
►Yeni Zelanda, güney yarım kürede, 
Avustralya'nın güneyinde 2 adadan 
oluşan doğal güzelliklerin bol ve de 
çeşitli olduğu bir ülke... (12’de)
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Geçtiğimiz ay, Haziran hava sıcaklıklarını 
aratmayan günlerle geçti. Böyle günleri 
özleyenler için çok hoş. Ancak bu durum 
aşırı sıcak geçecek bir yaz mevsiminin, 
dolayısıyla da bazı sorunların habercisi 
olabilir mi? Tahminlere göre yanıt ne yazık 
ki, evet. Toplam 92 gün süren yaz aylarının 
en az 64 gününde, sıcaklıklar mevsim 
normallerinin üzerinde geçebilir... (3’te)

NDS 2013 EDEBİYAT ÖDÜLÜ MURAT GÜLSOY’UN
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Notre Dame de 
Sion'lular Derneği tarafından...
ÜNLÜ RESSAM BELLİNİ’NİN HAYATI ROMANLAŞTIRILDI.
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresini yapan İtalyan ressam 
Bellini'nin İstanbul'daki yaşantısı romanlaştırıldı...
DAN BROWN’DAN “CEHENNEM”
Da Vinci Şifresi kitabıyla dikkatleri üzerine toplayan ve 
olayların geçtiği mekanların ziyaretçi sayısını artıran yazar 
Dan Brown'ın... (13’te)

►Atılım’da, Hayata Hazırlık ve 
 Hayata Atılım Programı
 Öğrenim hayatının başındaki genç bireylere 

hayat ve gelecek hakkında tavsiyeler... (2’de)
►Provost’un Köşesi (3’te)
►Çankaya İlçesi Rehber Öğretmenleri 
 Y Kuşağı Semineri İçin Üniversitemizdeydi
 Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile 

Atılım Üniversitesi arasında imzalanan ve 
binlerce öğrenciyi, ailelerini... (5’te)

►Bir hayal nasıl gerçek oldu?
 Öncelikle belirtmek isterim ki her şey tamamen 

şanstan ibarettir. Okulda vakit geçirecek yer 
konusunda sıkıntı yaşarken... (8’de)

►Sıra Maduro’da...
 Venezuela, 7 Ekim 2012’de, ülke tarihinin 

en yüksek katılım oranıyla (% 80,7) 
gerçekleşen başkanlık seçimlerinde... (9’da)

►Ruh Halini İnceleyen Bir Uygulama  
 Cambridge Üniversitesinden uzmanlar akıllı 

telefon verileri ile kullanıcının ruh halini 
ölçmeye ve mutluluk oranını... (10’da)

►Borsa Nedir?
 Günümüzde ekonomiler tümüyle borsa denilen 

bir mekanizmaya endeksli. Dünya borsa 
piyasalarında herşey yolundaysa... (11’de)

►Dalış Meraklılarına Güzel Haber
 Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki 60'ı 

aşkın noktada, dalış eğitimleri... (15’te)
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Bunaltıcı Sıcaklar 
Kapımızı Tıklatıyor

2013’ün İz Bırakan Öğrencileri Belli Oldu
Atılım Üniversitesi İz Bırakan 50 Öğrenci 
Programı’nın sonuçları açıklandı. Zorlu 
kriterleri yerine getirmeyi başaran 
öğrenciler arasından öne çıkan 50 kişi için 
17 Mayıs Cuma akşamı yemekli bir ödül 
töreni düzenlendi. Öğrenci yakınlarının da 
davetli olduğu törende Üniversitemizin 
akademik ve idari yöneticileri... (4’te)

Abant Milli Parkı

Üç Edebiyat Haberi

Hacer Erar ile Eğlenceli Bilim Merkezi 
►Kampüsümüzde, havuzun 

arkasında bulunan küçük 
barakaya gelip giden küçük 
ya da minik öğrencileri 
mutlaka görmüşünüzdür.  
O barakada onlara bu kadar 
ilginç gelen ne var? Yanıt 
için sizi çok bekletmeyelim. 
Eğlenceli... (7’de)

►Abant’ta her mevsimin farklı farklı 
güzellikleriyle karşılaşırız. Abant Milli Parkı 
için, “belirli zamanlarda gidilir” gibi bir 
tanım yapmak, neredeyse olanaksız. Abant, 
çevresindeki şehirlerde yaşayan insanlar... (14’te)

Yeni Zelanda

Amerika’nın Klasik Müziği: Caz
►Caz 

kendisinin 
temeli olan 
blues gibi, 
tamamen 
Amerika'da 
doğmuş 
ilk müzik 
akımlarından biri. Başlangıçta caz 
hareketli gruplar tarafından çalınan 
sadece bir dans müziğiydi... (6’da)
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Öğrenim hayatının başın-
daki genç bireylere hayat ve 
gelecek hakkında tavsiyeler 
vermesi ve öğrencilerin eğitim 
hayatlarında onlara yol göster-
mesi amacıyla, “Hayata Hazır-
lık ve Hayata Atılım Programı” 
Sunum Toplantısı 30 Nisan 
2013’te, Mütevelli Heyet Baş-
kanlığı Binası Büyük Toplantı 
Salonu’nda düzenlendi.

Hazırlık Okulu öğrencilerinin katıldığı toplantıda, Üniversitemiz Mütevelli 
Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, öğrenime Atılım’da bu yıl başlayan genç öğrencilere 
Hayata Hazırlık ve Hayata Atılım başlıklı iki sunumunu aktardı. Bireyin doğum-
dan ölüme geçen sürede yapması gerekenlere ilişkin öğrencilere yön göstermesi 
amaçlanan sunumlar, öğrencilerin de aktif katılımıyla interaktif bir ortamda ger-
çekleşti. Daha sonra, fuaye alanında düzenlenen kokteylde Hazırlık Okulu öğren-
cileri sunumlarla ilgili görüşlerini Yalçın Zaim ile paylaştı.

Atılım Üniversitesi ile 
TUSAŞ-Türk Havacılık ve 
Uzay Sanayi A.Ş. arasında, 2 
Mayıs 2013’te bir Eğitim ve 
Araştırma İşbirliği protokolü 
imzalandı. TUSAŞ’ın Ka-
zan-Ankara’daki tesislerinde 
gerçekleşen imza töreninde, 
protokole Atılım Üniversitesi 
adına Rektör Prof. Dr. Ab-
durrahim Özgenoğlu, Pro-
vost Prof. Dr. Hasan Akay, 
Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Gülhan Özba-
yoğlu; TUSAŞ adına Strateji 

ve Teknoloji Yönetimi Başkanı Yılmaz Güldoğan, İnsan Kaynakları Başkanı Oya 
Tansu, Teknoloji Yönetimi Müdürü Serdar Gökpınar, Eğitim Müdürü Kılıç Ali 
Temiz ve Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimiz Yönetim Kurulunda 
TUSAŞ’ı temsil eden İmalat Teknolojileri Müdürü Hürriyet Eğilmez katıldı.

Gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Atılım Üni-
versitesi ile TUSAŞ arasında, ileriye dönük proje beklentileri tanımlanmış ve kar-
şılıklı araştırma geliştirme, proje destek ve akademik faaliyetlerin düzenlenmesine 
yönelik konumlandırmanın kapsamı genel hatlarıyla şekillendirildi. Üniversitemiz 
önümüzdeki haftalarda, TUSAŞ ile teknik konularda toplantılar düzenlemeyi 
planlanlıyor.

İmzalanan protokol hakkında ayrınıtlı bilgi almak ve işbirliğine katkıda bulun-
mak isteyen yönetici ve öğretim elemanlarımız Provost Prof. Dr. Hasan Akay’dan 
bilgi alabilirler.

Üniversitemiz tarafından düzen-
lenen “Hayata Atılım Programı” çer-
çevesinde, 6 Mayıs günü usta tiyatro 
ve sinema oyuncusu Metin Akpınar 
öğrencilerimizle bir araya geldi. Saat 
14.00’te başlayan ve özellikle Hazırlık 
Okulu öğrencilerinin izlediği progra-
ma Provost Prof. Dr. Hasan Akay ve 
Hazırlık Okulu hocaları da katıldı.

Üniversitemizin davetinden duy-
duğu memnuniyeti belirten Metin 
Akpınar, sunumunda evrenin oluşu-
mundan günümüze kadar insan haya-
tı ve değerleriyle ilgili bilgi ve dene-
yimlerini aktardı.

Öğrencilerimizin sorularıyla renklenen programda Akpınar’a sanattan, siyasete 
kadar pek çok alanda sorular yöneltildi.

Bu yıl 11. kez düzenlenen “Erasmus Student Network” Türkiye 2013 Bahar Ulu-
sal Platformu 3-5 Mayıs günlerinde, üç gün süreyle ESN Atılım topluluğu tarafın-
dan üniversitemizde gerçekleştirildi. Yirmi sekiz üniversiteden 150 kişinin katıldığı 
bu organizasyonun ev sahipliğini Atılım Üniversitesi yaptı.

Ulusal Platformlar sayesinde yılda iki kez bir araya gelen, “Erasmus Student 
Network” Türkiye Şubeleri toplantılar sırasında görüş, fikir, proje alış-verişinde bu-
lunuyor; bununla da kalmayıp öğrenci ağının geleceğine yön veriyorlar.

Ağın üyesi olan yerel şubeler, üniversitelerinde kayıtlı resmi öğrenci kulüpleri 
olurken, öğrenci-öğrenci yardımlaşması esaslı ve tamamen gönüllü faaliyet gösteren 
şubelerin üyeleri de öğrencilerden oluşuyor. Bu sayede ESN, Avrupa’nın en büyük 
disiplinler arası öğrenci kuruluşu olarak ifade ediliyor.

Erasmus programından faydalanıp ülkesine geri dönen öğrencilerin ve Avrupa 
Komisyonunun da desteğiyle 1989 yılında kurulan “Erasmus Student Network” bu-
gün, 36 ülkede, 400’ün üzerinde yüksek eğitim kurumunda faaliyet gösteriyor. Tür-
kiye bu ağa 2005 yılında katıldı.

Atılım’da, Hayata Hazırlık ve 
Hayata Atılım Programı

Atılım Üniversitesi ile TUSAŞ arasında 
Eğitim ve Araştırma İşbirliği Protokolü 
İmzalandı

Metin Akpınar Üniversitemizdeydi

“Erasmus Student Network” 
Türkiye Ulusal Platformu 
Üniversitemizdeydi

Altı Sigma Günü Etkinliği

En aktif öğrenci kulüpleri-
mizden bir olan Endüstri Mü-
hendisliği Öğrenci Kulübü'nün 
(IESC) düzenlediği "Altı Sig-
ma Günü" ana başlıklı eğitim 27 
Nisan 2013 Cumartesi, 09.30 - 
18.00 saatleri arasında Hukuk 
Fakültesi Orhan Zaim Kon-
ferans Salonu’nda gerçekleşti-
rildi. Eğitim, Rektör, Prof. Dr. 
Abdürrahim Özgenoğlu'nun 
ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz'ın açılış ko-
nuşmalarıyla başladı. Ankara Netmon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zaman-
da OSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kurt'un “Sektörün Prob-
lemleri ve Bizlerden Beklentiler” başlıklı konuşması ile devam etti. Etkinlik içinde 
yer alan panelde Arçelik A.Ş.'den Kalite Güvence Mühendisi ve uzman kara kuşak 
Hakan Haskılıç, Erkunt Sanayi A.Ş.'den Endüstriyel Performans Müdürü ve Yalın 
Altı Sigma Proje Koordinatörü Mehmet Erhan İşkol ve Ford Otosan'dan uzman 
kara kuşak Erkan Turan örnek Altı Sigma projelerini ve tecrübelerini dinleyicile-
re aktardı. Etkinliğin ikinci bölümüne S.P.A.C Danışmanlık’tan Erhan Barış Erge 
tarafından verilen yalın altı sigma eğitimi ile devam edildi. Eğitimde altı sigmanın 
öneminden, sektördeki kullanım alanlarına kadar birçok konu Erge tarafından ko-
nuklara aktarıldı. Etkinliğin sonunda Borusan Holding tarafından hazırlanan "Kod 
Adı: L6Sigma" adlı kitap yapılan çekilişle katılımcılara dağıtıldı.

Bu yıl 11. kez düzenlenen 
Angora Kupası’nda, Üniversi-
temiz Bayan Voleybol takımı 2. 
olurken, Türkiye Üniversitelera-
rası Eskrim Şampiyonası’nda da 
öğrencilerimizden Solmaz Sim-
ge Uğurlu ‘Flöre’ dalında gümüş 
madalya, yine öğrencilerimizden 
Ayşe Begümhan Bilgin “Kılıç” 
dalında altın madalya kazandı.

Bayan Voleybol Takımımızdan ve 
Eskrim Oyuncularımızdan Başarılar
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Bunaltıcı Sıcaklar Kapımızı Tıklatıyor

PROVOST’UN KÖŞESİ
Prof. Dr. Hasan U. Akay -  Atılım Üniversitesi

hakay@atilim.edu.tr

Sevgili Öğrencilerimiz,
Mezuniyet tören tarihinin yaklaştığı bugünler-
de mezun olacaklarınıza şimdiden hayat boyu 
başarılar ve mutluluklar diliyorum.  Bu vesileyle 
mezunlarımızın aldıkları eğitim sayesinde bizi 
gittikleri yerlerde her zaman en iyi şekilde tem-
sil edeceklerine inandığımı belirtmek istiyorum.  
Kendilerinden Üniversitemiz ile bağlarını ko-
rumalarını ve Kariyer Planlama ve Mezunlarla 
İlişkiler Ofisimiz (http://cpa.atilim.edu.tr/) ile 
teması ihmal etmemelerini öneriyorum.  Genç 
ve dinamik bir dernek olan Mezunlar Derne-
ğimizle de (http://www.atilim-med.org.tr/) 
ilişkilerini hayat boyu sürdürmelerini temenni 
ediyorum.  Küresel ekonominin ve teknoloji-
nin hızla gelişmesi nedeniyle günümüzde hayat 
boyu eğitimin önemi hergün daha artmaktadır.  
Mezun olacaklarınızın, bir işe girseniz veya gir-
meseniz de, yüksek lisans ve doktora gibi lisan-
süstü programlara başvurmayı planlamaları her 
zamankinden daha önem kazanmıştır.  Küresel 
ekonominin yarattığı çetin rekabet nedeniyle 
lisansüstü diplomalar sizlere iş dünyasında ay-
rıcalık kazandıracak ve daha fazla başarı yolları 
açacaktır.  Üniversitemizde mevcut çok sayıda 
lisansüstü programlar ve sağlanan olanaklar ko-
nusunda Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ens-
titüleri Müdürlüklerimizden bilgi alabilirsiniz.  
Lisanüstü programlara hazırlığa erken başla-
manız ilerideki başarı düzeyinizi önemli dere-

cede arttıracaktır.  Lisansüstü diplomalarınız 
olsun olmasın, kendinizi sürekli yenilemek ça-
bası içinde olursanız iş hayatınızda daima daha 
başarılı olursunuz.  Bu da  hayat boyu öğrenim 
felsefesini benimsemekle mümkün olur.

Önümüzdeki haftalar bir kısmınız yaz döne-
minde ders alacaksınız.  Yazın bizimle birlikte 
olacaklara yaz dönemine hoş geldiniz diyerek 
çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum.  
Bazılarınız yaz stajı yapacak, seçtiğiniz mesle-
ğin gerçek hayattaki uygulamalarını görecek, 
çok şeyler öğrenecek, değerli deneyimler ka-
zanazaksınız ve Üniversitemizi değişik iş sek-
törlerinde temsil edeceksiniz.  Hepinize üstün 
başarılar diliyorum.  Bir kısmınız Erasmus 
programı aracılığıyla veya kendi girişimlerinizle 
yurtdışında stajınızı yapacak veya bir üniversi-
tede değişim programına katılacaksınız.  Böyle 
bir deneyimin sizin için çok değerli olacağı ka-
nısındayım, zira yurtdışında iken, belki yurdu-
muzu özleyeceksiniz, ama başka kültürleri öğ-
renecek, İngilizce’nizi geliştirecek, hergün yeni 
şeyler öğreneceksiniz.  Döndüğünüzde dene-
yimlerinizi bizlerle paylaşacağınızı umuyorum. 

Hazırlık Okulu’nu başarı ile tamamlayan öğ-
rencilerimiz geçen yaz olduğu gibi bu yaz da 
Malta’da İngilizce dil eğitimi okulu ESE’de 
(http://www.ese-edu.com/) bir ay kısmi burslu 

olarak dil eğitimi görebileceklerdir.  Bu progra-
ma katılmaya hak kazanan öğrenciler İngilizce 
konuşma, okuma ve yazma yeteneklerini iyileş-
tirmenin yanı sıra yeni bir kültürü tanıyacak, 
eğlenceli günler geçireceklerdir.  Bu programa 
katılacak olanlara şimdiden başarılar diliyorum.

Bidiğiniz gibi Lisans Araştırma Projeleri (LAP) 
Programı, Üniversitemiz öğrencilerinin araştır-
macı öğretim elemanlarımızın yönetiminde bir 
ekip halinde araştırma projeleri yürütmelerini 
destekleyen bir programdır.  Öğrenci gelişimine 
yönelik önemli programlarımızdan biri olan bu 
programın amacı Üniversitede araştırma kültü-
rünü zenginleştirmek, öğrencilere lisans sevi-
yesinde araştırma zevki aşılamak, yaratıcılık ve 
girişimciliklerini desteklemek ve onlara takım 
çalışması deneyimleri kazandırmaktır.  Bu yıl 
34’ü gönüllü olmak üzere, 175 öğrencimiz 46 
öğretim elemanımızın danışmanlığında takım-
lar halinde üzerinde çalıştıkları 19 ayrı projeyi 
16 Mayıs günü öğretim elemanlarına ve öğren-
cilere hazırladıkları posterlerle LAP şenliğinde 
sundular.  Posterleri değerlendiren jüriler sosyal 
bilimler ve fen bilimleri alanlarında  ilk üç sıra-
ya giren en iyi projeleri seçtiler.  

Bu yıl Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 
Öğrencisi Programına seçilen öğrenciler onu-
runa verilen ödül töreni 17 Mayıs gecesi ger-

çekleşti.  Törene öğrencilerin davetli yakınları 
ile birlikte Üniversitemizden davetli akademik 
ve idari birim yöneticileri katıldılar.  Törende ilk 
beşe giren ve birinci olan öğrencilerin isimleri 
açıklandı onlara para ödülleri yanısıra Üniver-
sitemizde mobil eğitimin simgesi olacak birer 
mPAD hediye edildi.  Akademik başarıları-
nın yanısıra ders dışı faaliyetlerde topluma ve 
Üniversiteye hizmet vermiş ve sportif, sanatsal 
ve kültürel faaliyetlerde bulunmuş öğrencileri-
mizi tanımak ve tanıtmak amaçlı bu programa 
seçilen öğrencilerimizi kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.  Başarılı öğrencilerimizin 
sayısı arttıkça ve başarıları duyuldukça diplo-
malarınızın değeri daha da artacaktır.  2013’ün 
İz Bırakanları ile http://izbirakan50ogrenci.
atilim.edu.tr/2012-iz-birakanlari adresli web 
sayfasında tanışabilirsiniz. 

Gördüğünüz gibi Üniversitemizde öğrenci 
odaklı çesitli çalışmalar yürütülmektedir, hep-
si sizlerin gelişimi ve daha iyi eğitim görmesi 
içindir.  Gelecek akademik yıl başında sizlerle 
başka gelişmeleri paylaşabilmek umuduyla yaz 
aylarınızın başarı, sağlık ve esenlik dolu geçme-
sini diliyorum.

� Ali TOPALOĞLU

etkinliklerinin en düşük seviyede oldu-
ğunu, 2013 yaz dönemindeyse güneş 
lekelerindeki artışların tepe noktasına 
ulaşacağını vurguladı.

Kadıoğlu, Enstitü’nün bu yıl yaz 
mevsimi için yaptığı hava sıcaklığı tah-
minlerine göre, Karadeniz ve güney 
illeri dahil olmak üzere Anadolu’nun 
doğusu hariç, Türkiye’nin büyük bölü-
münde, özellikle de batısında hava sı-
caklıklarının yüzde 75 oranında, mev-
sim normallerinin üzerinde geçeceğini 
vurguladı. 

Toplam 92 gün süren yaz aylarının 
en az 64 gününde sıcaklıkların mevsim 
normallerinin üzerinde geçeceğinin 
tahmin edildiğini vurgulayan Kadıoğ-
lu, şöyle devam etti: ‘’Bu tahminde, 
sadece havayla ilişkili sıcaklıktan bah-
sediliyor. Bu değerlere ozon tabakası-
nın delinmesinin etkileri dahil değil. 
Yeterince yeşil alan ve planlanmadan 
yoksun şehirlerde, hava sıcaklığının 
kırsal alana göre 9 dereceye kadar daha 
yüksek olabildiği de unutulmamalı. 
Hesapta olmayan bir de nem var. Yani 
sıcak ve nemli havalarda ısıyla nemin 
birleşimi de kalp, solunum yolu hasta-
lıklarını tetikleyerek kitlesel ölümlere 
yol açabilir. Örneğin, Ağustos 2003’te, 
Fransa ve İspanya civarında, sıcak hava 
dalgaları nedeniyle yaklaşık 35 bin kişi 
hayatını kaybetmiş ve 13 milyar avro-
luk ekonomik kayıp olmuştu.

Böyle bir sıcaklıkta elektrik enerjisi 
tüketimi ve orman yangınları da arta-
biliyor. Orman ve anız yangınlarının 
neden olduğu duman, trafikteki araç-
ların neden olduğu ozon ve partikül 
maddeler de durumu daha da kötüleş-
tirebiliyor.”

Geçtiğimiz ay, Haziran hava sı-
caklıklarını aratmayan günlerle geçti. 
Böyle günleri özleyenler için çok hoş. 
Ancak bu durum aşırı sıcak geçecek bir 
yaz mevsiminin, dolayısıyla da bazı so-
runların habercisi olabilir mi? Tahmin-
lere göre yanıt ne yazık ki, evet. Toplam 
92 gün süren yaz aylarının en az 64 gü-
nünde, sıcaklıklar mevsim normalleri-
nin üzerinde geçebilir.

İklim ve Toplum İçin Uluslarara-
sı Araştırma Enstitüsü 2013 yazında, 

hava sıcaklıklarının yüzde 75 mevsim 
normallerinin üzerinde seyredeceğini 
öngörüyor. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimle-
ri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mikdat Kadıoğlu da bu öngörüyü 
destekleyen bir anımsatma ve açıkla-
ma yaptı: Ulusal Okyanus ve Atmosfer 
İdaresi’nin kayıtlarına göre 2010’un, 
1998 ve 2005’in en sıcak yıl rekoru-
nu egale ederek, en sıcak yıl olduğunu 
anımsatan Kadıoğlu, 2010’da, Güneş 

Peki, aşırı sıcaktan korunmak için 
neler yapmalıyız?
İşte birkaç tavsiye:
-Aşırı sıcaklarda, mümkün olduğunca 
dışarı çıkmayın. Özellikle kalp, şe-
ker ve tansiyon gibi kronik hastalığı 
olanlar, yaşlı ve çocuklar buna dikkat 
etmek zorunda. 

-Sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde 
dışarıya çıkmak zorundaysanız, uygun 
kumaştan açık renkli giysiler giyinin; 
mutlaka geniş kenarlıklı şapka takın 
ya da yanınızda açık renkli güneş 
şemsiyesi bulundurun. 
 
-Bol su ve dengeli miktarda mineralli 
ve tuzlu sıvılar için. 

- Gazlı içeceklerden uzak durun. Su 
kaybı çok fazla olacağı için, ateşli 
hastalığı olanlara erken müdahale 
edilmelisini sağlayın. 

-Zaman zaman ılık veya soğuk duş 
almak yararlı olur. 
 
-Beslenmeye dikkat edin: ağır yağlı 
yiyecekler yerine hafif besinler tercih 
edin. 

-Çok fazla hareketsiz kalmayın. 

-Terlemeyi azaltan tansiyon, kalp 
ve psikiyatri ilaçları kullananlar daha 
dikkatli olmak zorunda: sıcak çarp-
ması bu ilaçları kullananlar için daha 
tehlikeli olabilir. 

-Güneş altında çalışanların mesai 
saatleri mümkün olduğunca sıcağın 
daha az etkili olduğu saatlere göre 
ayarlanmalı, bunun mümkün olma-
ması halinde, bu kişiler uygun giysiler 
giyerek bol sıvı almak zorunda.
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2013’ün İz Bırakan Öğrencileri Belli Oldu
Atılım Üniversitesi İz Bırakan 50 Öğ-

renci Programı’nın sonuçları açıklandı. 
Zorlu kriterleri yerine getirmeyi başaran 
öğrenciler arasından öne çıkan 50 kişi için 
17 Mayıs Cuma akşamı yemekli bir ödül 
töreni düzenlendi. Öğrenci yakınlarının 
da davetli olduğu törende Üniversitemi-
zin akademik ve idari yöneticileri katıl-
dı. Toplu fotoğraf çekilmesiyle başlayan 
törende, yemeğin ardından bir de müzik 
ziyafeti yaşandı. En yüksek puanı alarak 
birinci olan Ender Sancı’ya 2000 TL, di-
ğer öğrencilere 1000’er TL para ödülü ile 
“İz Bırakanlar Başarı Sertifikası” verildi. İz 
bırakmayı başaran öğrenciler adına yaptı-
rılan pastaysa gecenin hoş sürpriziydi. 

Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 
50 Öğrencisi programı, topluma ve 
Üniversite’ye yararlı hizmetlerde bulun-
muş çok yönlü öğrencilerin başarılarını 
kutlamak amacıyla geliştirilmiş öğrenci 
odaklı bir ödül programı.

Akademik başarılarının (en az 2,25 ge-
nel not ortalaması) yanısıra topluma ve 
Üniversite'ye üstün hizmetler vermiş, öğ-
renci topluluklarında faaliyet göstermiş, 
girişimcilik ve liderlik niteliklerine sahip, 
araştırma ve çalışma deneyimleri olan, 
üçüncü ve daha üst dönem lisans öğren-
cileri arasından seçiliyor. Seçilen öğrenci-
lerin, Atılım Üniversitesini en iyi şekilde 
temsil etmeleri ve topluma yararlı kişiler 
olmaya devam etmeleri bekleniyor.  

Programa başvuru kriterleri http://iz-
birakan50ogrenci.atilim.edu.tr/kriterler-
ve-basvuru-bilgileri adresli web sayfasında 
duyuruluyor.  Başvuran veya aday gösteri-
len öğrencilerden, ayrıntılı bilgileri çevri-
miçi olarak hazırlamaları ve faaliyetlerini 
belgelemeleri bekleniyor.  Ayrıca, öğren-
cilerin kendilerini tanıtan kişisel beyan 
yazmaları; bir veya iki Atılım Üniversitesi 
öğretim elemanından veya idari persone-
linden referans mektubu almaları da iste-
niyor. 

Ülkemizin ihtiyacı olan yaratıcı, gi-
rişimci, araştırmacı ve çok yönlü kişileri 
yetiştirmeyi amaçlayan bu programa olan 
ilgi, her yıl daha da çoğalıyor. Bu yıl başarı 
gösteren arkadaşlarımızı içtenlikle kutlu-
yoruz.

� Erol ERGÜN

EĞİTİM SORUNU
Eğitim meselesi bu memlekette hiç değil-
se II. Mahmuttan beri tartışmalı bir konu 
olmuştur. “Din ve Dünya için gerekli din 
bilgilerini ve yararlı bilgileri (fen) yaymak 
ve halk arasında cahilliği kaldırmak” olarak 
anlaşılan eğitim meselesi ilk kez o zaman 
görevli memurların ifa ettiği ve merkezi 
denetim altına alınmış bir iş haline geldi. 
Hatta II. Mahmut bir üniversite bile kur-
durmak istemiş ama gerçekleştirememişti. 
Osmanlı’nın o günkü en yakıcı meselesi 
farklılaşan devlet örgütünün ihtiyaç duydu-
ğu yeni bürokratları yetiştirmekti. 
Zamanla eğitimle zenginlik arasında bağ 
kurulmaya başlandı. Özellikle II. Meşrutiyet 
yılları eğitimin basbayağı ekonomik bir me-
sele olduğu anlaşılmıştı. Meşrutiyet rejimi 
entelektüel, ahlakî, estetik ve sportif açıdan 
bütünüyle yeni bir nesil yetiştirmek için eği-
tim programları uygulamaya çalışmaktay-
dı. Amaç ise artık sadece devlete bürokrat 
yetiştirmek değil serbest meslek dallarının 
ihtiyaç duyduğu iş gücünü yaratmaktı. Bu 
yüzden okullarda pozitif bilimlerle yabancı 
dil eğitimi ayrıcalıklıydı.
Cumhuriyet döneminde de problem değiş-
medi. Harf devrimi eğitimin hızlandırılması 
ve yaygınlaştırılmasına hizmet etti. Gittikçe 
daha çok nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç 
yeni okulların açılmasını, Köy Enstitüleri-
nin kurulmasını, öğretmen okullanında ni-
teliksel sıçramaları gündeme getirdi. Amaç 
daha çok miktarda insanı eğitmekti.
Türkiye’de eğitim meselesinin genel prag-
digmasını oluşturan, “piyasanın ihtiyaç duy-
duğu yetişmiş insan gücünün yaratılması” 
argümanı 80’li yıllara kadar geçerliliğini 
sürdürdü. Gerçektende söz konusu döneme 
kadar lise eğitimini almak bile iyi bir iş ve 
ücret için geçer akçe olma niteliğini sür-
dürmüştü. Ama ne olduysa oldu ve 2000’li 
yıllarla birlikte durum tam tersi bir nitelik 
kazandı. 
Yüz yıllık paradigmaya sadık kalınarak ye-
niden ve yeniden düzenlenen eğitim siste-
mi, hala mümkün olan en fazla kişiyi, hatta 
herkesi sistemin içine almayı amaçlamakla 
birlikte piyasanın böyle bir talebinin ve ih-
tiyacının olup olmadığı kesin değildir. Zira 
karşılaşılan tablo, işsizliğin en çok üniversite 
mezunları arasında yaygın olduğunu göster-
mektedir. Basitçe ülkemizde 100 üniversite 
mezununun 37’si işsiz iken ortaokul mezun-
ları arasında bu oran %20’dir. Buna oransal 
olarak gitgide artan çocuk işçiliğini de ekle-
diğimizde tablo daha da netleşecektir. Son 
veriler 6-17 yaş aralığında 15 milyon 247 
bin çocuğun 893 bininin çalışmakta oldu-
ğunu göstermektedir. Açıkça piyasa nitelik-
li elemandansa daha az eğitimli dolayısıyla 
daha az ücret verebileceği çocuklara ve dü-
şük düzeyde eğitim almış insanlara ihtiyaç 
duymaktadır.  
Ancak eğitim meselesi piyasanın ihtiyaçları-
na terkedilebilecek bir alan değildir. Çocuk 
işçiğinin bu derece yoğun olduğu bir ülkede 
eğitim politikalarının farklı bir eksene otur-
tulması ve farklı bir paradigma kurulması 
kaçınılmaz görünmektedir. İşe göre adam 
yetiştirmek her zaman doğru değildir. Esas 
mesele adam tetiştirilecek iş sağlamaktır.  

Dr. Burak SÖNMEZER
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Bölüm Ad Soyad
Uluslararası İlişkiler Abdulkadir Aktaş
Hukuk Özge Burcu Ambarkütük
İnşaat Mühendisliği Hasan Sercan Atlı
Uluslararası İlişkiler Pelin Ay
Uluslararası İlişkiler Efe Can Bayar
Endüstri Mühendisliği Alara Bilecen
Enerji Sistemleri Mühendisliği Gizem Nur Bulanık
Endüstri Mühendisliği Caner Celepli
Uluslararası İlişkiler Melek Çakırcalı
Uluslararası İlişkiler Ceyda Çınar
İmalat Mühendisliği Kerem Çizmeci
Elektrik Elektronik Mühendisliği Birkan Dağdeviren
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Elif Demir
Hukuk Kemal Çağrı Derekaya
Turizm ve Otel İşletmeciliği Ayşe Selin Dülger
Mütercim Tercümanlık Beren Erdemir
Turizm ve Otel İşletmeciliği Elif Berrak Gökalp
Uluslararası İlişkiler Aslı Güleç
Bilgisayar Mühendisliği Güzide Seray Güleç
Psikoloji Sümerya Haşimoğlu
Mütercim Tercümanlık Damla Hazar
Yazılım Mühendisliği Ayşe Nur Kale
Endüstri Mühendisliği Elif Kavak
Psikoloji Mübeccel Baldan Kavaklı
Bilgisayar Mühendisliği Nurten Nil Kaya
İşletme (Türkçe) Hüseyin Deniz Kılıç
Bilgisayar Mühendisliği Ercüment Kısa
Psikoloji Ayşe Koçhan
Uluslararası İlişkiler Selin Kul
Uluslararası İlişkiler Oğuzhan Mısırlı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Orhan Engin Okay
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Berçem Öden
Psikoloji Ayşen Öğüt
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Zeynep Özkök
Enerji Sistemleri Mühendisliği Kübra Pehlivanoğlu
Endüstri Mühendisliği Volkan Polat
Bilgisayar Mühendisliği Ender Sancı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Burak Şahin
Grafik Tasarımı Sıla Şahinkoç
Yazılım Mühendisliği Abdullah Sinan Şekerci
Makine Mühendisliği Ömer Şentürk
Bilgisayar Mühendisliği Şafak Tarazan
Yazılım Mühendisliği Hakan Taşan
Yazılım Mühendisliği Muharrem Toptaş
Yazılım Mühendisliği Mustafa Anıl Tuncel
Grafik Tasarımı Esin Uzun
Turizm ve Otel İşletmeciliği Müsfik Yağcı
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Tahsin Tolga Yavuz
Hukuk Eylül Yazıcıoğlu
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Muhammed Cemal Yüksel

2013’ ÜN İZ BIRAKAN ÖĞRENCİLERİ
(soyadına göre alfabetik)
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Çankaya İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğü ile Atılım Üni-
versitesi arasında imzalanan 
ve binlerce öğrenciyi, ailelerini 
ve eğitimcilerini ilgilendiren 
“Eğitimde İş Birliği Protoko-
lü” kapsamında Rehber Öğret-
menler 7 Mayıs Pazartesi günü 
Atılım Üniversitesinde bir ara-
ya geldi.

Açılış konuşmasını organizasyonun da sorumlusu Kurumsal İletişim ve Tanı-
tım Müdürü Eftal Erel’in yaptığı programın öğleden önceki bölümünde, İşletme 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker “Y Kuşağını Anlamak” konulu bir 
seminer gerçekleştirdi. Keyifli ve eğlenceli geçen sunum sonrası katılımcıların so-
ruları cevaplandırıldı. Öğle yemeği arasından sonra Dr. İclal Şahin “Eğitimde Ya-
ratıcılığın Önemi” konulu interaktif sunumuyla katılımcıların beğenisini topladı. 
Bu eğitimin sertifikaları ise en kısa sürede Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 
tarafından katılımcılara ulaştırılacağı bildirildi.

Bu eğitim sürecinin bir sonraki aşaması merakla beklenirken, misafirlerimizin 
memnuniyeti ve takdiri yüzlerinden okunuyordu. 150’ye yakın katılımcıya gün 
sonunda Üniversite tanıtım çantalarından verilerek Kampüsümüzden uğurlandı.

Nesibe Aydın Koleji’nin dü-
zenlediği 2. Üniversite Tanıtım 
Günleri etkinliği 03 Mayıs 2013 
Cuma saat 13:00-17:00 arasın-
da, Nesibe Aydın Kolejinde ger-
çekleştirildi. Kolejin tüm öğren-
cilerinin bulunduğu bu etkinliğe 
katılım yüksekti. Ayrıca Nesibe 
Aydın Dershanesi öğrencileri de 
fuarı ziyaret ettiler

Yurt içi ve yurtdışından pek çok üniversitenin stantlar ile yer aldığı bu etkin-
likte, Atılım Üniversitesi de yer aldı. Üniversitemiz, Kurumsal İletişim Tanıtım 
Müdürlüğünden Tanıtım Uzmanı Sedat Karaçayır ile Hukuk Fakültesi öğren-
cimiz Ayşen Öğüt tarafından temsil edildi. Standımıza gelen lise öğrencilerinin 
Üniversitemiz, bölümlerimiz, burs ve sosyal olanaklar ile eğitim ve istihdam gibi 
konulara ilişkin pek çok konudaki soruları yanıtlandı. 

Düzenlenen bu tanıtım etkinliğine yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Öğrencilere ta-
nıtım çantalarımızdan verilirken, özellikle değişen burs yönetmeliğimizle birlikte, 
ÖSYM burslarının kesilmeden devam edecek olması, öğrenciler tarafından çok 
ilgi gördü. Yeni açılan bölümlerimiz hakkında da bilgi alan öğrencilerin Üniver-
sitemize olan ilgisi görülmeye değerdi.

10 Mayıs 2013 Cuma günü, Reha 
Alemdaroğlu Anadolu Lisesinin orga-
nize etmiş olduğu Üniversite Tanıtım 
Günleri’nde, Atılım Üniversitesi de 
hazır bulundu. 11. ve 12. Sınıf öğren-
cilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik-
te, katılımcılar Üniversitemiz hakkında 
detaylı bilgilere sahip oldular. Tanıtım 
Günleri’ne Atılım Üniversitesini temsi-
len Kurumsal İletişim ve Tanıtım Mü-
dürlüğü Uzmanı Emre Cihan, Hukuk 
Fakültesi öğrencimiz Pınar Dağ ve Ma-
kine Mühendisliği Bölümü öğrencimiz 
Berk Öz katıldılar.

6 Mayıs Pazartesi günü, 
Kültür Dershanesinde, Sivil 
Havacılık Yüksekokulun-
da bulunan bölümlerimizin 
tanıtım sunumu gerçekleş-
tirildi. Bu yıl sınava girecek 
dershane öğrencilerine bö-
lüm ve meslek tanıtımı ya-
pıldı. Bölümlerin tanıtımını 
Uçak Gövde-Motor Bakımı 
Bölümü, Bölüm Başkanı, Yrd. 
Doç. Dr. K. Atılgan Toker 

gerçekleştirdi. Sivil havacılığın gelişim sürecini de anlatan Toker, mezunların iş 
bulma olanaklarına da detaylı bir şekilde değindi, ayrıca sivil havacılığın günü-
müzdeki yeri ve önemi hakkında da öğrencilere detaylı bilgiler verdi.

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğünün organizasyo-
nuyla gerçekleşen etkinliğe, bu yıl sınava girecek 50'ye yakın aday öğrenci katıldı.

3 Mayıs Cuma günü, Milli Eğitim Vakfı Koleji’nde meslek tanıtım sunumları 
gerçekleştirildi.

Üniversite sınavlarına girecek lise öğrencilerinin mesleki tercihlerini bilgi sa-
hibi olarak yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen sunumlar MEV 
Koleji amfisinde 11.30’da başladı. Psikoloji Bölümünü tanıtmak üzere Öğr. Gör. 
Dr. Kürşad Demirutku ve Hukuk Fakültesi’ni tanıtmak üzere Araş. Gör. Zey-
nep Müftüoğlu Hoş’un katılımıyla gerçekleşen meslek ve alan sunumlarına MEV 
Koleji 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Sunumlar, öğrencilerin 
meslekler hakkında soruları ile devam etti.

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü’nün organizasyo-
nuyla gerçekleşen etkinliğe bu yıl sınava girecek 100’ü aşkın aday öğrenci katıldı.

2013 LYS sınavına az bir süre kala, öğrencilerde kendilerini deneme sınav-
larında ölçerek büyük sınava hazırlık yapmaktalar. Bunlardan biri de Atılım 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü, Pozitif Eğitim 
Dershanesi öğrencileri; 12 Mayıs 2013 Pazar günü ise Seviye Dershanesi öğ-
rencileri öğretmenleri ile birlikte Üniversitemize gelerek, deneme sınavı gerçek-
leştirdiler. Cumartesi günü Pozitif Eğitim Dershaneleri 75 kişi ile, Pazar günü 
Seviye Dershaneleri 130 kişi ile Üniversitemizde sınava katılım gösterdiler. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü’nü temsilen 11-12 Mayıs günleri 
Emre Cihan’ın katıldığı deneme sınavları, ilerleyen haftalarda da Ankara’nın 
önde gelen dershaneleri ile devam edecek.

Çankaya İlçesi Rehber Öğretmenleri 
"Y" Kuşağı Semineri İçin Üniversitemizdeydi

Nesibe Aydın Koleji 
2. Üniversite Tanıtım Günlerindeydik

Reha Alemdaroğlu Anadolu Lisesi 
Üniversite Tanıtım Günlerindeydik

Kültür Dershanesinde Sivil Havacılık 
Yüksekokulu Tanıtım Sunumundaydık

Milli Eğitim Vakfı Koleji’nde Meslek 
Tanıtımı Sunumlarına Katıldık

Pozitif Eğitim Dershanesi ve Seviye 
Dershanesi Öğrencileri LYS Öncesi 
Prova Yaptı
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tarih

Amerika’nın Klasik Müziği: Caz
Caz kendisinin temeli olan blues gibi, 

tamamen Amerika'da doğmuş ilk müzik 
akımlarından biri. Başlangıçta caz hare-
ketli gruplar tarafından çalınan sadece bir 
dans müziğiydi, ama zamanla dans öğe-
leri arka plana atıldı ve doğaçlama cazın 
da ana kelimesi oldu. Tür geliştikçe müzik 
değişik bölümlere ayrıldı (be-bop, soul caz 
gibi). Ama hepsini birleştiren nokta blues 
tabanlı olmaları ve uyumun onlar için en 
önemli şey olmasıydı.

Afrika'dan getirilen kölelerin ABD'nin 
güneyindeki pamuk tarlalarında ve demir-
yollarında çalışırken söylediği şarkılar bir 
yandan çok kötü koşullarda yaşamak ve 
çalışmak zorunda bırakılan kölelerin duy-
gularını dile getiriyor, öte yandan da belirli 
bir çalışma temposu sağlıyordu. Batı kül-
türüne bütünüyle yabancı bu şarkılar, in-
san sesinin tüm esnekliğinin ve çeşitliliği-
nin kullanıldığı blues müziği geleneğinin 
doğmasına yol açtı.

Caz 1900'lerin ilk yarısında, siyah-
lar ile beyazların bir arada yaşadığı New 
Orleans'ta gelişti. Siyahlar arasında mü-
ziğin çok önemli bir yeri vardı. Doğum, 
cenaze törenleri, düğünler ve her türlü 
kutlama, basit ama güçlü bir müzik eşli-
ğinde yapılıyordu. Bu müziği yapan toplu-
luklar önceleri yalnızca trombon, trompet 
ve klarnet çalarken, daha sonraları kapalı 
yerlerde, lokantalarda, dans salonlarında 
müzik yapmaya ve değişik çalgı¬lar kul-
lanmaya başladılar. Dönemin ilk örnekle-
ri, senkop denilen aksak rit¬miyle bilinen 
ragtime; hüzünlü ve ağır tempo¬lu blues; 
Siyahlarca kilise ayinlerinde söyle¬nen ila-
hilerdi.

Müzik toplulukları genellikle davul, 
piyano, banço, trompet (ya da kornet), 

trombon ve klarnetten oluşuyordu. Bazen, 
melodinin ritim bölümünü sağlayan ilk üç 
çalgıya tuba ekleni¬yordu. Daha sonraları, 
tuba yerine kontrbas, banço yerine de gi-
tar çalınmaya başlandı. Melodinin ritmini 
cazın ana öğesi olan temel vuruş oluştu-
ruyordu. Öteki çalgıcılar da, be¬lirli bir 
tema ya da melodi çerçevesinde, müziği 
yorumlayarak doğaçlama (birdenbire, dü-
şünmeden, içine doğduğu gibi) çalıyorlar-
dı. Henüz solo geleneğinin yerleşmediği 
bu dö¬nemde, melodiyi kuran trompetçi, 
tromboncu ve klarnetçi hem birbirleriyle 
ilişkili, hem de bağımsız olarak doğaçla-
ma biçimde çalarlardı. Günümüzün bü-
yük caz topluluklarının çoğunda, melodiyi 
kuran bölüm en çok 14 çalgıdan oluşur; 
doğaçlama ise yalnızca soloyla sınırlı.

Cazda müzik aletleri kadar insan sesi 
de önemli. İlk sesli film 1927’de çekilen, 
başrolde Al Jolson'un (1886–1950) oyna-
dığı The Jazz Singer'dır (Caz Şarkıcısı). 
Caz şarkıcılarının çoğu kadındır. 1920–30 
yılları arasında "blues kraliçesi" olarak ün-
lenen Bessie Smith (1898–1937) ses ve 
yorumuyla caz tarihinin unutulmaz adla-
rı arasına girdi. 1930'larda ve 1940'larda 
sesinin olağanüs¬tü anlatım gücüyle ün-
lenen Billie Holiday (1915–59) ve Sarah 
Vaughan (doğumu 1924) öbür önemli şar-
kıcılardır. Ella Fitzgerald (doğumu 1918) 
sesinin az rastlanır yumuşaklı¬ğı ve yetkin 
tekniğiyle dünya çapında ün kazandı.

Ülkemizde ise, 1953'te profesyonel ola-
rak caz müziği çalmaya başlayan davulcu 
Erol Pekcan, ilk caz şarkıcısı Sevinç Tevs, 
besteci Arif Mardin caz müziğinin tanın-
masını ve yaygınlık kazanmasını sağlayan 
öncülerdir.

� Arda Aras AKYOL
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Hacer Erar ile Eğlenceli Bilim Merkezi � Hülya AKGÜL

HACER ERAR KİMDİR?

Hacettepe Fizik Mühendisliği mezunu olan Hacer Erar, Hacettepe Tıp Fakültesi Beyin Araştırma Laboratuvarı’nda yüksek lisans ve doktora ça-
lışması yaptı. Başkent ÜniversitesiTıp Fakültesinde yarı-zamanlı olarak biyofizik derslerini yürüttü. Samsun 19 Mayıs Tıp Fakültesindeki öğretim 
üyeliği görevinden sonra Atılım Üniversitesinde göreve başladı. 2008 yılından beri Eğlenceli Bilim Merkezi Müdürü olarak görev yapıyor. Teknik 
olmayan, seçmeli “Sosyal Sorumluluk Projeleri” dersini yürütüyor. 2002-2008 yılları arasında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi’nde köşe yazarlığı 
yaptı (Tekno Tezgah). 2010 yılından beri Atılım Üniversitesi Eğlenceli Bilim Dergisi editörlüğünü yürütüyor. Çocuklarla çalışmaya lise öğrencileri için 
düzenlenen ODTÜ-Rotary Yaratıcı Düşünce Proje Yarışması ve Bilim Kampı (2002) ve ODTÜ yaz Bilim Okulu 2002 ile başladı. Başkent Üniversitesi-
nin Adana’daki kolejinde ve burslu öğrencilerin eğitim gördüğü TED Polatlı Kolejinde fen bilimleri danışmanlığı yaptı.

Kampüsümüzde, havuzun arkasında bulunan küçük barakaya gelip giden küçük ya da minik öğrencileri 
mutlaka görmüşünüzdür. O barakada onlara bu kadar ilginç gelen ne var? Yanıt için sizi çok bekletmeyelim. 
Eğlenceli Bilim Merkezi çocuklar için gerçekten de çok eğlenceli. Bu eğlenceli dünyanın fikir annesi ve Mer-
kez Müdürü Yard. Doç. Dr. Hacer Erar ile söyleştik.

Eğlenceli Bilim Merkezi’nin kurulma-
sında en önemli etken neydi?
2008’den bu yana çalışmalarımızı sürdür-
düğümüz Eğlenceli Bilim Merkezi’nin 
kurulmasında başrolünü Robin 
Williams’ın oynadığı ‘’Patch Adams’’ fil-
mi etkili oldu. Bu filmde hastalıkları eğ-
lendirerek tedavi etme fikri işleniyordu. 
Bende o zamanlar, “Bilim eğlenceli olur-
sa insanlara daha kolay sevdirebiliriz.” 
diye düşünmüştüm. Atılım Üniversite-
si tarafından çocuklara bilimi sevdirme 
çalışmaları yapma önerisi de gelince, bu 
düşüncemi anımsadım. Üniversitemizin 
de desteği ile bu fikri hayata geçirdik.

Merkezin amacı ne?
Düşünme, algılama, mantık yürütme, 
karar verme ve problem çözme yetenek-
leri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara 
uyum gösterebilen, sanata, araştırmaya, 
geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimi-
ne yakın ve beceri düzeyi yüksek insan 
gücünün yetiştirilmesine katkıda bulun-
mak en temel amacımız.

Faaliyet alanlarınız neler?
Faaliyet alanlarımız TÜBİTAK Bilim ve 
Toplum Projelerini yürütmek; ilköğretim 
öğrencileri ile atölye çalışmaları yapmak; 
anaokulu öğrencileri ile fen ve doğa atöl-
ye çalışmaları yapmak; lise ve ilköğretim 

öğrencileri ile lego-robot çalışmaları 
yapmak; yaz bilim parkı düzenlemek; kış 
bilim parkı düzenlemek; öğretmenlere 
eğlenceli bilim eğitimi vermek; eğlenceli 
bilim yayınları yapmak; bilim merkezle-
rine danışmanlık hizmeti vermek; radyo 
ve televizyonda eğlenceli bilim program-
ları düzenlemek; gönüllü yardım çalış-
maları düzenlemek; bilim şenlikleri dü-
zenlemek ve bilim şenliklerine katılmak; 
yetişkinler için meslek geliştirme ve hobi 
aktiviteleri düzenlemekdir. Özet olarak 
standart eğitime paralel etkinlikler ya-
pan tamamlayıcı eğitim kurumuyuz.

Tamamlayıcı eğitimde bilim parklarının 
önemi ne?
Standart eğitim müfredatının her çocu-
ğa hitap etmediği açık. Çocuklardaki ye-
tenekleri ortaya çıkaran ortamların oluş-
turulması gerekir. Bu ortamlar okul dışı 
zamanlarda düzenlenen kurslar olabil-
diği gibi, bilim parkı ya da bilim kamp-
ları da olabilir. Bilim parkları gündüz, 
bilim kampları yatılı düzenlenir. Kurs-
larda sadece tek konuda yetenek eğiti-
mi verilirken, bilim parkları ya da bilim 
kamplarında çocuğun “hayatta başarıyı” 
yakalaması için gerekli olan diğer kişisel 
gelişim donanımları da kazandırılmaya 
çalışılır.

Hedefinizde neler var?
Eğlenceli Bilim Merkezi bünyesinde, bilim müzesinin kurulmasını ve yatılı kamp-
ların yapılacağı bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. 
Ayrıca, üniversitemizdeki öğrencilerimizin yapılan gönüllü eğitim çalışmalarına 
destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz için, harçlıklarını çıkarabilecekle-
ri ücretli çalışma olanaklarımız da var. 
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Öncelikle belirtmek isterim ki her şey 
tamamen şanstan ibarettir. Okulda vakit 
geçirecek yer konusunda sıkıntı yaşar-
ken, Kültür Merkezi’ni keşfettim. Orada 
dart, satranç vb sosyal aktivitelerin var 
olduğunu gördüm. Merkezde bir bilardo 
masasının da bulundurulmasının hem 
çok hoş olacağını hem de çok ilgi göre-
ceğini söylediğimde, arkadaşlarım bana 
nezaketen hak verdiler; fakat, bir bilardo 
masasının alınacağı konusunda bana ka-
tılmıyorlardı. Bir hayal olarak görülüyor-
du... Her şeye rağmen şansımı zorladım 
ve arkadaşlarımla birlikte Atılım Üni-
versitesi Bilardo Kulübünü oluşturduk. 

Bir hayal nasıl gerçek oldu? � Çağlar Hasan YILMAZ

Tam o sıralarda, twitterdan Semih Say-
gıner' in üniversitelere gittiğini ve çeşitli 
etkinliklere katıldığını gördüm ve bende 
şansımı denemek istedim... Hiç ümidim 
yoktu! Ancak, kendisi büyük bir tevazu 
göstererek bana cevap verdi. Kendisin-
den menajeri Melih Dağaş’ın iletişim 
bilgilerini aldım. Vakit kaybetmeden gö-
rüşmelere başladık ve 12 Mart’ta buluş-
mak üzere anlaştık.

O günlerde, Kültür Merkezi’ne bilar-
do masası alınmasıyla ilgili bir dilekçe 
vermiştim. Pek ümidim yoktu; fakat is-
teğim kabul gördü ve masa alındı. Her 
şey büyük bir şans eseri yolunda gidiyor-

du. Kurduğumuz Kulüp, bu gelişmelerle 
git gide ciddi bir oluşum haline gelmişti. 
Semih Saygıner dünya çapında bir mar-
ka. Bilardo Kulübü olarak onu Üniversi-
temize getirmek ben ve arkadaşlarımın 
''hayal'' olarak gördüğü bir şeydi, ama 
gerçekleşti... 

Ben ve arkadaşım Umut Demiralan, 
Semih Saygıner ve Melih beyi karşıla-
maya giderken okulda kalan arkadaş-
larım da salonu doldurmak için çaba 
harcıyorlardı. Facebook, Twitter saye-
sinde okula duyuru yapmaya çalıştık; 
Kulüp’ten olmayan bazı arkadaşlarım da 
bana çok yardımcı oldular. Bu sayede, 
konuklarımıza mahçup olmadık. Onlara 
da, beni yalnız bırakmadıkları için, tekrar 
teşekkür ediyorum. Saygıner’le ilk tanış-
tığımızda biraz endişeliydik. Ama daha 
okula gelmeden, bizim için, Semih Abi 
olmuştu. Egolarından tamamen sıyrıl-
mış, olanca mütevazılığı ile bize ''karde-
şim'' diye hitap ediyordu. Okula ulaştık 
ve konferans başladı. Kendine has üslubu 
ve mizah yeteneğiyle kariyerini ve hayat 
hikayesini bizlerle paylaştı. Gelen her-
kesin çok keyif aldığını ümit ediyorum. 
Hatta öyle ki, konferans sonunda aldı-
ğım bir tebrik telefonu beni çok mutlu 
etti:''Senin için sıkılmaya gelmiştim ama 

Rezervasyon ve bilgi için 0541 910 30 31 (09:00-22:00) • 0312 586 83 84 (09:00-18:00)
www.azn.com.tr facebook.com/atilimgarden

her dakikası mı keyifli geçer? Seni tebrik 
ederim.'' Bunun gibi tebrikler, konferan-
sın amacına ulaştığının en büyük göster-
gesi oldu. Emeği geçen bütün arkadaşla-
rıma sonsuz teşekkür ediyorum...

KUŞKONMAZ 
RESTORAN...

ATILIM 
GARDEN...

SİZİN YERİNİZ...
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Cüneyt Göksu
Serbest GazeteciLATİN GÜNCESİ

Venezuela, 7 Ekim 2012’de, ülke tarihi-
nin en yüksek katılım oranıyla (yüzde 
80,7) gerçekleşen başkanlık seçimlerin-
de oyların 55,5’ini alan Chavez’i, dör-
düncü kez devlet başkanı olarak seç-
mişti. Chavez, 2011’de kanser teşhisiyle 
Küba’da ameliyat oldu ve bir süre tedavi 
gördü. Üç kez daha Küba’da tedavi gör-
se de kanserden kurtulamayan Chavez 
58 yaşında, 5 Mart 2013’te öldü. 
Chavez adil ve eşit koşullarda ulusla-
rarası entegrasyon politikalarına büyük 
önem verirken anti-emperyalist tavrı-
nı korudu. 2004’te Küba’yla başlatılan 
ALBA, daha sonra bünyesine Bolivya, 
Ekvador, Nikaragua gibi ülkeleri de 
kattı; ekonomik alanda çeşitli ulusla-
rarası yatırımlara ve kalkınma banka-
larının kurulmasına ev sahipliği yaptı. 
Venezuela bu süreç içinde UNASUR ve 
MERCOSUR gibi bölge örgütlerinin 
güçlenmesine ve CELAC gibi ulusla-
rarası örgütlerin de kurulmasına büyük 
katkıda bulundu. 
Chavez, emperyalist saldırılar karşısın-
daki net tutumunu daima korudu. Ge-
rek Küba’ya yönelik saldırıların, gerekse 
son örnekleri Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka ülkelerinde yaşanan işgal ve müdaha-
lelerin karşısında yer aldı. Chavez, 2009 
yılında gerçekleşen Honduras darbesi 
başta olmak üzere pek çok konuda, La-
tin Amerika ülkelerinin ortak ve kişilik-
li bir tavır alabilmesine öncülük etti. 
Sosyalist lider Hugo Chavez'in hayatını 
kaybetmesinin ardından Venezuela'da 
yapılan ilk seçim anketi, Bolivarcı lide-
rin halefi Nicolas Maduro'nun, muha-
lefet adayı Henrique karşısında 14 puan 
önde olduğunu göstermişti. 
14 Nisan 2013’de gerçekleşen başkan-
lık seçimleri öncesinde İngiliz Barclays 
Bankası’nın talebiyle Datanalisis anket 
şirketi tarafından yapılan ankete göre, 
halkın yüzde 49,2’sinin Geçici Devlet 
Başkanı Maduro’yu desteklediği görü-
lürken, seçim çalışmalarını Küba kar-
şıtlığı üzerinden sürdüren Capriles ise 
yüzde 34,8’de kaldı.
Başkanlık dönemi boyunca, Venezuela’yı 
21.yy sosyalizmi yolunda ilerleten ve bu 
modeli diğer Latin Amerika ülkelerine 
de ihraç etmeyi gözeten Başkan Cha-
vez, bu uğurda Venezuela’nın petrolden 
elde ettiği milyarlarca dolarını harcadı. 
Birçok Latin Amerika uzmanının hem-
fikir olduğu konu, kim seçilirse seçil-
sin, Venezuela’nın kısa vadede mevcut 
politikalarından sapma yapamayacağı 
yönündeydi. İktidarının ilk 9 yılında, 
petrol fiyatlarının yüksek olmasının da 
avantajını kullanan Chavez, gelen para-
yı sosyal projelerde ve bölge ülkelerinin 
dayanışmasında kullanarak iktidarını 
güçlü tutmayı bildi. Chavez’in seçilmiş 

halefi Maduro’nun bu becerilere sahip 
olup olmadığı önemli bir soru işareti. 
Eski bir otobüs şoförü ve sendikacı olan 
50 yaşındaki Maduro, 14 Nisan 2013’de 
oyların %50,8’ini alarak seçimleri ka-
zandı ve Chavez'in izinden gideceğini, 
halkçı ve kamucu politikalara devam 
edeceğini duyurdu. Miranda eyaleti va-
lisi 40 yaşındaki Capriles ise seçilmesi 
durumunda ABD ile ilişkileri geliştire-
cek ve neoliberal bir ekonomik politika 
izleyeceğini söylüyordu. Capriles seçim 
propogandası vaatlerine bakıldığında, 
sosyal politikalara devam edeceğini, 
ama ABD ile ilişkilerin de ilerleteceğini 
söylemekteydi. Bence, bu vaatler, geç-
mişte Chavez’e oy vermiş ama Maduro 
hakkında soru işareti olanların oylarını 
alabilmek için bir taktiksel söylemdi. 
Petrol fiyatları düşerse, Chavez’in devlet 
destekli olarak yürüttüğü birçok sosyal 
proje ve programa giden kaynaklar kısı-
labilir, bu da Maduro’nun iktidarını zor 
durumda bırakabilir. 
Seçim mitinglerinde seçmenlerine ko-
nuşan Capriles, Maduro'yu “Havana'nın 
kuklası” olmakla suçlarken, Küba'ya üc-
retsiz olarak verilen petrolün kesileceği-
ni söylemişti. Ancak Capriles, Küba'nın 
aldığı petrol karşılığında Venezuela'nın 
yoksul bölgelerindeki sağlık kuruluşla-
rına doktor ve sağlık çalışanları gönder-
diğine ve burada halka ücretsiz sağlık 
hizmeti sunulduğuna ise hiç değinmedi. 
Venezuela Küba'ya günlük 100 bin varil 
petrol gönderiyor.
Özel bir televizyona konuşan Maduro, 
seçim öncesi ülkede kaos yaratmak için, 
Capriles'in ABD gizli istihbarat servisi 
CIA tarafından öldürüleceğini ve sui-
kastten kendisinin sorumlu tutulacağını 
iddia etmişti. Suikast planının arkasında 
ABD'nin Amerikan Devletleri Örgütü 
eski büyükelçisi Roger Noriega ve Otto 
Reich'in olduğunu söyleyen Maduro, 
ABD Başkanı Barack Obama'ya da 
planı durdurma çağrısında bulunmuş-
tu. Capriles, daha önce sosyal paylaşım 
sitesi Twitter'da, başına gelebilecek her 
şeyden Maduro'yu sorumlu tutmuştu.
19 Nisan’da yemin ederek görevine 
resmi olarak başlayan Maduro, yolsuz-
luk ve suçla mücadeleyi arttıracağını, 
Chavez’in sosyal programlarına devam 
edeceğini açıkladı. Maduro, “Chavis-
ta” ve “işçi sınıfından” olan ilk başkan. 
Maduro ve Capriles arasındaki puan 
farkının sadece 1,5 olmasından dolayı, 
yapılan itirazlar devam etmekte. Küba, 
Rusya, Brezilya, Peru, Ekvator, Kolom-
biya, Bolivya ve Arjantin Maduro’nun 
başkanlığını tanırken, ABD denetimle-
rin bitmesini bekleyeceğini açıkladı. 
Chavez’in son kazandığı seçimler-
de sunduğu 2013 bütçesinde, 2012’ye 

göre %33’lük bir artış vardı. 2013-2019 
Sosyalizm Yol Haritası’nda 5 tarihi he-
deften bahsediliyordu –ki 96 sayfadan 
oluşan ana metinde, 5 hedef en ince 
ayrıntısına kadar ele alınıyor. Bu hedef-
lerin ana başlıklarını yeniden anımsata-
yım:
1) 200 yıl sonra yeniden ele geçirilen 
ulusal bağımsızlık savunulmaya ve ge-
liştirilmeye devam edilecek. Bu hedefin 
ana amacı, Venezuela’nın korunması 
adına, mevcut sivil savunma gücü ile 
Bolivar ordusunun savunma kabiliyet-
lerini arttırmak ve konsolide etmek üs-
tüne kurulu. 
2) Yıkıcı ve yokedici sermaye sistemi-
ne karşılık, insanlarımızın mutluluğu, 
sosyal güvenliğin devamlılığı ve politik 
istikrar için, 21.yy sosyalizminin inşa-
sına devam edilecek. Bu tarihi hedef, 
mutluluğun sosyalizmden geçtiği ilkesi 
üstüne kurulu. Öncelikli hedef, yılların 
sermaye ve petrol temelli üretim mo-
delinden kurtulmak, sosyalist üretim ve 
ekonomik modellerini daha hızlı haya-
ta geçirerek insanların temel ihtiyaçları 
olan yiyecek, su, enerji, barınma, ulaşım, 
sağlık, eğitim, güvenlik, kültür, ileti-
şim özgürlüğü, bilim ve teknoloji, spor, 
kendini geliştirebilme ve iş ihtiyaçlarını 
karşılamak. 
3) Bütün Amerika kıtasının genel ba-
rışını inşa etmek için, Venezuela, Latin 
Amerika ve Karaiplerin sosyal, eko-
nomik ve politik bir gücü haline evri-
lecek. Bu tarihi hedefe, ülke içi ve dışı 
bütün güçlerin ve kaynakların konso-
lide edilerek, optimum bir şekilde böl-
gedeki diğer birlikteliklerle işbirliği 
yaparak ulaşılması hedeflenmiş. ALBA, 
PETROCARIBE, UNASUR ve 

CELAC’daki liderlik rolü ve işbirliğine 
durmaksızın devam edilecek. 

4) Yükselen çok merkezli ve çok ku-
tuplu dünyada, yeni bir uluslararası je-
opolitik dengenin inşası için gereken 
katkılar yapılacak. Bu hedef, emperyal 
bir yaptırım olmadan, bütün insanların 
kendi geleceklerini tayin hakkına saygı 
göstererek, çok merkezli ve çok kültürlü 
yeni dünya dengesine katkı vermek ola-
rak adlandırılabilir. “Neocon’cu emper-
yal sisteme karşı, dengelerin oluşması 
ve devamlılığı dünya halklarının genel 
barışı için çok önemlidir.” ilkesi vurgu-
lanıyor. 

5) İnsan neslinin korunması ve devam-
lılığı ile gezegendeki barışın sağlanması 
için katkı yapılacak. İnsanlığın devam-
lılığı, dünya kaynaklarının dengeli ve 
adil kullanımı için, eko-sosyalist ekono-
mik üretim modelinin gerekliliği ve bu 
uğurda bütün küresel güçlerle işbirliği-
nin önemi vurgulanıyor.

Maduro’nun, Chavez’in programı doğ-
rultusunda, bu hedefleri gözeterek bir 
program uygulayacağını umuyoruz. 
Chavez’in yıllar boyu kazandırdıklarının 
yanında, Maduro’yu bekleyen en önem-
li problemler; ülkede devam ede gelen 
dünyadaki en yüksek enflasyon oranları, 
yiyecek ve ilaç sıkıntıları ve dünyadaki 
beşinci en yüksek cinayet oranı... 

Maduro’nun önünde, Chavez’den aldığı 
mirası koruyarak, kollayarak yürüyeceği 
uzun ince bir yolu var. Üstelik hemen 
ensesinde, ABD destekli, avukat bir ra-
kibi varken...

SIRA MADURO’DA...
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Süper kahraman özelliği sağlayan maske icat 
edildi! Dünyaca ünlü İron Man filminin hayran 
grubu Londra'daki Royal College öğrencileri-
nin, takan kişiye süper kahraman özellikleri sağ-
layan 2 farklı maske icat ettiği gerçeğini açığa 
çıkardı. Maskelerin en önemli özellikleri; adeta 
süper kahramanlar gibi daha iyi duyma ve gör-
me açıları sağlaması.

 
İlk prototipi deneyenler maskenin etraftaki 

gürültülü ortamdaki ses duvarını izole ettiğini 
ve üstün bir duyma gücü sağladığını belirtti. 
Örneğin maskeyi taktığınızda kalabalık ve gü-
rültülü bir ortamdaki tek bir kişinin sesini ayırt 
ederek sadece onun konuşmasını duyabiliyorsu-
nuz. İkinci prototipi deneyenler ise gerçek hayat 
efektlerini alarak adeta kameraye çekilmişcesine 
görebiliyorlar. Fotoğrafçılıkta kullanılan uzun 
pozlama tekniğini sağlayan bu maske sahipleri-
ne gerçeküstü bir deneyim sağlıyor.

Bitkilerin kendi aralarında iletişim 
kurabildiği ve çevreleri hakkında bilgi 
toplayabildiği ortaya çıktı. Bu duru-
mun, birbirleriyle ‘iyi geçinen’ bitkiler 
yan yana dikildiği zaman, daha verimli 
gelişmelerini sağladığı belirtildi. Bilim 
insanları, bitkilerin akustik titreşimler 
sayesinde iletişim kurduğunu ve çevre-
leri hakkında bilgi topladıklarını tespit 
etti.

Western Australia Üniversitesi fiz-
yologları, bitkilerin iyi ve kötü gelişmesine etken olan faktörleri belirlemek için kır-
mızı biber üzerinde gözlemler yaptı. Deneylerde, biber bitkisi tohumları diğer biber 
bitkisi tohumlarıyla gömüldü, bazı tohumlar da izole edildi. Ayrıca, biber bitkileri 
fesleğen ile de gömüldü. Gözlemlerde, tohumların tek başlarına daha az filizlendiği 
görüldü. Ancak bitki tohumları yan yana gömüldüklerinde, filizlenme oranında ciddi 
bir artış yaşandı. Araştırmacılar daha sonra arasına siyah plastik levha koyarak toz ve 
sürtünme gibi kimyasal ve fiziksel iletişimlerini keserken, ışık oranı ve nemlilik gibi 
aynı ortamda paylaşılan değerleri de değiştirdi.

İletişimleri bloke edilmesine rağmen, yan yana gömülen tohumlar izole edilenlere 
kıyasla yüksek oranda filizlenme gösterdi. Bilim insanları, buradan yola çıkarak bit-
kilerin gelişmesini güçlendiren, kendi aralarında bir çeşit iletişim olduğu sonucuna 
vardı.

Sonuçlar, çiftçi ve bahçıvanların iyi iletişim kuracak bitkileri beraber dikerek bit-
ki örtüsünü güçlendirebileceklerini gösterdi. Dahası, fesleğeni biber ve domates gibi 
ekinlerin yakınına gömmenin, beyaz sinek ve yaprak biti gibi haşereleri de uzak tut-
makta etkili olduğu belirtildi. Yapraklı fesleğenin, toprakta gölge oluşturarak diğer 
bitkiler için ideal nemlilik oluşturduğu, özellikle biberin gelişiminde fesleğenin öne 
çıktığı anlaşıldı.

Uzmanlar bireysel kullanıcıları ger-
çek bir tehlike konusunda uyardı: İn-
ternet üzerinde her 44 saniyede bir kişi 
dolandırılıyor.

Son dönemde İngiliz kraliyet dü-
ğünü, Japonya'daki tsunami, Libya'nın 
bombalanması ya da Bin Ladin'in öldü-
rülmesi gibi merak edilen güncel konu-
ların internette, virüslerin yayılması için 
kullanıldığı, bu konularda sahte siteler 

oluşturulduğu, "kara şapkalı arama motoru optimizasyonu" olarak nitelendirilen yön-
temle sahte web sitelerinin aramalarda, üst sıralara çıkarıldığı, uzmanlarca açıklandı. 

Dünyada her gün, 200 bin zararlı yazılımın tespit edildiği, bu yazılımların çoğun-
luğunun bilgi ve para hırsızlığı peşinde olduğu, bu tür zararlı programların, genellikle 
Rusya, Çin ve Hindistan gibi Uzakdoğu ülkelerinden yayınlandığı da belirtildi.

Son dönemde, özellikle internet bankacılığı mağdurlarının sayısındaki artışa dikkat 
çekilen açıklamada, müşterilerin online işlem yapmaları için GSM operatörleri aracılı-
ğı ile SMS olarak gelen tek kullanımlık şifreleme sisteminin de korsanları durdurmak 
için yeterli olamadığı belirtildi. 

Özellikle sosyal platformlarda şahsi ve önemli iş bilgilerinin, şifre ve parolaların 
paylaşılmaması, dijital banka ve sigorta işlemlerinde farklı ve alfa nümerik olarak ta-
nımlanan harfli rakamlı şifrelerin kullanılması, ayrıca mutlaka güncel bir anti virüs 
programı kullanılması uzmanların tavsiyeleri arasında yer alıyor. Ülkemizde bu tür 
dolandırıcılıklar için USB hafızalar, sosyal mecralar, mesajlaşma yazılımları ve online 
oyunlar yoluyla virüs bulaştırma gibi yöntemler başı çekiyor.

Süper Kahraman Maskeleri

İletişim Kurduklarında Bitkiler Daha 
Hızlı Büyüyor

Her 44 Saniyede Bir Kişi Kandırılıyor

� Elif  BÜYÜKSALİH

� Elif  BÜYÜKSALİH

� Elif  BÜYÜKSALİH

� Elif  BÜYÜKSALİH

� Elif  BÜYÜKSALİH

Bilim insanları, kana oksijen ka-
zandıracak bir mikro parçacık yaptı. 
Parçacık, insanların akciğerlerinde-
ki havayı tüketmeden, yani solunum 
yapmadan oksijen ihtiyacını karşıla-
yabilecek. Solunum yetmezliğinden 
ölüm tehlikesi yaşayan hastalar 30 
dakika boyunca hayatta tutulabi-
lecek. Bu süre, solunum yetmezliği 
nedeniyle baş gösterebilen kalp kri-
zi veya beyin hasarının önüne geçilmesi için yeterli kabul ediliyor. Kana oksijen enjek-
te eden mikro parçacık, kırmızı kan hücrelerine oranla üç-dört kat daha fazla oksijen 
taşıyor. Oksijen, yağdan üretilen hücre duvarını temsil eden parçacıkta depolanıyor. 
Hücre duvarının yağdan olması, geçmişte değişik materyallerden yapılan parçacıklara 
kıyasla esnekliği sayesinde kılcal damarlarda hapsolmuyor. 

ABD, Boston’da, Dr. John Kheir’in başında olduğu araştırma ekibi, tıp alanında çı-
ğır açabilecek buluşlarını solunum yetmezliği çeken genç bir hastayı kaybetmelerinin 
ardından hayata geçirdi. Zatürree olan hasta, akciğerleri kanla dolmaya başladıktan 
sonra müdahale edilecek yeterli zaman olmadığı için ani kalp durması sonucu ha-
yatını kaybetti. Bilim insanları, geliştirilmesi halinde kana oksijen enjekte edilmesi 
yönteminin tıbbın yanı sıra askeri ve diğer alanlarda da kullanılabileceğini belirtti. 
Askeri alanda sualtı timlerinin 30 dakika boyunca karaya çıkmadan gizlenmesini sağ-
layabilecek yöntem, aynı zamanda çevre kirlilikleriyle boğuşan ve keşiflerde bulunan 
dalgıçlar için de ağır donanım olmadan dalış yapma imkanı verebilir.

Kana Oksijen Sağlayan Mikro Parçacık Hayat 
Kurtarabilir

Ruh Halini İnceleyen Bir Uygulama  

Cambridge Üniversitesinden uzman-
lar akıllı telefon verileri ile kullanıcının 
ruh halini ölçmeye ve mutluluk oranını 
belirlemeye çalışan bir uygulama geliş-
tirdi. Uygulama uzmanlar tarafından cep 
telefonlarının nasıl insan sağlığına katkı-

da bulunabileceğini gösteren projenin 
bir parçası olarak geliştirildi. Emotion 
Sense kullanıcının nerede olduğunun, 
bulunduğu ortamın ne kadar gürültülü 
olduğunun ve kimlerle iletişim halin-
de olduğunun bilgisini topladı. Daha 
sonra bu bilgiler kullanıcının kendi ruh 
hali hakkında belirttikleri raporlarla 
birleştirildi.

Aslında kullanıcının ruh halini takip 
eden uygulama daha önce geliştirilmiş-
ti. Ama kullanıcının kendi giriş verile-
rinin ve telefondaki bilgi kaynaklarının 

birleştirilmesi ilk kez bu yeni uygulamada, 
Cambridge Bilgisayar Laboratuvarı tara-
fından gerçekleştirildi.

Uygulama kullanıma ilk açıldığında 
üzerindeki sensör kilidinin ne zaman açıl-

dığını araştırmacılara bildiriyor. Daha son-
ra da bu sensor sayesinde uygulama 1 haf-
talık veriyi toparlayıp kullanıcının ruhsal 
durumunu belirliyor. Bir haftalık ruh hali 
durumu saptamasından sonra, uygulama 
kullanıcının kısa bir yaşam memnuniyeti 
anketini tamamlamasını istiyor. Anketten 
sonra yeni bir sensörün kilidi otomatik 
olarak açılıyor. Tüm sensörlerin açılması 8 
hafta sürüyor. Aşamalar halinde, kullanı-
cının kaç tane yazılı mesaj aldığı ve gön-
derdiği, kullanıcının hareketleri, bulundu-
ğu yerler, gün içinde cep telefonlarını ne 
kadar kullandıkları gibi bilgiler toplanıyor.

Cambridge Üniversitesi, Bilgisayar La-
boratuvarı araştırmacısı Dr. Neal Lathia 
bunun bir tür keşif yolculuğu olduğunun, 
kullanıcıların kendi ruh hallerinin adım 

adım nasıl değiştiğini görebileceğinin al-
tını çiziyor. Ek olarak uygulama sayesinde, 
kişilerin çevreyi algılama biçiminin ve gün 
boyu davranışlarının nasıl değiştiğinin de 
ortaya çıkmasına yardımcı olduğunu söy-
lüyor. Bir tedavi aracı olduğu da belirtilen 
uygulamanın en önemli özelliği iki farklı 
türdeki veri arasında köprü oluşturması: 
Örneğin, kullanıcı mutlu hissettiğini söy-
lerken, arkadaşlarıyla iletişiminin tama-
men durduğu gözlemlenebiliyor.

Şimdilik sadece android telefonlarda 
kullanılabilen akıllı uygulamanın kısa süre 
içinde diğer akıllı telefonlarda da kullanı-
labilir hale getirilmesi hedefleniyor. Kulla-
nıcıların izniyle toplanan bilgiler ise diğer 
araştırmacıların kendi deneylerini yapa-
bilmesi için, kamuya açık tutuluyor.
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Borsa Nedir?

� Burcu ERDOĞAN � Ünsal ÜNAL

Günümüzde ekonomiler tümüyle 
borsa denilen bir mekanizmaya en-
deksli. Dünya borsa piyasalarında her-
şey yolundaysa dünyada da ekonimi iyi, 
değilse ekonimi kötü. Yaşam standart-
larının önemli bir ölçüsüne dönüşen 
borsa acaba nasıl işliyor?

Borsa’nın isim olarak kökeni üzeri-
ne farklı söylentiler var. Bunlardan biri: 
Asilzade bi aile olan Van Der Beurse 
adı 16. yüzyıla gelindiğinde Beurs ke-
limesine dönüşmüş ve bu kelime bir-
çok dile Bourse, Börse, Borsa olarak 
geçmiş. Bir başka söylentiye göre de 
Belçika’nın bir şehri olan Brugge ismi-
nin değişmesiyle ortaya çıkmış. Borsa 
nedir kavramı kesinliğe kavuşturularak 
daha sonra çeşitli dillere ortak olarak 
geçmiş ve son halini almıştır.

Borsa belirli kurallara göre talep edi-
len ve ticareti yapılan malların organize 
edildiği bir piyasadır. Değerli evrak da 
denilen menkul kıymetler, dövizler, ti-
cari mallar ve hammaddelerin alım sa-
tım işlemleri bu piyasada yapılır. Borsa 
arz – talep şeklinde, komisyoncunun 
aracılık etmesi ile piyasa koşulları ile 
birlikte işler.

Yapılan ticaret sebebiyle “sermaye 
piyasaları” olarak da bilinen borsa, ken-
di kuralları olması; kendi yönetim bi-
rimi ve biçimi olması gibi sebeplerden 
dolayı kurumsal bir piyasadır.

Borsada değerli evrak ve madenle-
rin, ticari malların alım satım işlemi 
yapılır, alım satım işlemi yapılan yatı-
rım araçlarının fiyatları da serbest pi-
yasa koşullarında arz – talep dengesine 
göre belirlenir. Borsa Piyasası alıcı ve 
satıcıların karşılaşmasını kolaylaştırı-
cı olanaklar sunar. Borsa Piyasası da 
bünyesinde yatırımcıların piyasa ile 
arasındaki bağlantısını kurmaya yar-
dımcı olan ve alım satım işlemleri-
nin gerçekleştirilmesini sağlayan aracı 
kurumlar barındırır. Aracı kurumlar, 
piyasada alım satımı yapılan her tür-
lü enstrümanın alım satımına aracılık 
eder, taraflar arasındaki sözleşmeleri 
düzenler, yatırım danışmanlığı ve port-
föy yöneticiliği gibi görevleri ile hizmet 
sunmaktadır. ayrıca bu hizmetler karşı-
lığında da taraflardan belirli bir oranda 
komisyon alır.

Ülkelerin ulusal borsaları bulunduğu 
gibi uluslararası işlemlerin gerçekleş-

tirildiği borsalar da bulunur ve “küre-
sel borsalar” olarak tanımlanır. Ayrıca 
işlem gören yatırım aracına göre özel 
olan borsalarda vardır. Hammadde ve 
tarım ürünleri ticaretinin gerçekleşti-
rildiği emtia borsaları,döviz ticaretinin 
gerçekleştirildiği döviz borsaları ,türev 
araçlarının ticaretinin gerçekleştirildiği 
İMKB, Vadeli Opsiyon Borsası (VOB) 
ve Forex (Döviz Değişimi) piyasası gibi 
finans piyasaları örnek gösterilebilir.

Borsalarda, fiyatlar arz ve talebe 
göre; ekonomik ve siyasi koşullar,bazen 
de maruz kalınan doğal afetlere bağlı 
olarak değişkenlik gösterebilir. Tüm bu 
etkenler borsanın kullandığı enstrü-
manların fiyatlarının dalgalanmasına 
neden olabilir. Bu dalgalanma sayesin-
de yatırımcılar fiyat değişiminde öngö-
rülerine göre işlemlerini gerçekleştirir-
ler. Fiyatın düşeceği öngörülen mallar 
için satış işlemi, fiyatın yükseleceği 
öngörülen mallar için ise alım işlemi 
yapılarak yüksek karlar elde edilebilir. 
Borsa piyasaları fiyat dalgalanmaları-
na bir de hisse senetlerinin ait olduğu 
şirketin durumu etki eder. Şirketin ge-
leceğine ilişkin beklentiler alım satım 
kararlarını şekillendirebilir. 

Borsa piyasaları dünya genelinde, 
şirketlere ve ekonomiye, halka açıl-
malar yoluyla (hisse senedi satışı ile) 
kaynak sağlamak, tasarruf sahiplerinin 
güvenilir ve şeffaf bir biçimde yatırım-
larını değerlendirme olanağı sunmak, 
hisse senetlerinin alım – satımını is-
teyen yatırımcı ve kurumların buluş-
ması için gerekli ortamı sağlamak gibi 
amaçlara hizmet eder.
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Yeni Zelanda, güney yarımkürede, 
Avustralya'nın güneyinde 2 adadan olu-
şan doğal güzelliklerin bol ve de çeşitli 
olduğu bir ülke. Arkadaş canlısı, güçlü, 
özgür karakterli insanları ve müthiş do-
ğası Yeni Zelanda'yı dünyanın diğer ül-
kelerinden ayıran en önemli özellikleri. 
Ülke uzun yıllar İngiliz sömürgesi olduğu 
için Avrupa kültürüne da sahip, ama Ma-
ori ve Pasifik adalarının zengin ve tarihi 
kültürel özellikleri asıl zenginlikler.

Yeni Zelanda nüfusunun çoğunluğunu 
yerli Maori halkı ile ülkeye sonradan ge-
len Avrupalı beyazlar oluşturur. Avrupalı-
lar genellikle İngiliz, İrlanda ve İskoç kö-
kenli. Rusya, Polonya, Almanya, Vietnam 
ve Şili’den gelip yerleşenler de nüfusa kat-
kı yapmış. Yeni Zelandalılar kendilerine 
"Kiwi", kültürlerine ise "Kiwi Kültürü" 
adını verirler.

Aslında kökleri Fiji ve Polinezya’ya 
dayanan Maoriler özgürlüğe olan düş-
künlükleri ve savaşçı özellikleriyle ünlü. 
Genellikle yarı çıplak bir giyim tarzına 
sahip bu yerliler savaşa giderken tenlerini 
beyaza boyarlarmış. 

Yeni Zelanda’nın inanç yapısı da tıp-
kı etnik yapısı gibi karışık. Nüfusun % 
55’inden fazlası Protestan. Ayrıca Anga-
likan, Katolik, Yahudi, Müslüman olanla-
rın yanı sıra yerel inançlara sahip olanlar 
da var. 

Maoriler yüce tanrılarına Lo diyor. 
Onlar Lo'nun, her şeyden önce var olup 
ve her şeyin kaynağı olduğuna, yerde ve 
gökte yaşayan her şeyin içinde bulundu-
ğuna inanırlar. Onlara göre Lo, bütün 
tanrıların en büyüğü. Onun adını yalnızca 

� Ceren DORUK
Konum: Güney Yarımkürede, Büyük 
Okyanus'da bir ada ülkesi. Okyanusya'daki 
Güney Pasifik adaları arasında, Avustralya'nın 
yaklaşık 1200 mil (2000 km) güney doğusun-
da yer alır. İki büyük (North Island ve South 
Island) ve birçok küçük adadan oluşur. 
Başkent: Wellington
Nüfus: 4.317.000 olan (2009 tahmini) 
Yüzölçümü: 268.680,00  km² 
Diller:  İngilizce ve Maorice
Rakım: En alçak noktası: Büyük Okyanus 0 m
En yüksek noktası: Cook Dağı 3764 m
Doğal Afetler: Volkanik etkinlik fazla. Şiddetli 
olmayan depremler ülke genelinde yaygın.
İklim: Bölgesel farklılıklar olsa da ılıman iklim 
görülür.

rahipler söyleyebilir. Maoriler’de ibadet, 
rahiplerin onlara öğrettiği ilahi tarzındaki 
özel dualardan ibaret. Bu duaları hep be-
raber okuyarak ibadet ederler.

Maorileri ilginç kılan özelliklerden biri 
de selamlaşma: burunlarını birbirine değ-
direrek selamlaşıyorlar. Bu sayede, nefes-
lerinin birbirine karıştığına ve dostlukla-
rının pekiştiğine inanıyorlar.

Yeni Zelandalı Maoriler’in Moko diye 
adlandırdıkları dövmeleri Polinezya'nın 
en etkileyici kültürlerinden birini oluştu-
rur. Dövmeler adeta birer sanatsal ürün-
dür. Ağaçları oyma becerilerini kendi 
derileri üzerinde de kullanırlar. Yüzün ta-
mamını kaplayan bir Moko onların halk 
içindeki statüsünü belirler. Dövmeler; 
maorilerin soylarını belirten çizgileri ve 
tribal şekilleri içerir. Ayrıca bu dövmeler 
onların savaşlarda ya da hayatlarında al-
dığı başarıların da göstergesidir.

Maoriler geleneklerini, adet ve anane-
lerini günümüze kadar taşımayı başarmış 
az sayıdaki etnik gruplardan biri. Haka 
Murilerin özgün dansı (savaş dansı olarak 
da bilinir). Eskiden, savaşlardan önce, sa-
vaşçıların güçlerini göstermeleri ve karşı 
tarafı korkutmaları amacıyla yapılırmış. 
Dansçıların gözlerini büyükçe açarak, dil-
lerini dışarı çıkararak, bir yandan ellerini 
bedenlerine, bir yandan da ayaklarını yere 
vurarak yaptıkları Haka aslında, 1820'ler-
de, Maorilerin önemli kabile liderlerin-
den Te Rauparaha'nın düşmandan kaçıp 
saklandığı çukurda ölümü beklerken, mu-
cize eseri kurtuluşunu anlatır; düşmanı 
caydırmaya yönelik haykırışlar ve tehdit-
kar savaş figürleri içerir.

Te Rauparaha şarkısında, ölümle ya-
şam arasında gidip gelirken gördüklerini 
ve hissettiklerini dile getirir. "Ka mate Ka 
mate (ölüyorum, ölüyorum)" sözleriyle 

başlayan Haka, Maori yerlisinin, düşma-
nın insafa geldiği an mırıldandığı, "Ka ora 
Ka ora (yaşam, yaşam)" sözleriyle devam 
eder. Şarkı, "saçlı adam" yani insafa gelen 
düşmanın gün ışığını yeniden sunması ve 
Te Rauparaha'nın çukurun derinliklerin-
den yukarıya doğru adım adım çıkarak 
güneşe kavuşmasıyla biter. Maoriler’in 
başlangıçta, ilkel savaşçılarını yüreklen-
diren bu dans, şimdilerde onların sporcu 
bedenlerinde can buluyor. Basketbol ve 
futbolun yanı sıra özellikle, rugby ve ame-
rikan futbolu gibi sert takım sporlarında, 
bu dans, renkli bir gösteri ve motivasyon 
unsuru olarak kullanılıyor.
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� Merve ERHAN

Kardeşimin Hikayesi
Zülfü Livaneli’nin yeni kitabı “Kardeşimin Hikayesi” çıktığı ilk gün-
den itibaren yoğun ilgiyle karşılandı ve çok satanlar bölümünün ilk 
sırasında yerini aldı. Kitabın konusu şöyle: Sakin bir balıkçı köyünde 
genç bir kadının cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey. Dünyadan 
elini eteğini çekmiş emekli inşaat mühendisiyle genç, güzel ve me-
raklı gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet vesile olur. Kurguyla 
gerçeğin karıştığı, duyguların en karanlık, en kuytu bölgelerine gi-
rildiği hikâye, daha doğrusu hikâye içinde hikâye de böylece başlar. 
Modern bir Bin Bir Gece Masalı’nın kapıları aralanır. Ancak bu kez, 
Şehrazad erkektir. Kardeşimin Hikâyesi, aşkın mutlulukta ulaşılacak 
son nokta olduğuna inananları bir kez daha düşünmeye davet eden, 
aşka, aşkın karmaşıklığına ve tehlikelerine dair nefes kesen bir ro-
man. Her sayfada yeni bir gerçekliği keşfedecek, kuşku ile kesinliğin 
sınırlarında dolaşacaksınız. “…Mantıksız gibi geliyor ama o sabah 
uyandığımda tuhaf bir haber alacağımı biliyordum. Karadeniz’in lacivert dalgalarıyla baş başa 
kalmış olan bu ıssız köyde geçen her gün birbirinin aynısı olduğu için burada insanların heyecanla 
konuşacağı olaylara pek sık rastlanmazdı. O günün de ötekiler gibi sessizce akıp gitmesi gere-
kirdi ama galiba başka şeyler olacaktı. O mahmur sabah saatlerinde bir cinayet haberi alacağımı 
bilmiyordum elbette ama bir haber gelecekti. Daha yataktan çıkmamıştım, gözlerim kapalıydı, 
arkalarında fosforlu çizgiler bırakarak yıldırım hızıyla hareket eden mor tavşanları izliyordum…”

NE OKUYALIM? 
Fettah Can Konser

Birçok sanatçıya ver-
diği söz ve bestelerle 
müzik sektörüne uzun 
yıllar unutulamayacak 
şarkılar kazandıran ve 
müzik sektörünün en 
çok aranan isimlerin-
den biri olan Fettah 
Can “Aklımda Kalan-
lar” adlı son albümün-
den sevilen şarkılarıyla 
15 Haziran 2013, saat: 
22.00’de, Jolly Joker 
sahnesinde, sevenleriy-
le buluşacak. Fettah Can hayranlarının sabırsızlıkla 
beklediği bu konserin biletleri satışa çıktı bile müzi-
ğe doyacağınız bu geceyi kaçırmayın.

NE DİNLEYELİM?
The Great Gatsby
17 Mayıs’ta vizyona giren, yönet-
menliğini Baz Luhrmann ve Jack 
Clayton’un üstlendiği The Great 
Gatsby’nin başrollerini Leonar-
do DiCaprio, Tobey Maguire, Ca-
rey Mulligan, Amitabh Bachchan, 
Callan Mcauliffe paylaşıyor. Dram 
severlerin beğenisine sunulan fil-
min konusu şöyle: Yazar olma basa-
maklarını tırmanan Nick Carraway 
1920'lerde, eğlence hayatının göz-
desi konumuna yükselen New York'a 
gelir. Kendi Amerikan rüyasının 
peşindeyken tesadüfen milyoner Jay 
Gatsby ve onun çevresiyle yolları kesişir. Carraway'nin alkolün 
su gibi aktığı, göz kamaştırıcı partilerle tanışması fazla zaman 
almaz. Öte yandan bu büyülü Amerikan rüyasının çöküşü de 
yaklaşmaktadır. Dışarıdan görkemli görünen bu hayatın örtbas 
etmeye çalıştığı gerçekler su yüzüne çıkacaktır...

NE İZLEYELİM?

Üç Edebiyat Haberi

� Merve ERHAN

ÜNLÜ RESSAM BELLİNİ’NİN HAYATI ROMANLAŞTIRILDI.
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresini yapan İtalyan ressam Bellini'nin İstanbul'daki 

yaşantısı romanlaştırıldı. Yazar Mina Oğuz tarafından kaleme alınan roman, Bellini’nin Fatih’i 
adıyla Selis Kitaplar tarafından yayınlandı. Romanda Fatih'in isteğiyle 1479 yılında İstanbul'a 
gelen İtalyan Ressam Bellini'nin İstanbul'da yaşadıkları, Fatih Sultan Mehmet başta olmak 
üzere Türkler ve Venediklilerle olan dostlukları, Osmanlı Medeniyeti'ne dair intibaları, 
tehditlere karşı tavrı, latif aşkı, ellilerindeyken içine düştüğü hayat muhasebesi, dönemin tüm 
tarihi ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bunun yanı sıra tarihimizde sırrı çözülememiş, Fatih Sultan 
Mehmet’in Venedikli eski doktoru tarafından zehirlenmesi olayı da yeniden gündeme taşınıyor.. 
Romanda ayrıca İstanbul'un fatihi olan Sultan Mehmet'in fetihten sonra Akşemseddin'in 
elini öperek saltanatı bırakıp derviş yaşamı sürme izni istemesi, şimdiye kadar değinilmemiş 
rivayetlere ve Bellini'nin ülkesine dönüşündeki gizemlere kadar detaylı ve ilginç bilgilere de 
yer veriliyor. Mina Oğuz Fatih Sultan Mehmet'in denizlerin başlıca kuvvetlerinden olan güçlü 
Venediklileri yenmesinin ardından anlaşma maddesi olarak pek çok şart öne sürebilecekken, 
resmini yapabilecek yetenekli bir ressam istemesinin enteresan olduğunu belirtti.

NDS 2013 EDEBİYAT ÖDÜLÜ MURAT GÜLSOY’UN
Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve Notre Dame de Sion'lular Derneği tarafından 

her yıl düzenlenen ve bir yıl Türkçe yazan bir Türk yazarın eserine; diğer yıl ise Fransızca 
yazan bir yazarın Türkçe’ye çevrilmiş Türk veya yabancı bir yazarın eserine verilen NDS 
Edebiyat Ödülü yeni sahibini buldu. NDS mezunları Tomris Alpay ( Jüri Başkanı), Yazgülü 
Aldoğan, Liz Behmoaras Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, 
Özlem Yüzak, Feyza Zaim’den oluşan dokuz kişilik jüri tarafından bu yıl Murat Gülsoy’un 
“Baba Oğul ve Kutsal Roman” adlı eseri 200 eser arasından 2013 NDS Edebiyat Ödülü’ne 
layık görüldü. NDS Edebiyat Ödülü Jüri Başkanı Tomris Alpay, Gülsoy’un ödüle layık 
bulunan eserini şöyle tanımladı; "Zamanın ve gerçeğin göreceliliği, kişi ve mekanın 
değişkenliği üzerine kurulu içsel bir yolculuk romanı.". Gülsoy’un romanı 2012’de Can 
Yayınları tarafından yayımlandı. Jüri tarafından bu yılki ödüle layık görülen Murat Gülsoy, 
28 Mayıs 2013 Salı akşamı Fransız Sarayı’nda, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Laurent 
Bili tarafından düzenlenen törenle ödülünü aldı. 

DAN BROWN’DAN “CEHENNEM”
Da Vinci Şifresi kitabıyla dikkatleri üzerine toplayan ve olayların geçtiği 

mekanların ziyaretçi sayısını artıran yazar Dan Brown'ın, ABD ve Avrupa'da aynı 
anda satışa sunulan "Cehennem" (İnferno) adlı romanı Türkiye'de de raflardaki 
yerini aldı. Romanlarında anlattığı şehir ve mekanların kısa sürede ilgi odağı 
olmasını sağlayan Brown Cehennem adlı yeni romanında, dinler ve semboller 
konusunda uzman Robert Langdon karakterinin Floransa'dan İstanbul'a uzanan 
gizemli serüvenini anlatıyor. Romanın kapağınde, Floransa'daki Santa Maria 
del Fiore Bazilikası'nın fotoğrafı yer alıyor ve Floransa'nın simgelerinden "İlahi 
Komedya"nın yazarı Dante'ye ve eserinin üç bölümünden biri olan "Cehennem"e 
atıfta bulunuyor. Romanda, gizemli ve heyecanlı olayların 150 sayfalık son bölümü 
İstanbul'da geçiyor ve olayların düğümü Ayasofya'da çözülüyor. Brown'ın "Da 
Vinci Şifresi" adlı romanından sonra, Louvre Müzesi'nin ziyaretçi sayısının 10 
milyona yükselmesini ölçü alanlar, yeni romanın Ayasofya'nın ziyaretçi sayısını 
arttıracağını öngörüyorlar.
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Abant Milli Parkı
Her Mevsimin Ayrı Güzel Olduğu Yer; 

Abant’ta her mevsimin farklı farklı 
güzellikleriyle karşılaşırız. Abant Mil-
li Parkı için, “belirli zamanlarda gidilir” 
gibi bir tanım yapmak, neredeyse ola-
naksız. Abant, çevresindeki şehirlerde 
yaşayan insanlar için, mevsim veya se-
zon beklemeksizin gidilen bir yer. Abant 
da kış mevsimi yoğun kar yağışı altında 
geçer. İlkbahardaysa doğanın yenilenme 
becerisini en güzel şekilde anlatır. çam, 
köknar ve kayın ağaçları ile çevrili olan 
göl sonbaharda eşsiz renklerini benzersiz 
bir güzellikle sunarken yaz mevsiminde 
de yükseklere çıkıp serinlemek için güzel 
bir alana dönüşür. 

AKTİVİTELER
Abant’ta sadece mangal yakıp piknik 

yapmak benim için çoğu zaman yetersiz 
olur. Günlük hayatta sık yürüyüş yapı-
yorsanız ve “Kolay kolay yorulmam!” di-
yorsanız, Abant’ta yürüyüş yapmak için 
farklı yollar var: Gölün çevresini adım-
lamak yaklaşık 90 dakika sürer. Ancak, 
benim önerim, gölün etrafını bisikletle 
turlamanızdır. Tabii ki, herkes yürümek 
veya bisiklete binmek zorunda değil. İs-
teyenler özel arabasıyla veya fayton kira-
layarak da gölü turlayabilirler

KONAKLAMA
Abant'ta çeşitli konaklama imkanları 

bulunuyor. Öncelikle çadır kurmanızı 
öneririm. Abant arazisi içinde çadır ve 
karavanlar için ayrılmış, elektriği de olan 
özel bir kamp alanı var. Burada düşük bir 
günlük ücretle konaklayabilirsiniz. “Ben 
rahatıma düşkünüm!” diyenler için Bü-
yük Abant, Abant Köşkü ve Abant Pa-
lace gibi oteller siz konuk etmekten hoş-
lanacaklardır. Göl çevresinde bulunan 
ve kiraya verilen yayla evlerini de tercih 
edebilirsiniz, ne var ki gölden uzakta ol-
mayı kabul etmelisiniz. Hem göl manza-
rasından uzak kalmamak hem de uygun 
ücretler ödeyerek doğanın içinde çadır 
kurmak benim gözümde Abant’ın key-
fini çıkartmak için tercih edilecek en iyi 
yöntem.

ULAŞIM
Bolu ili sınırları içinde yer alan Abant 

Gölü, Bolu iline yaklaşık 30 km. uzak-
lıkta. Ankara’dan gitmek isteyenler, E-5 
karayolundan İstanbul istikametinde 
yolculuk yapıp Abant gişelerinden ay-
rılan 20 km'lik asfalt bir yolla Abant’a 
ulaşabilir.

KAMP YAPACAKLARA 
ÖNERİLERİM

Kamp alanında elektrik hizmeti ve-
rildiği için yanınızda ufak çapta bir buz 
dolabı götürürseniz, kamp sürenizi bir-
kaç gün daha uzatabilirsiniz. 

Göl çevresindeki marketlerden alışve-
riş yapmak yerine çevredeki yayla köyle-
rine giderek en doğal ve en ucuz ürünleri 
alabilirsiniz. 

Kamp alanı tamamen tel örgü ile 
çevrili olsa bile sincapları engellemeye 
yetmiyor. Gece yatarken yiyeceklerinizi 
ortada bırakırsanız, sabah sincapların is-
tilasına uğrayabilirsiniz.

� Utku ŞENER
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Su Sporları
YÜZME

Yaz çoğunluğun aklına yüzmeyi geti-
rir. İnsan vücudu açısından da çok yararlı 
olan yüzme eylemi vücuttaki hemen her 
kası çalıştırır. Öte yanda su vücuttaki 
elektrostatik yükü boşaltmaya yardımcı 
olur. Fiziksel olarak forma girerken ruh-
sal olarak da rahatlatıcıdır. 

DALIŞ   

Su altının gizemli dünyasını keşfet-
me isteği de yaz aylarında artar. Dalış 
serbest ve tüplü olmak üzere iki şekilde 
yapılabilir. Tüplü dalış yapmaya karar 
verenlerin mutlaka eğitim alması gere-
kir. Bir yandan su altının güzelliklerini 

keşfederken bir yandan da spor yapmış 
olmanın rahatlığını yaşarsınız.
RÜZGÂR SÖRFÜ 

Deniz ve rüzgârla iç içe, ideal bir yaz 
sporudur rüzgar sörfü. Yeni başlayanla-
rın sörf tahtasının üstünde durabilmeyi 
başarıp denizin üstünde rüzgârla arka-
dalığı bu sporu sevenlere hoş bir duygu 
yaşatır. Alaçatı, Bitez ve Ilıca rüzgar sör-
fü merkezi sayılır. 
SU KAYAĞI 

Denge benim işim diyorsanız eğer ilgi 
duyacağınız bir spor dalı da su kayağıdır.  
İhtiyacınız olan şeyler deniz, tekne ve su 
kayağı malzemeleridir.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açık-
larındaki 60'ı aşkın noktada, dalış 
eğitimleri verilmeye başlandı.Da-
lış eğitmeni Kubilay Kılıç yaptığı 
açıklamada, kırmızı mercanlara ev 
sahipliği yapan ilçenin 24 ada ve 
60'tan fazla dalış noktasına sahip 
olduğunu söyledi. 

İlçedeki dalış eğitimlerine, Av-
rupalıların yanı sıra yerli turistle-
rin yoğun ilgi gösterdiğini belirten 
Kılıç, bölgenin, dalış meraklılarına 
uygun ortamlar sunduğunu belirtti. 

Kılıç, Ayvalık'ın, kırmızı mer-
canlar başta olmak üzere sahip ol-
duğu su altı zenginlikleri, her sevi-
yeye elverişli dalış eğitim noktaları, 
büyük şehirlere yakınlığı ve ulaşım 
kolaylığı dolayısıyla tercih edildiği-
ni dile getirdi.

Türkiye'nin en renkli alanların-
dan Ayvalık'ın, dalış eğitim merke-
zi olma yolunda hızla ilerlediğine 
dikkati çeken Kılıç, "Burada mer-

can, batık, derin su ve eğitim dalışları yapmaya uygun birçok alan mevcut. 2013 
sezonunda deniz altıyla buluşmak isteyen kişilere eğitimlerimiz devam ediyor. Bu-
nun yanında keşif dalışları yaparak su altı dünyasıyla daha fazla kişiyi tanıştırmaya 
çalışıyoruz" diye açıklamalarda bulundu.

Formula 1 tarihinde yeni bir dönem başlıyor.Yarış sırasında kurallara uymayan 
pilotlara "ehliyet puanı" sistemi getiriliyor.Formula 1’e katılan 11 takımın yetkili-
leri, gelecek yıldan itibaren pilotlara "ehliyet puanı" sisteminin getirilmesi konu-
sunda anlaştı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) Haziran ayında yapacağı genel 
kurul toplantısında, söz konusu sistemin gündeme alınıp kabul edilmesinin bek-
lendiği belirtildi.

Buna göre, sezon öncesi her pilot 12 puana sahip olurken, tehlikeli veya kural 
dışı sürüşler nedeniyle pilotların puanı düşürülecek. Puansız kalan pilot, bir yarış 
men cezası alacak.Yarış sırasında başka bir arabaya tehlikeli dokunuş yapan pilot-
tan 3, pitstoplarda hız sınırını aşandan 2, başka pilotu rahatsız edenden 1 puan 
düşürülecek.

� Burcu ERDOĞAN

Dalış Meraklılarına Güzel Haber

� Ünsal ÜNAL
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk 

yapay kano parkuru hizmete açıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve Yu-
sufeli Belediyesi katkılarıyla, Çoruh Nehri'nin kollarından olan Barhal Çayı'na inşa 
edilen kano parkurunun açılışı için Yusufeli ilçesinde tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe, açılışta yaptığı ko-
nuşmada, Türkiye'nin bir çok bölgesinde spora ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade 
ederek, "Ülkemizin bir çok yerinde hangi alanda spora yatkınlık varsa o yönde çalış-
malar yapıyoruz. Yusufeli ilçesinde de güreşin yanı sıra su sporunun da gelişmesine 
uğraşıyoruz" dedi. 

Parkurun Türkiye'nin uluslararası standartlarda yapılmış ilk ve tek parkur oldu-
ğunu söyleyen Kocatepe, Yusufeli ilçesinin eskiden beri güreş sporlarıyla adından 
söz ettirdiğini, artık su sporlarıyla da ilçenin turizmine ve tanıtımına büyük katkı 
sağlayacağını söyledi.

Açılış sonrası Rize ve Artvin'den gelen kano sporcuları parkurda gösteri yaptı. 
Yusufeli ilçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, 10 bin 890 metre kare alana 
sahip olan ve yaklaşık 1 milyon 223 bin liraya mal olan parkur, 320 metre uzunlu-
ğunda ve 11 metre de genişliğinde.

Türkiye’nin İlk Yapay Kano Parkuru Açıldı

� Ünsal ÜNAL� Ünsal ÜNAL

F1’e Yeni Kurallar Geliyor
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Uygulamalı Gazetecilik Dersi Bize Ne Kattı? 

Utku ŞENER

Tanımadığım insan-
larla bir konu üzerinde 
konuşmayı ve kendimi 
düzgün bir şekilde ifa-
de etmeyi öğrendim; 
ama, eğitim yılı bo-
yunca bu gazete saye-
sinde, öğrendiğim en 
önemli olay sorumlu-
luk almak oldu. "Ben 

yaparım!" demeden önce, birkaç defa düşün-
mek gerektiğini  çeşitli tecrübelerle anladım, 
daha doğrusu neler yapıp yapamayacağımı uy-
gulamalı olarak gördüm. Açık konuşmak ge-
rekirse,  adımı, çektiğim fotoğrafları ve kendi 
cümlelerimi o sayfalarda görmek, şimdiye ka-
dar iyi yaptığımı düşündüğüm birçok olaydan 
daha fazla keyif verdi. 

Aykut TAMİR

Sayılı uygulama ders-
lerimizden olan Ga-
zetecilik dersi saye-
sinde, teoriden biraz 
daha uzaklaşabildiğim 
için sevinçliyim. Ekibe 
ikinci dönem katıldım 
ve dersi seneye de ala-
cağım. Umarım bu yıl 
yaptığım çalışmalardan 
daha iyilerini bir son-
raki dönemde de ortaya 

koyarım. Mezun olacak arkadaşlarıma gelecek 
yaşamlarında başarılar diliyorum. Son olarak 
hocamıza bize gösterdiği özenden dolayı te-
şekkür ederim.

Üniversite eğitimimin bu son yılın-
da, aldığım en keyifli ve en ilgi çekici 
derslerin başında gelir gazetecilik. Bu 
ders sayesinde, araştırmacı kimliğimi-
zi geliştirerek, gerek iş hayatımız için 
gerekse sosyal yaşantımız için eşsiz 
bir tecrübe edindik. Benimle birlikte 
bu dersi alan ve emeği geçen bütün 
bölüm arkadaşlarıma, ayrıca, tüm yıl 
boyunca bizlere bıkmadan, usanma-
dan sabır gösteren Hocamıza sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.

Ceren DORUKTolga ALP

Dışarıdan gazeteyi gören okuyan öğrenciler 
ya da diğer okuyucular burada nasıl bir emek 
olduğunu belki göremeyebilirler. Ben bu sene 
yarım dönem gazetede görev aldım ve verilen 
emeği yapılan çalışmaları yakından gördüm. 
Çalıştığım bu kısa dönem içinde, hem çalışma 
arkadaşlarımla bu ortamı paylaşmaktan çok 
keyif aldım hem de röportaj yaptığım insanlar 
sayesinde yeni şeyler öğrenip, gelecek için kendi 
adıma yeni bağlar kurdum. Sonraki senelerde 
burada görev alacak arkadaşlara başarılar diliyor 
ve ilgisi olan herkesin gazetede görev alıp bu 
tecrübeyi yaşamalarını tavsiye ediyorum.

Erol ERGÜN

Okul gazetesinin yapım aşa-
malarına katılmak, emek ver-
mek ve o havayı solumak be-
nim için müthiş bir deneyim 
oldu. Daha önce herhangi bir 
gazete okurkenki duygula-
rımla, gazetenin yapım aşa-
masında olup da emeğimin 
karşılığını aldıktan sonraki 

duygularım çok farklı. Benimle bu duyguları aynı heyecan-
la yaşadıklarına inandığım tüm emek veren arkadaşlarıma 
ve sevgili hocamıza çok teşekkür ediyorum. Halkla İlişkiler 
öğrencisi olsun olmasın tüm öğrencilere önümüzdeki yılda 
gazete çalışmalarına katılmalarını ve o havayı solumalarını 
şiddetle tavsiye ederim. Herkese finallerde başarılar.

Elif BÜYÜKSALİH

Güzel bir şeyler üretmenin verdiği 
hazla, çok çalışarak çok emek ve-
rerek hazırladığımız Atılım Ha-
ber Gazetesi benim için çok güzel 
bir iş deneyimi oldu. Neler yaptı-
ğımı, neler yapabileceğimi, önümü 
görmemi sağladı. Böylesine keyif 
aldığım ve herkesinde zevkle ya-
pacağına inandığım bu deneyimi 
hepinizin yaşamasını tavsiye eder, 
tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür 
ederim.

Hülya AKGÜL

Bir yıl süren gazete çalışmalarımı-
zın sonunda, gazeteciliğin her ne 
kadar zor yanları olsa da, aslında 
çok eğlenceli bir uğraş olduğunu 
fark ettim. Bir yıl boyunca birçok 
kere röportajlar yaparak birtakım 
bilgiler edindim. Konferansla-
ra katılarak kendimi daha fazla 
geliştirdim. Zorluklarından çok 
eğlenceli olması kısmı beni daha 
çok etkiledi. İleride düşündüğüm 
planlarımla ilgili bana katkısı ol-
duğuna inanıyorum. Hocamızın 
da katkılarıyla ciddi bir deneyim 
kazandık.

Merve ACAR

Atılım Haber Gazetesi sayesinde 
önemli bir iş yaptığımın farkına 
vardım. Çünkü verilen bir emek 
var ve bu emeğin karşılığını almak 
kişiye mutluluk veriyor. Bunu ga-
zete çıkınca daha iyi anlıyorsunuz. 
Bunların dışında da, yaşadığınız 
deneyimler sayesinde, size her an-
lamda katkı sağlıyor. Umarım iş 
hayatımda bunun faydalarını gö-
rebilirim…

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün son sınıf öğrencileri ve Atılım Haber Gazetesi’nin editör, editör yardımcısı ya da muhabirleri olarak, iki dönem 
boyunca sizler için okunabilir, ilginç bir gazete oluşturmaya çalıştık. Bu sayfada siz öğrenci arkadaşlarımıza çeşitli konularda sorular yöneltip, görüşlerinizi, 
isteklerinizi ya da beklentilerinizi tüm okurlara ulaştırmak istedik. Bu kez son sayfayı kendimize ayırdık ve sorduk:

Arda Aras AKYOL

Gazete çıkarmanın nasıl bir iş 
olduğunu öğrendim, ama “Zor-
luklarını gördüm!” diyemem 
çünkü benim için kolay oldu. 
Önceki sayıların spor haberle-
rinde benim yazılarımı görebi-
lirsiniz. Tabii ki farklı haberler 
de yaptım.  Seçmeli ders olarak 
rahatlıkla düşünülebilecek bir 
ders. Ayrıca çalıştığım ekip mü-
kemmeldi, onlara da buradan te-
şekkür ediyorum.

Ali TOPALOĞLU Ünsal ÜNAL

Atılım Haber 
Gazetesi’nde çalış-
mak benim için çok 
iyi bir deneyim oldu. 
Yaklaşık üç ay ça-
lışmış olsam da bir 
gazete nasıl çıkarılır, 

haberler nasıl seçilir, editör ne yapar gibi 
birçok yeni bilgi edindim. Ayda bir gazete 
çıkardığımız halde, haber bulmakta bunu 
hayata geçirmekte o kadar zorlandık ki, “her 
gün gazete çıkarmak nasıl bir zorluktur” 
şimdi daha iyi anladım. Ama, iyisiyle kötü-
süyle unutamayacağım bir deneyim oldu ve 
emeği geçen ekip arkadaşlarıma çok teşek-
kür ederim. Güle Güle.

Atılım Haber ekibi 
olarak 2012-2013 öğ-
retim yılında iyi işler 
çıkardığımızı düşü-
nüyorum. İki dönem 
boyunca gazeteyi 
hazırlarken pek çok 

zorluklarla karşılaştık. Araştırmanın nasıl ya-
pılacağı, haberlerin nasıl toplanacağı, bu işin 
zorluklarının ne olduğunu hep beraber öğren-
dik. Keyif veren bir iş olmasının yanında ol-
dukça da yorucu bir iş; ama şu da bir gerçek 
ki, zorlukların ve sorunların nasıl aşılacağını, 
çözüm üretmeyi, anlık karar verebilmeyi, plan 
yapabilmeyi en iyi öğreten araçlardan biri de 
gazete oldu.

Burcu ERDOĞAN

Gazete dersine girdiğim ilk günler-
de hiç birimizin gazete çıkartmak, 
haberleri seçip hazırlamak adına 
fikrimiz yoktu. Birinci dönemden 
başlayarak, bu olayın içindeyim. 
Gazete odasına girdiğim ilk gün 
çok heyecanlıydım. Başaramamak 
korkusu vardı içimde. Bu dersin ne 
kadar haz verici olduğunun farkın-

da değildim. Yazdığımız yazıların başka insanlar tarafından 
okunup beğenilmesi apayrı bir mutluluk. Bu dersin bana çok 
şey kattığının farkındayım, en azından artık bir iş ortamının 
nasıl olduğunun farkındayım. Şimdi mezun olup gidiyoruz ve 
arkamızda bıraktıklarımıza bakıp neleri başarabileceğimizin 
farkında olma zamanı.

Merve ERHAN

İlk gazete dersi. Hepimizin yüzünde 
aynı ifade ve gözlerinde aynı korku ve 
bu sorumluluğun altından nasıl kalka-
cağız sorusu... Sonra Ekim sayısını ilk 
elimize aldığımızda yaşadığımız 
gurur, özgüven ve yüzümüzdeki engel 
olamadığımız gülümsemeyi hiç unut-
muyorum. Hepimiz için çok güzel bir 
deneyimdi. Bir gazetenin nasıl çıkarıl-

dığı hakkında hiçbir fikrim yokken, şu anda kim ne yapar na-
sıl bir gazete çıkarılır hepsinin cevabını verebilecek durumda 
olabilmek tarifsiz bir duygu. Gelecekteki yaşantım için de çok 
faydalı bir çalışma ve deneyim oldu benim için. En önemlisi 
bu deneyimin sorumluluk alma duygumu geliştirdiğini söyle-
yebilirim.

� Aykut TAMİR
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