
Atılım Üniversitesi’nin 11. dönem Me-
zuniyet Töreni 738 mezunu ve velileri 

ile Üniversite üst yönetimi, idari ve akademik 
personelin katılımıyla 24 Haziran’da amfide 
gerçekleştirildi..

Törenin açılış konuşmasını yapan Atılım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu; Atılım Üniversitesi yönetimi 
olarak öğrencilerin başarıyla mezun olduğunu 
görmekten dolayı memnuniyetini dile getirdi.  

Özgenoğlu konuşmasında “Mezun olan 
öğrencilerimizin burada öğrendikleri bilgi 
birikimi ve kazandığı tecrübeler ile bundan 
sonraki yaşamlarında da son derece başarılı ve 
mutlu olacaklarına inanıyorum.” dedi.

 
Ardından Mezunlar Derneği adına bir 

konuşma yapan Dernek Başkanı Pınar Daldikler 
de mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, 
öğrencilere Atılım ruhunun mezuniyetle 

taçlanacağını hatırlatarak, bu ruhun uzun yıllar 
yaşatılması için herkesi dernek çatısı altında 
görmeyi beklediklerini söyleyerek, aktif olarak 
görev almalarının önemini dile getirdi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin 
verilmesi ve tüm mezunlara mezuniyet 
belgelerinin takdim edilmesinin ardından 
büyük bir coşkuyla kepler atıldı. 

 
 >> sayfa2- 3

Atılım Ruhu Mezuniyetle Taçlandı
738 mezun ve ailelerinin katıldığı törende coşku ve gurur birarada yaşandı. 

Mezuniyet Coşkusu

30 İddialı Proje

Dr. Zafer Şahin’in önderliğinde başlatılan 
ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü’nden 32 öğrencinin katılımı ile 
gerçekleşen  ‘Kamusal Akıl Stüdyosu’ 
kapsamında 30 proje geliştirme çalışmaları 
tamamlandı.

>> sayfa 4

Cer Moda Defilesi

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ilk 
mezunlarını 1. Mezuniyet Defilesiyle 
uğurladı.

>> sayfa 4

Provostun Köşesi
Yaz döneminin 
yeni başladığı 
bu günlerde, yaz 
okuluna kayıtlı 
olanlarınıza 
derslerinizde 
başarılar 
diliyorum.

>> sayfa 3

Atılım Bu Yıl Zam Yapmadı
Vakıf 
üniversitelerinin 
çoğunluğu fiyatlarını 
yüzde 7-27 arasında 
değişen oranlarda 
artırdı. Atılım 
Üniversitesi bu yıl 
zam yapmadı..

>> sayfa 12

Atılım Müzik Topluluğu 
2004 yılından bu 
yana düzenlediği 
etkinlikler 
ve  kazandığı 
başarılar ve 
şenliklere desteği 
ile en aktif kulüp-
lerden birisi...

>> sayfa 14

“Adaylar İçin Çalışıyoruz”
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 
Tercih Dönemi 
süresince 
Üniversite 
adaylarına tam 
destek sunacak.

>> sayfa 5

Otomotiv Topluluğu Kuruldu
Otomotiv 
Mühendisliği  
Bölümü 
öğrencileri  
‘’Atılım Otomotiv 
Topluluğu’’ nu  
23 Mayıs’da 
düzenledikleri 
toplantı ile tanıttı..

>> sayfa 10

Bu sayıda, eyalet sistemi ile yönetilen 
Almanya’nın güneydoğusunda bulunan 
Bavyera eyaletinin başkenti Münih’teyiz.

>> sayfa 8-9

Münih

Ey Mezun Neredesin?
Atılım 
Üniversitesi 
Mezunlar 
Derneği mezunlar 
arasında iletişimin 
kurulmasına 
yönelik 
çalışmalarını 
sürdürüyor.

>> sayfa 7

Güneş Arabası Geliştiriliyor
Mühendislik 
Fakültesi ‘Güneş 
Arabası’ projesini 
her geçen gün 
geliştiriyor. Bu 
yıl düzenlenecek 
yarışlarda daha da 
iddialı.

>> sayfa 4
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Üniversiteyi birincilikle bitiren mezunlardan  
Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Ekin Koç 
da “Bugün mezuniyet sevincini yaşarken, 
aynı zaman sürekli gelişen, modern teknolojik 
altyapı ve olanaklar sunan, akademik ve idari 
görevlilerle yanımızda olduğunu hissettiren 
Üniversitemizden ayrılmanın üzüntüsünü 
de yaşıyorum” diyerek tüm mezunların da 
duygularına tercüman oldu.

Konuşmaların ardından dereceye giren ve çift 
anadal yaparak iki bölümden aynı zamanda 
mezun olan öğrencilerin ödül ve belgeleri verildi. 
Ödül töreninin ardından tüm mezun öğrencilere 
bölüm hocaları tarafından diplomaları verildi.  
Mezuniyet törenlerinin sembolü olan “kep 
atma” tüm öğrencilerin coşkulu katılımı ile 
gerçekleştirildi.

Birincilerle Gururlandık
Tören üniversite ve Fakülte birincilerine 

diplomlarının ve ödüllerinin verilmesiyle 
devam etti. Atılım Üniversitesi’nin 2010-
2011 Akadamik yılı birinciliğini Mühendislik 
Fakültesi Bilgiayar Mühendisliği Bölümü 
öğrencisi Ekin Koç oldu. Ekin Koç, Rektör 
Prof. Dr. Özgenoğlu’ndan diplomasını ve 

ödülü aldı. Yaş kütüğününe isminin yazılı 
olduğu plakayı çaktı. Üniversite ikinciliğini 
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
öğrencisi Duygu Yıldırım alırken, Üçüncümüz 
Güzelsanatlar Tararım ve Mimarlık Fakültesi İç 
Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi 
Ajda Zaim oldu. 

Fen Edebiyat Fakültesi
1. Duygu Yıldırım – Matematik Bölümü

2. İrem Karabıyık  - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

3. Eda Şahinarslan – Psikoloji Bölümü

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
1. Ajda Zaim -  İç Mimarlık ve Çevre Tarasımı Bölümü 

2. Samira Malikova- Moda ve Tekstil Tasarımı

3. Müberra Aytemiz -  İç Mimarlık ve Çevre Tarasımı Bölümü

Hukuk Fakültesi
1. Asım Kaya

2. Aytül Uzun

3. Pelin Turan

İşletme Fakültesi
1. Jale Akdemir- Uluslararası İlişkiler Bölümü

2. Gözde Begüm Aküzüm – Uluslararası İlişkiler Bölümü

3. Müjde Akdır – Türkçe İşletme Bölümü

Mühendislik Fakültesi
1. Ekin Koç-  Bilgisayar Mühendsiliği

2. Aksay Fatih Öncel – Elektrik Elektronik Mühendisliği

3. Nur Ersoy – Bilgisayar mühendisliği

Çift Anadal Mezunları
Gözde Begüm Aküzüm, Evren Bulut, Çiğdem Eren, Mustafa 

Talha Öztürk, Birce Cansu Bekçi, Zehra Özbir, Alperen Öz, Merve 
Bekmezci, Sefer Meşe, Menekşe Salar, Nezihe Yılmaz, Gökhan İşler, 
Eda Ersöz, Tahsin Kicik, Yetkin Sarıkan, Salih Özdemir, Sercan 
Hatipoğlu

Fakülte Dereceleri
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Sevgili Öğrenciler,

Yaz döneminin yeni başladığı bugünlerde, yaz okuluna 
kayıtlı olanlarınıza derslerinizde başarılar diliyorum.  Umarım 
beklediğiniz sonuçları alırsınız.  Yaz dönemi kısa olduğundan 
konularda geri kalmamak, muntazam çalışmak ve dersleri 
kaçırmamak daha da kritik oluyor.  Sorunlarınızı hocalarınız ve 
danışmanlarınızla zamanında paylaşmayı ve onlardan yardım 
istemeyi ihmal etmeyiniz.

Kesin rakamlar henüz tam belli olmamasına rağmen, bu yıl 
450’den fazla mezunumuz olduğu tahmin edilmektedir.  Tüm 
mezunlarımızı tebrik ediyor bundan sonraki yaşamlarında 
kendilerine üstün başarılar diliyorum.  Mevcut istatistiklerimiz, 
mezunlarımızın yüzde 90’dan fazlasının kısa zamanda bir iş 
bulduğunu göstermektedir.  Bu yıl da böyle olacağını umuyoruz.  
Mezunlarımıza vereceğim tavsiyeler arasında en önemlisi küresel 
piyasada rekabet edebilmeleri için kendilerini sürekli olarak 
yenilemeleridir.  Bu da sürekli eğitimle olur.  Sürekli eğitim 
yüksek lisans ve doktora gibi daha üst dereceler için tekrar 
üniversitede okumakla veya belirli konularda uzmanlaşmak için 
sertifika programlarına katılmakla ve çalıştığınız iş yerlerinde 
hizmetiçi eğitim almakla mümkün olur.  Uzmanlar bugünün 
mesleklerinin çoğunun yerine bundan on yıl sonra tamamen 
başka meslekler oluşacağını iddia etmektedirler.  Bu nedenle 
üniversite sonrası kendinizi mutlaka sürekli olarak yenilemelisiniz 
ki küresel ekonomi ile birlikte gelen baş döndürücü teknolojik 
ilerlemelere ayak uydurabilesiniz.  Teknolojiyi iyi kullanmanın 
yanında, sürekli ilerletmeniz gereken yeteneklerden biri de, iyi bir 
yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek gelmektedir.  İngilizce’yi 
çok iyi bilenler dünyanın en büyük ekonomilerinden birine 
sahip olan Çin’de bile daima daha iyi iş bulma olanaklarına 
sahip olacaklardır.  Mezunlarımızdan Üniversitemiz ile bağlarını 
korumalarını ve bize değişirse adreslerini bildirmelerini, Kariyer 
Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Ofisimiz (http://cpa.atilim.
edu.tr/) ile teması ihmal etmemelerini ve aktif bir dernek olan 
Mezunlar Derneğimizle (http://www.atilim-med.org.tr/) ilişkilerini 
hayat boyu sürdürmelerini öneriyorum.  Bir üniversitenin en 
kıymetli varlıkları öğrencileri ve mezunlarıdır.  Sizlerin başarısı 
Üniversitemiz’in başarısını ve aldığınız derecelerin değerini 
arttıracaktır.

Bahar dönemi Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme 
anketlerinin sonuçları hazırlanmış ve ilgili öğretim elemanları 
ve idarecilerle paylaşılmıştır.  Tamamen anonim olan bu anket 
sonuçları ve yorumlarınız öğretim elemanları ve idarecilerimiz 
değerlendirerek sürekli iyileşme için gerekli önlemleri 
alacaklardır.  Anketlere katılım yüzdeleri Lisans derslerinde 
%92.7, Fen Bilimleri Enstitüsü derslerinde %56.0, Sosyal 
Bilimleri Enstitüsü derslerinde ise %53.1’dir.  Lisans derslerinde 
üniversite ortalaması 5.00 üzerinden 4.23’dür.  Fakültelere 
dağılım ise şöyledir: Fen Edebiyat 4.33, Güzel Sanatlar 4.30, 
İşletme 4.26, Hukuk 4.18, Mühendislik 4.15.  Okuduğum çoğu 
değerlendirmelerde oldukça yapıcı ve olumlu önerileriniz 
olduğunu gördüm ve çok memnun oldum.  Eğitimde öğrenci 
memnuniyeti ve öğrenimi bizim için çok önemlidir, onun için bu 
değerlendirmeleri ciddiye almaktayız ve ciddiye almaya devam 
edeceğiz.  Bu konudaki öneri ve düşüncelerinizi bizzat benimle 
paylaşabilirsiniz.  Diplomanızın değeri üniversitedeki öğrenim 
kalitesinin artması ile orantılı olarak artmaya devam edecektir.  
Bunun gerçekleşmesinde sizlerin katkısına güveniyoruz.

Mütevelli Heyetimiz’in onayı ile önümüzdeki yıldan itibaren 
Üniversitemiz’den başarı bursu alan öğrencilerimizi Üniversite 
içinde kendilerinin seçeceği birimler ve konularda Üniversite’ye 
hizmet vermelerini isteyeceğiz.  Öğrenci Başarısından Yararlanma 
Programı ismi verdiğimiz bu programda Üniversite’den başarı 
bursu alan öğrencilerimizden haftada beş saate kadar daha önce 
başarı ile geçtikleri derslerde öğretim elemanlarımıza ödev, quiz, 
proje ve laboratuvar raporlarının değerlendirilmesinde yardım 
edebilecekler.  Dersi veren öğretim elemanlarının denetimi 
altında yardıma ihtiyacı olan öğrenci ve öğrenci gruplarını 
ders konularında çalıştırabilecekler.  Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü, araştırma merkezleri ve ofisleri ve benzer idari ve 
akademik birimlerde hizmet verebileceklerdir.  Bu programı 
başarı ile tamamlayan her öğrenciye dönem sonunda bir Atılım 
Üniversitesi Lider Öğrenci sertifikası verilecektir.  Bu program 
ÖSYM burslu öğrencilerimize de gönüllülük esasına göre açık 
tutulacaktır.  İleride bu konuda bizlerden daha ayrıntılı bilgiler 
edinebileceksiniz.

Gelecek sayıda tekrar görüşebilmek ümidiyle hepinize başarı, 
sağlık ve esenlik dolu bir yaz mevsimi diliyorum.

Sevgilerimle...

                     Provost’un Köşesi
Hasan U. AKAY

Fen Edebiyat fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 
İrem Karabıyık
Asena Doğru
Ayşe Ece Derelioğlu
Matematik Bölümü
Duygu Yıldıım
Mehmet Eymen Kuş
Asef Bulgan
Mütercim Tercümanlık Bölümü
Seda Güngör
Nurdan Selay Bedir
Çağrı Türkkan
Psikoloji Bölümü
Eda Şahinarslan 
Gizem Mine Çölümlü
Merve Kahramaner
Güzel Sanatlar Tasarım ve 
Mimarlık Fakültesi
Garfik Tasarımı Bölümü
Deniz Doğan
Yasemin Oktar
Burçin Ertekin
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
Bölümü
Ajda Zaim
Zehra Müberra Aytemiz
Çimen Yıldırım
Moda ve Tekstil tararımı Bölümü
Samira Malikova
Gülçin Arife Hağur
Nazlı Gül Tıraş
İşletme Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü
Deniz Aygün
Birce C ansu Bekçi
Hatice Ceylan
İktisat Bölümü

Çağıl Özge Özkul
Elif Aytekin
Sebla Tokgöz
İşletme Bölümü
Zehra Özbir
Sercan Hatipoğlu
Seçil Aydoğdu
Türkçe İşletme Bölümü
Müjde Akdır
Namık Kemal Konuk
Pelin Pirselimoğlu
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Jale Akdemir
Gözde Begüm Aküzüm
Nuri Kesin
Turizm İşletmeciliği  Bölümü
Ayşe Bengü Sönmez

Günce Şengün
Hüsamettin Ulaş Öztürk

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Ekin Koç
Nur Ersoy
Sibel Kılıçarslan
Elektrik Elekrtonik Mühendisliği 
Bölümü 
Aksay Fatih Öncel
Gökhan İşler
Mehmet Şerif Taş
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Alperen Öz
Merve Bekmezci ve Tansu Aksu
Sefer Meşe
İnşaat Mühendisliği  Bölümü
Ceren Demirci
Halil İbrahim Andiç
Yavuz Yenginar
İmalat Mühendisliği Bölümü
Büşra Çiftçi

Türkan İlksen Demir
Ekin Varlı
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Mehmet Kıvanç Çelik 
Barışcan Tok
Alperen Öz
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 
Bölümü
Ramazan Arslan 
Merve Bekmezci
Selçuk Polat
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Anıl Çınar
Hatice Gülçin Vurkes
Nihan Yüksel

Bölüm Dereceleri
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Haydi Çocuklar 
Yaz Bilim Parkı’na
Eğlenceli Bilim Merkezi, 2011 Yaz Bilim Parkı için kayıt dönemi 
başladı.

Gelenekselleşen Yaz 
Bilim Parkı’nda 

öğrenciler eğlenerek 
öğrenmeye devam ediyor. 
Program süresince 
etkinlikler sabah saat 
9:30’da başlayacak ve 
akşam saat 17:30’a kadar 
dolu dolu devam edecek. 
Programa katılacak 
öğrenciler güne sabah 
kahvaltısı ile başlayacak 
ve farklı aktivite 
programları ile hem 
eğlenip hem öğrenirken 
öğle yemeği ve ikindi 
kahvaltısı öğünlerini de 
kaçırmayacaklar. Etkinlik 
Programı içerisinde 
Lego Robot Atölyesi, Ebru Atölyesi, 
Fotoğraf Atölyesi, Müze Gezisi, Spor 
Etkinlikleri ve Eğlenceli Bilim Atölyeleri 

yer alıyor. Yapılan bilimsel 
aktiviteler ilköğretim 
eğitim programının 
konusu paralelinde olacak 
ve deneyler okullarda 
yapılamayan deneyleri 
içerecektir. Bu yıl Yaz Bilim 
Parkı iki devre halinde 
yapılacak. Birinci devre 27 
Haziran-1 Temmuz, ikinci 
devre 4 Temmuz-8 Temmuz 
tarihleri arasında yapılacak. 
Sembolik bir ücret 
karşılığında, isteyen tüm 
ilköğretim okulu öğrencileri 
Yaz Bilim Parkı programına 
katılabilirler. 

2011 Yaz Bilim Parkı ile 
ilgili daha ayrıntılı bilgi alabilmek için 
http://eglencelibilim.atilim.edu.tr adresini 
ziyaret edebilirsiniz.

Haber: Hatice CEYLAN

Cer Moda Defilesi
Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 
Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını 1. 
Mezuniyet Defilesiyle uğurladı.

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Moda ve 
Tekstil Tasarımı Bölümü ilk mezunlarını 
1. Mezuniyet Defilesiyle uğurladı.4. sınıf 
öğrencilerinin, Yard. Doç. Dr. Sıdıka 
Arlı ve Araştırma Görevlisi Serdar 
Egemen Nadaşbaş tarafından yürütülen 
MOD402 Diploma Projesi kapsamında 
hazırladıkları koleksiyonlar 19 farklı 
temadan oluşmaktadır. Kuşlar, Deniz, 
Uzay, Siyah-Beyaz, Sustuklarım, Aşkın 
5 Hali, 2987, Op Art gibi temalarda ve 
toplam 114 giysiden oluşan defile için 
her öğrenci 6 giysiden oluşan koleksiyon 
hazırladı. Yard. Doç. Dr. Sıdıka Arlı  
araştırma, eskiz hazırlama, malzeme 
seçimi, artistik ve teknik çizimler, sunum 
paftaları ve 6 giysinin üretimini içeren 
tasarım sürecini başarıyla tamamlayan 
öğrenciler defilenin sunumunda da aynı 
başarıyı gösterdiklerini belirtti. Defile 
organizasyonunda ve sunumunda gönüllü 

olarak görev alan farklı bölümlerden 
pek çok öğrenci, uyumlu ve özverili 
çalışmalarıyla başarılı bir ekip çalışması 
ortak oldular.Moda gösterisi 16 Haziran 
2011 tarihinde Cer Modern’de izleyenlerin 
beğenisine sunuldu. İzleyenlerin beğenisini 
kazanan defilenin bir bölümü moda fuar ve 
festivalleri kapsamında sergilenecek. Bu 
etkinlik kapsamında Genç Tasarımcıların 
moda sektörüne tanıtılması ve özgün 
tasarımlarıyla tasarımcı olmak isteyen 
gençlere yol göstermesi hedeflendi. Arlı, 
Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil 
Tasarımı Bölümü moda sektörüne genç 
tasarımcılar yetiştirmektedir, vizyonu ve 
misyonu doğrultusunda üreteceği projelerle 
sektörel beklentilere cevap vermeye, 
mezunlarının istihdamıyla moda sektörünün 
gelişimine katkı sağlamaya devam 
edeceklerini belirrti.

Haber : Rabia TOKER

Gülay YILDIRIM 

Atılımlı NATO’da

Okulumuz Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinden, Genç Düşünce 

Topluluğu Başkanı Baran Güneş, 
Temmuz ayında Danimarka'da NATO'ya 

bağlı bir gençlik örgütünün düzenlediği 
Seminere katılacak. Tüm dünyadan genç 
katılımcıların yer alacağı  Atlant -  Danish 
Atlantic Youth Seminar kapsamında 
yapılacak seminerde Türkiye'yi Baran 
Güneş temsil edecek.Sunum olarak  
yalnızca Türkiye'nin tanıtımının 
yapılacağını ve bunu kendisinin yapacağını 
belirten Güneş,Türkiye'nin jeopolitik 
konumunun öneminden ve güvenlik 
sorunundan bahsedeceğini, omuzlarındaki 
yükün farkında olduğunu ve Türkiye'yi 
NATO düzeyinde temsil etmekten 
mutluluk duyacağını belirtti. Biz de Atılım 
Üniversitesi olarak tebrik ediyor, başarılar 
diliyoruz.

30 İddialı Proje
Üniversitemizin öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Savaş Zafer Şahin'in 
önderliğinde başlatılan ve okulumuzun Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden 32 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen  'Kamusal 
Akıl Stüdyosu' adını verdiği projesi kapsamında 30 proje geliştirme 
çalışmaları tamamlanarak kamuoyuna sunuldu.

Üniversitemiz,  Çankaya İlçesi ve Belediyesi 
için bu proje kapsamında toplam 30 proje 
hazırladı. 

Bu proje kapsamında ekip yerel yönetimlerle 
işbirliği yaparak, belirlenen bölgelerde analiz ve 
proje geliştirme çalışmaları başlattı. 

Bu Projenin ilk örnek oluşumu Çankaya İlçesi 
ve Belediyesi için gerçekleştirdi. Yapılan tüm 
çalışmalar gerçek yaşamda uygulanabilecek 
şekilde hazırlandı. 

Bu projenin ilk adımı Ocak ayında tamamlandı. 
Projede; Çankaya Belediyesi'nin kurumsal yapısı 
11 ayrı ana başlıkta analiz edildi. Daha sonra 
sorun ve potansiyeller tespit edildi. Bunlarla 
beraber de dünyadan ve Türkiye'den iyi seçilen 
uygulama örnekleri dikkate alındı. Tüm bunlar 
çerçevesinde Çankaya ilçesi ve belediyesi için 
yeni 30 ayrı proje geliştirildi.Bu proje için, 
kentsel yaşam ve altyapı, öğrenciler, dezavantajlı 
gruplar, tarım ve yeşil alanlar, sanat ve halkla 
ilişkiler başlıklarında kapsamlı bir çalışma 
yürüten proje grubu, 30 ayrı proje için faaliyet, 
zaman, maliyet, insan kaynakları, kalite, iletişim, 
tedarik ve risk planlarını çıkartarak, gerçek 
yaşamda da uygulanabilir hale getirilmesi için 
grup çaba gösterdi. Kentsel yaşam projesi olarak 
adlandırılan projelerden bazıları şunlardır; 'Şiir 
Yolu Projesi', 'Tarihe Kısa Bir Yolculuk' ve 
'Çankaya Belediyesi Araç Paylaşım Sistemi 
Projesi'. Kentsel yaşama katkı sağlaması için 
oluşturulan projenin adı ise; 'Çiğdem Çiçeği 
Projesi' dir. Daha sonraki projeler ise; üretkenliği 
artırıcı etkisi kanıtlanmış yarasa gübresi 
kullanımı ile Çankaya köylerinde organik 
ürün üretilmesi ve satışa sunulması planlanan 
'Yarasayla Organik Mucize Projesi' ile yine 

Çankaya'da uygun olan parklarda kışın kullanıma 
uygun seraların oluşturulmasını teşvik eden 
'Çankaya Sera Park Projesi' de tarım ve yeşil alan 
kullanımını önemli ölçüde destekleyen projeler 
arasında yerini aldı.Kurulan ekipteki yaratıcı 
grup tarafından öğrenciler ve dezavantajlı gruplar 
da unutulmadı.'Devremülk Huzur Köyü' projesi 
ile yaşlılar hedeflendi ve farklı tasarımı ile dikkat 
çeken, doğa ile iç içe konseptiyle huzur köyü 
planlandı.  'Anadolu’dan Doğan Güneşler Projesi' 
ise, gönüllü üniversitesi öğrencileri ile maddi 
durumu yetersiz üniversite öğrencilerinin bir 
araya getirerek ilköğretim öğrencilerinin eğitime 
katkıda bulunulabilecek bir sistem oluşturulması 
hedeflendi. Proje kapsamında sanat ve teknoloji 
için de farklı proje fikirleri oluşturuldu. 
Bunlardan 'Sanat için Çankaya Projesi' ile 
Çankaya'da doğmuş ve yaşamını sürdürmüş 
sanatçıların yaşadığı mekanların belirlenerek 
buralarda birer iz oluşturulması için farkındalık 
yaratılması hedeflenirken, 'Akıllı Kaldırım 
Projesi' ile üzerinde yüründükçe elektrik üreten 
kaldırımlar planlandı. O bölgede yaşayan 
herkesin beraber çalışmasına imkan sunacak olan 
'Çankaya Proje Pazarı Etkinliği' ise, yaşanılan 
bölgeye sahip çıkılması için planlanan en özel 
projeler arasında gösterildi.

Oluşan bu ekibin sonraki hedefleri arasında; 
yerel yönetimlerle yapılacak bu çalışmaları 
önümüzdeki dönemde Ankara'nın diğer ilçe 
belediyeleriyle devam ettirmek, üniversitemizin 
Çankaya Belediyesi için geliştirdiği projelerinin 
2012 yılında değerlendirilmeye başlaması,ve 
bu çalışmanın önümüzdeki dönemde Ankara’da 
yer alan diğer ilçeleri içinde devam etmesi yer 
almaktadır.

Haber: Gizem GÜNAY

Atılım Üniversitesi’nde 
Sergi Günleri
17 Haziran 2011 tarihinde başlayarak  yaz boyunca sürecek olan Güzel 
Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda Proje Sergisi 
açılmıştır.  

Bu sergi 2. 3. ve 4. sınıf projelerini ve 
bölümün uygulamalı diğer derslerinde yapılan 
öğrenci çalışmalarını kapsamaktadır. Tasarım 
Günleri kapsamında  İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı Bölümü, Mimarlık Bölümü, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü, Moda Tasarımı 
Bölümü’nün öğrenci çalışmaları yer almaktadır. 
Öğrencilerimizin projeleri Indianapolis-
Purdue Mühendislik ve Teknoloji okulu ile 
koordineli olarak yürütülmüştür. Kullanılmış 
yük konteynerleri ile doğal afetlerin hemen 
sonrasında kurulmak üzere bir sağlık tesisi 
tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen proje ile her 

iki üniversiteye uluslararası işbirliği fırsatı 
yaratmak, projede yer alanlar için disiplinler arası 
akademik çalışma ortamı yaratmak, kültürlerarası 
öğrenci grupları oluşturmak ve kültür alışverişini 
artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca, yerel yapı 
tekniklerini, yeni inşa kavramlarını keşfetmek 
ve küresel tasarım dilini geliştirmek, tasarım 
eğitiminde sosyal ağ teknolojisini keşfetmek 
ve aktif olarak kullanmak, malzeme seçimi 
,enerji ve yeşil tasarım ilkeleri ile sürdürülebilir 
tasarımlar üretmek amaçlanmıştır. 

Haber: Sibel ÖZSEYREK

Araştırıyoruz…
Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Özlem 
Gümüş, uzmanlık alanı olan Siyaset Psikolojisi üzerinde yaptığı 
çalışmasını Atılım Haber  ile paylaştı.

Gümüş, geçmiş görüş önyargısı olarak 
Türkçeye çevrilen “Hindsight Bias” 

konusunu araştırmak üzere gerçekleştirilen 
deneyde yaş ortalamaları 23,16 (SS=1,79) 
olan 33 öğrenciden 2011 seçimlerinde CHP 
ve AKP’nin alabilecekleri oy oranlarını 
tahmin etmeleri istendiğini söyledi. Öğrenci 
tahminlerinin ortalamalarına bakıldığında 
CHP’nin %33,47 (SS=11,36), AKP’nin ise 
%50,05 (SS=12,77) oranında oy alacağı tahmin 
edildiğini bildirdi. Seçimden 3 gün sonra, aynı 

öğrencilere seçim öncesinde yaptıkları tahminleri 
hatırlamalarını ve bu tahminlerinde ne derece 
emin olduklarını bir ölçek üzerinde belirtmelerini 
gerektiren bir son-test uygulandığını söyledi. 
Tüm bu çalışmaların ve bazı tekrarlı ölçümler 
desenine uygun analiz sonrasında seçimler olup 
bittikten sonra öğrencilerin hafızasının ne yönde 
değişeceğine ulaşabileceğini vurguladı.

                                                                                                                                                   
Haber:Seyyide YILDIRIM
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Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tercih Dönemi Çalışmalarına Başladı

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü Tercih Dönemi süresince 

Üniversite adaylarının Üniversite eğitimi 
ve Tercihler ile ilgili eksiksiz bilgi 
alabilmesi için çalışacak.

Geçtiğimiz yılarda da bünyesinde yer 

alan uzman rehber 
danışmanları 
sayesinde aday 
öğrencilerin en 
uygun tercihleri 
yapmasını 
sağlayan; 
Üniversite Fakülte 
Bölüm ve eğitim 
içeriği hakkında 
bilgilendirici 
çalışmalar ve 
hazırladığı 
dokümanlar 
ile velilerin ve aday öğrencilerin tüm 
sorunlarına çözüm olan bu çalışmaları 
ile bir tercih merkezi haline gelen Atılım 
Üniversitesi bu hizmetini 2011 tercih 
döneminde de geliştirerek sunacak.

Atılım Üniversitesi üniversite adaylarının 
en az sınava hazırlanma süreci kadar 
önemli bir süreç olan tercih döneminde 
gerçekleştirdiği çalışmalar ve verdiği 
hizmetler ile özellikle Ankara’da adından 
söz ettiriyor.

Geçtiğimiz yıllarda kampüse gelen 
aday öğrenci ve aileleri verilen hizmetin 
öneminden beğeniyle bahsederek 
memnuniyet ile kampüsümüzden ayrılması 

bu konuda duyulan ihtiyacın ne derece 
önemli olduğunu ortaya koydu. Bu sebeple 
talepler göz önüne alınarak yapılan beyin 
fırtınası ile nasıl bir hizmet verebileceğimiz 
Halkla İlişkiler Müdürlüğünce tespit 
edildi. Üniversitenin tüm birimlerininde 
katılımı ile yine en iyi danışmanlığın 

kampüsümüzde 
verilebilmesi için 
gerekli alt yapı 
hazırlandı. Görevli 
birimlere konu ile 
ilgili eğitim verilerek 
koordisanyon sağlandı.

Yaklaşık yirmi günlük 
bir süreci kapsayan 
tercih dönemi süresince 
hafta sonları dahil 
olmak üzere Bölüm 
öğretim elemanları, 

halkla ilişkiler uzmanları, Hayata Atılım 
grubu öğrencileri ve bünyesine kattığı 
uzman rehber danışmalar ile üniversite 
adaylarına eksiksiz bilgilendirme 
yapılacak.

Profesyonel rehberler eşliğinde verilecek 
danışmanlık hizmeti 
ile haftanın her 
günü  09.00-18.00 
saatleri arasında 
puan analizi, başarı 
sıralaması, meslek 
tanıtımı, doğru 
mesleğe uygunluk, 
sektörlerdeki iş 
olanakları, yurt 
dışı programları, 
çift anadal, 
yandal, burslar ve 
kariyer planlaması 

konularında adaylar bilgilendirilecek.

Tercih döneminde adayların sıralamadan 
kaynaklanan hatalarının önüne geçilerek, 
kişiliğine uygun gerçekçi bölümler seçmesi 
amaçlanıyor. Böylece bireyin tüm yaşamını 
şekillendirecek doğru adımı atmasına da 

katkı sağlanıyor.

2010-2011 
Eğitim öğretim yılı 
boyunca “Meslek 
Atölyesi, Bugün 
Atılımlıyım” 
programlarıyla 
meslek seçimi için 
çok daha önceden 
çalışmalara 
başlayan Atılım 
Üniversitesi Halkla 
İlişkiler Uzmanları 

tercih döneminde de öğrencilerin Atılım 
Üniversitesi’ni daha yakından tanıyarak 
eğitim anlayışı, öğrencilerine sunduğu 
olanaklar ve mezuniyet sonrası yaşamlarına 
dair bilgilendirme yapacak.

Hayata Atılım Grubu öğrencileri de 
gelen aday ğrenci arkadaşları ile kendi 
öğrencilik hayatları, bölümleri, hocaları 
ile dialogları ve sosyal ortamları hakkında 
bilgilendirme yaparak kampüsü gezme 
imkanı sunacaklar.

Tercih hizmeti almak isteyen adaylar 
http://uniaday.atilim.edu.tr/ adresinden 
detaylı bilgiye ulaşabilirler.

“A’dan Z’ye, Üniversite Adayları İçin Çalışıyoruz”
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Daha konuşmaya yeni başladığımız 
zamanlarda başlayan bir sorudur 

“Büyüyünce ne olacaksın”? Oysaki 
hayatımıza dair verdiğimiz en önemli 
kararlardandır meslek seçimi. Bu soru çeşitli 
zamanlarda, çeşitli biçimlerde karşımıza 
çıkar. Üniversite sınavına girdiğimiz anda 
bu soru bir anda ciddiyet kazanır çünkü artık 
zamanıdır meslek seçiminin. Sonrasında 
3. Sınıftan itibaren bu soru “okul bitince 
ne yapacağım’a dönüşür.  Kimi öğrenci 

okuduğu alanda sektörel bir kariyer kararı 
verirken, kimi öğrenci de akademik kariyer 
kararı verir. Akademik kariyer planları içinde 
olanlar kişiler için içinde bulunduğumuz 
günler son derece önemli çünkü lisansüstü 
eğitim başvurularının yapıldığı tarihlerdeyiz.

Öncelikle geleceğiniz için akademik 
dünyanın doğru olduğuna inanıyorsanız, 
uzmanlaşmak istediğiniz alan ne olursa 
olsun öncelikle yerine getirmeniz gereken 

bazı şartlar var. Bunlardan ilki ÖSYM’nin 
yılda iki kez düzenlemiş olduğu ve 3 yıl 
geçerliliği olan ALES (Akademik Personel 
ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı). Bu 
sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki 
bölümden oluşuyor ve toplamda 200 soru. 
Sınav sonucunda sayısal, eşit ağırlıklı ve 
sözel olmak üzere üç farklı türde puan 
hesaplanıyoor. İkinci olarak yapmanız 
gereken bir dil sınavına girerek İngilizce 
seviyenizi belgelemek olacaktır. Her okulun 

kabul ettiği dil sınavı farklı olmakla birlikte, 
istedikleri puanda farklılık gösterebiliyor. 
ALES ve dil puanına ek olarak bazı 
okullar mezuniyet ortalaması içinde bazı 
şartlar arıyor. Bu şartlara ek olarak bazı 
üniversiteler başvurularda referans mektubu 
ve niyet mektubu istemekte. Aşağıdaki 
koşullar ve tarihler yüksek lisans başvuruları 
için geçerli olup, başvuru süresi dolan 
okulları içermiyor.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi bünyesinde Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Engelliler Araştırma 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim 
Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Uydu ve 
Uzay Bilimleri Enstitüsü bulunuyor. Tüm 
enstitülere yüksek lisans başvurusunda 
bulunmak için lisans mezuniyet 
ortalamasının 4.00 üzerinden 2.00, 100 
üzerinden 50 olması, ALES’ten ilgili 
puan türünde en az 60 puan almış olmak 
(Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde ALES şartı 
aranmadığından yetenek sınavının %50 si 
alınacaktır) ve KPDS veya ÜDS’den en az 
55 puan almış olmak gerekiyor. Adayların 
değerlendirilmesinde yabancı dil puanı %25, 
ALES puanı %50, mezuniyet notu %25 etkili 
oluyor.

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi bünyesinde 
Adli Bilimler Enstitüsü, 
Biyoteknoloji Enstitüsü, 
Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 
Hepatoloji 
Enstitüsü, 
Hızlandırıcı 
Teknolojileri Enstitüsü, Kök Hücre 
Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Su Yönetimi 
Enstitüsü ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 
bulunuyor. Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 
başvurular 27 Haziran- 1 Temmuz 
2011tarihleri arasında yapılacak olup 
Biyoteknoloji Enstitüsü’nün başvuruları 
17 Mayıs 2011 tarihinde son buldu. Diğer 
enstitülerin başvuru tarihleriyle ilgili henüz 
bir bilgi yoktur. Adli Bilimler Enstitüsü, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’ne başvuruda bulunmak için 
ilgili puan türünde ALES’ten en az 55 puan 
ve ÜDS’den en az 50 puan almış olmak 
gerekiyor. Adayların değerlendirilmesinde 
ALES puanının %50si, lisans not 
ortalamasının %20si ve mülakat sonucunun 
%30u dikkate alınıyor. Adayın başarılı 
sayılması için 100 tam puan üzerinden en az 
65 puan alması gerekiyor. 

Çankaya Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi bünyesinde Sosyal 
Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri 
Enstitüsü bulunuyor. 20 Haziran- 8 Temmuz 
2011 tarihleri arasında Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’ne başvurular kabul edilecek 
olup Fen Bilimleri Enstitüsü tarihleri 
duyurulmadı.  Enstitülere başvuruda 
bulunmak için ALES’ten ilgili puan türünde 
en az 55 puan almış olmak, ÜDS’den 50 
veya KPDS’den 70 puan almış olmak 
gerekiyor. Program ücretleri 9.475 TL ile 

11.900 TL arasında değişiyor. Bu ücrete ek 
olarak kayıt sırasında 500 TL yatırılması 
gerekiyor.

Çağ Üniversitesi

Çağ Üniversitesi bünyesinde Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bulunuyor. 01 Haziran 
2011 - 07 Ekim 2011 tarihleri arasında 
kayıtlar yapılacak. Tüm lisansüstü 
programlara ALES sonucu, mezuniyet 
not ortalaması ve mülakat sonucu dikkate 
alınarak öğrenci kabul edilecek. Adayların 
değerlendirilmesin ALES puanı %50, 
mülakat %30 ve mezuniyet not ortalaması 
%20 etkili olmaktadır. %25 ve %50 burslu 
öğrenci kabulü yapılacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz 
Eylül 
Üniversitesi bünyesinde 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, 
Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
Hemodiyaliz-Transplantasyon Enstitüsü, 
Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bulunuyor. 27 Haziran-22 Ağustos 2011 
tarihleri arasında başvurular kabul edilecek 
olup başvuruda bulunacak adayların 
ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 
puan almış olması gerekiyor. Adayların 
değerlendirilmesinde değerlendirme 
notlarının %25i, lisans not ortalamasının 
%25i ve ALES puanının %50si etkili olacak.

Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Madde 
Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri 
Enstitüsü, Nükleer Bilimler Enstitüsü, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü ve Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü 

bulunuyor. Başvurular yabancı dil muafiyet 
belgesi olmayanlar için 23 Mayıs 2011- 10 
Haziran 2011 ve olanlar için 23 Mayıs 2011- 
24 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılacak. 
Enstitülere başvuruda bulunmak için 
ALES’ten ilgili puan türünde en az 55 puan 
almış olmak, lisans eğitimini yabancı dilde 
yaptığını gösterir belge veya KPDS veya 
ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğer bir 
sınavdan yeterli puan almış olmak gerekiyor.

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Bilişim 
Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 

Halk 

Sağlığı 
Enstitüsü, 

Nörolojik 
Bilimler ve 
Psikiyatri 
Enstitüsü, 
Nüfus Etütleri 

Enstitüsü, 
Nükleer 
Bilimler 

Enstitüsü, 
Onkoloji 

Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
bulunuyor. 20 Haziran 2011 – 01 Temmuz 
2011 tarihleri arasında başvuru kabulü 
yapılacak. Enstitülere başvuruda 
bulunmak için ilgili puan 
türünde ALES’ten 55 puan almış 
olmak (bu puan bazı bölümlerde farklılık 
göstermektedir), gerekli dil puanını sağlamış 
olmak ve bazı bölümlerin gerektirdiği 
mezuniyet not ortalamasına sahip olmak 
gerekiyor. 

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi bünyesinde Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü, Ekonomi ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, 
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü 
ve Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü 
bulunuyor. Vakıf üniversitesi olan Bilkent 
Üniversitesi’nin program ücretleri 19.100 
TL’dir. Enstitülere başvuruda bulunmak için 
mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden 
en az 2.30 olması, ALES ilgili puan türünde 
en az 55 puan almış olunması ve TOEFL 
(213 CBT / 82 iBT / 550 PBT ve TWE 4.00) 

veya IELTS (6.5) veya FCE (C) or ÜDS (87) 
puan almış olunması gerekiyor. 

Bilgi Üniversitesi

Bilgi Üniversitesi bünyesinde Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
ve Avrupa Birliği Enstitüsü bulunuyor. 
Enstitülere başvuru tarihleri bölümlere göre 
farklılık gösteriyor ve koşullar ve ücretler de 
bölümlere göre değişiyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü bulunuyor. 19 Ağustos 2011 tarihi 
başvuruların son günü olarak belirlenmiş. 
Başvuruda bulunmak için en az ilgili puan 
türünde ALES’ten 60 puan almış olmak 
gerekiyor.

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi bünyesinde Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bulunuyor.  Program 
ücretleri 15.000 TL + KDV’dir. Son başvuru 
tarihi 7 Eylül ve üniversitenin çeşitli burs 
imkânları mevcut. Adayların başvuruda 
bulunabilmesi için gerekli koşullar bölümden 
bölüme farklılık gösteriyor.

Maltepe Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi bünyesinde Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü 
bulunuyor. Öğrenim ücretleri 5.445,00 TL ile 
24.750,00 TL arasında değişiyor. Başvurular 
5 Eylül 2011 tarihine kadar devam edecek 

olup, başvuruda bulunmak için 
adayların ALES’ten ilgili puan 

türünde en az 55 puan alması, 
KPDS veya ÜDS’den en 

az 60 puan almış olması 
gerekiyor. Çeşitli burs 
imkânları mevcut.

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi

Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi bünyesinde Eğitim Bilimleri 
Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
ve Güzel Sanatlar Enstitüsü bulunuyor. 
Başvurular 15-26 Ağustos 2011 tarihleri 
arasında yapılacak olup başvuru koşulları 
programlara göre farklılık gösteriyor.

Ufuk Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi bünyesinde Sosyal 
Bilimler Enstitüsü bulunuyor ve başvurular 
Eylül ayı içerisinde yapılacak. Ufuk 
Üniversitesi’nde başvurulan bölüm ne olursa 
olsun ALES’te herhangi bir puan türünde 55 
almak gerekiyor ve yanlızca tezli programlar 
için KPDS ve ÜDS’den 50 puan alış olma 
şartı aranıyor. Eğer KPDS veya ÜDS’ye 
girmediyseniz tezsiz başvuru yapıp 1 yıl 
sonra tezli programa geçiş yapabiliyorsunuz. 

                     Burçe BOYRAZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Lisansüstü Eğitime Dair
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Atılım Mezunları Dernekte; Ey Mezun Sen Neredesin?

Alp KAÇAR (Mekatronik Mühendisliği ‘10- 
Mek.Müh.Yüksek Lisans ’12) SE Teknoloji- 
Mekatronik Mühendisi. Atılım Mezunlar 
Derneği Baş.Yrd.

Pınar DALDİKLER (Psikoloji Bölümü 
‘09) Özel Bizim İlk Destek Eğitim Ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde Psikolog. Atılım 
Mezunlar Derneği Başkanı,

Bilgenur KARAKUŞ (Endüstri Mühendisliği 
‘08) Bayındır Sağlık Grubu-Planlama Uzmanı. 
Atılım Mezunlar Derneği Genel Sekreteri.

Rana ÇETİN:  Atılım Mezunlar Derneği ne 
kadar süredir aktif ve nasıl kuruldu 

Pınar DALDİKLER:  Derneğimiz 2006 
yılında  Aykan AYDIN (Endüstri Mühendisliği 
‘06 ) başkanlığında Ayşe KILIÇ (Endüstri 
Mühendisliği ’05) başkan yardımcısı ile beraber 
kuruldu. Derneğimizin tüm çalışmalarını 
gönüllü olarak üstlendiler. Şu an 
derneğimizin denetim koordinatörlüğünü 
sürdürmekteler. Başkanlığı işlerimin yoğun 
olmaması nedeniyle ben devraldım; Alp 
KAÇAR (Atılım Üniversitesi Mekatronik 
Mühendisliği Y.Lisans Öğrencisi) başkan 
yardımcılığını üstlenmiştir. 220 dernek 
üyemizin kimlikleri okulumuz tarafından 
sağlanan sekreterimiz sayesinde çıkarıldı; 
evrak işlemleri tamamlanan üyelerimiz 
kimliklerini alabilecekler. Bu yaz sonuna 
dek hedefimiz 500 üyeye ulaşabilmek. 

Rana ÇETİN: Atılım Mezunlar Derneği 
sitemizden incelediğim kadarıyla takımlar 
oluşturulmuş; henüz güncellenmediği 
için takımlar ile yapılan aktiviteleri 
sizden dinleyebilir miyiz? Sitemizi en 
kısa zamanda güncellemek istiyoruz; 
yazılım mühendisleri mezunları, 3.ve 
ya  4. sınıf öğrenci arkadaşlarımız siteyi 
güncellemek için fikirlerini ve bilgilerini 
paylaşabilirler. Bu dernek Atılımlılara ait;  
bunu değerlendimeliyiz, bendeniz Rana 
paylaşmak istedim. 

Pınar DALDİKLER: Kesinlikle 
katılıyorum. İletişim takımımız var; 
sekreterimiz bu koordinasyonu sağlıyor.
Eğitim takımımız ile birlikte Rusça 
eğitimimizi sürdürüyoruz; aktivite 
takımımızla Çukurambar’da brunch 
yaptık; bir ay evvel NRY Club’da Karaoke 
Gecemizi gerçekleştirdik.Endüstri 
Mühendisliği Bölümü mezunlarından 
bir Atılımlı bizlere Gordion’daki 
mağazalardan indirim kampanyası 
ayarlıyor.Görüşmelerimiz sürmekte. 
Ayrıca okulumuz öğrencilerinden  Simon 
HİLENOĞLU ve İnsan Kaynakları 
Koordinatörümüz Simge ATAMER ile bir 
görüşme yaptık.   

Alp KAÇAR: Bu görüşmemiz sonucunda 
şöyle bir  paylaşım ortaya çıktı: son sınıflar yeni 
gelen arkadaşlara  yol gösterecek; son sınıflara 
da mezunlar yol gösterecek; bu zincir halkası 
ile üst sınıftaki Atılımlı, alt sınıftaki arkadaşını 
abi-kardeş projesi ile bilgilendirecek.  

Bilgenur KARAKUŞ: Kartvizit değişim 
günleri planlıyoruz; sektör değiştirmek 
isteyenler olabilir; iş ortaklıkları; iş 
sektörlerinden haberdar olmak isteyenler adına 
iletişim ağı oluşturacağız. Bir sene öncesine 
dek Coffee Crown’da buluşuyorduk; ancak  
dernek ofisimiz sayesinde yılbaşını burada 
eğlenceli bir şekilde kutladık; haftasonları 
sinema gösterimlerimiz var.Balkonumuz 
7.cadde manzarasıyla hoş sohbetler için 
elverişli.Yıllık 60 TL aidatımız var; 
arkadaşlarıyla bir şeyler yapacak biri için aylık 
düşündüğümüzde 5TL gözden çıkarılmayacak 

bir ücret değil. Üniversitemiz çevresinde 
vazgeçilmezlerimizden olmuş gözleme 
günlerimizi; Geleneksel Gözleme Günü ‘2011 
Eylül’ ayı itibari ile gerçekleştireceğimiz 
etkinliklerimizden biri. 

Pınar DALDİKLER: Geçmiş yıllarda 
cv hazırlama, mülakat  teknikleri eğitimleri 
düzenlenmiş, ancak katılım yetersizliği 
nedeniyle eğitimler zor yürütülmekte.22.
Haziran’da (kısa süreliğine ara verdiğimiz) 
Rusça eğitimimize üyelerimizle devam 
etmekteyiz.

Bilgenur Karakuş:Endüstri Mühendisliği’nde 
her hafta bir tanıtım semineri yapılıyor.Atılımlı 
öğrenciler ile gerçekleştirdiğimiz seminer 
sırasında fark ettiğim bir şeyi paylaşmak 
istiyorum; okuldaki küskünlükler kızmalar bir 
tarafa bırakılmalı; mezunlar bir arada olarak 
Atılım farkını yaratabiliriz.  ODTÜ’yü ODTÜ 

yapan mezunları idi; okul yönetimine çok 
teşekkür ediyoruz ki,  maddi manevi destekleri 
ile yanımızdalar; ancak okulun maddi desteği 
bir süre sonra bitecek; Atılım mı bir daha 
uğramam; İncek mi okul bitsin; asla uğramam 
diyenler iş hayatıyla tanıştığında canım okulum 
diye içlerinden geçirdikleri an kendilerini 
Bahçeli 7.Cadde’deki Atılım Mezunlar 
Derneği’nde bulabilirler. İşin açıkçası, özellikle 
zor bir öğrencilik süreci geçirenler, iş hayatının 
gerçek yüzüyle karşılaştıkça okuldaki her bir 
sevimsiz arkadaşın aslında ne kadar masum 
olduğunu fark ediyorsunuz. Belki kaçarak 
gidiyoruz okuldan, fakat iş hayatını tanıdıkça 
en kötü dediğimiz insanların bile ne kadar iyi 
olduğunu fark ediyor insan. Eğitim ve eğlence 
anlayışı ile  aynı anda koordine olma; herkesin 
aynı zamanda, aynı vakti yaratabilmesi, aynı 
ölçüde keyif alabilmesi çok önemli unsurlar . 

Rana ÇETİN: Atılım MED üyelerinin 
yararlanabildiği fırsatlar nelerdir?

 Alp KAÇAR: Anlaşmalı kurumlarımızdan 
bir takın fırsatlar olabiliyor.Bu kurumlar www.
atilim-med.org.tr adresinde de mevcut olmakla 
beraber paylaşalım buradan da;  

Houston Hotel - %50'ye varan indirim

Bayındır Hastanesi - %20 indirim + 150 TL 
Değerinde Check-up

Maya Göz Hastanesi - %15 indirim

Parisli Cemil Kuaför - Yakında duyurulacak.

Big Chefs - %10 indirim

NRY Pub - Yakında duyurulacak.

Godion Alışveriş Merkezi - Yakında 
duyurulacak.

 Rana ÇETİN: Halen Atılım Üniversiteli olan 
arkadaşlar ve mezunlarla nasıl bir koordinasyon 
yaratmayı planlıyorsunuz?  

Alp KAÇAR:  Elimizde mezunlarimizin 
ve mezun olacaklarin iletisim bilgileri var; 
buradan sekreterimiz sayesinde mezun olmus 
ve ya olacak herkese tek tek ulasilacak; ayrica 
universitede yapmis oldugumuz ve yapmakta 
oldugumuz etkinliklerle de (abi kardes 
projesi basta olmak uzere) mezun olacak 
arkadaslarimiza yol gosermek ve halen okuyan 
ogrencilere staj imkani saglamak icin canla 
basla gonullu olarak calisiyoruz. 

Bilgenur KARAKUŞ: Yaptigimiz 
etkinlikleri, calismalarimizi facebook, 
twitter gibi sosyal paylasim sitelerinde 
duyurmaya calisiyoruz; ayrica yonetim 
kurulu toplantilarimiza uyelerimizi de davet 
ederek fikir alisverisinde bulunmaya gayret 
gosteriyoruz. Mezun olacaklara da bahar 
senliklerinde ve mezuniyet töreninde stand 
acarak ulasmaya calisiyoruz.

Rana ÇETİN: Mezun üyelerl birbirinizle 
olan koordinasyonu nasıl oluşturdunuz? 

Alp KAÇAR: İlk başta kimse kimseyi 
tanımıyordu. Koordinasyonu; zaman içerisinde 
birbirimizi tanıdıkça oluşturduk; bir takım 
kurduk; şu an çok güzel bir noktadayız. Daha 
da güzel şekilde sürdüreceğiz.

Rana ÇETİN: Aslına bakarsanız  Rektör 
Hocamız Abdurrahim ÖZGENOĞLU’nun 4. 
sınıf öğrencilerle paylaştığı bir mailde yıllık 
ÖSS ile gelen kontenjan sayımız 1400’e 
yükselmiş; bu yıl ki mezun sayımız 960.
Yani başladığımız noktadan hızlı bir şekilde 
yükselişe doğru ilerlemekteyiz.Ben geçen yıl 
ki Atılım ile bu yıl arasındaki değişikliklerden 
memnunum.Değişiyoruz, yenileniyoruz ve illa 
ki okulumuzla birlikte gelişiyoruz.  

Alp KAÇAR: Bu sayede üye  katılımları 
artacak tabii. Artan kontenjan oranı ile mezun 
sayımız da çoğalacak. Amaçlarımızdan biri de  

220 olan üye sayımız 2000’e ulaştığında 
burs ihtiyacı olan arkadaşlara dernek 
sayesinde  burs imkanı sunabilmek.

Rana ÇETİN: Atılım Üniversiteli yeni 
mezunlar neden derneğe katılsınlar?

Pınar DALDİKLER: İş hayatında 
birtakım sorunlar yaşanıyor; ben derneğe 
geldiğimde nefes alıyorum; bana çok 
iyi geliyor; eski öğrencilik günlerime 
dönüyorum.Bu beni mutlu ediyor.Özellikle 
paylaşmak isterim ki okuldan mezun 
olduğumda kendimi cidden donanımlı 
hissettim;hocalarıma, okuluma çok 
teşekkür ediyorum.Halen öğrenci olanlar 
aldıkları eğitimin değerini bilsinler; en 
önemlisi de bu zaten. Diğer yandan,  sınırlı  
sayıda gönüllü mezun arkadaşlarımız ile 
çalışmalar bir yere kadar gelebilir; daha 
çok mezunumuzun desteğine ihtiyacımız 
var; neden 5-10 yıl sonra güzel bir yerde 
bir tesisimiz olmasın. 

Bilge KARAKUŞ: Okul desteği bire 
süre sonra bitecek; ofisin kirası giderleri 
bizim sorumluluğumuzda olacak; ve 
ilerde daha iyi yerlerde olabiliriz; neden 
mezuniyet balomuzu; özel kutlamalarımızı; 
partilerimizi kendi derneğimizin yerinde 
gerçekleştirmeyelim.Bunlar için birlik 
beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor.

Alp KAÇAR: Aidiyeti artırıyoruz 
biz; sadece Atılım mezunları ile beraber 
çalışmalar yapmayı planlıyoruz.Mezun 
olunca ne yaparım diyenler için, biz 
buradayız.

Bilgenur KARAKUŞ: Ben endüstri 
mühendisliğinden mezun olduğumda, 
sudan çıkmış balık gibiydim; iş hayatına 

atıldığımda iyi ki derneğimizin kurucuları Ayşe 
ve Alkan bana koçluk ettiler; bu çok güzel bir 
paylaşım.Atılım mezunlarına-özel üniversite 
mezunlarına- bakış açısı nasıl; iş hayatı nasıl; 
kariyerime nerden başlamalıyım.Dernek 
sayesinde ben beyin fırtınası yaptım.Bizler de 
yeni mezunları yönlendirebiliriz; fikir alışverişi, 
beyin fırtınası yapabiliriz.Staj konusunda 
desteklerimiz oluyor; kapımız herkese açık.  

Pınar DALDİKLER: Bu fırsatsı iyi 
değerlendirmeliler. Pek çok üniversitenin 
mezunlar derneği yok;devlet üniversiteleri 
daha kökleşmiş elbet ama okullarından destek 
alanına az rastlanıyor. 

Rana ÇETİN: Atılım Üniversiteliler ve 
mezunlar sizlere nasıl ulaşabilirler? 

Pınar DALDİKLER: www.atilim-med.org.tr; 
info@atilim.med.org.tr,

Atılım Mezunlar Derneği iletişim no: 0530 
607 95 52 
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Münih
Eyalet sistemi ile yönetilen Almanya’nın 

güneydoğusunda bulunan Bavyera 
eyaletinin başkentidir Münih. 
Almanca München 
olarak 
yazılır ve 
okunur 
ve keşişler 
yurdu 
anlamına 
gelmektedir. 
Bavyera 
eyaletine bağlı 
diğer önemli 
kentler arasında 
Augsburg, 
Nürnberg, 
Regensburg, 
Würzburg 
ve Bamberg 
sayılabilir. Eyaletin 
doğusunda Çek 
Cumhuriyeti, güney 
ve batısında ise 
Avusturya vardır. 
Dolayısı ile özellikle 
Münih’in, bu konumu 
itibari ile oldukça 
turistik bir önemi vardır.
Münih’in geçmişi 12. 

yüzyıla dayanır.  Yemyeşil 
doğası ve gölleri ile 
Münih’in turislere sunduğu çok 

seçenek vardır. Bugün Avrupa’ya bağlantı 
uçaklarının en çok iniş kalkış yaptığı havaalanı 
ve şehir merkezinde bulunan tren istasyonu ile 
Münih, Avrupa’nın ulaşım ağına oldukça büyük 
bir katkı koymaktadır. Münih’i sadece aktarma 
yapılacak bir şehir olarak görmek oldukça 
yanlış olacaktır. Berlin ve Hamburg’dan sonra 
3. büyük kent olmasına rağmen Münih, diğer 
kentlere nazaran ulaşımı, gezmesi ve yaşaması 
çok daha kolay bir şehirdir. Metro ve tramvayı 
oldukça düzenli ve ekonomiktir. 
Münih’te hesaplı bir tatil yapabilmek için 

oldukça çok seçenek vardır. Yeme içme için 
ise hem doyurucu, hem de hesaplı alternatifler 
bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, çok kaliteli 
servis ve dünya mutfaklarından yemekler sunan 
restoranlar da mevcuttur. Münih’te hayat çok 
erken başlasa da çok erken sona ermez. Mesaisi 
17:00-17:30 gibi biten yerel halk, evlerine 
ulaşmadan önce merkezi bölgelerde toplanır 
ve birşeyler içmek ve alışveriş yapmak için 
mutlaka zaman ayırır. Bu nedenle Münih’te 
birahane ve kafe seçenekleri oldukça fazladır. 

Münih’e vardığınızda ilk durağınız 
Marienplatz olmalıdır ki 
buradaki yaşam şekline 
dair fikriniz oluşmaya 
başlasın. Bakmayın 
siz bu meydanın 
19.yüzyılda bir 
buğday tarlası 
olduğuna, şehrin 
tüm harketliliği 
yoğun olarak 
burada toplanmış 
durumdadır. 
Meydanda 
sizleri 1638’de 
I.Maximilian 
tarafından 
dikilmiş olan 
Meryem 
sütunu 
karşılar. 
Meydanda 
Münih’i 

gördüğünüze dair en iyi 
belge olabilecek fotoğrafı, birçok filme 

de mekan olmuş belediye binasının- Althus 

Rathaus- önünde çektirmelisiniz. İçi kısmen 
görülebilecek olan bu bina, Gotik tarzda inşa 
edilmiştir. Münih’te birçok kiliseye rastlamanız 
mümkün olsa da burada yeşil kubbeli iki kulesi 
ile görülmesi şart olan Meryem Ana Kilisesi 
bulunur. 
Marienplatz’ı terk etmeden önce oldukça 

büyük bir birahane olan Hofbrauhaus’a 
mutlaka uğramalısınız. Burada yerel kıyafetleri 
içinde sahnede yer alan müzisyenleri 
dinleyere 1Lt’lik bardaklarda sunulan biranızı 
yudumlayabilirsinz. Mühih’te yaşayan bazı 
baylar ve bayanlar da buraya geleneksel 
kıyafetleri içinde, özellikle Pazar günleri 
gelerek şarkılar söyleyip, dans ederek biralarını 
içiyorlar. Boynundaki askıda taşıdığı tabla 
üzerinde size Pretzel satmak isteyen bayanı 
da kırmamanız gerek. Bu vesile ile, Türklerin 
simitinin yerine koydukları bu tuzlu yiyeceği 
de burada tatma fırsatınız olur. Meyhanenin 
başka bir önemi ise Hitler’in alt ve orta 
sınıftan insanlara ulaşmaya çalışırken yaptığı 
konuşmaların birçoğunu burada yapmış olması 

ve ilkinde burada yüz kişinin üzerinde bir 
katılım sağlanmış olmasıdır. Münih’te görülmesi 
gereken ikinci büyük birahane ise English 
Garden içinde Chinese Tower’ın etrafında 7000 
kişilik bahçesi bulunan bira bahçesidir. Mart 
ayından Kasım ayına kadar hergün açık olan bu 
bahçe, civar üniversitelerden gelen öğrencilerin 
de tercihidir. 
Münih’in en önemli ve ünlü müzesi Deutsches 

Museum’dur. Almanya’nın da en büyük bilim ve 
teknoloji koleksiyonlarına sahip olan bu müze 
hem yetişkinlerin hem de çocukların ilgisini 
çeken bir yer olma özelliğini korur. Bavyera 

tarihini öğrenmek isteyenler için ise önerimiz 
Bayerisches Nationalmuseum olacaktır. Birer 
sanat müzesi olan Pinakothek der Moderne, 
Alte Pinakothek ve Neue Pinakothek de mutlaka 
görülmesi gereken müzelerdir.
Münih’te her yıl binlerce turistin de katılm 

sağladığı Oktoberfest isimli festival düzenlenir. 
Ekim şenlikleri anlamına gelmesine rağmen her 
yıl Eylül ayında düzenlenen bu şenlik, Bavyera 
kültürü için oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 
Münih’te yaşayan bu gelenek şu anda birçok 
ülkede de kutlanmaya başlanmıştır. Şenlik, 
Ekim ayının ilk pazarı sonlanacak şekilde 16 
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Münih

gün boyunca kutlanır. Ziyaretçiler festival 
boyunca Bavyera’nın yerel yiyecekleri olan 
tavuk, domuz rosto ya da beyaz sosisi de tatma 
fırsatı yakalar.  
Hayvanların doğal yaşamına uygun olarak 

düzenlenmiş Hellabrunn Hayvanat Bahçesi’nde 
penguenleri, kutup ayılarını, kanguruları ve 
kendileri için özel olarak spor salonu yapılmış 
maymunları, spor yaparken de görebilirsiniz. 
Kişi başı 9,00 Euro ödeyerek gezebileceğiniz 
hayvanat bahçesi, özellikle Pazar günü için 
aktivite arayanlara tavsiye edilebilir. 
1972 yılı olimpiyatları için inşa edilmiş olan 

stadyum da Münih’in önemli duraklarından 
biridir ve bugün, günlük spor faaliyetleri için 
açık turulmaktadır. 8 kapalı, 10 açık yüzme 
havuzu bulunur ve herkese açıktır. Tercihiniz 
buz pateninden yana ise de ona da burada çözüm 
bulabilirsiniz. 
Stadyum olmanın dışında bir futbol müzesine 

dönüştürülmüş olan Allianz Arena; Münih'in 
futbol tapınağı olarak adlandırılmaktadır. 
Allianz Arenayı hakkında bir de tanıtım filmi 
izleyebileceğiniz,  rehber eşliğinde yaklaşık 
75 dakika sürecek bir tur ile tanıyabilirsiniz. 
Futbolcuların soyunma odalarına kadar birçok 

yeri gezebilir, VIP ve basın 
bölümünü, bodrum katı 
ve oyuncu koridorlarını 
da görebilirsiniz. İki 
profesyonel futbol takımı 
olan FC Bayern Münih 
ve TSV 1860 Münih 
takımları evsahibi 
olduğu maçları 2005-
2006 sezonundan 
itibaren bu stadyumda 
oynamaktadır. Finansal 
sponsor olan Allianz, 
stadyumun isim 
hakkını 30 yıllığına 
almış bulunmaktadır. 
Münih’in etrafı 

da gezilecek çok 
seçenek sunar 
turistlere. Yakın 
çevrede bulunan 
göller, özellikle 
yerli halk için 
de hafta sonu 
kaçamağına 
mekan olur. 
Cuma 
öğlenden sonra 
Münih’in 
etrafındaki çevre 
yolunda, bagajlarında taşıdığı bisikletler 
veya kayaklar ile merkezden ayrılan araba 
ve karavanlara rastlarsınız. Münih’e 90 km 

uzaklıktaki Zugspitze ve 100 km uzaklıktaki 
Chiemsee civardaki en özel manzarayı özellikle 
fotoğrafseverlere sunan ve görülmesi gereken 
doğal güzelliklerdir. Sadece 150 km uzaklıktaki 
Salzburg da Avusturya’ya yolu düşmemiş 
turistler için Münih’ten yola çıkacaklara 
günübirlik bir tur şansı sunar.
Marienplatz ve Karlsplatz arasında yer alan 

ve 1970’lerden itibaren yaya yolu olarak 
araç trafiğine kapalı ana cadde, Münih’in en 
işlek alışveriş caddesidir. Çok katlı alışveriş 
mağazaları her türlü bütçeye uygun seçenekler 
buradadır. Münih’in en pahalı ürünlerinin 
satışa sunulduğu cadde Maximilianstrasse’dir 
ve bu cadde Kral II. Maximilian tarafından 
planlanmıştır. Eğer Bavyera’ya özgü ürünler 
satın almak istiyorsanız, Orlandostrasse ve 
Hofbrauhaus’un etrafındaki sokakları tercih 
etmelisiniz. Bu mağazalarda yerel kıyafetler, 
Bavyera’ya özgü şapkalar ve kostümlü oyuncak 
ayılar bulabilirsiniz. 
Münih’in açık hava pazarları da ilgi çekicidir. 

Marienplatz’da yer alan Viktualienmarkt, 

Münih’in merkezinde bir yiyecek pazarıdır. Taze 
meyve ve sebzeleri, bölgeye özgü birçok 

çeşit peynirin yanı sıra, 
Avrupa’nın 

her 
yerinden 
gelen et, 
peynir, bal 

ve deniz 
ürünlerini 
bulmanız 

mümkün. 
Nadir 
bulunan 
birçok 

baharatı 
da burada 
bulmanız 

mümkün. 
Yılbaşı öncesi 

meydanlarda 
kurulan akşam 
pazarlarında birkaç 
saat geçirmek, 

sıcak şarabınızı 
yudumlarken, 
körili sosilerinizi ve 

kızarmış patatesinizi 
yemek yaklaşmakta 
olan yeni yılı 
kutlamanın en iyi 

yoludur. 
1472 yılında kurulmuş olan ve Ludwigstrasse 

üzerinde bulunan Ludwig-Maximilians-
Universität 44.000'den fazla öğrencisiyle 
ülkenin en büyük ikinci üniversitesidir. 
Üniversitede dış ülkelerle öğrenci değişimi 
uygulanmaktadır, ancak bu değişimler genellikle 
Avrupa ülkelerindendir. Metro’dan Universität 
istasyonunda inerek üniversitenin ana binasına 
ulaşabilirsiniz. 
Münih’i tanımak ve tadını çıkartmak için 

yaklaşık 1 hafta ayırmanızı tavsiye edebiliriz. 
Münih’i bahar aylarında gezmek çok daha 
kolay ve zevkli olacaktır. Sonbaharda sarının ve 
kırmızının tüm tonlarını, ilkbaharda ise yeşilin 
ve mavinin en güzel tonlarını sunacaktır Münih 
sizlere. Bavyera kültürünü tanımanıza yardımcı 
olacak Münih, tipik Alman şehirlerinden 
oldukça farklı olduğunu size gösterecektir. 
Münih, şüphesiz dünya’nın milyon nüfus 
barındıran şehirleri arasında, en büyüleyici, en 
rahat ve en güvenli şehridir. 

Pınar ÖZDEMİRCİ
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Eğlenceli Atölye Çalışmaları 
Başarıyla Devam Ediyor
Eğlenceli Bilim Merkezi’nde İnşaat Mühendisliği eğitimi veriliyor.

Mühendislik eğitimini ilköğretim eğitimine 
dahil edebilmek 
için, Atılım 
Üniversitesi 
İnşaat 
Mühendisliği 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Halit 
Cenan Mertol 
ile Eğlenceli 
Bilim Merkezi 
Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Hacer 
Erar’ın işbiriliği 
ile “Kiriş 
Köprü Tasarım 
Atölyesi”, 
“Asma Köprü Tasarım Atölyesi” ve 
“Gökdelen Tasarım Atölyesi”  isimli üç 
etkinlik yürütülüyor. Bu atölye çalışmaları 
ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine 
matematik, fen bilgisi ve teknoloji konularını 
eğlenceli bir şekilde öğreterek 
sevdiriyor. İnşaat Mühendisliği konuları 
ve yapıları kullanılarak, etkinliklerde 
öğrencilerin okulda öğrendiği konuları, 
çevresi ile bağdaştırması amaçlanıyor. 
Şubat 2010 itibarıyla başlayan bu 
etkinlikler kapsamında, bu güne 
kadar 10 farklı okuldan yaklaşık 300 
öğrenciye ulaşıldı ve çok olumlu 
geri bildirimler alındı. Gelecekte bu 
etkinlikler daha da çeşitlendirilerek, 
daha geniş bir öğrenci kitlesine 
ulaşması amaçlanıyor.

İlköğretim okullarında öğretilen 
matematik, fen bilimleri ve teknoloji 
derslerinin daha iyi öğrenilebilmesi için, 
dünyadaki birçok ülkede mühendislik 
eğitimi bir şekilde ilköğretim eğitimine dahil 
edilmeye başlanmıştır. Bu yeni uygulama 
sayesinde, ilköğretim öğrencileri öğrendikleri 
matematik, fen bilimleri ve 
teknoloji 

derslerinin gerçek hayatta 
nasıl işe yaradığını görebilecek ve 
bunun sonucunda bilgileri daha 
kalıcı olabilecektir. Bir öğrencinin 
hangi mesleği seçeceği, o öğrencinin 
ilköğretim eğitimi sırasında ilgi 
duyduğu derslerle alakalı olacaktır. 
Başka bir değişle, eğer bir öğrenci 
matematik, fen bilimleri ve teknoloji 
konularına ilköğretim sırasında 
daha alakalı ise, ileride seçeceği 
mesleği de bu konularla o kadar 
alakalı olacaktır. İlköğretim 
sırasında isteyerek ve bilinçli bir 
şekilde tercih edilmiş bir mesleği 
yapan kişi, o mesleği çok daha iyi 
uygulayacaktır. 

Bu bilgiler ışığında mühendislik eğitimini 
ilköğretim eğitimine dahil edebilmek için, 
Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halit 

Cenan Mertol ile Eğlenceli Bilim Merkezi 
Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Hacer 
Erar’ın işbiriliği 
ile “Kiriş 
Köprü Tasarım 
Atölyesi”, 
“Asma Köprü 
Tasarım 
Atölyesi” ve 
“Gökdelen 
Tasarım 
Atölyesi”  isimli 
üç etkinlik 
yürütülmektedir. 
Etkinliklerde 
Eğlenceli Bilim 
Merkezi’nde 

görev yapan, proje asistanı Umut Uğur’dan 
da ve teknisyen Mehmet Erkişi’den de destek 
alınmaktadır.    

Bu atölye çalışmaları sayesinde, bölgemizde 
bulunan ilköğretim ikinci kademe (beşinci, 

altıncı, yedinci 

ve sekizinci 
sınıf) öğrencilerine, matematiğin, bilimin 
ve fen konularının eğlenceli bir şekilde 
öğretilerek sevdirilmektedir. Etkinliklerde 

İnşaat Mühendisliği konularını ve 
yapılarını kullanılarak, öğrencilerin 
çevresi ile okulda öğrendikleri konuları 
bağdaştırması sağlanmaktadır. 
Şubat 2010 itibariyla başlayan bu 
etkinliklerimiz kapsamında, bu güne 
kadar 10 farklı okuldan yaklaşık 
300 öğrenciye ulaşılmış ve çok 
olumlu geri bildirimler alınmıştır. 
Gelecekte bu etkinlikler daha 
da çeşitlendirilerek, daha geniş 
bir öğrenci kitlesine ulaşması 
amaçlanmaktadır. Daha detaylı 
bilgiye http://www.atilim.edu.
tr/~hcmertol/outreach.html 
internet adresinden ulaşılabilir. 

Etkinliklerimiz Atılım Üniversitesi Eğlenceli 
Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilmekte olup, 

bu merkez eğlenceli etkinlik ve 

aktivitelerle her yaş grubundan 
öğrenciye bilimi sevdirmeyi hedeflemektedir.  

Haber: Hatice CEYLAN

Yepyeni Mucitlikler
Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Merkezi bünyesinde Teknik 
Destek Personeli olarak çalışan Mucit Amca olarak bilinen Mehmet 
Erkişi mucitliklerine devam ediyor. 

Her geçen gün yeni icatlar yapan 
Mucit Amca bu sefer de Eğlenceli Bilim 
Merkezi’ne ait olan bilgisayarlar  için 
iş başındaydı. Elektrik üretmek için 
güneş panellerini kendi imkanları ile 
hazırlayan Mucit Amca akü bankasını 
kurarak kesintisiz güç elde etti. Böylece 
Eğlenceli Bilim Merkezine ait olan tüm 
bilgisayarların elektriğini üreteceğini 
söyledi. Bilgisayar için elektrik üreten 
Mucit Amca amacının Eğlenceli Bilim 
Merkezinin tüm elektrik ihtiyacını üretmek 
istediğini  belirtti.

Mucit Amca Çiçek Yetiştirme 
Konusunda da Kendini Gösterdi

Fanus içersinde çakıl taşı, filitre 
(sineklik), funda toprağı, filtre, mangal 
kömürü, koyarak çiçek ekimi yapmış 
olduğunu söyleyen Mucit Amca fanus 

içersinde  5 sene su vermeden çiçek 
yetiştirmenin yeni yaptığı bu yöntem ile 
mümkün olduğunu bildirdi.

Meraklıları ile Eğlenceli Bilim 
Merkezine geldikleri taktirde beraber 
yapabileceklerini de belirtti.                                                                       

Haber:Seyyide  YILDIRIM

Otomotiv Topluluğu Kuruldu

Atılım Üniversitesi Otomotiv 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri 

tarafından kurulan Atılım Otomotiv 
Topluluğu, Seyhan Cengiz Turhan Konferans 
Salonu’nda düzenledikleri toplantı ile 
kulüplerinin tanıtımını yaptı. Tanıtım 
toplantısı akademik personel ve öğrenciler 
tarafından ilgiyle karşılandı.

Otomotiv Topluluğu’nun başkanı 
Otomotiv Mühendisliği  1.sınıf öğrencisi 
Hazal Özdemir; başkan yardımcısı ise yine 
Otomotiv Mühendisliği 1.sınıf öğrencisi olan 
Kadir Özer. Yeni kurulan Otomotiv topluluğu; 
sanayi ve hizmet kuruluşları ile ortak 
çalışarak, uluslararası platformda yaratıcı 
projeler yapmayı amaçlıyorlar. Bu projelerin 
başında da SAE-Hybrid-Formula-Race yarışı 
gelmektedir. Bu yarışla  kulüp üniversitemizi 
bir kez daha uluslararası bir marka yapmayı 
hedefliyor.

SAE nedir?

SAE, dünya çapında çok prestijli bir 
organizasyondur. Bunu katılan üniversitelere 
bakarak anlayabiliyoruz. SAE-student, 
SAE-formula, SAE-Hybrid gibi bir çok 
kolu bulunmakta. SAE student yarışlarına 
bu sene Uludağ Üniversitesi katılıyor. SAE 
formula yarışına ise bu sene İTÜ katılacak. 
SAE Hybrid yarışlarına şimdiye kadar 
katılan bir Türk takımı bulunmamaktadır bu 
bakımdan 2012 Otomotiv Topluluğu, 2007 
yılından beri yapılan SAE Hybrid yarışmasına  

katılarak ülkemizde ilk olmayı planlıyor. SAE 
yarışlarına Ford, Chrysler, General Motors 
Company ve Toyota gibi önemli otomotiv 
markaları sponsor olması aynı zamanda 
otomotiv mühendisleri için de inanılmaz bir 
fırsat olacak. Ayrıca bu yarışlarda en iyi hibrit 
sistemini tasarlayan takıma2.500$ 2.ye 1500$ 
3.ye de 500$ gibi bir ödül verilmektedir. 
Genel 1. lere de 25.000$ değerinde Platinium 
sponsorluk hakkı verilmektedir. Yani yarışı 
kazanan takım kendi kullandığı parçaları 
Platinium Sponsorluk adı altında katılacak 
olan takımlara satışa çıkarabilmektedir. Genel 
olarak  SAE yarışlarına her yıl ortalama 400 
Üniversite katılıyor.

Kulüp SAE Hybrid için  Ne Yapıyor?

Kulüp şuan Mayıs 2011 ayında katılacağı 
SAE-Hybrid  yarışmasının hazırlıklarına 
başladı. Yapılacak olan araba şuan proje 
aşamasında  ve  Arabalarında  biri benzinle 
çalışan mekanik motor diğeri de ön iki tekere 
ayrı ayrı takılacak olan elektrik motoru olarak 
iki çeşit motor olacak. Ortalama 250 - 300 
kg arası 50 - 60 beygirlik bir araç yapmayı 
planlıyorlar.

Son olarak;  kulüp sadece Otomotiv 
Mühendisliği öğrencilerini değil, tüm 
öğrencilerin kulüplerine desteğini ve üye 
olmasını bekliyor. Merak ettikleriniz için 
kulübün web sayfası olan http://autoclub.
atilim.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Atılım Üniversitesi  Otomotiv Mühendisliği  Bölümü öğrencileri  ‘’Atılım 
Otomotiv Topluluğu’’ nu  23 Mayıs’da İşletme Fakültesi Seyhan Cengiz 
Turhan Konferans Salonu’nda düzenledikleri toplantı ile tanıttı.
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Vakıf üniversiteleri arasında en büyük, tüm üniversiteler arasında 
4.büyük mühendislik fakültesine sahip olan üniversitemiz, 

araştırma üniversitesi olma hedefine 2.  MEMÖK (Mekatronik 
Mühendisliği Öğrenci Kongresi) etkinliği ile katkıda bulundu. 
Etkinlik, 15 Haziran 2011 Çarşamba günü 10:00- 17:00 saatleri 
arasında Mühendislik Fakültesi Cevdet Kösemen Konferans Salonunda 
gerçekleşti.

Geçen yıl ilki düzenlenmiş olan etkinliğe bu yıl katılım büyüktü. 
Katılım, dersi alan öğrenciler veya öğretim elemanları ile sınırlı değildi. 
Alt sınıflardan veya farklı bölümlerden öğrenciler ve öğretim elemanları 
da katılmıştı. 

Program, mekatronik mühendisliği bölüm başkanı Abdulkadir 
Erden’in açılış konuşması ile başladı. Erden, konuşmasında bölüm 
olarak zaman içinde kat ettikleri aşamalardan ve mezunlardan bahsetti 
ve konuşmasını tüm öğrencilere iyi dilekleriyle sonlandırdı. Erden’in 
konuşmasının ardından son sınıf öğrencilerinin lisans seviyeli araştırma 
projelerinin sunumu gerçekleşti. Farklı alanlarda çalışmalar sunan 
öğrenciler, sunumları sonrasında başta öğretim elemanları olmak 
üzere, katılımcılardan gelen çeşitli soruları cevapladılar. Bu etkinliğin 
amacı bilimsel bir konu üzerinden nasıl çalışılır, araştırmalar nasıl 
geliştirilebilir, gelecekte bu araştırmaların yeri ve önemi nedir ve bu 
konuda ne gibi teknolojik gelişmeler var konularında öğrencilerin bilgi 
sahibi olmasıydı. 

MEMÖK ’11
15 Haziran 2011 Çarşamba günü Mühendislik 
Fakültesi Cevdet Kösemen Konferans Salonu’nda 
Mekatronik Mühendisliği öğrenci kongresi 
düzenlendi.

Güneş Arabası Geliştiriliyor
Mühendislik Fakültesi ‘Güneş Arabası’ projesini her geçen gün geliştiriyor. Bu 
yıl düzenlenecek yarışlarda daha da iddialı.

Güneş arabası projesi İmalat 
Mühendisliği tarafından 2005 
yılında başlatıldı. Projenin akademik 
danışmanlığı 2008 yılından bu yana  
Öğr. Gör. Orhan Yıldıran tarafından 
sürdürülüyor. 2010 yılında yapılan 
yarışlarda 32 araba arasından 6. 
ve 10. olan  Atılım Üniversitesi, 
11-17 Temmuz arasında yapılacak 
olan yarışlarda ilk 3’e girmeyi  
hedefliyor.  İlk 3’e girmek isteyen 
Atılım Üniversitesi, performans 
arttırımı amacıyla güneş arabalasında 

bazı teknik yenilikler yaptı. Yapılan 
yenilikler arasında ;  280 kilo 
ağırlığındaki araba, bu sene 160 
kiloya indirildi. Ayrıca,  kalın ve 
ağır olan araba lastikleri ince ve 
hafif olacak şekilde değiştirildi. 
Hatalı güneş panelleri yenilendi, 
aküler değişti ve süspansiyon sistemi 
hafifletildi,Güneş arabası takımı 
mensupları arabanın yarış esnasında 
daha kolay takibi için araca yol 
kamerası takacaklarını söylediler. 
Bu yenilikler için 70 Bin lira bütçe 

belirleyen proje öğrencileri, güneş 
panellerinin maliyetinin 10 Bin lira 
olduğunu, gereken parayı Atılım 
Üniversitesi’nin karşıladığını belirtti. 
Güneş arabası projesine hazırlık 
sınıfı da dahil olmak üzere 1.-2.-
3.-4. sınıf öğrencileri ve yüksek 
lisans öğrencileri katılabiliyor. 
Güneş arabaları projesi mekatronik, 
elektronik, enerji, makine ve üretim 
mühendisliği bölümü öğrencileri 
tarafından yürütülüyor. 

2 Haziran Perşembe günü Metal 
Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantı Rektör Prof. 
Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun 
Atılım Üniversitesinin araştırma 
kabiliyeti, akademik yapısı ve 
hedeflerini içeren açılış konuşması ile 
başladı.

Rektörün ardından Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gülhan 
Özbayoğlu, Mühendislik Fakültesi 
bölümleri, eğitimi ve akademik 
kadrosu, öğrenci ve mezunları 
hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Savunma sistemlerine ilişkin ihtiyaç 
duyulacak temel, teknolojik altyapı 
ve sistem teknolojilerini geliştirerek 
kullanıma sunmak amacı ile Atılım 
Üniversitesi bünyesinde kurulan 

Savunma Teknolojileri Uygulama 
ve Araştırma Merkezi (SAVTAM) 
Müdürü aynı zamanda Endüstri 
Mühendisliği öğretim elemanı Yrd.
Doç.Dr. Altan Özkıl, SAVTAM’ın 
kuruluş amacı, organizasyon yapısı, 
faaliyetleri ve projeleri hakkında 
bilgilendirme yaptı.

MŞMM Yürütme Kurulu Üyesi 
Yrd.Doç.Dr. Celalettin Karadoğan, 
Devlet Planlama Teşkilatı ve Atılım 
Üniversitesi ortaklığı ile geçtiğimiz 
yıl Üniversite bünyesinde faaliyete 

geçerek Türk Sanayisine önemli bir 
katkı sağlayan Metal Şekillendirme 
Mükemmeliyet Merkezi hakkında bir 
tanıtım yaptı.

Toplantı salonunda gerçekleştirilen 
sunumların ardından Metal 
Şekillendirme Mükemmeliyet 
Merkezi gezilerek, Celalettin 
Karadoğan tarafından Sayın Müsteşar 
ve beraberindekilere Merkezin 
sahip olduğu teknik ve fiziki altyapı 
hakkında bilgi verildi.

Savunma Sanayi Müsteşarı 
Murat Bayar ve beraberindeki 
müsteşarlık yetkilileri Atılım 
Üniversitesini ziyaret ederek 
Üniversite bünyesinde 
kurulan birimler ve çalışmaları 
hakkında bilgi aldı.

Savunma Sanayi Müsteşarı Atılım’da

Genç ve dinamik bir Üniversite olarak pek çok ilki bünyesinde 
hayata geçiren Atılım Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alacak 

Ankara’nın üçüncü büyük kütüphanesinin yapım çalışmalarına başladı.

Temel hafriyatı 10 Nisan 2011 tarihinde başlayan kütüphane binasının 
temeli 16 Haziran 2011 tarihinde atıldı.

Çalışmaları Üniversitemiz Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü teknik 
ekibince yürütülmekte olan kütüphane binası tamamlandığı zaman 
8108.00 metrekarelik bir alanı kaplayacak.

İki zemin kat, giriş ve asma kat olmak üzere dört kattan oluşacak binada 
yönetim odaları, çalışma ofisleri, fotokopi, görme engelli çalışma salonu, 
gündelik gazete okuma alanı, toplantı salonu, ders çalışma salonu, ödünç 
verme bankosu, danışma masaları, rezerv kitaplar ve referans kitaplar 
salonu, okuma salonları, özel çalışma odaları, kurumsal arşiv, ankara kent 
arşivi, süreli yayınlar salonu, görsel-işitsel materyaller salonu ve film 
izleme salonları yer alacak.

Binanın en geç 2013’ün ilk aylarında bitirilmesi planlanıyor.

Kütüphanenin Temeli Atıldı
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Yalçın Cihangir tır şöförlüğünden bisiklet krallığına uzanan 
hikayenin baş kahramanı. 1999 yılında Hollanda’ya tır şöförü 
olarak giden Yalçın Cihangir Hollanda kültürünü ve adetlerini 
orada kaldığı yıllarda benimsedi ve bisiklet sektörüne giriş yaptı. 
2002 yılında De Fietsfabrik firması doğdu sonrasında 2008 
yılında doğduğu topraklarda bisiklet fabrikası açtı. İki ortak 

olarak bisiklet işi yapan Yalçın Cihangir ve A. Çetin Gül 2011 
yılının nisan ayında okulumuzunda bulunduğu İncek’te bisiklet 
showroomlarını açtılar. Farklı türlerde ve gündelik hayat uygun 
bisikletler showroomda yerini aldı. Ürün gamı içerisinde her türlü 
yaşa uygun bisiklet üretimi yapılıyor. Bisiklet fabrikası kişiye 
özel öğeler içeren tasarımlar yapmakta ve sektöre yeni bir soluk 
getiritor. Üretilen bisikletlerin bazı parçaları ithal edilirken en 
önemli parçası olan şasesi Bala’da bulunan fabrikada üretilmekte. 
Ayrıca şasede, sağlam ve uzun ömür olması nedeniyle demir 
tercih edilmekte. Diğer taraftan bisikletlerde çirkin görüntü 
önlemek için yine demirden yapılan ve hırsızlığa karşıda güvenli 
olan kilit sistemi yer almakta. Bisikletlerin fiyat aralığı 1400 TL 
ile 5000 TL arasında değişmekte. Gündelik yaşamda insanlar 
kısa mesafelere bile artık arabalarla giderken, bisiklet kültürünün 
ülkemizde ve özellikle başkent Ankara da yaygınlaşması hem 
trafik hem de kirlilik sorunlarının çözümünde büyük rol oynaması 
bisiklete olan bakış açısını değiştirmekte.    

M.Kemal Timurhan  

Durma çevir pedalı ‘Ekonomiyi kusursuz 
fırtına bekliyor’
Ekonomist Nourel Roubini, potansiyel büyük 
ekonomik sorunların, 2013’te “kusursuz 
fırtınaya’’ yol açabileceğini söyledi.

Ekonomist Nourel 
Roubini, CNBC’ye 
verdiği röportajda, 
Avrupalı liderlerin, 
Yunanistan ve 
Portekiz gibi 
ülkelerde borç 
sorunlarını çözmeyi 
ertelerken, ABD’nin 
de önemli mali 
reformları 2012 
seçimlerinin ertesine 
bırakabileceğini 
ifade ederek, bunun 

da potansiyel büyük ekonomik sorunların 2013 yılında 
gündeme gelebileceği anlamı taşıdığını belirtti.

Roubini, ‘’Potansiyel büyük ekonomik sorunlar 2013’te 
kusursuz fırtınaya yol açabilir’’ dedi.

ABD’nin mali tasarruf önlemlerini beğendiğini ancak 
bu planların ekonominin yavaşlamasından kaçınmak 
için birkaç yıla yayılması gerektiğini belirten Roubini, 
ekonomik büyümenin bu yılın ilk yarısında istisnai 
olarak yavaş olduğunu ve ikinci yarıda sadece biraz daha 
iyileşeceğini dile getirdi.

Roubini, kısa vadede, ABD’de istihdam raporlarında bir 
miktar iyileşme görüleceğini, ancak genel büyüme trendinin 
hala zayıf olacağını tahmin ettiğini kaydetti.

Öğrencilere paralı eğitim veren vakıf 
üniversiteleri 2011-2012 eğitim-

öğretim ücretlerini ilan etti. Buna göre, en 
fazla fiyat genellikle tıp, diş hekimliği ve 
eczacılık fakülteleri için belirlenirken, lisans 
programlarının ücretleri 15-25 bin TL arasında 
değişiyor.

Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği 
gibi bölümlerinin yıllık fiyatları 22-43 bin 
TL arasında değişirken, iki yıllık ön lisans 
programlarının fiyatları ise daha düşük fiyat 
aralığında seyrediyor.

Çankaya, Atılım, İstanbul 29 Mayıs, 
Toros üniversiteleri ile Avrupa Meslek 
Yüksekokulu’nun ücretlerinde ise bu yıl artış 
olmazken, Ufuk Üniversitesi’nin bazı bölümleri 
geçen yılki fiyattan belirlendi.

Birkaç üniversite ise fiyatlarında yüzde 
1-3 oranlarında artış uyguladı. Vakıf 
üniversitelerinin yıllık eğitim ücretlerine 
öğrencilerin barınma, ders-araç gereç, yemek 
ve ulaşım giderleri de dahil edildiğinde 
öğrenimleri süresince yapacakları masraf bir 
“servet” harcamayı gerektiriyor.

Bazı vakıf üniversitelerinin eğitim ücretleri 
şöyle:(KDV Dahil)

GAZİKENT: Mühendislik Mimarlık ve 
Hukuk fakülteleri 15 bin, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 13 bin TL.

- TURGUT ÖZAL: Tüm bölümler 16 bin TL.

- MEVLANA: Tıp Fakültesi 19 bin TL, 
Eğitim Fakültesi 12 bin 720 TL.

- İSTANBUL 29 MAYIS: Tüm bölümler 15 
bin TL.

- İZMİR EKONOMİ: Tüm bölümler 8 bin 
650 ABD Doları karşılığı TL.

- İSTANBUL ŞEHİR: Eğitim-öğretim ücreti 
20 bin, İngilizce Hazırlık programı 17 bin TL.

- İZMİR EKONOMİ: Lisans programları 8 
bin 650 ABD doları.

- ZİRVE: Hukuk Fakültesi 17 bin, tüm lisans 
programları 15 bin, ön lisans programları 8 bin 
TL.

- FATİH: Tıp Fakültesi 22 bin 750, Hukuk 
Fakültesi 18 bin 850, Hemşirelik Yüksekokulu 
12 bin 500 TL. - SABANCI: Tüm bölümler 30 
bin TL.

- BAŞKENT: Tıp ve diş hekimliği fakülteleri 
22 bin TL. - İHSAN DOĞRAMACI 
BİLKENT: Tüm bölümler 19 bin 100 TL.

- KOÇ: Tıp Fakültesi 42 bin 750, diğer 
bölümler 31 bin TL.

- MALTEPE: Tıp Fakültesi 26 bin 490, Eğitim 
Fakültesi 16 bin 300 TL.

- TOBB: Uluslararası Girişimcilik Bölümü 
hariç öğrenim ücreti 19 bin TL.

- ACIBADEM: Tıp Fakültesi 40 bin, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 16 bin 200 TL.

- HALİÇ: Mimarlık Fakültesi 16 bin, 
Mühendislik Fakültesi 17 bin 500 TL.

- ATILIM ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik, 
Hukuk Fakültesi 18 bin 750 TL.

- DOĞUŞ: İngilizce hazırlık, lisans 
programları 20 bin 400, Türkçe lisans 
programları 19 bin 200 TL.

- İZMİR: Mühendislik ve mimarlık fakülteleri 
12 bin 800, hukuk fakültesi 13 bin 800 TL.

- ÖZYEĞİN: Fakülteler 26 bin 500, 
yüksekokullar 17 bin 800 TL.

- İSTANBUL KÜLTÜR: Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi 21 bin 280, Hukuk 
Fakültesi 20 bin 720 TL.

KDV Hariç - SABAHATTİN ZAİM: Tüm 
bölümler 13 bin TL.

- TÜRK HAVA KURUMU: Hava Ulaştırma 
Fakültesi 27 bin 500, İşletme Fakültesi 17 bin 
500 TL.

- ŞİFA: Tıp Fakültesi 26 bin, Diş Hekimliği 
24 bin TL.

- TOROS: Tüm bölümler 14 bin TL.

- GEDİK: Spor Bilimleri Fakültesi 12 bin, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 13 bin TL.

- İSTANBUL KEMERBURGAZ: Lisans 
programları 19 bin 800 TL.

- İSTANBUL MEDİPOL: Tıp fakültesi 35 bin 
TL, Eczacılık fakültesi 27 bin, Hukuk fakültesi 
22 bin TL.

- OKAN: Hukuk Fakültesi, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 21 bin 600, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 19 bin 980 TL.

- İSTANBUL GELİŞİM: Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi 15 bin, İktisadi-İdari 
Bilimler Fakültesi 12 bin TL.

- İSTANBUL TİCARET: Lisans programları 
13 bin 500 TL.

- İSTANBUL AREL: Fen-Edebiyat, İktisadi 
İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, İletişim 
fakülteleri 16 bin 334 TL.

- BAHÇEŞEHİR: Lisans programları 22 bin 
700 TL.

- IŞIK: Lisans programları 18 bin 900 TL.

- BEYKENT: Hukuk Fakültesi 18 bin 520, 
lisans programları 15 bin 380 TL.

- YEDİTEPE: Diş Hekimliği Fakültesi 35 
bin 600, Tıp Fakültesi 29 bin 370, Eczacılık 
Fakültesi 26 bin 400 TL.

- PİRİ REİS: Lisans programları 18 bin 225 
TL.

- ÇAĞ: Lisans bölümleri 14 bin 770 TL.

- İSTANBUL BİLİM: Tıp fakültesi 28 bin 
210, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu 7 
bin 53 TL.

- ÇANKAYA: Tüm bölümler, meslek 
yüksekokulu en fazla 16 bin 500 TL.

- KADİR HAS: Fen-Edebiyat, Mühendislik, 
İktisadi İdari Bilimler fakülteleri 22 bin 900, 
Hukuk Fakültesi 24 bin 900 TL.

- İSTANBUL BİLGİ: Fen edebiyat, iktisadi ve 
idari bilimler, iletişim, mühendislik fakültesi 22 
bin, Hukuk Fakültesi 23 bin 500 TL.

Vakıf üniversitelerinin çoğunluğu 2011-2012 eğitim-öğretim yılı fiyatlarını 
ortalama yüzde 7-27 arasında değişen oranlarda artırdı. Atılım Üniversitesi bu 
yıl öğrenim ücretine zam yapmadı.

Atılım bu yıl zam yapmadı
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Esra Nur ERGEZEN: Kendinizi tanıtır 
mısınız?

İmge IŞIKLAR: Atılım Üniversitesinden 
2008 yılında üniversite ve fakülte birincisi 
olarak mezun oldum. Aynı yıl Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek 
lisans eğitimine başladım. Daha sonra Hakim 
ve Savcı Adaylığı Sınavını kazandım. Şu an 
Hakim Adayı olarak stajımı sürdürmekteyim 
ve kısa bir süre sonra atanacağım.

E.E: Sınavlara nasıl hazırlandınız?(HSYK 
sınavlarına)

İ.I: Sınavlara hazırlanmamda en önemli 
pay Üniversitemizin değerli hocalarına aittir. 
Hukuk bilgimi ve analitik düşünebilme 
yeteneğini onlar sayesinde edindim. Mezun 
olduktan sonra dershaneye de gittim, 
ancak Yüksek Lisans derslerim de olduğu 
için ilk sınavı kazanamadım. Sonrasında 
kendi çalışmamla ikinci sınavımda başarılı 
oldum. Bu süreçte ailemin desteği de 
bana güç verdi. Ben sadece konulara 

çalıştım ve sınava yönelik soru kitaplarına 
bakmadım. Ancak şunu eklemeliyim ki 
herkesin çalışma tarzı farklıdır ve bu konuda 
söylediklerim kesinlikle tavsiye niteliğinde 
algılanmamalıdır.

E.E: Bu bölümün sizin için avantajları ve 
dezavantajları nelerdir?

İ.I: Hukuk Fakültesini bitirmek insana geniş 
bir yelpazede düşünebilme olanağı sağlıyor. 
Bilginiz, görgünüz, genel kültürünüz artıyor. 
İnsanların danışmak, fikir almak istedikleri 
biri haline geliyorsunuz. Ayrıca bir çok 
alanda iş bulabilme imkanı da var. Fakat 
kanaatimce hukuk, idealleri olmayanlara 
uygun bir alan değil. Çünkü hukuk, gerçekten 
bilerek ve isteyerek bu alanı seçen insanlara 
ne kadar kolay geliyorsa diğerleri için bir 
o kadar zor. Duyduğumuz klasik cümledir 
,“nasıl ezberliyorsunuz o kitapları?” Sanırım 
Hukuk Fakültesinin tek dezavantajı kalın 
kitapları okumak zorunda olmamız.

E.E: Kariyer planınız nedir ve bundan sonra 

kendinizi nerede görüyorsunuz?

İ.I: Stajım bittiğinde hakim olarak 
atanacağım. Bu aşamadan sonra tam bir 
kariyer planım olduğu söylenemez. Çünkü 
ben hep hakim olmayı hedefledim ve şuan 
için bu hedefime ulaşmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Ancak meslek hayatım boyunca 
iyi bir hakim olabilmek ve gerçek adaleti 
sağlayabilmek için çalışacağım.

E.E:Yeni tercih yapacak arkadaşlar sizce bu 
bölümü neden tercih etmeliler?

İ.I:Az önce de belirttiğim gibi hukuk insanı 
geliştiriyor, hayatın her alanında karşımıza 
çıkıyor. Hukuk için hayatın matematiği 
demek istiyorum ben. Böyle ulvi bir niteliği 
olması yanında, biraz daha somutlaştırırsak, 
mesleki açıdan geniş bir seçim şansı da 
sunuyor. Hakimlik, savcılık, noterlik, 
avukatlık, gazetecilik gibi birçok meslek 
alanında çalışma imkanı var. Ancak sırf tercih 
yapmış olmak için bu alanı seçmesinler. 
Gerçekten hedefledikleri buysa, severek 

yapacaklarına inanıyorlarsa hukuk okusunlar. 
Aksi halde önemli zorluklarla karşılaşır ve 
mutsuz olurlar.

E.E: Hukuk bölümünde okuyan arkadaşlara 
önerileriniz nelerdir?

İ.I: Hukuk bölümünde okuyan arkadaşlara 
en büyük önerim kendilerini geliştirmeye 
zaman ayırmalarıdır. Çünkü mezun 
olduktan sonra sizi diğerlerinden ayıran 
bir yönünüz olmalı. Ayrıca belirttiğim 
gibi hukuk aslında hayatın ta kendisi, bu 
yüzden hayattan kopmamaları da gerekiyor 
ve hayat, hukuk kitaplarından ibaret değil. 
Sakın yanlış anlaşılmasın, ders çalışmasınlar 
demiyorum. Ama kitaplar uğruna yaşamaktan 
vazgeçmemeleri gerek. Bir de hayallerinden 
asla vazgeçmesinler. Kalın kitaplar gözlerini 
korkutmasın, isteyince her şey yapılabiliyor. 

Teşekkürler ve başarılar…

E.E: Ben teşekkür ederim röportaj için.

Röportaj: Esra Nur ERGEZEN

Hayata Atılan Mezunumuzdan...

Kariyer Planlama ve Mezunlarla  iletişim Ofisi Hakkında 
Bilmediklerimiz…
Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama Kordinatörü Simge Atamer  ile yaptığımız  röportajda siz  Atılım Üniversitesi öğrencileri ve mezunları için 
bilinmeyenleri öğrendik.

1- Kariyer Planlama ve  Mezunlarla İletişim 
Ofisi bünyesinde  yaptığınız çalışmalar, 
imkanlar  nelerdir? Yapılan çalışmalar  hem 
mezunlar hem de öğrenciler için mi?

Mezuniyet dönemine gelmiş veya mezun 
olmuş öğrencilerimizin iş dünyası ile olan 
bağlantılarında destek sağlamak, doğru 
seçimler yapmalarına yardımcı olmak, iş 
yaşamını tanıtarak kariyer bilinci oluşturmak, 
eğilimleri doğrultusunda geleceklerini 
planlama olanağı sağlamak, yoğun rekabetin 
yaşandığı iş dünyasına ilk adımlarını atarken 
eğitim ve becerilerini en çarpıcı biçimde 
tanıtmalarına yardımcı olacak etkili özgeçmişi 
yazmalarına destek olmak ve mülakat 
süreçleri hakkında onları bilgilendirmek 
ofisimizin başlıca görevleridir.

İletişimde olduğumuz firmalar, kurumlar 
aracılı ile öğrencilerimizin staj ve iş 
bağlantılarında yardımcı olmaktayız. 
Web tabanlı CV  Databankımız “Kariyer 
Portalı”nın öğrenciler ve firmalar tarafından 
etkin şekilde kullanımını sağlayarak 
öğrencilerimizi ve mezunlarımızı daha geniş 
platformlarda tanıtabilmekte firmalar ile bir 
araya getirebilmekteyiz.  Öğrencilerimizin 
kurumlar ve sektörler arasında karşılaştırma 
yaparak gelecekteki iş yaşamlarını 
planlayabilmeleri amacıyla “Kariyer Günleri 
Etkinlikleri” düzenlenmektedir. 

2- Kimler yararlanabilir?

Gerçekleştirdiğimiz aktivetelerden  Atılım 
Üniversitesi öğrencileri ve mezunları 
faydalanabilmekte.

3- Bunun için bir ücret gerekiyor mu? Ya da 
staj vs. şeylerde ortalamanın önemi var mı?

Ofisimiz tarafından gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerin büyük bir çoğunluğundan 
faydalanabilmek için hiçbir ücret ödemek 
gerekmiyor. Sene içerisinde firmalar ile 
öğrencilerimize yönelik indirim ve hizmet 
anlaşması yapıyoruz. Yaptığımız anlaşmalar 
sonucunda firmaların kendi bünyelerinde 
verdikleri hizmetlerden %50’ye varan 
oranlarda indirimlerle faydalanabiliyorlar.

Her öğrencinin mezun olmadan önce en 
az 3 staj yapmasında fayda var. Günümüz 
koşullarında firmaların ve kurumların hepsi 

yaz dönemi için staj kontenjanı belirliyorlar. 
Not ortalaması bazı firmalar için en önemli 
tercih nedeni olarak belirlense de staja ya da 
bir projeye kabul edilmede en önemli faktör 
kişinin sosyalliği, girişkenliği, yaratıcılığı ve 
de en önemlisi istekli olması.

4- Her bölüm kendi alanında  ne gibi 
imkanlara sahip? Staj vb. gibi imkanlara sahip 
mi?

Bölümlerin staj koordinatörlükleri ve 
öğretim elemanları staj yapmak isteyen 
öğrencilere firma bulmaları konusunda tam 
destek vermekteler. Mühendislik Fakültesinin 
tüm bölümleri ve diğer Fakültelerin bazı 
bölümlerinde zorunlu staj uygulaması mevcut 
ancak zorunlu staj uygulaması olmayan 
bölümlerin staj yapmak isteyen öğrencileri 
de tüm staj imkanlarından aynı oranda 
faydalanabilirler. Unutulmaması gereken 
en önemli nokta staj yapmak üniversiteden 
mezun olmak için gerekli bir kriter değil 
aksine iş ararken fark yaratabilmek için 
gerekli olan en önemli kriter.

5- Bu konu dahilinde birlikte çalıştığınız 
kurum veya firmalar var mı? Varsa bunlar 
kimler?

Yaz dönemlerinde firma ziyaretleri 

gerçekleştirerek hem Üniversitemizi, 
öğrencilerimizi tanıtıyor hem de staj, iş 
bağlantıları kurmaya çalışıyoruz. Görüşme 
yaptığımız firmlardan gelen staj ve iş 
taleplerini ise web sayfası, e-posta gibi çeşitli 
kanallardan tüm öğrencilerimize duyuruyoruz. 

Sene içerisinde öğrencilerimizden ve 
mezunlarımızdan mümkün olduğunca 
çok özgeçmiş toplayarak bir CV Bankası 
oluşturmaya başladık. Bir İnsan Kaynakları 
Danışmanlığı Firması gibi çalışarak gelen staj 
ve iş taleplerine göre uygun olabilecek kişileri 
belirleyerek kendilerine telefonla da haber 
veriyoruz.

6-Yaptığınız diğer aktiviteler neler?

İş arama sürecinde mülakata çağrılmanızı 
sağlayacak en önemli şey özgeçmişiniz. 
Sene içerisinde her ayın ilk pazartesisi 
CV Hazırlama Atölyesi gerçekleştirdik. 
Öğrencilerimiz ücretsiz olarak bir CV nasıl 
hazırlanmalı konusunu öğrendiler. Ofisimize 
gelen her öğrenciyle beraber özgeçmişlerini 
beraber hazırlıyoruz.

Önceden randevu alarak gelen öğrenciler 
ya da mezunlarımız ile birebir görüşmeler 
gerçekleştirerek hangi mesleği ya da hangi 
sektörü seçmeleri gerektiği; seçtikleri 

sektörde iş bulabilmeliri için kendilerinde ne 
gibi farklar yaratmalılar, hangi firmalarda/
sektörlerde staj yapmalılar, hangi projelerde 
yer almalılar gibi konularda sohbet ederek 
kariyer yollarını çizmelerinde yardımcı 
oluyoruz. Bir anlamda Kariyer Koçu olarak 
çalışıyoruz.

7-Mezun olan öğrenciler sizinle iletişimi 
koparmayıp yaptığınız etkinliklerde  
yer  alabilir  mi, çeşitli imkanlarınızdan  
faydalanabilir mi? Bunun için nasıl bir iletişim 
kuruyorsunuz?

Kariyer Günleri kapsamında mezunlarımız 
çalıştıkları sektörleri tanıttılar. Bu sayede 
öğrenciler kendileri ile aynı yollardan geçmiş 
kişiler ile görüşme imkanı bularak sadece 
sektörler hakkında bilgi almakla kalmayıp 
kendileri ile yanı yollardan geçmiş kişiler ile 
sohbet etme imkanını yakaladılar. 

Mezunlarımızın iletişim bilgilerini güncel 
tutmaya özen gösteriyoruz. Üniversite 
yayınlarını mezunlarımız ile paylaşarak 
Üniversitemizde yaşananları ve değişimi 
kendileri ile paylaşma şansını elde etmiş 
oluyoruz. Bu sene Eylül ayında ilkini 
gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Atılım 
Üniversitesi Gözleme Günü ile senede en az 
bir kez mezunlarımız ile bir araya gelmeyi 
planlıyoruz.

2011 – 2012 Akademik yılında Atılım 
Üniversitesi Mezunlar Derneği ile ortaklaşa 
başlayacağımız Mentorluk Projesi ile 3. Ve 
4. sınıf öğrencilerimiz kariyer gelişimlerinde 
mezunlarımızdan danışmanlık alabilecekler.

8-Yapılan çalışmaları, etkinlikleri ya da 
çeşitli imkanları mezunlar ve öğrenciler nasıl 
takip edebilir?

Yaptığımız ya da yapacağımız tüm 
etkinliklerimizi, gelen iş/staj taleplerini web 
sayfasında duyuruyoruz. Bölüme ya da sınıfa 
özel bir etkinlik gerçekleştireceğimiz zaman 
ise Üniversite tarafından kendilerine verilen 
e-posta adreslerine duyuru gönderiyoruz. Web 
sayfamızı ve e-posta adreslerini düzenli olarak 
kontrol ederlerse tüm etkinliklerimizden ve 
iş/staj olanaklarından haberdar olabilirler.                                                                                                                                     

Röportaj: Seyyide YILDIRIM
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‘

Ne Okuyalım?
Ne İzleyelim?

                                                                                                                

                                                                                                         

Ne izleyelim? Ne Dinleyelim?

Bu Kitapta Ne Hayatlar Gizli
NTV yayınlarının sıra dışı kitabı ‘Nasıl Bilirdiniz?’ 68 

ünlü isme dair gizemleri barındırıyor.Tek ortak yönleri 
şu anda yaşamıyor olmaları olan 68 ünlü kişi, tarihe 
isimlerini yazdırırken değişik yaşam yönleriyle de ilgi 
topluyor. Bu dünyada unutulmaz izler yaratan ünlülerimizin 
bazılarının gün yüzüne çıkmamış yönlerinden bazılarını 
sıralayalım sizin için;Marx, Das Kapital’i ayakta durarak 
yazmıştı. Cengiz Han’ın mezarının yerini sadece dişi bir 
deve biliyordu. Leonardo’nun matematik ve geometri 
bilgisi çok zayıftı. H. G. Wells zamanının en büyük 
çapkınlarından biriydi. Nikola Tesla’nın en ciddi aşk 
ilişkisi bir güvercinleydi. Florence Nightingale hayatının 
son elli yılını yatalak olarak geçirdi. Enteresan bilgileri 
içeren kitap, okuyucularını birçok yaşama dair çerçeveler 
çiziyor.  John Lloyd ve John Mitchinson tarafından 
hazırlanan kitapta maymun besleyenlerden, sahte kimliklerle 
insanları dolandıranlar, değerleri ancak ölümlerinden sonra 
anlaşılanlar ve daha nicesi gizemlerini bizlerle dolaylı 
yoldan paylaşmış oluyor. Okurlarına tarihten dedikodular 
sunan çok güzel bir yaz kitabı. 
Keyifli okumalar dileriz.     

Selmin ARIKAN

Şarkının Latin hali…
Bizim şarkıları bir de Latin haliyle dinleyelim dedik ve 

Emir Ersoy’un Projecto Cubano çalışmasını inceledik. 
Yaz aylarının güzel zamanlarını Latin müziği eşliğinde 
keyiflendirmek isteyenler için müthiş bir albüm. Ajda 
Pekkan, Yaşar, Kenan Doğulu, Funda Arar, Emre Altuğ, 
Ayça Varlıer, Deniz Seki ve Kubat’ın sevilen eserlerini 
seslendirdiği albüm Latin ritimleriyle ruhunuzu keşfediyor. 
Türk pop müziğinin önemli isimlerinin katkılarıyla 
oluşturduğu ve sahipsiz sokak hayvanlarına ithaf ettiği 
‘10 Şarkı 10 Şarkıcı’’ albümünün ilk klip çalışması Ayça 
Varlıer’in seslendirdiği Bir Zaman Hatası adlı parçaya 
çekildi.
 
Güzel yaz zamanlarınıza keyif katması dileğiyle…
       

     
     Selmin ARIKAN 

Atılım Üniversitesi Müzik Topluluğu; 
2004 yılında bir grup müziksever 

öğrenci tarafından bir araya gelinerek kuruldu 
Kurulduğu dönemden itibaren okulumuzda 
müzikle ilgilenen veya herhangi bir enstrüman 
çalan, sadece müzik dinlese bile müzik 
kelimesine aşina olmuş öğrencilerin buluşma ve 
bir araya gelme noktası olmaya devam ediyor.

Topluluğun başkanı Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi Murat Çöl. 
Çöl, topluluğun amacını ve geldikleri noktayı 
şu şekilde anlatıyor: ‘’Düzenlemiş olduğumuz 
dinletiler ve toplantılarla müzikle ilgilenen 
arkadaşlarımızı bir araya getirmeyi amaçlayan 
topluluğumuz bu amacına ulaşmış ve de yapmış 
olduğu yenilik ve aktivitelerin devamlılığıyla 
da daha da fazla kitleye hitap etmeyi başardı;  
geçen yıl düzenlenen THM koro yarışmasına 
katıldık ve üçüncü olduk .’’

Topluluğun düzenlemiş olduğu aktiviteler ise 
oldukça fazla. Düzenlenen  aktiviteler arasında 
halk müziği dinletileri, gitar dinletileri, ney 
dinletileri, çeşitli pop ve rock konserleri yer 
alıyor. 

Ayrıca bünyesinde bulunan ve Müzik 

Topluluğunun alt topluluğu olan Bağlama 
Topluluğu da okulumuzda Rektörlük ve diğer 
topluluklarla birlikte düzenlenen aktivitelerde 
ve okulumuz bünyesindeki Türk Halk Müziği 
korosunda orkestrada yer alıyor. 

Müzik Topluluğu ayrıca, bahar şenliklerinde 
öğrencileri daha sıcak bir ortamda bir araya 
getirmek amacıyla çeşitli müzik gruplarına 
sahne imkanı sağlıyor. Müzik topluluğu ile 
ortak çalışan Atılım Bağlama Topluluğu 
(ABAT) da her dönem üniversitemizde çeşitli 
konserler düzenliyor.

Mühendislik Fakültesi zemin katta yer alan 
Müzik Topluluğu odasında gitar, bağlama 
gibi çeşitli enstrümanlar yer almakta ve bu 
enstrümanlarla ilgili kurslar düzenleniyor.  

Toplulupa üye olmak isteyen öğrencilerin ise 
Mühendislik Fakültesi zemin katta bulunan 
Müzik Odasına gelerek üye kayıt formunu 
doldurması yeterli. 

Topluluğun sloganı ise oldukça davetkar 
“Atılım’ın müziğe açılan kapısından içeri 
girmek istemez misiniz?”

Haber: Deniz Aygün

Atılım’ın Müziğe Açılan Kapısı
Atılım Müzik Topluluğu 2004 yılından bu yana, düzenlediği etkinlikler, 
katıldığı yarışmalar ve bahar şenliklerine verdiği destekle okulun en renkli 
topluluklarından birisi...

Tanrılar ve İnsanlar
Cezayir İç Savaşı sırasında gerçekleşen ve Tibhirine 

Trajedisi olarak bilinen gerçek olaylardan esinlenilen film, 
tarihi verileri birebir sunmak yerine Müslüman ve Hristiyan 
kardeşliğinin yaşandığı o çevrede olayların ardında yatan 
hissiyatı ve cemaat içerisinde nelerin tehlikeye atıldığını 
irdeliyor. Filmin başrollerinde Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale ve Olivier Rabourdin yer alıyor.
Mağrip’te 1990’larda, dağların tepesinde bir manastır... 

Sekiz Fransız Hristiyan keşiş, Müslüman köylülerle yan yana 
huzur içinde yaşamlarını sürdürüp giderlerken yaşadıkları 
ülke birden karışır. Yabancı işçiler kökten dinciler tarafından 
katledilmiş, şiddet olayları bölgeye hâkim olmuştur. 
Yaklaşmakta olan tehlikeye rağmen keşişler, bedeli ne olursa 
olsun yerlerinden kıpırdamamaya kararlıdırlar. Ordu onlara 
koruma teklif eder, ama keşişler bunu da reddeder. Bir süre 
sonra, kaçınılmaz olan başlarına gelir ve militanlar manastırı 
basar. Keşişler pes etmese de artık aralarında anlaşmazlıklar 
vardır. Bazıları kalmaya kararlıdır, bazıları gitmek ister... 
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Geride bıraktığımız 2010 2011 eğitim ve 
öğretim döneminde, Atılım Üniversitesi 

Spor Koordinatörlüğü birçok önemli 
faaliyetlere imza attı. Atılım Üniversitesinin 
sosyal etkinliklere vermiş olduğu destek, 
sporda da kendisini göstedi.  

Üniversitemiz Spor Koordinatörlüğü’ne 
bağlı birçok yeni branşlar açıldı ve Spor 
Koordinatörlüğü’ne bağlı olan diğer 
branşlarda önemli dereceler aldı. 

2010-2011 sezonu içersinde üniversitemiz 
liglere, turnuvalara ve özel etkinliklere 
katılarak önemli başarılara imza attı.

g Voleybol erkek takımımız Türkiye 
Üniversiteler arası 2.lig Kategorisinde 6. 
oldu. 

g Buz Hokeyi Takımımız bu sene 
yeni kurulmuştur ve kuruldukları ilk yılda 
Üniversiteler arası Türkiye Şampiyonasında 
6. oldular.

g Bayan Voleybol Takımımız Türkiye 
Üniversiteler arası 1.lig Kategorisinde 4. 
oldu.

g Hentbol takımımız Türkiye 
Üniversiteler arası 2.lig Kategorisinde 2. 
oldu. 

g Okçuluk takımımız Üniversiteler arası 
Türkiye Şampiyonasında  42 üniversite 
arasından ilk 8’e girdi.

g Salon Futbol Takımımız Türkiye 
Üniversiteler arası 2.lig Kategorisinde 

mağlubiyet almadan averajla 2. oldu. 

g Futbol takımımız Türkiye Üniversiteler 
arası 2.lig Kategorisinde 6. oldu. 

g Erkek Basketbol Takımımız Türkiye 

Üniversiteler arası 1.Lig Kategorisinde 
namağlup şampiyon olmuştur ve Süper Lig’e 
terfi müsabakalarına gitmeye hak kazandı.

g Bowling  Branşında VURAL ALPHAN 
ALKAN Üniversiteler arası Türkiye 
Şampiyonası 3. oldu.

g Eskrim Branşında  SOLMAZ SİMGE 
UĞURLU Üniversiteler arası Türkiye 
Şampiyonası 3. oldu.

g Yüzme Takımımızdan Cansu 
Gökçe ÖZTEN 2 gümüş 2 bronz madalya 
kazanmıştır. Yine Yüzme takımımızda İnanç 
BARUTÇU 1 gümüş ve 1 bronz madalya 
kazandı.

g Amerikan Futbol Takımımız Türkiye 
Üniversiteler arası 1.Lig Kategorisinde 
mağlubiyet almadan yenilgisiz şampiyon 
olmuş ve gelecek sene Süper Lig de 
oynamaya hak kazandı.

Tüm bu bireysel ve takım olarak almış 
oldukları başarılarından dolayı başta Atılım 
Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü’nü ve 
takım oyuncalarını, Atılım Haber olarak 
tebrik ediyor ve bu başarıların devamını 
gelecek sezonda da devam ettirmelerini 
temenni ediyoruz. 

Mehmet USLU

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü Branş Dereceleri ile göz doldurdu. Atılım Üniversitesi hem bireysel dallarda hem de takım 
oyunlarında önemli başarılara imza atarken, Amerikan Futbolunda Süper Lig’de oynamaya hak kazandı.

Potanın Perileri, 
Polonya’da 
düzenlenen Avrupa 
Kadınlar Basketbol 
Şampiyonası 
finalinde son 7 
turnuvada madalya 
alan Rusya’ya 
yenildi, ama 
tarihimizde ilk kez 
gümüş madalya 
kazandı. Ay-Yıdızlı 
ekip olimpiyat 
elemelerine 
katılacak.

POLONYA’DA 
Avrupa Kadınlar 
Basketbol 
Şampiyonası 
finaline kadar 
yükselerek tarihi 
bir başarıya imza 
atan Potanın 
Perileri, final 
maçında Rusya’ya 
59-42 mağlup oldu. Avrupa ikincisi olan 
Milliler, ülkemize ilk kez gümüş madalyayı 
getirmesini başardı. İlk periyotta Rusya’nın 
uzunları karşısında etkisiz kalan A 

Milli Takım, birinci çeyreği 11 sayı farkla 
19-8 geride tamamladı.

İkinci yarıda yorgunluk gözüktü

İkinci çeyrekte biraz oyunu dengeleyen 

Milliler, Rusya 
karşısında daha etkili 
gözüktü. Ay-Yıldızlı 
ekip devreyi 33-
23 geride kapattı. 
İkinci yarı Periler’de 
yorgunluk belirtileri 
ortaya çıktı. Dış 
atışlarla kımıldayan 
Ay-Yıldızlı ekip, son 
çeyreğe 12 sayı geride 
girdi. Rusya’nın güçlü 
oyuncuları son periyotta 
oyuna ağırlığını 
koydu. A Milli Takım, 
Rusya’ya 59-42 mağlup 
olmaktan kurtulamadı.

Olimpiyat ve 2013’ün 
biletini aldık

Rusya’ya yenilen 
Milliler, gümüş 
madalya kazanarak 
herkesi gururlandırdı. 
Ay-Yıldızlı ekip, daha 

önce sadece 1 kez çeyrek final oynadığı 
turnuvada gümüş madalya kazanarak 
tarihe geçti. Fransa, Çek Cumhuriyeti ve 
Hırvatistan ile Olimpiyat elemesi oynamaya 

hak kazanan Periler, ilk  sıra içinde yer aldığı 
için 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na 
da direkt katılma hakkı kazandı. Rusya ise 6. 
kez çıktığı finalde 3. kez şampiyon oldu

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda 2. olarak büyük başarıya imza attı. 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve Olimpiyat biletini aldı.

Periler Yüzümüzü Güldürdü

Sporda da başarılı bir yıl oldu
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Şerif Kerem Baykurt
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

Mezun olduğum için çok mutluyum çok heyecanlıyım 
4 yıl nasıl geçti farkına bile varamadık. Hocalarımı çok 

seviyorum ve onları çok özleyeceğim. Hepsine tek tek teşekkür 
ediyorum. Üstümüzde emekleri çok büyük.

Farklı şehirde yaşıyorum ve bütün ailem destek vermeye 
çalıştı. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım 

ve aileme bu güzel günü yaşattığım için de çok mutluyum. 
Mezun olan arkadaşlara hayatlarında başarılar dilerim. 

Atılım Üniversitesi’nden mezun olduğum için, kendimi 
çok mutlu hissediyorum. Öğrencilik hayatımın sonuna 

geldiğim için çok heyecanlıyım.

Çok mutluyum, mezun olan herkese hayatlarında başarılar 
diliyorum. Dilerim herşey gönüllerince olur. Bana kattıkları 

herşey için Atılım’a teşekkür ediyorum.

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü 
2010-2011 yılında bölüm 2.si olarak tamamladım. Bölüm 

hocalarımıza bize geleceğe umutla bakmamıza vesile olduğu 
için teşekkür ediyorum.

Güzel bir rüyanın sonuna geldik. Hayallerimizi 
gerçekleştirmenin onuru ve gururu içindeyiz. Kendi 

açımdanda ayrıca çok önemli bir başarıya imza attığımı 
düşünüyorum. İnanıyorum ki Atılım Üniversitesi bana çok şey 
kattı. Üzerimde emeği geçen önce aileme sonra da hocalarıma 
sonsuz teşekkürler.

Öğrenim hayatımızın en önemli safhasının en heyecanlı 
günlerini yaşadığımız şu günlerde, emeklerimizin 

karşılığını aldığımızı görmek şüphesiz tarif edilemez bir 
duygu. Üniversite hayatım boyunca yanımda yer alan biricik 
ailem, sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer hocalarımıza sonsuz 
teşekkür ediyorum.  

           Jale Akdemir

Harun Karakaya

        Günce Şengün

   Funda Gül Kocabay         Pınar Aslan 

Pelin Yüzbaşıoğlu

         Merve Genel

         Nuri Kesin

Eren Koç

Ge l e c e ğ e  İ z  B ı r ak ın !

Mutluluk buysa mutluyum. Ancak gelecek yıl çift 
anadaldan mezun olacağım için çok da mezun gibi 

hissetiyorum. Gelecek beni bekliyor, herşeye hazırım. 
Atılım’la devam.

Okulda 5 senemi çok güzel geçirerek sonunda mezun 
olma  mutluluğuna kavuştum. Öğrencilik hayatımı 

sonlandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

A r t ı k  M e z u n u z !


