin iş dünyasını 
daha yakından tanıyacağı sınıflar, seminerler 
ve staj olanaklarından oluşuyor. Stajyerler yaz 
boyu, ortalama 2-3 aya boyunca merkez ofis 
ya da Gebze fabrikada gerçek projelere liderlik 
ediyorlar. Bir sonraki sene işe alımlarda ise her 
zaman stajyerlere öncelik veriliyor. Staj sonrası 
erken iş teklifi imkânları da mevcut.

•HP : Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika Bölgesinde 
bulunan 15 ülkede MEMA Staj Programı 
uygulanıyor. MEMA Staj Programı okul ile 
birlikte yürütülebilen uzun soluklu bir program, 
stajların süresi 18 aya kadar çıkabiliyor. 
Stajyerlere çalışma gün ve saatine göre yemek-
yol masrafları ek olacak şekilde, en fazla asgari 
ücret veriliyor. Staj programında başarılı olan 
öğrenciler “HP Yeni Mezun Programı”na 
yönlendiriliyor. HP Türkiye her sene toplam 
çalışanların % 5-10’u kadar yeni mezın 
istihdam ediyor. Bu programa katılan yeni 
mezunlar ilk 6 ay boyunca satış, pazarlama, 
mühendislik hizmetleri, finans gibi genel 
başlıklar altında çalışmaya başlıyorlar. Daha 
sonra ise daha özel bir iş tanımında uzman 
yardımcısı olarak çalışmaya devam ediyorlar. 

•Finansbank: Staj süreleri sonunda, bu sürecin 
karşılıklı değerlendirilmesini sağlayıp olumlu 
değerlendirme sonuçlarına göre öğrencileri 
mezun olduklarında işe alım sürecine dahil 
ediyorlar. Finansbank 2009 yılında 35 stajyerini 
mezun olduktan sonra kadrosuna kattı.

Simge ATAMER-  Kariyer Planlama ve 
Mezunlarla İletişim Koordinatörü                                                                                                                     
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Özel İstihdam Büroları

Yaz ayları staj ayları
Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında staj önemli bir prova. Yaz ayları 
staj aylarıdır. Bir çok öğrenci staj yapabilecekleri şirketleri ayarlamaya 
çalışır.  Staj, mezun olduktan sonra iş başvurularında “deneyimsizlik”  
sıkıntısına çözümün başlangıcı.

Türkiye İş Kurumu’nun kamu kurumlarının işe yerleştirme merkezi olarak görev yaparken özel istihdam büroları özel sektör ile iş arayanlar 
arasında aracı işlevi görüyor. 250 civarındaki özel istihdam bürolarından destek alırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var.  



Aılım’ın kütüphanesi her geçen 
yıl daha da büyüyor.

Ejderha Dövmeli Kız çok çabuk 
içine çekiyordu okuyucuyu. Daha 

soğukkanlı bir açılışı var ‘Ateşle Oynayan 
Kız’ın ama çok daha çarpıcı, sert ve 
eleştirel. Milenium Üçlemesi’nin ilk iki 
romanı, polisiye edebiyatın Millenium 
çağında izleyeceği yönü tayin ediyor.

Stieg Larsson’un yayımlandığı her ülkede 
büyük satış rakamlarına ulaşan Millennium 
Üçlemesi’nin ilki Ejderha Dövmeli Kız, 

Türkçeye bu yıl çevrilmişti. Serinin ikincisi 
için fazla beklemedik. Ateşle Oynayan Kız 
geçen günlerde yine Ali Arda çevirisiyle 
Millenium okuyucularıyla buluştu. Şimdi 
sırada The Girl Who Kicked the Hornets 
Nest var. 

Beyaz perdede Kitaplarını göremeden 
hayata veda eden Stieg Larsson’un 
fenomen haline gelen ‘Milenyum Üçlemesi’ 
serisinden uyarlanan ‘Ejderha Dövmeli 
Kız’, İstanbul Film Festival’inden sonra 
salonlardaki yerini alıyor.

Avrupa’da yılın en çok izlenen 
filmlerinden olan yapım, iyi bir film olarak 
kabul edilse de kitabın yarattığı etkiyi 
yaratmaktan uzak olmakla eleştirilmişti. 

40 yıl önce varlıklı ve güçlü bir ailenin 
genç ve güzel kızı Harriet Vanger ortadan 
kaybolur. Amcası yıllar sonra bu olayı 
arıştırmak için gazeteci Mikael ile dövmeli 
hacker kız Lisbeth’i tutar. İkili, 40 yıl 
önce ortadan kaybolan Harriet Vanger’in 
izini sürerken bir dizi cinayeti açığa 
çıkarır; üstelik katil aileden biridir. Niels 
Arden Oplev’in yönettiği filmde Lisbeth 
karakterine hayat veren Noomi Rapace’in 
performansı dikkat çekiyor. Serinin diğer 
iki kitabının filmleri de sinemaya aktarıldı 
ve sırasını bekliyor. Bu arada ‘Seven’ ile 
akıllara kazınan David Fincher bu filmin 
Hollywood versiyonu için kolları sıvadı. 
Gösterim 2012’de. 
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Perdeler açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yapılan açıklama 

ile 1 Ekim 2010 Pazartesi günü 
12 il’deki 44 yerleşik, 8 yerleşik 
turne sahnesi ile turne sahnelerinde 
2010 – 2011 tiyatro sezonuna perde 
açacak olan Devlet Tiyatroları’nın 
ilk tur yeni oyunları belirlendi.
İlk turda 20’si yerli 18’i çeviri 
38 değişik yeni oyun ile geçen 
senenin kapalı gişe oynayan ve 
sevilen oyunlarını sanatseverlerle 
tekrar buluşturacak olan Devlet 
Tiyatroları’nın, yeni sezonda 
sahneleyeceği ilk tur yeni oyunları 
şöyle sıralandı:

Kütüphane genişliyor 

Ne Okuyalım?

Yerli Oyunlar

Erkek ve Kadın - Semih Sergen
Soğuk Bir Berlin Gecesi- Barış Eren
Yaban- Yakub Kadri Karaosmanoğlu
Şair Baba ve Damdakiler- İbrahim Balaban
Boğaçhan - Hasan Erkek
Memleketimden İnsan Manzaraları’ndan 
“Onbir Tablo” - Nazım Hikmet - Nihat Asyalı 
(düzenleyen)
Karıların Hangisi - Yıldırım Keskin
Kadın Sığınağı  - Tuncer Cücenoğlu
Üstad Harpagon’a Saygı ve Destek Gecesi- 
Civan Canova
Pir Sultan Abdal - Mahmut Gökgöz
Çok Bilen Çok Yanılır -Recaizade Mahmut 
Ekrem
Şili’de Av- Orhan Asena
Sarıpınar 1914  - Reşat Nuri Güntekin
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz- Aziz Nesin 
Papağan Kaçtı - Özen Rodop 
Hacı Yatmaz - Cevat Fehmi Başkut
Titil ile Bibil- Habip Bektaş

Yabancı Oyunlar

Moskova Petuşki- Venedikt Yerofeev
“Dün Gece Yolda Giderken Komik Bir Şey 
Oldu” - Larry Gelbart
Vanya Dayı- Anton Çehov
Trafik Cezası - Paola Levi
Bekleyiş - Ethan Coen
Bedensiz Kadın - Mate Matisic
Beğendiğiniz Gibi - William Shakespeare
Baştan Çıkarma- Carles Batlle
Karanlık İşler- Robin Hawdon
Birdy -William Wharton
Siyahlı Kadın- Susan Hill
Ölüm Öğücüğü - Simon Williams
III. Richard - William Shakespeare 
Yedi Kadın - Barbara Scottenfeld
Pinokyo - Carlo Collodi – Brian Way
Don Kişot - M. Cervantes
Mutfak Cadıları - Caroline Smith
Kanlı Düğün - Federico Garcia Lorca

HABER: Selmin ARIKAN

Ekim ayının gelmesiyle 
Devlet Tiyatroları per-
delerini açmaya başladı.

Ejderha Dövmeli Kız

Ne Dinleyelim?

Farid Farjad
Kemanı ağlatan adam 

Eski bir Fars çalgısı 
olan Rebabın modern 

şekli olan kemana belki de 
tarihi bağları nedeniyle bu 
kadar melankolik bir anlam 
yükleyebilen FARID FARJAD 
İranlı bir keman virtüözü.  
Farid Farjad, 1938 yılında 
Tahran’da doğdu. 1966 
yılında Tahran Müzik 
Konservatuar’ında klasik 
müzik üzerine master yaptı. 
Bundan sonraki dönemde 
Tahran Senfoni Orkestra’sında 
önemli görevler aldı. Fars 
Halk Müziği’nde çok derin 
bir birikime sahip olan Farjad, 
keman ile Batı Klasik Müziği 
üzerinde de çalışmalarda 
bulundu. Batı Klasik Müziği 
üzerindeki çalışmaları Fars 
müziğinin gelişiminde büyük 
öneme sahiptir.  
Şu anda dünya üzerindeki en 
iyi keman virtüözlerinden biri 
olan Farjad’ın An Roozha I, An Roozha II, 
An Roozha III, An Roozha IV olmak üzere 
dört albümlük albüm serisi yayımlandı. 

Ayrıca sanatçının Golha Orkestrası adlı 
kolektif bir albümde de eserleri yayımlandı

Haber: Deniz GÜÇÜK

Her yıl eklenen yeni kaynaklarla 
Atılım Üniversitesi kütüphanesi 

genişlemeye devam ediyor. Bünyesinde 
toplam 50620 adet kitap ve 1593 
dergi barındıran Atılım Üniversitesi 
Kütüphanesi geçtiğimiz 2 yıl boyunca 
yaklaşık 1000 yeni kitabı raflarına 
yerleştirdi.

Kütüphane yetkilileri Fakülte ve 
Bölümlerden gelen tüm kitap taleplerini 
karşılamaya özen gösterdiklerini 

belirterek güncel yayınları ve akademik 
periyodikleri izlemeye çalıştıklarını 
söylediler.

Kütüphanenin gelişmesi için özellikle 
öğretim elemalarına görev düştüğünü 
belirten yetkililer, kütüphanenin 
akademik yeniliklerden haberdar 
edilmesini istediler.Kütüphane 
kayıtlarına göre geçtiğimiz yıl temin 
edilen 350’e yakın yayının 126’sını 
Mühendislik Fakültesi talep etti. Fen 
Edebiyat fakültesi ise 62 kitapla 2. sırada 
yer aldı.

Haber:Selmin ARIKAN



Yeni sezona merhaba

Atılım Üniversitesi Spor 
Koordinatör yardımcısı 

Meltem İplikçi ile geçen sezonun 
değerlendirilmesini ve yeni sezondan 
beklentileri ,yapılacak olanl çalışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Basketbol’da 1. ligteyiz
Meltem İplikçi, 2009-2010 sezonunun 

üniversitemiz için başarılı bir sezon 
olduğunu ifade etti. Başarıların 
bazılarından bahsetmek gerekirse, 
basketbol erkek takımımız Eskişehir’de 
düzenlenen 2.lig turnuvasını yenilgisiz 
bir şekilde şampiyon olarak tamamladı 
ve 1.lige terfi etti. 

Bayan voleybol takımımız da Sakarya’da 
düzenlenen 2.lig karşılaşmalarını aynı 
şekilde yenilgisiz ve şampiyon olarak 
tamamlamayı başardı. 

Yüzme’den 4 madalya
Yüzmede ise Cansu Gökçe Özten 

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen Koç Fest Türkiye 
Üniversitelerarası Spor Oyunları yüzme 
yarışlarında üniversitemize dört madalya 
kazandırdı. Diğer yüzücülere nazaran daha 
az branşa katılmasına rağmen Özten, 1 
altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. 
Erkeklerde ise Efecan Rübendiz  4. oldu ve 
genel sıralamada 26. sırayı aldı. 

Okçuluk’ta finaldeyiz
Okçuluk Takımı Antalya’da 

gerçekleştirilen müsabakalarda ferdi atış 
sıralamasında ilk 4’e kalmayı başardı ve 
Canberk Özeler, Olimpik yayda yarıfinale 
kaldı. Orçun Güvener Makaralı ise yay ile 
katıldığı müsabakalarda yarı finale kalmayı 
başardı. Ceren Merve Karakaş ise yine 
Olimpik yay ile katıldığı müsabakalarda 
çeyrek finale kadar çıktı.

Yeni Sezondan Beklentiler
2010-2011 sezonunda Atılım Üniversitesi 

Spor Koordinatörlüğü varolan branşları 

daha başarılı hale getirmek ve yeni 
branşlar açmak için çalışmalara başladı.Bu 
akademik yıl içerisinde açılacağı kesinleşen 
branşlar,;eskrim,bowling, ayrıca geçen 
sezonki gibi pilates, modern dans ve step 
aerobic dersleri de devam edicek.

5.Rektörlük Kupası
Bu sene okulda gelneksel olarak 

düzenlenen rektörlük kupasının 5.si 

düzenecektir. Meltem İplikçi, 
bu turnuva içerisinde futsal, 
okçuluk,masa tenisi ve dart 
gibi branşlar bulunacağını ifade 
etti. Bu turnuvanın en önemli 
amacı,öğrencileri ders stresinden 
uzaklaşmasını sağlamak ve 
öğrencilerin eğlenmesine olanak 
sağlamaktır. 

Bir Tek Siz Eksiksiniz !!!
Atılım Üniversitesi Spor 

Koordinatörlüğü, yapmış 
olduğu tüm çalışmalara ve 
sağladığı olanaklara rağmen, 

öğrencilerin spor salonuna gerektiği kadar 
önem vermediğini dile getirdi. Yapılan 
çalışmaların hepsinin öğrenciler için 
yapıldığı fakat öğrencilerden daha fazla ilgi 
beklendiğini ifade etti.

       
Haber:Mehmet USLU

                 Kerem BAYKURT
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Atılım Usta Ayaklarını Bekliyor!

 
Atılım Üniversitesi Halı Saha
Turnuvası

Atılım Üniversitesi öğrencileri tarafından,16 
Ekim 2010 – 1 Kasım 2010 tarihlerinde, öğrenciler 
arası halı saha futbol turnuvası düzenlenecektir. 
Turnuva hakkında daha detaylı bilgileri fakülte 
panolarından alabilirsiniz. 

-Turnuvaya 8 takım katılacaktır.

-Takımlar 9(7+2) oyuncudan oluşacaktır.

-Maçlar eleme usulü oynanacaktır.

-1. 2. ve 3. takımlar sırasıyla Altın, Gümüş ve 
Bronz madalyayla ödüllendirilecektir.

-Maçlar 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Tarım 
ve Köy Hizmetleri Bakanlığı Halı Sahasın da 
yapılacaktır.

-Takım Ücreti: 130 TL

-Son Katılım Tarihi: 13 Ekim 2010

Öğrenci Dekanlığının Desteğiyle.

Müracaat:

   Mehmet Uslu
   0554 402 47 46

   Haydar Özaydın
   0554 714 29 21

Atılım Üniversitesi yeni sezonda da her kulvarda iddiasını sürdürüyor.

Gürkan Genç “Doğa için pedalla” 
sloganıyla Samsun’dan Pekin’e 

kadar 7150 kilometrelik yolu katetti. Genç,  
çocukluğundan beri planını yaptığı dünyayı 
gezme hayalini gerçekleştirirken “bisikletin 
bir spor aracı olduğu gibi ekonomik ve 
çevreci bir ulaşım aracı olduğunu da 

göstermek istediğini” söyledi ve Ankara’ya 
bisiklet yollarının yapılması arzusunu 
dile getirdi. Genç, Gürcistan, Azerbaycan 
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve 
Kırgızistanı geçerek Çin’in batısındaki 
Kaşgar kentine varan uzun yolculuğunun 
başlangıç noktası 600 öğrencinin hergün 

okullarına bisikletle gidip geldikleri Samsun 
Ali Emine Kahvecioğlu Meslek Okulu 
oldu. 31 yaşındaki sporcu, “bisikletçinin 
Everest’i Pamir Dağları’na tırmanan ilk 
Türk ve Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nü 
baştanbaşa geçen ilk insan oldu.
Genç yola çıkarken hayaline 

inanmamalarından dolayı sponsor 
bulamadığını, 150 sigorta şirketinin hepsinin 

bisikletten düşmenin kazadan sayılmaz 
diyerek sigorta yapmadıklarını dile getirsi. 
Atılım Üniversitesi ise Genç’in hayallerinin 
yanında yer alarak sporcuya sponsor oldu. 
Günde 150-170 kilometre arası yol kat eden 

Genç’in bir sonraki rotası Moğolistan, Rusya, 
Güney Kore ve Japonya. Genç, Gobi Çölü’nü 
bisikletiyle geçen ilk Türk olmak için gün 
sayıyor.

Türk bisikletçinin ‘ATILIM’ı
Atılım Üniversitesi sponsorluğunda tur bisikletiyle Samsun’dan Çin’in başkenti Pekin’e pedal çeviren 
Gürkan Genç büyük bir başarıya imza attı.



Okulumuz yeni öğrencilerine merhaba demeye başladı. 
Üniversitelere kayıtların başlamasıyla birlikte Atılım 

Üniversitesi’nde de kayıt yoğunluğu yaşandı. Bin kontenjanı 
bulunan üniversitemizin öğrenci sayısı yeni kayıtlarıyla 
birlikte altı bine ulaşması hedeflenmektedir.Her yıl olduğu 

gibi okulumuzdan mezun olan öğrencileri uğurladıktan sonra 
üniversitemiz yeni öğrencilere kapılarını açtı. Bu yıl okulumuz 
yeni binalarıyla yeni fakülte ve öğrencileriyle yeni akademik 
yılına başladı.       
    Haber: Tolga ATEŞOĞULLARI      
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Yine Yeni Yeniden Atılım Üniversitesi :)

Artık Üniversiteliyizzzzz…

Ebru Özkul
(İngilizce İşletme)
 
Bu kadar güzel 

beklemıyordum okulu 
ama daha derslere 
başlamadığımız için 
henüz hiçbir şeyin 
farkında değilim. 
Heyecanlıyım ve 
sabırsızlıkla dönemin 
başlamasını bekliyorum
 

Hasan Koçyiğit
(Psikoloji)
 
İkinci üniversitem olduğu 

için pek heyecanlı değilim 
ama üniversitemiz çok 
güzelmiş fakat ulaşım 
konusunda biraz sıkıntılı 
gibi görünüyor. Beni en 
çok sevindiren nokta 
ise okulumuzun spor 
alanındaki faaliyetleri 
oldu.

Agus Arıanto
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)

I think, i will enjoy and have 
a good time in this semester. 
I also found all lecturers and 
students are so polite and calm.
When i saw the university, 
firstly i thought it was a small 
one then, i explored all school 
and changed my idea.

Meryem Değer
(Hukuk Fakültesi)
 
Aslında heyecanlıyım 

aklımda özel üniversiteye 
girmek gibi bir düşüncem 
yoktu fakat okula ve 
bölümüme isteyerek 
geldım, başarılı 
olacağımdan eminim.
 

Halil Kayacan
(Hukuk Fakültesi) 
 
İlk etapda heyecanlıyım, 

üniversite hayatının ve 
İngilizce eğitiminin zor 
olduğunu düşünüyorum ama 
günlük ve düzenli calışma 
ile halledebileceğime 
inanıyorum. Kampüsü ve 
üniversiteyi begendim, 
yeni Hukuk Fakültesi güzel 
olmuş.

Nursaç Karadöl
(Hukuk Fakültesi)
 
Hafif bir heyecanım var tabi 

ki aynı zamanda da eğitim 
adına olumlu beklentilerim 
var. Fakat İngilizce eğitimden 
dolayı kaygılarım var. Aslında 
hazırlığı geçebilecek miyim 
geçemeyecek miyim diye 
korkularım var ama yine de 
bölüme bir an önce başlamak 
istiyorum.  

Enis Kadıoğlu
(Uluslararası İlişkiler)
 
Kendi adıma çok mutluyum 

ve üniversiteyi çok 
beğendim. Lisedeyken 
buraya okul gezisiyle 
gelmiştim(Bilim Kolejı).
Hazırlığı atlayamadığım 
için biraz üzüldüm fakat 
İstediğim bir bölüme girdim 
ve başarılı olacağıma 
eminim.

Onur Ceylan
(İnşaat Fakültesi)
 
Okulu beklediğimden 

küçük buldum ama 
Ankara sevgisi ağır 
bastı.Okul ortamını 
güzel buldum ve  yeni 
arkadaşlarla tanıştım; 
bu nedenle mutluyum. 
Artık kendı ayaklarımın 
üzerinde duruyorum bu 
güzel bir duygu.

Fadime Aydoğan
(Psikoloji)
 
İlk senemde kazandım 

bayağı heyecanlıyım. 
Tuhaf bir duygu 
üniversiteye gelmek 
hele ki şehir dışından 
geliyorsanız bu daha da 
heycanlandırır; bende 
olduğu gibi. Hem şehire 
hem de okula alışmaya 
çalışacağım. Eğitim ve 
sosyal açıdan hiçbir eksik 
görmedim umarım ileride 
de görmem.

Hilal Güngör
(İmalat Mühendisliği) 
 
Heyecanım yok, yeni 

arkadaşlarımı çok 
merak ediyorum.Okul 
ortamı rahat ve huzurlu 
görünüyor fakat görsel 
açıdan binalar daha güzel 
olabilirdi.Kampüsü yine 
de beğendim havası çok 
güzel.

Dila Soğancı
(Psikoloji)
 
Aslında çok fazla birşey 

hissetmiyorum, yaşadıkça 
göreceğim. Herkesde 
olduğu gibi yeni 
başlamanın kaygıları 
var uzerimde. Henüz 
üniversiteyi çok 
gezemedım. Bölümüme 
isteyerek geldim.
 

Ezgi Yiğit
(Hukuk Fakültesi)
 
Mutluyum fakat 

devamsızlık çok az olduğu 
için biraz üzgünüm. Okul 
binasının yeni olması 
hoşuma gitti. Artık 
üniversiteliyim onun 
verdiği mutluluk ve 
rahatlık var üzerimde.

Simge Uğurlu
(Mekatronik Mühendisliği)
 
Devam etmekte olan inşaat 

faaliyetlerinin görüntüsü 
nedeniyle biraz mutsuzum ama 
gelişmekte olan bir üniversite 
olduğu için ve bölümüm adına 
olumlu izlenimlerden dolayı 
mutluyum.

Mehmet Karabulut
(Türkçe İşletme)

Okulun eğitim kalitesinden  
ve hocaların öğrencilerle 
olan iletişimden  çok 
etkilendim.Ayrıca okulun 
teknolojik donanımı 
beklentilerimi karşıladı.
Otopark sıkıntısı yaşadım.
Ama okulumu sevdim.

Ömer Çağrı Nazik
(İnşaat Fakültesi)
 
Kampüs ve olanaklar iyi 

görünüyor ama kafamda çok 
net bir fikir oluşmadı yeni 
başladığım için endişelerim 
var; mesela hazırlık sınavı 
beni düşündürüyor ve 
geçebilecek miyim diye 
düşünmeye şimdiden 
başladım.


