
Atılım Ünivesitesi Hukuk Fakültesi’nin 
düzenlediği “İletişim Özgürlüğü” adlı 
panel 1 Mart 2011 Salı günü Hukuk 
Fakültesi Orhan Zaim Konferans 
Salonu’nda Hukuk Fakültesi Kamu 
Hukuku Bölümü Başkanı Prof. Dr. Tunçer 
Karamustafaoğlu’nun başkanlığı ile 
yapıldı. Panele Ankara Barosu Başkanı 

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve  Hukuk  
Fakültesi  öğretim görevlilerinden Av. 
Müjde Avcıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

    İletişim Özgürlüğü adlı panel Prof. 
Dr. Nami Çağan’ın konuşması ile başladı.
Hukuk  fakültesi olarak hazırladıkları 
“Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu’na 
Armağan” adlı yapıtı sundu.  Daha sonra 

Hukuk fakültesi için çok sayıda kitap 
bağışı toplayan ve çeşitli çalışmalarda 
bulunan Atılımcı Hukukçular Topluluğu 
Başkanı Görkem Alyanak ve diğer yedi 
üyeye çalışmalarından dolayı plaket ve 
sertifika verildi. Panel Avcıoğlu’nun 
konuşması ile devam etti. 

>> sayfa 3

Hür Basın Yok..
Özgürlük doğru ve çarpıltılmamış bilgiye ulaşmaktır. Özgürlüklerinden mahrum edilen toplum 
güvenliklerinden de mahrum edilir ve faşist dikta rejimine girer.

Tuna’dan Çin Seddi’ne 
Türk Resimleri

Atılım Üniversitesi Hukuk  Fakültesi 
öğrencilerinin kurmuş olduğu Türk 
Dünyası Araştırmaları Topluluğu Türksoy-
Tunadan Çin Seddine adlı resim sergisi 
düzenlendi.

>> sayfa 2

Beynin Dramatik Yapısı 
Çözülüyor

Erol Özçelik TÜBİTAK destekli projesi 
ile yaşanan dramatik anlar sırasında 
insanların etrafındaki ayrıntıları daha iyi 
hatılamalarının nedenini ortaya koymaya 
çalışacak.

>> sayfa 10

Provostun Köşesi
Üniversitemiz’in 
fiziki alt yapısının 
son yıllarda hızla 
gelişmesine 
paralel olarak 
yeni kütüphane 
binamızın 
inşaatına başlandı.

>> sayfa 3

2008 Finansal Krizi 
İçinden geçmekte 
olduğumuz kriz, 
dev UÖŞ’lerin 
ulusötesi 
niteliklerine zarar 
vermektedir.

 

>> sayfa 12

Yapay Nükleer Felakete Doğru
Nükleer  te-
sislerin sadece 
doğal afetlerle 
değil, kötü ni-
yetli saldırılarla 
da karşı karşıya 
kalma riski 
oluşuyor..

>> sayfa 11

Uyuşturucuya Hayır Demek
Ankara Emniyeti 
uyuşturucu 
konusunda 
Atılımlı 
öğrencileri 
ve güvenlik 
personelini 
bilgilendirdi.

>> sayfa 4

Kuzey’in Venedik’i Hamburg
Almanya’nın    
burjuvazi ve 
entelektüel çocuğu 
Hamburg. 
Bu metropol 
kent size kültürü, 
eğlenceyi ve 
doğayı bir arada  
sunar.

>> sayfa 8-9

Dr. Şaziye Balku ile nükleer enerji ve nükleer 
enerjinin güvenirliği, Türkiye’nin nükleer     
enerjiye duyduğu gereksinim ve alternatif 

enerji kaynaklarını  konuştuk.
>> sayfa 4

Çağın Tehtidi: Nükleer Enerji

Hayata Atılım Ekibi İşbaşında
Üniversitemizin 
tüm mecralarda 
tanıtımına katkı 
sağlamak amacı 
ile kurulan Hayata 
Atılım Grubu 
çalışmalarına 
başladı.

>> sayfa 5

Sanal Uyuşturucu I-Doser
Cep telefonu, 
bilgisayar, 
internet, ipadler 
derken şimdi 
ise karşımızda 
teknolojinin 
son ürünüyle 
karşı karşıyayız; 
I-DOSER!

>> sayfa 11

İLETİŞİM 
ÖZGÜRLÜKTÜR
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HABER 2

Tunadan Çin SeddineTürk Resimleri
Atılım Üniversitesi Hukuk  Fakültesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları 
Topluluğu (TÜDAT) Türksoy-Tunadan Çin Seddine adlı resim sergisi düzenlendi.

14 Türk devletinin kültür bakanlıklarının 
nezdinde oluşturulan Türksoy-Uluslararası 
Türk kültürü teşkilatının katkıları, 
kurumun resimlerinin sergilenmesi ile 
üniversitemizde Türk Dünyası Araştırmaları 
Topluluğu(TÜDAT) olarak bir resim sergisi 

düzenledi Bu sergide Türkiye,Azerbaycan, 
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, KKTC, Tataristan, Çuvaşistan, 
Kırım, Tuva, Saha-Yakut, Başkurdistan, 
Gagavuzya' dan ressamların çalışmaları yer 
aldı.

Serginin açılışı Hukuk fakültesi Dekanı 
Nami Çağan tarafından yapıldı. Sergiyi 
Rektör Abdurrahim Özgenoğlu da ziyaret 
etti. Ayrıca Ankara TED Lisesi, Ankara Fen 
Lisesi, Jale Tezer Lisesi öğrencileri de sergiyi 
ziyaret edenler arasında yer aldı.

TÜDAT kültürel faaliyetlerine 
Kültür Bakanlığı Türk Dünyası 
Müzik topluluğu konserinden sonra 
TÜRK Dünyasının ressamlarının 
resimlerinin sergilenmesi ile devam etti.
Topluluğun amacı Türk dünyasının 
var olan tarihi,sosyal,edebi,kültürel 
bağlarını üniversitemiz bünyesinde 
sergilemek,gündeme getirmektir ve Türk 
Dünyası Araştırmalar topluluğu başkanı 
Atacan Bozyel, 20 Mart Pazar günü 
Saklıkent’te bir aktivite düzenlediklerini ve 
katılımdan dolayı memnun olduklarını da 
belirtti.

Haber: Rabia TOKER

Nazım’la 
Birkaç Saat

  Atılım şiir grubu tarafından düzenlenen Nazım 
Hikmet ve şiirleri dinletisi konulu konferans 
Seyhan Cengiz konferans salonunda yapıldı. 
14 Mart  Pazartesi günü gerçekleştirilen 
konferansa Yrd.Doç.Dr. Hayal Zülfikar, Doç. 
Dr. M. Ulvi Keser ve Atılım Üniversitesi 
öğrencileri katıldı. Nazım Hikmet Belgeseli ile 
başlayan  Konferans  Atılım şiir ilgi grubunun 
şiir dinletisiyle program sona erdi.

Haber: Gülay YILDIRIM

Tahir olmak ta ayıp değil 
Zühre olmakta 
Hatta sevda yüzünden ölmek te ayıp değil
Bütün iş Tahir ile Zühre olabilmekte yani 
yürekte....

Mimari ile Bilgisayar Oyunları Arasında Bir Köprü 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Mimarlık Bölümleri ortak etkinliği olan Gotik İmaj Konferansı’nda 
Üniversitemiz Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Zeynep Aygen’i ağırladı. Ankara’ya eğitim fuarına 
geldiğini söyleyen Aygen İngilterede’deki üniversitede tarihi eserlerin korunması konusunda proje 
yöneticisi olarak çalışıyor. 

Dr. Zeynep Aygen konuşmasında götük 
sanatının tarihsel olarak başlangıcından 
bahsetti. Daha sonra günlük yaşamdaki 
yerinden ve hayatımızın hangi alanlarında 
karşımıza çıktığından söz eden Dr Zeynep 
Aygen Gotik tarzının, yalnız mimarlıkta 
tesirli olmayıp; süs ve gündelik eşya, resim, 
yazı ve heykeltıraşlıkta da etkili olduğunu 
ve günümüzde gelindiğinde özellikle oyun 
sektöründe karşımıza çıktığını vurguladı. 
Gotik tarzının önemli özelliğinin sivrilik 
olduğunu belirtti ve dini yapılarda kullanılan 
bir diğer bir hususun ise büyüklük ve yücelik 
hissinin uyandırılması olduğunu anlattı. 
Pencerelerin bol olması, pencere camlarının 
renkli olması, çatılardaki okumsu kulelerin 
dini yapılarda dikkati çeken gotik özellikler 
arasında sıralanabileceğini belirtti. Mimari 
olarak götik dinler ve toplumlar arasında 
değişkenlik gösterdiğini belirten Dr Zeynep 
Aygen bilgisayar oyunları içerisindeki 

mekanlarındada götik sanatının çokça 
kullanıldığıdan söz etti. Oyunlarda 
verilen loş ışık ve gizemli havanın götik 
sanatından esinlenildiğinin göstergesi 
olduğunu belirten Dr. Aygen, Gotik 
sanatının kökenlerinin Türkiye’ye 
ve Anadolu’ya dayandığına yönelik 
araştırmalar yürüttüğünü de dile getirdi..

Zeynep Aygen kimdir?

Dr. Zeynep Aygen Portsmouth 
Üniversitesi'nde MSc Tarihi Bina 
Koruma Sahası Lideri, aynı zamanda  
Yükseköğretim Akademisi, Forum 
UNESCO Üniversitesi ve Miras 
Network ve IHBC, Tarihi Bina Koruma 
Enstitüsü üyesi. Aygen, bir mimarlık tarihçisi 
ve tasarım tarihinin icat kimlik sorunları son 
yıllarda araştırmalara adamış bir restorasyon 
mimarı. Bu alanda önemli çalışamalara 
imza atan Aygen’in üzerinde çalıştığı kitabı 

'Uluslararası Anıtlar ve Bina Koruma'nın  
2012 yılında Routledge tarafından 
yayınlanması bekleniyor.

Haber: Gülfiidan GÜVEN
 Mustafa Kemal TİMURHAN

Masterchef 
Olma Yolunda

 Okulumuz öğrencilerinden Burçe Gür, 
300 kişinin başvurduğu, Türkiye’ nin amatör 
aşçılarının katıldığı, MasterChef adlı  yarışma 
programında önce ilk 50’ye daha sonra da ilk 
22’ye kalarak yarışmacı olmayı hak kazandı.  
Şimdi ise hedefi, Türkiye’nin ilk ve tek 
Masterchef’i olmak. 

Atılım Üniversitesi’nde İşletme eğitimi 
almaya başladıktan sonra, Gastronomi 
bölümünde okuyan bir arkadaşının etkisiyle  
pastacılığa merak saran Burçe, daha sonra 
yemek yapma konsundaki isteğini de görünce 
bu konu hakkındaki ilk adımını bu yarışmayla 
attı. Hayallerinin peşinden koşup,  Türkiye’nin 
Masterchef’i olma konusunda  emin adımlarla 
ilerleyen arkadaşımıza biz de başarılar 
diliyoruz.  

Haber: Deniz Aygün

İşletme Bölümü son sınıf öğrencilerinden 
Burçe Gür,  Show Tv’de yayınlanan 
MasterChef adlı yarışma programında tüm 
hünerlerini  gösteriyor.

Gotik İmaj:

Panele  konuşmacı olarak Çocuk İstismarı  ve 
İhmali’ni  Önleme Derneği Yönetim Kurulu 
üyelerinden  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hasta Uzmanı Prof. Dr. Runa İdil Uslu, Sosyal 
Hizmet Uzmanı Tülin Kuşgözoğlu ve Avukat 
Hatice Kaynak  katıldı. Oturum Başkanlığını da  
Psikoloji Bölümü Öğr. Gör.  Mine Cihanoğlu 
yaptı. Panelde Çocuk İstismarı  ve İhmali ruh 
sağlığı, toplum yapısı  ve yasalar bağlamında 
tartışıldı. 

Panele katılan Tülin Kuşgçzoğlu ihmal 
ve istismara uğrayan çocuklar ve müdahale 
yaklaşımlarını, fiziksel, cinsel, duygusal, 
ekonomik istismardan, sosyal hizmetler 
açısından çocuk ihmali ve istismarını, Sosyal 
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
tarafından sunulan hizmetleri anlattı.,  

Prof. Dr. Runa İdil Uslu ise gelişim 
sürecinde istismarın neden olduğu ruhsal 
problemler hakkında bilgi verdi.  Avukat 
Hatice Kaynak  da Çocukların ihmal ve 
istismardan korunmasını hukuki boyutuyda 
inceledi. Ayrıca ceza hukukunda  ihmal ve 
istismar edilmiş çocuğun korunması hakkında 
bilgi verdi. Böylelikle ceza muhakemesi 
konumunda mağdur çocuk için yapılan bir 
takım düzenlemelerin olabileceğinden ve çocuk 
koruma kanunlarından söz etti. Koruyucu 
ve destekleyici tedbirlerin olduğunu belirten 
Kaynak, koruma kararları için hangi makamlara 
başvuru yapılabileceğini ve medeni hukukta 
çocuğun korunmasının mümkün olduğunu 
vurguladı. 

Haber: Seyyide YILDIRIM

Çocuk İstismarı  ve İhmali
Atılım Üniversitesi  Psikoloji Bölümü’nün düzenlediği Çocuk İstismarı  ve 

İhmali konulu panel 25 Mart’ta yapıldı.



HABER 3

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemiz’in fiziki alt yapısının son yıllarda hızla 
gelişmesine paralel olarak yeni kütüphane binamızın inşaatına 
başlanmıştır.  2012 yılına kadar hazır olması planlanan, alt 
zemin katıyla birlikte dört kat olacak bu binada, toplam 
8.200 metrekarelik alan, bir milyon kitap alabilecek kapasite, 
çok sayıda salon, okuma odaları, grup çalışma odaları ve 
ileri teknoloji olanakları mevcuttur.  Yapılacak bina ile ilgili 
görüntülere Kütüphane websayfamızdan erişebilirsiniz (http://
library.atilim.edu.tr).  Bu arada, bildiğiniz gibi, Üniversitemiz 
kampüsü ana girişinin yeniden düzenleme çalışmalarına da 
başlanmıştır.  Bir kampüsta devam eden inşaatlar o kampüsün 
gelişmekte olduğunu simgelediğinden, bunları sevinçle 
karşılıyoruz ve sizlerin inşaatlar nedeniyle oluşacak bazı 
güçlükleri anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.  Girişteki 
panoda belirtildiği gibi, kampüsümüz sizin için gelişmeye 
devam etmektedir. 

Geçen dönem sonu yapılan Ders ve Öğretim Elemanı 
Değerlendirme Anketleri sonuçlarını sizlerle paylaşmak 
istiyorum.  Sevinerek belirtiyorum, öğrencilerimizin büyük 
çoğunluğu aldıkları öğrenimlerinden memnunlar.  Bu, 
Üniversite’deki tüm derslerin puan ortalamasının 5.00 
üzerinden 4.23 olması ile kanıtlanmıştır.  Puanların birimlere 
göre dağılımı şöyledir: Fen Edebiyat 4.37, Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık 4.34, Hukuk 4.16, İşletme 4.30, 
Mühendislik 4.12 ve Servis Dersleri 4.09.  Öğrencilerimiz, 
ayrıca ders hocalarının öğretme yöntemleri, verdiği 
ödevler, yaptığı sınavlar gibi konularda yapıcı önerilerde 
bulunmuşladır.  Öğretim elemanlarımız ve idarecilerimiz 
bu değerlendirmelere dikkat ederek eğitim kalitemizi daha 
da arttırma ve size en üstün eğitimi verme çalışmaları 
içerisindeler.  Hepinize, sizden beklenen sorumluluğu en iyi 
şekide yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.  Anketlerin 
her dönem sonu yapılmasına devam edilecektir.  

Dönem ortası sınavlarının yaklaştığı bu günlerde, sizlere 
sınavlara hazırlanma konusunda daha önce yaptığım 
hatırlatmaların bazılarını bu sayıda da tekrarlamak istiyorum.  
Uzmanlara göre, derslerde öğretilen konuları öğrenmek için 
derslere devamlılığın, verilen ödevleri zamanında yapmanın, 
sınıfta not tutmanın, ders notları ve kitabını düzenli okumanın, 
onlardan özetler çıkarmanın, ve sınava hazırlanırken zamanı 
iyi kullanmanın önemi büyüktür.  Dersinizin Moodle veya 
internet sayfası varsa onları da düzenli kontrol etmeniz çok 
önemlidir.  Öğretilen konuları iyi ve kalıcı öğrenebilmenin en 
iyi yöntemlerinden biri de grup çalışmasıdır.  Öğrendiklerinizi 
gruptaki arkadaşlarınıza öğretmek için konuları paylaşın, zira 
öğrenmenin en etkili yollarından biri de öğretmektir.  Sınav 
sırasında sorulan soruları anlayabilmek için çok dikkatli 
okumanız, soruları cevaplarken güzel ve düzenli yazmaya 
dikkat etmeniz, sınavda size verilen zamanı soruların puan 
ağırlıklarına orantılı şekilde bölerek verimli kullanmanız, ve 
kendinize güvenmeniz başarılarınızı arttıracaktır.

Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 Öğrencisi Programı’na 
son başvuru tarihi 31 Mart 2011 yerine 15 Nisan 2011 
olarak değiştirilmiştir.  Son hafta içerisinde aday gösterilen 
öğrenci sayılarının hızla artması ve formların doldurulması 
için daha fazla zamana ihtiyaç olacağı düşüncesiyle başvuru 
süresi uzatılmıştır.  Daha önceki sayılarda da değindiğim 
gibi, bu program, eğitimleri sırasında Üniversitemiz’e 
ve topluma hizmet vermiş, kültürel, sanatsal ve sportif 
faaliyetlerde üstünlük göstermiş, üstün liderlik, girişimcilik ve 
araştırma yapma yetenekleri olan çok yönlü öğrencilerimizi 
ödüllendirmek ve onların başarılarını teşvik etmek ve 
kutlamak amacıyla geliştirilmiştir.  Atılım Üniversitesi’nin 
geleceğe iz bırakan bir üniversite olma vizyonuyla uyumlu 
olması açısından bu ödülün anlamı çok büyüktür.  Genel not 
ortalaması (CGPA) 2.5 veya üstü olan üçüncü veya daha üst 
dönem lisans öğrencileri Atılım Üniversitesi’in İz Bırakan 50 
Öğrencisi olmak için başvurabileceklerdir.  Diğer koşulları ve 
doldurulacak formları http://izbirakan50ogrenci.atilim.edu.
tr adresinden bulabileceksiniz.  Başarı öykülerinizi bizlerle 
paylaşacak öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyor, bu 
dönem sonunda başarılarını kutlayacağımız töreni heyecanla 
bekliyorum.  

Gelecek sayıda tekrar görüşebilmek ümidiyle hepinize 
başarı, sağlık ve esenlikler diliyorum.

Sevgilerimle.

                     Provost’un Köşesi
Hasan U. AKAY

Medya Tekelleşti

Özgürlüğü  doğru ve çarpıtılmamış 
bilgiye ulaşmak olarak tanımladı. 
RTÜK’ün yaptığı araştırmaların gerçekle 
bağdaşmadığını sözlerine ekledi. İhale 
yasağının kalkmasının sonucunu ise 
şöyle açıkladı; aldığımız haberler ve 
izlediğimiz haberler ne kadar gerçeği 
yansıtmakta?  İletişim özgürlüğünün 
toplumun bilgiyi alma özgürlüğünün 
kalmadığını belirtti. Anayasada 2002 
yılında kaldırılan 29. Maddenin yerine 
yenisinin düzenlenmediğini vurguladı . 
Bu sebeple2004 yılında gelen tek parti 
sisteminin kendi yandaş medyasını 
kurmasını amaçladığını ve bunu 
başardığına da değindi. Ülkemizde şu 
an yaşanan olayın medyada tekelleşme 
olduğunu ,  medya ile iktidar arasında 
ki ilişki tamamen ekonomiye, menfaate 
ve çıkarlara dayandığını belirtti. 
Özgürlüğün veren için de alan için 
de yok olduğunu söyleyen Avcıoğlu, 
yayın kuruluşlarının tetikçilik yapmaya 
başladığını ve seyahat etme özgürlüğü  
ile Erzuram’a gitmek isteyen öğrencilere 
niye izin verilmediğini konusunu da ele 
aldı. Toplumun düşünmeden yoksun 
insan haline geldiğini, bencilleştiğini 

bu sebeple de şiddetin arttığını da 
ekledi. Medyanın tekelleşmesi, düşünen 
insanın olmaması ve tek tip insan 
oluşturmasına karşı durumlara çözüm 
olarak sendikalaşmaya gidilmesinin 
önemine değindi. Avcıoğlu’ndan sonra 
konuşmaya Metin Fevzioğlu geçti. 
Fevzioğlu  konuşmalarına geçmişte 
yaşamış olduğu anılardan bahsederek 
ve eskiden kendisinin hocası olan ve 
şu anda Atılım Hukuk Fakültesi’nde 
hocalık yapan hocalara esprili bir dille 
değinerek bahsetti. AB’nin oradan 
çıkıp bize katılması gerektiğini onun 
bizimki gibi rahat bir anayasasının 
olmadığına söyledi. İletişim özgürlüğünü 
tartışabilmek i için öncelikle düşünce 
özgürlüğünün varlığından bahsetmek 
gerektiğini de sözlerine ekledi. Şu 
anda ülkemizde düşünce özgürlüğünün 
olmayışının  nedenini ise şöyle açıkladı; 
hür basın yok. İnsan beyninin önemli 
bir parçası haline gelen ve çağdaş 
bir insanın olmasa düşünemeyeceği 
bilgisayara şu anda rahat ve özgürce 
kullanma imkanından yoksunsunuz 
beyninizle ve hatırladığınızla düşünmek 
zorundasınız buda düşünce özgürlüğü 

yoktur. Basın özgürlüğünde yüz yetmiş 
sekiz ülkeden 138. sıradayız dedi ve 
ekledi  İleri demokrasiye giden yol geri 
gitmekten geçer. Eğer basın hür olsaydı 
en çok izlenme oranına sahip olan 
haber programı Ruhat Mengen’in haber 
programı yayından kaldırılmazdı dedi. 
diğer değindiği bir konu ise vatandaşlık 
numaramız ile fişlendiğimiz. vatandaşlık 
numarası olmaksızın otel de kalamazsın 
araba kiralayamasın herhangi bir yasal 
işlem yapamasın. Ankara’nın her yerinde  
bulunan 800 kusur kameradan bahsetti. 
Bu sistemin ebeveynlere açılmasına 
talep ediyorum diyerek esprili bir dille 
özgürlüğün ne kadar kısıtlandığını 
vurguladı. Özgürlüklerinden mahrum 
edilen toplum güvenliklerinde mahrum 
edilir ve faşist dikta rejimine girer. 
Demokraside hepimizin görevi var. 
Demokrasiyi biz hukukçular değil 
bireyler kuracak. 

Buradan çıkmadan önce sizlerle şu 
sözleri vereceiz;

1.Rehavete kapılmak yok

2.Hangi mesleği okuyorsanız okuyun 
hangi mesleği icra ediyorsanız edin sizi 
bu Cumhuriyetin yetiştirdiğini unutmak 
yok.

3.Aynada daima gördüğünüze bakacak 
yüzünüz olsun bunu unutmak yok.

4.Doğruya doğru yanlışa yanlış demek 
zorundasınız.

5.Faşizmin bir tek panzehiri vardır 
o da konuşmak susmak yok. Herkesin 
konuştuğu bir ülkeye faşizmi kimse 
getiremez.

6.Umutsuzluğa kapılmak yok. 
Umutsuzluğa kapılıp beni de umutsuzluğa 
kaptırmayın ben sizden güç alıyorum. 
Diyerek bitirdi.

HABER: Rabia TOKER

“Sorun Rum Kesiminde” 

“Kıbrıs’ta Müzakere Süreci, Son 
Gelişmeler ve Kıbrıs” başlıklı konferans 
28 Mart’ta İşletme Fakültesi Seyhan 
Cengiz Turhan Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Atılım Kıbrıs Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’nin “Kıbrıs 
Konuşmaları” konferanslarının son 
faaliyetine konuşmacı olarak Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı 
katılırken, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Halil İbrahim Ülker, Uluslararası 
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve 
Atılım Kıbrıs Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser, 
üniversitemizden birçok akademisyen ve 
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri 
başta olmak üzere çeşitli fakültelerden ve 
okul dışından dinleyiciler de konferansa 
katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı 
konuşmasında Kıbrıs’ın stratejik ve 
coğrafi özelliklerinden söz etti. Kıbrıs 
Müzakere Sürecinde sorunun Kıbrıs 
Türk tarafından gerçekleşmediğini ve 
Rum tutumu nedeniyle zayıf olduğunu 
ve müzakerelerin çıkmazla sonuçlanması 
durumunda bunun sorumlusunun Kıbrıs 

Rum tarafı olduğu 
açıkça ortaya konulması 
gerektiğini ifade etti. 
Lakadamyalı,  mevcut 
durumun devamında zarar 
gören Kıbrıs Türk tarafının 
mağdur olmamasının da 
önemli olduğunu dile 
getirdi. Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
öğrencilerinin katılımları, 
soruları ve yapılan 
sohbetlerle zenginleşen konferansın 
son bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mustafa 
Lakadamyalı’ya şilt takdim edildi.

Fırsatlar ve Tehditler

Ululararası İlişkiler Bölümü’nün 
katıldığı bir diğer etkinlik de 2011’de 
KKTC Çalıştayı oldu. Uluslararası 
İlişkiler Bölümü öğrencileriyle Atılım 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans 
programı öğrencileri çalıştayda yer 
aldılar.

2011 yılının Türkiye’de Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti yılı olması nedeni ile 
5 Mart’ta Avrasya Ekonomik İlişkiler 

Derneği ile KKTC Dış Basın Birliği’nin 
ortaklaşa düzenlediği, 2011’de KKTC 
Çalıştay’ı  “Fırsatlar ve Tehditler’’ 
konulu toplantı Ankara’da Türksoy 
Genel Sekreterliği’nde gerçekleşti. 
Devlet erkânı yanında Çalıştay’a başta 
üniversitemizden olmak üzere birçok 
değerli akademisyen de katıldı.

 Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi ve Atılım Kıbrıs 
Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Ulvi Keser de arşiv ve 
koleksiyonundan oluşan belgeler ve tarih 
kokan resimler eşliğinde ‘Kıbrıs Türk 
Mücadele Tarihinde Türk Mukavemet 
Teşkilâtı ve Önemi’ başlığı altında bir 
konuşma gerçekleştirdi.

 Haber: Hakan Sezer

Ülkemizde şu an yaşanan olay, medyanın tekelleşmesi, medya ile iktidar arasında ilişki 
tamamen çıkarlara dayanıyor.

İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Atılım Kıbrıs Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin “2011 Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Yılı” çerçevesinde “Kıbrıs Konuşmaları” 
konferans dizisi devam ediyor.



Özel aracınızda seyrederken dikkat!

Özellikle akşam üzeri ya da alaca karanlıkta ; 
yapay bir bebeği battaniyeye sararak ve yol kenarına 
bırakmak suretiyle, özellikle hedef kitle olarak 
seçilmiş bayanların “terk edilmiş zavallı” bebeği 
görünce durmasını beklerler... arabasından inen bayan, 
hırsızların avı haline gelmiştir. Böyle bir durumda 
karşılaştığınızda “ asla durmayın,” derhal şehir içine 
yakınsanız  155 polis imdat, şehir dışındaysanız 156 
jandarma imdat telefonlarını arayarak; olay yerini ve 
gördüklerinizi, seyir istikametine bildiriniz.

Yolda seyir halindeyken camınıza atılacak yumurta 
ve taşa dikkat!

Üst geçit ya da köprü altından geçerken aracınızın 
ön camına yumurta ya da taş fırlatabilirler. 
Böyle durumda sakın durmayın. Yumurta atılırsa 
sileceklerinizi kesinlikle çalıştırmayın, cam suyu 
ile yıkamaya çalışmayın. Aksi taktirde ön camınıza 
tamamen sıvanmış yumurta ile görüşü tamamen 
kaybedebilirsiniz. Taş ya da yumurta atarak sizi 
durdurmaya çalıştıkları yerde sizi soymak için pusu 

kurduklarını aklınızdan çıkarmayın.

Nüfus cüzdanı ya da kimlik fotokopinizi verirken;

Bir işlem gereği bir yere kimlik fotokopisi verilirken, 
kimlik fotokopileri ile suistimaller ve yasa dışı konular 
meydana gelmemesi için kimlik fotokopisinin ne için 
verildiğinin yazılması gerekmektedir. Örneğin; “ bu 
kimlik fotokopisi 05...687... numaralı cep telefonu 
numaramın....... cep telefonu operatörüne taşıma işlemi 
için verilmiştir.”

HABER 4

Uyuşturucuya HAYIR Demek

Atılım Üniversitesi Güvenlik Müdürü Tulga Niran 
tarafından düzenlenen ve Ankara Emniyet Müdürlüğü 
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube 
müdürlüğünce; öğrencileri bilgilendirme amaçlı 
Narkotik Maddeler Konulu Konferans 17 Mart’ta 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz 
Turhan Salonu’nda gerçekleştirildi. Her şeyden önce 
görevlerinin üniversitenin ve öğrencilerin güvenliğini 
sağlamak olduğunu dile getiren Niran, benzer 
çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

17 Mart Perşembe günü düzenlenen konferansa Atılım 
Üniversitesi Güvenlik Personeli ve Atılım Üniversitesi 
öğrencileri katıldı. Öğrencilerin bilgilendirilmesinin 
yanı sıra Güvenlik personeline yönelik bilgilendirme 
eğitimi verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube 
müdürlüğü günümüzde madde bağımlılığının giderek 
arttığına dikkat çekerek son dönemlerde delikanlılık 
kültürüyle esrarın popüler hale getirildiğini vurguladı. 
Konferansta madde bağımlılığının yanı sıra sigara 
ve alkol gibi maddelerin zararlarına da değinildi. 
Gençlerin madde kullanımına iten biyolojik, sosyal 
ve psikolojik sebebler anlatılarak madde kullanımının 
birçok insanda şizofreni ve paranoya gibi psikolojik 
sebebleri ortaya çıkardığını ve kişinin algılama 

yeteneğini yok ettiği anlatıldı. Maddeyi kullanan 
insanların suça daha yatkın oldukları ve basit 
nedenlerden dolayı insanların suç işledikleri dile 
getirildi. 

Esrar ve Ekstazi gibi maddelerin sağlık açısında ciddi 
sonuçlar doğurduğuna değinilerek Ekstazinin ciddi 
akciğer kanserine, beyin ve üreme organlarında kalıcı 
hasarlara neden olduğunu Ekstazinin ise (MDMA) 
ani nabız çıkışlarına neden olarak kalp krizinden 
beyin kanamasına neden olduğu açıklandı. Önemli 
bir noktaya daha dikkat çekilerek gençlerde madde 
kullanımının başlama nedenin merak ve arkadaş 
olduğu böylece gençlerin çok kısa sürede uyuşturucu 
tacirlerinin eline düştüğü ve artık suç için bir maşa 
durumuna geldiği ifade edildi. 

Gençlerin farklı olma duygusuyla hareket ederek 
dikkat çekebilme adına birçok davranışa girdiğini, 
sosyal bir grup içerisinde yer almak için grubun 
dışında kalma korsunun yaşandığı vurgulandı. Dizi ve 
filmlerden model alınan kahramanların toplum üzerinde 
olumsuz etki yaratarak gençlerin gerçek hayatla 
dizideki hayatı ayırt etmesi gerektiği dile getirildi.

Konferansta maddeden korunmanın prensibleri ele 
alınarak ağrı kesici ve hap gibi maddeleri dışarıdan 
alınmamasını ve ilaç kullanımının bağımlılık yarattığını 
bu yüzdende bu alışkanlığın terk edilerek gelecek 
nesillere de bunu aktarılması gerektiği vurgulandı. 
Sigaranın insanlar üzerindeki tehlikesi anlatılarak 
sigaranın kullanımının toplum içinde önemsenmediğini 
ancak uyuşturucuda ilk basamak olduğunun önemine 
dikkat çekildi. Sigara kullanan bir insanın kullanmayan 
bir insana göre uyuşturucu kullanma olasılığının 8 kat 
daha fazla olduğu belirtildi. Üzerinde durulan diğer 
bir nokta ise açık yiyecek ve içecek tehlikesiydi. Bazı 
yiyecek ve içeceklere çeşitli maddelerin konulduğu 
bu yüzden de insanların çok dikkatli olması gerektiği 
vurgulandı. Fransa gibi bazı ülkelerde de bu tür 
tehlikelerin önlenmesi için açık yiyecek ve içecek 
satışının yasaklandığı ifade edildi. Kumar, hırsızlık 
ve uyuşturucunun tamamen bitirilemeyeceği ancak 
azaltılabileceği söylendi. Toplum olarak birçok şeye 
hayır diyemediğimiz ama artık kendimiz için hayır 
diyebilme alışkanlığımızın olması gerektiği vurgulandı.

 Haber:  Gülay  YILDIRIM

Sağlık-Sen’liler Atılımlı Oluyor
Sağlık-Sen ile Atılım Üniversitesi arasında yüksek 
lisans anlaşması imzalandı.

Sağlık-Sen ve okulumuz arasında 
imzalanan protokol ile Sağlık-Sen 
üyeleri okulumuzun Sağlık Kurumları 
İşletmeciliği Yüksek Lisans 
Programı’nda lisansüstü eğitim 
alacak. Sağlık-Sen’in üyelerinin 
eğitimine verdiği önemi açıkça 
gösteren bu protokol, Sağlık-sen 
Genel Başkanı Mahmut Kaçar ile 
rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu tarafından imzalandı. 

Mahmut Kaçar konuşmasında, 
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 
Yüksek Lisans Programı ile sağlık 
kurumları yönetim kadrolarının 
üst düzey eğitime kavuşmasını 
hedeflediklerini belirtti. Bu alanda 
yüksek lisans eğitimine üyelerden 
yoğun talep geldiğini söyleyen 
Kaçar, çalışanların eğitime yönelik 

taleplerini mümkün mertebe çözme 
gayretinde bulunduklarını ifade etti. 

Rektörümüz konuşmasında, bilgi 
çağında yaşadığımızı ancak bilginin 
çok çabuk eskidiği söyledi. Ayrıca, 
eğitim ve öğretim dışında araştırma 
üniversitesi olma yolunda önemli 
adımlar atıldığını ve bundan sonraki 
programlar için de okulumuzun 
işbirliğine açık olduğunu belirtti. 

YÖK onayı ile açılan Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği Yüksek 
Lisans Programı, üç dönem sürecek. 
Programa kayıt için 55 ALES puanı 
şartı aranıyor ancak daha önce bu 
sınava girmemiş olanlar, özel öğrenci 
statüsünde kayıt yaptırıp sonra sınava 
girebilecek. 

Haber: Burçe BOYRAZ

Küresel Isınmaya 12 bin 
Kilometrelik Protesto 

Türk-Japon Dostluk Yılı’nın 120. yıl 
etkinlikleri kapsamında Samsun’dan 
bisikleti ile yola çıkan Gürkan Genç 
“Doğa için pedalla” adını verdiği 
projesini Japonya’ya ulaşarak 
tamamladı. Genç, küresel ısınmaya 
dikkat çekmek amacıyla Atılım 
Üniversitesi’nin sponsorluğunda 
doğa için pedal çevirdi. Yolculuğu 
esnasında çektiği fotoğraflara, 
bizlerle paylaştığı enteresan anılara 
ve videolara Gürkan Genç’in web 
sitesinden ulaşılabiliyor.

Gürkan Genç, 3 Nisan 2010’da 
Samsun’dan pedal çevirmeye 
başlayarak 11 ayda tamamladığı 12 
bin kilometrelik yolculuğunda 10 
ülkeden (Gürcistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Kırgızistan, Çin, 
Moğolistan, G. Kore, Japonya) 

geçerek 7 Mart 2011’de Japonya’nın 
Tokyo kentine ulaştı. 

“Doğa için pedalla” projesini 
küresel ısınmaya dikkat çekmek 
amacıyla hayata geçirdiğini belirten 
Gürkan Genç, “Dünyamız her geçen 
gün yok oluyor. Gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakmamız 
lazım. Bu nedenle çevreci olan 
bisikletlerin kullanımını arttırmak ve 
geliştirmek durumundayız. Bu amaçla 
da bisiklet kullanımını geliştirmek 
ve küresel ısınmaya dikkat çekmek 
için “Doğa için pedalla” projesini 
geliştirdim. Atılım Üniversitesi’ne 
projeme verdikleri destekten ve 
küresel ısınma gibi önemli ve hassas 
bir konuya gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.                                                                              

Haber: Rana ÇETİN

Atılım “Hazır ol” a Geçti
Okulumuz bünyesinde yeni kurulan Geleceğin Liderleri 
Topluluğu çalışmalarının ilki kapsamında Halk ve 
Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu Atılım 
Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.

Geleceğin Liderleri Topluluğu 
okulumuz öğrencileri ve Türkiye’nin 
gençlerini var olan liderlerle 
buluşturmak amacıyla Osman 
Pamukoğlu’nu okulumuza Liderlik 
ve Siyaset konulu konferans vermek 

üzere davet etti. Öğrencilerinin 
büyük ilgi gösterdiği konferans 24 
Mart 2011 tarihinde Hukuk Fakültesi 
Orhan Zaim Konferans Salonunda 
gerçekleştirildi.  Topluluk danışmanı 
Poyraz Gürson da öğrencilerini yalnız 
bırakmadı.

Konferansın ilk bölümünde Lider 
ve özelliklerinden bahseden Osman 
Pamukoğlu öğrencilere tavsiyelerde 
bulunurken, ikinci kısmında 
öğrencilerin sorularına cevap verdi. 
Yaklaşık 1.5 saat boyunca süren 
konferansta Türkiye’nin sorunları ve 
bu sorunların giderilmesine yönelik 
çözümler tartışıldı. Konuşmalar 
sırasında kendi anılarına da yer 
veren Emekli Tümgeneral Osman 
Pamukoğlu Türkiye’nin geleceğinden 
umutlu olduğunu dile getirirken, 
gençlere düşen görevlere de deyindi.

Haber: Tuğçe KORUCU

Uyuşturucu konulu konferansa Atılım 
Üniversitesi Güvenlik Personeli 
ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin 
bilgilendirilmesinin yanı sıra Güvenlik 
personeline yönelik bilgilendirme 
eğitimi verildi.

Güvenliğiniz İçin..



HABER 5

İlk dönem itibari ile grubun 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
tarafından projelendirilerek Üniversite 
Rektörlüğü ve Üst Yönetimi ile 
paylaşıldı ve  ekibin oluşturulması için 
başvuru ve gereken koşullara yönelik 
bilgi web sayfasından duyruldu.  

Başvuruda bulunan öğrenciler ile 
günler süren görüşmeler yapıldı ve zorlu 
bir eleme sürecinin ardından elli kişilik 
hayata atılım ekibi oluşturuldu.

Gruba katılan öğrenciler öncelikle 
bölüm ve sınıf durumlarına göre 
beş gruba ayrıldı ve her grup Halkla 
İlişkiler biriminden bir kişiye bağlandı. 
Gruplar kendi içlerinde düzenli olarak 
iletişim sağlayacak ve en az ayda bir 
defa bir araya gelerek bilgi ve paylaşım 
yapabilecekleri bir sistem oluşturuldu. 
Grup üyelerinin güncel iletişim bilgileri 
ile düzenli olarak bilgilendirilmesi 
sağlandı. Tüm bu çalışmalar 
ödüllendirme sistemi ile beslendi.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 
Cengiz Yenerim Konferans Salonu’nda 
organize edilen bir toplantı ile Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ve 
Hayata Atılım Ekibi bir araya geldi ve 
proje öğrencilerle paylaşıldı.

Konferansta önce tanıtım sunumu 
gerçekleştirilerek Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü olarak dönem başından 

itibaren yapılan tanıtım çalışmaları 
öğrencilere aktarıldı. 

Bu grubun oluşturulmasındaki 
temel amaçlar ve çalışma prensipleri 
öğrencilere anlatılarak seçilen 
öğrenciler ile bir beyin fırtınası 
yapıldı ve kuruma ait beklentiler ve 
geliştirilmeye açık alanlar tartışıldı. 

Grup üyelerinin tüm bilgilerinin 
yer aldığı formların doldurulmasının 
ardından Program İşletme kantininde 
yenilen yemekle sona erdi.

Elli öğrenci ile başlayan çalışmalarda 
öğrenciler Üniversite içi tanıtımlarda 
sorumluluk alarak etkili bir şekilde 
faaliyet gösteriyorlar. Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
üniversite tanıtımına yönelik olarak 
düzenlenene tüm etkinliklerde; panel, 
seminer, bugün atılımlıyım, mesleğimi 
seçiyorum, tercih dönemi danışmanlığı 
gibi çalışmalarda çeşitli görevler alarak 
katkı sağlıyorlar.

Tanıtımlar sadece Üniversite içi ile 
sınırlı kalmadığı için Hayata Atılım 
Grubu öğrencileri, Üniversite dışı 
tanıtımlarda etkin olarak sorumluluk 
alıyorlar. Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü tarafından lise ve 
dershanelerde gerçekleştirilen tanıtım 
çalışmalarında meslek tanıtımına ve 
üniversite tanıtımına etkin olarak 
katılıyor ve yıl içinde düzenlenen 

fuarlarda görev alıyorlar.

Hayata Atılım Grubu, Üniversitemizin 
geliştirilmeye açık olan alanların tespiti 
konusunda görüş-öneri ve çözüm 
bildirerek gelişime ve değişime katkı 
sağlıyorlar.

Atılım Üniversitesinde okumaktan ve 
üniversitenin mensubu olmaktan onur 
duyan öğrencilerden oluşturulan Grup, 
Atılım Üniversitesi dahili ve haricinde, 
mensubu olduğu Üniversitesinin etik 
duruşuna sadık kalan ve bu konuda 
özen gösteren, hiçbir radikal grup 
sempatisi taşımayan ve çevresinde bilgi-
görgü ve yönlendirmeleriyle rehberlik 
yapabilecek kadar sosyal ve iletişim 
odaklı olmak gibi temel ölçüleri yerine 
getirmek durumunda.

Üniversiteye aidiyet duygusunu 
yaptığı tüm faaliyetlerde taşıyacak 
kadar işe sahip çıkacak yetkinlik ve 
iş yapabilme becerisine sahip olmak, 
takım çalışmasına uyumlu, bu alanda 
yapılan tüm eğitim ve toplantılara 
katılan, ve grup arkadaşlarıyla 
paylaşım ve iletişim halinde olabilen 
öğrencilerden seçilen grup üyeleri, 
aday öğrenciler ile konuşup gönüllü 
görevlerini yerlerine getirirken diğer 
hayata atılım grubundaki öğrenciler ile 
de kaynaşarak yeni dostlar ediniyorlar. 
Böylece; hem çevrelerini hem de 
vizyonlarını geliştiriyorlar.

Hayata Atılım Ekibi İşbaşında

Ankara Eğitim ve Kariyer Günleri

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
gelen 40 üniversitenin standları ile 
yer aldığı “Educaturk Ankara Eğitim 
Kariyer Günleri” fuarında Hayata 
Atılım Grubu görev aldı.

17 – 18 Mart tarihleri arasında iki 
gün süre ile gerçekleştirilen fuar, 
Ankara merkez ve civar ilçelerinden 
110 liseden gelen öğrenci ve 
eğitimcilerini Üniversiteler ile bir 
araya getirdi.

Aday öğrenciler, Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü uzmanlarının yanısıra 
Atılım Üniversitesi Hayata Atılım 
Grubu öğrencilerinden de bilgi 

alma fırsatı buldu

Bodrum Lisesi’nin Atılım 
Ziyareti

Bodrum Anadolu Lisesi’nden 
95 öğrenci ve öğretmen katıldı 
bilgilendirme toplantısında 
öğrenciler kampüsü gezerek 
fakülteler ve bölümler hakkında 
bilgi edindiler. 

Kampüs gezisinin ardından 
İşletme Bölümü, Hukuk 
Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 
Mekatronik Bölümü ve 
Güzel Sanatlar ve Mimarlık 
Fakültesi Bölümlerinde Atölye 
Çalışmalarına ve derslere 
katıldılar. 

Özel Bilkent Lisesi’ndeydik

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Müdürlüğü’nün 4 Mart Çarşamba 
günü, Özel Bilkent Lisesi’nde iki oturumda 
düzenlediği “Korteksin Kullanım 
Kılavuzu” konulu  eğitim etkiliğine 160 
öğrenci katıldı. 

Nöroanatomist Prof. Dr. Ufuk Şakul, 
beynimizin korteks bölümü’ne dair 
bilgiler ile öğrenmeyi öğrenmenin 
yollarını Özel Bilkent Lisesi öğrencileriyle 
paylaşarak, öğrenmeyi hızlandırmayı ve 
kolaylaştırmayı anlattı. 

Özel Aziziye Lisesi’ndeydik

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Müdürlüğü’nün 4 Mart 2011 
Perşembe, Özel Aziziye Lisesi’nde 
düzenlediği Prof. Dr. Ufuk Şakul’un 
“Korteksin Kullanım Kılavuzu” konulu  
eğitim etkiliğine 130 öğrenci katıldı.

Etkinlik sonrasında öğrenciler, Hayata 
Atılım Ekibi temsilcilerinden Atılım 
Üniversitesi ile ilgili merak ettikleri 
bilgileri edindiler.

Leyla Turgut Lisesi’ni Misafir Ettik

Leyla Turgut Lisesi öğretmenleri ve 
66 12. sınıf öğrencisi, 25 Şubat 2011 
Cuma günü Atılım Üniversitesi İşletme 
Fakültesi Seyhan Cengiz Turhan Konferans 
Salonu’nda Hayata Atılım ve Halkla 
İlişkiler Tanıtım Ekibi ile buluştu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
öğrencisi Ali Can Gözcü, Hukuk Fakültesi 
öğrencisi Eda Balçık ve Görkem Alyanak, 
Psikoloji Bölümü son sınıf öğrencisi 

Sacide Özer ile biraraya gelen Leyla Turgut 
Lisesi öğrencileri merak ettikleri soruların 
cevaplarını Üniversitemiz öğrencilerinden 
aldılar.  

Sınav Dergisi Dersaneleri Kırıkkale 
Şubesi’ni Misafir Ettik 

Sınav Dergisi Dershaneleri Kırıkkale 
Şubesi öğretmenleri ve 150 öğrencisi, 18 
Mart 2011 Perşembe günü Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Müdürlüğü’nün düzenlediği 
fakülteler, bölümler, laboratuvarlar, 
akademisyenler, araştırma merkezleri ve 
istihdam oranları gibi bilgileri öğrencilerle 
paylaştığı etkinlikte misafirimiz oldular. 

Sınav Dergisi Dershaneleri 
Kırıkkale Şubesi öğrencileri Atılım 
Üniversitesi’ndeki sosyal, kültürel ve 
sportif olanaklarla ilgili de bilgi alarak 
tanımak istedikleri meslek dalları ve iş 
imkanları hakkında  da bilgi edindiler. 

Sınav Dergisi Dershanesi Marmara ve 
Ankara Bölge Rehberlik Koordinasyon 
Toplantıları Atılım Üniversitesi’nin 
Katılımları ile Gerçekleştirildi. 

Sınav Dergisi Dershanelerinin düzenli 
olarak gerçekleştirdikleri ve Bölge 
Rehber öğretmenlerini bilgilendirerek, 
koordinasyonunun sağlamasını amaçlayan 
toplantılarından Marmara ve Ankara Bölge 
Toplantılarına Atılım Üniversitesi katkı 
sağladı.

Nöroanatomist Prof.Dr. Ufuk Şakül’ün 
Beyin ve Öğrenme İlişkisi üzerine verdiği 
konferans ile etkinlikler sona erdi.

Üniversitemizin tüm mecralarda tanıtımına katkı sağlamak ve aynı zamanda örencilerimizin sosyal hayata dair beceri ve 
deneyimlerinin arttırılması amacı ile kurulan Hayata Atılım Grubu çalışmalarına başladı.

Etkinliklerimizden...
Okullarda yapılan tanıtım programlarında ve eğitim konferanslarında görev alana Hayata Atılım Ekibi, gidilen kurumlarda stand açarak 
üniversite adayı öğrencilere Üniversitelerini anlatıp, hatırlatıcı materyalleri kendilerine takdim ediyorlar.



YORUM 6

ÇANAKKALE  ZAFERİ

 Çanakkale Zaferi olmasaydı;

- Türk Milletinin öz güveni gelişmezdi.

- Ulusçuluk anlayışımız gelişemez, ulus 
devlet anlayışına ulaşamazdık,

- Mustafa Kemal’ in askeri kişiliğini, devlet 
adamlığını, liderliğini keşfedemezdik

- Milli Mücadeleyi verecek bilinç ve güce 
erişemez Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
kuramazdık. 

- Çarlık Rusya sı tarih sahnesinden 
silinmez,

- SSCB kurulamaz, dünya Bolşevik 
yönetimiyle tanışamazdı

- I Dünya savaşı 1 yılda biterdi,

- Dünya sömürgecilik anlayışına karşı 
direnme bilinci gelişemez, ulus-devletler 
kurulamazdı.

Çanakkale Zaferi adeta Milli Mücadelenin 
ön sözüdür. Emperyal güçlerin nasıl 
durduralacağı , onlara karşı hangi taktiklerin 
kullanılacağı, öz kaynaklarımızdan savaşta 
nasıl yararlanılacağı bilinç ve deneyimi 
Çanakkale Zaferi ile ortaya çıkarıldı.

Denizlerin imparatorluğu, güneşin 
batmadığı ülke olarak ün salmış olan 
İngiltere, ‘’şark meselesini’’ tamamen 
çözmek, Osmanlı Devletini , hasta adamı 
tarih sahnesinden silmek Türkleri önce 
Avrupa’ dan, sonra da Anadolu’ dan 
kovmak için I. Paylaşım Savaşı’nda 
Çanakkale Boğazını çabucak aşacağı 
hayalini kuruyordu. Yanına diğer İtilaf 
Devletlerinin donanmasını da alarak 

dünyanın en büyük Armadasını oluşturacaktı.
Bu donanmaya karşı gelebilecek hiç bir güç 
düşünülemiyordu.

Yıpranmış, çağın teknolojisini kullanma 
yeteneği gelişmemiş Osmanlı ordusu, bu 
güçlü donanma karşısında dağılacağından 
İtilaf devletleri emin idiler. İngiltere, 
İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Fransa, 
Sudan, Somali, Senegal, Cezayir, Mısır, 
Rusya, Hindistan, Nepal, Filistin, İsrail ve 
Ermenistan’ dan bir milyon asker getirmiş ve 
Çanakkale Boğazına yığmışlardı.

Çehreler başka, lisanlar başka, deriler 
rengarenk.

3 Kasım 1914 de İngiliz donanması boğazın 
dış istihkamlarını topa tuttu.

8/9 Ocak 1916 da İngilizler Seddülbahir 
önlerinden perişan-mağlup olarak çekip 
gitmek zorunda kalmışlardı.

Topçu atışı 19 Şubat-13 Mart 1915 de 
amansız bir şekilde devam etti. Bir aylık 
topçu atışı ile boğazı geçmenin kolay 
olamayacağını, Türklerin zor lokma olduğunu 
sınama yanılma yöntemiyle öğrendiler.

İngiliz Amiral Carden başarılı olamamıştı, 
yerine Amiral De Robeck atandı.

18 Martta 3 deniz filosundan oluşan 
donanma Dardanelin 2 yakasını 605 topla 
döverek ilerliyorlardı. Biz 150 topla karşılık 
veriyorduk.

Fransız Bouvet’ te iki patlama oldu. Ünlü 
gemi 603 personeliyle boğazın sularına 
gömülmüştü. 20 asker kurtarılabilmişti. 
Goulois, inflexible ağır yara almış Bozca 

adaya doğru kaçıyorlardı.

Irrısıstıble, Ocean Nusrat’ın döktüğü 
mayınlara çarpmıştı. Güçsüz, yılgın, aç, 
çıplak denilen Türk askeri tabyalardan 
adeta ateş kusuyordu. Robeck ve 
İngilizlerin denizlerin imparatoru dedikleri 
Churchill askerlerini geri çekmek zorunda 
kalmışlardır. Denizden boğazı aşamayan 
ve ağır kayıplar veren dünyanın en güçlü 
orduları “Türkler Hristiyanları kesiyor” 
iftiralarıyla kandırıldıkları Anzakların da 
saldırısı ile 25 Nisan 1915 de kara harekatını 
başlattılar. Anzaklar Türk askeriyle alay 
ediyordu. Anzakları Mustafa Kemal 
komutasındaki Türk ordusu, Conkbayırı’nda 
duruyordu. Tarih sahnesinde ilk defa bir 
komutan askerine “savaşmayı değil ölmeyi 
emrediyordu”. Onlar ölünceye kadar yeni 
birlikler, ölenlerin yerini alacaklardı.

O şanslı asker bir dakika sonra öleceğini 
bile bile savaşıyor, kaçmıyordu.

İngilizler ünlü generalleri Harringtonu da 
Çanakkale’ ye getirmiş ve bütün kozlarını 
oynuyorlardı. Saldırganlar sadece savaşı 
değil, umutlarını da kaybediyorlardı.

Bu savaşa Anzaklar centilmenler savaşı 
diyorlardı. Bu nasıl centilmenlik hiç 
tanımadığı, dilini, kültürünü bilmediği bir 
ulusu dünyanın öbür ucundan gelerek yok 
etmek istiyorlardı.

Özgürlüğümü, bağımsızlığımı elimden 
almak, ülkemi sömürmek, beni ortadan 
kaldırmak için gelmişlerdi.

Centilmen olan benim ben!

Emperyalistlere piyonluğa gelen, 
sömürgecilere alet olan uzak ülkelerin 
insanına Türk hoşgörüsünü, merhametini 
göstererek adamlığı öğretiyordum. Abdul 
diye alay edilen, Mehmet konumuna 
yükseltilmişti. Esirine saygı gösteren, 
ekmeğini paylaşan, yarasına saran, su veren, 
koltuk değneği olmuştu. Kime karşı vatanına, 
varlığına, canına kast edenlere karşı. Çünkü o 
insanoğlu insandı.

Biz Çanakkale’ yi geçilmez kılmak için 
bir gençlik feda ettik. Çanakkale’ ye bir 
Üniversite gömdük. İstanbul darülfünunu, 
liseleri bir dönem mezun verememiştir. 

1934 yılında Avustralyalı ve Anzaklar 
Çanakkale’de kaybettikleri dedeleri anınsa 
Gelibolu’da bir tören yapmak isterler. 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa 
bu törende okunmak üzere milletimizin insan 
sevgisini, barışçılığını, gönül yüceliğini dile 
getiren şu metni gönderir: 

“Bu topraklar üstünde kanlarını döken 
kahramanlar!

Bura da bir dost vatanın toprağındasınız.
Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun 

koyunasınız.
Uzak diyarlardan evlatlarını harbe 

gönderen analar!
Göz yaşlarınızı dindiriniz.
Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur 

içinde rahat uyuyacaklardır.
Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra 

artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”   
 

Yrd.Doç.Dr. Reşat Öztürk

 96 yıl önce 18 Mart’ ta Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zafer kazandık. Bugünlerimizi Çanakkale zaferine borçluyuz.



YORUM 7

Atılım Haber: Nükleer enerjiyi kısaca 
açıklar mısınız?

Şaziye Balku: Nükleer enerji, atomun 
çekirdeğinden elde edilen bir enerji 
türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü 
ifade eden, Albert Einstein’a ait olan 
E=mc2 (E: Enerji, m: kütle, c: Işığın 
sabit hızı) formülü ile ilişkilidir. Nükleer 
enerji santrallerinde elektrik üretimi için 
kullanılan yöntem, uranyum atomunun 
(U-235 isotop) fisyon tepkimesine girerek 
bölünmesi sonucunda çok yüksek miktarda 
enerji açığa çıkarmasına dayanmaktadır. 
Bu tepkime zincirleme olarak sürmekte 
ve çok iyi kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Bu şekilde oluşan enerji, su buharının çok 
yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasını sağlar. 
Yüksek sıcaklıktaki bu buhar, elektrik 
jeneratörüne bağlı olan türbinlere verilir. 
Türbin kanatçıklarına çarpan yüksek enerjili 
buhar, bilinen şekilde türbin şaftını çevirir 
ve jeneratörün elektrik enerjisi üretmesi 
sağlanır. Bilinen enerji türleri içinde enerji 
üretimi/hammadde tüketimi açısından en 
avantajlı olanıdır. Ancak sistemde herhangi 
bir nedenle bir terslik olması durumunda 
da tüm insanlık için en tehlikeli sonuçları 
doğuracak olan enerji de yine nükleer 
enerjidir. 

A.H.: Nükleer enerji yenilenebilir ve 
çevre dostu olarak nitelendirilebilir mi?

Şaziye Balku:  Küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin nedeni olarak gösterilen 
sera gazlarında nicelik olarak ilk sırada 
karbon dioksit yer almaktadır. Karbon 
dioksit salınımı enerji üretiminde en 
başta kömür olmak üzere fosil yakıtların 
kullanımından kaynaklanmaktadır. Kyoto 
Protokolu, sera gazlarına sınırlandırma 
getirebilmek üzere hazırlanmıştır. Karbon 
dioksit salınımının azaltılması için genelde 
bulunan çözüm, yenilenebilir ve nükleer 
kaynakların kullanımına yönelmektir. Ancak 
nükleer kaynaklardan enerji üretiminin 
karbon dioksit salınımına neden olmaması 
“yenilenebilir ve çevre dostu” enerji 
kaynağı olması anlamına gelmemektedir. 
Nükleer santrallerin radyoaktif atıkları 
bulunmaktadır ve bu atıklar uygun bir 
çözüm yolu bulununcaya kadar sürekli 
olarak depolanmaktadır. Nükleer atıkların 
veya herhangi bir nedenle oluşabilecek 
radyoaktif sızıntının etkileri yanında 
karbondioksit emisyonlarının zararlı etkileri 
önemini yitirmektedir.

Çernobil örneğinde olduğu gibi bir kaza 
olması durumunda çevreye ve canlılara 
verilen zarar çok ağırdır ve gelecek nesilleri 
de etkilemektedir. Son olarak Japonya’da 
Fukusima nükleer merkezinde ortaya çıkan 
durum, bir nükleer santralde herhangi bir 
kaza ve doğal afet sonrasında olabilecek 
sızıntının sadece o bölge, o ülke için 
değil, tüm dünya için bir felaket olacağını 
göstermektedir.

A.H.: Ülkemizde enerjinin durumu 
konusunda ne söyleyebilirsiniz? Nükleer 

enerji santrallerine ihtiyacımız var mı?

Şaziye Balku:  Ülkemizde birincil enerji 
kaynakları olarak en çok fosil yakıtlar 
(kömür, fuel oil ve doğal gaz) kullanılmakta 
ve kullanımında giderek dışa bağımlılığımız 
artmaktadır (2008 yılı verileri ile % 72,5 
oranında). Bu nedenle enerji konusu diğer 
ülkelere göre Türkiye için daha önemlidir 
ve yeni enerji kaynakları ile yeni yatırımlara 
gerek duyulmaktadır. Ancak ülkemizde 
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi, 
jeotermal enerji ve biyokütle potansiyeli 
yeterince bulunmaktadır. Bu enerji 
kaynakları, enerji üretiminde kullanıldığı 
halde tükenmesi söz konusu olmayan ve bu 
süreçte çevreyi kirletici emisyonlara neden 

olmayan kaynaklardır ve bu nedenlerle 
“yenilenebilir ve çevre dostu” olarak 
adlandırılmaktadır. Kaynağı ülkemizde 
bulunan söz konusu enerji kaynaklarına 
yatırım yapmamız hem çevre açısından 
hem de dış bağımlılığımızın azaltılması 
açısından daha uygun bulunmaktadır. Enerji 
kaçaklarının önlenmesi ve enerjinin verimli 
kullanılması da enerji darboğazımızın 
giderilmesinde önemli yer tutacaktır.

Diğer taraftan nükleer santrallere 
baktığımız zaman bu santrallerde ana 
hammadde olarak kullanılan uranyum 
rezervlerinin ülkemizde hiç umut verici 

olmadığı belirtilmektedir. İkincil olarak 
kullanılan toryumda ise oldukça büyük 
rezervlere sahip görünmemize karşın 
rezervlerdeki toryum tenoru çok düşük 
olduğu için bu rezervlerden toryum 
çıkarılmasının ekonomik olmadığı 
düşünülmektedir. Nükleer santral kurulması 
durumunda teknoloji dışarıdan satın 
alınacaktır, santral zaten yabancı firmalara 
kurdurulacaktır, hammadde açısından da 
en iyi olasılıkla ilk santralden sonra petrol 
ve doğal gaz gibi yine tamamen dışarıya 
bağımlı olmamız söz konusudur. 

A.H.: Japonya'daki deprem ülke 
sınırları dışına taşan bir radyoaktif 
kirlenmeye neden oldu. Ülkemizde 

deprem kuşağında, bu açıdan Rusya ile 
yapılan anlaşma neticesinde Akkuya'da 
yapılacak olan Nükleer Santral'i nasıl 
değerlendirirsiniz?

Şaziye Balku:  Nükleer santrallerde ne 
kadar fazla güvenlik önlemi alırsanız,  
maliyetleri o kadar artacağından pahalı bir 
çözüm yolu olacaktır. Her ne kadar güvenlik 
önlemi alınırsa alınsın sonuçta yine de risk 
taşımaktadır. Çernobil kazası bildiğimiz 
ve yaşadığımız bir felakettir, dünyada 
bilmediğimiz ve hiçbir zaman kamuoyuna 
yansımayan kazaların da olduğunu 

aklımızdan çıkarmamalıyız. Ayrıca deprem 
olasılığı olan ülkemizde bu risk daha da 
fazladır. Japonya gibi depremlere alışık 
ve bu konuda her türlü önlemin alındığı 
düşünülen bir ülkede bile bir nükleer 
facianın yaşanması önlenemiyorsa, bu 
bizim ülkemiz için çok daha büyük bir risk 
demektir.

A.H.: Barajlardan elektrik üretimi 
nükleer enerjiye göre daha ucuz. Nükleer 
enerjinin ne gibi avantajları var?

Şaziye Balku:  Ülkemizde büyük ölçekli 
yatırım projelerinde ve çevre açısından 
önem arzeden tüm projelerde çevresel etki 
değerlendirme raporlarının hazırlanması 
zorunlu tutulmakta ve böylece projenin 
bölgeye çevre, doğal yaşam, sağlık, 
sosyal, kültürel, ekonomik vb. açıdan 
her türlü etkisi incelenmekte ve karar 
verme ölçütleri arasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Yöre halkının proje hakkındaki 
görüşleri de değerlendirme kıstasları arasına 
bulunmaktadır.

Ayrıca dünyada 1990’lı yıllardan itibaren 
yatırım projelerinin değerlendirilmesinde 
yeni bir kavram ortaya konulmuştur. 
İngilizce adı “Life Cycle Assessment 
(LCA)” olan “Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi” kavramı, düşünülen 
projelerin “beşikten-mezara” kadar gerekli 
tüm faaliyetlerini dikkate almakta ve buna 
göre değerlendirme yapılarak projelerin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine 
karar verilmesi konusunda yardımcı 
olmaktadır. Bu değerlendirmede hammadde 
ve yardımcı maddelerin istihracından 
(beşik), taşınması, tesisin kurulması, 
işletilmesi, ekonomik veya teknolojik ömrü 
sonrasında tesisin sökülmesi ve bölgenin 
eski haline getirilmesine (mezar) kadar olan 
tüm aşamalar göz önüne alınarak çevreye 
etkileri bulunmaktadır. Bu değerlendirme ne 
yazık ki birçok ülkede sera gazları açısından 
yapılmakta ama tehlikeli ve radyoaktif 
atıklar açısından yapılmamaktadır. 
Günümüzde özellikle büyük ölçekli ve 
önem arzeden yatırım projelerinin (nükleer 
santraller vb.) değerlendirilmesinde 
beşikten-mezara kadar tüm etkenlerin 
ve maliyetlerin dikkate alınarak karar 
verilmesi gerekmektedir. Bu maliyetler 
dikkate alındığında nükleer enerjinin en 
pahalı enerji olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Tüm enerji çeşitlerini aynı temeller 
üzerinden değerlendirerek karar vermek en 
doğrusudur.

A.H.: Varsayalım ki Türkiye'de 
kurulacak santral bugün faaliyete geçti. 
10 yıl sonrası için neler söyleyebilirsiniz?

Şaziye Balku:  Herhangi bir şekilde 
radyoaktif sızıntının, kazanın ve atığın 
olmayacağını hayal etsek bile en iyi 
ihtimalle teknoloji ve hammadde olarak 
nükleer enerjide tamamen dışarıya bağımlı 
olmamız söz konusudur.

Çağın Tehtidi: Nükleer Enerji
Japonya’da meydana gelen 9 şiddetindeki depremin ardından yaşanan nükleer felaket sadece Japonya’yı değil tüm dünyayı tehdit ediyor. 

Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Şaziye Balku ile nükleer enerji ve nükleer enerjinin güvenirliği, 
Türkiye’nin nükleer enerjiye duyduğu gereksinim ve alternatif enerji kaynaklarını  konuştuk.
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Kuzeyin Venedik’i Hamburg
Almanya’nın burjuvazi ve entelektüel çocuğudur Hamburg. 

Bu metropol kent size kültürü, eğlenceyi ve doğayı bir arada  sunar.

  Hamburg, 1.8 milyon nüfusuyla 
Almanya’nın en büyük ikinci şehri, en 
önemli limanı ve en büyük dış ticaret 
merkezidir. Elbe nehri üzerine kurulan bu 
liman şehri geçmişten günümüze kadar 
uzanan önemini yüzyıllardır korumayı 
başarmıştır. Büyük Karl zamanlarında, 811 
yılında kurulan Hamburg’a geldiğinizde 
tarihin kokusunu da şehrin sokaklarından 
alabilmeniz mümkün. Bu şehirde kimi zaman 
17.yüzyıldasınız, kimi zaman II.Dünya 
Savaşı’nda.

Bu şehirde keşfedilecek çok fazla şey 
var. Şehir sizi kaşif olmaya zorluyor, 
çünkü şehrin her yanı sürprizlerle dolu. 
Sürprizlerle dolu bu şehirde neler yapılır? 
Nerelere gidilir?

Alster Gölü ve Çevresi: Tren garından 
çıkıp biraz yürüdüğünüz anda Alster gölü 
sizi muhteşem manzarasıyla selamlıyor.13. 
yüzyıldan beri küçük Alster nehri ve daha 
küçük kollarının sularından birikerek oluşan 
Alster Gölü şehrin güzelliğine güzellik 
katıyor. Etrafında yemyeşil alanlar, üstünde 
tekneler, kayıklar, vapurlar ve ördekler...
Alster Gölü’nün kenarına oturup aç ördekleri 
besleyebilir, bir taraftan da manzaranın 
büyüsüne kendinizi kaptırabilirsiniz.Ayrıca, 
Alster Gölü üzerinde bir şehir turu ile 
gezinizi taçlandırabilirsiniz. Bunu yaparken, 
Alster Suyu denilen limonatalı birayı 
mutlaka denemelisiniz.

Jungfernstieg: 

Şehir merkezinde ve Alster Gölü’nün 
hemen kenarında bulunan Jungferstieg 
alışveriş ve gezinti merkezidir. Hatta ilginç 

bir de hikayesi var. Eskiden aileler burada 
gezintiye çıkar ve bekar kızlarını görücüye 
çıkartırlarmış. Alışveriş tutkunları için çok 
güzel bir cadde, fakat küçük bir hatırlatma 
yapayım: Sakın pazar günü alışveriş 
yaparım diye buralara gelmeyin, pazar günü 
açık tek bir mağaza bile bulamazsınız.

Belediye sarayı: 

Belediye Sarayı, nam-ı diğer Rathaus, 
Hamburg’un en ünlü yerlerinden biridir. 
Bu bina 1897’de tamamlananmış ve  
kumtaşından Yeni Rönesans tarzında 
yapılmış ihtişamlı bir binadır. Bina, 647 
odaya sahiptir ve 4000’den fazla meşe 
direğin üzerinde durmasıyla ilgi çekicidir. 
Hansa stiline tam zıt olarak belediye sarayı, 
toplam 20 imparator heykeliyle külfetle 
süslenmiş ön cephesiyle parlamaktadır. 
Mimarinin dışı ayrı bir büyüler, içi ise 
bambaşka dünyanın kapılarını sizlere açar. 

Kiliseler

 Yurtdışı gezilerinde kiliseler gezilerin 
olmazsa olmazıdır.Hamburg’da  St. 
Katharinen, St. Petri, St. Jacobi, St. 
Nikolai, St. Michaelis gibi kiliseleri 
gezebilirsiniz. Özellikle, St. Michaelis 
kilisesi görülmeye değerdir. 17nci yüzyılda 
2500 kişi kapasiteli olarak inşa edilen 
bu kilise, Hamburg’un sembolü olma 
özelliğini de  taşıyor. Kilisenin 82 metrelik 
kulesinden limanı ve Alster Gölü’nün 
muhteşem manzarasını görebilirsiniz. Buraya 
gelmişken, 17.yy’dan kalma esnaf evlerini 
de mutlaka görmelisiniz.

Hamburg Limanı: 

Liman boyunca o kadar çok gezilecek 
yer var ki…Mutlaka buraya geldiğinizde 
kendinizi uzun bir yürüyüşe hazırlamanız 
gerekiyor. Bu liman yılda yaklaşık 13.000 
gemi misafir ediyor. “Dünyaya Açılan 

Kapı “ lakabını da bu noktada hak ettiği 

söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, bir şehir 
geliştirme projesi olan “ Hafencity”’i ziyaret 
etmenizi öneririm.

Fishmarkt: 

Adından da anlaşılacağı üzerine Balık 
Pazarı. Aslında bu pazarda sadece balık 
satılmıyor. Kuş çeşitlerinden tutunda, 
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Kuzeyin Venedik’i Hamburg
Almanya’nın burjuvazi ve entelektüel çocuğudur Hamburg. 

Bu metropol kent size kültürü, eğlenceyi ve doğayı bir arada  sunar.

çeşitli hediyelik eşyalar gibi her şey  liman 
kıyısında kurulan bu pazarda satılmakta. 
Ayrıca bu durum 1703 yılından beri 
süregelen bir gelenek, ama burada da ufak 
bir ayrıntı var. Bu pazar sadece pazar günleri 
sabah 05.00-09.00 arasında kuruluyor. 
Burayı görmek isteyenler buraya ne kadar 
erken gelebilirlerse o kadar iyi. Saat 

09.00’ dan sonra pazar alanındaki her şey 
toplandıktan sonra pazarın içinde olan eski 
bir binada toplanan insanlar canlı müzik 
eşliğinde, ellerinde biralarıyla dans ediyorlar. 
Bu etkinliğe katılmak ise gerçekten çok 
eğlenceli. Buraya kadar gelmişken ekmek 
arası balık yemek ise hiç fena 
olmaz. 

Miniatur Wunderland: 

Burası tüm turistlerin ilgi odağı olmuş 
durumda. Şu zamana kadar gezdiğiniz tüm 
müzeleri unutmanız gerekiyor. Burada 
minyatür trenler, lunaparklar, arabalar 
gibi pek çok şey mevcut. Kocaman 
ayrı bir dünyayı temsil ediyor burası, 
kendinizi masal kahramanı Güliver gibi 
hissediyorsunuz. Her şey küçücük ve 
hareket ediyor. Gerçek dünyadan kesitler 
de yok değil. Alpler ve Avusturya, 
Hamburg, Amerika, İskandinavya ve 
İsviçre gibi yerlerin minyatür yapılarına 
ziyarette bulunabilir, bu şehirlerin gece 
ve gündüzlerine şahit olabilirsiniz.Yakın 
zamanda İngiltere ve Afrika’nın da minyatür 
modellerinin açılması bekleniyor.Bu müze 
11.000 vagondan oluşan 890 tren, 300.000 
ışık, 215.000 ağaç ve 200.000 insan figürü 
içeriyor.Müze, yolda arabası kalan insan, 
ağaçlar arasında kadın bir modelin resmini 
çizen ressam, paraşütle dağ yamacından 
atlayan insanlar, metroda öpüşen çiftler 
gibi ilginç birçok ayrıntıya sahip. Miniatur 
Wunderland’ a gittiğinizde önceden kasadan 
rezervasyon almanız gerekiyor, ziyaretçi 
sayısı çok fazla olduğundan dolayı bir-iki 
saat kadar bekleyebilirsiniz. Bu arada korku 
müzesi olan Hamburg Dungeon’da vakit 
geçirebilirsiniz.

Reeperbahn/ St. Pauli: Reeperbahn 
ve St.Pauli şehrin eğlence merkezleridir. 

Müzikal tiyatroları, eğlence 
kulüplerini burada 

bulabilirsiniz. İnsanlar buraya club’larda, 
diskolarda, gazinolarda, barlarda ve cafelerde 
eğlenmek için dört bir yandan gelirler.

Hagenbeck Hayvanat Bahçesi: 

Hamburg’a gittiyseniz ve uzun zamanınız 
da varsa buradaki hayvanat bahçesine 
uğramalısınız. Burada hayvanlar doğal 
yaşam koşullarına uygun olarak yaşıyor. 
Ayrıca bir fili, keçiyi kendi ellerinizle 
besleyebiliyor; yanınızdan geçen 
kaplumbağaları, havuzda dokunabileceğiniz 
kadar yakın yüzen penguenleri 
gördüğünüzde şaşırıp kalabiliyorsunuz. 
Karşınıza ne zaman hangi hayvanın çıkacağı 
belli olmuyor. Ziyaretçilere sunulan macera 
akvaryumunda ise gizemli dünyalara 
yolculuk ediyor,  esrarengiz mağaralarda 
keşif yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Planten un Blomen: 

Burası Avrupa’nın en büyük Japon bahçesi 
olma özelliğini taşıyor.Ayrıca içerisinde 
dinlenme bahçesi, botanik bahçe ve tropik 
bitki galerisinin de bulunduğu yemyeşil bir 
dünya gezilmeyi hak ediyor.

Görüldüğü üzere, Kuzey’in incisi 
Hamburg’u gezmek için bir çok neden var. 
Türkiye’nin İstanbul’u gibidir, Almanya’nın 
kültür merkezi ve liman şehri olmasıyla;  
Hollanda’nın Amsterdam’ı gibidir, 
Reeperbahn’ı ile ve 2600 köprüyle İtalya’nın 
Venedik kenti gibidir Hamburg…

Haber: Deniz Aygün
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“Robot” koliklerin Buluştuğu Nokta
Okulumuzun öğrenci kulüplerinden biri olan Atılım Robot Topluluğu 2003-2004 eğitim-
öğretim yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Kulübün başkanı okulumuz Mekatronik 
Mühendisliği bölümü son sınıf öğrencisi Barış Gülümser; başkan yardımcısı ise 
Bilgisayar Mühendisliği 2.sınıf öğrencisi Recep Karakaş. Atılım Robot Topluluğu’nun 
bünyesinde ise toplam 300 kişi bulunuyor.

  Atılım Robot Topluluğu 
okulumuzun en aktif ve başarılı 
kulüplerinden biri olma özelliğini 
taşıyor. Her dönem başında tanışma 
yemekleri düzenleniyor. Ayrıca, Robot 
Topluluğu tarafından “Atılım Robot 
Topluluğu Eğitimleri” ücretsiz olarak 
veriliyor. Bu eğitim kapsamında  
elektrik-elektronik eğitimi, temel 
kodlama eğitimi, devre basımı ve 
temel olarak robot mekaniği ve 
yapımı gibi robotlara dair pek çok 
şeyi öğrenmeniz mümkün hale 
geliyor. Bu eğitimleri aldıktan sonra 
kulübün düzenlediği “Robot Yapma 
Etkinlikleri”’ne katılmamanız için ise 
hiçbir gerekçeniz kalmayacak.

Atılım Robot Topluluğu’nun 

başarıları ise hiç de yabana atılacak 
cinsten değil.4–5 Nisan 2009 
tarihlerinde Çankaya Üniversitesi’nin 
düzenlediği RoboÇankaya 2009 
Robot Etkinliklerinde serbest kategori 
yarışlarında birincilik ve ikincilik 
ödülü, biyobenzetim temalı Tırtıl 
robotu serbest kategoride ikincilik, 
kontrol sistemleri uygulamaları 
alanında Kontrol adlı iki pervaneli 
deney sistemi serbest kategoride 
birincilik ödüllerini kazandı.

Yine aynı yıl içerisinde  İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 
İTÜRO 3. Robot Olimpiyatlarına 
üç kategoride yarışmalara katılarak  
İTÜRO’daki yarışmalarda serbest 
kategoride üçüncülük ödülü, 

gelişmiş çizgi izleyen 
kategorisinde ise onuncu 
oldu. 

RoboBilkent’09 
robot etkinliklerine ise 
serbest kategoride ise 
3.lük derecesini elde 
ettiler. Son olarak, 2010 
yılında düzenlenen 
7.Uluslararası ODTÜ 
Robot Günleri 
etkinliğine katılan 
topluluk buradan da 
serbest kategoride 
birincilik ödülü alarak 
ayrıldı. Topluluğun  bu 
başarısı görsel ve yazılı 
medyada da geniş yer 
buldu.

Atılım Robot 
Topluluğu bu yıl da 
yeni başarılara imza 
atmak istiyor. 31 Mart-

2 Nisan  arasında İTÜ Robot 
Olimpiyatlarına 12 robotla katılmayı 
düşünen topluluk, serbest kategoride 
ise kendini dengeleyen bisiklet 
modeli ile bu olimpiyata katılacak. 
Bununla da yetinmeyen Robot 
Topluluğu 7-8 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenecek olan Uludağ Robot 
Günleri’ne katılacak.Kulübümüze 
şimdiden başarılar diliyoruz.Siz de bu 
kulübün bir parçası olmak istiyorsanız 
AtilimRobotToplulugu@googlegroups.
com mail adresinden gerekli 
bilgileri alabilirsiniz.Atılım Robot 
Topluluğu’nun kapısı robotla ilgilenen 
herkese açık! 

Haber:Deniz Aygün

Nanobilim ve Nanoteknoloji
Genç fizikçilere daha fazla iş düşüyor

  22 Mart’ta Mühendislik Fakültesi 
Cevdet Kösemen Konferans Salonunda 
yapılan nanobilim ve nanoteknoloji 
konulu konferansa Prof. Dr. Şakir 
ERKOÇ katıldı. 

Prof. Dr. Şakir ERKOÇ ilk olarak 
teknolojinin tarihi konusunda bilgi 
verdi. Kronolojik olarak teknolojinin 
mekanik çağ ile başladığını ve 
içerisinde bulunduğumuz çağın da 
nano çağ olduğunu vurguladı. Prof. Dr. 
Şakir ERKOÇ Türkiye’nin geçmişte 
yaşanan birçok teknolojik yarıştan 

geri kaldığını fakat 
nonoteknoloji açısından 
trenin kaçmadığını 
belirtti ve bu işin gençlere 
düştüğünü söyledi. 

Fizik biliminin diğer 
adının ölçme olduğunu 
ve ölçmeden teknolojinin 
olmayacağını vurgulayan 
Prof. Dr. Şakir ERKOÇ 
ilk hassas ölçme aletinin 
de KUMPAS olduğunu 
sözlerine ekledi. 
Ölçmenin önemi üzerinde 
duran Prof. Dr. Şakir 
ERKOÇ günlük hayattan 
örnek verdi. Fizik bilim 
içerisinde teknolojinin 
adı veya üretilen yeni 

bir teknolojinin o teknolojinin ölçüm 
hassasiyetiyle adlandırıldığını belirten 
ERKOÇ sözlerine bu konuda ki 
örnekleriyle devam etti. Prof. Dr. 
Şakir ERKOÇ Mikron metrenin 
mikronla ve nono metrenin de nano ile 
adlandırıldığını örnek olarak verdi. 

Prof. Dr. Şakir ERKOÇ nanobilim 
için “boyutu 100 nanometre civarında 
olan nesneler ile uğraşan bilim dalıdır 
tanımlamasını yaptı.” Nano biriminin 
boyutunu anlamak adına Prof. Dr. 

Şakir ERKOÇ bazı örneklemelerde; 
karıncanın 1 milyon nanometre 
ve atomların boyutsal olarak 
nanometerinin altında olduğu belirten 
Prof. Dr. Şakir ERKOÇ nanobiliminin 
tarihi hakkında kısaca bilgi verdi. 
İlk zihinsel gelişmenin 1959’da 
başladığını, 1974 yılında ilk olarak 
nano sözcüğünün ifade edildiğini, 
1980 yılında atom mikroskobunun icat 
edildiğini ve 2005 yılında nanometre 
boyutlarında arabanın icat edildiğini 
belirten Prof. Dr. Şakir ERKOÇ 
Richard P. Feynman’ının 1959’daki 
öngörülerinin gerçekleştiğini sözlerine 
ekledi. Günümüzde nanoteknoloji 
eczacılık, optik kozmetik, tekstil 
ve enerji alanlarında kullanılmakta. 
Nanoteknolojideki gelişimi 
anlayabilmek adına IBM firmasının 
1959 yılında yaptığı ilk hard diske 
bakmak yeterli olacaktır. İlk hard disk 
1 ton ağırlığında 50.000 dolar fiyatında 
ve kapasitesi sadece 5 megabayttır. 
Günümüzde ise hard disklerin 
1gigabayt olduğunu, ağırlığının ise 400 
gram civarında olduğunu belirten Prof. 
Dr. Şakir ERKOÇ daha sonra yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi vererek 
konuşmasını tamamladı. 

   Haber: M.Kemal Timurhan

Uzaya Burs Var
Tübitak uzay çalışmaları alanında  yurtdışında 
yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere burs 
verecek.

  Son yıllarda hız kazanan uzay çalışmaları, bu alanda uzman 
gereksinimi doğurdu. Tübitak bu alanda yurtdışında yüksek lisans 
yapmak isteyen Türk öğrencilere burs fırsatı sunuyor. Tübitak burs 
alan öğrencilerin yol giderleri, aylık yaşam giderleri, öğrenim harçları 
ve sağlık sigortası giderlerini karşılamak üzere yıllık 40.000 $’a kadar 
destek sağlayacak. Uzay bilimi, uzay teknolojisi ve uzay teknolojisi 
yönetimine yönelik alanlarda yüksek lisans yapacak öğrenciler burs 
kapsamına alınacak. Uzay bilimi; uzay tabanlı jeofizik ve jeodezik 
teknikler, atmosfer araştırmaları, yakın uzay fiziği ve radyo astronomi 
bölümlerinden, uzay teknolojisi; uzay aracı tasarımı, uydu sistem 
tasarımı, uydu telemetre ölçme ve izleme teknikleri, yörüngede 
veri işleme sistemleri, uydu güç sistemleri, uzay aracı kontrol 
sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, uydu yer istasyon sistemleri, 
uydu platform, yapı ve çevre test sistemleri, uydu mekanik ve ısıl 
analiz, tasarım ve test, uzay malzemeleri, elektro-optik kameralar, 
sprektrometreler vb algılayıcılar, uzaya yönelik enstrümantasyon,  uzay  
itki sistemleri, fırlatma sistemleri, güdüm teknolojileri, uydu yönerge 
mekaniği, elektromekanik ve astrodinamik, kol uçuşu, yörüngedeki 
cisimlerin izlenmesi ve seyrüsefer sistemleri bölümlerinden ve 
uzay teknolojisi yönetimi; uzay proje ve teknoloji yönetimi, uzay 
sistemlerine yönelik sistem mühendisliği, uzay hukuku, politikalar ve 
standartları bölümlerinden oluşuyor. 

Burs için son başvuru tarihi 20 Mayıs 2011 olup temel bilimler, 
mühendislik, işletme, iktisat, hukuk ve ilgili olabilecek bölümlerden 
mezun veya mezun olma durumunda olan tüm öğrencilerin 
başvurularına açık. Başvuru formuna www.tubitak.gov.tr/bideb/2230 
adresinden ulaşılacak.

Haber: Burçe Boyraz

Beynin Dramatik Yapısı 
Çözülüyor
Duygusal olayları neden daha iyi hatırlıyoruz?

Atılım Üniversitesi 
Bilgisayar Mühendisliği  
Bölümü öpretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Erol Özçelik 
TÜBİTAK destekli projesini 
Atılım Haber’e anlattı.  
Proje ile yaşanan dramatik 
anlar sırasında insanların 
etrafındaki ayrıntıları daha 
iyi hatılamalarının nedenini 
ortaya koymaya çalışacak.   
11 Eylül saldırısını nerede 
duymuştunuz? O anda 
yanınızda kimler vardı? 
Büyük bir ihtimalle 
bu bilgileri çok iyi 
hatırlıyorsunuzdur. Özçelik, 

projedeki amacın, duygusal olayların etrafındaki bilgileri neden daha 
iyi hatırladığımızı araştırmak olduğunu söyledi. Özçelik “Fonksiyonel 
manyetik rezonans görüntüleme (FMRG) tekniği ile beynin o anda 
hangi kısmının çalıştığını görüntüleyebiliyoruz. Bu çalışmayla feci 
bir trafik kazasına ya da bir deprem anına şahit olduğunuz zaman 
beynimizde hangi bölgelerin çalıştığını görüntüleyebileceğiz. 
Bu sayede deprem anı gibi duygusal olayların neden daha iyi 
hatırlandığını ortaya çıkarabileceğiz” dedi. Ankara Üniversitesi ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden bilim insanlarının da yer aldığı  
projenin yürütücülüğünü Atılım Üniversitesi yapıyor. 

Haber: Sibel Özseyrek
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Sanal Uyuşturucu: I-Doser
Teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğinden hepimiz bolca bahsediyoruz günlük hayatta. Bazen 
işimize ne kadar yarayacağını düşünüp sevinirken, bazen de akıl alamayacak şeylerle 
karşılaşıp şaşırıyoruz. Cep telefonu, bilgisayar, internet, ipadler derken şimdi ise karşımızda 
teknolojinin son ürünüyle karşı karşıyayız; I-DOSER!

  Prusyalı bilim insanı 
Heinrich Wilhelm Dove, bundan 
tam 170 yıl önce farklı ses 
frekanslarının belirli bir düzende 
dinletilmesiyle beyinde binöral 
etkiler yaratılabileceğini keşfetti. 
Keşfini deneylerle pekiştirmeye 
başlayan Dove, deneklerin sağ 
ve sol kulağa 1000 ile 1500 Hz 
frekans aralığını geçmeyecek 
farklı tonlarda ses veriyordu, 
deneklerin beyninin bu iki tonu 
algılayıp birleştirirken ortaya 
ilginç tepkiler çıktığını kaydetti. 

Dove’dan 134 sene sonra 
1973 yılında Gerald Oster de bu 
konuda bazı çalışmalar yürüttü. 
Onun çalışmalarında hayvanların 
aynı yöntemle üç boyutlu 
algılama yaptığı ve Parkinson 
hastası insanların binöral etkilenmeye 
girmediği ortaya çıktı.

  Ardından yürütülen çalışmalarda bu 
teknikle beyin dalgalarının senkronize 
edilmesi gündeme geldi. Farklı ses 
frekanslarını kullanan müziklerle 
insanların rahatlaması, konsantre olması 
ya da derin uykuya geçmesi sağlandı. 
Günümüze geliştirilerek getirilen bu 
sistem internet üzerinden kullanımı 
yaygınlaşarak evinize kadar geldi.

  I-Doser dosyaları yukarıda bahsettiğim 
işlevlerin yanı sıra daha birçok işlevi 
bulunan ses frekanslarını kullanarak 
hazırlanan ve piyasaya sürülen, kolayca 
ulaşabileceğimiz müziklerin tamamını 

oluşturuyor. Dozlarına etkilerine göre 
kategorilere ayrılmış bu dosyalar, 
kimi zaman size mutluluğu, korkuyu, 
üreticiliği sunarken kimi zaman da 
bilinen uyuşturucu ve alkol etkilerini 
yaşatmayı vaat ediyor.  Birçok yararlı 
etkisi olmasına ve bilinen, kaydedilen 
zararlı bir etkisi olmamasına rağmen 
dünya çapında   I-Doser dosyaları 
kolay erişilebilirliği dolayısıyla korku 
yaratıyor. Bunun asıl sebebi de dijital 
uyuşturucu olarak görülmesi. Özellikle 
ABD narkotik masasının gençleri 
uyuşturucuya yöneltebilir korkusunu dile 
getirmesi I-Doser hakkındaki endişeleri 
ikiye katlamış durumda. Bazı uzmanlarsa 
bilinen uyuşturuculardan çok daha 
tehlikeli bir hal alacağından korkuyorlar. 

Oysaki teknoloji başlı başına 
iyiye ve ya kötüye kullanılmaya 
müsait olmakla beraber, faydaları 
zararlarından çok daha fazla olan 
bir platform olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Peki nasıl ulaşılır? Nasıl 
kullanılır?

  Kendi sitesinde ücretli 
programıyla beraber satılan I-Doser 
dosyalarına internet aracılığıyla 
illegal yollardan da ulaşılması 
mümkün. Bilgisayarınıza, cep 
telefonunuza, mp3 çalarınıza 
indirdiğiniz dosyaları, kulaklık 
yardımıyla konsantrasyonunuzu 
sağlayabildiğiniz her ortamda 
kullanabilirsiniz. Özellikle karanlık 
bir ortamda dinlemeniz adapte 

olabilmek açısından tavsiye ediliyor.

Gerçekten işe yarıyor mu?
  İnternette yaptığım araştırmalar ve 

kendi edindiğim tecrübeler sonucunda 
gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. 
Özellikle uykusuzluk, gerginlik, stres gibi 
sorunlarla ilaç almadan baş etmeye birebir.

Teknolojinin son ürünlerinden 
I-Doser bir şans verildiğinde hayatımızı 
değiştireceğe benziyor. Umalım ki 
her güzel gelişme gibi bunu da kötüye 
kullanmaya çalışanlar, suiistimal etmeye 
kalkanlar çıkmasın. Bizde teknolojinin 
nimetlerinden doya doya faydanalım.

Tuğçe KORUCU

Hem Anlıyor Hem Konuşuyorlar
Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller Bölümü Kuşkonmaz 
Cafede konuşma aktiviteleri düzenleniyor.

  Eskilerin sık kullandığı bir söz vardır 
: “Bir dil bir insan, iki dil iki insan”. 
Günümüzde küreselleşen dünya ile 
duvarlar yıkılmış, ülkeler arası ilişkiler 
özellikle ticaret alanında gelişmiştir 
ve bu durum da iletişim problemlerini 
çözmek amacıyla evrensel bir dil ihtiyacı 
doğurmuştur.  Pek çok ülkede İngilizce 
“evrensel dil” olarak tanımlanır. 

Bütün yabancı diller gibi İngilizce de 
öğrenmesi faydalı fakat oldukça zor bir 
süreçtir.  İngilizce öğrenen bireylerin 
büyük çoğunluğunun şikayeti “anlıyorum 

ancak konuşamıyorum”dur. Bu 
problemi çözmek için öğrenenlerin 
tercihi sıklıkla anadili İngilizce olan 
ülkelere gidip bir süre orda yaşama, ya 
da yaz tatillerinde orada çalışmaktır. 
Ancak bu yüksek maliyetli ve zaman 
gerektiren bir seçenektir. Okulumuz bu 
probleme daha iyi bir çözümle yurtdışını 
kampüse getirdi. Belirlenen tarihlerde 
Hazırlık Okulu ve Yabancı Diller 
Bölümü öğretim elemanları önderliğinde 
Kuşkonmaz Cafe’de konuşma aktiviteleri 
düzenleniyor. Bu aktiviteler sadece 

hazırlık okulu öğrencilerine değil bölümde 
öğrenimine devam eden ve İngilizcesini 
geliştirmek isteyen öğrencilere de açık.  
Üstelik herkese uyacak gün ve saatler 
özenle belirlenmiş. Konular herkesin az 
çok söyleyecek bir sözü olan noktalar 
belirlenerek titizlikle seçilmiş durumda. 

Haber: Burçe Boyraz

Japonya Depremi ve Tsunami
İnşaat Mühendisliği Bölümü  Japonya’nın Sendai bölgesinde 
gerçekleşen deprem ve  Dünya’ya olası etkileri değerlendirildi.

‘Japonya Depremi ve Tsunami’ konulu 
konferans 14 Mart Pazartesi günü 
Mühendislik Fakültesi Cevdet Kösemen 
konferans salonu’nda gerçekleştirildi. 
Sunumu ODTÜ İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Cevdet YALÇINER yaptı. 

Konferansın ilk bölümünde Tsunami 
dalgalarının oluşumu üzerinde duruldu. 
Son on yıl içinde Güney Doğu Asya’da 
Tsunami oluşumu ve diğer depremler 
üzerine etkileri konuşuldu. Prof. Dr. 

YALÇINER bu depremler ertesi, bölgeye 
giderek elde ettiği gözlemleri ümiversitemiz 
ile paylaştı. Amadolu çevresi denizlerde 
tarih içinde gerçekleşen depremlerden, 
Tsunami oluşumu ile sonuçlananlar üzerine 
bilgi verildi. Bunun yanında beklenen 
Marmara depreminin Tsunami oluşturması 
olasılığı üzerinde duruldu. Konferansın son 
bölümü Japonya depremi ve oluşturduğu 
Tsunami’ye ayrıldı.   

Haber: M.Fatih Küçüker

                     Barış Emre ALKIM 
Mütercim Tercümanlık

Yapay Nükleer Felakete Giden 
Yol STUXNET

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da yaşayan deprem 
afetinin ardından, tehlikenin ve yıkımın odağının 
hızla değiştiğine tanık olduk. Önce depremin yol 
açtığı hasardan söz edildi, ardından koca ülkenin, 
belki de on binden fazla kişinin canını alan dev 
dalgalara yenik düştüğüne tanık olduk. Şimdi ise 
bütün bunlardan çok daha korkunç bir küresel 
tehdidin gölgesi altında yaşıyoruz: Altı reaktörlü 
Fukushima I nükleer santralinde deprem nedeniyle 
gerçekleşen kaza ve bunun olası sonuçları.

Nükleer enerji üretim tesislerinin yol açabileceği 
tehlikelerin boyutu gerçekten korkutucu. Durum 
buyken, söz konusu tesislerin sadece doğal afetlerle 
değil, kötü niyetli saldırılarla da karşı karşıya kalma 
riski oluşuyor. Bilişim dünyası bir süredir bu tarz 
bir siber savaşın, yani nükleer tesisleri yok etme 
amacı taşıyan bir bilgisayar zararlısının haberleriyle 
çalkalanıyor.

Stuxnet adını taşıyan bu bilgisayar solucanı 
(worm) şu ana kadar yazılmış en kapsamlı, en 
karmaşık ve yok etme potansiyeli en yüksek kod 
parçası olarak tanımlanıyor. İlk defa Sergej Ulasen 
adlı bir güvenlik uzmanı tarafından keşfedilen bu 
zararlının benzerlerinden farkı, sabit diskleri silmek 
ya da çevrimiçi bankacılık oturum verilerini çalmak 
gibi nispeten “küçük” hesaplar peşinde olmaması. 
Stuxnet’in sıradan bilgisayarlarda yayılmak 
haricinde hiçbir etkinliği olmadığını keşfeden virüs 
uzmanları, yakından incelediklerinde dehşet verici 
bir ayrıntıyı öğrendiler.

Stuxnet, bulaştığı bilgisayar ancak endüstriyel 
bir tesisin kontrol sistemine bağlıysa etkinleşiyor 
ve özellikle de Siemens firmasının ürettiği kontrol 
aygıtlarını etkisi altına alıyor. Bu aygıtların bir 
santrifüj santralinde kullanıldığına kanaat getirirse 
harekete geçip iki şey yapıyor: İlk önce sistemin 
sağlıklı halini kaydediyor ve santralin güvenlik 
mekanizmalarına, kaydettiği bu sinyali sürekli 
göndererek her şeyin yolunda olduğu izlenimini 
oluşturuyor. Ardından, santrifüj motorlarını bir 
hızlandırıp bir yavaşlatarak bozmak için gerekli 
sinyalleri yolluyor. Pratikte, Stuxnet’in bulaştığı 
bir santralde işlerin yolunda gitmediğini, aletler 
patlama noktasına gelmeden anlamak zor.

Daha da ilginci, Stuxnet’in bilgisayarlara 
yayılmak için Windows’a ait bir değil, tam dört 
adet “sıfırıncı gün” açığından faydalanması. 
Sıfırıncı gün saldırısı, bir sistemin daha önce hiç 
keşfedilmemiş, dolayısıyla da güvenlik yamalarıyla 
kapatılmamış zaaflarından faydalanılırsa 
gerçekleşiyor.

Stuxnet’in karmaşıklığı, güvenlik sistemlerini 
atlatıp kendi izlerini örtmek üzere programlanmış 
olması, sıradan bilgisayarlara dokunmayıp 
sadece belirli endüstriyel sistemleri hedeflemesi 
ve Windows’un hiç keşfedilmemiş açıklarından 
faydalanması çok ciddi bir çabanın ürünü olduğunu 
akla getiriyor. Kaspersky Labs’ın kurucusu ve 
kendisi de KGB’de binbaşı rütbesinde bir devlet 
görevlisi olan Yevgeni Kaspersky’ye göre, Stuxnet 
büyük olasılıkla ABD’nin ya da İsrail’in, İran’ın 
uranyum zenginleştirme programına zarar vermek 
için kullandığı bir siber savaş aracı. Stuxnet’in en 
yaygın olduğu ülkenin İran olması ve İran nükleer 
programının, bozulan santrifüjler nedeniyle iki 
ya da üç yıl gerilediğinin bağımsız kaynaklar 
tarafından doğrulanması da Kaspersky’nin 
görüşlerini destekliyor gibi. Stuxnet, uluslararası 
arenada bilişim teknolojisinin kötüye kullanılışının 
ilk örneği değil elbette. Ancak nükleer santralleri 
hedefleyen ilk bilgisayar virüsü ve yol açabileceği 
felaketlerin kapsamını görmek için Japonya’ya ya 
da Çernobil’e bakmak yeterli.
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Nükleer Ölümsüzdür?
Bugün dünya nüfus yoğunluğunun ve 

artışının her yıl bir önceki yıla göre hızla bir 
büyüme kaydettiğini düşünürsek, insanların 
geleceği ve hayatlarını devam ettirmeleri 
için bazı ihtiyaçlarının önem kazandığını 
görmek hiçte zor değildir. Bu ihtiyaçlardan 
bazıları; gıda maddeleri, barınma olanakları 
ve enerji kaynakları gibi ana başlıklar altında 
gruplandırılabilir. Bugün, bu grupta yer 
alan enerji kaynakları dünyamız da hızla 
tükenmektedir. Bu durum ise başta gelişmiş 
ülkeler topluluğu diye adlandırılan G8 
ülkelerinde başlamış sonra tüm dünya ülkelerini 
yeni ve uzun zamanlar boyunca yenilenebilir 
enerji kaynakları aramaya yöneltmiştir. 
İlk nükleer enerji santrali 1957 yılında 
Shippingport, Pennsylvania’ da inşa edilmiş 
ve kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Elektrik 
enerjisi olarak kullanılmasının yanı sıra, bugün 
gen teknolojisinde ve uzay teknolojisinde 
kullanılıyor.  

Kurulan nükleer santrallerin ortalama ömrü 
30-40 yıl arasında değişiyor. 1960-1970 
yıllarında kurulan nükleer santrallerin 2010 
yılına kadar sökülüp yerine yeni santrallerin 
yapılması programa alındı. 2000-2004 yılları 
arasında 17 nükleer santral ünitesi işletmeden 
çıkartılırken, 27 nükleer santral ünitesi 
işletmeye alındı. 

Nükleer santraller genel olarak ilk yatırım 
maliyetleri yüksek, yakıt ve işletme giderleri 
düşük santraller… Yatırım maliyetinin yaklaşık 
yüzde 40’ını güvenlik oluşturuyor. Nükleer 
santrallerin fosil yakıtlı santrallere göre en 
önemli avantajı yakıt maliyetinin düşüklüğü 
(0,3-0,5 cent/KWsaat) ve üretim maliyetine 

olan etkisinin görece azlığı. Yakıt maliyetinin 
iki katına çıkması nükleer santralde üretim 
maliyetini yüzde 10 etkilerken, doğalgaz 
santrallerinde bu oran yüzde 60 ile yüzde 80 
arasında değişiyor. Nükleer santral bir kez 
kurulduktan sonra ürettiği elektriğin maliyeti 
yaklaşık olarak sabit kalabiliyor.

Riskler ne olacak?

Bu enerji üretiminin düşük maliyeti olduğu 
kadar yüksek çevre sorunları da vardır. Bu 
çevre sorunlarından başlıcalar atmosfer 
üzerine bıraktığı zararlı, doğanın geri dönüşüm 
yapması dönüşü çok zor olan gazlar ve bu 
gazların yol açtığı iklimsel bozulmalardır. 
Bir diğer örnek ise olası bir sızıntı halinde 
o yöre insanı üzerinde bıraktı kalıtsal vücut 
bozuklukları ve tedavisi çok zor olan ya da 
imkânsız olan kanser vakalarıdır. Bunun en 
çarpıcı örneği ise Ukrayna’da sınırlarında yer 
alan Çernobil Nükleer santralinde meydana 
gelen sızıntı sonucunda patlaması ve neredeyse 
tüm Karadeniz kıyılarının doğal felaketle 
karşılaşmış olmasıdır. En son örnek ise 
Japonya’da yaşanan doğal felaketin nükleer 
santrallerdeki reaktörlere zarar vermesi ile 
neredeyse santralin patlama noktasına gelmiş 
olmasıdır. Japon halkı hızla tahliye edilmeye 
başlanmıştır. 

Dünya’da Nükleer Santraller

Bugün, dünya elektrik talebinin yüzde 16’sı 
nükleer enerjiden karşılanıyor. Yapılan projelere 
göre 2010 yılında nükleer kapasite, mevcut 
kurulu gücün 10 katına, elektrik üretim payı da 
yüzde 16’dan yüzde 46’ya çıkacak. Bugün 31 
ülkede toplam 443 nükleer reaktör işletiliyor. 

24 reaktör inşa halinde. Planlama aşamasında 
olan reaktör sayısı 37, teklif edilen reaktör 
sayısı ise 51. Bu sayılara oranla bakıldığı 
zaman yüz ölçümüne göre kıyaslandığında en 
fazla nükleer santral Fransa’ da bulunmaktadır. 
Fransa devletinde bugün toplam 59 nükleer 
santral, ABD de 103 santral, Rusya’da 31 ve 
Japonya’da 29 nükleer santral bulunmaktadır. 

Türkiye’de Nükleer Santraller

Türkiye’de ki nükleer santrallerin geçmişine 
geldiğimizde ise, nükleer enerji Türkiye’nin 
gündemine 1962 yılında girdi. Çekmece 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nce 1 
MW gücünde TR-1 adında bir deney reaktörü 
işletmeye alındı. 

Nükleer santrallerle ilgili ilk etütler 1967-
1970 yılları arasında yapıldı. TEK’e bağlı 
olarak kurulan Nükleer Enerji Dairesi 1972 
yılında çalışmaya başladı. II. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nda 1977 yılında işletmeye 
alınmak üzere 300-400 MWe gücünde bir 
nükleer santral kurulması öngörüldü. Ancak 
yer seçiminde karşılaşılan güçlükler ve diğer 
gelişmeler nedeniyle proje gerçekleşmedi. 

Ardından 1983 yılında işletmeye alınmak 
üzere 600 MWe gücünde bir santral planlandı. 
Bu çalışmalar çerçevesinde, 1976 yılında 
Akkuyu, kuruluş yeri olarak belirlendi. Aynı 
yıl proje ve ihale şartnameleri hazırlandı. 1977 
yılı başında teklifler istendi. Ancak firmalarla 
yapılan görüşmeler karara bağlanamadı. 
1980 yılı başlarında ikinci santral yeri olarak 
Sinop’un İnceburun mevkii seçildi ve ön 
araştırma yapıldı. Ancak deprem riski nedeniyle 
Sinop’taki araştırmalar durduruldu. 

1983 yılında Akkuyu ve Sinop için teklifler 
alındı. 1983’te Kanada firmasına Akkuyu’ 
da 634 MWe gücünde, Almanya firmasına 
Akkuyu’ da 990 MWe gücünde, ABD 
firmasına Sinop’ta 1185 MWe gücünde bir 
veya iki nükleer santral kurmak üzere niyet 
mektupları verildi. Ancak firmalarla görüşmeler 
tamamlanmadı. 1986’da meydana gelen 
Çernobil nükleer santral kazasının yarattığı 
olumsuz ortam nedeniyle Türkiye’de nükleer 
santrallerle ilgili çalışmalar askıya alındı, 
TEK Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı 
kapatıldı. 1989 yılında Arjantin’le başlatılan 
ortak projeden de hukuki, mali ve teknolojik 
nedenlerle 1991 başlarında vazgeçildi. 

Mersin Akkuyu Nükleer Santral Projesi 
Ocak 1993’te Resmi Gazete’de yayınlanarak 
tekrar yatırım programına alındı. 17 Aralık 
1996’da uluslararası ihaleye çıkıldı ve 15 Ekim 
1997 tarihinde AECL, NPI ve Westinghouse 
birleşiminden teklif alındı. Kararın açıklanması 
çeşitli nedenlerle 8 kez ertelendikten sonra 25 
Temmuz 2000’de Bakanlar Kurulu kararı ile 
ihale iptal edildi ve ikinci defa kurulmuş olan 
TEAŞ Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı 
tekrar kapatıldı. 

Son olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, rafa kaldırılan nükleer santral kurma 
çalışmalarını yeniden başlattı. 2011 yılından 
sonra “uranyum yakıtlı” 3 nükleer santralin 
devreye girmesi planlanıyor. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’ in ifadesine 
göre, 3 nükleer santralin toplam kurulu gücü 
4.500 MW olacak.

Haber: Ünal Oral

İçinden geçmekte olduğumuz kriz, dev 
UÖŞ’lerin ulusötesi niteliklerine zarar 
vermektedir. Bu dev organizasyonlar 
kaçınılmaz olarak bu ortamdan etkilemiştir. 
Bu etkileri hem kurumsal hem de 
endüstriyel düzlemde düşen karlara, tersine 
yatırımlara (divestments), iflaslara, yeniden 
yapılandırmalara ve işten çıkarmalara bakarak 
tespit etmek mümkündür. Yapılan hesaplamaya 
göre 2008 itibariyle bu şirketlerin başarıyla 
sürdürdükleri uluslararasılaşma eğilimi 
yavaşlamış görünmektedir. 

Şüphesiz, kapitalizmin tarihinde bir ilk 
olarak görülemeyecek böylesine bir krizin, 
şirketleri ana yörüngesinden saptıracağını 
ve bu uluslararasılaşma eğiliminin tekrar 
güçlenmeyeceğini düşünmek hatalı olur. 
Nitekim UNCTAD’ın yaptığı bir araştırma 
kısa vadede yatırım kararlarındaki ortaya 
çıkan duraksamalara karşın büyük UÖŞ’lerin 
yeniden ‘yükselen piyasalara odaklanarak’ 
orta vadede UDY’lerinı artıracaklarını ve 
uluslararasılaşmaya devam edeceklerini 
ortaya koymaktadır. Finansal olmayan ilk 100 
UÖŞ’in ortalama UÖE değerleri 2007 yılında 
da, özellikle yabancı satışlardaki artışa bağlı 
olarak artmış ancak bu olay 2008 yılında 
tekrarlanmamıştır. Bu şirketlerin yabancı 
varlıkları ve satışlarının toplam varlıklar ve 
satışları içindeki payları (yabancı istihdamın 
toplam içindeki payında hafif bir artış olmakla 
beraber) 2007’ye göre kayda değer bir 
yükseliş göstermemiştir. Bu nedenle şirketlerin 
ulusötesilik endeks değerleri yerinde kalmıştır 
(bkz. Şekil 1).

Son dönemde belirginlik kazanan en önemli 
gelişmelerden, aşağıda daha detaylı olarak 
incelenecek olan, bir diğeri GOÜ’ler etiketi 
taşıyan UÖŞ’lerin sistem içerisinde giderek 

daha fazla önem kazanmalarıdır. 1993 yılında 
en büyük 100 şirket listesinde GOÜ’lerden 
hiçbir isim yer almazken, 2007’de bu sayı 
yedi olmuştur. Bunlar arasından üçü Kore 
Cumhuriyeti’nden, diğerleri sırasıyla Çin, Hong 
Kong, Malezya ve Meksika’dan gelmektedir. 

Tablo 1. Dünyanın En Büyük 100 
UÖŞ’nin UÖE Değerleri

Kaynak: UNCTAD/Erasmus Ünv. Veritabanı 

En büyük şirketlerin farklı uluslararasılaşma 
düzeylerini açıklayan bir diğer unsur ülke 
farklılıklarıdır. Bu eğilim ülkeden ülkeye 
farklılık göstermektedir. Örneğin, Tablo 1’de 
görüldüğü üzere 2007’de Birleşik Krallık 
şirketlerinin UÖE değeri, dünya ortalamasının 
üzerinde (74.1’e karşı 62.4) iken Almanya, 
Japonya ve ABD gibi ülkelerden şirketlerinin 
ortalama UÖE değerleri (sırasıyla 56.5, 
53.9 ve 57.1) dünya ortalamasının gerisinde 
bulunmaktadır.

Kapitalizmin içinden geçmekte olduğumuz 
son krizi sürecinde dev şirketlerin de derin bir 
sarsıntı geçirdiğine şüphe yoktur. Özellikle iş 
çevrimlerine karşı daha hassas olan (otomotiv 

ve ulaşım teçhizat, elektronik donanım ve 
madencilik gibi) endüstriler bu krizden 
yoğun olarak etkilenmiş durumdadır. 2009 
yılı itibariyle bu kötüye gidiş hızlanmıştır. 
Yiyecek ve içecek, kamu hizmetleri ve 
telekomünikasyon sektörleri krizin olumsuz 
etkileriyle yüzyüze gelmiş bulunmaktadır. 
Karlardaki düşüş ve artan kapasite aşımı 
koşulları altında çok sayıda UÖŞ, çareyi 
ciddi oranda maliyet kesintilerine gitmekte 
aramaktadır. 2008 rakamlarına göre şirketlerin 
net gelirleri % 27 oranında gerilemiştir. Bunun 
da bir dizi nedeni vardır şüphesiz. 

Bunlardan ilki, özellikle 2008’in son 
aylarında finansal krizin doğrudan bir etkisi 
olarak borç alma maliyetlerinin artmış 
olmasıdır. Şirket kağıtlarına uygulanan spred 
faiz oranları 2008’in sonu itibariyle rekor 
düzeylere çıkmıştır. İkincisi, açıklanan rakamlar 
şirketlerin mevcut varlık ve emlaklarındaki, 
hisse senedi ve emlak piyasasındaki düşüşlere 
bağlı, değer yitirimini yansıtmaktadır. 
Üçüncüsü ise bazı büyük UÖŞ’lerin açıklanan 
karlarında daha henüz kriz vurmadan önce 
bariz kötüleşmeler söz konusudur. Son olarak, 
yükselen girdi fiyatlarını kötüleşen pazar 
koşulları nedeniyle fiyatlara yansıtamayan 
büyük şirketler-den bazıları için sonuç hızla 
daralan marjlar ve düşen karlar olmuştur. 
Bilançolarını düzeltmek ve karlarını bir an 
önce artırmak için UÖŞ’lerin bu dönemde 
harcamalarını dengelemek ve borçlarını kontrol 
altına almak istediklerini görmekteyiz. Bu 
amaca üç kanaldan ulaşmaya çalışmaktadırlar:  

1. İşletme giderlerinde geniş kesintilere 
gitmek: Eylül 2008’den bu tarafa çok sayıda 
UÖŞ, geniş çaplı işten çıkarma operasyonları 
yoluyla, krizin faturasını işçilere kesmeye 
çalışmaktadır.

2. Yatırım programında ölçeği küçültmek: 
Krizi takip eden dönemde hakim olan olumsuz 
havanın etkilediği piyasa beklentilerini ve iç ve 
dış finansman darlığı gibi  faktörler nedeniyle 
büyük UÖŞ’lere ait çok sayıdaki sınır-ötesi 
B&SA işlemi ve greenfield projesi ya ölçek 
daraltmış ya ileri bir tarihe ertelenmiş ya da 
iptal edilmiştir.

3.Bazı şirket birimlerinin varlıklarının tersine 
yatırımlar yoluyla tecrit edilmesi: Bu yolla 
sadece işletme maliyetleri kısılmış olmamakta, 
aynı zamanda borç oranlarını indirmek için 
gereken nakit kaynağı elde edilmektedir. Bu 
yolla stratejik olmayan pek çok iştirakin elden 
çıkarılması söz konusu olmaktadır. 

Sonuç olarak küresel ekonomik krizin 
dünyanın en büyük UÖŞ’lerine etkisi, ülke 
ve endüstri gözeterek faklılaşmaktadır. İş 
çevrimlerine daha duyarlı finans sektörünün 
yanında otomotiv ve ulaştırma teçhizat 
ürünleri, inşaat, elektrik – elektronik donanım 
ve ara malları sektörü krizden en fazla 
etkilenen alanlar olmuştur. Daha istikrarlı 
talep kalıplarının hakim olduğu daha az 
döngüsel endüstriler ise krizden daha az 
etkilenmiştir. Örneğin UNCTAD’ın belirlediği 
en büyük ilk 100 UÖŞ içinden petrol ve gaz 
(ExxonMobil, Chevron, British Petroleum, 
Royal Dutch / Shell Group, GDF Suéz, Total), 
telekomünikasyon hizmetleri (Deutsche 
Telekom, TeliaSonera), kamu hizmetleri 
(Endesa, RWE, EDF), yiyecek, içecek ve 
tütün (SAB-Miller, British American Tobacco, 
Kraft-Foods, Nestlé, Coca Cola), ilaç (Roche, 
AstraZenece, Johnson & Johnson), tüketim 
malları (Unilever, LVMH) ve perakendecilik 
(Wal-Mart) sektöründeki şirketler 2008’de de 
büyük karlar elde etmeye devam etmiştir.

                     Mehmet Gürsan Şenalp
İktisat Bölümü

2008 küresel finans krizi UÖŞ’leri nasıl etkilemiştir?

Bölge/Ülke Ortalama 
UÖE

UÖŞ 
Sayısı

2006 2007 2007
AB-27 64.2 66.4 57
Fransa 63.8 63.6 14

Almanya 54.8 56.5 13
Birleşik Krallık 72.8 74.1 15

Japonya 52.1 53.9 10
ABD 57.8 57.1 20

Dünya 61.6 62.4 100
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Atılım Üniversitesi; Kariyer 
Planlama ve Mezunlar ile İletişim 

Koordinatörlüğü, mezuniyet dönemine 
gelmiş veya mezun olmuş öğrencilerin 
eğitim öğretim hayatından, çalışma 
hayatına yapacakları geçişte her türlü 
desteği sağlamak üzere çalışmalar 
yapmaya devam ediyor. 

Kariyer Planlama ve Mezunlar ile İletişim 
Koordinatörlüğünün amacı; öğrencilerin 
iş dünyası ile olan bağlantılarında destek 
sağlamak ve doğru seçimler yapmaların 
da yardımcı olmak. Ayrıca, iş yaşamını 
tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, 
eğilimleri doğrultusunda geleceklerini 
planlama olanağı sağlamak ve yoğun 
rekabetin yaşandığı iş dünyasına ilk 
adımlarını atarken eğitim ve becerilerini 
en çarpıcı biçimde tanıtmalarına yardımcı 
olacak etkili özgeçmişi yazmalarına destek 
olmakta amaçları arasında sayılıyor. 
Bu koordinatörlükte okul hayatından iş 
hayatına geçiş sürecinde planlı ve bilinçli 
adımlar atmak amacıyla öğrencilere CV 
HAZIRLAMA eğitimi veriliyor. Verilen 
eğitimler ile öğrencilerin iş hayatında 

farklılık yaratacak özgeçmiş oluşturma 
becerisi geliştiriliyor

Bu koordinatörlük iletişimde oldukları 
firmalar / kurumlar aracılığı ile 
öğrencilerin staj ve iş bağlantılarında 
yardımcı oluyor. Web tabanlı CV 
Databankları “Kariyer Portalı”nın 
öğrenciler ve firmalar tarafından etkin 
şekilde kullanımını sağlayarak öğrencileri 
ve mezunları daha geniş platformlarda 
tanıtabiliyor, firmalar ile bir araya 
getirebiliyor. Öğrencilerin kurumlar 
ve sektörler arasında karşılaştırma 
yaparak, gelecekteki iş yaşamlarını 
planlayabilmeleri amacıyla “Kariyer 
Günleri Etkinlikleri” düzenleniyor.

Son dönemde yapılan etkili CV 
HAZIRLAMA eğitimi ise, 14 Mart 2011 
tarihinde başladı. 11 Nisan 2011 ve 9 
Mayıs 2011 tarihlerinde devamlı gelecek 
çalışmalara bütün öğrencilerin katılması 
faydalı olacak.  Detaylı bilgi için ve 
kayıt için Kariyer Planlama ve Mezunlar 
ile İletişim Koordinatörlüğü ile irtibata 
geçiniz.

Haber. Eda Köksoy

Kariyer için ilk adım!

Atılım Haber, mezunlarımızla 
söyleşilerine devam ediyor. Bu ayki 

konuğumuz Mühendislik Fakültesi elektrik 
elektronik Bölümü mezunlarundan Fatih 
Kara…
Esra Nur Ergezen: Merhaba, kendinizi tanıtır 

mısınız?
Fatih KARA: Merhaba, ben Fatih KARA. 

Atılım Üniversitesi Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği bölümünün 2010 yılı 
mezunlarındanım. ARDA makina-elektrik 
şirketinin ‘İş geliştirme ve Teknik Birim 
yöneticisiyim.’
E.E: İş hayatına ne zaman başladınız?
F.K: İş hayatına babamın yanında başladım. 

Küçük yaştan itibaren haftasonları ve yaz 
tatillerinde imkan buldukça çalışıyordum. Bu 
durum üniversite hayatım boyunca da devam 
etti. Tabii üniversiteyle birlikte yaşın verdiği 
olgunluk ve işe bakış açım daha farklı noktaya 
geldi. Aslında iş hayatım üniversite yıllarıyla 
birlikte başlamış oldu.
E.E: Şirketiniz hakkında bizi bilgilendirir 

misiniz?
F.K: Firmamız Arda Makine Elektrik Ltd. Şti. 

1990 yılında Ankara’da kurulmuştur. Elektrik 
ve otomasyon ürünlerinin satışını yapan, satış 
öncesi ve satış sonrası teknik hizmet veren 
firmamız, uluslararası tanınmış firmaların 
bayiliğini yürütmektedir. 32 kişilik bir personel 
kadrosuna sahip olan firmamız, 4 Elektrik-
Elektronik Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 
5 Elektrik Teknikeri, 4 Teknisyen ve diğer 
idari birim personelleriyle birlikte tecrübeli 
bir kadroya sahiptir. Ankara içinde 3 magaza 
ile hizmet vermektedir. Firmamiz 9000’nin 
üzerinde müşteri portfoyune sahiptir.
E.E: Türkiye’de bu sektörün yeri nedir ve bu 

sektörde sizin konumunuz?
F.K: Bu sektörde, Ankara ilinde satış yapan 

300`ün uzerinde şirket var. Biz ve benzeri 
nitelikte ki firmalar toplamda %5’lik bir pay 
oluşturuyoruz. Geriye kalanlar ise küçük 
ölçekli firmalar. Rakamlardan da anlaşılacağı 
üzre sektörde inanılmaz bir rekabet var. Ortada 
bir pazar var ve bu pazarda pazar payı artmıyor 
aksine durağan davranıyor. Bizde diğerlerine 
göre istihdam oranı, mağaza sayısı, teknik ekip 
fazla, oldugundan bunlar ciddi anlamda mali 

külfet ama tersten bakilirsa kaliteli ve doğru 
hizmeti getirir. Ufak çaptaki firmaların işletme 
maliyetleri düşük olduğundan ister istemez bu 
durum fiyatlara yansıyor. Bu yüzden bizim gibi 
firmalar için rekabet şartları gün gectikçe daha 
da zorlaşıyor diyebilirim.
E.E: Üniversite ve iş hayatınızı karşılaştıracak 

olursak; üniversiteden mezun olmadan önce 
ki hedefleriniz ile şimdiki konumunuzu 
karşılaştırdığınızda hayallerime ulaştım 
diyebiliyor musunuz?
F.K: Hayallere ulaşmak için uzun soluklu bi 

süreç gerekiyor ve bu süreç hemen olmuyor. 
Emin adımlarla hedeflerime ulaşmak için 
elimden geleni yapıyorum. Üniversite 
eğitimim sayesinde teorik olarak sağlam bir 
taban oluştu ve iş hayatıyla birlikte daha da 
pratik kazandım. Yani evet, emin adımlarla 
hayallerime ulaşmak için çabalıyor,  ulaşırken 
de yenilerini ekleyerek ve kendimi geliştirerek 
durmadan calışıyorum.
E.E: Aldığınız eğitimin şu an bulunduğunuz 

konumda olmanıza ne gibi katkıları oldu? 
Bunlardan bahseder misiniz?
F.K: Aldığım eğitim teorik olarak tabanı 

oluşturdu, iş hayatıyla birlikte bu durum 
pratikte daha etkili oldu. Daha kısa sürede 
adapte olmamı sağladı. Bunun yanısıra 
üniversite ortamında oluşan sosyal 
çevre sayesinde faklı konumlarda olan 
arkadaşlarımızla ortak projeler yapmamıza 
katkı sağladı diyebilirim.
E.E: Sizinle aynı bölümde okuyan 

arkadaşlarımıza bu süreç içinde ileride başarılı 
adımlar atabilmeleri için neler söylemek 
istersiniz?
    F.K: Mühendislik eğitiminde staj 

zorunlu, bu stajları en etkin, en verimli 
şekilde değerlendirmelerini tavsiye ederim. 
Uygulamalı eğitimler, sosyal ilişkiler 
gelecekte iş bulmalarında, çalıştıkları 
yerlerde kendilerine katkı sağlamada önemli 
etken olacaktır. Ayrıca elektrik-elektronik 
mühendisligi bölümü kendi içinde birçok dala 
ayrılıyor. Bu yüzden hangi branşta devam 
etmek istiyorlarsa buna erken karar vermeli ve 
belirledikleri o yolda stajlarını o sektöre göre 
seçmeliler. Bunun yanında fuar ziyaretleri, 
seminerler, ögrenci klüpleri, ilgili makaleleri 

yakından  takip etmelerini öneririm.
E.E: İş hayatına küçük yaşta babanızın 

yanında başladığınızı söylemiştiniz. Aile 
şirketinde çalışmanın birçok avantajı ve 
dezavantajı vardır mutlaka, bu konuyla ilgili 
neler söyleyebilirsiniz?
F.K: Dediğiniz gibi avantajları ve 

dezavantajları var. İlk olarak avantajlarından 
bahsedecek olursak, ne yapmam gerekir 
diye düşünmeden hazır olan bir işe 
başlayabiliyosunuz, bunun yanısıra oluşmuş 
bir çevre var, bu yüzden adapte olmak da 
zorluk yaşanmıyor. Bunun dışında hata 
yaptığında , doğruyu gösterecek yada hata 
yapmanıza engel olacak birileri var ki buda 
insanın parayla bile satin alamayacağı şeylerdir 
. Tabi bu durumları lehine çevirirsen daha 
başarılı oluyorsun. Dezavantajları ise; şirketin 
kurucusu bir zamana kadar hem babanız hem 
patronunuz olduğundan ister istemez baba ile 
oğul arasında çekişme oluyor. kendi adıma 
şunu söyleyebilirim, gençlik heyecanıyla 
hemen herşey olsun istiyorsun ama ölçüp 
tartılması gerekiyor bu süreç çok da kolay 
geçmiyor. Bakış açısı var ne siz, ne de o sizin 

gözünüzden olaylara bakamaz, siz herzaman 
yeniyi kullanmak istersiniz ona ise eski daha 
güvenli gelir  globalleşmeden kaynaklı bu tip  
sorunlar çıkabiliyor. Aile şirketinde çalışmak 
aslında kişiye çok şey kazandırıyor, çok şey 
katıyor tabi zor taraflarını lehine çevirmekte 
kişiye kalıyor.
E.E: Son olarak mezun olacak arkadaşlarımıza 

ve bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere 
neler söylemek istersiniz?
F.K: Daha önce de söylediğim gibi aldıkları 

eğitim ve bunun yanında sosyal çevre mutlaka 
iş bulmalarında katkı sağlayacaktır. İş alanları 
ve eğitimleriyle alakalı son gelişmeleri takip 
etmeliler ki gelecekte iş hayatlarında ve 
çevrelerinde adaptasyon sorunu yaşamasınlar.
E.E: Bana zaman ayırdığınız için ve röpörtaj 

için teşekkür ederim.
F.K: Beni bu röportaja layık gördüğünüz 

için ben teşekkür ederim ve son olarak iş 
hayatımdaki başarılarıma katkı sağlayan 
Atılım Üniversitesi ve Akademik kadrosuna 
sonsuz şükranlarımı sunuyorum.     

Röportaj: Esra Nur Ergezen

Mezunlarımız Neler Yapıyor?



KÜLTÜR SANAT  14

Coelho’nun kitapları, milyonların hayatına büyü katıyor.’
London Times
Coelho, son romanı Elif’le, bir kez daha hayatı güzelleştiren 

hazineleri ve mucizeleri kutluyor. Zamanın, mekânın, 
yaşadığımız başka hayatların dışında bir yerde, katıksız “aşk”ın 
peşinde, ruhun upuzun yolunu kat ediyor. 
Ama bu kez, bizlere çok tanıdık gelen duraklardan geçerek...
Rastlantılar Coelho’yu Rusya’ya savurur. 9288 kilometrelik 
yolu, bu uçsuz bucaksız ülkeyi, baştan sona trenle kat etmeye 
karar verir. Daha ilk durağından itibaren manevi bir arayışa 
dönüşen bu yolculukta ona üç kişi eşlik eder: Bir Tao ustası, 
Rus yayıncısı ve en ilginci, yetenekli bir keman virtüözü olan, 
sıra dışı genç bir Türk kadını; Hilal...“Hilal’e isminin anlamını 
sordu; Türkçede ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi demektir. 
Ülkemin bayrağında da vardır hilal...” 
 
Elif’in başkahramanı dünyaca meşhur yazar Paulo Coelho, bir 
süredir bilgelik yolunda gelişmesinin durduğunu hissetmektedir. 
Belki de yapması gereken tek şey, esrarengiz ustası J.nin 
tavsiyesine uyup, “Gönlünün onu çektiği yere,” gitmektir...
Paulo Coelho okuyucularının memnuniyetle karşılayacağı 

‘Elif’ romanı, okuyucusuna güzel anlar vaat ediyor. 
Roman tadında bir okuma serüveni dileğiyle.   

  Selmin Arıkan

Ne Okuyalım?
Sancılı Bir Aşk Filmi Olan “ Bir Avuç Deniz “ 

Seyircisiyle Buluştu.
Reklam filmleriyle tanınan Leyla Yılmaz’ın yönettiği filmin 

başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Berrak Tüzünataç’ın 
paylaştığı bir avuç deniz, aşkın, kimsenin göstermeye cesaret 
edemediği yönünü anlatıyor seyirciye. Uzun yıllar Amerika’da 
okuyan ve çalışan Mert (Engin Altan Düzyatan), şirketin 
Türkiye yöneticisi olmak üzere İstanbul’a döner. Burada 
arkadaşı Bora (Tuğrul Tülek) ve Bora’nın eşi Aylin (Ahu 
Yağtu) ile birlikte bir tekne turuna çıkar. Geziye Göcek’te, 
Mert’in kız arkadaşı Dilek de (Zeynep Özder) katılır. Grup 
keyifli bir tatil geçirirken bir gün teknelerine İstanbul’un en 
varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Deniz (Berrak Tüzünataç) 
gelir.Deniz’in alaycı ve pervasız havası Mert’i etkiler. O güne 
dek hep yapması gerekeni yapan, ailesinin çizdiği rotada 
giden Mert, kendini sorgulamaya başlar. Bir avuç denizin 
gerçekten de bir deniz olup olmadığını öğrenmek için, önünde 
uzun bir yolculuk vardır. Film, hepsi birbirinin aynı aşk 
filmlerinin önüne geçiyor. Yapımcılığını Ateş İlyas Başsoy’un, 
yönetmenliğini Leyla Yılmaz’ın yaptığı “Bir Avuç Deniz” 11 
Mart 2011’de vizyona girdi. Film, ilk 3 günde 32 bin 178 kişi 
tarafından izlendi.
Filmin Oyuncuları: Berrak Tüzünataç , Engin Altan Düzyatan 

, Zeynep Özder , Ahu Yağtu , Tuğrul Tülek  , Can Gürzap , 
Ayda Aksel

Tuba Yılmaz                                                                                                           

Ne izleyelim? Ne Dinleyelim?

Şair Olabilirdi Ama Bombacı Oldu
Yedi edebiyatçının birbirlerinden bağımsız metinlerini yedi oyuncunun yorumladığı 
tiyatro eseri “Son Bir Kez” Domus Sanat Çiftliği’nde izleyicilerle buluşuyor.
Son Bir Kez, yedi ayrı yazarla yedi ayrı yönetmeni bir araya 

getiren iyi bir kolaj ve dramaturji çalışması. Mahir Günşıray 
ve ekibinin çalışmasının sonucu, ölümün, savaşın, tecavüzün, 
ayrılığın, intikam arzusunun kıyısında dolaşan karakterlerin, 
birbirinin acısına eklenen monologları sergileniyor. Geçtiğimiz 
yıl 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde de sahnele-
nen oyunun genel yönetmeni Mahir Günşiray, çıkış fikri olarak 
Wajdi Mouawad’ın “Bir çocuğun - şartlar farklı olsaydı şair 
olabilirdi ama bombacı oldu - kısa bir süre önce ölen annesine 
yazdığı aşk mektubu. Bu” metninden esinlenmiş. Çok sade bir 
sahne, bir merdiven, bir taş, bir tabure ve bir sandalye ile oyun 
seyircileri etkilemeye yetiyor. Oyunda ikisi erkek, beşi kadın 
Yedi oyuncu yer alıyor. Hepsinin hikâyesi birbirinden farklı. 
Yedi ayrı oyuncu bir yok oluşun takipçileri olarak başlarına 
gelen acımasız olayları son bir kez adeta nefretle haykırıyorlar. 
Her birinin soluğu, sizin soluğunuza karışıyor, yanı başınızda 
birisi haykırıyor, gözlerinizin içine bakarak ağlıyor. Gerçek 
yaşamdan trajediler oyunun her sahnesinde kusursuzca ser-
gileniyor. Ve belki oyunculardan biri bendim, ya da siz, ya 
anneniz  ya da babanızdı. Oyunu, şu sıralar Ankara Güvenlik 
Caddesi girişinde bulunan,  Domus Sanat Çiftliği, ilgililer için 
“Son Bir Kez” tiyatro severler için sahneye koyuyor.
Yazarlar: Şamil Yılmaz, Aslı Erdoğan, Bejan Matur, Beliz 

Güçbilmez, Ece Temelkuran, Murat Uyurkulak, Ümit Kıvanç.
Yönetmenler: Bedir Bedir, Ezgi Yentürk, Fırat Aygün, Nalan 

Kuruçim, Nilay Erdönmez, Serhat Erekinci
Dramaturg: Şamil Yılmaz
Oynayanlar: Gökçe Yiğitel, Bedir Bedir, Nalan Kuruçim, Ezgi 

Çelik, Banu Fotocan, Yaman Ceri, Neslihan Derya Demirel
Tuba Yılmaz                  

OJOS DE BRUJO VE 10 YILIN EN İYİLERİ...
Flamenco ve rumba tarzında müzik yapan Barcelona çıkışlı 
grup en beğenilen eserlerini topladı. 
 
9 kişilik İspanyol grup Ojos de Brujo, Türkçe’de büyücünün 
gözleri anlamına gelen enteresan isimli grup,10. yılını kutlama 
niteliğindeki best of albümü “10 AÑOS - Corriente Vital” 
müzik severlerle buluştu. Grubun kendi parçalarının yeni 
yorumlarını 20’den fazla özel isimle beraber gerçekleştirdiği 
albümde gruba eşlik eden isimler arasında Asian Dub 
Foundation, Roldan (Orishas), Chicuelo, Jorge Drexler, 
Estopa, Manolo Garcia, Miguel Campello, Naywa Nimri, 
Bébé ve Amaral da yer alıyor. Tarzlarını “hip-hop flamenkillo” 
(küçük bir parça flamenkolu hip-hop) olarak tanımlayan grup, 
espritüellik, gizem ve bol enerji barındıran bu yüksek oktavlı 
albümlerinde ham duygular içeren, cömert ve saf bir sound 
sunuyorlar.
Flamencoya başka bir yorum katan grup, zengin müzik 
yapısıyla dinyecilerden olumlu dönüşler alıyor.
Baharın tüm hızıyla geldiği şu günlerde ruhunuzla flamenco 
esintilerini buluşturabilirsiniz.

Selmin Arıkan

Fuar, 25 Mart-03 Nisan 2011 tarihleri arasında Atatürk 
kültür merkezinde olacak.

Bir önceki fuar organizasyonuyla 70.000 ziyaretçi ve 150’ye 
yakın yayınevi ve yazarın katılımıyla gerçekleşen başarılı fuar 
yenilenen kitap seçenekleriyle kitapseverlerle buluşuyor. Her 
yıl artan ziyaretçi sayısıyla fuarın popülerliliği de gün geçtikçe 
ivme kazanıyor. Ankaralı kitap dostlarına güzel bir buluşma 
tertipleyen fuar yetkilileri bu sene gerçekleştirecekleri kültür-
sanat etkinliklerini de artırdıklarını belirtti. Fuar alanında 
Yazarlarımızın imza günleri, söyleşi ve konferanslar, panel ve 
açık oturumlar, okuma yarışmaları, kişisel gelişim seminerleri, 
şiir dinletileri ve karikatür çizim atölyesi de olacak.

V. Ankara Kitap Fuarı 
kurtlarını bekliyor
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Atılım Üniversitesi bünyesinde spor etkinlikleri, bahar’ın 
gelmesiyle birlikte artmaya başladı. İlk’i 2009 2010 

eğitim döneminde gerçekleştirilen Atılım Üniversitesi Personel 
Salon Futbol Turnuvası geleneksel hale getirildi ve 2. Atılım 
Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası geçtiğimiz Mart 
ay’ı itibariyle başlamıştır. 
2. Geleneksel Atılım Üniversitesi Personel Salon Futbol 

Turnuvasına da geçen yıl ki gibi Atılım Üniversitesi 
Personelleri tarafından büyük bir ilginin olacağı tahmin 
ediliyor.  Kuralar sonucu belirlenen karşılaşmalar Atılım 
Üniversitesi Spor Salonunda belirlenen tarih ve saatler arasında 
yapılacaktır. Turnuva da oynanacak karşılaşmaların gün ve 
saatleri ile ilgili bilgileri Spor Koordinatörlüğü ve Kültür 
Müdürlüğünden edinebilirsiniz.
Bilişim İşleri ‘Yine İddialı’
Spor Koordinatörlüğü ve Kültür Müdürlüğünün destekleriyle 

ortaya çıkan 1. Atılım Üniversitesi Personel Salon Futbol 
Turnuvası, Atılım Üniversitesi bünyesinde ki personellerin 
yüksek katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  2009 2010 yılında 
düzenlenen ilk turnuvayı Bilişim İşleri Müdürlüğü Salon 
Futbol Takımı birincilikle bitirmiştir. 
1.Atılım Üniversitesi Personel Futbol Turnuvasını kazanan 

Bilişim İşleri Müdürlüğü Takımı 2.si düzenlenen turnuvada 
da Altın Madalya’yı kazanarak, geleneksel hale getirilen 
turnuvada kendi şampiyonluklarını da Geleneksel hale 
getirmek istiyorlar. 

Mehmet USLU

Atılım Üniversitesi 2. geleneksel personel salon futbolu turnuvası

Brezilya dövüş sanatı okulumuzda FUTBOLDA TEKNOLOJİ DEVRİMİ
18 Mart 2011 tarihinde hem teknolojik  hemde 

sportif anlamda  çok önemli bir ilk gerçekleşti. 
Türkiye de ilk defa bir spor müsabakası 3 boyutlu 
olarak yayınlandı. Bugünlerde bu konu pek 
önemli gibi görünmese de yıllar içinde bu olayın 
önemi daha çok kavranacak. Neden derseniz şu 
anda bütün teknoloji devleri 3 boyutlu televizyon 
yapımına öncelik tanıyıp  bu teknolojiyi evlerimize 
daha çabuk sokabilmek adına adeta birbirleriyle 
kıyasıya bir yarışa girdiler. Bu yarışta kazananın 
kim olacağını bilemeyiz ama kaybeden daha yarış 
başlamadan belliydi.Neyse konumuza dönersek 
3boyutlu yayın Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış 
olsa bile digitürk Aslantepe spor kompleksindeki 
ilk derbiyi teknolojinin bütün nimeletlerinden 
faydalanarak yayınladı. Digitürk bu teknolojik 
devrimi  Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde özel 
konuklarına sinema salonları kapatarak 3 boyutlu 
olarak yayınladı. Gösterimden çıkan konuklar eşsiz 
bir deneyim yaşadıklarını ve bir daha ki 3 boyutlu 
maç yayınını sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler. 
2010 yılının başından beri İngiltere’de uygulanan bu 
yeni sistemin Türkiye’de tam olarak yaygınlaşması 
biraz zaman alabilir ama yaygınlaştığı zaman 
futbola ayrı bir renk katacağı kesin.

Şerif Kerem Baykurt

Üniversitemizde 11 mart tarihinde 
yurtdışından gelen eğitmenler eşliğinde 

Capoeira gösterisi düzenlenmiştir. Okulumuz 
matematik öğrencilerinden Pınar İpek ve 
Gizem Çimen  bu sanatın öncülüğünü 
üstlenip  topluluğunu kurmak için 
hazırlanıyorlar.

CAPOEİRA:  brezilya kökenli bir spordur. 
Geçmişteki zencilerin kölelik döneminden 
kurtulma amacıyla başkaldırışı olarak 
çıkmıştır. O dönem savaş hazırlığı yasak 
olduğu için bunu dinsel bir ayinmiş gibi 
gösterip gizlice hazırlanmışlar. Bundan 
dolayı müzik eşliğinde ve dans hareketleri 
ile birleştirmişlerdir.
İlgilenen arkadaşlarımız düzenlenecek olan 
tanışma toplantısına şimdiden davetlidir.

Gönül İnamoğlu

Öğrencilerin; Beden eğitimi ve spor alanında 
temel bilgi ve beceri kazanmaları için ilgi 

ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim 
görmelerini beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek 
öğrenime hazırlanmalarını, Spor alanında 
araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri 
doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler 
olarak yetiştirilmelerini, sağlamak amacıyla 
açılan okullardır. Spor liseleri ilköğretim üzerine 
4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma 
okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi 
ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının 
bulunduğu yerlerde açılır.

Bu liselerden mezun olan sporcular:
- Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate 

alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil 
edebilecek, spor disiplini ve centilmenliğini 
özümsemiş, örnek bireyler olarak olarak 
yetişmekte,
- İşbirliği içinde çalışma ve dayanışma 

alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket 

etmekte,
- Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu 

alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama 
yapabilecek kişiler olarak yetişmektedirler.

Spor Liselerine Giriş Koşulları

Bu eğitim kurumlarına öğrenci, yetenek sınavı 
ile alınmaktadır. Bu sınavda, öğrencilerin 
spor alanında yetenekli olup olmadığını tespit 
etmek amacıyla adayların çabukluk, çeviklik, 
kuvvet ve kondisyonunu meydana çıkaracak 
uygulamalar yaptırılır. Bu sınava başvurmak 
isteyen adaylardan istenen; İlköğretim 
okullarının 4, 5, 6, 7, 8’inci sınıflarına ait beden 
eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik 
ortalaması en az 4.00 olması ve beden eğitimi 
ve spor yapmasına engel hali bulunmadığını 
belirten tek tabipten alınmış bir sağlık raporu.

Haber: Harun KARAKAYA

Sporcular Artık Spor Liselerinde Yetişiyor
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Arda Basmacı
(Halkla İlişkiler ve Reklamcılık)

Can Taşpınar
(Uluslararsı İlişkiler)

Veysel Koçkuzu
(Uluslararası İlişkiler)

Yavuz Buğra Barın
(İşletme)

Birce Cansu Bekçi
(İşletme)

Fırat Berk Kasapoğlu
(İşletme)

Gülfidan Güven
(Halkla İlişkiler ve Reklamcılık)

Gizem Mavzer 
(Mütercim Tercumanlık)

Efe Ercanoğlu
(Uluslararası İlişkiler)

Osman Ermiş
(İşletme)

Sırma Yörük
(Halkla İlişkiler ve Reklamcılık)

Nilay Altuğ
(Mütercim Tercümanlık)

Tolga Ateşoğulları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Gamze Yağan 
(İngiliz Dili ve Edebiyatı)

 

Atılım 
Nükleere 

Karşı


