
Kulüpler yeni üyelerini bekliyor

Öğrencilerin ilgi 
alanları doğrultusunda 
kurdukları, bilimsel, 
kültürel ve toplumsal 
ekinliklerle kampüsü 
renklendiren kulüpler 
yeni üyelerini bekliyor. 
Atılım'ın internet 
sitesinde kulüpler 
hakkında bilgiler mevcut.

Atılım'da yeni bir dönem

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde hazırlanan Atılım Haber 
Gazetesi’nin yeni dönem ilk sayısı hazırlanırken;  Türkiye, 10 Ekim günü Ankara’da yaşanan katliam haberiyle 
sarsıldı. Atılım ailesi, olayda Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Başak Sidar Çevik’i kaybetti. Atılım 
Haber yeni dönemin ilk sayısında kendi yapılanması ve üniversite haberleri yanı sıra herkesi üzen gelişmeye 
de yer verdi. 

Atılım Haber, bundan böyle, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ünal’ın sağladığı olanakla, İşletme 
Fakültesi dekanlık katındaki yeni mekânında, Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan’ın öncülüğünde öğretim 
görevlisi Yıldız Yazıcıoğlu ve Araştırma Görevlisi Özge Ercebe’nin yönetiminde,  Gazetecilik Dersi’ne kayıtlı 
öğrenciler tarafından hazırlanacak. Gazete herkesin görüş ve önerilerine, katkılarına açık olacak: Bunları 
atlmhaber@yahoo.com aracılığıyla iletebilirsiniz. Atılım Haber’i  Twitter ve Instragram’da @atlmhaber 
hesabınından izleyebilirsiniz. Sağlıklı, başarılı bir yıl dileklerimizle. 

Hedef sağlıkta büyüme

Rektör Prof. Dr. Üçtuğ,   
Atılım Haber'e verdiği 
röportajda üniversitede 
gerçekleştireceği 
değişime ilişkin ilk 
ipuçlarını ve tıbbi 
alanlarda büyüme 
hedeflerini  anlattı.

sayfa 7-8'de

Gençler ve seçim

1 Kasım seçimleri öncesi 
siyasi partilerin gençlere  
vaadteri ve sandık 
güvenliğini sağlamayı 
amaçlayan bağımsız sivil 
örgütlerin çalışmalarını 
okucularımız için 
araştırdık. 

 sayfa 11'de

Atılım Üniversitesi’nde 11 yıl rektörlük yapan Prof. Dr. Abdürrahim Özgenoğlu 
görevini düzenlenen törenle Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’a devretti

Atılım Üniversitesi’nin beşinci rektörü Yıldırım 
Üçtuğ, 10 Eylül’de düzenlenen törenle görevi teslim 
aldı.  Törende üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı 
Yalçın Zaim, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İsmail 
Bircan, Prof.Dr.Abdurrahim Özgenoğlu ve Prof.
Dr.Yıldırım Üçtuğ yaptıkları konuşmalarda dünden 
bugüne üniversitedeki gelişim ve değişimi anlattılar. 

Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, Atılım 
Üniversitesi’nin bugün sayısı sekseni bulan vakıf 
üniversiteleri içinde ilk 10, devlet üniversiteleri içinde 
de ilk 50 arasında yer almasının önemli bir başarı 
olduğuna işaret ederek bu başarıda önceki rektör 
Özgenoğlu’nun önemli katkısının olduğunu belirtti.

Ankara’da 10 Ekim günü barış için düzenlenen mitinge katılanların arasına karışan iki canlı bombanın 
neden olduğu katliamda Atılım Üniversitesi de bir öğrencisini kaybetti. İnşaat Mühendisliği dördüncü sınıf 
öğrencisi Başak Sidar Çevik yaşamını yitirdi

Atılımlı Başak, BARIŞ umuduyla sonsuzlukta...

Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB tarafından düzenlenen “Emek, 
Demokrasi ve Barış” mitinginin buluşma 
noktası olarak belirlenen Ankara Garı 
önünde meydana gelen terör saldırısında 
100’ü aşkın yurttaş yaşamını yitirdi; 500’den 
fazlası yaralandı.   

devamı 5 ve 6’da

      � Buse Ecem Aktaş - İzel  İrem Aydın

Atılım Üniversitesi, 
Ankara’da her yıl daha fazla 
öğrenciyi kucaklamaya  
başladı. Ankara’daki lise 
mezunlarından 2011 
yılında 418’inin tercihi 
Atılım oldu. Bu sayı 
2014’te 863’e ve bu yıl bin 
37’ye yükseldi. 

sayfa 2'de

Atılım Ankara'nın ilgi odağında

sayfa 4'te

Habercilikte ‘Atılım’ zamanı...



Atılım, Ankara’nın ilgi odağında...

Öğrenci İşleri ile Kurumsal İletişim 
birimlerince hazırlanan istatiksel verilere 
göre; lisans programlarına bu sene 
yerleşenler öğrencilerden bin 24’ü yani 
yüzde 76’sı Ankara’dan geldi. İstatistiklere 
bakıldığında 2011 yılından itibaren kayıtlı 
kampüsteki mevcut öğrenci profilini 
oluşturan gençler arasında Ankaralılar 
ezici çoğunluğu kimselere bırakmıyor. 

Kampüsteki 3 bin 736 öğrenci kayıt 
aşamasında Ankara’da yaşadığını beyan 
etmiş görünüyor. Konya, Mersin, 
Samsun, Kayseri gibi illerde yaşayan 
gençlerin Atılım’a gösterilen ilgi de 2015 
yılında artış gösterdi. 

Türkiye’nin Güneydoğu ve Doğu 
bölgelerindeki illerden Bingöl’den 2, 
Adıyaman’dan 3, Kahramanmaraş’tan 
2, Malatya’dan 3, Erzurum’dan 6 ve 
Şanlıurfa’dan 4 öğrenci de bu yıl kayıt 
yaptırarak Atılım ailesine katıldı. 

Atılım’ın öğrencileri arasında 
Ankaralılar dışındaki en kalabalık grubu 
ise Antalyalılar  oluşturuyor. Hali hazırda 
149 Antalyalı öğrenci kampüsümüzde 
eğitim alıyor. Atılım Üniversitesi, yeni 
öğrencileriyle birlikte her yıl büyürken bu 
arada 2015 yıl itibariyle mezun sayısı ise 8 
bin 200 kişiye ulaştı. 

Bu arada tanıtım günleri de gençler 
açısından tercihlerini oluştururken etkili 
olmayı sürdürüyor. Tanıtım günlerinden 
Atılım kampüsünü ziyaret eden 2 bin 79 
gençten 410’u artık kayıtlı öğrenci olarak 
eğitim alıyor. Kurumsal İletişim’in tanıtım 
günlerindeki ziyaretçi trafiğine ilişkin 
verileri incelendiğinde; Mühendislik 

Fakültesi’nin gençler tarafından mercek 
altına alındığı gözlemleniyor. 

Tanıtım sırasında 640 gencin bölümleri 
hakkında bilgi aldığı Mühendislik 
Fakültesi'nin ardından en gözde üçüncü 
fakülte ise Atılım Haber’in yuvası Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün de yer  
aldığı İşletme Fakültesi olarak görünüyor. 
İşletme Fakültesi’nin ziyaretçi sayısı ise 
383 olmuş. 

Gençlere burs desteği..

Tanıtım günleriyle veya kendi 
imkanlarıyla tercihini Atılım 
Üniversitesi’nden yana kullanan gençlere, 
üniversitemiz yönetimi de maddi destek 
sunuyor. Bu yıl kayıt yaptıranlardan 151 
gence tam burslu üniversite eğitimi şansı 
sunan Atılım, 195 öğrenciye yüzde 75, 
500 öğrenciye yüzde 50 ve 143 öğrenciye 
ise yüzde 25 burslu okuma imkanı verdi. 
Toplam burslu yerleşen öğrenci sayısı ise 
989 oldu.

Atılım Üniversitesi, hizmet verdiği Ankara’da her yıl daha fazla öğrenciyi kucaklamaya başladı. Ankara’daki lise mezunlarından 2011 yılında 

418’inin tercihi Atılım oldu. Bu sayı 2014’te 863’e ve bu yıl bin 37’ye yükseldi

Atılım, çeşitli spor branşlarında 
da önemli başarılara imza atmaya 
devam edecek. Geçtiğimiz sezonda 
atçılık, bowling, tenis, eskrim, hentbol 
gibi alanlarda düzenlenen spor 
müsabakalarında başarı kazanan 
takımlarımız yeni sporcularını arıyor. 
Üniversite takımları 2014-2015 
sezonunda 188 erkek 62 kadın sporcu ile 
katıldıkları spor müsabakalarında önemli 
başarılara imza atmışlardı.  

Geçtiğimiz sezonda kazanılan 
başarılar arasında atçılık alanında Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyon’un 
Ankara’da düzenlediği  Atıcılık Türkiye 
Şampiyonası’nda Muhammed Ali 
Türkyılmaz  Türkiye 3. sü olmuştu. 
Bowling Türkiye Şampiyonası’nda takım 
sıralamasında Atılım Bowling takımı yine 
Türkiye 3.sü olarak önemli bir başarıya 
imza atmıştı. 

Eskrim alanında ise Ayşe Begüm 
Bilgin, geçtiğimiz yıl üçüncü 
kez kılıç dalında altın madalyayı 
Atılım’a getirmişti.  Kazanılan bir 
diğer başarı hentbol alanındaydı. 
Antalya’da düzenlenen 2. Lig Türkiye 
Şampiyonasında hentbol takımı 
namağlup kazandığı maçlar ile 1. Lige 
yükselme şansını elde etti. 

Başarıyı kıl payı kaçırdığımız ancak 
Atılımlı sporcuların yılmadan mücadele 
ettikleri diğer alanlar ise söyle sıralanıyor: 
Badminton, basketbol, buz hokeyi, futbol, 
futsal, amerikan futbolu, masa tenisi, tenis, 
salon okçuluk, dans, voleybol ve yüzme. 

Öğrencilerin, bu branşlarda takımların 
bir parçası olmak için Atılım Üniversitesi 
Spor Koordinatörlüğü ile irtibata geçerek 
kayıt yaptırmaları ve seçmelere katılmaları 
gerekiyor.

Acele edin, kayıtlar bu ay içerisinde...

Takımlar sporcularını bekliyor
Geçtiğimiz akademik yılda 16 branşta 250 sporcu ile yarışmalara katılan üniversite takımlarının yeni sezon kayıtları başladı. 14 Ekim’de  düzenlenen 

sezon açılışı ve tanışma kokteyline olan yoğun ilgi bu yıl daha büyük başarıların habercisi gibiydi

      � BERTAN GÜLER

      � CANER ÇARKÇI

Spor kordinatör yardımcısı Selvin 
Çiçek 2007 yılında başlayan, öğrencilerin 
fiziksel ve kişisel gelişimlerine katkı 
sağlayan pilates kursuna bu yıl da devam 
ettiklerini belirtti. Çiçek, 5 Ekim'de 
başlayan kurs kayıtlarının devam ettiğini 
söyledi. Kursun eğitmenliğini de yapan 
Selvin Çiçek, bu imkandan yararlanmak 
isteyenler için herhangi bir standart 
olmadığına ve spor yapmak isteyen tüm 
öğrencilerin Spor Kordinatörlüğüne 

başvurularını yapabileceğini belirtti. 
Derslerin pazartesi, çarşamba, cuma 
günleri 12.30 - 13.20 saatleri arasında 
olacağını söyledi.

Farklı bir vücuda sahip olacaksınız

Joseph Pilates'in kendi adını verdiği 
pilates tekniği genel olarak zihin ve beden 
bütünlüğünü gerektiren denge, nefes ve 
egzersiz üçlüsünün sentezidir. Bu yöntem, 
kişinin eklemlerini ve kemiklerini hayat 
boyu aynı ölçüde ve seviyede korumak 

için kasları güçlendirir, esnetir ve özellikle 
karın kaslarını kuvvetlendirir. Joseph 
Pilates tekniğini merak edenlere "Sadece 
üç derste farklı hissedecek, on derste farklı 
görecek ve yirmi derste tamamen farklı bir 
vücuda sahip olacaksınız" demiştir. Pilates 
sayesinde duruşunuz düzelir, belinizdeki 
yük hafifler ve dengeli bir adele yapısına 
sahip olursunuz. Ayrıca pilates yöntemi 
ile elde edilen sonuçlar egzersizler 
bırakıldıktan sonra da devam eder.

Fiziksel ve zihinsel kondisyon için kampüste farklı bir felsefe; pilates
Spor Kordinatörlüğü bünyesinde açılan pilates kursuna kayıtlar başladı
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"Hayatınızı dogmaya esir etmeyin"
Yeni Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ “Bugüne kadar gerçekleştirilenlerin üstüne yenilerini koymak ve Atılım Üniversitesini layık olduğu yere 

taşımak temel görevim olacak”

Atılım Üniversitesi 2015-2016 
Akademik Yılı Açılış Töreni 29 Eylül’de 
Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans 
Salonunda gerçekleştirildi. Törene; 
Üniversite Mütevelli Heyet Başkanı ve 
Üyeleri; Rektör ve Rektör Yardımcıları, 
öğretim elemanları, üniversite personeli ve 
öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör 
Üçtuğ hem öğrencilere hem de akademik 
ve idari personele yeni dönemle birlikte 
Atılım’ın hedeflediği amaçlara ilişkin 
önemli mesajlar verdi.

Hedeflere ulaşmak için ilk adım 

kurumsallaşma

Üçtuğ, üniversitenin temel işlevleri 
olarak sıraladığı mükemmel bir eğitim 
ortamı, üst düzey araştırma ve bilgi 
üretimi ve üretilen bilginin toplumla 
paylaşımının sağlanabilmesi için kurumsal 
altyapının güçlü olması gerektiğine 
işaret ederek aksayan yanların bir an 
önce tamamlanacağını belirtti. Üçtuğ 
“Kendimi züccaciye dükkânındaki fil 
konumuna sokmadan, ancak tek bir 
cam bile çatlamasın endişesine fazla 
kapılmaksızın bu yolda adımlar atmaya 

çaba göstereceğim. Kurumsallaşma ile 
bürokrasi arasındaki ince çizgide çağın 
imkânlarını da kullanarak tercihimi etkin 
bir kurumsallık yönünde kullanacağım” 
ifadesine yer verdi.

Vazgeçilmez önkoşul: 
Uluslararasılaşma

Ülkemizde yükseköğretim 
sistemindeki arz talep dengesinin bir 
ölçüde sağlanmış olduğuna dikkat çeken 
Üçtuğ,  özellikle vakıf üniversiteleri için 
uluslararasılaşmanın vazgeçilmez bir 
ön koşul haline geldiğine dikkat çekti. 
Bu çerçevede uluslararası öğrenci ve 
öğretim üyesi sayısının arttırmanın ve 
uluslararası bağlantıları güçlendirmenin 
hedeflendiğini belirtti. Üçtuğ ayrıca 
Atılım Üniversitesi’nin sağlık bilimleri 
alanında da eğitim verebilmesi için gerekli 
çalışmalara hız verildiğini ifade etti.

Esarete karşı hayatı sorgula mesajı

Konuşmasının önemli bir bölümü 
öğrencilere ayıran Üçtuğ,  “Sizlerden en 
büyük isteğim bu yaşanması zor dünyayı 
olumsuzluklarından bir nebze olsa 
arındırmak için insanlık geçmişinden 
süzülen evrensel değerleri içselleştirmeniz, 
benimsemeniz. Hukukun üstünlüğüne 

inanmanız, demokrasinin 
elit bir grubun ya da elinde 
silah bulunduranların veya 
kendilerine güç vehmedenlerin 
yönetim aracı olmaması 
gerektiğini anlamanız, insanların 
doğuştan sahip oldukları veya 
daha sonra kendi iradeleriyle 
seçtikleri yaşam biçimini, 
ait oldukları toplumsal 
grubu sorgulamadan, onların 
tercihlerine saygı göstererek 
yaşamanız, onları sevmeniz” 
ifadelerine yer verdi.

Üçtuğ, “ülke olarak, toplum 
olarak, uygar ve gelişmiş 
dünyanın içerisinde yer almayı 
hedefliyorsak, bu dünyanın 
zenginliklerine ortak olmak 
istiyorsak, seçilebilecek tek yolun tüm 
insanlığın geçmişinden süzülüp gelen 
evrensel değerlere sahip çıkmak olduğunu” 
belirtti. Bu değerlere ulaşmanın tek 
yolunun da tartışmasız bir biçimde 
eğitim olduğunu ve öğrencilerin elde 
ettikleri eğitim fırsatını en iyi şekilde 
değerlendirmeleri vurgusunu yaptı. Üçtuğ 
“Kendinizi her yönde geliştirin. Okuyun, 
öğrenin, araştırın ve sorgulayın. Hiç bir 

dogmanın hayatınızı esir almasına izin 
vermeyin” dedi.

Prof.Dr.Üçtuğ’un konuşmasının 
ardından yeni akademik yılın ilk dersini 
Uygulamalı Kimya Bölüm Başkanı  Prof.
Dr. Atilla Cihaner verdi. "Türkiye'de 
Temel Bilimlerin Çöküşü" başlıklı ilk 
dersin ardından, Atılım Üniversitesi’nde 
onuncu yılını tamamlayan personele 
ve bilimsel yayın yapan öğretim 
elemanlarının ödülleri verildi. 

      � ZEYNEP ERŞAHİN

Atılım’da heyecanlı başlangıç
Atılım Üniversitesi’nde 11 yıl rektörlük yapan Prof. Dr. Abdürrahim Özgenoğlu düzenlenen törenle görevini Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’a 

devretti. Özgenoğlu üniversitenin gelişim ve değişim yılları olarak bilinen 2004- 2015 yılları arasında rektörlük yapmıştı

Kurulduğu 1996 yılında Türkiye’deki 
dokuz vakıf üniversitesinden biri olan 
Atılım Üniversitesi’nin beşinci rektörü 
olarak göreve başlayan Yıldırım Üçtuğ, 
10 Eylül’de düzenlenen törenle görevi 
teslim aldı.  Törende üniversitenin 
Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın 
Zaim, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. 
İsmail Bircan, Prof.Dr.Abdurrahim 
Özgenoğlu ve Prof.Dr.Yıldırım Üçtuğ 
yaptıkları konuşmalarda dünden bugüne 
üniversitesindeki gelişim ve değişimini 
anlattılar.  

Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın Zaim, 
Atılım Üniversitesi’nin bugün sayısı 
sekseni bulan vakıf üniversiteleri içinde 
ilk 10, devlet üniversiteleri içinde de ilk 
50 arasında yer almasının önemli bir 
başarı olduğuna işaret ederek bu başarıda 
Özgenoğlu’nun önemli katkısının 

olduğunu belirtti.  

Rektör yardımcısı Prof.Dr.İsmail 

Bircan ise,  üniversite’nin daha ileriye 

taşınacağına olan inancını dile getirdi. 

“Mutluyum, gururluyum”

Rektörlük görevini devreden 
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, 
görevde bulunduğu 11 yılın Atılım 
Üniversitesi’nin gelişim ve değişim yılları 
olduğunu dile getirerek “bu yıllar benim 
dönemime rastladığı için mutluyum ve 
gururluyum” dedi. Görev süresi boyunca 
kaydedilen gelişme ve ilerlemenin 
mütevelli heyetinin, idari ve akademik 
kadronun özverili çalışmaları ve işbirliği 
ile gerçekleştiğini anlattı. Özgenoğlu, 
fiziki, teknik ve akademik alanlardaki 
gelişmelerin başka bir kişinin görevde 
bulunması halinde de yaşanacağını ifade 
ederek tüm Atılım ailesine teşekkür 
etti.  Özgenoğlu konuşmasının ardından 
Yıldırım Üçtuğ’a rektörlük cübbesini 
giydirerek görevini devretti. 

“Olgunluk döneminde yüküm 

daha ağır olacak”

Konuşmasına yaşanan terör 
saldırılarına ve ülkenin içinde bulunduğu 
toplumsal koşullara dikkat çekerek 
başlayan Üçtuğ,  “Umut ediyorum bir gün 
Türkiye demokrasiyi bütün kurallarıyla, 
bütün teamülleriyle yaşamaya başlar” dedi. 
Üçtuğ “Kendimi şanslı hissediyorum, 
çünkü mütevelli heyeti başkanı, mütevelli 
heyeti üyeleri başta olmak üzere bugüne 
kadar üniversite yönetiminde bulunan 
saygıdeğer hocalarımızın emekleri 
gerçekten olağanüstü. Ben, bu emeklerle 
yoğrulmuş üniversiteye olgunluk çağında 
katılıyorum. Bu açıdan bakıldığında 
yüküm daha hafif görülebilir. Ancak ben 
aynı derecede iyimser değilim. Bugüne 
kadar gerçekleştirilenlere yenilerini 
eklemek için büyük gayret göstermem 
gerekecek. Bu benim için hem bir onur 
hem de bir sınav olacak” dedi. 

      � Atılım Haber
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Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
tarafından yürütülen, Sivil Düşün Aktivist 
Programı kapsamında Gazeteciler 
Cemiyeti, Dağ Medya Grubu ve Atılım 
Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 
“Veri Gazeteciliği” çalıştayının ikincisi 
okulumuzda gerçekleştirildi.

5-6 Eylül tarihlerinde 4 oturum olarak 
düzenlenen çalıştayın yöneticiliğini 
Dağ Medya Grubunun kurucusu 
Pınar Dağ yaptı. Birçok üniversiteden 
veri gazeteciliği üzerinde çalışan 
akademisyenler, gazeteciler ve sivil toplum 

örgütleri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 
50 kişinin katıldığı çalıştaya yurt dışından 
da görüntülü olarak canlı bağlanan birçok 
uzman bilgi paylaşımında bulunup eğitim 
verdi.

İlk gün teorik pratik bilgilerin 
verildiği çalıştayın ikinci günü aktif proje 
çalışmalarına ayrıldı. Bu bölümde kendi 
projelerini üreterek veri gazeteciliği 
çalışması yapan katılımcılar daha sonra 
ortaya çıkarttıkları haber ve öykülerin 
sunumunu gerçekleştirdi. Son derece 
başarılı geçen çalıştay, Veri Gazeteciliği 
Sertifikalarının dağıtılmasıyla son buldu.

Dijital Çağa Uyumlu Gazetecilik
Avrupa Birliği 
Türkiye 
Delegasyonu'nun 
desteği ve 
Atılım'ın 
işbirliğiyle “Veri 
Gazeteciliği” 
çalıştayının ikincisi 
gerçekleştirildi

Öğrencilerin farklı ilgi alanları 
doğrultusunda kurdukları, bilimsel, 
kültürel ve toplumsal ekinlikler 
düzenleyerek üniversitedeki sosyal 
yaşamı renklendiren kulüpler yeni 
üyelerini bekliyor. 8 Ekim’de kütüphane 
binası önünde gerçekleşen etkinliğe 
Üniversitesitede faal olan toplulukların 
temsilcileri katıldı. 

Atılım Bisiklet Topluluğu, Atılım 
Ekonomi Topluluğu, Atılım Eşli Danslar 
Topluluğu, Arf Matematik Topluluğu, 
Arjantin Tango Dans Topluluğu, Atılım 
Sualtı Topluluğu-ATILSAK, Atılımcı 
Hukukçular Topluluğu, Bilim Kurgu ve 
Fantezi Topluluğu, Robot Topluluğu, 
PR Club, Sinema Topluluğu ve Tiyatro 
Kulübü bunlardan bazılarıydı.

Topluluk Tanıtım Günlerine 
katılan kulüplerden biri olan Atılımlı 
Hukukçular çoğunluğu Hukuk Fakültesi 
öğrencilerinden oluşan üyelerine daha iyi 
staj imkânları için gerekli irtibatı sağlamak 
üzere kurulmuş. Kulübün bir diğer amacı 
ise üyeleri için mezun olduklarında 
faydalanabilecekleri bir lobi oluşturmak. 
Bunların yanı sıra yıl içinde forumlar, 

paneller, sosyal sorumluluk projeleri 
düzenliyorlar.  Üniversite bünyesinde 
düzenledikleri etkinliklere katılımların 
yetersiz olduğundan yakınsadalar da 
bu yıl daha önceki yıllarda olduğu gibi 
etkinliklerini sürdürecekler.

Atılım Üniversitesi Bilim Kurgu ve 
Fantezi Topluluğu ise yirmi üyesi ile 
birlikte her Pazar günü buluşup rol yapma 
oyunları oynayarak okulumuzda ve gençler 
arasında bilim kurgunun ve fantazyanın 
gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Bunun yanında çeşitli etkinlikler ve 
bazı sosyal sorumluluk projeleri de 
yürüten topluluk yeni üyeleri ile bu yıl da 
etkinliklerine devam edecek. 

Kulüp tanıtım etkinliğinde standı 
olan bir diğer kulüp ise Atılım Sualtı 
Topluluğu (ATILSAK) idi. ATILSAK 
sualtı dünyasına meraklı Atılımlıları 
bünyesinde katmış. Sualtı eğitimleri, 
etkinlikler ve eğlenceli geziler düzenleyen 
kulüp üniversitenin en dikkat çekici 
kulüplerinden birisi. Sualtı dünyasını 
merak eden ve bu konuda eğitim almak 
isteyen arkadaşlarını bekliyor.

Kulüpler yeni üyelerini bekliyor
Atılım Üniversitesi’nde bulunan aktif  öğrenci grupların katılımıyla gerçekleşen 
Topluluk Tanıtım Günleri şenlik havasında geçti

      � UMUT ÇOMAK

      � Atılım Haber

Sevgili Öğrencilerimiz,

Atılım Üniversitesi'nin eğitim ve araştır-
madan sorumlu rektör yardımcısı (provost) 
olarak yeni ve devam eden siz öğrencileri-
mize 2015-2016 akademik yılına hoş gel-
diniz diyorum. Üniversitemizdeki eğitim ve 
sosyal yaşantınızın mutluluk ve başarılarla 
dolu olmasını diliyorum. 
Atılım Üniversitesi geleceğe yararlı izler 
bırakan bireyler yetiştirme vizyonun oldu-
ğundan, elinizden geldiğince çok çalışarak, 
ders içi ve ders dışı faaliyetlerinize önem 
vererek bu vizyonumuza ulaşmamızda bize 
yardımcı olacağınız için sizlere şimdiden 
teşekkür ediyorum. Sizlerin başarısı Üni-
versitemizin başarısı olacaktır. 

Derslerinize düzenli olarak girer, aktif olur, 
ödevlerinizi zamanında yapar, anlamadığı-
nız konularda hocalarınızdan yardım ister, 
önerilerine dikkat ederseniz başarılı olma-
manız için bir neden yok. Geçen yılllarda 
olduğu gibi bu yıl da birçok derste ders 
dışı destek sağlamak üzere Moodle isimli 
bir ders ve içerik yönetim sistemi kulla-
nılmaktadır. Sunduğumuz bu ve benzer 
teknolojik desteklerden mümkün olduğu 
kadar yararlanmaya çalışın ve derslerinizde 
olan gelişmeleri Moodle sitesinden düzenli 
olarak takip ediniz (bkz. http://moodle.
atilim.edu.tr/).  

Üniversite-içi her türlü resmi haberleşme 
e-posta ve web sayfamız aracılığıyla yapıl-
maktadır. Bu nedenle Atılım Üniversitesi 
e-posta adresinizi ve web sayfasımızda et-
kinlikler, duyurular ve haberler için düzenli 
olarak takip etmenizi ve iletişimlerinizi 
üniversite e-posta adresinizle yapmanızı 
önemle hatırlatıyorum. Aksi taktirde, sizler 
için önem taşıyan birçok bilgiyi öğre-
nemezsiniz veya geç öğrenirsiniz, bu da 
başarınızı olumsuz etkiler. Atılım adresine 
gelen e-postalarınızı basit ayarlar yaparak 
akıllı mobil cihazlarınıza mail.atilim.edu.tr 
adresli sunucudan yönlendirebilirsiniz.  

Aşağıda, sizler için geliştirdiğimiz öğrenci 
odaklı programlardan bahsetmek istiyorum. 
Genel bilgilerini http://www.atilim.edu.
tr/ogrenci-programlari adresli sayfadan 
bulabilirsiniz.

Birinci program, LAP ismini verdiğimiz 
Lisans Araştırma Projeleri programıdır. 
LAP, lisans öğrencilerimizin öğretim 
elemanlarıyla birlikte takımlar halinde 
araştırma projeleri yürütmelerini destekle-
yen, başka ünversitelerde eşi az bulunan bir 
programdır. Öğrenci ve öğretim elemanla-
rına maddi destek de sağlayan bu program, 
aranan nitelikleri sağlayan ikinci ve üst sınıf 
oğrencilerine açıktır. Bu programa hazırlık 
öğrencileri ve birinci sınıf öğrencileri de is-
tedikleri projelerde gönüllü olarak çalışmak 
üzere başvurabilmekte. Yürütülen proje-
lerden çoğu kez bilimsel yayınlar, ürünler 
ve yeni fikirler ortaya çıkmaktadır. Projeler 
her yıl Ekim ayı içerisinde başvurular için 
öğrencilere duyurulmaktadır (bkz. http://
argeda.atilim.edu.tr/lap). 

İkinci program, Atılım Üniversitesi’nin 
İz Birakan 50 Öğrencisi programıdır. Bu 
program akademik başarılarının yanısı-
ra ders dışı sportif, sanatsal, bilimsel ve 
kültürel alanlarda topluma ve üniversiteye 
önemli katkıları olan öğrencilerimizi ödül-
lendirmek üzere geliştirilmiş bir program-

dır. Seçilen öğrenciler bizim üniversite içi 
ve dışında örnek tanıtım elçilerimiz oluyor-
lar. Program hakkındaki bilgileri http://iz-
birakan50ogrenci.atilim.edu.tr/ adresli web 
sayfasından bulabilirsiniz. Önceki yılların iz 
bırakanlarını buradan tanıyabilirsiniz.

Üçüncü program, Başarıyı Paylaşım Prog-
ramı'dır. Bu program başarılı öğrencilerimi-
zin bir akademik ve idari birimde gönüllü 
olarak çalışarak başarılarını Üniversite ve 
diğer öğrencilerle paylaşmalarını amaç-
lamaktadır. Bu programdaki öğrenciler, 
akademik birimlerde öğretim elemanlarına 
ders ve araştırmalarında yardım etmekte, 
akran eğitimi vermekte, diğer öğrencilere 
örnek olmakta, akademik ve idari birim-
lerde değişik projelerde çalışmaktadır. 
Faaliyetlerin öğrencilerin derslerini aksat-
mayacak şekilde düzenlenmesine dikkat 
edilmektedir. Başarıyı Paylaşım Programı 
genel not ortalaması 2,50 veya daha yüksek 
olan her öğrenciye açıktır. Programa genel 
not ortalaması 3,00 veya daha yüksek olan 
lisansüstü öğrenciler de katılabilmektedir. 
En az 40 saatlik çalışma süresini başarı ile 
tamamlayan her öğrenciye akademik yıl 
sonunda Atılım Üniversitesi Başarıyı Payla-
şım sertifikası verilmektedir. İlgili bilgileri 
http://bpp.atilim.edu.tr/ adresli web sayfa-
sından bulabilirsiniz.

Dördüncü program, Bir Kitap-Bir Konu 
isimli programdır. Bu program üniversitede 
bir dönem boyu topluca bir kitap okuma ve 
onunla ilgili konuları tartışma programıdır. 
Kitabın öğrenciler, öğretim elemanları ve 
idari personel tarafından okunması beklen-
mektedir. Amaç, topluca kitap okuma ve 
bir konu üzerinde dostça tartışma kültürü 
yerleştirmektir. İlk defa 2011-2012 bahar 
döneminde başlayan program çerçevesinde 
Apple'ın kurucusu ve eski CEO’su Steve 
Jobs'ın biyografisi okunmuştu. 2012-2013 
akademik yıl boyunca Starbucks CEO’su 
Howard Schultz’un "Starbucks" kitabı, 
2013-2014 akademik yılı içerisinde ise ta-
nınmış İngiliz edebiyatçı George Orwell'in 
"1984" kitabı, 2014-2015 akademık yılı 
Kanadalı yazar Malcolm Gladwell'in 
"Çizginin Dışındakiler" kitabı okunmuştur. 
Bu yıl beşincisi yürüteceğimiz program için 
kitap seçimi tamamlanmak üzeredir. Prog-
ramla ilgili yapılacak etkinliklere katılmakla 
birlikte bu etkinliklere katkıda bulunmanızı 
da arzu etmekteyiz. İlgili bilgileri http://
etpo.atilim.edu.tr/1k1k adresli web sayfa-
sından elde edebilirsiniz.

Beşinci program, Avrupa Birliği Erasmus 
programıdır. Karşlıklı anlaşmalar yaptı-
ğımız çok sayıda Avrupa Birliği üniversi-
telerinde bir veya iki dönem için öğrenci 
değişimi sağlayan bu program, sizlere yurt 
dışı deneyim olanağı sağlamaktadır. Prog-
ramdan yararlanmanız ufkunuzu açacak, 
İngilizce'nizi ilerletecek, sizlere uzun yıllar 
güzel duygularla anacağınız deney ve anılar  
kazandıracaktır. Erasmus+ olarak bilinen 
programla ilgili bilgiler için AB ve Ulusla-
rarası İlişkiler Ofisi'mizin http://iro.atilim.
edu.tr/ adresli web sayfasını incelemenizi 
öneriyorum. 

Sizlere sağlamaya çalıştığımız yukarıdaki 
programlardan yararlanacağınızı umuyor, 
gelecek sayıda görüşebilmek üzere sizlere 
tekrar hoş geldiniz diyor, başarı, sağlık ve 
mutluluk dileklerimi sunuyorum. 

hasan.akay@atilim.edu.tr

Provost’un Köşesi
      � Prof. Dr. HASAN U. AKAY
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Bir güzellik yapıp geldiler

Birkaç yıl öncesine kadar 
mayıs ayında bahar şenlikleri 
kapsamında düzenlenen 
konserler son üç yıldır yeni 
dönemin başlangıcında 
yapılıyor. Bahar şenlikleri 
düzenlediği yıllarda üst üste 
yaşanan hava muhalefeti 
nedeniyle artık düzenlenmiyor. 
Yeni döneme hızlı ve heyecanlı 
bir başlangıcı simgeleyen 
bu yılki konserlerden ilki 30 
Eylül’deki Göksel konseri 
olurken ikincisi 1 Ekim’deki 
Murat Dalkılıç konseriydi. 
Soğuk havaya aldırış etmeyen 
Atılımlı öğrenciler konserlerde 
coşkuyla eğlendiler, dans 
edip, şarkılara eşlik ederek 

ısındılar. Göksel’in sahnesye 
davet ettiği öğrencilerle 
konsere renk katarken Murat 
Dalkılıç’ın sahne performansı 
ve ekibi, dansçıları izleyenlere 
muhteşem bir görsel şölen 
yaşattı. Konser veren sanatçılar 
Atılım Haber’in de sorularını 
yanıtladı. Göksel yeni projeler 
için yurtdışına gideceğini 
söyledi ve yeni klibinin yolda 
olduğu müjdesini verdi. 
Taze damat Murat Dalkılıç 
ise oyunculuk eğitimi almış 
olmasının sahnesine olumlu 
katkı sağladığını söyledi. 
Dalkılıç’ın müjdesi ise yeni 
albümünün hazırlıkları oldu.

Atılım öğrencileri yeni ders dönemine başlarken Göksel ve 

Murat Dalkılıç konserleri ile motive oldu

            � GİZEM ÖZACAR

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümünün 14 Ekim Çarşamba günü 
düzenlediği İşletme Fakültesi Dostluk ve 
Dayanışma kokteyli ilgiyle karşılandı. 

Üniversitemizin Mütevelli Heyeti 
Başkanı Yalçın Zaim’le birlikte eski ve 
yeni rektörler, Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu’yla Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ’ 
ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Ünal’ın da katıldığı kokteyl samimi bir 
havada geçti. Fakülte ve okul hakkında 

ikili görüşmelerin de gerçekleştirildiği 
kokteylde fakülte içinde oluşturulan 
dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. 
Kokteyl biterken misafirlerini uğurlayan 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 
Başkanı İrfan Erdoğan, sıranın diğer 
bölüm başkanlarında olduğunu 
söyleyerek, bu tarz toplantıların fakülte 
içindeki ortak akademik üretime de 
katkıda bulanacağını belirtti..

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü yeni
döneme "merhaba" dedi

Türk Serbest Mimarlar Derneği 
(TSMD) tarafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen TSMD Mimarlık 
Öğrencileri Proje Sergisi “Basamaklar 
2015” Metapan’ın desteği ile ve 
Serbest MİMAR Dergisi'nin iletişim 
sponsorluğunda 9 Ekim’de TSMD 
Mimarlık Merkezi’nde açıldı.

“Basamaklar 2015", Ankara'da 
mimarlık eğitimi veren üniversitelerin 
öğrencilerinin yaratıcı önerileri ve 
çalışmalarını meraklıları ile buluşturuyor. 
Sergide, Atılım Üniversitesi, Başkent 
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, 
Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
ODTÜ, TED Üniversitesi, TOBB 

Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
olmak üzere 8 üniversitenin mimarlık 
bölümü öğrencilerinin projeleri yer aldı.

Serginin açılışına Atılım Üniversitesi 
adına Fakülte Dekanı Sevgi Lökçe, 
Bölüm Başkanı Selahattin Önür, Emel 
Akın ve Bölüm öğrencileri katıldı. 
Sergide Atılım Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü öğrencilerinden, Atakan Altan, 
Büşra Çelik, Elif Eda Ekiz, Elif Kibar, 
Melike Özömer, Melike Özvarinli, 
Ömer Mustafa Özen, Pınar Kaya ve 
Pınar Yılmaz’ın projeleri yer aldı. 

Sergi, 9 – 28 Ekim 2015 tarihlerinde 
TSMD Mimarlık Merkezi’nde 
gezilebilir.

“Basamaklar 2015”
Bu yıl ikincisi düzenlenen, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin de projeleriyle 
katıldığı Mimarlık Öğrencileri Proje Sergisi “Basamaklar ” TSMD Mimarlık 
Merkezi’nde açıldı

      � Atılım Haber

Konferans, panel, tanıtım...
Kültür Müdürlüğü’nce aktarılan kampüsteki etkinlik takvimine göre; Kasım ayında 

Atılım ailesi için birbirinden farklı konularda bilgi edinebilecekleri konferans ve 
toplantılar söz konusu olacak.

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, 4 Kasım günü Cengiz 
Yenerim Konferans Salonu’nda düzenlenecek toplantıyla Hazırlık Okulu’ndaki 
öğrencileriyle buluşacak. Yabancı dil hazırlık eğitimi almakta olan öğrencilere, bölüm 
hakkında öğretim üyeleri tarafından bilgilendirmede bulunulacak.

Eğlenceli Bilim Merkezi ise, Atılım’ın ‘gülümseyerek öğrenme’ yaklaşımıyla 
yürüttüğü etkinliklerine bir yenisini ekleyecek. “Popüler Bilim Konferansları” dizi 
etkinliği kapsamında, 4 Kasım günü “Arı Ürünleri” konuşulacak. Cevdet Kösemen 
Konferans Salonu’ndaki etkinlik her zamanki gibi ilgili herkese açık.

Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürlüğü, Hava Trafik Kontrolörlüğü mesleğini 
tanıtma amacıyla 5 Kasım günü, Mühendislik Fakültesi 1020 No’lu Salon’da bir 
konferansa imza atacak.
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Anadolu Ajansı verilerine göre 
Türkiye’de sadece 7 Temmuz-12 Eylül 
tarihleri arası terör saldırılarında 115 
asker, polis ve koruyucu hayatını kaybetti. 
Nokta dergisi ise 7 Haziran seçimlerinden 
bu yana 694 kişinin hayatını yitirdiğini 
belirtti. Aileleri parçalayan şehit 
haberlerinin toplumu da derinden 
sarstığı gözlemlenirken Atılım Haber, 
uzman gözüyle bu durumun toplumsal 
sonuçlarını ortaya koymayı hedefledi. 
Toplumsal psikoloji alanında uzmanlaşmış 
Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Öğretim Görevlisi Dr. Kürşad Demirutku, 
“Şehit cenazeleri, psikolojide ölümlülüğün 
hatırlanması fenomeni ile açıklanabilir. 
Acı verici terör haberlerinin üstesinden 
gelmek içinse Türk toplumunun 
savunma mekanizmalarını kullandığını 
söyleyebiliriz.” dedi. 

Atılım Haber’in sorularını yanıtlayan 
Demirutku, son dönemde artan terör 
olayları ve şehit haberleriyle Türk toplumu 
psikolojisinin olumsuz yönde etkilendiğini 
vurguladı. 

 Negatif etki

Son zamanlarda artan terör ve şehit 
haberleri Türk toplumunun psikolojisini 
negatif etkilemektedir.  

Yaşanan acı olayları ve toplum 
psikolojisine olan etkisini sosyal psikoloji 
perspektifinde değerlendiren Dr. 
Kürşad Demirutku sosyal psikolojide 
‘ölümlülüğün hatırlanması fenomeni’ 
olarak bilinen bu yaklaşımın artan şehit 
haberleri ile doğrudan etkileşim halinde 
olduğunu ifade etti.  Bu yaklaşıma göre 
insanların var olmaya, hayatta kalmaya 
programlı olması ve sıkça gelen şehit 
haberlerinin varoluşsal dehşet yarattığına 
dikkat çekti. İnsanların yaşam ve ölüm 
arasındaki bu çatışmayla başa çıkmak 
üzere bilinçli yahut bilinçdışı savunma 
mekanizmaları geliştirdiklerini anlatan 
Demirutku, en önemli savunma 
mekanizmalarımızdan biri varoluşu 

anlamlandırmaya çalışarak ölümü aşmak 
istediğimizi, şehit haberlerinin ise yok 
oluşu hatırlattığı için, insanın varoluşu 
anlamlandırma adına kendi dünya 
görüşünü savunma tepkisini tetiklediğini 
ifade etti. Bunun toplumsal yansımasının 
da ulusal birlik yürüyüşleri, bu sürecin 

lanetlendiği ve birlik beraberliğin 
vurgulandığı davranışlar olduğunu anlattı. 
Dr. Demirutku “savaş ortamlarında, terör 
olaylarında, şehit cenazelerinde; insanların 
slogan atmaları, ortak yürüyüşler 
düzenlemeleri, dünya görüşlerini 
sembolleyen faaliyetlerde bulunmaları, ev 
ve arabalara Türk bayraklarının asılması 
ölümlü olmanın farkındalığının yarattığı 
o kaygı ile baş etmek adına kişinin 
geliştirdiği bir savunma mekanizmasıdır” 
dedi. 

Dünya görüşleri katılaşıyor

Varoluşu anlamlandırma faaliyetlerinin 
bir başka uzantısının ise dünya 
görüşlerinin daha da katılaşması olduğunu 
söyleyen Demirutku “Bireyler varoluşlarını 
anlamlandırmaya çalışırken savundukları 
fikirlere daha çok sarılırlar. Tutumun 
olduğundan katı olması ise karşıt 
görüşlerin daha sık çatışmasına, polarize 
olmasına neden olur. Sosyologların 

kutuplaşma olarak adlandırdıkları olgu 
bireylerin varoluşlarını anlamlandırma 
ve kendini değerli kılmak için daha da 
katılaşıp çatışması sonucunda ortaya 
çıkar ve zamanla bir kısır döngü halini 
alır” sözleriyle toplumda meydana gelen 
kutuplaşmayı açıkladı. 

 Belirsizlik kaygı yaratıyor 

Şehit haberlerine varoluş tehdidi 
penceresinden çıkıp farklı bir açıdan 
bakıldığında belirsizlik tehdidinin 
yarattığı kaygının da önemli boyutlara 
ulaştığını kaydeden Demirutku  
“Vatandaşlar gündemdeki belirsizlik 
durumunu kendini ve çocuklarını 
düşünerek değerlendiriyor. İster ekonomik 
ister siyasi olsun belirsizlik durumu 
endişe yaratıyor. Belirsizlik sonucu ortaya 
çıkan kaygı ve kaos durumu ise tutumun 
katılaşması ve kutuplaşmayı beraberinde 
getiriyor” dedi. Dr. Demirutku’ya göre 
bireyler dünya görüşünü katılaştırarak 
belirsizliği belirli hale getirmeye 
çalışıyorlar. 

Sivil ölümleri daha fazla kaygıya 
neden oluyor

20 Temmuz’da Kobane’ye yardım 
götürmek ve bir belgesel çekmek üzere 
yola çıkan gençlere yönelik Suruç’ta 

düzenlenen saldırıda, canlı bomba 
33 gencin yaşamını yitirmesine yol 
açmıştı. Son olarak Ankara Tren 
Garı önünde meydana gelen ve en az 
100'ün üzerinde can kaybına yol açan, 
yüzlerce kişinin yaralandığı patlamalar 
akıllara sivil ölümlerinin toplumu nasıl 
etkilediği sorusunu getirdi. Demirutku, 
terör nedeni ile meydana gelen sivil 
ölümlere verilen toplumsal tepkinin de 
benzer süreçlerden geçtiğini ifade etti. 
Fakat sivil ölümü haberlerinin daha 
fazla kaygı oluşturduğunu şu sözleriyle 
vurguladı “Asker orada, sivil ise burada 
ölüyor. Toplum, terörün sivil halka 
verdiği zarar karşısında çok daha fazla 
kaygılanıyor”dedi.

 Şiddet eğilimi artırıyor 
Şiddetle ilgili uyaranların şiddet 

eğilimini artırdığına dair bulgulara dikkat 
çeken Demirutku, “İçinde bulunulan 
ortam bireysel saldırıları tek başına 
etkilemeyebilir ancak kitle halinde hareket 
etme ve kimliğini yitirme, kimliksizleşme 
durumunda, karşı dünya görüşünü 
savunan kişilere yönelik çeşitli derecelerde 
saldırganlık gözlemlenebilir” ifadesine yer 
verdi.  

Demirutku, düşünsel boyuttaki 
ayrımcılığın davranışsal boyutta organize 
olmayan saldırgan sokak hareketlerine 
dönüşmesinin önünü açtığını ve grup 
içinde benlik duygusunu yitiren bireyin 
gayri ahlaki davranışlarda bulunma 
olasılığını arttırdığına dikkat çekti..

Bu aşamada ne yapılmalı? 
Bu aşamada herkesin yapabileceği, 

her düzeyde faaliyetlerin bulunduğunu 
söyleyen Demirutku, gerek siyasi 
gerekse ekonomik alandaki belirsizliği 
azaltacak her türlü faaliyetin toplumsal 
rahatlamaya yol açacağını ifade etti. 
Demirutku, belirsizliği azaltmanın söz 
konusu olmadığı durumlarda ise bu 
belirsizliklerin ne şekilde ve ne zaman 
normalleşeceğinin topluma anlatılıp bir 
gelecek projeksiyonunun oluşturulması 
gerektiğini belirtti.

"Şehitler ve sivil ölümler topluma faniliğini anımsatıyor"
Atılım Haber,  Türkiye’nin yaz günlerini karartan şehit cenazelerini, canlı bomba saldırılarını ve meydana gelen sivil ölümlerini toplum 
psikolojisi açısından ele aldı. Toplum, yaşanan can kayıpları ile birlikte yaşadığı üzüntüyü nasıl ifade edeceğinin arayışına girmiş iken bu süreci 
süreci Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Kürşad Demirutku değerlendirdi

      � GÜLNUR DELİÇAY

Cumhuriyet’e buruk kutlama, Ata’mıza anma
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim günü 92’nci yaşını son aylarda yaşanan terör olayları gölgesinde 

buruk bir şekilde kutladı. Cumhuriyet’in temelinin atıldığı Başkent Ankara’nın sarsıldığı katliam 
ardından Ulusal Bayram’da birlik ve beraberlik mesajları verildi. 

Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ise, 10 Kasım Salı günü 77’nci ölüm 
yıldönümünde saygıyla anacağız. Atılım Meydan'da bulunan Atatürk Anıtının önünde saat 09.05'te 
yapılacak saygı duruşunun ardından Orhan Zaim Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. 
Törende  orjinal taş plak kaydından Mustafa Kemal'in sözlerine kulak vereceğiniz. Tören, Reşat 
Öztürk'ün yapacağı konuşmanın ardından son bulacak. 

Aramızdan ayırılışı üzerinden geçen yıllara rağmen Cumhuriyet’in kuruluş felsefesiyle, Türkiye’ye 
çizdiği çağdaş medeniyetler çizgisine yükselme hedefiyle Atatürk’ü, Atılım Üniversitesi ailesi olarak 
bizler de her zaman kalbimizde yaşatıyoruz, yaşatacağız.

�Atılım Haber
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Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler için 
duyulan üzüntüyü, Yrd. Doç. Doktor Cumhur 
Aydın, aklımıza kazınan cümlelerle açıkladı:  
“Başak’ı hain saldırıda kaybetmemiş olsaydık şu 
an benim dersimde olacaktı”. Törene katılanların 
ortak düşüncesi Başak Sidar Çevik’ın hiç 
unutulmayacağıydı. .  

Başak’ın anısına açılan anma defterine, 
arkadaşları ve hocaları duygu ve düşüncelerini 
aktardılar. Başak için karanfil ve gül bırakan 
arkadaşları alanı yaşlı gözlerle terkettiler.  

 “Sadece barış diyorduk..”

Başak’la birlikte mitinge katılan ve patlamada 

yaralanan babası İzzettin Çevik, yaşadığı acıyı 
sitem dolu sözlerle Cumhuriyet Gazetesi’ne 
aktardı:  “Buluşma noktasında beklerken kızım 
yanımıza geldi. Sonra alana girdik. Birilerine 
güveniyorduk. Barış diyorduk, başka bir şey 
demiyorduk. Sadece barış... Onlar da Ankara’nın 
göbeğinde bizlere bunları yaptılar". 

Eşi Hatice Çevik’in birbirine sarıldıkları 
fotoğrafın saldırının sembolü haline gelmesine 
baba İzzettin Çevik’in tepkisi, “Acılarımızla mı 
manşet olacaktık?” oldu.

Olay anıyla ilgili manzarayı ve çektiği fotoğrafı 
Cumhuriyet’e anlatan Reuters Muhabiri Tümay 
Berkin de, ambulansların daha gelmediği sırada 
insanların pankartlarla yaralıları taşıdığını ve 
ölen insanlara kalp masajı yapanlar olduğunu 
söyledi. Başak’ın ailesinin korku dolu anlarını 
saat 10.32’de deklanşöre basarak belgeleyen 
isim Tümay Berkin, olay yerinde acı ve feryadın 
olduğunu söyledi. Berkin, “O fotoğrafta ise sevgi 
var, bize o burukluğu veren de o sevgi” sözleriyle 
çektiği karenin neden bu kadar etkili olduğunu 
anlattı.

Terör içimizden bir canı aldı
Başak Sidar Çevik’i anmak için üniversitemiz kampüsünde tören düzenlendi. Başak’ın yakın 
arkadaşlarının konuşmalarıyla başlayan tören, güçlükle yapılan konuşmalar yaşanan acının 
derinliğini bir kez daha ortaya çıkarttı

“Sidar' ne demek? Başak” diye sormuştum, bu yıl Şubat ayında, 
ulaştırma dersimin ilk saatinde. 

“Ağaç gölgesi" diye cevaplamıştı... 

Çok çabalamış, sahiden dersin en çok çıkış yakalayan öğrencisi 
olmuştu Başak. Haziranda baktım üniversite ofisimin kapısında 
Başak. "Hocam, sizi babamla tanıştırmak isterim." O zaman 
karsılaşmıştık İzzettin Çevik’le. Uzun yıllardır Urfa'da zihinsel 
kısıtlı öğrencilere eğitim veren bir öğretmendi. "Ne kadar zor ve 
özel bir işiniz varmış" deyince, "Hocam bu gençlerle uğraşmak 
daha mı kolay?" diye üstelemişti. 

Başak Sidar bu dönem de bir başka dersimde öğrencimdi. En 
son gecen Pazartesi, her zamanki azıcık gülümseyen ama azıcık 
da düşünceli gözleriyle karşımdaydı. Yakın arkadaşı Ceht’in 
benim dersimi (add-drop döneminde) bıraktığını koridorda bana 
söylediğini aktarmış, ona takılmıştım. "Hocam, bıraksın onu 
bilirsiniz, ben bırakmayacağım!". 

Sevgili Basak Sidar'ı, bölümümüzün gencecik inşaat mühendisi 
adayı pırıl pırıl Başak'ı, ne yazık ki dün Ankara'da yüzü aşkın 
insanımızın katledildiği saldırıda kaybettik! 

Bir yabancı haber ajansının, hemen bütün gazetelerde yer 
verilen haniyse bu büyük terör olayıyla simgeleşen fotoğrafta 
kan revan içinde birbirlerine sarılan iki insan, İzzettin Çevik 
Hoca ve eşi Hatice Çevik’ti. Belki de dünyanın en dramatik anını 
somutlaştırıyordu bu kare, çünkü her ikisi gözlerinin önünde 
biricik kızları Basak Sidar'ın ölümünü yasamışlar ve onun cansız 
bedeni önünde kas katı kesilmişlerdi. Başak ve yine aynı saldırıda 
hayatini yitiren halası, yarın Urfa-Suruç'ta yapılacak cenaze töreni 
ardından toprağa verilecekler. Ona karşı bu son saygı duruşunda 
bizim Bölümün Başkanı Tolga Akis Hoca da hazır bulunacak. 
Bütün bir gün Ankara'da hastane hastane koşuşturmada ailenin 
yanındaydı Tolga Hoca, bu gece de otobüsle Urfa'ya ulaşmaya 
çalışıyor. 

Öğrencimize, onun gibi yaşamını yitiren Türkiye’nin gencecik 
evlatlarına yapabildiğimiz bir saygı duruşu... Yarın Sidar adı gibi 
bir ağaç gölgesinde öğle ertesi toprağa verilmiyor olsaydı, karşımda 
benim sınıfımda benim dersimde olacaktı... Hayallerinin, yaşama 
planlarının peşinde olacaktı. Her şeyden önce ve her şeyden ötesi... 
O ve onun gibi yüzlerce insanın yaşama hakları ellerinden alınıyor 
bu alçak saldırılarla... Bizler ise...  Yani başınızdan bir gencecik baş 
yere düşünce vahametin ve yaşatılan zalimliğin daha fazla farkına 
varıyoruz... Bilmem sevgili Basak Sidar bu kısacık yaşamında 
nelerin farkına erkencecik varmıştı da, bu barış mitinginin yolunu 
tutmuştu? Anısı önünde özlemle eğilirim...

Sidar ne demekti?
Yrd. Doç. Dr. CUMHUR AYDIN

Gazeteci Devrim Gürkan, Atılım 
Haber’e uzmanlık alanı olan 
çatışma ve terör olaylarında 
dikkat edilmesi gereken konulara 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu

Türkiye’nin çatışma ve terör olaylarının 
arttığı bir coğrafyada bulunduğu için 
herkesin dikkatli olması gerektiğini 
belirten Gürkan, “Kişinin yüzüyle üzerine 
giydiği kıyafeti arasındaki zıtlık, eğer zayıf 
yüzlü ama çok iriymiş gibi geniş kıyafetler 
giyiyorsa; mevsimin gerektirdiğinin aksine, 
gereğinden bol bir kıyafet giymiş birisi 
varsa; kıyafetinde dikkat çekici şişlikler 
varsa dikkatli olmak gerekiyor” dedi. 

Gürkan’ın dikkat çektiği bir diğer nokta 

ise, çarşaf ya da palto ve pardösü giymiş 
ve kararlı bir biçimde belli bir hedefe 
doğru ilerleyenler. Gürkan, “Muhafazakâr 
kadınlar genellikle tek başlarına eylemlere 
katılmazlar. Türkiye’de bu şekilde eylem 
sayısı az ama özellikle Ortadoğu’da sık 
yaşanıyor. Tesettür kıyafeti saldırganlara 
üzerlerinin aranmaması ve erkek görevlileri 
atlatma kolaylığı sağlıyor” dedi. 

Sırt çantası varsa, mırıldanıyorsa...

Devrim Gürkan, olası bir eyleme 
hazırlanan canlı bombanın davranışlarına 
ve dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle 
sıraladı:  

“Sırtında aşırı büyük bir çanta varsa ya 
da çantasının çok ağır olduğunu hissettirir 
hareketler yapıyorsa, kendi kendine 
mırıldanarak ilerliyorsa; etrafındaki 
gelişmelere ilgisiz ya da önündekileri yara 
yara ilerleyen biri varsa;  sinirli hareketler 

yapıyorsa ya da emir ve komutlara 
uymuyorsa; aşırı terliyorsa, sık sık ve 
kısa telefon konuşmaları yapıyor, uzun 
cevaplardan kaçınıyorsa; bir çöp kutusuna 
ya da benzeri bir kova, konteynır veya 
kutuya büyükçe bir poşet ya da çanta 
bırakan biri varsa, bir poşet ya da çantayla 
bunların yanında ayakta uzun süre duran 
ya da dolaşan birisi varsa; bir grupla 
hareket ederken, tanımadığınız bir kişinin 
sizinle gruptan biri gibi hareket etmeye 
başladığını fark ederseniz” çok dikkatli 
olunması ve mümkünse bir görevliye 
uyarıda bulunulması gerekir. 

Ve patlama anında neler yapılabilir?

Gazeteci Gürkan’a göre, patlama sonrası 
en doğru hareket yere yatmaktır. Panikle 
koşturanların başkalarını ezme olasılığına 
karşı çömelmekte yarar vardır. Mümkün 
olduğunca sağlam durulması gerekir. 

Yakında bulunanların da çökmesini 
sağlamak gerekir. Omuz omuza set 
oluşturmak yararlıdır. Başın iki el arasında 
korunması iyi olur. Patlama sonrası 
yere tamamen yapışık bir şekilde cenin 
pozisyonu almak korunmayı sağlar. 

Gürkan, ayağa kalkıldığında, güvenlik 
için, yerde bırakılmış çanta poşet ne varsa 
onlardan uzaklaşılarak boş bir alan bulmaya 
çalışmak gerektiğini söylüyor. 

İlkyardım bilgisi olmayanların 
geri çekilerek beklemesi gerektiğini 
belirten Gürkan, taşıma gibi insan gücü 
gerektirecek bir yardıma ihtiyaç olduğunda 
bir profesyonelin talimatı olana kadar 
makul bir mesafede beklenmesi gerektiğini 
öğütlüyor. Yanlış ilk hareket nedeniyle 
yaşamını yitiren ya da kalıcı sakatlık 
yaşayan kişi sayısı çok fazlalığına dikkat 
çekiyor.

Uzman gözüyle teröre önlem

      � BUSE ECEM AKTAŞ - İZEL İREM AYDIN

7 • EKİM-KASIM 2015 / 54-55



Hiçbir bölüm ‘üvey evlat hissi’ yaşamayacak
Atılım Üniversitesi, yeni akademik yılına yeni Rektörüyle girdi. Atılım Haber rektörlük görevini törenle 
devralan Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’un kapısını ilk çalanlardan biri oldu

      � Atılım Haber

“Üniversite bütün akademik 

birimleriyle, hepsinde en 

mükemmeli yakalama peşinde 

olacaktır. Bir şeyi yapacaksınız 

en iyisini yapmak için 

çabalayacaksınız

“

“

“YÖK’e, tıp alanı yanı sıra 
eczacılık ve diş hekimliği 

kurulmasını yönünde 
başvurularımızı yapacağız 
ve bunu doğru gerekçelerle 

anlatmak için çaba sarf 
edeceğiz. YÖK’e tümüyle hak 

veriyorum

“Eğitime önem verilmesini 
istiyorum. Ama özellikle 

genç öğretim üyelerimizden 
araştırma yönünde katkı 
bekleyeceğim, gelişme 

bekleyeceğim.Buna bağlı 
olarak iç atama, terfi 
kriterleri sıklaşacak

“

Atılım Üniversitesi’nin yeni Rektörü 
Yıldırım Üçtuğ, Atılım Haber’e 
akademik kariyere başladıktan kısa süre 
sonra ODTÜ’de Rektör danışmanı 
olduğunu, meslek yaşamı boyunca 
yöneticilik görevinin sürdüğünü, emekli 
olduktan sonra İstanbul Bahçeşehir 
Üniversitesi’nde de yöneticilik görevi 
aldığını söyledi. İstanbul’daki görevinde 
önce hukuk, iletişim, güzel sanatlar 
fakültelerini, sonra tıp, eczacılık gibi 
sağlık disiplinlerini tanıdığını belirtti. 
Rektör Üçtuğ fakültelerin kuruluşunda 
görev aldığını, ihtiyaçlarını yakından 
öğrendiğini belirtti.

 “Bütün disiplinlerde 
mükemmellik”..

Atılım Üniversitesi’nin gelişimine 
Mühendislik Fakültesi’nin öncülük 
ettiğini kaydeden Üçtuğ, öğrenci sayısı 
ve bölümleri itibariyle Mühendislik 
Fakültesi’nin üniversite içerisinde 
ağırlığı olduğunu ancak Atılım’ın 
kendi rektörlüğü döneminde bütün 
fakültelerinde, birimlerinde “en iyisini 
gerçekleştirme” hedefini dile getirdi.

Rektörlük görevi sırasında disiplinler 
arasında kesinlikle ayrım yapmamayı 
ilke edindiği belirten Üçtuğ, “Geçmişte 
kendisine “Hangi bölüm üniversitenizi 
en ileriye taşınmasına önderlik edecektir" 
sorusuna yanıt verildiğinde  diğerlerinin 
önemsenmediği veya üvey evlat ilan 
edildiği anlamı çıktığını söyledi. “Benim 
böylesi bir soruya yanıtım üniversite 
bütün akademik birimleriyle, hepsinde en 
mükemmeli yakalama peşinde olacaktır. 
Bir şeyi yapacaksınız en iyisini yapmak 
için çabalayacaksınız” dedi. 

YÖK temkinli, Atılım kararlı.
Atılım Üniversitesi’nde Üçtuğ’un ilk 

aşamada “kurucu rol” almayı planladığı 
alanlardan birisi sağlık alanı. “Türkiye’nin 
gerçekten sağlık alanında yetişmiş 
kadrolara ihtiyacı var. Sağlıkta halen 
açık olduğunu düşünüyorum. YÖK 
temkinli davranıyor. Bir açıdan da doğal 
çünkü sağlık söz konusu olduğu için 
aynı ciddiyetle eğitim verildiğinden 
emin olunması gerekiyor” diyen Üçtuğ, 
Atılım’ın sağlık alanlarında büyümesi 
gerektiği görüşünde. 

Üçtuğ, “Kampüste yakın gelecekte 
sağlık alanlarında yeni fakülteleri komşu 
olarak mı göreceğiz?” sorumuzu şöyle 
yanıtladı:

 “YÖK yeni tıp fakültesi gibi sağlık 
alanlarında fakülteler açılmasında söz 
sahibi ama bunun olması için çaba sarf 
edeceğim. Umuyorum ki yakın gelecekte 
bu fakültenin kuruluşu gerçekleşecektir. 
Sağlık alanında tıp, eczacılık, diş 
hekimliği, sağlık bilimleri olmak üzere 
dört ayrı fakülte söz konusu. İhtiyaçları, 
yürütülmesi birbirinden farklı fakülteler 
bunlar.. Ama hep söylediğim gibi birşey 
yapıyorsanız en iyisini yapmalısınız. 
Sağlık alanında yeni fakülte kurulacaksa 
en çağdaşı kurulması gerekli diye 
düşünüyorum. Bu alana yurt dışından da 
inanılmaz talep var. Bu nedenle mutlak 
ve mutlak yabancı dilde kurulması 
peşinde olacağım. İngilizce eğitim yapan 

fakülteler olarak kurulması gerekiyor ki 
sadece yurt içinden değil yurt dışındaki 
talebi de karşılayabilmeli.” 

Atılım Üniversitesi’nin YÖK’e  tıp 
fakültesi kurmak üzere yaptığı başvuru 
için sonuç almak üzere girişimlerde 
bulunacağını belirten Üçtuğ, sağlık 
alanındaki diğer fakülteler için de 
YÖK’e iki ay içerisinde başvuru yapmak 
istediğini açıkladı. Üçtuğ, “YÖK’e, tıp 
alanı yanı sıra eczacılık ve diş hekimliği 
kurulmasını yönünde başvurularımızı 
yapacağız ve bunu doğru gerekçelerle 
anlatmak için çaba sarf edeceğiz. YÖK’ün 
insan hayatı emanet edilen hekimlerin 
yetiştirilmesinde titiz davrandığını 
belirten Üçtuğ, bu tutumun yerinde 
olduğunu ancak kuruluş aşamasındaki sıkı 
denetim sonrasında süreç denetiminin de 
yapılmasının gerektiğini düşündüğünü 
açıkladı.  

Sanatçı adayı ile doktor adayı 
arkadaşlığı

Türkiye’de üniversite eğitimi 
açısından Üçtuğ’un en önemli gördüğü 
unsurlardan biri “kampüs”. Öğrenciler 
açısından lise ile üniversite arasındaki 
en önemli farklardan birini oluşturacak 
etkiyi “kampüste olmak” diye açıklayan 
Üçtuğ,  Atılım’in bir kampus üniversitesi 
olmasından özellikle memnun. “Bir 
üniversitenin kampüsü olmasına ve 
herkesin bir arada yaşaması gerektiğine 
inanıyorum” diyen Üçtuğ, şimdiden 
gelecek kurulması planlanan tıp 
fakültesinin de kampüsün parçası olması 
gerektiğini düşünüyor. 

“Üniversitede eksiklik hiç bitmez, 
mekan hiç yetmez”

“Atılım Kampüsü’nde ilk günden acil 
ne yapılması gerekiyor?” diye sorduğumuz 
Rektör Üçtuğ, İncek’te son yıllarda 
sıkıntılarına çözümler üretilerek güzel 
bir kampus kurulduğunu gördüğünü 
dolayısıyla “akut bir sıkıntı, eksiklik” 
olmadığını söyledi. Ancak bunun ortada 
eksiklik yok anlamına gelmeyeceğini 
kaydeden Üçtuğ, “Üniversitelerdeki 
eksiklikler hiç bitmez. Sürekli büyürler, 
gelişirler ve bu nedenle mekan ihtiyaçları 

da hiç bitmez.  Mevcut tabloda bana 
iletildiği kadarıyla Hazırlık Okulu’nun 
eski ve yetersiz olduğu yönünde şikayetler 
olduğunu ve yeni bina ihtiyacını 
biliyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Mühendislik Fakültesi’nin bir köşesine 
sıkışmış, doğal olarak yeni bina beklentisi 
var” diye konuştu. Yakın zamanda 
Hazırlık Okulu ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nin ihtiyaçları giderilse dahi 
yine yeni binalar gerekeceğini belirten 
Üçtuğ, “ODTÜ’de örneğin yönetici 
olduğum 33 yılda inşaat hiç bitmedi” diye 
mekânsal ihtiyaçlara dikkat çekti. Üçtuğ, 
mekân açısından gün gelip Atılım’a 
kampüs metrekaresinin dahi yetersiz 
kalacağını ifade etti.

Atılım Kütüphanesi’ne özel övgü
Prof.Dr. Yıldırım Üçtuğ’un, İncek 

Kampüsü’nde en çok dikkatini çeken 
mekan ise Atılım Kütüphanesi olmuş. 
“Kütüphane çok güzel yapılmış, 
gezme fırsatını elde ettim. Atılım için 
çok büyük bir değer. Gerçekten çok 
modern olarak planlanmış” diyen Üçtuğ, 
kendi kitaplarından da kütüphaneye 
kazandıracağını açıkladı.

Atılım’a “Anglo-Sakson” modeli. 
Rektör Üçtuğ, Türkiye’deki üniversite 

sisteminde “devlet üniversitesi” ve 
“vakıf üniversitesi” diye iki başlık ayrımı 
yapmadığını söyledi. Türkiye’de esas 
olarak üniversite sisteminde “Geleneksel 
Üniversite” ile “Anglo-Sakson Üniversite” 
ayrımı yapmak gerektiğini kaydeden 
Üçtuğ, devlet üniversitelerinde atıl 
kalmış gelenekçi yaklaşımı bazı vakıf 
üniversitelerinde de gördüğünü belirtti. 

Vakıf üniversitelerindeki öğrenciye 
“müşteri” yaklaşımını da pozitif görmek 
ve bunu muhakkak “Anglo-Sakson” 
anlayışıyla uygulamak gerektiğini 
kaydeden Üçtuğ, Atılım Üniversitesi’nin 
nasıl yapılanması gerektiği konusunda 
kendi bakışını şu sözleriyle açıkladı:

“Vakıf üniversiteleri temelinde en 
önemli özellik size özgürlük alanı 
sağlaması. Devlet üniversitelerinde 
yasalarla çok fazla bağlanmış hareket

Prof.Dr. Üçtuğ, EkşiSözlük’ün 

dikkat çekici maddelerinden birisi. 

EkşiSözlük’te her şahıs “hoca” ise 

hakkında öğrencisi gençler sert 

eleştiriler yazıyor. Ancak adı gibi ekşi 

olmasıyla ünlü bu sosyal paylaşım 

mecrasına bakıldığında Üçtuğ’nun 

“favori hoca” olduğu görülüyor.  

Üçtuğ, hakkında dersleri için 

“Futbolda Sergen neyse Circuit da 

Yıldırım Hoca odur” gibi yorumlar 

bulunuyor.

Üçtuğ’un, ayrıca bugüne değin 

nadiren mesajlar paylaşmış olsa da 

Twitter’da hesabı var. AtılımHaber’in 

takibe aldığı hesap @yildirimuctuğ 

olarak izlenime açık görünüyor.

Rektör sosyal medyada..
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Hiçbir bölüm ‘üvey evlat hissi’ yaşamayacak
Rektör Üçtuğ meslek yaşamının üç buçuk yılı dışında tamamının yöneticilikle geçtiğini, bütün akademik 
disiplinleri yakından tanıdığını, Atılım’ı tıbbi alanlarda da büyütmeyi hedeflediğini açıkladı  

Başlığa baktığınızda paniğe 
kapılmanıza gerek yok, Atılım 
Üniversitesi kampüsünde tatsız bir 
olay yaşanmadı. Üçtuğ sadece Rektör 
olarak değil gerçek hayatta değil ama 
kurgulanmış hayatta yani romanda 
olmuş veya olacak cinayeti çözecek 
kişi olarak da aramıza katıldı. Neden 
cinayeti Rektör çözecek? Cevabı 
çok basit aslında. Rektör Üçtuğ, 
bizzat kendisi cinayeti kurgulayıp 
romanını yazdığı için çözümünü 
de kendisi kaleme alacak. Bugüne 
değin iki polisiye romanıyla (Çapraz 
Ateş, Epsilon,- Şah-Mat ve Ölüm, 
Altın Kitaplar) edebiyat alanında da 
eser vermiş Üçtuğ, roman yazarlığını 
da Atılım Haber’e şöyle anlattı:

“Çok sevdim. İlk polisiye romanı 
olarak Agatha Christie’nin kitabını 
okuduğumda ilkokul ikinci sınıfta 
idim. O günden sonra defalarca 
okudum. En sevdiğim tür oldu. 
Mühendislikte problem çözme 
süreciyle ilgili polisiye romanlar da 
kurulu yapılar dolayısıyla alanım ile 
de bağlantılı. Türkçe yeteneğime de 
güvendim. Dile merakım fazladır. 
İyi bilir, kullanırım. Anne-babam 
da Osmanlı dönemi İstanbul 
Türkçesi’ni kullanırdı. Bütün bunlar 
nedeniyle roman yazdım.

Cinayeti Rektör mü çözecek?

“ “Eğitim”, “Araştırma” 

ve “Topluma Hizmet” 

başlıklarının, üçlü olarak 

bir arada yoksa o kuruma 

üniversite denilemez. Üçü bir 

arada değilse okul olabilir ama 

üniversite olarak görülemez 

“
“Öğrenciyi parya olarak 

gören geleneksel üniversite             

yapısı yaklaşımıyla değil 

öğrenciyi hizmet alıcısı 

olarak gören Anglo-Sakson                

yaklaşımıyla öğrenciye  iyi bir 

eğitim verilmeli 

“

kabiliyetinizi kısıtlayan özellikler 
var. Ancak eğer vakıf üniversitesinde 
de geleneksel yapı hakim olursa orada 
da engeller çıkıyor. Kıta Avrupası’nın 
Geleneksel Üniversite anlayışı yerine 
ABD’deki Anglo-Sakson Üniversite 
anlayışını önemli buluyorum. Avrupa’nın 
yapısı çok atıl bir yapı. Bu korkunç 
yapısını, nasıl olur da Amerika’ya 
benzetiriz diye neredeyse 20 yıldır da 
Bologna süreci yürütüyor Avrupa.

Vakıf üniversitelerinde oluşturulmuş 
özgürlük ortamı, Anglo-Sakson 
Üniversite yaklaşımıyla değerlendirilirse 
ortaya iyi bir eğitim çıkacağını 
düşünüyorum. Olumsuz anlamıyla değil 
öğrenciyi gerçek anlamda müşteri olarak 
görüldüğü yapıyı doğru buluyorum. 
Öğrenci üniversiteden hizmet alıyor, 
bunun kalitesini sorguluyor olması lazım. 
Aldığı diplomayı hakkıyla almalı ancak 
öğrenciyi parya olarak gören geleneksel 
üniversite yapısı yaklaşımıyla değil 
öğrenciyi müşteri olarak gören Anglo-
Sakson yaklaşımıyla öğrenciye iyi bir 
eğitim verilmeli. Hizmet alıcısı olarak 
öğrenci önemsenmeli ve müşteri olarak 
görülmeli. Yoksa bunu para boyutuyla 
söylemiyorum. Müşteri kelimesi yanlış 
anlaşılıyor o zaman hizmet alıcısı 
diyebiliriz.”

Üçtuğ nasıl bir Atılım istiyor?
 Atılım Üniversitesi’ndeki görevini 

kabul edişi öncesinde nasıl bir üniversite 
istediğini Mütevelli Heyeti’ne aktardığını 
kaydeden Üçtuğ, “Mütevelli Heyeti 
ile göreve başlamamız öncesinde 
toplantılarımızda görüşlerimiz örtüştüğü 
için bugün buradayım. Kendi üniversite 
anlayışım ile örtüşmeyen bir yapı 
içerisinde yer almak istemem” dedi.

Bir üniversitede eğitim, araştırma 
ve topluma hizmet anlayışının birlikte 
olması gerektiğini vurgulayan Üçtuğ, 
bunlar hep birlikte yoksa “üniversite 
olmaz, okul olur” dedi. Eğitime önem 
verilmesini istiyorum. Ama özellikle 
genç öğretim üyelerimizden araştırma 
yönünde katkı bekleyeceğim, gelişme 
bekleyeceğim. Buna bağlı olarak iç atama 
ve yükselme  kriterleri sıkılaşacak”.

“Hocalık biraz aktörlüktür”
Üniversite çatısı altında eğitime 

dolayısıyla öğrenciye iyi hizmet sunulması 
gerektiğini vurgulayan Üçtuğ, hocalık 
yapmak aynı zamanda aktörlük yapmak, 
sahne almaktır; “Bu nedenle ben bütün 
derslerimden hep çok yorgun çıktım” 
diyor.  Hocalığı ve rektörlüğü hep ciddiye 
aldığını, rektörlük görevine daha çok 
zaman ayıracağı için Atılım’da ders 
vermeyi düşünmediğini belirtti.  

Öğrencilere de destek sözü..
Atılım Üniversitesi’nde sosyal hayatı 

çok önemsediğini dile getiren Üçtuğ, iyi 
niyetli olarak kendilerine gelecek öğrenci 
projelerine destek vermek istediğini 
anlattı. “Öğrenci kulüplerine bütçe 
sağlanması gerekir. Ama öğrencilerimizi 
sponsor bulmaya da itmeliyiz. Tabii tüm 
sorunları çözmemiz hemen mümkün 
olmayacaktır” diyen Üçtuğ, mekan 
konusunu sıkıntılı gördüğünü ama 
üniversite hayatını hissetmeleri için 
sosyalleşmeyi çok önemsediğini vurguladı.

“Atılım Haber, Pravda olmasın”
Bu arada Atılım Haber’in de 

öğrenciler tarafından oluşturulmasını 
önemseyeceğini de kaydeden Üçtuğ, 
gazetemiz açısından “en dikkatli okuyucu” 
olacağını hissettirdi. Atılım Haber’den 
iki beklentisi olduğunu röportajımız 
sonunda dile getiren Üçtuğ, bunlardan 
ilkini “Gazete Pravda olmasın” sözüyle 
ifade etti. Devlet üniversitelerinde 
yayınlanan bazı gazetelerin ilk sayfasında 
rektörün fotoğrafına yer verildiğine ve 
diğer sayfaların da kurumsal haberlerle 
dolu olduğunu söyleyen Üçtuğ, ikinci 
beklentisinin de “Kişileri, Tanrı 
katından insan seviyesine indirecek sıcak 
röportajlara” yer verilmesinin yararlı 
olduğunu belirtti. 

 “Öğrenci Bilgi Sistemi sorunu 
olmayacak”

Atılım Haber’in ilk bir  yılda sağlık 
alanında yatırım dışında başka neler 
yapmayı planladığını sorduğu Rektör 
Üçtuğ, akademik açılış öncesinde bazı 
öğrenci şikayetleri olduğunu gördüğünü 
belirterek, röportaj yaptığımız sırada 

henüz sekizinci gününde olduğunu 
anımsattı. “İlk hedef olarak gelecek 
Eylül ayında Öğrenci Bilgi Sistemi gibi 
bir sorunumuz olmayacak. Öyle ya da 
böyle olmayacak. Bunu sorun olarak 
gelecek yıl konuşmayacağız” diyen 
Üçtuğ, üniversite üst yönetimiyle ilgili 
kurumsal yapılanmayı da bir yıl içinde 
tamamlamayı planladığını açıkladı. 

“Lisansüstü programlarında aksayan 
bazı noktalar iletiliyor. Dolayısıyla bu 
şikayetler üzerinde durmamız gerekiyor” 
diyen Üçtuğ, öncelikle Amerikan Anglo 
Sakson yaklaşımıyla bir üniversite 
sistemi kurulmasını önemsediğini 
yineledi. Üçtuğ, “Yabancı öğrenci 
varlığını, uluslararası açılımı çok önemli 
görüyorum. Bu çabayı arttırmamız 
lazım. Daha fazla yabancı akademisyen 
ve öğrenci sağlanmasını umut ediyorum” 
dedi.

“Vakıf üniversiteleri kendi 
ayakları üzerinde durmalı”

Vakıf üniversitelerinde bütçe konusuna 
bakıldığında henüz Türkiye’deki tümü 
için “kuruluş aşamasında” denilebileceğini 
kaydeden Üçtuğ, belki en az 50 sene 
olmadan kuruluş aşamasını geride 
bırakmanın pek mümkün olmadığı 
görüşünde. “Kendi ayakları üzerinde 
durabilen ve geleceklerini garanti altına 
alan üniversiteler olması gerektiğini 
düşünüyorum” diyen Üçtuğ, bu noktada 
Atılım Üniversitesi’nin de yine Anglo-
Sakson Üniversite modeli çerçevesinde 
kendi ayakları üzerinde duracak şekilde 
gelişmesini umut ettiğini söyledi.

Vakıf üniversitelerine “çuvaldız” 
anımsatması.

Vakıf üniversitelerine YÖK sistemi 
içerisinde bir takım kısıtlamalar 
getirildiğini ancak bunun kötü 
örneklerden kaynaklandığını kaydeden 
Üçtuğ, merkezi idarede maalesef çok kötü 
örnekler de yaşandığı için sürekli kontrol 
etme geriğinin oluştuğunu anlattı. 

Türkiye’de genel olarak birkaç kötü 
örnek varsa bütün sistemi herkes kötü 
davranacak şekilde merkezi kontrol 
altına alma yaklaşımı olduğunu belirten 
Üçtuğ, “Amerikan yaklaşımı da tam tersi 
herkesi dürüst varsayarak sistem kurmayı 
benimsemiştir” diyerek YÖK’ün de böyle 
değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

YÖK’te vakıf üniversitesi tecrübesine 
sahip kişilerin de artık söz sahibi olmaya 
başladığını ifade eden Üçtuğ, geçmişteki 
negatif yaklaşım kırılırken YÖK’ün de 
değiştiğini vurguladı. Üçtuğ, “Ancak 
burada bir kısım vakıf üniversitesi 
YÖK’ten sürekli şikayet etmek yerine 
çuvaldızı kendilerine batırması da gerekli. 
YÖK’te benim eleştirdiğim konu ön 
denetim yapması. Oysa dünyada süreç 
denetimi ve arkasından kalite denetimi 
var. YÖK’ün de kalite akreditasyonu 
getirme hazırlığı var  ve bunun altyapısını 
oluşturacağına inanıyorum” dedi.
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Atılım Üniversitesi’nde sivil havacılığın 
uçuşundan bakımına, işletmeciliğine 
değin tüm aşamalarının bir bütün olarak 
görüldüğünü söyleyen Özkil, yolcu, uçak 
ve terminal üçlüsünü mutlaka birlikte ele 
alınması gerektiğini, bunun için eğitilmiş 
insan gücüne gereksinim duyulduğunu 
belirtti. Bu nedenle bakım ve işletmecilik 
eğitimine pilotaj bölümünün de 
eklenmesiyle Atılım’daki eğitimin en 
gelişmiş noktaya ulaştırıldığını açıkladı. 

Türkiye uçmayı sevmiş gibi.
Yrd. Doç. Dr. Altan Özkil hava 

taşımacılığının son yıllarda Türkiye’de 
büyük gelişme gösterdiğini,13 havayolu 
işletmesinin 422 uçakla 2014 yılında 
166 milyona yolcu taşıdığını söyledi. 
Sektördeki hızlı büyüme istihdamı ve 
nitelikli iş gücü gereksinimini arttırdı. 
Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun bu 
gelişmeleri yakından izlediğini pilotaj 
eğitimi bölümünün de bu nedenle 
açıldığını belirtti.  

Uçuş okulu sertifikası değil Atılım 
diploması.

Maaşların yüksek olmasının da genç 
insanlara pilot olma hayali kurdurduğunu 
söyleyen  Özkil, lise diplomasıyla uçuş 
okullarında pilotaj eğitimi alınabildiğini 
ancak bugün birçok havayolu şirketinin 
üniversite mezunlarını tercih ettiğini 
belirtti. Atılım’da hazırlık ve 4 yıllık 
Pilotaj Eğitimi sonunda öğrenciler 
‘FROZEN ATPL’ olarak ifade edilen 
‘Dondurulmuş ATPL” uçuş lisansına 
sahip olacak. Bu uçuş lisansına sahip 

olanlar doğrudan hava yollarında ikinci 
pilot olarak uçma hakkına sahiptir. Ama 
uçuş yapacakları havayolları bünyesindeki 
intibak eğitimini tamamlamaları 
gerekecektir. 

Atlas Global Havayollarıyla yapılacak 
işbirliği sayesinde öğrencilerin Çorlu 
Havaalanı’nda uçuş pratiği eğitimleri 
gerçekleştirilecek. Bu eğitim Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) 
düzenlemelerine ve Avrupa Havacılık 
Emniyet Ajansı (European Aviation 
Security Agency-EASA)’nın Modüler 
Havayolu Nakliye Pilotu (ATPL) 
lisansı standartlarına uygun bir şekilde 
yürütülecek. 

Sağlık Raporu şartına dikkat. 
Pilotaj eğitimi için en önemli şart 

ÖSYM Başkanlığı’nın denetimine 
tabii olan sağlık raporu. Ankara’da 
Başkent Üniversitesi Hastanesi, Lokman 
Hekim Hastanesi ve Etimesgut Hava 
Hastanesiden alınabilen sağlık raporu 
olmadan pilotluk eğitimine başlamak 
mümkün değil. 

Öğrenciler açısından bir başka ön şart 
güvenlik soruşturması. Bu soruşturmadan 
geçemeyen  öğrenciler programa kabul 
edilmiyorlar.

Atılım’ın Esenboğa hazırlığı.
Pilotaj Eğitimi bölümü duyurularında 

Esenboğa Havalimanı’ndaki hangardaki 
eğitim verileceği bilgisi de yer almıştı. 
Bu nedenle “Esenboğa havalimanındaki 
hangarda eğitim amaçlı nasıl bir teknik 
alt yapı var?” sorusunu yönelttiğimiz 
Özkil, Atılım’ın sadece eğitim değil 
öğrencilerine, mezunlarına nasıl bir 

istihdam olanağı da yaratabileceğinin 
ipuçlarını şöyle anlattı:

“Bu yıl sonu itibarı ile faaliyete 
geçirmek için çalıştığımız Esenboğa’daki 
hangarımız Atılım Üniversitesi’ni sivil 
havacılık teknik eğitim ve öğretiminde 
diğer üniversitelere göre farklı hale 
getirecektir. Uçak elektrik ve elektronik 
bölümü ile uçak gövde motor bakımı 
bölümünde yetiştirilen teknisyenlerin 
sadece uygulama eğitimlerini yapmak 
amacı ile değil aynı zamanda doğrudan 
çalışma ortamlarında, bu konunun 
profesyonelleri ile aynı havayı soluyarak 
öğrenmelerini sağlamaktır. Sivil 
havacılıkta her şeyin bir kuralı vardır; 
işler şansa ve olasılıklara bırakılmaz. Bu 
nedenle yapılan tüm işlemler Devlet 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 
ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
kontrolünde gerçekleşir. Bu nedenle tüm 
hazırlıklar ilgili resmi merciler tarafından 
kontol edilmektedir.  Bu bölümde belirli 
bir süre sonra temin edeceğimiz bir 
uçak ile eğitimler bizzat uçak üzerinde 
verilecektir. Şüphesiz ki br müddet sonra 
hangarımızın kendisini finase edecek hale 
getirebilmek için statüsünde değişiklikler 
yaptırabilmemiz halinde burada uçak 
bakım hizmetinin üretilmesi ve satılması 
da mümkün olabilecektir.”

Kadın öğrencilere özel çağrı.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür 

Yardımcısı Altan Özkil, ayrıca Atılım 
Haber’in “Kadın pilot görmeye pek alışık 
değiliz.Bu konuda düşüncesiniz nedir?” 
sorusunu da yanıtladı:

“Kadınların özen, dikkat ve sabır 

gereken mesleklerde daha başarılı olduğu 
gerçeğine dikkat edersek önümüzdeki 
günlerde daha fazla kadın pilot 
görmemizin bir süpriz olmayacağını 
düşünüyorum. Pilot olmanın mali açıdan 
çok cazip bir meslek olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Ancak bunun yanında çalışma 
şartları açısından çok değerlendirme 
yapmıyoruz. Çalışma şartları bir çok 
mesleğe göre gerek fiziksel gerekse 
ruhsal zorluklar ve yükler ile dolu. 
Sanırım kadınların tercihlerinde bu 
husus önemli rol oynuyor. Bu sene 
Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü’nü 
tercih etmiş öğrencilerimizden birisinin 
kadın olduğunu biliyorum. Bu vesile ile 
kadınlarımıza ulu önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” 
vecizesini hatırlatıyor, onları da çatımız 
altına bekliyoruz.”

Atılım gökyüzüne iz bırakacak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Atlas Global Havayolları ile işbirliğine gidiyor. Amaç Atılım Üniversitesi’nin gökyüzünde de söz sahibi 
olmasını sağlamak. Sivil Havacılık Yüksekokulu’nda pilotaj eğitiminin başlamasıyla Atılım Haber neler yapıldığını öğrenmek istedi. 
Merak edilen konuları Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Altan Özkil anlattı
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#Oyunu Seven Saysın
Özellikle son birkaç seçimdir sandık güvenliği ve seçim şeffaflığı konusundaki kaygılar seçmenlerin ilgisini bağımsız seçim gözlemciliği    
platformlarına yöneltti. Oy ve Ötesi ile Ankara’nın Oyları, Ankara’daki sandıklara sahip çıkacak gönüllülerin bir araya geldiği sivil 
oluşumlar olarak dikkat çekiyor

Seçimlere yönelik şaibelerin azalmasına 
katkıda bulunan gönüllü kuruluşların 
çalışmaları 1 Kasım erken seçimleri 
yaklaşırken hızlanıyor. Gerek Ankara’nın 
Oyları platformunun gerekse Oy ve 
Ötesi’nin 30 Mart Yerel seçimleri, 10 
Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 
7 Haziran seçimleri sonrası hazırladıkları 
raporlar sandıklara sahip çıkmanın 
önemini ve sonuçlara etkisini ortaya 
koyuyor.

Oy ve çok ötesi
Oy ve Ötesi, ilk kez 30 Mart 2014 

yerel seçimlerinde ‘İstanbul’da 33.000 
sandığımız için 33.000 gönüllü arıyoruz!’ 
sloganıyla yola çıktı. Yerel seçimlerde 
birçok il ve ilçede yaşanan elektrik 
kesintilerine dönemin enerji bakanı 
tarafından yapılan ‘trafoya kedi girmiştir’ 
açıklaması Oy ve Ötesi’nin sandık 
güvenliğini sağlama yönündeki bu 
girişimlerinin doğruluğunu ortaya koydu.   
7 Haziran 2015 Milletvekilliği genel 
seçimlerinde Türkiye’nin pek çok ilinde 
gönüllüleri bünyesine katarak genişledi. 

Oy ve Ötesi gönüllüleri sayesine pek çok 
sandıkta yapılan hata, hile ve şaibeden 
haberdar olduk. 

Seçim öncesi 250 eğitim
Tarafsızlığı ve bağımsızlığı odak 

noktası alarak tek amaçlarının sivil seçim 
gözlemciliğini yaygınlaştırmak için 
ülke çapında seçim ve sayım sürecine 
hâkim gönüllüler, gönüllü gözlemciler 
yetiştirmek olarak açıklayan Oy ve Ötesi, 
1 Kasım erken seçimlerine yönelik sandık 
eğitimlerine başladı. Türkiye genelinde 
250 sandık eğitimi gerçekleştirilecek 
Eğitimlerde amaç sakin ve uzlaşmacı bir 
tavırla oy verme süreci boyunca ortaya 
çıkabilecek hatalara, kural ihlallerine 
müdahale etmek.

Ankara Sorumlusu Atılım’dan
Oy ve Ötesi’nin 1 Kasım erken 

seçimlerinde Ankara’da örgütlenmesinde 
sorumluluk alanlardan biri de Boğaç 
Berkmen. Atılım Üniversitesi Halkla 
İlişkiler ve Reklancılık Bölümü mezunu 
olan Berkmen, geçen seçimlerde Gölbaşı 
İlçe Sorumlusu olarak elinden gelen 
katkıyı sunmuş. 1 Kasım seçimleri için de 

çalışmaların yoğun olarak devam ettiğini 
belirten Berkmen, Ankara’da 10 bin 
gönüllüyü hedeflediklerini söylüyor. Oy 
ve Ötesi gönüllüleri Ankara için ihtiyaç 
duyulan 10 bin sandık gözlemcisi sayısını 
tamamlamak için herkesi kayıt olmaya 
çağırıyor. 

AİHM' e kadar gittiler 
Ankara'nın Oyları da Oy ve Ötesi 

gibi bir seçim gözlem platformu 
ancak sadece Ankara'daki sandıklara 
odaklanıyorlar. Ankara'nın Oyları 
basınla ilişkiler sorumlusu Esra Sezener 
Atılım Haber’e yaptığı açıklamada 7 
Haziran genel seçimlerinde Ankara'daki 
sandık tutanaklarının yüzde 85’inin 
hatalı olduğunu bunlardan yüzde 
10’unun ise mühürsüz olduğunu söyledi. 
Sezener’in açıklamaları sandık başındaki 
gönüllülere ihtiyacın ne kadar ciddi 
boyutlarda olduğunu gösteriyor. Yüksek 
Seçim Kuruluna yaptıkları birçok itiraz 
başvurusunun ve talebin reddedildiğine 
dikkat çekiyor. 30 Mart yerel seçimlerinde 
CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ın yapılan 
hileler ve usulsüzlükler sonucu Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığınıi 

kaybettiğine dikkat çekiyor. Sezener, 2014 
yerel seçimleri sonuçlarının Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne taşındığını da 
belirtiyor.

Hedef dokuz bin gönüllü
Seçimlere az bir zaman kala 5 bin 380 

aktif gönüllü üyesi bulunan Ankara'nın 
Oyları, bu sayıyı 1 Kasım seçimlerinde 
dokuz bine çıkarmayı hedefliyor. Sizler 
de www.ankaraninoylari.com web sitesini 
ziyaret ederek gönüllü sandık gözlemcisi 
olabilirsiniz ancak önce internet sitesinde 
ki yirmi soruluk testten başarıyla 
geçmeniz gerek.Geçemezseniz üzülmeyin 
kısa bir seçim eğitiminin ardında sandık 
gözlemcisi olabilirsiniz.

      � BALAMİR KOÇAK

7 Haziran’da gerçekleştirilen 25.Dönem 
Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra 
herhangi bir parti tek başına hükümet 
kuramadı. Tablo koalisyonu işaret 
ediyordu ancak koalisyon çalışmaları 
sonuçsuz kalınca 1 Kasım’da erken seçim 
yapılması kararı alındı.    

Araştırma şirketleri 2002 yılından bu 
yana sisteme dâhil olan 12 milyon yeni 
seçmen üzerinde iki büyük partinin "ikna 
üzerine bir kurgu oluşturamadıklarını” 
gösteren veriler yayınladılar.

Seçim araştırmaları da yapan 
Andy-Ar’ın 7 Haziran sonrası yaptığı 
araştırmaya göre 7 Haziran'da iki büyük 
partinin en düşük oy aldığı kitle, 18-
25 yaş arası gençlik grubu. Bu gençler, 
aslında, HDP ve MHP'nin oylarının 
yükselmesinde etkili olan bir pozisyonda 
yer aldılar. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a,  
yaklaşık 330 bin genç, seçimlerde ilk kez 
oy kullanacak. Bu nedenle gençlere yönelik 
propaganda partilerin oy oranlarında etkili 
olabilecek düzeyde.

7 Haziran’da bildik vaatler
AKP, en çok üniversite açan iktidar 

olmakla övündüğü 7 Haziran Seçim 
Beyannamesinde üniversite eğitimini 
kolaylaştırmaya yönelik vaatlerde 
bulunmuştu. 1 Kasım için bu vaatler 
büyüdü. Beyannamenin çileği, kendi 
işini kurmak isteyen gençlere nakit hibe 

kredisi; işlerini büyütmek isteyen genç 
girişimcilere faizsiz kredi imkanı. Bizler, 
kuracağımız yeni işlerimizde üç yıl 
boyunca gelir vergisinden muaf tutulacağız 
ve ilk kez iş bulanlarımızın maşını bir 
yıl devlet garanti altına alacak. AKP’nin 
internet çağının gençlerine bir diğer 
vaadi de nerede olursak olalım sınırsız, 
ücretsiz internete erişim imkânı. İnşallah 
ınstagramda iki fotoğrafa laykladıktan 
sonra kotamız bitmez. 

Geleceğe hazır gençler için CHP
CHP 7 Haziran seçimlerine iddalı 

girmiş olsa da istediğini alamamıştı. CHP 
7 Haziran seçimlerinde Türkiye’deki 
gençlerin sorunlarını Türkiye’nin 
sorunlarından ayrı tutmamış ve eğitim 
sistemindeki yetersizlikleri sorunların 
kaynağına yerleştirmişti. CHP gençlere 
ezberci bir eğitim sistemi yerine 
sorgulayıcı ve analitik değerlendirme 
becerilerinin yanı sıra sosyal becerilerini de 
geliştiren bir eğitim sistemi vaat etmişti.

Gençlere adanan seçim 
beyannamesi

CHP, Türkiye'nin en köklü partisi, 
altmış beş yıldır iktidarsızlığı dolu dolu 
yaşayan parti. 1 Kasım seçimlerinde 
iktidara giden yolda gençlerle yürümeye 
karar verdi. Bu kez eğitim sistemindeki 
aksaklıkları gidermenin yanı sıra maddi 
vaadleri de beyannamesine ekledi. 
Örneğin, lise son öğrencileri için aylık yüz 
liralık lise kart; yani haftalık yirmi beş lira, 

bu da günlük beş lira demek. Yani lise 
son sınıftaki gençlerimiz günlük tost 
ayranı rahatlıkla alabilecek. Lise son 
gençlerine yönelik bir diğer vaat aylık 
1gb ücretsiz mobil internet erişimi.

CHP'nin vaatleri arasında 
"dershane" demeden dershane 
desteği de yer alıyor. Üniversiteye 
girmek isteyen 18-20 yaşındaki 
gençlere aylık 240 liraık "üniversiteye 
hazırlık desteği" vaat ediliyor. 
CHP, iş bulamayan yeni üniversite 
mezunlarına 540 lira yardım 
yapılmasını da vaatleri arasında 
sayıyor.  CHP’ye gençler liginde 
başarılar dileriz. 

MHP gençlere güveniyor
7 Haziran ve 1 Kasım seçim 

beyannamelerinde köklü değişikliklere 
gitmeyen MHP de çözümü gençlerde 
arıyor. MHP geleceğin teminatı olarak 
gördüğü gençlere yapılacak yatırımın 
ülkenin geleceğini biçimlendireceğini 
vurguluyor. Maddi destekler konusunda 
diğer partilerden aşağı kalmayan MHP 
iktidar olursa her öğrenciye öğrenim 
süresince başarılı olmaları kaydıyla on 
bin liraya kadar yüksek öğrenim kuponu 
verileceğini, kuponun tahsilatının ise işe 
başladıktan dört yıl sonra faizsiz olarak 
yapılacak. 

Karşılıksız Burs HDP’den
7 Haziran seçimlerinde HDP eşitlikçi, 

parasız, nitelikli, özgürlükçü, laik bir 

eğitim sistemi hedeflediklerini açıklamıştı. 
HDP burs ve katkı payı burslarının 
bütün öğrencilere karşılıksız verileceğini 
açıklamış ve ikinci öğretimdeki katkı payı 
ve öğrenim ücreti kaldırılacağını vaat 
etmişti.

HDP 15 ve 25 yaş arası istisnasız tüm 
gençlere, her ay iki yüz liralık iletişim ve 
ulaşım desteği sağlayacak “Genç Yaşam 
Kartı” uygulamasını hayata geçireceğini 
vaat etti. Ayrıca iktidar olmaları 
halinde tüm gençlerin vize ve pasaport 
işlemlerinin ücretsiz olacağına da vaatleri 
arasında yer verdi. 

Türkiye'de seçim öncesi pek çok 
vaatlerde bulunulduğu ama bunların her 
zaman tutulmadığı bilinir. Atılım Haber, 
gençlere dönük vaatlerin seçim sonrasında 
izleyicisi olacak.

Partiler gençlere neler vaat ediyor?

      � CANER ÇARKÇI

1 Kasım erken seçimleri öncesi partiler seçim beyannamelerini açıkladılar. Beyannamelerde seçim klasiği zam vaatlerinin yanında 
genç  seçmeni hedef alan vaatler bu seçimlerin sürprizi oldu. Halbuki 7 Haziran seçimlerinde dört büyük parti gençleri bu kadar 
öne çıkarmamışlardı. Madem ki şimdi akıllarına geldik gelin bu vaatleri beraber inceleyelim.
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Kampüsümüz hakkında başladığımız 
yazı dizimizin ilk bölümünde, hem 
kampüste nasıl bir hizmet verildiğini hem 
de işletmecilik yaklaşımını sizler için ilk 
elden dinledik. 

Atılım’ın günlük hayatında en hareketli 
mekânları oluşturulan tesislere dair 
sorularımızı AZN İşletme Müdürü 
Osman Çelik yanıtladı. 

AZN İktisadi ve İdari İşletmesi 
Şirketi, Atılım Üniversitesi bünyesindeki 
yeme-içme tesislerinde 2002 yılından 
bugüne hizmet veriyor. AZN’nin açılımı 
“Aradığınız Ziyafet Noktası” . Çelik, 
verdikleri hizmetin kalitesinin bu açılımda 
gizli olduğunu ifade ediyor. AZN, 
Atılım Vakfına bağlı bir şirket ve 12 ayrı 
hizmet noktasında 90 kişilik ekibiyle 
Atılım öğrencilerine, akademik ve idari 
personeline hizmet sunuyor.

2 hizmet noktasından 12 hizmet 
noktasına

Sorularımızı samimiyetle yanıtlayan 
Çelik, özel şahsa ait olamayan ve 2002 
yılında kurulduğunda iki hizmet noktası 
bulunan AZN’nin aradan geçen 14 yılda 
12 farklı hizmet noktası ile 90 kişilik 
ekibe ulaşan bir büyüme kaydettiğini dile 
getirdi. Vakıf bünyesinde yer almasıyla, 
elde edilen gelirin kampüs alanına yapılan 
yatırımlara ve öğrencilere verilen burslara 
katkı sağladığını vurguladı. 

Personel stratejisi 
Personel seçiminde zorlandıklarını 

belirten Çelik, hizmet ortamının bir 
üniversite kampüsü olduğunu, bu sebeple 
çalışan personelin eğitimlerine dikkat 
ettiklerini belirterek Turizm Otelcilik 
Bölümü mezunlarıyla çalışmaya özen 
gösterdiklerini anlattı. Tüm çalışanların 
AZN’nin en alt basamağından en 
üst basamağa kadar en iyi şekilde 
işlerini öğrenmeleri konusunda duyarlı 
olduklarını açıkladı. Çelik, hizmet 
kalitesini arttırmaya yönelik olarak hem 
kurum içi hem de kurum dışında eğitim 
seminerleri düzenlendiğini ve personelin 
bu süreçlere katılımları konusundaki 

duyarlılıklarının verdikleri hizmete 
yansıdığının altını çizdi.

Bu sayede AZN’nin çalıştığı 
ortamın farkında olarak bakış açısını ve 
prensiplerini bilen bir çalışma ekibi ile 
standartları yükseltilmesi hedeflenmiş. 

Müşteri memnuniyeti ön planda
AZN, verdiği özenli hizmeti belgeleyen 

kalite yönetimi (ISO 9001), gıda güvenliği 
(ISO 22000), çevre ve iş güvenliği 
yönetim sistemi (ISO 16001 – ISO 18001 
) sertifikalarına sahip. 

Çelik, sertifikalarını aldıkları bu 
sistemlerin, gerek mekânlar gerekse 
çalışanlar için uygulanmasının zor 
standartlar getirdiğini ancak AZN’nin 
kaliteden ödün vermeyen prensipleriyle 
uyumlu olduğunu ifade etti.

Kaliteli ve güvenilir ürün 
Mutfakta kullandıkları malzemelerde 

kaliteli ürün seçmeye özen gösteren, eti 
en güvenilen firmalardan tercih eden, 
tereyağ dışında katı yağ kullanmadıklarını, 
ayçiçeği yağı ve zeytinyağı ile yemeklerin 
hazırlandığının üzerinde duran Çelik 
kalite ve güvenli ürünün öncelikleri 
olduğunu, malzeme fiyatının ise önemli 
olmadığını belirtti. 

“Kantin fiyatlarının altında bir 
fiyat belirlemeye gayret ediyoruz”

Osman Çelik’in dikkatle anlattığı 
hizmet ve ürün kalitesine ilişkin 
benimsedikleri hizmet politikası elbette 
fiyatlara yansıyor. Atılım’da gün boyu 
AZN’den hizmet alanlar fiyatların 
yüksek olduğunu ifade ediyorlar. Çelik’in 
bu yakınmalara cevabı ise maliyetler. 
Kaliteli ürün ve konforlu mekânlar 
fiyatlara yansıyor. Bununla birlikte Çelik 
fiyat kıyaslamalarının benzer mekânlar 
üzerinden yapılmadığını söylüyor. 
AZN’nin devlet üniversitesine ait bir 
işletme olmadığını vurgulayarak, muadil 
üniversitelerdeki işletmelerin fiyatlarının 
altında bir fiyat belirlemeye gayret 
ettiklerini söylüyor. 

Kampüste yiyecek içecek konusundaki 
bir diğer şikâyet ise AZN’nin tekel 

olmasıyla ilgili. Öğrenciler arasında bu 
yöndeki talepler sıklıkla konuşuluyor. 
Çelik ise farklı firmaların okulda 
bulunması ve faaliyette olması için 
görüşmelerin yapıldığını ancak  talebin 
yaz döneminde azalması nedeniyle bu 
firmaların şubelerini açmakta çekinceleri 
olduğunu ifade ediyor.  Burada bulunması 
istenen cafe, restoran ve fast food 
işletmelerinin benzerlerinin kampüste 
AZN bünyesinde bulunduğunu söylüyor. 
Öğrenciler ise, Atılım Üniversitesi 
Kampüsünün 24 saat yaşayan bir kampüs 
olmasının sağlanması durumunda 
çeşitliliğin ve dolayısıyla rekabetin 
artacağını bunun da fiyatlara yansıyacağını 
düşünüyor.

Atılım İtiraf sayfasına değinmeden 
edemezdik

Facebook, Ekşi Sözlük gibi sosyal 
medya platformlarında yer alan 
eleştirilerin acımasız olduğunu savunan 
Çelik, yazılan şikâyet veya eleştirilerden 
haberdar olduklarını ve mantıklı olanları 
dikkate alarak gerekli düzeltmeleri 
yaptıklarını belirtiyor. Çelik, bisküvi, 
çikolata, gofret gibi ticari mal niteliği 
taşıyan ürünlerin geliş fiyatının iki 
katına satıldığını söyleyerek aslında 
şikâyetlerdeki haklılık payını itiraf ediyor. 
Çelik, böyle olması gerektiğini AZN’nin 
bir market olmadığını söylüyor. 

Peki Tabldot?
AZN bünyesindeki restoran ve 

kafelerdeki kalite ve özen tabldot 
menülerinde bulunmasa da Kampüste 
en uygun fiyatla karnını doyurmak 
isteyen öğrencilerin adresi tabldot. Ancak 
tüm fakültelerde çıkmıyor. İşletme 
Fakültesi’nin kafeteryası Sarmaşık’ta 
tabldot menüde de bulunan yemeklere 
alternatif birkaç çeşit yemek eklenerek 
alakart menü servise sunuluyor. Tabldot 
menünün sunulduğu kafeteryalara 
gitmezseniz aynı menüyü birkaç kat fazla 
ücret ödeyerek yiyebiliyorsunuz. Yine de 
Mühendislik Fakültesi A2 kafeteryasında, 
Hukuk Fakültesi Kafeteryasında 
tabldot bulunuyor. Osman Çelik, diğer 
üniversitelerde de ana binalarda tabldot 
menünün bulunduğuna dikkat çekerek, 

öğrencilerden talebin az olduğuna yönelik 
gözlemlerini bize aktarıyor. Bu sebeple 
ağırlıklı olarak akademik ve idari personel 
için çalıştıklarını vurgulayarak, “sistem bu 
şekilde işliyor” diyor. 

Şikâyetlere anında geri dönüş
Çelik, ağırlıklı olarak öğrenci 

memnuniyeti için çalışan AZN’nin 
tüketici kitlesini önemseyerek arz- 
talep ilişkisi içerisinde şikâyetleri ve 
sorunları azaltmayı, dengeyi yakalamayı 
hedeflediklerini belirtiyor.

Ön planda tutulan müşteri 
memnuniyetinin son zamanlarda herkes 
tarafından fark edildiğini söyleyen 
Çelik, bu farkındalıkla beraber şikâyet ve 
sorunların azaldığını söylüyor.

Çelik ayrıca, her durum ve her 
koşulda kendisi ve ekip arkadaşlarıyla 
birebir temas kurulabileceğini, e-posta, 
anket formları ve telefonla iletişime 
geçilebileceğini ve tüm mutfak ve 
depoların her saatte görülebileceğini de 
samimiyetle ifade ediyor.

Atılım Kampüs’te kantin değil kafe
Gazetecilikte merak, başlangıç noktası. Atılım Haber de en yakınında neler olduğunu merak ederek yola çıktığı haber arayışı çerçevesinde, 
kampüste neler olduğunu büyüteç altına aldı. İlk büyüteç tuttuğumuz nokta, kampüsteki buluşma yerlerimiz yeme-içme mekânlarımız 
oldu. O mekânları, ev sahibi konumundaki AZN İşletme Müdürü Osman Çelik, Atılım Haber’e anlattı
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Amacı yeni rektör ile öğrencilerin 
tanışması olan toplantı 10 Eylül’de 
rektörlük görevini Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğa devreden Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu’nun konuşmasıyla başladı.  
Ankara’da yaşanan terör saldırısında 
hayatını kaybeden İnşaat Mühendisliği 
öğrencisi Başak Sidar Çevik’i anan 
Özgenoğlu, üniversitenin özelliklerinden 
söz etti ve yabancı dilde eğitime verilen 
öneme değindi. Türkçe bölümlerde 
eğitim gören öğrencilere dahi İngilizce 
Hazırlık Okulu’nda eğitim verdiklerini 
aktardı. İngilizcenin rekabet ortamında 
kendilerini bir adım öne çıkaracağından 
ve dünyanın her yerinde iş bulma imkânı 
sağlayacağından belirtti. 

Öğrenci odaklı projelere destek 

Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu 
Atılım’da verilen eğitimi nitelikli akademik 
kadrolarla güçlendirdiklerini ve öğrenci 
odaklı projeleri desteklediklerini belirtti. 
Öğrenci odaklı projelerden olan “Hayata 
Atılım”, “50 İz Bırakan Öğrenci”, “Bir 
Kitap Bir Konu” ve “Başarıyı Paylaşım” 
programlarını anlattı. Çift ana dal, yan 
dal, Erasmus Plus gibi olanaklardan 
bahseden Özgenoğlu öğrencilerin okulda 
bulunan topluluklar, kulüpler ve çeşitli spor 
etkinlikleri gibi ders dışı faaliyetlere de 
katılmaları gerektiğini söyledi. 

Yeni dönem yeni sayfa

Konuşmasına kendinden önceki 
Rektör Özgenoğlu’na hizmetleri için 
teşekkür ederek başlayan Prof.Dr.Üçtuğ, 
üniversitenin bugüne kadarki başarısına 
değinerek bu başarıyı daha ileriye 
taşıyacağını söyledi. Öğrencilere “Yeni 
bir akademik dönem yeni bir sayfa, yeni 
sayfalar karşınıza her zaman için bembeyaz 

çıkarlar o sayfaları sizin ve insanlığın 
geleceği için anlamlı cümlelerle doldurmak, 
renklendirmek sizin elinizde.” diyerek 
seslenen Rektör kendilerinin ve akademik 
kadronun öğrencilere yardımcı ve yön 
gösterici olacağına değindi.

“Yalnızca ders çalışmayacaksınız”

Prof. Dr. Üçtuğ öğrencilerin üniversitede 
yalnızca ders çalışmayacaklarını, kendilerini 
yarının dünyasına hazırlayacaklarını 
söyledi. En büyük isteğinin öğrencilerin 
tüm insanlığın geçmişinden süzülüp gelen 
evrensel değerlere sahip çıkması olduğunu 
belirtti. Hayatta en doğru yol göstericinin 
bilim olduğunu vurgulayarak konuşmasını 
bitiren Rektör herkese ilerisi için başarı 
diledi. 

Servis sorunu

Öğrenci-Rektör buluşması rektörlerin 

konuşmalarının ardından öğrencilerin 
soruları ile devam etti.  

Rektörlere gelen ilk soru servislerin 
ücretli ve pahalı olmasıyla ilgili oldu.  
Üçtuğ bu konuda bilgi sahibi olduğunu, 
samimiyet ve içtenlikle bu konudaki 
sorunları değerlendireceği yanıtını 
verdi.  Önceki Rektör Özgenoğlu kendi 
döneminde de sıkça gündeme gelen bu 
sorunun çözülememesinin sebebinin 
öğrencilerin yüzde 66’sına verilen burslar 
olduğunu belirtti.  Servislerin ücretsiz 
olmasının üniversite bütçesine ayrı bir 
yük getireceğini belirten Özgenoğlu bu 
sorunun çözülmesini umduğunu söyledi. 

“Yemekler pahalı”

Öğrencilerin rektörlere aktardığı ikinci 
sorun yemek fiyatları ve yemekhanelerin 
doluluğu ile ilgili oldu. Hazırlık öğrencisi 

olduğunu belirten ve herkesin eşit 
imkanlara sahip olmadığını vurgulayan 
bir öğrenci, üniversite yönetiminin bu 
soruna çözüm bulmasını umduğunu ifade 
etti. Rektör Üçtuğ devlet üniversitelerinin 
aldıkları destek ile yemekleri ucuza 
mal etmeyi başarabildiğini ancak vakıf 
üniversitelerinde böyle bir kaynağın 
olmadığını belirterek maliyeti öğrencilerin 
karşıladığını ifade etti. Üçtuğ,  ancak 
bu konuyla ilgileneceğini ve çözmeye 
çalışacağının da altını çizdi. Özgenoğlu ise 
Atılım’daki yemek fiyatlarının Ankara’daki 
diğer vakıf üniversitelerden pahalı 
olmadığını belirtti.

Bahar şenlikleri

Merak edilen bir diğer konu ise bahar 
şenliklerinin neden artık yapılmadığı 
idi. Eski Rektör Özgenoğlu “2012 yılına 
kadar Mayıs ayında bahar şenlikleri yaptık, 
mutlaka yağmura yakalandık ve birkaç 
defa hava şartları nedeniyle ertelemek 
zorunda kaldık. Bahar şenliklerini Atılım 
Fest’e dönüştürdük ve Atılım Fest’i Ekim 
ayında yapıyoruz. Bundan daha fazla 
faydalanacağınızı umuyoruz” dedi. 

Mühendislik Fakültesinde sınıfların 
kilitli olmasından şikâyet eden öğrenciye, 
sorunun çözüldüğü yanıtını veren Üçtuğ,  
Mimarlık Fakültesi’nde belirli saatlerden 
sonra ışıkların kapatıldığını ve açılması 
için ancak izin belgesi alınması gerektiğine 
ilişkinin sorunun da benzer biçimde 
kolaylıkla çözüleceğini söyledi.

Toplantı, öğrencilerin rektörleri ile 
tanıştıkları, özgürce sorularını sorup 
samimi yanıtlar aldıkları, sorunlarını 
aktardıkları buluşmaların ilerleyen 
dönemlerde de tekrarlanması beklentisiyle 
son buldu.

Rektör kampüse umut verdi
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, önceki Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu ile birlikte öğrencilerle buluştu. 13 Ekim’de 
Amfi Tiyatroda gerçekleşen buluşmada öğrenciler yönelttikleri sorulara rektörlerden samimi yanıtlar aldılar

İlk olarak hazırlık okulunun yeni müdürü 
Yrd. Doç. Dr Abdullah Ertaş'a gittik ve 
hazırlığın öğrencilere katkısını, nelerin eksik 
olduğunu ve kendisinin eksik göründüğü 
yanları öğrendik. En çok merak edilen 
sorulardan birisi olan yabancı dil eğitiminin 
önceliklerinden en önemlilerinin iletişimsel 
yaklaşım, öğretim elemanlarının gelişimi, dil 
becerilerin kullanımına yönelik teknikler ve 
yöntemler, ders gözlemleri, sınıf yönetimi 
ve disiplin olduğunu söyledi. Tüm bunların 
göreve gelmesiyle birlikte daha ileriye 
götürüleceğini, değişim ve yenilenmenin 
hızlanacağını belirtti.

Önyargı en önemli engel
Hazırlık okulundaki öğrencilerin 

zorlanmasındaki en önemli etkenin 
İngilizce temellerindeki eksiklikten 
kaynaklandığını ifade eden Ertaş, bir diğer 
etkenin de yabancı dil öğrenimine karşı 
önyargı olduğunu söyledi. Bu önyargıları 
yıkmak için gerek yönetim gerekse eğitim 
kadrosunun çaba sarfettiğini anlatan Ertaş, 
derslere düzenli gelen öğrencilerin başarılı 

olacağını kaydetti.  

Bunların yanı sıra hazırlık okulundaki 
eğitim kadrosunun nasıl oluşturulduğunu 
da merak ettik ve sorduk. Hazırlık Okulu 
Müdürü Ertaş, eğitmen ihtiyacının fazla 
olduğunun fakat kaliteli öğretim elemanı 
bulmanın zor olduğunu ifade etti. Sadece 
kendi alanında değil öğrenci psikolojisinden 
anlayan, öğrenciyi motive eden ve pedagojik 
bilgiye sahip eğitmenleri tercih ettiklerini 
belirtti.

Son yıllarda çok fazla tartışılan pedagojik 
formasyon eğitiminin yeterliliği konusunda 
ise eğitimlerin hiçbir zaman yeterli 
olmayacağını ve eğitim verenin kendisini 
yetiştirmek için çaba göstermesinin 
önemine dikkat çekti. Ertaş, “öğretim 
elemanı sürekli araştırmalı ve okumalı hiçbir 
zaman tek bir eğitimle kendilerini yeterli 
bulmamaları gerekir. Eğitimcilik durağan 
bir meslek değildir ve bu alanda çalışanların 
gelişime açık olmaları gerekmektedir”dedi.

Hazırlık Okulu’ndaki öğretim kadrosunu 
en çok zorlayan noktanın öğrencilerdeki 
motivasyon düşüklüğü ve yabancı dilin 
önemini kavramamaları olduğunu 

vurgulayan Ertaş, öğrencilerin  önyargılarını 
bir an önce atlamaları halinde ve düzenli 
çalışmaları durumunda bir yıllık eğitim 
boyunca İngilizce öğrenebileceklerini 
belirtti. 

Hazırlık eğitimi bölüm dersleri 
için yeterli mi?

Hazırlık Okulundaki öğretim elemanları 
hazırlık eğitimi süresince öğrencilerin 
dersleri tekrar etmeleri ve aktif katılmaları 
durumunda bölüme geçtiklerinde başarılı 
olacaklarını söylediler. Ertaş ise öğrencilerin 
alışık olduğu “kaşıkla besleme” alışkanlığının 
bundan böyle olmayacağını ve öğrenciyi 
kendi çabasıyla başarıya yönelteceklerini 
belirtti. Bölüme geçmek için gerekli olan 
yeterlilik sınavından 60 puan alma hedefinin 
yanlış olduğunu, hedefin üst seviyede 
tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Bende olduğu kadar okulda da 
eksiklikler vardı

Son olarak hazırlıkta üç kez başarısız 
olan bir arkadaşımızla konuştuk. O da bazı 
önemli sorunlara dikkat çekti. Okula ilk 
başladığında kendisinde de motivasyon 

eksikliği olduğunu söyleyen arkadaşımız 
okulda ilk yıl başarısız olmasının kendi 
suçu olduğunu ancak daha sonraki yılında 
derslere gelmesine rağmen başarıya 
ulaşamadığını söyledi. Derslerde anlatılan 
ile okulun yeterlik sınavında istenilenin 
farklı olduğuna, her kurda sürekli ve ağırlıklı 
olarak gramer üzerinde durulduğuna, fakat 
sınavda bunların sınırlı yer aldığını belirtti. 
Bu okulda okumayı çok istediği için hiçbir 
zaman pes etmeyeceğini ve “hazırlanmaya” 
devam edeceğini söyledi. Ayrıca hazırlık 
okulunda bu kadar uzun süre kalan 
kendisi gibi arkadaşları olduğunu söyledi. 
Arkadaşımız üniversite kazanmanın zor 
olduğunu ama üniversitede okumanın daha 
da zor olduğunu belirtti. 

Hazırlık deyip geçme!
Yaptığımız araştırmalar sonucunda 

Hazırlık Okulu kolay değil ama düzenli 
derslere katılım ve yüksek motivasyonla 
öğrencilerin başarılı olabileceği, başarısız 
olanların da hocalarından hem materyal 
hem de çalışma yöntemleri konusunda 
mutlaka yardım istemeleri gerektiği kanısına 
vardık.

Are you ready?
İngilizce eğitim veren üniversitelerden biri olan Atılım’da ilk adım olan Hazırlık Okulu'nu araştırmakla başladık. Hazırlık okulu müdürü, 
öğretim elemanları ve öğrencileriyle konuştuk. İyi ve kötü yanlarını, başarı ortalamalarını ve eğitimin yeterli olup olmadığını sorduk
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Kampüs ne diyor?

Atılım Üniversitesi Öğrencisi Alp Ali Özdemir’in geçtiğimiz ay hayatını kaybetmesine 
sebep olan trajik kazanın üzüntüsüyle arkadaşlarımıza trafik kuralları ve araba kullanımı ile 
ilgili sorular yönelttik, sorularımız trafik kurallarına uyup uymadıkları, saatte kaç kilometre hızı 
normal buldukları ve araba sahibi olmanın onlar için ne ifade ettiği oldu.

Gökhan Yorulmaz- 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Ehliyetimi henüz almadığım için trafiğe çıkamıyorum ama eğer 

arabam olsaydı her insan gibi kurallara uymaya çalışırdım zaten bir yaya 
olarak trafik kurallarına uyuyorum. Bence hız ne iyi ne de kötüdür, en 
ideal hız ise saatte doksan kilometredir. Araba sahibi olmaksa benim için 
ilk başta konfor ve rahatlık demektir, araba hayatı kolaylaştırıyor.

Mahmut Mutlu Meriç- Bilgisayar Mühendisliği
Arabam yok ama yaya olarak da trafik kurallarına uyduğum 

söylenemez, arabalar uymuyorsa ben niye uyayım? Bence saatte doksan 
kilometre hız ideal olan hızdır. Ve açıkçası ben araba sahibi olmayı para ve 
zaman kaybı olarak görüyorum.

Okan Berk Münisoğlu-Mekatronik Mühendisliği
Arabam var ve genellikle uymaya çalışıyorum kurallara, aslında bana 

göre olması gerek hız ya da ideal hız diye bir şey yok bence akışa uyarsın. 
Önemli olan sayı ise saatte yüz kilometre olabilir. Bence araba rahatlık, 
konfor ve özgürlük anlamına geliyor. Aslında daha çok özgürlük, dersim 
bitti ve ben bir saattir araba bekliyorum!

Anıl Akbudak- Mekatronik Mühendisliği
Arabam yok, alacak kadar param var aslında ama arabaları sevmem. Bir 

yaya olaraksa evet uyuyorum kurallara, ortalama hız da bence seksen yüz 
arasında bir yerde olmalı. Araba sahibi olmak bence bir çeşit bağımlılıktır.

Atılım Haber, trajik kaybımız Ali Alp Özdemir’in ölümü üzerine 
Türkiye’de trafik kazalarını mercek altına aldı. Resmi rakamlara göre her 
gün ortalama 600 trafik kazasında 5 can kaybı yaşanıyor.

Türkiye’deki kaza istatistiklerini derleyen Trafik Sigortaları 
Merkezi’nin verilerine göre, ülke genelinde 1 saat içerisinde en az 27 kaza 
gerçekleşiyor. Trafik veya kasko sigortası kapsamında işlem yapılmayan 
trafik kazaları olduğu gerçeği de hesaba katıldığında ortaya daha vahim 
bir tablo çıkıyor.

Trafik kazaları kaynaklı her yıl 5 ile 6 bin arasında ölüm vakası 
olduğunu görülürken, 100 ile 150 bin arasındaki kişi de kazalarda 
yaralanmaktadır. Bu durum Türkiye’deki doğuştan olmayan engelli 
vatandaş sayısını her geçen yıl arttırmaktadır. 

Ülke genelinde hızla artan araç sayısı trafik kazalarında da artışa 
neden olmakta. Kazalara yol açan nedenlerin başında ise sürücü hataları 
gelmekte. Türkiye’de toplam kazaların yüzde 66’sı sürücü hatalarından 
kaynaklanıyor. Bu durumda akla sürücülerin eğitimini geliyor. Türkiye’de 
sürücüleri Sürücü kursları eğitiyor. Peki buralarda verilen eğitim yeterli 
mi?

Sürücü sınavı sıkıntılı mı?
 “İnsan kaynaklı trafik kazalarına ne tür hatalar veya yetersizlikler yol 

açmaktadır?” sorusunu Atılım Haber için uzun yıllardır sürücü kursu 
sahibi olan İlyas Kara yanıtladı. Şu anki sınav sistemini geçmişe göre 
daha ciddi bulduğunu belirten Kara, sürücü eğitimine yönelik de daha 
sıkı denetimler yapıldığını ifade ediyor. Ancak Kara’nın tecrübesiyle 
yaptığı değerlendirmeye göre; sınav esnasında dikkat, algı ve direksiyon 
hakimiyetinden ziyade geri parkta yapılan duba devirme, arabanın stop 
etmesi gibi daha hayati tehlike teşkil etmeyen şeylere dikkat ediliyor. Bu 
durum da kazaları önleyici niteliklerin gelişmesini engelliyor.

Kara’nın aktardığı bilgilere göre, sürücü adaylarının kurslarda teorik 
bilgi derslerine devamsızlık yapması ve zorunlu pratik derslerine gerekli 
olandan daha az saat ayrılması bir başka sıkıntıyı oluşturuyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı’ın öngördüğü 12 saat zorunlu eğitim, sürücü 
adayları için yetersiz kalırken; dışarıdan alacakları özel derslerin artı 
ücret olarak bütçelerine yansıması ise maddi yetersizlik nedeniyle tercih 
edilmiyor. Bu durumda adaylar, çok az pratik ders bilgisiyle sürücü 
sınavına giriyor.

Kazalar ‘geliyorum’ diyor
Kazalara neden olarak trafikte yapılan kural ihlalleri ise şöyle 

sıralanıyor:

-Şerit izleme ve değiştirme,

-Trafik ışık ve işaretlerine dikkat edilmemesi,

-Dönüşlerde sinyal verilmemesi ve

-Aşırı hız 

Caydırıcı cezalar 2016’da gelecek
Bu rahatsız edici trafik manzarası karşısında Karayolları Trafik 

Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin uygulama tarihi ise 
1 Ocak 2016 olarak belirlendi. Bu yönetmelik ile birlikte artık “sürücü 
ehliyeti” verilmesinden önce “aday sürücülük” dönemi getirilmiş durumda. 
Trafik kurallarını ihlal etmek konusunda caydırıcı olmasını öngörülen 
aday sürücülük döneminde, yönetmeliğe göre, - İki yıl boyunca trafik 
ışıklarının üç kez ihlal edilmesi,

- İki yıl boyunca belirlenen hız limitlerine üç kez uymaması,

- İki yıl boyunca emniyet kemerinin üç kez takılmaması durumunda,

- Bir yılda toplam 75 ceza puanına ulaşılmış olması veya ölümle 
sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verilmesi 
durumunda,

- İki yıl boyunca bir kez 0,2 Promil’in üzerinde alkollü araç 
kullanılması durumunda sürücü belgeleri iptal edilecek.

Yağızhan Mete Altınışık- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Arabam yok ama bir yaya olarak kurallara uyuyorum. Çünkü ben 

uymazsam arabaların zaten uymayacakların için bana çarpacaklarını 
biliyorum. Ortalama hız meselâ Konya yolu gibbi bir yolda doksan 
kilometre olabilir. Bence araba sahibi olmak sinir, stres sahibi olmak 
anlamına geliyor tabi aynı zamanda belli başlı özgürlükler de veren bir şey.

Büşra Kılıçarslan- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Arabam yok ama uyuyorum kurallara. Eğer hız sınırı saatte seksen 

kilometre olursa  insanlar daha az zarar görebilir hem uyulmadığında 
cezai yaptırımları da var. Bana kalırsa araba sahibi  olmak bir ayrıcalık.

Sena Yaşar- Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Evet trafik kurallarına kesinlikle uyuyorum hem cezai yaptırımları var 

hem de herrkes için daha iyisi. Bence ideal hız saatte yüz kilometre ile yüz 
on kilometre arasında olmalı. Araba sahibi olmanın benim için ifade ettiği 
anlam kolaylık, ulaşım arabayla nispeten daha kolay ve kısa özellikle de 
uzun yollarda.
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      � ASLI SULTAN UĞURLU

Neden kaza yapıyoruz ?



Atılım Haber olarak sizleri hafta 
sonunda rahatlıkla sonbahar, kış etkisini 
hissetmeksizin tarihin büyüsüne 
kapılacağınız Pirinç Han’ın duvarları 
arasına götürmek istiyoruz. Kentimiz 
sembollerinden birisi Ankara  Kalesi’nin 
koruyucu gölgesinde varlığını koruyan 
Pirinç Han, sadece nostalji yolculuğunda 
bir durak değil, retro veya vintage akımlar 
hakkında fikir sahibi olma arzusundakiler 
için de doğru bir adres.  Ankara’nın 
tarihinden bir parça; 18.yüzyıldan 
günümüze kadar gelmiş. Yaşlı bir çınar 
Pirinç Han.  Ankara’dan gelip geçen 
yolcuların, soygunculardan ve hırsızlardan 
korunması ve konaklamaları için inşa 
edilmiş. En önemli özelliği ise Ankara’nın 
ilk ahşap hanı olması.

Tarih kokan hanın dikkat çekici bir 
diğer yanı özellikle son dönemde tabi 
caizse faciayla sonuçlanan restorasyonların 
aksine günümüze kadar görünümünün 
aynı kalması. Ankara Kalesi surlarının 
hemen altında bulunan Pirinç Han 
bulunduğu sokağa da ismini vermiş. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş 
dönemine kadar Han olarak kullanılan 
Pirinç Han, Kurtuluş Savaşı yıllarında ise 
karakol olarak tayin edilmiş. 

1921-1942 yılları arasında ise isim 
olarak Müfreze Komutanlığı Karakolu 
olarak değişmiş. 1980 yılına kadar birçok 
aileye ev olan ve son olarak 1990 yılında 
restore edilen Pirinç Han ile ilgili olarak 
ayrıntılı bilgi bulunmamasına rağmen 
günümüzde eskiyi arayan, seven insanlar 
için vazgeçilmez bir mekân haline geldi. 
1990 yılından itibaren 3 katlı Pirinç Han 
içerisinde tam 40 dükkan ile hizmet 
veriyor. 

Han’da geçmişe yolculuk 
Han’daki dükkânlar içerisinde 

antikacılar, halıcılar, kilimciler yer 
alıyor. Tüm bunların haricinde işinin 
ehli pikap ve gramofon ustaları dikkat 
çekiyor. Ustalar sizlere analog müziğin, 
plaktan çıkan sesin ne kadar güzel ve 
değerli olduğunu gramofonlarından 
çeşitli plaklar çalarak size anlatıyor. Yıllar 
öncesine gidip tanıdığımız o şarkıları, 
orijinal sahiplerinden dinleme şansını 
yakalayabiliyoruz.

Diğer bir yönden ne işe yaradığını 
bile bilmediğimiz ama ananelerimiz ve 
dedelerimizin evlerinde görmeye alışkın 
olduğumuz birçok antika eşya bu handa 
ki dükkânlar içerisinde yer alıyor, hayat 
buluyor. Yine eski dönemlerden kalma 

kıyafetleri, şapkalar, eldiven gibi eşyaları, 
çantaları burada bulabiliyorsunuz.

Bir gezgin olarak dikkatimi eskiye ait 
afişler, dergiler ve fotoğraf makineleri 
çekti. Eminim gidip gördüğünüzde 
farklı eşyalar, objeler, minyatürler ilginizi 
çekecektir 

Bir tatlı huzur almadan dönmek 
olmaz 

Bir parça tarih kokan bir handa 
gezerken, gramofondan yankılanan 

sese kulak vermeyi ihmal etmeyin. Eski 
insanları ve eski Ankara’yı düşünün. 
Bugünü unutun ve kendinizi eski 
zamanların büyüsüne bırakın.

Unutmadan, Hanın 3.katında bulunan 
ve tarih kokan mekânında arkeolog ve 
ressam olan Kemal Amca’ya uğrayın, 
Türkiye’nin birçok ilini fırçasıyla nasıl 
resmettiğine bir bakın, hoş sohbeti ile hiç 
sıkılmayacağınızın garantisini verebilirim. 
Dolaştıktan sonra avlusunda bir bardak 
çay içip, gözleme yemeden dönmeyin 

Ankara’daki en eski ev sahibi: Pirinç Han
 Kahvenizi tarih büyüsüyle alır mıydınız?

Atılım Üniversitesi öğrencileri başkent ve çevresinin tarih ve kültür mirasını gezdi

Başkent'te zaman yolculuğu
Atılım Üniversitesi  Kültür 

Müdürlüğü’nün düzenlediği  
“Başkent’in Tarihine Yolculuk” gezisi 
17-18 Ekim’de yapıldı. Öğrenciler 
Ankara tarihini anlamaya yardım 
edecek önemli alanları gezdiler. Atılım 
Haber  adına Selen Sessizoğlu ve 
Petek Soydan gezideydiler.

Antik Miras
Gezinin en ilgi çekici yeri Ankara’nın 

kuzeybatısındaki Frigya’nın başkenti 
Gordion oldu. Kentin tarihi Frig tarihiyle 
başa baş gitmesine karşın, yerleşmede 
açığa çıkarılan çanak çömlek ve mimarlık 
kalıntıları, kentin Eski Tunç Çağı’nda 
yerleşime sahne olduğunu gösteriyor. 
Bu dönemden kalan eserlerin bir kısmı 
Gordion Müzesi’nde sergileniyor; kentin 
yapısal kalıntıları da yerinde koruma 
altına alınmış. En güçlü dönemini Frig 
Kralı Midas döneminde yaşayan kentin 
kalıntıları arasında, kralın ve ailesinin 
de dahil olduğu yüzü aşkın tümülüs 
bulunuyor. Dünya literatürlerinde ‘’Eşek 
Kulaklı’’ olarak geçen Kral Midas’ın 
mezarının nasıl olduğunu  merak 
edenlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
gezmeleri gerekiyor.  Kralın yaptırdığı 
yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki 
Midas anıtı da bu kalıntılardan bir 
tanesidir. Eser Frig kaya anıtlarının en 
görkemlisidir. Üzerinde sadece birkaç 
kelimenin ne anlama geldiği çözülmüş  
Frig dilinde yazılar bulunmaktadır. Yöre 
halkı ise üzerindeki yazıtlar nedeniyle 
anıtı ‘’Yazılıkaya’’ olarak adlandırmıştır. 
Aynı zamanda Frig Krallık Yolu’nun 
antik kentlerinden Pessinus’ta ilk 

tapınaklarından biri olan Pessinus 
Tapınağı da koruma altındadır. Bu 
tapınağın Ana Tanrıça Kybele’ye ithafen 
kurulduğu bilinmektedir.

Başkent’in müze hazineleri
Gezide Ankara’daki bazı müzeler de 

ziyaret edildi. Bunlardan en önemlisi 
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
kurulmuş Anadolu Medeniyetler 
Müzesi’dir. Anadolu’nun milat öncesi 
ve sonrası dönemlerinden kalan birçok 
arkeolojik eseri bünyesinde barındıran bu 
müze, dünyanın sayılı müzeleri arasında 
yer almaktadır. 1997 yılında Avrupa Yılın 
Müzesi Ödülü’nü almıştır. Türkiye’de bu 
ödülü kazanan şu an için tek müzedir. 
Müze turunun ikinci durağı Çengelhan’ın 
restorasyonu ile açılan  Rahmi Koç 
Müzesi oldu. Bu müze Ankara’nın ilk 
sanayi müzesi olarak bilinmektedir.

 Ulus’ un Roma Mirası
Gezide Ankara’nın tarihi açıdan önem 

taşıyan yerleri de gezildi. Bunlardan en 
eskisi olan ve ne zaman  yapıldığı tam 
olarak bilinmeyen Ankara Kalesi oldu. 
İç ve dış kaleden oluşuyor. İç kalenin 
güneydoğu köşesinde kalenin en yüksek 
yeri olan Akkale yer alır. Dört katlı olan 
iç kale Ankara taşından ve toplama 
taşlarla yapılmıştır. İç kalenin iki büyük 
kapısı vardır. Biri dış kapı, diğeri ise hisar 
kapısı adını taşır. Kapı üzerinde bir de 
İlhanlılar’a ait kitabe bulunuyor. Kuzeybatı 
kısmında Selçukluların yaptırdığını 
gösteren bir yazı var. Hem savunma hem 
de yerleşim amaçlı kullanılması nedeni 
ile hemen hemen her dönemde bakım 
ve onarımının yapılması günümüze 
kadar ulaşma nedenlerinden biridir.
Agustus tapınağı da günümüze ulaşan 
Roma Döneminin önemli yapıtlarından 
biridir. Augustus Tapınağı’nın, son 
Galat Hükümdarı Amintos'un oğlu 
Kral Pylamenes tarafından Augustus'a 
bağımlılık nişanesi ve Galatya Eyaletinin 
Roma’ya katılmasını kutlamak amacıyla 

M.Ö. 25 yılından sonra yapılmış olduğu 
sanılmaktadır. Roma döneminde Ankara, 
Augustus Tapınağı'nın bulunduğu kutsal 
tepenin etrafında kurulmuştur.

Frig döneminde tapınağın bulunduğu 
tepede bereket tanrıçası Kybele ile Ay 
tanrısı Men'e tapınıldığını, Roma Dönemi 
sikkelerindeki tasvirlerden ve yazıtlardan 
anlaşılıyor. Ayrıca Agustus`un başardığı 
işleri gösteren Latince ve Yunanca ile 
yazılmış vasiyetnamesi tapınağın türbeye 
bitişik duvarındadır. Ulus semtinde 
yer alan yapıtların bir diğeri ise Roma 
Hamamı’dır. Sütunlu bir revak kalıntısının 
çevrelediği geniş bir alana yayılan ve 
palaestra denilen beden eğitimi ve güreş 
yapılan yere girilmektedir. Bu kısmın 
sağ tarafında yer alan sütunlu yolun 
üzerinde dört köşeli ve yuvarlak birçok 
yazılı sütun bulunmaktadır. Spor alanının 
hemen arkasında phirigidarium (soğukluk) 
kısmı, solunda ise kenarlarında oturma 
basamakları bulunan piscina (yüzme 
havuzu) ile apoditarium (soyunma yeri), 
sağda yuvarlak tuğludan yapılmış sütun 
parçaları bulunan soğukluk yer almaktadır. 
İkinci sırada bulunan tepidarium (ılıklık) 
kısmında yine yuvarlak tuğladan sütun 
parçaları bulunmaktadır. yıkanma odaları 
bu sütunların üzerinde bulunmaktadır. 
Caldarium (sıcaklık) kısmı ise hamamın 
en arka kısmında yer almakta olup, 12 
adet külhanı bulunmaktadır. 

Tarihe yaptığımız bu eğlenceli ve 
heyecan verici yolculuk bize çok büyük 
keyif verdi. Mustafa Kemal Atatürk’ün 
sözü hep kulağımızdaydı: Geçmişini 
bilmeyen  geleceğine yön veremez. 

� GİZEM ÖZACAR
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      � İZEL İREM AYDIN

Rus senarist Mikhail 
Raskhodnikov senaryonun 
çalıntı olduğunu iddia edip 

filmin yapımcılığını üstlenen 
Fox Şirketi’ne gösterimini 
durdurmak için dava açmış 

durumda. Ama davaya rağmen 
yapım şirketi asılsız bir iddia 

olduğunu söyleyerek gösterimlere 
devam ediyor. Eğer bilimkurgu ve 
aksiyon seviyorsanız bu film sizin 

için biçilmiş kaftan!

2012 yılında 85 milyon dolarlık 
bütçe ile çekilen ilk film 358,4 
milyon dolar hasılat elde etti. 
En iyi animasyon film dalında 
Altın Küre’ye aday gösterilen 

film aynı zamanda Adam 
Sandler’ın başarılı Lord Dracula 

seslendirmesi ile animasyon 
filmlerindeki favori ses ödülünü 

kazandı.

Ekim ayı ile birlikte Başkent’te 
sonbahar belirtisi sararmaya yüz tutmuş 
yapraklar sokaklarda görülmeye başladı. 
Artık yavaş yavaş sinema salonlarında 
buluşma vakti de kapıyı çalmış görünüyor. 

Beyaz perdeye görmek isteyeceğimiz 
özellikle Hollywood kaynaklı pek çok 
film de Ekim ayıyla birlikte yansıyor. 
Johnny Depp, Brad Pitt, Russell Crowe, 
Benedict Cumberbatch ve Hangover 
serisinden tanıdığımız komedyen Zach 
Galifanakis bu ay perdede izleyebilceğimiz 
aktörlerden.

Ve hep birlikte beyaz perdede neler 
izleyebileceğimize dair yolculuğa çıkalım..

Şah Mat - Pawn Sacrifice 

Filmi Son Samuray ve Kanlı Elmas 
yapıtlarından hatırlayacağımız Edward 
Zwick yönetiyor. Soğuk Savaş döneminde 
Amerika ve Sovyet Rusya arasındaki 
rekabet sadece uzay yolculukları ve 
silahlar ile değildi, rekabet satrançta 
bile hissediliyordu! Filmde 1972 yılında 
yapılan satranç tarihinin en büyük 
maçlarından birinin hazırlık süreci 
Amerikalı Bobby Fischer’a odaklanılarak 
anlatılıyor. Satranç tarihinin en sorunlu 
oyuncularından biri olarak görülen Bobby 
Fischer’ı Tobey Maguire, Sovyet rakibi 
Boris Spassky'i ise Liev Schreiber oynuyor. 

“Yardım sadece 225 milyon kilometre 
uzakta!”

Aynı adlı bir bilimkurgu kitabından 
uyarlanılarak çekilen filmde Mars’ta 
çıkan bir fırtınada öldü sanılan ve orada 
bırakılmak zorunda kalınan astronotun 
hayatta kalmaya çalışması anlatılıyor. 
Bahtsız astronotu Matt Damon 
canlandırıyor. Yüzüklerin Efendisi’ndeki 
Boramir rolü ile aklımıza kazınan Sean 
Bean’ı da bu filmde izleyebilirsiniz.

Marslı - The Martian

Masterminds - Loomis Fargo
Ve salondan yükselen kahkahalar için 

Masterminds! Owen Wilson’ın ve Zach 
Galifarnakis’in başrollerini üstlendiği 
filmde Jim Carrey de rol alıyor. Eğer 
Atılım Haber’in yeni sinema yazarı 
bendenize sorarsanız Ekim ayındaki en 
göze çarpan komedi filmi. 1997 yılında 
17.3 milyon dolar ile ortadan kaybolan 
Ghannt ve ekibinin macerası anlatılıyor.

Mantıksız Adam - Irrational Man 
Filmin senaryosunu yazan ve filmi 

yöneten Woody Allen! Her Woody 
Allen filmindeki keyif alamayan insanlar, 
varoluşşal sorunlar elbette ‘Mantıksız 
Adam’da da var. Bu filminde küçük 
bir şehirde bir üniversitede felsefe 
öğretmenliği yapan Abe Lucas’ın 
( Joaquin Phoenix) yaşadığı orta yaş 
sendromunu işleniyor. Film aktıkça 
Lucas’ın öğrencilerinden biri ile kurduğu 
arkadaşlıkla hayata bakışının değişimi 
anlatılmış.

Genellikle hem yazıp hem yönetip 
hem de oynadığı filmleriyle bildiğimiz 
Woody Allen aynı zamanda öykücü ve 
müzisyendir. Pek çok ödül almış sanatçı 
en çok Annie Hall ve Paris’te Geceyarısı 
filmleri ile bilinir.

Kara Düzen - Black Mass
16 yıllık kaçak hayatından sonra 

2011’de yaklanan James “Whitney” 
Bulger’ın gerçek hayat hikayesini anlatan 
filmin başrollerinde Johnny Depp ve 
Benedict Cumberbatch var. On bir cinayet 
ve diğer suçlardan iki kere müebbet 
hapsi bulunan Bulger’ı, Johnny Depp 
canlandırıyor.

Otel Transilvanya 2 - Hotel 
Transylvania 2 

Ankara’nın iyice turunculaşmaya 
başlamış bugünlerinde gerçekten eğlenceli 
olacak bir film olduğuna inanıyorum. 
2012 yılında yapılmış ilk filmde tüm 
canavarların insanlardan uzakta huzurla 
yaşayabilmesi için sevgili kontun yapılan 
şatoya gelen insan Jonathan’ı ve onun 
kontun kızı ile olan ilişkisini gülerek 
izlemiştik. Şimdi sıra ikinci filmle kontun 
torunu ile olan ve gerçekten eğlenceli 
görünen macerasına gülmeye geldi!

Solace 
Gerilim filmi izlemek isteyenlerin bu 

ayki en iyi seçeneklerinden biri olduğuna 
inandığım film! Dr. John Clancy psişik 
güçleri olduğuna inanılan ancak emekliye 
ayrılmış bir doktordur ve filmde doktorun 
FBI’ın aradığı bir seri katilin peşine 
düşmesini anlatılıyor. 1995 yılında 
çekilmiş Seven filminin devam filmi 
olarak tanıtılan filmde Dr. John rolünde 
usta aktör Anthony Hopkins var.

Ayın Satırları 
Neden okumalı? Bu soruya herkes 

kendi cephesinden farklı yanıtlar verir. 
Bence önemli olan kitapların gücünü 
görebilmektir. Kitaplar zevklerimizi, 
düşüncelerimizi, hareketlerimizi ve hatta 
tarihi değiştirebilir. Kitaplar kışkırtabilir, 
ağlatabilir, sakinleştirebilir, güldürebilir, 
bakış açılarımızı genişletip daraltabilir, 
fikirleri yayabildiği gibi fikirleri yıkabilir. 
Peki hangi nedenle hangi kitapları 
okumalı? Karar size kalmış. Biz size 
Atılım Haber ekibi olarak sadece 
önerilerde bulunuyoruz. Sizler de belki 
bize ilerleyen haftalarda kendi öneriniz 
olarak paylaşmak istediğiniz kitapları 
iletirsiniz.

Notre Dame’ın Kamburu - (14 Ocak 
1831)

Victor Hugo’nun dönemin şehir 
planlaması sırasında yıkılması tartışılan 
Notre Dame katedraline dikkat çekmek 
için altı ayda yazdığı roman dünya 
klasikleri arasında yerini almış romantik 
bir eserdir. Kendi döneminde katedrali 
yıkılmaktan kurtardığı gibi yüzyıllar 
sonra da pek çok sanatçı için esin kaynağı 
olmuştur.  

Kitapta olaylar dört temel karakter 
etrafında gerçekleşmektedir; zangoçluk 
yapan Quasimodo, rahip Frollo, çingene 
Esmeralda ve subay Phoebus. Dört 
karakterin de aşkları, arzuları ve güçsüz 
yanlarını başarıyla anlatan eserin teması 
ise aşk.

Notre Dame’ın Kamburu sadece 
roman olmakla kalmamış bir eser. Bugüne 
değin 11 filme, 6 televizyon programına, 
6 tiyatro, 13 müzikal, 5 bale ve 1 video 
oyununa uyarlanmış durumda.

Bir Kayıp Denizci - (1970)
Geçtiğimiz yıl kaybetiğimiz 

Kolombiyalı yazar Gabriel García 
Márquez’in romandan çok öykü 
sayılabilecek eseri olan Bir Kayıp Denizci, 
aslında 1955 yılında bir deniz kazasında 
denizde kaybolan sekiz kişiden birinin 
hayatta kalmasını anlatır. Nobel ödüllü 
yazarın gazetecilik yaptığı yıllarda 
kazazede ile yaptığı söyleşi sonucu 
oluşturduğu bu kitap romanları arasında 
gösterilmemektedir.


