
Türkiye’deki hukuk hayatında Atılım izi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye’deki vakıf üniver-
siteleri içerisinde hem veliler hem de öğrenciler bakımından en 
çok tercih edilen lisans programlarından birisi olma özelliğini 
koruyor. 

Mezunları itibariyle Türkiye’deki hukuk hayatında önümüzdeki 
dönemde de iz bırakacağı gözlemlenen Atılım Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi’ni, kurucuları arasında yer alan ve fakültenin de-
kanlığını 12 yıldır devam ettiren Prof. Dr. Nami Çağan anlattı. 
Atılım Haber’in sorularını yanıtlayan Atılım Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi Dekanı Çağan, “En önemli avantaj eğitimdir. Ka-
liteden ödün vermeyen eğitim dışında başka bir avantaj hiçbir 
hukuk fakültesi öğrencisine sağlanmaz. Hukuk diplomaları bir-
birine eşit düzeydedir. Kazandıracağı misyon, vereceği eğitim-
öğretim kazandırabileceği şeylerin başında geliyor. Çok sayıda 
öğrencimiz hakimlik ve savcılık sınavında yazılı seçmeleri zor-
lanmadan kazanıyorlar. Sözlü aşaması tabii başka... Ama yazılı 
sınavlarda gösterdikleri başarı ve istihdam açısından gösterdik-
leri başarı bizi mutlu ediyor” dedi.
Lise öğrencilerine de hukuk eğitiminde nasıl bir tercihte bula-
nabilecekleri yönünde öneride bulunan Prof. Dr. Çağan, “Liseyi 
bitirme aşamasında ki öğrenciler, hukuk fakültesi tercihlerini ya-
parken bir yandan kadrolar diğer yandan fakülteler yani mekân-
lara dikkat ederek karar verebilirler.” dedi.  Bu çerçevede Atılım 
Hukuk’un neden tercih edildiğini anlatan Çağan, “Hangi hukuk 
fakültesini tercih edeceklerini özellikle hukukçu yakınlarına da-
nışsınlar. Hukukçular birbirlerini tanırlar ve işaret edecekleri yer 

deneyimli hukukçuların olduğu yer, yani Atılım Hukuk oluyor. 
Bizim öğrencilerimizin çok büyük bir kısmının anneleri, baba-
ları ya da her ikisi birden hukukçu. Hukukçu ailelerin genelde 
tercihi Atılım Üniversitesi diyebiliriz” diye konuştu. 
Atılım Hukuk’un bünyesinde ayrıca Özel Hukuk ve Kamu Hu-
kuku alanlarında yüksek lisans programları bulunduğunu anım-
satan Çağan, öğrencilerin talebi açısından lisansüstü programla-
ra Ankara’daki ilginin yetersiz olduğunu ifade etti. Ancak Atılım 
Hukuk’un yakın gelecekte doktora programı için de öğrencilere 
önemli bir seçenek olacağının işaretini veren Çağan, “Ankara, 
lisansüstü eğitim bakımından daha tutucu. İstanbul, lisansüstü 
eğitimin talep edilmesi bakımdan daha verimli bir il. Ama mev-
cut programlarımız geliştikçe daha özelleştirilmiş programlar 
da oluşturabiliriz. Henüz doktora programı için başvurumuzu 
yapmadık. Ancak doktora programımızı açmak, hedeflerimiz 
arasında. Akademik açıdan yeterli seviyedeyiz” mesajını verdi.
Atılım Hukuk’un diğer üniversitelere kıyasla nasıl bir farklılık 
ortaya koyduğunu anlatan Çağan, fakültenin gelişimi ve mezun-
larıyla ilgili bilgiler de verdi. Uluslararası alanda hukuki ihtiyaç-
ları, eğitimde yeni açılan alanları değerlendiren Çağan, ayrıca 
Türkiye’deki toplumsal ve siyasi durumu da hukuki bakımdan 
yorumladı.

Atılım’ın sanayi ile örnek işbirliği

Atılım Haber’in TBMM mesaisi

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ce-
lalettin Karadoğan’ın, test aparatı buluşu 
üniversite – sanayi işbirliğinin örneği ola-
rak Grafsan Makine Limited Şirketi tara-
fından ticarileştirilecek.
Üniversitemiz bünyesindeki Metal Şe-
killendirme Mükemmeliyet Merkezi’nde 
Karadoğan’ın yürüttüğü bilimsel araştır-
malar çerçevesinde ortaya çıkan test apa-
ratı buluşu 19 Ocak’taki imza töreniyle 
Grafsan Makine Limited Şirketi’nin el-
lerine emanet edildi. İmza töreni, Anka-
ra’da, İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 
laboratuvar test cihazları imalatı gerçek-
leştiren Grafsan Makine Limited Şirketi 
ile Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer 
Ofisi (ARGEDA-TTO) arasında yapılan 

görüşmelerde varılan mutabakat sonucun-
da düzenlendi.  
Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliğindeki 
imza törenine, Mütevelli Heyet Başkanı 
Yalçın Zaim, Rektör Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğ, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Akay ve Prof. Dr. İsmail Bircan, ARGE-
DA-TTO yöneticisi Dr. Alper Ünler ile 
İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gülte-
kin, Başkan Danışmanı İlyas Yılmazyıl-
dız, Ankara Teknopark Müdürü Fatih 
Mutlu, Grafsan Makine Limited Şirketi 
Genel Müdürü İsmail Murat, TÜBİTAK 
TEYDEB Komite Sekreteri Ahmet Rıza 
Balım katıldı. Atılım Üniversitesi Fikri 
Haklar Danışmanı Prof. Dr. Güven Yal-
çıntaş’ın da yer aldığı imza töreninde, üni-

versitemiz yöneticilerinden bazı isimler de 
hazır bulundu. 
Atılım Üniversitesi Rektörü Üçtuğ, imza 
törenindeki konuşmasında, “Bugün Atı-
lım Üniversitesi’nde üretilen bilginin sa-
nayiyle buluşarak ülke ekonomisine katma 
değer yarattığı önemli ve mutlu bir gün” 
diyerek sürece katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti. 
Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Celalettin Kara-
doğan’ın test aparatı buluşuyla ilgili özet 
teknik bilgiler sunduğu törende, Grafsan 
Makine Limited Şirketi’nin kurucusu da 
olan İsmail Murat, İvedik OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Gültekin ve diğer katı-
lımcılar üniversite – sanayi işbirliğine iliş-
kin düşüncelerini paylaştılar.
Konuşmalar ardından Atılım Üniversitesi 
ile Grafsan Makine Limited Şirketi ara-
sındaki lisans sözleşmesine Rektör Prof. 
Dr. Yıldırım Üçtuğ ve Genel Müdür İs-
mail Murat tarafından imzalar atıldı.

Atılım Üniversitesi bünyesinde İşletme 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü tarafından hazırlanan Atılım Ha-
ber gazetesi için 2015 – 2016 eğitim-öğ-
retim yılı Güz Dönemi’nde görev alan öğ-
renciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
(TBMM) yakından görerek tanıma fırsatı 
buldukları bir gün geçirdi. 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
Gazetecilik Dersi kapsamında Atılım 
Haber’in yazı işleri ekibi, CHP Grup 

Başkanvekili Özgür Özel’in yardımıyla  
TBMM'yi ziyaret etti. 
Gazetecilik Dersi kapsamında düzenlenen 
TBMM ziyaretinde, parlamento muha-
birliğini yerinde öğrenme şansını yakala-
yan öğrenciler, aynı zamanda Meclis çatısı 
altındaki dört siyasi parti mensuplarıyla da 
bir araya geldiler. Bazıları gazeteci köken-
li siyasetçilerle görüşmeler gerçekleştiren 
öğrenciler,  9 Aralık 2015 günkü ziyaret 
kapsamında siyaset ve medya ilişkisine 

ilişkin milletvekillerinin görüşlerini din-
lediler. 
Atılım Haber ekibi, Meclis’te görev ya-
pan parlamento muhabirleriyle de sohbet 
etme imkanı buldu. Öğrenciler, ekranlar-
da gördükleri Basin Koridoru’ndaki basın 
toplantısı salonu yanı sıra ekranlara yan-
sımayan milletvekillerince kullanılan ik-
tidar ve muhalefet kulisleri gibi TBMM 
içerisindeki pek çok mekanı da yakından 
gördüler. TBMM Kütüphanesi hakkında 
da kendilerine bilgi sunulan öğrenciler, 
Meclis’in işleyişi hakkında da izlenimler 
edindiler. 
Meclis’teki dört siyasi partiye mensup 
milletvekillerince yakın ilgi gösterilen 
öğrenciler, sadece gazetecilik mesleğine 
ilişkin değil Türkiye’deki siyaset hayatına 
dair merak ettiklerine ilişkin milletvekille-
rinden bilgiler de aldılar. 
Görüşmeler sırasında milletvekillerine 
Atılım Üniversitesi’ni ve Atılım Haber’i 
de tanıtmayı ihmal etmeyen öğrenciler, 
siyasetçilere Ankara’daki eğitim hayatında 
söz sahibi üniversitemizde aldıkları eği-
timden duydukları memnuniyeti de aktar-
dılar.

Devamı sayfa 8 ve 9’da

Devamı sayfa 5’de

Devamı sayfa 10’da

Atılım Üniversitesi’nde başarılı öğ-
rencileri desteklemek amacıyla oluş-
turulmuş “İz Bırakan 50 Öğren-
ci Programı” için başvuru süreci 4 
Mart’ta sona erecek.
Atılım Üniversitesi’ın 2016 yılında 
altıncısı gerçekleştireceği “İz Bırakan 
50 Öğrenci Programı” ile çok yönlü 
çalışmalara imza atmış öğrenciler,  

topluma ve eğitim kurumuna katkı sunmalarının karşılığını 
alıyor. 

Devamı sayfa 7’de

Atılım’da iz bırakanlar

Atılım Üniversitesi İşletme Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nün gelenekselleştirdiği ‘Dip-
lomacy O’Clock’ konferanslar 
dizisinde, son günlerde Orta Doğu 
coğrafyasında ekonomik hare-
ketliliğe neden olması öngörü-
len İran ana gündem maddesiydi. 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 

gerçekleştirdiği ‘Diplomacy O’Clock’ Aralık ayı ko-
nuğu İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli oldu. 

Devamı sayfa 13’te

İran Büyükelçisi Atılım’ın konuğuydu

Atılım Haber, gazetecilik mesleğiyle 
ilgili faaliyetlerinde son olarak Ankara 
Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Bir-
liği desteğiyle son iki yıldır yürüttüğü 
“Özgürlük İçin Basın” projesi kapsa-
mındaki kapanış toplantısına katıldı. 
Toplantı Avrupa Birliği (AB) Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber 
başta olmak üzere Ankara’daki kordip-

lomatlardan yoğun ilgi gördü. Toplantıda, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alem-
dar’ın başkanlığındaki panelde de medya sektörüne ilişkin son 
gelişmeler yorumlandı. 

Türkiye’de basın özgürlüğü değerlendirildi

Üniversitemizde 2000 yılında kuru-
lan Atılım Futbol Takımı kaptanlığı-
nı yürüten İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü öğrencisi Doğan Demir, takıma 
ilişkin değerlendirmelerini Atılım 
Haber ile paylaştı. 
Bu arada sahalarda değil ama sanal 
alemde yarışan bir başka takım ise 
E-Sports Kulübü çatısı altında faali-

yetlerini devam ettiriyor. Atılım Üniversitesi’ndeki öğrenci 
topluluklarından birisi olarak elektronik ortamda üniversite-
yi temsil eden E-Sports Kulübü hakkında ise Yazılım Mü-
hendisliği Bölümü öğrencisi Gamze Keser bilgi verdi.

Devamı sayfa 15’te

Atılım’da spor ciddi iştir

www.atilim.edu.tr



Hedef: Marka şehir Ankara

İncek Kampüsü yeni yıl coşkusuyla ısındı

''İlham veren isimler, marka fikirler An-
kara'da buluşuyor!'' sloganıyla duyurulan 
etkinlik, başkenti küresel markalara sahip 
kentler ligine çıkartmak amacıyla düzen-
lendi. Ankara Ticaret Odası’nın ev sahipli-
ğinde, üç gün boyunca 64 konuşmacıyla 23 
konferans ve 17 eğitici oturum gerçekleşti-
rildi.

“Ankara Marka Festivali” kapsamında Gor-
dion Oditoryum ve Angora salonlarında sa-
nat ve spor dünyasının marka olmuş isimleri 
ve başarılı iş insanları yer aldı. Başkentin ilk 
kez markalaşma üzerine yoğunlaştığı festi-
val günlerinde, katılımcılar için ATO Cong-
resium’da hazırlanmış tanıtım masaları ve 
sergiler de ilgi çekti.

Ankara Ticaret Odası’nın, başkenti küresel 
markalarıyla anılacak bir kente dönüştürme 
amacı çerçevesinde düzenlenen konferan-
sa, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başka-

nı Ahmet Çalık, TÜGİAD Yüksek İstişare 
Kurulu Başkanı Ali Yücelen, Akfen Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 
Günaydın et lokantaları sahibi Cüneyt Asan 
gibi çok sayıda dikkat çekici isim katıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci 
de, festivale ilişkin açıklamasında, “Bu festi-
valde, Ankara’nın markalarını dünyaya daha 
güçlü bir şekilde taşımanın yöntemlerini ele 
alıyoruz. Ankara, Türkiye'ye genç, dinamik, 
üretken yöneticiler kazandıran üniversitele-
ri, global hedefleri, sanayi ve hizmet sektö-
ründe öne çıkan güçlü firmaları ile ekono-
minin de başkenti haline geliyor. Ankara’yı 
marka kent haline getirerek hak ettiği yere 
taşımak istiyoruz. Ankara Marka Festivali 
de bu amaca hizmet ediyor” dedi.

Atılım Haber’in de takip etme olanağını 
bulduğu “Ankara Marka Festivali”nin son 
gününde, Nil Karaibrahimgil, Nihat Oda-
başı, Samsun Demir, Ayhan Sicimoğlu ve 
Erdil Yaşaroğlu konuşmacılar arasındaydı.

“Samimiyet şart”

Nil Karaibrahimgil, markalar için nasıl 
jingle yaptığını, markaların hangi beklen-
tilerle onunla çalıştığını ve ne istediklerini 
anlatırken salonda renkli dakikalar yaşandı. 
Markalar için hazırladığı jinglardan oluşan 
küçük videolarla sunum yaparken bu iş için 

şarkı yapmak değil tamamen hissetmek ol-
duğunu, “İçinizden nasıl geliyorsa onu ya-
pın” diyerek,  samimiyetin şart olduğunu 
sözlerine ekledi.

Bir sonraki konuşmacı Samsun Demir 
ile Nihat Odabaşı idi. Katılımcılar; Nihat 
Odabaşı’nın doğal tavırları ile soru cevap 
şeklinde merak ettiklerini sorup, öğrenebil-
di. Odabaşı ise “Hayatta neye inanıyorsanız 
onu takip edin doğru zamanda tesadüfler 
sizi bulacaktır” diyerek inancımızı ve ken-
dimize güvenimizi kaybetmemiz gerektiğini 
vurguladı.

İtalya’nın başkenti Roma’dan gelir gelmez 
ayağının tozuyla konferansa katıldığını 
açıklayan Ayhan Sicimoğlu ise, ‘Fendi’ mar-
kasından örnekler vererek çalışmanın ve ça-
balamanın ne kadar önemli olduğunu ifade 
etti. Sicimoğlu, para kazanmanın ya da çok 
zengin olmanın tutumlu olmaya engel ol-
madığını vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Ankara neden marka olmasın?

Ankara Ticaret Odası’nın katılımcılara 
ücretsiz olarak gerçekleştirdiği ilk Marka 
Festivali’nde, Ankara’nın markalaşmasının 
amaçlanabileceği vurgulandı. “Şehirler ne-
den marka olmasın?” sorusuyla katılımcılara 
festival boyunca Ankara’nın nasıl ön plana 
çıkabileceği yönündeki girişimler de sunul-
du.

Tarihsel olarak Ankara’nın kedisi ve keçisiy-
le ünlü olduğu düşünüldüğünde, ilk kez ger-
çekleştirilen Marka Festivali, Başkent’in de 
geleceğine ilişkin farklı kapılar açılabileceği 
ihtimalini ortaya çıkarttı.

Marka nedir?

Türk Dil Kurumu, marka kelimesini; bir 
ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, 
benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya 
işaret olarak tanımlamaktadır. Günümüzde 
markalar bu durumu kolaylaştırmak ve daha 
etkin bir hale getirmek adına sembollerinin 
yanı sıra jingleler ve akılda kalıcı küçük sin-
yal gibi melodiler kullanmaktadır.

Atılım Üniversitesi ailesi, İncek Kampüsü’nde düzenlenen açık hava partisiyle yeni yılı hep 
birlikte karşılamanın keyfine vardı. 

Atılım’ın yeni yıl partisi, Kültür Müdürlüğü tarafından Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin 
önündeki alanda düzenlendi. İncek Kampüsü, Ankara’nın en güzel beyazlar altında olduğu 
günlerinde gerçekleştirilen yeni yıl partisinde, soğuk hava koşullarına karşı yakılan odun 
ateşleriyle sıcak bir atmosfer yaratıldı. 

Yüzlerce öğrenci yanı sıra akademisyenler tarafından da yoğun ilgi gösterilen yeni yıl parti-

sinde, sıcak içecek severlere sahlep, soğuk içecek severlere ise boza ikram edildi. Ayrıca arzu 
edenler için mangalda pişirilmiş sucuklarla ekmek arası atıştırmalıklar da satışa sunuldu. 

Final sınavları öncesinde öğrenciler için aynı zamanda güz döneminin bitişini kutlama im-
kanı sağlayan yeni yıl partisi, DJ uzmanlığıyla sunulan müzik dinletisiyle hareketli dakika-
lara da sahne oldu.

Akşam saatlerine değin Atılım Meydanı’nda odun ateşi eşliğinde eğlenceli anlar devam etti.

Ankara Ticaret Odası’nın ilk kez düzenlediği ve Çalık Holding’in ana sponsorluğunu üstlendiği “Ankara Marka Festivali”, 7-9 Aralık 2015 tarihlerinde ATO Congresium'da gerçekleştirildi
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Erasmus mevzusunda ESN Atılım iş başında

Lisans eğitimi sırasında değişim progra-
mından yararlanmak isteyen öğrenciler ara-
sında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 
kurulmuş Erasmus Student Network (ESN) 
kapsamında Atılım Üniversitesi’nde de bir 
öğrenci topluluğu bulunuyor. İşletme Fakül-
tesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 
Keremcan Erikgenoğlu’nun başkanlığını 
yürüttüğü ESN Atılım Topluluğu, yeni üye-
lerini bekliyor.

Erasmus Student Network, 25 yıl öncesinde 
ERASMUS programı kapsamında öğrenci-

lerin birbirlerine yardım etmesini sağlama-
yı amaçlıyor. ESN, 39 ülkede 480’den fazla 
üniversite bünyesinde 14 bin 500’den fazla 
gönüllü üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bu uluslararası ağ içerisinde Atılım Üniver-
sitesi öğrencileri tarafından kurulan toplu-
luklardan birisi olan ESN Atılım Topluluğu 
ise, üniversitemizi başarıyla temsil ediyor.

Atılım Haber’in sorularını yanıtlayan ESN 
Atılım Topluluğu Başkanı Keremcan Erik-
genoğlu, topluluk faaliyetleri çerçevesin-
de yabancı öğrencilerle beraber çalışmalar 

gerçekleştirdiklerini anlattı. Erikgenoğlu, 
“ESN Atılım olarak temel amacımız yurt-
dışından gelen öğrencilerimize ve bura-
dan ERASMUS programı ile oraya giden 
öğrencilerimize destek olmaktır. Topluluk 
olarak bu zamana kadar birçok proje yap-
mış bulunmaktayız ve yeni projeler üzerinde 
yoğun bir çalışma temposu sergilemekteyiz” 
bilgisini verdi.

Atılım Üniversitesi hep destek oldu

ESN bünyesinde gerçekleştirdikleri birçok 
projede en büyük desteği Atılım Üniver-
sitesi yönetiminden aldıklarını da belirten 
Erikgenoğlu, “Projelerimiz okulumuz tara-
fından her zaman desteklenmiştir ve bizim 

en büyük yardımcımız olmuştur. Bir diğer 
yardımcımız ise okulumuzun Uluslararası 
İlişkiler Ofisi’dir” dedi.

ESN Atılım Topluluğu’nu ileriye taşıyacak 
ve proje önerileriyle gelecek her yeni üyeye 
kapılarının açık olduğunu söyleyen Erikge-
noğlu, tüm öğrencilere, Atılım Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler Ofisi’ni ziyaret etme 
çağrısında bulundu.

� BALAMİR KOÇAK

� ATILIM HABER

Çocuklar için eğlenceli
bilimde Atılım imzası

Atılım ailesi geleneksel
yılbaşı kutlamasındaydı

Atılım Üniversitesi’nin popüler bilim ya-
yınlarından Eğlenceli Bilim Dergisi, Milli 
Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle artık ülke ge-
nelinde milyonlarca öğrenciye ulaşabiliyor. 
Eğlenceli Bilim Dergisi, öğretmen kullanı-
mı için oluşturulmuş eğitim portalı aracılı-
ğıyla öğretmenler yanı sıra milyonlarca öğ-
renciye de ulaşma potansiyeline sahip oldu.

Atılım Üniversitesi’nin çocuklara yönelik 
olarak bilimi renkli görselleriyle, grafikle-
riyle eğlenceli bir şekilde anlatma hedefi-
ni başarıyla gerçekleştiren Eğlenceli Bilim 
Dergisi, üç yıldan bugüne Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın desteğiyle tüm illerdeki kü-
tüphane raflarındaki yerini alıyor. 

Ayrıca internet teknolojisiyle değişen oku-
yucu ihtiyacını da göz önüne alan Eğlenceli 
Bilim Dergisi, geçtiğimiz yıldan bugüne ba-
sılı materyal ile yetinmeyerek, dergiyi sanal 
ortamda da okuyucularıyla buluşturmaya 
başlamıştı. Bu çerçevede, Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile de yeni bir işbirliği olanağı ortaya 
çıktı. Eğlenceli Bilim Dergisi, Fatih Projesi 
içerik hazırlama birimi EBA’nın ev sahip-
liğinde 2 milyon öğretmenin kullanımına 
sunuldu. Öğretmenler ile birlikte öğrenci-
ler de dikkate alındığında EBA’nın portalı 
aracılığıyla 10 milyon kişiye ulaşabilme po-

tansiyeli ortaya çıkmıştır. Böylece Eğlenceli 
Bilim Dergisi, sadece kütüphanelerde değil 
doğrudan dijital teknoloji olanağı ve inter-
net aracılığıyla daha fazla sayıda çocuğa ula-
şabilecektir. 

Eğlenceli Bilim Dergisi, 17’nci sayısıyla 
birlikte geniş kitlelere ulaşma hedefini ya-
kalamış iken çocuklara bilimi sevdirerek 
öğretme ilkesinden taviz vermeden eğitim 
dünyasına katkılarını da sürdürecektir.

Eğlenceli Bilim Dergisi, Atılım Üniversitesi 
bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Hacer Erar’ın edi-
törlüğünde, Prof. Dr. Ramazan Aydın, Prof.
Dr. Atilla Cihaner, Doç. Dr. Tolga Akış, 
Doç. Dr. S. Zafer Şahin, Yrd. Doç. Dr. Bel-
gin İşgör, Yrd. Doç. Dr. H. Cenan Mertol 
Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı’nın yer aldığı Ya-
yın Kurulu tarafından hazırlanmaktadır.

Atılım Üniversitesi’ne mensup akademik ve 
idari personelin davetli olduğu geleneksel 
yeni yıl buluşması, 18 Aralık akşamı Hilton 
Oteli’nde gerçekleştirildi. Geçmiş yıllar-
da kokteyl biçiminde düzenlenen buluşma, 
2016 yılını karşılarken yemekli olarak dü-
zenlendi.

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldı-
rım Üçtuğ, geceye katılanları tek tek kapıda 
karşıladı. Davetin ilk misafirleri arasında 
Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Yalçın Zaim’in yanı sıra eski Rektör-
ler Prof. Dr. Ayhan Tan, Prof Dr. Günhan 
Paşamehmetoğlu ile Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu ve Provost Prof. Dr. Hasan Akay 
yer aldı.  

Davetlilerin gelmesiyle birlikte salonda kısa 
bir hoş geldiniz konuşması yapan Rektör 
Üçtuğ, 2016 yılında da önceki yıllarda ol-
duğu gibi üniversitedeki birlik ve dayanışma 
ruhunun canlı tutulmasına ilişkin beklen-
tilerini dile getirdi. Konuşmasında Atılım 

Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne de-
ğin yaşanan gelişmelere değinen Prof Üç-
tuğ, bugün ulaşılan gelişme düzeyinin tat-
min edici olduğunu ancak ilerleme amacıyla 
hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. 
Kendinden önceki yöneticilere ve rektörlere 
de teşekkür eden Prof. Üçtuğ, gelecek dö-
nemde Atılım’ın daha da ileri gitmesi için 
tüm personelin her zamanki gibi özveriyle 
çalışacağından şüphe duymadığını da sözle-
rine ekledi. 

Atılım ailesi olarak yüzlerce akademik ve 
idari personelin katılımıyla gerçekleşen 
davette, müzik eşliğinde yenilen yemeğin 
ardından bol bol sohbet fırsatı doğdu. Söy-
lenen şarkılara da eşlik eden Atılımlılar, za-
man zaman da dans pistini doldurmaktan 
geri kalmadılar.

Davetin sonunda gelenekselleşen çekiliş ve 
hediye töreninde şanslı isimler çeşitli hedi-
yeleri kazanma mutluluğunu kazandı.
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Sevgili Öğrenciler,

Atılım Haber Gazetemizin bu sayısı 
elinize geçeceği günlerde, 2015 güz dö-
nemi dönem-sonu sınavlarınızın bitmiş 
olacağını düşünüyorum. Umarım geçen 
dönemki çalışmalarınız başarıyla sonuç-
lanmıştır. Başarılı olanlarınızı kutluyor, 
başarılarının devamlı olmasını diliyorum. 
İstediği başarıya ulaşamayanlarınıza ba-
şarısızlıklarının nedenini analiz etme-
lerini ve bu konuda daha neler yapabi-
leceklerini kendilerine sorgulamalarını 
öneriyorum. Aynı zamanda, danışman-
larınız ve ders hocalarınız ile en kısa 
zamanda irtibat kurarak, daha başarılı 
olmanız için neler yapmanız konusunda 
onlardan yardım isteyerek onların fikir 
ve deneyimlerinden yararlanmanızı öne-
riyorum. Birçok öğretim elemanımızın, 
kendilerinden dönem başında yardım 
istendiğinde ilgi göstererek size elinden 
geldiği kadar yardımcı olacağından emi-
nim. Dönem sonuna kadar bekleyip yar-
dım istemenin ne kadar az yararı olacağı 
gibi, dönem başı yardım istemenin yararı 
da o kadar fazla olacaktır. Bunu unutma-
manızı önemle hatırlatıyorum. Atılım'da 
okuduğunuz için şanslısınız, zira sizlere 
yardım etmek ve sizlerin başarılı olma-
nızı isteyen birçok öğretim elemanımız 
mevcuttur. Bu fırsatlardan mümkün ol-
duğu kadar yararlanın. Sizlerin başarısı 
hepimizin başarısıdır.

Bu vesile ile, 2016 yılınızın mutlu, sağ-
lıklı ve başarılı geçmesini diliyorum. Yeni 
yılla birlikte kendinize başarılarınızı ar-
tıracak hedefler saptayın ve bu hedeflere 
ulaşmak için önünüze çıkan fırsatlardan 
yararlanın. Kendinizi sürekli geliştirmek 
hedefleriniz arasında olmalı. 

Son yıllarda Üniversitemizde birçok 
derste, ders-dışı destek sağlamak üzere 
kullanılan Moodle isimli ders ve içerik yö-
netim sistemimize bu yıl CN-Post isimli 
bir modül eklenerek önemli bir yenilik 
getirilmiştir. Eğitim ve öğretimin Face-
book'u olarak nitelendirilen bu modül 
sayesinde her Moodle dersi içinde bir 
sosyal öğrenme ağı oluşmaktadır. Öğren-
diklerinizi dersteki arkadaşlarınızla pay-
laşma ve onların öğrendiklerinden yarar-
lanma olanağı sağlayan bu modülü, dersi 
veren hocanız kullanırsa, eğitici, öğretici 
ve zevkli bulacağınıza inanıyorum. CN-
Post ile ilgili bilgilere (http://moodle.
atilim.edu.tr) adresli sayfadan erişebilir-
siniz.
Atılım Haber'in önceki sayılarında siz-
lere öğrenci odaklı programlarımızdan 
sık sık bahsettim. Bu programlara ne ka-
dar çok ilgi gösterir, bu programların bir 
parçası olmaya kendinizi ne kadar fazla 
hazırlarsanız, hayata o kadar güçlü atı-
lacaksınızdır. Bahar dönemi sürecek bu 

programları ve programlarla ilgili web 
sayfalarının adreslerini size tekrar hatır-
latıyorum:

1. Bir Kitap-Bir Konu Programı

Yeni dönem boyu bu yılki kitabın yazarı 
Erendiz Atasü'nün de katılacağı çeşitli 
etkinlikler olacaktır. İlgili duyuru ve ha-
berler için (bkz. http://etpo.atilim.edu.
tr/1k1k.)

2. Atılım Üniversitesi 50 İz Bırakan 
Öğrencisi Programı

Başvurular 25 Ocak-04 Mart 2016 ta-
rihleri arasında olacaktır. En az üçüncü 
dönem öğrencisi iseniz ve (http://izbira-
kan50ogrenci.atilim.edu.tr) adresli say-
fadaki koşulları sağlıyorsanız şimdiden 
belgelerinizi hazırlamaya çalışın.

3. Başarıyı Paylaşım Programı

Başvurular bahar dönemi boyu devam 
edecektir, ancak sertifika almak için dö-
nem başlarında başvurmak sizler için 
daha avantajlı olacaktır, (bkz. http://
bpp.atilim.edu.tr.)

4. Girişimci Öğrenci ve Mezunlarımız 
için Ön Kuluçka Merkezi

Yakında açılacak olan bu merkez herhan-
gi bir teknoloji ürünü geliştirmek için 
bir ar-ge fikri olanlarınızın başvurularına 
açık olacak, size mekan ve mentorlük hiz-
metleri sunacaktır, (bkz. http://argeda.
atilim.edu.tr/on-kuluckalik-merkezi.)

5. Avrupa Birliği Erasmus Programı

Öğrencilik sırasındaki yurt dışı deneyi-
minin değeri ölçülemez derecede yük-
sektir. Gelecek yıla hazırlıklı olmanız için 
programla ilgili bilgileri şimdiden Üni-
versitemiz AB ve Uluslararası İlişkiler 
Ofisi'nden takip edin, (bkz. http://iro.
atilim.edu.tr.)

Yeni yılla birlikte, kişisel gelişiminizi 
sağlayacak faaliyetler arasında Üniversi-
temizde dönem boyu bilimsel, sanatsal, 
politik ve kişisel gelişim alanlarında dü-
zenlenen çok sayıdaki konferanslardan 
mümkün olduğu kadar fazla yararlan-
manızı önerebilirim. Konularında uzman 
olan kişiler tarafından sunulan bu konfe-
ranslar Üniversite Web sayfasında sürekli 
olarak duyurulmaktadır. Duyurulan bu 
konferanslara herkes katılabilir, bazıları 
ORY 400 Sosyal ve Kültürel Etkinliklere 
Katılım dersi kapsamına da girmektedir. 
Kaçırdığınız etkinliklerin çoğunu ayrıca 
video olarak kütüphanemizin kurumsal 
arşivinden de izleyebilirsiniz (http://ku-
rumsal.library.atilim.edu.tr). 

Şimdilik bu kadar. Gelecek sayıda görü-
şebilmek ümidiyle sizlere başarı, sağlık ve 
esenlik dolu günler diliyorum.

Provost’un
Köşesi
� Prof. Dr. HASAN U. AKAY

hasan.akay@atilim.edu.tr

Atılım Üniversitesi 1997 yılında kuruluşundan bugüne her geçen sene hızlı 
büyümesini devam ettirirken, İncek Kampüsü içerisinde öğrencilerine yönelik sosyal 
aktivitelere de hız vermiş gözüküyor

 � VEYSEL AYKAN

Atılım Üniversitesi, öğrencilerine sundu-
ğu, akademik açıdan verdiği iyi eğitimin 
yanı sıra kampüs içerisinde sunduğu alt 
yapısıyla öğrencilerine ders aralarında 
eğlenceli vakit geçirme olanağı sağlıyor. 
Kampüsümüzde bilardo masaları, dart 
tahtası ve film odaları en dikkat çekici 
olanaklar olarak göze çarparken, her yıl 
artan öğrenci sayısına yönelik yenilikler 
de bekleniyor.

Atılım Haber olarak “Kampüste ne, ne-
rede?” başlıklı bu haberimiz ile amacımız 
ise, özellikle öğrenci arkadaşlarımız için 
farklı fakültelerden arkadaşlar edinebi-
lecekleri, Atılım’ın sunduğu üniversite 
atmosferini daha iyi hissedebilecekleri 
sosyal aktiviteler ve ilgili aletler hakkında 
bilgi sunmaktır.

Mühendislik’e uğramakta yarar var 

Atılım Üniversitesi’nin öğrenci sayısı ve 
akademik kadrosuyla sayısal açıdan en 
güçlü fakültesi konumundaki Mühen-
dislik Fakültesi, sadece kaliteli bir eğitim 
yuvası özelliğine sahip değil, aynı zaman-
da kampüsteki tüm öğrenciler için sosyal 
aktivite alanı. Öğrenci arkadaşlarımızdan 
belki de pek çoğu henüz keşfetmedi an-
cak Mühendislik Fakültesi’nin içerisinde 
herkese hitap edebilecek sosyal aktiviteler 
için aletler bulunuyor. Hali hazırda Mü-
hendislik Fakültesi öğrencileri açısından 
en popüler alanlar haline dönüşmüş bu 
aletlerin bulunduğu alanlara kampüsteki 
diğer arkadaşlarımızın da göz atmasında 
yarar var. 

Mühendislik Fakültesi’nin içerisinde kuş-
kusuz ilk önce bilardo masaları göze çar-
pıyor. Türkiye’nin Semih Saygıner ismiyle 
Dünya Bilardo Şampiyonluğu ünvanına 
sahip olduğu bilardo, bir oyundan öte spor 
dalı. Dolayısıyla da ister spor olarak ister-
se keyifli bir eğlence aracı olarak bilardo, 
Mühendislik Fakültesi’nin içerisinde ilgili 
öğrencileri bekliyor. 

Bu fakülte binasında ayrıca Türkiye’deki 
gençler için belki geçmişte ‘milli spor’ ola-
rak da tanımlanabilecek langırt masası da 
bulunuyor. Futbolseverler için kısa heye-
canlar yaşamaya olanak sağlayan langırt, 
aynı zamanda iddialaşmak için de uygun. 

Teknolojiyle birlikte yeni oyunlar da artık 
hayatımızda olduğu için Atılım Üniver-
sitesi, öğrencilerine teknolojik bir olanak 
da sunuyor. Mühendislik Fakültesinde 
Playstation imkanı da mevcut. Playstati-
on’taki birbirinden farklı oyun seçenek-

leriyle öğrenciler, bu oyun teknolojisine 
ayrılmış alanda keyifle vakit geçiriyorlar.

Kütüphanede sinema zamanı...

Atılım Üniversitesi’nin sadece üniversite 
içerisinde öğrencileri açısından değil An-
kara’ya da önemli katkılarından birisi ola-
rak değerlendirilebilecek Kadriye Zaim 
Kütüphanesi, kitap sevdalıları yanı sıra 
sinemaseverler için de çok özel bir imkan 
sunuyor. Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin 
üçüncü katındaki medya merkezinde 4 
film izleme odası bulunuyor. 

Hiçbir ücret ödemeden yararlanabilecek 
film izleme odalarında, ödünç verme ku-
ralları kapsamında arşivde bulunan film-
leri izlemek mümkün olabiliyor. Ayrıca 
film izlemek için kullanılacak donanımlar 
da sadece kimlik karşılığında bu merkez-
den temin edinilebiliyor.

Hedefi 12’den vurmakta mümkün

Atılım Üniversitesi’nin kampüs girişin-
deki tesisleriyle öğrencilerine sportif faa-
liyetler için geniş olanaklar sunuyor. Spor 
Koordinatörlüğü’nün ev sahipliğindeki 
spor tesisi içerisinde arzu eden öğrenciler, 
dart tahtası alanı¸ bilardo masası ve masa 
tenisi olanakları mevcut. Bu olanaklar, 
kampüsteki herkese açık şekilde keyifli 
vakit geçirmek için kullanıcılarını bekli-
yor.

Özellikle dart alanında hedef tahtasını 
12’den vurabilme denemeleri yapmak için 
öğrencileri bekliyor.

Kampüste ne, nerede?
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Atılım Haber Meclis'in konuğu oldu

Atılım Haber ekibi, parlamento muhabirliği 
konusunu yerinde öğrenebilmek için 9 Ara-
lık 2015’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 
inceleme gezisi yaptı; Meclis’teki dört siyasi 
partiden çok sayıda milletvekili ile tanışma 
ve sohbet etme fırsatı buldu. Aralarında ga-
zeteci kökenli siyasetçilerin de bulunduğu 
görüşmeler sohbet havasında geçti.

TBMM’ye giriş sırasında yaşanan yoğunluk 
ve her kapının önünde oluşan uzun kuyruk-
lar Meclis ziyaretinin hiç de kolay olmadığı-
nı gösterdi. Ekibimiz de iki ayrı arama nok-
tasından geçerek ve kimlik kartı karşılığında 
ziyaretçi kartı değişimi sonrasında  Meclis’e 
girmeyi başardı. Meclis içindeki gezi millet-
vekilleri çalışma ofislerine ev sahipliği yapan 
yeni  halkla ilişkiler binasından başladı. İlk 
olarak CHP İstanbul Milletvekili Eren Er-
dem’in konuğu olan Atılım Haber, mesleğe 
dair görüşlerini gazeteci kökenli vekilin ağ-
zından dinledi.

Gazeteciliği “ateşten gömlek giymek” olarak 
tanımlayan Eren Erdem, sıcak tavırları ve 
hoş sohbetiyle ağırladığı Atılım Haber eki-
bine aynı mutfaktan geldiğini belirtti. Basın 
özgürlüğüne ilişkin görüşlerini aktarırken 
hakkında 50’ye yakın dava açıldığını da kay-
deden Erdem, “Bu ülkede en zor iş gazete-
cinin işidir. Gazetecilikte yapamadıklarımı 
bu platformda yapabileceğime inanıyorum. 
Gazetecilikte çok güçlü bir kadro kurabili-
rim, ki kurmuştum, alanının en iyilerini top-
lamıştım, ancak bunun karşılığı yok. Üçüncü 
haberden sonra Silivri’desin, belki kahraman 
olacaksın ama hayatınız bozulacak” dedi.  
Gazetecilik mesleğini doktorluktan daha 
değerli gördüğünü söyleyen Erdem, demok-
rasi için gazetecilikte kararlılıktan vazge-
çilmemesi gerektiğini ekledi. Gazeteciliğin 
mizahla bütünleşmesi gerektiği belirten 

Erdem, ancak bu şekilde kalıcı etki yaratı-
labileceğini söyledi. Basılı yayıncılığın kısa 
bir zamanda ölüp yerini internet medyasına 
bırakacağını da vurgulayan Erdem, “Med-
yanın özgürleşmesini sağlamak için internet 
kanunu ve diğer kanunların takipçisi olaca-
ğız” dedi. 

Basın Koridoru'na giriyoruz 

Meclis’in “Basın Kapısı” olarak adlandırılan 
4 numaralı kapıdan ana binaya giren gru-
bumuz, gazetecilerin görev yaptığı bölümü 
de görme olanağı buldu. Basın koridoruna 
geçiş sırasında karşılaştığımız MHP İzmir 
Milletvekili Oktay Vural ile de kısa bir soh-
bet yapma olanağı bulduk. Sohbet sırasında 
“Gazeteciler için özel hapishane yapılması 
talebinde bulunacağım” diyerek yaşanan ga-
zeteci tutuklamalarını eleştiren Vural, esprili 
tavrıyla ekibimizle yakından ilgilendi.

Atılım Haber’in yazı işleri kadrosunu oluş-
turan öğrenciler, ayrıca parlamento muha-
birleri Namık Durukan, Nergis Demirkaya, 
Onur Can Kangal, Esra Yazdıç Demir ve 
Mahmut Lıcalı ile de tanıştılar.

TBMM Basın koridorunda Anadolu Ajan-
sı, CNN Türk ve NTV Haber temsilcileri 
ile gerçekleşen kısa sohbetlerin ardından 
öğrenciler, HDP Basın Bürosu’ndan danış-
manlar Deniz Zarakolu ve Zinar Karavil’den 
bilgi aldılar. HDP Grubu’nda gerçekleşen 
görüşmede, Meclis’in üçüncü büyük partisi 
olduklarını, ancak bunun TBMM Başkanlı-
ğı tarafından henüz fark edilmediğini ifade 
eden Karavil, habercilik değil parti sorum-
luluğunu taşıyan bir iş yaptıklarını söyledi. 
Basın danışmanı Zarakolu ise, “Her siyasi 
partinin bir basın bürosu vardır. Basın Bü-
rosu’nun temel sorumluluğu,  vekillerimizle 
basın arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde 
yürümesini sağlamaktır. Ayrıca Grup Baş-
kanvekillerimizin de basın ile ilişkilerinin 
sağlıklı yürümesini sağlarız. Bunun yanı 
sıra Türkiye gündemini takip etmek, oluşan 
gelişmeleri vekillerimize haber vermek gibi 
vazifelerimiz de var. İlave olarak basının ta-
lepleri de olursa bunlarla ilgili koordinasyo-
nu da sağlarız” dedi.

Önder: Tavsiyem medya tarihini okuyun

Atılım Haber, Meclis ziyaretine Radikal ve 
Birgün gazetelerinde köşe yazarlığı yapmış 
TBMM İdare Amiri ve HDP Ankara Mil-
letvekili Sırrı Süreyya Önder ile devam etti. 
Bu ziyaret sırasında hocamız Yazıcıoğlu, 

Önder’in HDP’nin pek çok kampanyasın-
daki slogan ve temaların fikir babası oldu-
ğunu aktardı.

Meclis’te gazetecilik yapmanın kurumdan 
ve Türkiye’nin genel yapısından kaynakla-
nan zorlukları olduğunu söyleyen Önder, 
öğrencilere gazetecilik ve medya tarihi, ya-
şanan polemikleri okumalarını tavsiye etti. 
Türkiye’de milletvekili olma sürecini de 
eleştiren Önder, Atılım Üniversitesi’nin et-
kinliklerine destek olacağını da söyledi. Gö-
rüşme sonrasında Önder, öğrencileri Meclis 
Lokantası’nda ağırladı.

Kısa yemek molası ardından Atılım Ha-
ber, Meclis’te AKP Grubu’nun bulunduğu 
bölüme geçerek, Grup Başkanvekili Bülent 
Turan ile tanıştı. Burada Turan’ın, Atılım 
Haber’i  incelemesi ve öğrencilere kendi 
gruplarına ilişkin bilgi vermesi ardından 
TBMM Kütüphanesi’ne geçildi. Meclis 
Kütüphanesi’nin çalışma şekli ve kuralları 
ile ilgili bilgi alan öğrenciler, anı fotoğrafı 
da çekilmek üzere sadece Cumhurbaşkanı, 
Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri 
kullanımına açık olan Şeref Kapısı’na gitti-
ler.

Meclis ziyaretine iktidar ve muhalefet kulis-
leriyle devam eden ekip, yeni anayasaya iliş-
kin görüşleriyle kamuoyunda dikkat çeken 
AKP İstanbul milletvekili Burhan Kuzu ile 
de kısa bir görüşme yapma olanağı buldu. 
Kuzu, gençleri Meclis’te görmekten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarkadaş: Hem gazeteci hem siyasetçi ol-
mak çok zor

Grubumuzla ilgilenen bir başka milletvekili, 
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş 
oldu. Milletvekili olmasına rağmen gazeteci 
kimliğini, sahibi olduğu Gerçek Gündem 
internet sitesiyle sürdüren Barış Yarkadaş, 
gazetecilerin sosyal haklarını korumak için 
yaptığı çalışmalardan söz etti. Gazeteci 
kimliğiyle tarihe not düşen bir kişi olmak 

yerine, değişim yaratabilmek için gazete-
cilikten milletvekilliğine geçtiğini belirten 
Yarkadaş, iki mesleği aynı anda yapmanın 
zorluklarını anlatırken “Hem gazeteci hem 
siyasetçi olmak çok zor, önünüzde pek çok 
şey konuşuluyor, ama parti disiplini gere-
ği yazamıyorsunuz, anlatılan şey manşetlik 
ama yazamıyorsunuz” dedi. Öte yandan, 
“Gazetecinin en iyi haber kaynağı gazete-
cilerdir” sözleriyle siyasetçi kimliğinin giz-
lediği gazeteci yanını da sürdürdüğünün 
altını çizdi.  Sözlerine devam ederken basın 
etiği önemine dikkat çeken Yarkadaş, doğru 
haber vermenin ve doğru kaynak bulmanın 
bir gazetecinin en önemli özelliği olduğunu 
söyledi.  Hepsi Yaralar Sonuncusu Öldürür 
ve Aksaray’ın Sırları isimli iki kitabındaki 
haber kaynaklarını kamuoyuna açıkladığı 
bilgisini de paylaştı.

Grubumuz CHP İzmir milletvekili Tuncay 
Özkan ve CHP İstanbul Milletvekili Mah-
mut Tanal da görüşme olanağı buldu. CHP 
Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de, aka-
demisyen kökenli vekil olarak bizimle ya-
kından ilgilendi. 

Muhalefet kulisindeki görüşmeler sırasın-
da, Silivri’de tutuklu bulunan Can Dündar 
ve Erdem Gül’ün tecritlerinin sona ereceği 
ve aynı hücreye alınacağı haberi de ulaştı ve 
vekiller bu bilgiyi önce Atılım Haber’le pay-
laştılar.

Kulisteki görüşmelerini Meclis’in en dene-
yimli danışmanlarından Cenk Kaplancan ve 
CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan’ın 
Danışmanı Okay Bensoy ile tamamlayan 
öğrenciler, halkla ilişkiler boyutu da olan 
siyasi danışmanlık işi hakkında da bilgi al-
dılar.

Atılım Haber ekibi 1 Kasım genel seçimlerinin ardından toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik dersi öğretim görevlisi 
Yıldız Yazıcıoğlu’nun CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in yardımıyla düzenlediği bu ziyarette öğrenciler milletvekilleriyle gazetecilik ve siyaset-medya ilişkisi üzerinde konuşma 
olanağı buldular

 � ERBİL ŞİŞMAN
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Yağızhan Mete Altınışık

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını ilk 
duyduğumda çok saçma buldum. Çünkü bu 
öğrenciyi zor duruma düşürecek bir şey. Bu 
değişiklik okulun daha fazla kazanç sağla-
ması dışında bir şey kazandırmayacak bize. 
Ben de daha önce bütünleme sınavlarına 
girdim. Bu beni zora sokacak bu nedenle 
ciddi anlamda da yatay geçiş yapmayı dü-
şünüyorum neticede burslu bir öğrenciyim. 
Kesinlikle bütünleme sınavlarının kaldırıl-
masını istemem.”

Çağatay Çatalkaya

“Bütünleme sınavının kaldırılacağı hakkın-
da duyumlarım vardı. Danışman hocamla 
konuşup kararın okula bırakıldığını ve sı-
navların kaldırılacağını öğrenince üzüldüm 
çünkü son senem. Mezun olacağım ve illa 
ki birkaç dersten bütünlemeye kalacağımı 
ve bütünleme ile kurtaracağımı düşünü-
yordum. Sınavlar üst üste geliyor bazılarına 
yeteri kadar çalışamıyoruz bunun telafisi de 
bütünlemeler oluyor. Kaldırılması öğrenci-
ler adına çok kötü bir şey olur.”

Aslı Ak

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını ilk 
defa röportaj esnasında duydum. Ben de iki 
defa bütünleme sınavına girdim. Kaldırılsa 
büyük ihtimalle yatay geçiş yaparım ya da 
okulu bırakmak zorunda kalabilirim, çün-
kü alttan derslerim var bu dönemden de üç 
ders alıyorum şu an çok kritik bir durumda-
yım. Böyle bir şey olmasını istemem.”

Berkay Bilasa

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını bil-
miyordum. Şimdi öğrendim fakat çok bir 
tepkim olmadı. Derslerden geçersem bü-
tünleme sınavsız geçmeyi tercih ediyorum. 
Çoğu zaman bütünleme sınavlarına da gir-
miyorum. Ama BÜT’e giren arkadaşlarım 
için kaldırılsın istemem çünkü kötü etkile-
necekler ikinci bir şansları olmayacak.”

Tolga Mert Ramazanoğlu

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını 
yeni öğrendim. Bir iki kere bütünleme sı-
navına girdim. Şu an son sınıfım benim için 
bir etki yaratmaz ama benden sonrakiler 
için olumsuz bir etki oluşturur. Bütünleme 
sınavları olmazsa insanlar direkt yaz oku-
luna girecekler, hem maddi hem manevi 
olumsuz bir durum oluşur. Memleketlerine 
dönemeyebilir ya da yaz okuluna verecek 
para bulamayabilirler.”

Batuhan Bayrak

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını 
bilmiyordum şu an öğrendiğim ve tepkisiz 
kaldım. Bütünleme sınavlarından geçmek 
de hocasına göre değişiyor. Bütünleme sı-
navları olmuş ya da olmamış fark etmiyor. 
Ama ben de çok bütünleme sınavına kal-
dım kaldırılsın istemem. Umut fakirin ek-
meği diyelim.”

Janberk Kozok

“Bütünleme sınavının kaldırılacağını arka-
daşlarım konuşurken duydum. Bütünleme 
sınavlarının kaldırılması bence yanlış. Çün-
kü insanlar bazen sadece bir dersi kurtar-
ma adına da BÜT’e girerken bazen üç ana 
dersini verdikten sonra diğer kalan dersleri 
BÜT’lere bırakma yolunu seçiyor. Bütün-
lemeler kaldırılırsa final son şans olacak. 
Hocalar bakımından ise iyi çünkü fazladan 
soru hazırlamak zorunda kalmayacaklar.”

Bertan Güler

“Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilen-
diren, öğrencileri yaz okuluna ya da dersi 
tekrar almaya zorunlu tutacak bir karar. 
Olaya öğrenci açısından bakıldığını dü-
şünmüyorum. Kararın üniversitelere bıra-
kılması sorunlara sebep olabilir. Vize ya da 
final dönemlerinde aksilik olup sınava gire-
meyen ya da iyi çalışamayan öğrenci bunu 
bütünlemede telafi edebiliyordu ancak bu 
kararla öğrenciler için can yeleği olan bu 
durum ortadan kalkacak.”

Ömer Faruk Eroğlu

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını ilk 
duyduğumda şaşırdım ama hiç de onayla-
madım. Böyle bir şey olursa hiç iyi olma-
yacağını düşünüyorum. Birçok bütünleme 
sınavına girdim ve kurtarabildim. Ben bu 
sene okulu bitireceğim ama kaldırılırsa her-
kes sıkıntı çekecek.”

Burçak Gökçe

“Herkes tarafından konuşulurken bütün-
leme sınavlarının kaldırılacağını duydum. 
Daha öncesinde bütünleme sınavlarına kal-
madım. Ama sınavlar kaldırılsın kesinlikle 
istemiyorum. Çünkü yaz okuluna kalıp para 
vermek istemem.”

Cem Küçük

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını ho-
calarım söylemişti, ilk duyduğumda tepkim 
biraz garip oldu. Ben kalkmamasından ya-
nayım. Ben genel olarak hep bütünleme sı-
navlarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. 
BÜT’ler kaldırılsın istemem çünkü ikinci 
bir şans ve herkes ikinci bir şansı hak eder.”

Özlem Orbay

“Bütünleme sınavlarının kaldırılması ku-
laktan kulağa konuşuluyor bu şekilde ben 
de duydum. İlk duyduğumda şok oldum 
böyle bir şey çok saçma olur. Hiç bütünleme 
sınavına kalmadım ama kaldırılsın istemi-
yorum çünkü bu sınavlar öğrenci için her 
şey. Çünkü kötü geçen bir sınavı bütünle-
mede düzeltebilir.”

Aytek Mıdoğlu

“Bütünleme sınavının kalktığını duydu-
ğumda tepkim çok sert oldu çünkü ben 
genelde bütünleme sınavlarıyla geçen bir 
insanım. Bütünleme sınavları kaldırılsın 
istemem. Öğrenciler genellikle finallerde 
geçemeyince bütünlemelere daha iyi hazır-
lanıyor. Bu nedenle daha iyi notlar alıyorlar 
kendilerini daha iyi hissediyorlar. Kaldırılır-
sa herkeste bir stres olacak ve mezun olabi-
lecek kimi öğrencilerin okulu uzayacak. Bir 
dersten kalsalar bile otomatikman dönemi 
uzayacak bu da ek bir maliyet olacak.”

Deniz Sarıkaya

“Arkadaşlarım bütünleme sınavının kal-
dırılacağını söylemişti. Kaldırılması ben-
ce saçma çünkü öğrencilere ikinci bir şans 
oluyordu. Ben de bütünleme sınavlarına 
girdim. Bütünleme sınavları ikinci bir şans 
ve bu açıdan faydalı. Sonuçta belki bütün 
derslere katıldın, konuları biliyorsun ama 
sınav heyecanı yapamadın, bütünleme ile 
geçme şansın çok yüksek.”

Müge Gürsay

“Bütünleme sınavlarının kaldırılacağını ar-
kadaşlarımdan duyduğumda yok artık de-
dim. Anlamsız geldi. Ben de bütünlemeye 
kaldım ve sonrasında kurtardım. Bütünle-
me sınavı kaldırılsın istemem çünkü herke-
sin ikinci bir şansa ihtiyacı vardır. Hocalar 
çok zaman harcıyormuş sınavları okurken 
fakat bu hocaların işi.”

Kampüs ne diyor? Bütünleme Sınavı uygulaması kalkmalı mı, kalmalı mı?

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın lisans ve ön lisans eğitiminde bütünleme sınavı olanağına 
ilişkin kararı artık ilgili yükseköğretim kurumlarınca alınacağını açıklaması tüm üniversitelerde 
heyecan yarattı. Atılım Haber de not değerlendirme sürecinde bütünleme sınavı uygulamasına 
devam edilip edilmeyeceğine ilişkin hem kampüste nabız yoklaması yaptı hem de Rektör Yardım-
cımız Prof. Dr. Hasan Akay’ın açıklamalarıyla konuyu aydınlatmaya çalıştı.

Üniversite eğitiminde bütünleme sınavı kararı ilgili eğitim kuruluşları yönetimine bırakıldığı 
açıklamasıyla birlikte Atılım Üniversitesi’nin öğrencileri açısından heyecanlı günler başladı. Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Akay ise, üniversitemiz bünyesinde nasıl bir uygulamaya gidilece-
ğine ilişkin Atılım Üniversitesi Senatosu’nun karar vereceğini bildirdi.

Atılım Üniversitesi, bilindiği üzere 2015-2016 eğitim-öğretim yılında güz döneminde, bütünle-
me sınavı uygulamasını devam ettirdi. Üniversitemiz bünyesinde sınav takvimi de bütünleme sı-
navları için zaman aralığı belirtilerek oluşturuldu. Bu çerçevede, henüz değişikliğe gitme yönünde 
bir karar alınmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Akay, bütünleme sınavı uygulamasıyla ilgili müfre-

dat, akademik takvim gibi önemli konularda karar mercii olan Atılım Üniversitesi Senatosu’nun 
karar vereceğini ifade etti. 

YÖK’ün de ifade ettiği üzere bütünleme sınavları nedeniyle akademik takvimde sıkışma yaşandı-
ğını kaydeden Akay, sınav takvimi nedeniyle hem öğrenciler hem akademisyenler için güz ve ba-
har dönemleri arasında geçiş sürecinde de sıkışıklık gözlendiğini vurguladı. “Bütünleme sınavları 
öğrencilerin lehine gözükse de pekte öyle değil” diyen Akay, ikinci bir seçenek olarak görüldüğü 
için bütünleme sınavları öğrenciler açısından rahatlık oluşturuyor gibi gözükse de aslında sınav-
lara hazır olmasını olumsuz etkilediğini anlattı. Derslerine zamanında hazırlanmayan öğrenci 
tarafından finaller ardından bütünlemelere de hazırlık yapılmasına zaman bulunamadığını kay-
deden Akay, ikinci bir sınav olması itibariyle de bütünleme sınavlarında finallere kıyasla soruların 
zorlaştığını gözlemlediğini dile getirdi.

Atılım Üniversitesi’nin öğrencileri arasında ise bütünleme sınavı uygulamasına ilişkin görüşler de 
farklılık gösteriyor. Atılım Haber,  kampüste öğrencilere YÖK açıklamasına ilişkin görüşlerini ve 
bütünleme sınavına ilişkin kişisel deneyimlerini sordu.

Kampüs ne diyor?

Fotoğraflar : CANER ÇARKÇI

 � GÜLNUR DELİÇAY
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Atılım'a iz bırakanlar

Ersin Özince öğrencilerle buluştu

Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı” ile çok yönlü çalışmalarıyla başarılı öğrencileri,  topluma ve eğitim kurumuna katkı sunmalarının karşılığını alıyor. Atılım’ın 2016 
yılında altıncısı gerçekleştireceği “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı'na başvurular, 4 Mart’ta sona erecek

 � BERTAN GÜLER

 � BALAMİR KOÇAK

Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci 
Programı” ile topluma ve üniversiteye yararlı 
hizmetlerde bulunan çok yönlü öğrencile-
ri, kampüsümüzdeki herkese ve gelecek-
teki öğrencilere de örnek olması amacıyla 
tanıtıyor ve başarılarını kutluyor. Program 
kapsamında seçilen öğrencilerin başarı ve 
deneyimlerinden herkesin yararlanması da 
hedefleniyor. 

Atılım Üniversitesi, “İz Bırakan 50 Öğrenci 
Programı” kapsamında yapılan başvuruları, 
öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra 
topluma ve üniversiteye verdikleri gönüllü 
hizmetleri, öğrenci topluluklarında göster-
dikleri faaliyetleri, girişimcilik ve liderlik 
niteliklerini, araştırma ve çalışma deneyim-
leriyle incelemeye alıyor. Başvuru koşullarını 
sağlayan öğrencilerin genel not ortalaması-
nın en az 2.25 olmasına ve bulundukları fay-
dalı hizmetleri belgelemeleri de bekleniyor. 
Koşullara uyan öğrenciler, kendileri aday 
olabilecekleri gibi Atılım Üniversitesi aka-
demik veya idari personelleri tarafından da 
aday gösterilebiliyorlar. 

Programa başvuranlardan bir “Niyet Mek-
tubu” yazarak kendilerini tanıtmaları ve Atı-
lım’ın İz Bırakan 50 Öğrencisi Programı’na 
neden uygun olduklarını anlatmaları bekle-
niyor. Söz konusu mektupta, kişisel ilgi alan-
ları, gelecek hedefleri ve seçilme durumunda 
kişinin Atılım Üniversitesi’ne ne gibi katkı-
ları olacağının anlatılması isteniyor. 

Üç ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri 
arasından seçilen İz Bırakan 50 Öğrenci, 
eğitim-öğretim yılı sonunda düzenlenen 
törenle başarı sertifikalarına kavuşuyor. Bu 
öğrenciler arasından en üst sıradaki beş öğ-
renci ayrıca maddi destek ile başarıları teş-
vik ediliyor.

Prof. Dr. Akay: Farkındalık yaratacaklar

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Akay, öğrencileri “İz Bırakan 50 
Öğrenci Programı” fırsatından yararlanma-
ları için teşvik ettiklerini söyleyerek, başvuru 
koşullarına uyan öğrencilerin katkı sunduk-
ları faaliyetleri belgelendirmek konusunda 
özenli davranmaları gerektiğini anımsattı. 

“İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”nın öğ-
rencilere prestij sağlayacağını vurgulayan 
Akay, seçilen öğrencilerin farkındalık ya-
ratacağını ve mezuniyet ardından iş bulma 
aşamasında öğrencilere fayda sağlayacağını 
ifade etti. Prof. Dr. Hasan Akay, 2016 yılı 
için Atılım Üniversitesi “50 İz Bırakan Öğ-
renci Programı” için başvuruların 4 Mart’ta 
sona ereceğini hatırlatarak, başvuru koşul-
larını sağlayan tüm öğrencilerin programa 
katılımını istedi.  

2015'in iz bırakanları ne düşünüyor?

Bu arada Atılım Üniversitesi tarafından 
2015 yılında beşincisi düzenlenen “İz Bı-
rakan 50 Öğrenci Programı”na katılarak 50 
öğrenci arasına girmeyi başaran isimlerden 
Nazime Ebru Özkul, Makbule Coşkun ve 
Oğuzhan Onaylı program hakkındaki dü-
şüncelerini Atılım Haber'e anlattı. 

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü üçüncü sınıf öğrencisi Makbule Coş-
kun, Kurul tarafından 8 Mayıs 2015 tarihin-
de seçildi. İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Ünal’ın referans mektubu  aday 
olduğunu açıklayan Coşkun, “İz Bırakan 50 
Öğrenci” arasında olmanın ve başarısının bu 
şekilde kutlanmasının çok gurur verici ol-

duğunu dile getirdi. Başvuru sırasında genel 
not ortalamasının 3.44 olduğunu da kayde-
den Coşkun, Atılım Üniversitesi Dart Top-
luluğu’nu gibi öğrenci topluluklarında faali-
yette bulunduğunu anlattı. Akademik başarı 
kriterinin yanı sıra topluma ve üniversiteye 
gönüllü hizmet vermek, topluluklarda faa-
liyet göstermek, girişimcilik programlarına 
katılmak gibi kriterlerinin arandığını anım-
satan Coşkun, gönüllü çalışmaların kendisi 
için büyük anlam ve önem taşıdığını aktardı. 
Coşkun, bu nedenle ilk olarak Atılım Üni-
versitesi Hazırlık Okulu’nda iken  Ulusla-
rarası Ticari Bilimler Ekonomi Öğrenciler 
Birliği (AIESEC) adlı öğrenci organizas-
yonunda gönüllülük esaslı çalışmalara katıl-
dığına değindi. AIESEC kapsamında ulus-
lararası toplantılara katıldığını kaydeden 
Coşkun, sonrasındaki çalışmalarını, “2014 
yılında Kanaltürk’te yayınlanan ‘Yeter ki Sen 
Kazan’ adlı bilgi yarışmasına katıldım. Bu yıl 
da Atılım Üniversitesi temsilcisi olduğum 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştır-
malar Merkezi Öğrenci Platformu’nda oku-
lumu gururla temsil etmekteyim ve gelecek-
te de her alanda başarı ile temsil edeceğime 
inanıyorum” dedi.  

Başarılı bir başka isim Oğuzhan Onaylı ise, 
Otomotiv Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi. 
Onaylı, “Bu programın en sevdiğim yanı öğ-
rencileri yalnızca akademik başarı için değil 

sosyal anlamda da ön planda tutmayı yeğli-
yor olması” dedi. Nasıl seçildiğine ilişkin not 
ortalaması ve bölüm birinciliği yanı sıra sos-
yal faaliyetlerini örnek gösteren Onaylı, An-
kara Üniversitesi’nde de koristlik yaptığını 
söyledi. Ayrıca bireysel mutluluğundan öte 
ailesiyle beraber katıldığı törende kendisini 
başarılı öğrenciler arasında gören ailesinin 
yaşadığı sevinçten çok etkilendiğini belir-
ten Onaylı, “Bir şeylere seçilmekmiş, birinci 
gelmekmiş bunların çok daha ötesinde olan 
hem ailenin, hem öğrencinin, hem hocaların 
bir arada bulunması, aynı masayı paylaşması 
kaynaşma açısından önemli. Bu üçlü kombi-
nasyon çok önemli bir etmen” dedi. 

Atılım Üniversitesi’nde İşletme Bölümü 
ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölü-
mü’nden çift ana dal diplomasıyla mezun 
olan Nazime Ebru Özkul da, 2015 yılında iz 
bırakan isimlerden birisi oldu. Eğitim hayatı 
süresince yaptıkları ve edindiği tecrübesiyle 
ödülü kazandığını vurgulayan Özkul, dü-
zenlenen tören sayesinde de ailesiyle birlikte 
hoş bir gece geçirerek başarısını paylaştığını 
söyledi. Özkul, “Aynı zamanda öğrencilik 
hayatımız boyunca okul içinde ve dışında 
yaptığımız güzel etkinliklerle değerlendiri-
lip ödül verilmesi hem teşvik edici hem de 
onurlandırıcı bir durum” dedi.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ersin Özince, Atılım Üniversitesi öğrenci-
lerine, bankacılık alanında kendisini zirve-
ye taşıyan tecrübelerini anlatırken, liderliğe 
ilişkin önerilerde de bulundu. 

Sadece Türkiye’de değil dünya finans sektö-
ründe başarısıyla dikkat çeken Özince, Atı-
lım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesin-

deki Liderlik Dersi kapsamında düzenlenen 
“Liderlik ve Başarı” başlıklı konferans verdi.  

Memur bir ailenin çocuğu olarak dünya-
ya geldiğini kaydeden Özince, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) mezun 
olduktan sonra kendisini finans sektöründe 
bulduğunu anlattı. O yıllarda ODTÜ'lü-
lerin bankalara pek sıcak bakmadıklarını, 
kendisinin de öyle düşündüğünü ancak işe 
başlarken Atatürk'ün kurduğu bankada ça-
lışacağım dediğini aktardı.  Müfettiş yar-
dımcısı olarak Anadolu’da pek çok kenti 
yakından tanıma imkanı olduğunu aktaran 
Özince, “Anadolu’da gezdiğim yıllar en gü-
zeliydi şimdi o kadar gezemiyorum, sorum-
luluklarınız arttıkça gezme şansınızda aza-
lıyor” dedi. 

Gençleri gelecekte liderlik yapabilecek 
namzetler olarak gördüğünü belirten Özin-
ce, “Yıllar önce dünyanın sayılı şirketlerin-
den birisinde CEO olan birisi bana şunu 
söylemişti; ‘Benim anlamadığım şey şirketin 
kapısından girmez’. Şimdi o şirket iflas etti. 
O yüzden ben böyle konuşmuyorum çünkü 
İş Bankası’nın yaşı en büyük çalışanı benim 

ve gençlerin fikirleri benim için her zaman 
önemlidir” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin ekonomik du-
rumunu da değerlendiren Özince, özellikle 
genç işsizlikten dolayı kaygı duyduğunu be-
lirtti. Bankacılık sektörü açısından da hisse 
senetlerindeki tabloyu iyimser yorumlaya-
madığını kaydeden Özince, “Ülkede hangi 
gösterge neyi gösterirse göstersin ama bu 
kadar geniş bir kitleye genç ve çoğunlukla 

da vasıflı bir kitleye istihdam olanağı sağla-
yamamanın sıkıntısını biz nasıl aşacağız bi-
lemiyorum. Bunun da hepsi bence reform-
lardan geçiyor. Türkiye'nin bu konuda aşığı 
olmamakla birlikte Avrupa Birliği normları 
doğrultusunda kendini geliştirmesini vatan-
daş olarak gönlüm arzu ediyor” dedi. 

Ersin Özince kimdir ?

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Türkiye 
İş Bankası'na stajyer müfettiş yardımcısı 
olarak iş yaşamına başladı. 1994'de genel 
müdür yardımcılığına getirildi. 1998'de 
genel müdür vekilliğine getirildi. 28 Ekim 
1998'de Türkiye İş Bankası'nın 15’nci genel 
müdürü oldu. 1 Nisan 2011’de İş Bankası 
Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi. Aynı 
zamanda Türkiye Bankalar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Bankası'nın 
en büyük iştiraki Türkiye Şişe ve Cam Fab-
rikaları A.Ş. (ŞİŞECAM) Yönetim Kurulu 
Başkanı.
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Atılım Hukuk’un  avantajı “eğitim”
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami Çağan, hukuk eğitimini, Türkiye'deki hukuk sistemini, hukuk eğitiminde Atılım’ın avantajlarını ve daha birçok konuyu Atılım Haber için 
değerlendirdi

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nami 
Çağan, kurucuları arasında yer aldığı hukuk fakültesinde 12 
yıldır yürüttüğü dekanlık deneyimiyle lisans eğitimi ve Tür-
kiye’deki hukuk alanına ilişkin Atılım Haber’in sorularını 
yanıtladı. 

Atılım Hukuk’un diğer üniversitelere kıyasla nasıl bir fark-
lılık ortaya koyduğunu anlatan Çağan, fakültedeki gelişimi 
ve mezunlarıyla ilgili tablo hakkında da bilgi verdi. Ulusla-
rarası alanda hukuki ihtiyaçları, eğitimde yeni açılan alanları 
değerlendiren Çağan, ayrıca Türkiye’deki toplumsal ve siyasi 
durumu da hukuki bakımdan yorumladı.

Prof. Dr. Nami Çağan’ın, Atılım Haber’in sorularına verdiği 
yanıtlar şöyle:

Geçtiğimiz günlerde konuğumuz olan Türkiye Barolar Bir-
liği Başkanı Metin Feyzioğlu, Atılım Hukuk’un mezunla-
rıyla fark yarattığını ifade etmişti. Türkiye'deki Hukuk fa-
külteleri arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin 
konumu ve farkı nedir? 

Çağan: Genellikle hukuk fakültelerinin eğitim programla-
rında fazla fark yoktur. Ancak kadrolar farklılaşabilir ve eği-
tim verilen mekânlar değişebilir. Liseyi bitirme aşamasında 
öğrenciler, hukuk fakültesi yönünde tercihlerini yaparken 
bir yandan kadrolar diğer yandan fakülteler yani mekânla-
ra dikkat ederek karar verebilir. Yoksa tüm üniversitelerde-
ki hukuk fakülteleri programları birbirine benzerdir. Yakın 
diyalog yürüttüğümüz Türkiye Barolar Birliği’nin Başkanı 
Metin Feyzioğlu’nun da sizin anımsattığınız gibi fakülte-
mizdeki isimler, gerçekten Türkiye'nin alanlarındaki en iyi 
hocalar. 2003 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
kurulduğunda dekan olarak göreve başladım ve gerek An-
kara Hukuk Fakültesi'nden gerekse Ankara Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'nden alanlarında iyi olan hocalara öneri götür-
müştüm. Sağ olsunlar önerimi kırmadılar ve üniversitemiz 
Mütevelli Heyeti’nin de desteği ile hukuk fakültemiz kurul-
du. Tabi yıllar geçtikçe kadroya yeni hocalarda eklendi. Şu 
anda kadro bakımından yeterli görünüyor ve nitelik olarak 
da alanlarında en iyilerinden oluşuyor.

Hukuk Fakültesi’nin gelecek beş yıl içerisindeki hedef-
leri nelerdir? Malum kontejan YÖK kontrolü altında ama 
kontenjan açısından, akademik kadro açısından büyüme 
hedefleri olabilir mi?

Çağan: Büyüme hedefi zor çünkü şu anda Türkiye’de en çok 

öğrenci alan hukuk fakültesiyiz. Onun için bu anlamda öğ-
renci sayısı olarak büyüme hedefimiz olmayacaktır. Opti-
mumu yakalamış durumdayız. Ama lisansüstü eğitiminde 
büyüme, çeşitlendirme olabilir. Hukuk alanında yeni ihti-
yaçlara göre şekillenen yeni lisansüstü programları açabile-
ceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda hedef koymak çok ko-
lay değil, mezunlarımız kamu ve özel sektördeki neredeyse 
açılan bütün giriş sınavlarına katılabiliyorlar. Hukukta is-
tihdam yelpazesi son derece geniş o bakımdan çok somut 
hedefler koymak doğru görülmüyor. Nitekim bizim mezun 
öğrencilerimizden de avukatlar, hakimler, dışişlerinde çalı-
şanlar var başka mesleklerde çalışanlar var. 

Hukukta ‘doktora’ programı gündeme alındı

Fakültenizdeki lisansüstü eğitim programı hakkında bilgi 
verir misiniz? 

Çağan: Şimdilik Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanlarında 
yüksek lisans programlarımız var. Ankara, lisansüstü eğitim 
bakımından daha tutucu. İstanbul, lisansüstü eğitime ilgi ve 
talep edilmesi bakımdan daha verimli bir il. Ama mevcut 
programlarımız geliştikçe daha özelleştirilmiş programlar 
da oluşturabiliriz. Henüz doktora programı için başvuru-
muzu yapmadık. Ancak doktora programımızı açmak he-
deflerimiz arasında. Akademik açıdan yeterli seviyedeyiz.

Hukuk Fakültesi olarak eğitimde öğrenciler açısından ne-
lere dikkat ediyorsunuz?

Çağan: Atılım Üniversitesi'nde özellikle bizim fakültemiz-
de öğrencilere her zaman kapılar açıktır. Benim oda kapım 
da öyle.. Bunun önemi şudur: Klasik hukuk eğitiminde öğ-
renciler dekan odasının bulunduğu kısımdan geçemezlerdi. 
Hukuk eğitiminde böyle tutucu bir taraf  vardır. Ama bizim 
hocalarımızın kapıları öğrencilere her zaman açıktır. Öğ-
rencilerimiz her türlü soru ve sorunlarla gelebiliyorlar yanı-
mıza . Tek bir koşulda set çekiyoruz, o da not pazarlığı yok. 
Onun dışında her sorunla kişisel sorunları dahil yanımıza 
gelebiliyorlar. Ayrıca sadece deneyimli hocalar değil genç 
kadromuz da esastır. Gençler çok yetenekli, gerek laboratu-
var projeleri düzenlenmesinde, gerekse topluluk faaliyetleri-
nin yönlendirilmesinde genç öğretim elemanları çok önemli 
bir görev yapıyorlar. Topluluk çalışmalarında çok başarılı 
olduklarını görüyoruz.

Atılım Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi mezunlarına sağ-
layacağı imkanlar ve avantajlar nelerdir?

Çağan: En önemli avantaj eğitimdir. Eğitim kaliteli olduğu 
ölçüde onun dışında başka bir avantaj hiçbir hukuk fakülte-
si öğrencisine sağlanmaz. Hukuk diplomaları birbirine eşit 
düzeydedir. Kazandıracağı misyon, vereceği eğitim-öğretim 
kazandırabileceği şeylerin başında geliyor. Çok sayıda öğ-
rencimiz hakimlik ve savcılık sınavında yazılı kısmında da 
zorlanmadan kazanıyorlar. Sözlü aşaması tabii başka.. Ama 
yazılı sınavlarında gösterdikleri başarı ve istihdam açısından 
gösterdikleri başarı bizi mutlu ediyor. 

Mezunlarımız iş bulmakta zorlanmıyorlar. Ayrıca avukatlık 
sınava bağlı değil. Öyle olunca işsiz kalmak diye bir şey yok 
ama yeni mezun birisi açısından avukat olarak kazanacağı 
şey de çok az. Çünkü bütün hukuk fakülteleri yeni mezunla-
rı açısından bekleyen en büyük tehdit avukatlık bakımından 
piyasanın çok dolu olması. Bu hukukçu enflasyonu bir risk 
yaratıyor.

Söylediğiniz hukukçu enflasyonunda mezunlar nasıl uz-
manlaştırarak nasıl bir kariyer çizebilirler?

Çağan: Uzmanlaşmak deneyim meselesi. Belli konularda 
deneyimleri arttıkça mümkün olabileceği gibi lisansüstü 
programlara katılarak uzmanlaşabilirler. Ama uzmanlaşmak 
çok zaman alan bir olgu öyle birkaç yılda olan bir şey de-
ğil onun için zaman ve deneyim belirleyici olacaktır. Ancak 
avukatlık dışında hukukçu olarak çalışabilecekleri pek çok 
alan da mevcut.

TBB, Atılım Hukuk’la işbirliği halinde

Atılım Üniversitesi'nin akademik kadrosu yeterli, kaliteli 
ve yüksek lisans programları var. Ancak Türkiye’de hukuk 
diplomasının değerinin düştüğüne ilişkin görüşlere yoru-
munuz ne olur?

Çağan: Bu çok doğal bir düşüş. Türkiye’de yüzün üzerinde 
hukuk fakültesi var ve bazılarında kadrolar yetersiz. Elbet-
te söz konusu yetersiz kadrolarla bu fakültelerden kaynaklı 
kalite düşmesi olacağı da açık. Bu bizim için geçerli değil. 
Mesela, Türkiye Barolar Birliği, üst meslek organı ve Birlik 
bizimle temas halinde olmak istiyor. Biz de memnuniyet-
le birlikte çalışmayı kabul ettik. Ayrıca Barolar Birliği'nin 
önerdiği bir değişiklik var o da avukatlığın da sınava tabi 
olması. Bu değişiklik gençlerin işine gelmiyor. Politikacıla-
rın da işine gelmiyor. Avukatlık için merkezi sınav getirmek 
önerisi, oy kaybettirecek bir taslak. Barolar Birliği'nin ha-
zırladığı taslak ancak kanunla hayata geçebileceği için de 
yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor. Sınav meselesi 
de biraz karışık. Bunu merkezde Birlik mi yapacak yoksa 
her baro kendisi mi gibi sorular henüz yanıtlanmadı. Ancak 
avukatlık sınava bağlanırsa fakültelerin birbirine olan fark-
ları daha açık ortaya çıkar.

Hukukçu enflasyonu yaratmamak için dünya ülkelerindeki 
örnekler nedir?

Çağan: Belli başlı ülkelere baktığımızda barolara giriş sınav 
ile mümkün olmaktadır. Çok doğaldır öyle olması. Türki-
ye’nin de buna ihtiyacı var. Ama politikada da bulunmuş bi-
riyim ve  o bakımdan şunu rahatça söyleyebilirim; muazzam 
bir kulis yapılıyor öğrenci velileri tarafından ve avukatlık 
sınavını öngören düzenlemeler geçmiyor, Meclis’te takılıyor. 

Atılım Üniversitesi ise, olası bir sınav sistemi geldiğinde bile 
mezunlarını o sınavı geçecek kalitede  yetiştirme potansiye-
line sahip. Bunu hakimlik-savcılık sınavında gösteriyoruz. 
Zaten bizim üniversitemiz mezunlarının sınavda kazanma 
oranı çok yüksek gerçekleşiyor.

Hukukçu aileler Atılım’ı tercih ediyor

Türkiye'den hukuk fakültesi diplomasının yurt dışında ge-
çerliliği var mı?

Çağan: Hayır yok şöyle salt diploma kapıları açmaz. İngil-
tere’den gelen bir hukuk fakültesi diploması da Türkiye’de 
kapı açmaz. Yani ülkesinde geçerli dolayısıyla hukukun ulu-
sal niteliği baskındır. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği Hu-
kuku alanı, üye devletlerde kapı açıyor tabi ki hiç kuşkusuz 
ama Türkiye böyle bir pozisyonda değil. O bakımdan Türki-
ye’de alınacak bir diplomanın her yerde geçerli olması  için 
en azından fark dersleri istenecektir. Bizim yaptığımız gibi; 
bizde aynı şeyleri yapıyoruz.
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Atılım Hukuk’un  avantajı “eğitim”
Çağan, Atılım Hukuk’un özellikle ailesinde hukukçu olan lise mezunları için ilk tercihlerden birisi olduğunu belirterek, bunun tecrübeli akademisyen kadrosundan kaynaklandığını dile 
getirdi

Dünyanın gelişimine bağlı olarak yeni hukuk türleri karşı-
mıza çıkıyor. Mesela artık bir bilişim hukukundan söz edi-
yoruz, internet mevzuatı, bilişim mevzuatı. Sizin gelecekte 
gelişmesini ön gördüğünüz böyle özel hukuk dalları var 
mı?

Çağan: Hukukta pek çok dal yeni olarak ortaya çıkıyor. Ama 
hiç biri temel klasik alanların yerini alamıyor. Verdiğiniz 
güzel bir örnek, bilişim hukuku biz ona uyum kurduk biz 
programa aldık seçmeli ders olarak. Ama her ortaya çıkan 
alanda ders olarak itibar görmüyor. Mesela spor hukukunu 
aldık bilişim hukukunu aldık. Uzay hukuku da yani uzayın 
uydularla kirletilmesi gibi detayları tartışan bir alan da var 
ama bizim programımıza uygun değil. 

Lise çağındaki gençlere neler diyebiliriz, Atılım Üniversi-
tesi’ne neden gelsinler? 

Çağan: Yakınlarına danışsınlar nereye gideceklerini bizim 
açımızdan özellikle hukukçu yakınlarına. Hukukçular bir-
birlerini tanırlar ve işaret edecekleri yer deneyimli hukuk-
çuların olduğu yer burası oluyor. Bizim öğrencilerimizin 
çok büyük bir kısmının ya anneleri hukukçu ya babaları hu-
kukçu ya da ikisi birden hukukçu. Hukukçu ailelerin tercihi 
Atılım Üniversitesi diyebiliriz. 

Yasamada ve yürütmede aktif hukuk yapıcı olarak da yer 
aldınız, şu anda kariyerinize akademisyen olarak devam 
ediyorsunuz. Bir kıyaslama yapacak olursanız siyaset mi 
yoksa akademi mi daha iyi? 

Çağan: Evet, 12 yıl milletvekilliği yaptım, altı yıl bakan-
lık yaptım, üç değişik bakanlıkta görevde bulundum. Asıl 
mesleğim akademisyenlik. İkisini karşılaştıramam ama bir 
akademisyen politika yapıyorsa onun mesleği politika olmaz 
hiçbir zaman. O her zaman akademisyendir. Yani siyaset 
bana göre bir meslek değildir. Ama çekirdekten başlayanlar 
da var. 

Sizce hukuk fakültesinde öğrenciler ile olmak mı yoksa 
Meclis’te milletvekilleriyle siyaset dünyasında olmak mı 
keyifliydi?

Çağan: Ben kendi duygularımla söyleyeyim. İkisini de hiz-
met olarak gördüğüm için çok büyük farklılık görmedim. 
Şöyle: Uzun bir dönem Ankara Hukuk Fakültesi'nde ho-
calık yaptım, Siyaset Bilgiler Fakültesi'nde hocalık yaptım, 
ODTÜ'de hocalık yaptım. Sonra 12 yıl milletvekilliği altı 
yıl bakanlık yaptım. Sonra da Atılım Üniversitesi'nde gö-
reve başladım. Hukuk Fakültesi'ni kurduğumuzdan beri 12 
yıldır da buradayız. Hizmet olarak omzumdaki bir yük ola-
rak baktım. Özellikle bakanlık yaptığım dönemde bu yükü 
omuzlarımda çok hissettim. Kişisel tatmin duymadım daha 
çok sorumluluk duydum.

Rakamlarla Atılım Hukuk

Toplamda bugün itibariyle 1123 öğrencisi olan Atılım Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi, mezun öğrenci sayısı ise 652 ki-
şiye ulaştı. Akademik kadrosundaki 9 profesör, 7 yardımcı 
doçent, 10 öğretim görevlisi ve 8 araştırma görevlisi ile yet-
kin bir eğitim yürütüyor.

Biraz da üniversitemiz dışına çıkalım. Türkiye’de hukuk 
hazırlama yasama sürecinde size göre hangi yanlışlıklar 
yapılıyor?

Çağan: Meclis’te hiçbir zaman çoğunlukta hukukçular olur 
diye bir şey yok ama hukukçular en ağırlıklı grup oluyor-
lar. Hatalar Meclis’in ayıbı, vekiller bir yana metinlerdeki 
o hataların teknokratlarca düzeltmesi gerekir. Ama bilinçli 
hatalar derseniz tamam bilinçli hatalar da olabiliyor. Esasa 
ilişkin hatalar olabiliyor o siyasi tercihten kaynaklanıyor.

Gazeteciler “hukuki boşluk” tabirini kullanır. Hukukta na-
sıl boşluk oluyor?

Çağan: Hukuki boşluk her sistemde her zaman ortaya çıka-
bilir. Hukuki boşlukların yine yasama süreci içinde doldu-
rulması gerekir. Siyasi partilerin bu boşluklara duyarlılığı ve 
kendi eğilimleri çerçevesinde bunları doldurması beklenir. 
Tabi burada da yine sonuç siyasidir. Çoğunluk partisinin 
duyarlılığı daha önem kazanır. 

Ülkemizdeki güncel bir konu olarak geleceğimiz için yeni 
bir anayasaya ihtiyaç var mı?

Çağan: Anayasa’nın çok önemli bir bölümü zaten değişti. 
Yani 12 Eylül Anayasası’ndan pek eser kalmadı. Bütün anti-
demokratik sayılan hükümlerde ciddi değişiklikler yapıldı. 
Yeni bir anayasa yapılmalı ama bunun için uygun bir ortam 
yok Türkiye'de. Neden yok? Çünkü asgari bir uzlaşma gere-
kir. Kutuplaşma ortamı yeni anayasa yapımı için uygun de-
ğildir. Ulusal meselelerinde böylesi kutuplaşmış bir ülkede 
anayasa el atılmaz, el atılırsa da ulusal uzlaşmayı sağlamak 
hiç kolay değildir. Nitekim Türkiye’de şu an da bu yaşanıyor.

Bütün siyasi partiler arasında kutuplaşma var. Böyle bir ku-
tuplaşmanın olduğu bir toplumda ulusal uzlaşmaya daya-
lı ne bir anayasa yapılabilir ne de milli meseleler ortak bir 
çözüme kavuşabilir. İkisi de mümkün değildir. Yani bugün 
Türkiye'nin ihtiyacı olan ulusal uzlaşmaların sağlanmasıdır. 
Yani barışçıl iç politikalardır, o da yok. Ben kendi gözlemimi 
aktarıyorum.

TÜİK’in verilerine göre, yargıya güven çok düşük oranda 
görünüyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çağan: Türkiye’de geçtiğimiz günlerde yargıya konu olan 
çeşitli uygulamalar yargıya güveni ister istemez sarstı. Bu 
gizlenecek bir şey değil. Yargı kurumu olarak siyasi olayların 
içerisine girerseniz güvenilirlik olumsuz etkilenir.  

Yargı bu konuda kötü bir sınav verdi. Siyasi rüzgarlara göre 
eğilip bükülmeyecekti. Huzurlu bir devlet yaşamı ortamı 
içinde tabii yargıya da, basına da, siyasete de, ticarete de yer 
var. Buna yönetişim devri, hatta iyi yönetişim diyoruz. Ti-
caret, siyaset ve medya iç içe geçmişse o toplumda kirlilik 
kaçınılmaz. Maalesef biz de böyle bir hastalık var. Siyaset, 
ticaret ve medyada yenilenme temiz toplum için ana unsur-
ları oluşturuyor.

Türkiye deki hukuk mevzuatı nasıl bir mevzuat? Karmaşık 
mı? Anlaşılabilir mi? 

Çağan: Türkiye’ye özgü bir şey söylemek çok kolay de-

ğil. Her ülke mevzuatında benzer hastalıklar vardır. Be-
nim alanımda örnek verecek olursam; mali hukukçuyum 
ve alanımızda vergi limanları meselesi var. Büyük şirketler 
ile devletler arasında yapılan bazı özel anlaşmalar vergiden 
kaçırmaya yol açıyor. İşte mesela Lüksemburg'un durumu 
ortaya çıktı ve uluslararası vergi hukuku alanında yakaladığı 
bir boşluğu kullandı. Starbucks’a uyguladı bunu ve skandal 
patladı. Apple için de aynı şekilde. Hollanda, Lüksemburg 
gibi Avrupa Birliği içerisindeki vergilerden kaçınma olduğu 
ortaya çıkınca geçen yıl skandal patladı. Bu skandal halen 
çözüme kavuşmadı, devam ediyor.

Peki Türkiye sizce Avrupa Birliği üyeliğine hukuken hazır 
mı?

Çağan: Mevzuat açısından evet. Çok büyük bir engelle kar-
şılaşmayız mevzuat açısından özellikle en karmaşık olan 
mali mevzuatı ve çevre mevzuatı. Ama mevzuat engeli gö-
rünüşteki engeldir; mevzuat uyumu çok zaman almaz.

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi yargıdaki tabloya ise 
teknik değil, demokratikleşme yönünden bakıyorlar. Görü-
nüşteki engeller bir yana siyasi irade varsa Türkiye üye devlet 
olabilir. Ama ben şahsen bu yönde siyasi iradenin olduğunu 
düşünmüyorum. Mesela Gürcistan’ın ve Ermenistan’ın Av-
rupa’da hiçbir toprağı olmamasına rağmen Türkiye’ye göre 
Avrupa Birliği’ne girmekte daha fazla şanslı olduklarını 
kendileri ifade ediyorlar biz değil.

Son olarak Atılım Hukuk ile ilgili mesajınız nedir?

Çağan: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin değerlen-
dirmesini bizim yapmamız kolay değil. Biz her şeyi göre-
meyebiliriz. En iyi değerlendirmeyi hukukçu olan öğrenci 
velileri yapabilir. En iyi hakem öğrencidir bizim meslekte 
diyebiliriz. Dolayısıyla değerlendirme onlara aittir. 

İbrahim Nami Çağan kimdir?

Çağan, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 
bitirdi. Aynı fakültede 1970’da Maliye Kürsüsü'nde asistan 
oldu. 1975’te Vergi Hukuku dalında doktorasını tamamladı. 
1981’de doçent ünvanını kazandı. 1984’te atandığı Anka-
ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1988’de Mali 
Hukuk Profesörü oldu. 1977-1978 yılları arasında Ams-
terdam Üniversitesi’nin lisansüstü ‘Avrupa Bütünleşmesi 
Programı’na katıldı. Akademik kariyerine ara verdi ve 1991, 
1995 ile 1999 yıllarında yapılan genel seçimlere katılarak 
üç dönem İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Millet-
vekilliği sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda , 
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu’nda görev aldı. 
Haziran 1997’de 55. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanı, Ocak 1999’da 56. Hükümette önce Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı, daha sonra Maliye Bakanı olarak 
görev yaptı. Mayıs 1999’da 57. Hükümet'te Orman Bakanı 
oldu. 3 Kasım 2002 seçimleriyle birlikte siyasetten çekildi 
ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aka-
demisyenliğe devam etti. 19 Ağustos 2003 tarihinde Atılım 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Dekanlığı’na atandı ve 12 
yıldır bu görevi sürdürmektedir. 
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Türkiye’de 'basın özgürlüğü' raporlaştırıldı

Avrupa Birliği’nin “Sivil Düşün” başlıklı 
programı kapsamında maddi açıdan destek-
lenen ancak içerik bakımından tamamiyle 
bağımsız yürütülen “Özgürlük İçin Basın” 
projesi Aralık ayında sona erdi. Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından yürütülen proje kapa-
nışı, “Özgürlük İçin Basın II.Ulusal Kon-
feransı” ile yapılırken; kendi alanında dene-
yimli isimleri buluşturdu.

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü bünyesindeki Gazetecilik 
Dersi öğrencilerinin de izlediği konferansta, 
Türkiye’de medyayı etkileyen sektör içi ve 
dışı gelişmeler değerlendirildi. 

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Hansjörg Haber’in de açılış konuş-
macılarından olduğu toplantıda, Gazeteciler 
Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kan-
lı “Özgürlük İçin Basın” projesi hakkında 
bilgi verildi. Kanlı iki yıl süreyle Türkiye’de 
basın ve ifade özgürlüğü ihlallerini ayrın-
tılı biçimde izlediklerini, bu ihlallere karşı 
toplumsal duyarlılığı arttırabilmek için sivil 
toplum örgütleriyle ortak çalıştıklarını an-
cak ortaya çıkan tablonun çok iç açıcı olma-
dığını belirtti. 

Bilgin: Memleketimizin ihtiyacı vardı

Ankara merkezli ve Türkiye’nin en köklü 
meslek kuruluşlarından biri olan Gazeteci-
ler Cemiyeti’nin “Özgürlük İçin Basın” pro-
jesini nasıl gerçekleştirdiğini anlatan Başkan 
Nazmi Bilgin,  Türkiye genelinde yedi ayrı 
bölgede alt komiteler oluşturulduğunu; ye-
rel düzeydeki medya sektörüne ilişkin tüm 
gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden Bilgin, 
söz konusu komitelerde hukukçular, akade-
misyenler, gazeteciler ve sivil toplum kuru-

luşları temsilcilerinin yer aldığını söyledi.  
Projenin durgun suya atılan taşın yarattığı 
dalgalar gibi giderek büyüdüğünü kayde-
den Bilgin, çok sayıda övgüler aldıklarını da 
belirtti. “Çünkü memleketimizin böyle bir 
çalışmaya ihtiyacı vardı. Yakaladığımız ba-
şarıların ödülünü zaten hiçbir zaman bek-
lemedik, ama bize bu yüzden ağır bedeller 
dayatıldı” dedi.

AB Delegasyonu Türkiye Başkanı Hansjörg 
Haber de, AB’ye üyelik süreci bakımından 
tüm ülkeler açısından insan hak ve temel 
özgürlüklerini müzakere dahi etmeyecek-
lerini belirtirken, “Basın özgürlüğü, AB 
değerlerinin kalbidir. Hiçbir hak ve özgür-
lüğü müzakere konusu dahi olmayacağını 
düşünüyoruz. Maalesef Türkiye’de, son iki 
yılda özellikle de ifade özgürlüğü, medya ve 
internette gördüklerimiz ancak bir gerileme 
olarak nitelendirilebilir” diye konuştu.

Feyzioğlu: Basın özgürlüğü, öğrenme öz-
gürlüğüdür

Konferansın davetli konuşmacılarından 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fey-

zioğlu. Türkiye’de son dönemde yaşanan 
kutuplaşmadan duyduğu endişeyi anlattı: 
“Birbirimizi anlamaya çalışmalı, doğru ve-
rilerle ve üslupla konuşabilmeliyiz. Basın 
özgürlüğü, sadece ifadenin değil, düşün-
menin ve öğrenmenin de özgürlüğüdür. Bu 
konuşmalarımın siyasi bir parti ile bir ilgisi 
yoktur. Bu sözlerim, birbirinden kopmakta 
ve küçük parçalara ayrılmakta olan topluma 
bakınca duyulan kaygıdan ileri gelmektedir” 
dedi. 

Portakal: Enseyi karartmaya gerek yok

Konferansın davetli konuşmacılarından 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı 
Uğur Güç, “Mahkeme koridorları gaze-
tecilerin mesai yerleri haline geldi. Basın 
özgürlüğünün sağlanmasının yolu yargının 
bağımsızlığından geçiyor” dedi.  

Fox TV Ana Haber’in sunucusu Fatih Por-
takal ise, “Türkiye’de medya hiçbir zaman 
özgür olmadı. Gazetecilerin içeri alınması 
net bir mesaj:  Benim istediğimi yapacaksın. 
Ama enseyi karartmaya gerek yok.”  Porta-
kal, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi 
Erdem Gül’ün haklarında hüküm olmaksı-
zın tutuklu bulunmalarını da eleştirdi. 

Alemdar: Demokratik ortamın zedelenme-
sinden kaygılıyız

Konferans kapsamında “Özgürlük İçin Ba-
sın” projesinde Ulusal Komite üyeleri de 
düzenlenen panel ile raporlaştırma sürecine 
ilişkin bilgi verdiler.  

Ulusal Komite Başkanı Atılım Üniversitesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, 
Türkiye’deki basın özgürlüğü konusundaki 
gelişmelerin giderek kaygı verici hale gel-
diğini söyledi. Alemdar, “Cumhuriyet tari-
hinde dönem dönem siyasal iktidarların çok 
çeşitli ve ciddi baskılarının olduğunu bili-
yoruz ama tarihin hiçbir döneminde bu ka-
dar top yekûn, bu kadar kararlı ve bu kadar 
belli bir politika çerçevesinde müdahalenin 
tanığı olmadık. Onun için endişeleniyoruz 
onun için demokratik ortamın böylesine 
zedelenmesinin ya da işlemez hale gelme-
sinden kaygı duyuyoruz. Bu yüzdendir ki 
bu ve benzer çalışmaların devam etmesinin 

bu toplumun geleceği açısından bir güvence 
oluşturacağını düşünüyoruz” dedi.  

Panelde ulusal komite üyeleri, Av. Tuncay 
Alemdaroğlu yasal düzenlemeler, gazeteci 
Muharrem Sarıkaya, gazetecilerin yaşadık-
ları sıkıntılar, gazeteci Ali Şimşek gazeteci-
lerin örgütlenme sorunları ve gazeteci Sibel 
Utku Bila sosyal medyanın karşılaştığı sı-
kıntılar hakkında gelişmeleri anlattılar.  

Bildirge: Gazeteciler hedef haline getiril-
memeli 

Konferans, sürekli basın kartı sahibi ve ga-
zetecilik mesleğinin en deneyimli isimler-
den Yaşar Aysev’in sonuç bildirgesini oku-
masıyla sonuçlandı. Bildirgede özetle şu 
mesajlar verildi:

- Türkiye’de çağdaş demokrasinin kurulması 
için basın ve ifade özgürlüğünü engelleyen uy-
gulamalardan acilen vazgeçilmelidir.

- Gazetecilerin yazdıkları haberler yüzünden 
yargılanması ve hapse atılması dönemi artık 
sona ermelidir. 

- Vatanın ve vatandaşın güvenliğini ve esenli-
ğini korumak devletin ve hükümetin temel gö-
revidir.  Ülkemizdeki terörist eylemler; Suruç 
ve Ankara’daki katliamlar; son olarak Diyar-
bakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledilmesi 
gibi, toplumsal barışı tahrip eden olaylar bu 
görevin gereği gibi yerine getirilmediğini gös-
termektedir. 

- Bu görevin yerine getirilmesi beklenirken, 
toplumu bilgilendirme çabası içindeki gazete-
cilerin hedef haline getirilmesi kabul edilemez.”

“Özgürlük İçin Basın” projesi kapsamında 
hazırlanan raporda, 2014’de 330 ve 2015’de 
442 olmak üzere iki yılda en az 772 gaze-
tecinin işsiz kaldığı belirtildi. Ayrıca Türki-
ye’de 2012 yılında ülkedeki toplam erişim 
yasaklı site sayısı 15 bin 92 iken 2014 yılın-
da 66 bin 244’e ve 2015 yılında ise 103 bin 
877’ye ulaştığı dile getirildi. 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin Avrupa Birliği desteği ile iki yıldır yürüttüğü “Özgürlük İçin Basın” projesi kapsamında, Türkiye’de medya sektöründeki gelişmeler ve basın özgürlüğü 
ihlallerine ilişken raporlaştırma süreci tamamlandı. Çok sayıda akademisyen, gazeteci ve diplomatın katıldığı değerlendirme konferansında çalışmalar gözden geçirildi. Atılım 
Üniversitesi İşletme Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasan Ünal da konferansı izleyenler arasındaydı
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Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü gelişiyor

Dünya Sivil Havacılık Günü kutlandı

İş hayatında her türlü ihtiyacın karşılan-
masında belkemiği olan lojistik sektöründe, 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Ulus-
lararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezun-
ları adından söz ettiriyor. Atılım’ın, en çok 
tercih edilen alanlarından birisi olan Ulus-
lararası Ticaret ve Lojistik Bölümü son dö-
nemde sektöre yetiştirdiği kalifiye elemanla-
rıyla dikkat çekiyor. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan bü-
tünleşme sürecinde olan dünyada ulaştırma 
ve iletişim teknolojilerinin katkısıyla insan-
lar arasındaki etkileşim artmaktadır. Günü-
müzde insanların, malların ve bilginin do-
laşımını engelleyen sınırlar yok olmaktadır. 

Bu süreçte, lojistik sektörü küresel değerler 
yaratmayı uluslararası pazarlarda kendisine 
önemli bir misyon haline getiriyor. Artık lo-
jistik sektörü, partnerleri için ihracat, ithalat 
ve transit işlemlerinde rekabet avantajı ya-
ratmakta ve bu avantajı güvenle korumaları-
nı sağlamaktadır. İhtiyaçların sağlanmasın-
da en önemli halka olan lojistik sektörünün 
çağın gereklerine ayak uydurabilmesi için 
profesyonel eğitim almış kalifiye iş gücüne 
ihtiyaç duyduğu açıktır. 

Atılım Üniversitesi de küreselleşme çağında 
lojistik sektöre duyulan ihtiyacı dikkate ala-
rak,  İşletme Fakültesi bünyesinde Uluslara-
rası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü kurmuş 

ve 2008 -2009 akademik yılından itibaren 
eğitime başlamıştır. Bölüm o günden beri 
gelişmeleri yakından izleyerek programları-
nı yenilemektedir. Temel amaç, küreselleşen 
rekabeti ve yeni sorunları anlayan ve çözüm 
bulabilecek öğrencilerin yetiştirilmesidir. 

Dersler sırasında, öğrencilerine pratiğe ve 
özel sektörle yakın bağlar kurmaya yönelik 
etkinlikler düzenlenmesine önem verdik-
lerini aktaran Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 
öğrencilerine eğitim hayatının yanı sıra iş 
hayatlarında da rehberlik etmeye hazır ol-
duklarını vurguluyor.

Tercihlerde talep artışı gözlemleniyor

Son dönemde Türkiye’de lojistik sektörün-
deki büyümeyle birlikte lise mezunlarından 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’ne 
talep artış göstermiştir. Bölümü son olarak 
400 öğrenci tercih etmiştir ve 53’ünün de 
ilk üç tercihi arasında yer almıştır. Bölüm 30 
kişilik kontenjana sahiptir. Bu yıl bölüme 10 
öğrenci yüzde 25, 15 öğrenci yüzde 50 ora-
nında 3 öğrenci ise tam burslu olarak giriş 
yapmıştır.

Bölüm ayrıca, Ankara Lojistik Üssü’nde 
simülasyon ve uygulamalı eğitim dersleriy-
le öğrencilerini pratiğe de hazırlamaktadır. 
Üniversite-özel sektör işbirliğinin en iyi ör-
neklerinden birisi olan Atılım Üniversitesi 

Lojistik Simülasyon ve Uygulamalı Eğitim 
Merkezi, Ankara Lojistik Üssü ile Eylül 
2010’da “Kurumsal İşbirliği Protokolü” im-
zalamıştır.  3 Şubat 2011’de yürürlüğe gi-
ren protokolle öğrenciler zorunlu stajlarını 
Ankara Lojistik Üssü’ndeki firmalarda yap-
maktadırlar. 

İş olanakları nelerdir?

Öğrenciler, ekonomik, hukuki, siyasi ve kül-
türel yönlerini değerlendirme ve uygulama 
yeterliliği edindikleri eğitimleri ardından 
tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve lojis-
tik bölümlerinde iş bulabilme imkanına 
sahiptir. Özellikle ithalat ve ihracat firma-
ları, gümrük müşavirlikleri ve bankalarda-
ki kambiyo bölümleri en uygun iş yerlerini 
oluşturmaktadır. Türkiye’de her geçen gün 
sayıları giderek artan lojistik firmalarında 
uzman, yönetici pozisyonlarında istihdam 
edilebilmektedir. 

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yük-
sekokulu Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü’nün düzenlendiği “Dünya 
Sivil Havacılık örgütlenmesinin 105. yılın-
da Türk Havacılığı” konulu etkinlik yoğun 
ilgi gördü. Sergi açılışı ve konferans, Atılım 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kemal 
Zaim Salonu’nda akademik personel ve öğ-
rencilerin yanı sıra sivil havacılık alanındaki 
kurumlardan üst düzey temsilcilerin de ka-
tılımıyla gerçekleşti. 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 
(ICAO) 50 yaşında iken 1994 yılında al-
dığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık günü 
Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kutlanı-
yor. Atılım Üniversitesi de, Prof. Dr. Nafiz 
Alemdaroğlu öncülüğünde ve Yrd. Doç. Dr. 
Savaş Mutlu koordinatörlüğünde 7 Aralık 
gününü konferans ve sergi açılışıyla kutla-
mış oldu.

“Dünya Sivil Havacılık örgütlenmesinin 
105 inci yılında Türk Havacılığı” başlıklı 
konferansta, sivil havacılık tarihine gönül 
vermesiyle tanınan Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü öğretim 

üyesi Bülent Yılmazer, açılış konuşması-
nı gerçekleştirdi. Türkiye’de sivil havacılığa 
dair ilk adımlarının yaklaşık 105 yıl önce 
atıldığını anlatan Yılmazer, “Türk sivil ha-
vacılığının bugün bulunduğu yerin daha 
iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını umut 
ettiğini” de belirtti. Dünyada 1783 yılında 
Fransa’da Montgolfier Kardeşler’in havadan 
hafif araçla gökyüzüne yükselmeleriyle insa-
noğlunun 10 bin yıllık ülküsünün gerçekleş-
tiğini söyleyen Yılmazer, havacılık tarihine 
ilişkin özetle şu bilgileri aktardı:

“ABD’de Wright Kardeşler; uçuş dinamiği 
ve kontrol problemlerini bilimsel yöntem-
ler kullanarak adım adım çözmeye çalıştı-
lar. Bunun neticesinde, havadan ağır, mo-
torlu ve insan taşıyan araçla sevk edilebilir 
ve sürdürülebilir ilk uçuşu 17 Aralık 1903 
tarihinde gerçekleştirdiler. Bu uçuş,  kendi 
çağdaşları diğer mucitlerin ‘bende başara-
bilirim’ düşüncesiyle umutlarını yükseltti ve 
çalışmalarını hızlandırmalarına ilham ver-
di. Türkiye’de ise, havacılığın sosyal hayata 
girmeye başladığı, sivil ve ticari havacılıkta 
ilk adımların atılabildiği yıllar gecikmeli ol-

muştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından 
Osmanlı Devleti’nin toprakları galip devlet-
ler tarafından işgal edilirken, İstanbul’daki 
işler durumda mevcut tek havaalanı ise işgal 
devletlerince kullanılmıştır. İşgal yıllarında 
Fransız yolcu uçakları tarafından İstanbul 
üzerinde yapılan gezinti uçuşları ise, İstik-
lal Savaşı’nın zaferle kazanılmasından sonra 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, Fran-
sız-Romen Havayolları’nın İstanbul’da sivil 
havaalanı tesis etmesinin önünü açmıştır. 
Milli Mücadele sırasında yeterli tesis, ma-
kine ve malzemenin bulunmadığı şartlarda 
uçaklarının bakım ve onarımını gerçekleş-
tirerek büyük özveri ve cesaretle Anadolu 
semalarında görev yapan Türk havacıların 
kahramanlıkları ise her türlü övgünün üze-
rindedir.”

“Türkiye, ICAO’da Konsey’de daimi üyelik 
bekliyor”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
ardından memleketi çağdaşlarının seviyesi-
ne yükseltecek bir dizi inkılabı hayata ge-
çirdiğini de anımsatan Yılmazer, Atatürk’ün 
öncülüğüyle 1925 yılında Türk Tayyare 
Cemiyeti’nin kurulduğunu anlattı. Dünya-
daki emperyalist devletler arasında payla-
şım mücadelesinin sona ermediğini, ileride 
tekrar büyük bir savaş çıkacağını öngören 
Atatürk’ün hava gücünü caydırıcı bir unsur 
olarak gördüğünü söyleyen Yılmazer, Ce-
miyet’in asıl hedefinin havacılığın gelişimi 
için kaynak yaratmak olduğunu ifade etti. 
Bunun yanı sıra Türkiye’de sivil havacılık 
alanındaki ilk özel girişimcilerden biri ola-
rak Vecihi Hürkuş’un da çalışmalarını an-
latan Yılmazer, atölye ortamındaki üretim 
ile sanayileşme yolunda ilerlemediğini be-
lirttiği Vecihi Hürkuş’un “Kanatlılar Birliği” 

ve açtığı “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi” ile 
havacılığa gönül verenleri desteklediğini de 
vurguladı. Mektep üyesi Bedriye Gökmen’in 
solo uçuş yapan ilk Türk kadını olduğunu da 
kaydeden Yılmazer, havacılık tarihine ilişkin 
şu bilgilerle sözlerini tamamladı:

“Devlet eliyle yürütülen çalışmalara yeniden 
döndüğümüzde, Türkiye’de sivil ve ticari 
hava taşımacılığına doğru bir adım adım 
olarak 1933 yılının başında Ankara-İstan-
bul arasında ‘Türk Hava Postaları’ deneme 
seferleri başladığını anımsatalım. İlk ticari 
uçuşlar, uçuş ve yer destek ekipleriyle bera-
ber ABD’den gelen Kingbird uçakları ile ya-
pılmıştır. Sonraki yıllarda Türkiye - ICAO 
ilişkileri uluslararası politik çekişmelerin 
gölgesinde kalmıştır. Ancak 1990 yılın-
dan sonra Türkiye - ICAO ilişkileri yeni-
den gelişme göstermeye başlamıştır. ICAO 
bütçesine en fazla katkıda bulunan 20 ülke 
arasında yer alan Türkiye, dünya hava taşı-
macılığında ilk 10 ülke arasına doğru yük-
selmiştir. Türkiye, ICAO’nun Konsey’inde 
daimi üye olarak yer alma yönünde haklı 
talebini sürdürmektedir.”

Konferans çerçevesinde, Atılım Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Sivil Havacılık Yük-
sekokulu’nda sivil havacılık tarihine ilişkin 
bir sergi de açıldı. 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün güçlenen kadrosuyla pratik eğitime de ağırlık vererek gelişim göstermesi göze çarpıyor

Atılım Üniversitesi 7 Aralık 1944 yılında imzalanan Chicago Anlaşması anısına 1994 yılından bugüne kutlanan Dünya Sivil Havacılık Günü kapsamında özel bir sergi ve konferansa ev sahipliği yaptı
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Matematik, origami zarafetiyle
dans ederse...

Atılım Haber açısından birbirinden güzel 
desenleriyle rengarenk objeler, hayvanlar 
yaratılmasını sağlayan kağıtlar ile matema-
tik arasındaki ilişki olduğunu söylemek ilgi 
çekici göründü. Kapısını çaldığımız Atılım 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mate-
matik Bölümü öğretim üyesi Cansu Betin 
Onur, origami ile matematik arasındaki gi-
zemli ilişkiyi anlattı. 

Onur’un da anımsattığı üzere, origami ke-
limesi, katlamak anlamındaki “ori” ve  kağıt 
anlamındaki “gami” sözcükleri birleştirilerek 
elde edilmiş. M.Ö. 600’lü yıllarda Budist 
rahiplerce geliştirilen ve günümüzde din-
lendirici bir hobi olarak görülen bir sanattır. 
Kağıt yüzeylerinin çeşitli açılarla birbirine 
yaklaştırılıp uzaklaştırılması ile yaratılma-
sıyla origami, matematik ve geometri alan-
larıyla ilişkilendirilmektedir.

Geçmişte kağıt pahalı bir ürün olduğu için 
değerli hediyelerini süslemekte kullanılan 
origami sanatı, bugün halen Japonya’da dü-
ğün, doğum, mezuniyet gibi seremonilerde 
hediyelere uygun katlanmış kağıtlar hazır-
lanmasını sağlamaktadır. Avrupa’ya ise, Do-
ğu’nun kültürel ve bilimsel gelişmelerinde 
de olduğu üzere İpekyolu ticareti ve İspan-
ya’nın Emevilerce fethedilmesiyle taşındığı 
düşünülmektedir. İlk origami dersleri de 
“Unamuna” adıyla İspanya’da düzenlenmiş-
tir.  

Atılım’da Origami dersi olabilir mi?

Avrupa’da farklı bir gelişim çizgisi izleyen 

origami, mozaik desen çalışmaları olarak 
tanımlanabilecek “Tesselation” adıyla geliş-
me göstermiştir. Tesselation alanında, kağıt 
örme ve çeşitli geometrik formlar içeren ça-
lışmalar üretiliyor. İspanya’nın ardından bu 
alanda Avrupa’da da dersler verilmeye baş-
lanıyor. 

Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Onur'da, Atı-
lım Üniversitesi bünyesinde böyle bir derse 
seçmeli ders programında yer vermek için 
başvuruda bulunduklarını açıkladı. Dersin 
matematik eğitimi açısından yararlı ola-
bileceğini düşündüklerini kaydeden Onur, 
Matematik Bölümü öğrencileriyle origa-
minin eğitime katkısını inceleyen bir çalış-
ma yürüttüklerini de belirtti. Onur, mev-
cut araştırmalar çerçevesinde, ortaöğretim 
düzeyindeki öğrencileri deney ve kontrol 
grubu olarak ayırıp klasik eğitim ile origa-
mi vasıtasıyla yapılan eğitim arasındaki farkı 
inceleyen deneyler sonucunda göze çarpan 
farklar ortaya çıktığını aktardı. 

Origami üzerine LAP projesi

Atılım Üniversitesi’nin desteklediği Lisans 
Araştırma Projeleri (LAP) kapsamında, 
bölüm öğrencileriyle birlikte yürüttükle-
ri araştırmaya ilişkin bilgi veren Onur, lise 
öğrencilerine origami sanatı yardımı ile ma-
tematiksel özdeşliklerin ispatlarını ve çeşitli 
geometrik cisimlerin yapılışını gösteren ça-
lışmalar yaptıklarını açıkladı. Ekip olarak 
lise öğrencilerinde aldıkları sonuçlardan 
memnun olduklarını dile getiren Onur, Ma-
tematik Bölümü’nün internet adresi üzerin-
den bu proje kapsamında oluşturulmuş bö-
lümde, lise öğrencileriyle ilgili bir çalışmaya 
ilişkin kanıtlara, çeşitli geometrik cisimlerin 
yapılışına ve platonik cisimlerle dair ayrıntılı 
bilgileri ulaşılabileceğini de anımsattı. 

Matematik ve origami arasındaki bağı ince-
leyen çalışmaları sırasında, soyut formülleri 
origami ile somutlaştırmanın mümkün ol-
duğunu da gördüklerini paylaşan Onur, or-
taöğretim düzeyinde matematik ve geomet-
ri müfredatlarına origaminin eklenmesinin 
ciddi yararlar  sağlayabileceğini düşündüğü-
nü dile getirdi. 

NASA’nın güneş panelleri ve Origami 

Kağıt katlama sanatının günlük hayatımı-
zı yakından ilgilendirdiğini belirten Onur, 
otomobil sektöründe önemli bir endüstri-
yel tasarım ürünü olan hava yastıklarının, 
katlanabilir bebek arabalarının origamiden 
yararlanılarak tasarlandığını söyledi. Onur, 
NASA için güneş panelleri tasarımı yapan 
Dr. Robert Lang’ın açıklamalarını anımsa-
tırken,  Lang’ın da origami ile matematik 
ilişkisine vurgu yaptığını kaydetti.

Pisagor’un sırrı katlanmış kağıtta mı?

Klasik matematik kullanımıyla yanıtlana-
mayan bazı sorulara origami ile de cevap 
verilebildiğini anlatan Yard. Doç. Dr. Onur, 
örnek matematik problemi olarak “Herhan-
gi bir açıyı üçe bölmek, pergel ve işaretsiz bir 
cetvel ile mümkün mü?” sorusunu verdi. Bu 
problemin yüksek cebir kullanımıyla 1887 
yılında çözümlenebildiğini söyleyen Onur, 
oysa origami kullanıldığında bu problemin 
daha kolay çözüme ulaştırılabileceğini ifade 
etti.  

Onur’un aktardığı bilgilere göre; ayrıca ma-
tematik problemlerinde origami kullanıl-
masına örnek olarak Sangaku (San Gaku) 
problemleri de verilebiliyor. Sangaku, üze-
rinde geometrik bulmaca ve teoremlerin 
bulunduğu tahta tabletler olarak biliniyor. 
Mabetlere ve tapınaklara asılı tabletlerdeki 
problemlerden 30’unun origami-matema-
tik ilişkisini içeren problemler olduğu kabul 
edilmektedir. 

Ayrıca origamiden yola çıkmış, bir şeklin 
içte ve dışta kalan yüzlerini görmeye yarayan 
yapı olarak flexigon da söz konusu. ABD’de 
Princeton Üniversitesi’nde 1939 yılında 
yüksek lisans öğrencisi iken ders notlarını 
katlayarak elde ettiği garip şekillerden yola 
çıkan Arthur Harold Stone, flexigon yapı-
larını yaratıyor. ABD’de eğitim alan İngiliz 
öğrenci Stone, geometri alanındaki prob-
lemlere eğlence ve öğrenme aracı flexigon 
ile yanıt ararken sonrasında matematik ala-
nında profesör olarak kariyerine de devam 
ediyor. 

Stone’un kazandırdığı flexigon yapılarla 
matematikteki sıralı sembol dizeleri olan 
permütasyonun algılanabildiğini söyleyen 
Onur ise, bu yapılar da origami olarak ad-
landırılmakla birlikte klasik origami sayıla-
mayacaklarını dile getirdi. 

Origami çeşitlerine de değinen Onur, kla-
sik ve modüler origami ile krigami yanı sıra 
ıslak katlama yapılan origami türü de bu-

lunduğunu anlattı. Klasik origami ile turna, 
balık, kuş gibi hayvan figürleri yapıldığını 
kaydeden Onur, krigamiyi kağıdın kesilmesi 
söz konusu olduğu için origami çeşidi olarak 
görmediğini de ifade etti. Islak katlamada 
ise origamiden ciddi kopuş olduğu görüşü-
nü kaydeden Onur, kendi ilgi alanı olarak ise 
modüler origami türüne dikkat çekti.

Son olarak Atılım Üniversitesi bünyesinde 
bir Origami Kulübü kurulmasını arzu etti-
ğini belirten Yard. Doç. Dr. Onur, origami 
sanatıyla üniversitemiz bünyesinde pek çok 
renkli ve eğitici etkinlikler yapılabileceğini 
de sözlerine ekledi.

Ah turnalar...

Japon kültüründe origami, 2. Dünya Savaşı 
ardından çok özel bir anlam daha kazanı-
yor. ABD’nin 6 Ağustos 1945’te Japonya’nın 
Hiroşima kentine atılan atom bombası, her 
yıl origami ile hazırlanmış turna kuşlarıyla 
da anılıyor. Bunun başlangıcı ise, Hiroşi-
ma’ya atılan atom bombasının ardından 
yayılan radyasyon sebebiyle lösemi (kan 
kanseri) hastalığına yakalanan 12 yaşındaki 
Sasaki Sadako’ya dayanıyor. Küçük çocuk, 
“Senbaorizuru” olarak adlandırılan geleneğe 
dayanarak dileğinin gerçekleşmesi için ori-
gamiyle 1000 turna kuşu yapmaya başlıyor. 
İyileşmeyi dilemiş Sadako, hazırladığı tur-
na kuşları sayısını bine tamamlayamadan 
664’ncü turnasını yaptıktan sonra lösemi-
ye yenik düşüyor. Bu nedenle de her yıl 6 
Ağustos’ta Japonlar, yaptıkları origamiden 
turnalarını Sadako’nun Hiroşima’daki anıtı-
na gönderiyorlar.

Bu arada bilinen ilk origami kitabı olan 
Hiden Senbazuru Orikata da, 1797 yılında 
Japonya’da yayınlanmıştır. Eser 1000 turna 
katlamanın sırlarından söz etmektedir.

Origami nasıl yapılıyor?

Krigami, origamiden yola çıkılarak, kesme 
işlemi de kullanılarak yapılan kağıt katlama 
sanatına verilen isim. Genellikle simetrik 
cisimler yapılırken kullanılan krigami, önce 
katlanmış bir kağıt temelinde başlıyor ve 
sonra kesim yapılır sonrasında kağıt düz-
leştirilerek açılıyor. Kar taneleri, orkideler ve 
yıldızlar yapılan bu sanatın günlük hayatı-
mızda pek çok kullanım alanı mevcuttur.

Yard. Doç. Dr. Cansu Betin Onur, Japon kültürünün ayrılmaz parçası origami ile matematik arasındaki ilişkiyi inceleyerek, kağıt katlama sanatı yardımıyla nasıl daha iyi matematik 
eğitimi verilebileceğini araştırıyor
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Atılım Üniversitesi’nin Ankara diplomatik 
misyonuyla arasındaki bağını güçlendiren 
‘Diplomacy O’Clock’ Aralık ayı konuğu Bü-
yükelçi Alireza Bikdeli’nın güncel konuları 
da değerlendirdiği konuşması büyük ilgi 
uyandırdı. 

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüpha-
nesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
konferansta, Bikdeli’nin konuşması medya-
da da geniş yer buldu. Orta Doğu’nun sıcak 
gündemini ele alan Bikdeli, bölge coğrafya-
sında Türkiye ve İran işbirliğinin önemine 
vurgu yaptı.

Türkiye ve İran’ın ortak noktalarını anlatan 
Bikdeli, zaman zaman kendisine izleyen-
lere sorular yönelterek  etkili bir konuşma 
yaptı. İki ülkenin ortak din, tarih ve kültürü 

paylaşmasına rağmen karşılıklı olarak yete-
rince ziyaretler yapılmadığına dikkat çekti. 
Bikdeli, İran’ın çok uzun bir tarihe sahip ol-
duğunu ve 7000 yıllık evrak ve senetlerinin 
mevcut olduğunuz anlattı. “Günümüz dün-
yasında devletlerin ve ülkelerin menfaatle-
rini birbirine yaklaştıran veya uzaklaştıran 
en önemli unsur kimliktir” diyen Bikdeli, 
Orta Doğu coğrafyasında yer alan insanlar 
arasında ortak bir kimliğin oluşturup ortaya 
çıkardığından söz etti. Uluslararası ve kü-
resel gelişmeleri iki ülkenin ortak bir bakış 
açısıyla değerlendirmesi  ve bölgede birlikte 
hareket etmesi durumunda dünya siyasetin-
de önemli değişiklikler olabileceğini belirtti. 

Ortadoğu’da iki ayrı eksen mi?

Büyükelçi Alireza Bikdeli, Ortadoğu’da son 
100 yılda yaşanan gelişmelerin iki önem-
li ekseni ortaya çıkardığını ve bir eksenin 
kendi geleceğini belirlemek isteyen millet-
lerden, diğer eksenin ise Batılı ve doğulu 
büyük güçlerin dayatması altında olan ve 
kendi menfaatlerini göz önünde bulundur-
madan bu doğrultuda çaba gösteren dev-
letlerden oluştuğunu açıkladı. Bu iki eksen 
arasındaki çatışmanın hâlâ devam ettiğini 

belirten Bikdeli, “Batı siyasetinin en önemli 
başarısı bizleri kendi kültürüne ve kimliğine 
çekmek olmuştur” dedi. Bunun sonucunda 
İran İslam Cumhuriyeti ve Ortadoğu’da 
şiddet eylemiyle karşı karşıya olunduğunu 
belirten Bikdeli, aynı zamanda dış güçlerin 
etkisi altında olan grupların varlığı dışında, 
ortak kimliği güçlendirmek için çalışanların 
olduğunu da dile getirdi. Ancak Ortado-
ğu’da birlik oluşturmak daha kolay iken ne 
yazık ki bunun başarılamadığını ifade etti.

Türkiye ve İran işbirliği nasıl gelişebilir?

İran ve Türkiye’nin Ortadoğu’da yaşanan 
süreci değiştirebilecek güce sahip iki devlet 
olduğunu kaydeden Bikdeli, İran, Türkiye 
ve Mısır’ın kalıcı değişimleri sağlayabilece-
ğinden söz etti. Günümüzde bölge ülkeleri 
arasında “etnik” konusunun suistimal edilen 
bir olgu olduğunu vurgulayan Bikdeli, dün-
yadaki etnik ve mezhepsel sorunların varlı-
ğına değindi. İki ülke arasında 400 yılı aşkın 
süredir akıl ve mantık kullanılarak ilişkiler 
yürütüldüğünü anlatan Bikdeli, Orta Doğu 
bölgesi geçiş süreci içerisinde iken, daha çok 
akla ve mantığa ihtiyaç olduğunun altını 
çizdi.

İran ve Türkiye’de birbirine yakın bir İslam 
algısı olduğunu söyleyen Bikdeli, İran ve 
Türkiye halklarında radikalizm görülemeye-
ceğini belirterek, mezhepsel ve kültürel sa-

vaş yerine bu iki unsuru ilişkileri geliştirmek 
için kullanmak gerektiğine değindi. İran 
tarih boyunca İslam’ın geçiş kapısı, Türki-
ye’nin ise Batı kültürüne açılan kapı olduğu-
nu ifade eden Bikdeli, Türk halkının İran’a 
karşı olan sevgisini ülkenin her yerinde his-
settiğini, İran’da da Türk milletine karşı aynı 
sevgiyi gözlemlediğini dile getirdi. 

Her yıl iki milyon İran vatandaşının Türki-
ye’ye turist olarak ziyaretlerde bulunduğunu 
da açıklayan Bikdeli, bu etkileşimlerin ikili 
ve bölgesel bağlarımızı güçlendirmek adı-
na kullanılması gerektiğini, bunu gerçek-
leştirmek için doğrudan diyaloga ihtiyaç 
olduğunu vurguladı. “Bizim tarihimiz bize 
komşularla barış içinde yaşamayı öğretti” di-
yerek Türkiye-İran işbirliğine dikkat çeken 
Büyükelçi Bikdeli, iki ülkenin yan yana yer 
aldığında kazandığını, ayrı düştüğünde ise 
kaybettiğini belirtti.

 Alireza Bikdeli kimdir?

1961 yılında doğan Alireza Bikdeli, evli ve 
iki çocuk babası. 1986-1988 yılları arasın-
da Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler II. Daire-
si Uzmanı olarak çalıştı. 1988-1991 yılları 
arasında İran İslam Cumhuriyeti Moskova 
Büyükelçi yardımcılığını yaptı. İran Dışişle-
ri Bakanlığı kariyeri kapsamında 1995 yılın-
da beş yıl süreyle görev yapacağı İran İslam 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliğine atandı. 
2007-2010 yılları arasında İran İslam Cum-
huriyeti Kıbrıs Büyükelçisi görevine getiril-
di. Daha sonra 2012 yılına kadar görevine 
Ortadoğu’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı 
asistanı olarak devam etti. 2012-Ocak 2013 
arasında Siyasal ve Uluslararası Araştırmalar 
Enstitüsü’nde Genel Direktör Yardımcısı 
idi. Bikdeli, 25 Şubat 2013’ten bugüne ise 
İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi 
görevini sürdürmektedir.

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün gelenekselleştirdiği ‘Diplomacy O’Clock’ konferanslar dizisinde Aralık ayı konuğu İran’ın Ankara Büyükelçisi 
Alireza Bikdeli idi. Büyükelçi Türkiye-İran ilişkilerini değerlendirdi

Atılım Üniversitesi, mobil cihazlar için özgün yazılım geliştirmeye davet ediyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yazılım yarışmasında, dereceye girenlere para ödülü yanı sıra sahiplerine 
uluslararası saygınlık kazandıracak Atılım Üniversitesi’nin imzasını taşıyan sertifika veriliyor

 � MAKBULE COŞKUN

İran ve Türkiye
ortak bir kültürü paylaşıyor

Atılım’da yazılım heyecanı başlıyor

 � ATILIM HABER
Atılım Üniversitesi Bilişim Grubu, üyele-
rinden en az biri Ankara’daki üniversitelerde 
öğrenci ya da mezun olan grupların katıla-
cağı 3. Yazılım Yarışması düzenliyor. Atılım 
Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden 
ön kayıt yapılabilecek yarışma için en geç 
15 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar 
başvurular kabul edilecek.

Atılım Üniversitesi Bilişim Grubu, Bil-
gisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri 
Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bö-
lümlerinin işbirliği ile kurulmuş. Yazılım 
Yarışması ile mobil cihazlar için özgün yazı-
lım geliştirilmesi  teşvik edilmesi amaçlanı-
yor. Toplumsal faydayı gözetecek herhangi 
bir konuda bir mobil uygulama ortaya ko-
nulabilmesi hedefleniyor. 

Yarışmaya 2-4 kişilik gruplar kayıt yaptıra-

bilecek. Katılımcı gruplarda en az bir kişinin 
Ankara'da bulunan üniversitelerin herhangi 
birinde lisans veya lisansüstü programların-
da öğrenci ya da mezun olması gerekiyor. 
Onbeş yaşından büyük Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşları ya da Türkiye’de oturma izni 
olan yabancı uyruklu kişiler diğer grup üye-
lerini oluşturabilecektir. Grup üyeleri içeri-
sinde lise öğrencileri de yer alabilecek.

Yarışmaya katılan her projede temel olarak 
“özgünlük” şartı aranacak. Yarışmaya sunul-
muş projelerin “daha önce herhangi bir ya-
rışmada ödül, telif hakkı ve patent almamış”, 
“hâlihazırda mevcut bir ürünün bütünü ya 
da kısmı parçası olarak üretilmemiş ve/veya 
satışa sunulmamış” olmaları gerekiyor.  

Yarışmaya sunulan ve ödül alan ürünlerin 
telif hakları ve kaynak kodları Atılım Üni-
versitesi adıyla GPL ya da LPGL kapsa-

mında proje sahipleri tarafından lisanslanıp 
kullanılabilecek.

Atılım Üniversitesi 3. Yazılım Yarışması için 
son başvuru tarihi 15 Nisan Cuma günü 
olarak ilan edilirken; başvuru aşaması ar-
dından 16-19 Nisan tarihleri arasında pro-
je kod ve dokümantasyon teslimi yapılması 
öngörülüyor. 

Atılım Üniversitesi’nin uzman kadrosundan 
oluşan jüri tarafından değerlendirme süre-
cinin ise 2-9 Mayıs tarihlerinde yapılması 
öngörülüyor. Jüri; özgünlük, kullanılabilir-
lik, uygulanabilirlik ile tasarım, kod ve do-
kümantasyon kalitesi kriterleri çerçevesinde 
değerlendirmede bulunacak.

Her yarışmada olduğu gibi en heyecanlı gün 
dereceye girenlerin ödüllendirileceği 12 Ma-
yıs Perşembe olacak. Törende, yarışma kap-
samında 4’ncü ve 5’nci olarak seçilecek proje 

sahiplerine ise mansiyon ödülü verilecek. İlk 
üçe girmeye hak kazanan proje sahiplerine 
para ödülü yanı sıra Atılım Üniversitesi’nin 
üretimi üçüncü nesil tabletlerden de hediye 
edilecek. Birinciye 1500 Türk Lirası, ikin-
ciye 1000 Türk Lirası ve üçüncüye ise 500 
Türk Lirası ödül verilecek.
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Atılım'da "yüksek atlama" Kadriye Zaim Kütüphanesi
okuyucusunu bekliyorAtılım Üniversitesi’nin İncek Kampüsü’nde 

öğrenciler ana giriş dışında güvenlik gerek-
çesiyle kapalı bulunan arka girişi kullan-
makta ısrarlı görünüyorlar. Kampüse komşu 
konutlarda yaşayan öğrencilerden bazıları 
kapalı arka kapıda adeta ‘yüksek atlama’ be-
cerilerini geliştiriyorlar. 

Atılım Üniversitesi’nde 
“Kim okula gelirken her 
gün tehlike yaşamak ister?” 
diye sorulduğunda öğrenci 
arkadaşlarımızdan bazıla-
rı tarafından risk alındı-
ğı gözlemleniyor. Atılım 
Üniversitesi’nin ana giriş 
kapısına sadece 150 met-
re mesafede bulunmasına 
karşın kapalı olan arka ka-
pıdan kampüse girmek için özellikle sabah-
ları öğrenciler arasında adeta sportif yarışma 
yapılıyor. 

Öğrenciler açısından adeta ‘yüksek atlama’ 
yarışına sahne olan arka kapı, Kadriye Zaim 
Kütüphanesi’nin arkasındaki otopark ile İn-
cek Süit Konutları arasında bulunuyor. Söz 
konusu konutlarda çoğunlukla Atılım öğ-
rencileri kalıyor. Atılım Kampüsü’nün gü-
ney doğusundaki tek kapı olmasına rağmen 

genellikle kapalı tutuluyor. Kapalı olması 
öğrencileri  durduramıyor. Birçok öğrenci, 
İncek Süit Konutları’ndan okula gelip gi-
derken uzun yolu kullanmak yerine demir 
parmaklıklar üzerinden atlayarak zor ve 
tehlikeli bir yöntemi tercih ediyor. Söz ko-
nusu kapıdan bir saat içinde ortalama otuz 
öğrenci bu tehlikeli yolu tercih ediyor. Bu 
parmaklıklar o kadar sivri ve tehlikeli ki 

üzerinden atlamak isteyen 
bir öğrencinin ayağı kay-
ması halinde ortaya çıka-
cak durum korkutuyor.

Üniversitemiz Güvenlik 
Müdürü Veli Yalçın, yaşa-
nan riskli tabloyu Atılım 
Haber’e değerlendirdi. Ana 
giriş kapısı ile söz konusu 
kapı arasında çok kısa bir 

mesafe bulunduğunu vurgulayan Yalçın, 
kontrolsüz geçişleri engellemek ve okulun 
güvenliğini sağlamak için ana giriş kapısı 
dışında başka kapı açılmadığını söyledi. 

Atılım Haber’in görüştüğü öğrenciler, her 
sabah yüksek atlama müsabakalarındaki 
gibi davranmak istemediklerini aktardılar. 
Öğrenciler, üniversite yönetimine kampüs 
ile güneydoğu yönündeki yerleşimler ara-
sında geçiş imkanı sağlayacak arka kapının 
kullanıma açılmasını istediler. 

Atılım Üniversitesi kampüsündeki Kadriye 
Zaim Kütüphanesi, 1998 yılında kurulmuş 
rağmen 85 bin kitap ve  92 bin elektronik 
kitap hacmine ulaştı. Modern mimarisi, ha-
vadar çalışma mekanları ve bireysel çalışma 
odalarıyla göz doldurmakta olan kütüphane 
hakkında Müdür Nilüfer Ünal, son verileri 
Atılım Haber ile paylaştı. Kütüphanede her 
geçen gün artan sayıda ziyaretçi ağırladıkla-
rını belirten Ünal, ancak ödünç kaynak ki-
tap alımı sayısını henüz düşük bulduklarını 
söyledi. 2015 yılı sonunda daha ümit verici 
rakamlar olmasını dilediklerini kaydeden 
Ünal, 5 bin 532 üyeli kütüphaneden 2014

yılında alınan kitap sayısının 2 bin 785 ol-
duğunu dile getirdi. 

Ayrıca okuyucu dostu “self-check” sistemi 
kullanılan kütüphane, yeni kitap alımı ko-
nusunda ise Atılım’ın ihtiyaçlarını karşıla-
maya yönelik bir strateji güdüyor. Kaynak 
eser alımında  öncelikle öğretim üyelerinin 
talep ettikleri kitapları getirdiklerini belirten 
Ünal, bu çerçevede yurtdışından da alım ya-
pıldığını aktardı. Eğer eserler yurtdışından 
gelmiyorsa sayılı günler içerisinde kütüpha-
ne raflarında yerini alıyor.

 � CANER ÇARKCI

Türkiye’de kadınlar, varlıklarını toplumsal 
yaşamda her alanda başarılı çalışmalarıy-
la ortaya koyuyor ve Cumhuriyet tarihinde 
öncülüğünü Sabiha Gökçen’in yaptığı sivil 
havacılıkta kadın pilot varlığına artık Atılım 
Üniversitesi de katkı sunuyor. Üniversite-
miz Pilotaj Bölümü’ndeki tek kadın öğrenci 
Berna Demirbilek'de, okulundaki ilk yılında 
heyecan içerisinde havacılıkta kadın pilot 
varlığının önemi ve havacılıktaki gelişmele-
re ilişkin görüşlerini Atılım Haber’e anlattı. 

Atılım Üniversitesi’nin Sivil Havacılık 
Yüksekokulu bünyesinde eğitim yelpazesi-
ne kattığı Pilotaj Bölümü’ndeki öğrencilik 
hayatına Antalya’dan gelerek başlayan De-
mirbilek, havacılığa gönül vermiş biri olarak 
hayallerini gerçekleştirmek üzere Ankara’da 
olduğunu söyledi. Demirbilek, Atılım Üni-
versitesi’nin sunduğu imkana minnettar ol-
duğunu belirterek, ilk 10 bininci arasındaki 
MF-4 puanıyla yüzde 100 burslu öğrenci 
olarak eğitim imkanına kavuştuğunu ifade 
etti.

Hayalindeki bölümü seçti

Antalya’daki liseden pek çok arkadaşının tıp 
bölümünü tercih ettiğini belirten Demirbi-
lek, ancak kendisinin çocuk hayali olarak pi-
lotluğu istediğini ve Atılım Üniversitesi’nin 
Pilotaj Bölümü için sunduğu bursluluk ola-
nağını öğrendiğinde geleceği için karar ver-
diğini anlattı. 

Mezuniyetinden sonra pilotluk mesleğinde 
yaşayabileceğini zorlukları da kısmen ön-
gördüğünü kaydeden Demirbilek, cinsiyeti 
bakımından özel bir engellemeyle karşılaş-
mayı ise beklemediğini dile getirerek, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Bu meslek öyle bir meslek ki en yakın ar-
kadaşınızın düğününde ya da cenazesinde 
siz dünyanın bir ucunda ya da havada ola-
caksınız. Gün gelecek, evleneceksiniz; eşiniz 
işe giderken siz uçuştan döneceksiniz. O eve 
gelirken siz tekrar uçuşa gidiyor olacaksınız. 
Birbirinizi bir müddet bu şekilde göreme-
yeceksiniz. İnsanlar tatil yaparken siz ya-
pamayacaksınız çünkü onları tatile götüren 
uçağı siz kullanacaksınız. Çocuğunuz ilk 
adımları attığında siz Belçika’ da, belki  Çin’ 
de ya da başka bir ülkede de olacaksınız er-
kek arkadaşınız uçuştasın, yatıdasın bana hiç 
vakit ayırmıyorsun diyecek ve siz o bunları 
söylerken bir an önce uyusam da dinlensem 
yarın tekrar uçuş var diye düşüneceksiniz. 
O yüzden bu mesleği seviyorsak ve birçok 
zorluklara göğüs gerebileceğimizi biliyorsak 
yapılması gerektiğine inanıyorum.”

Sağlığına özel önem veriyor

Atılım ailesinde burslu öğrencilik şansını 
yakalamasını sağlayan üniversite sınav sis-
temindeki başarısını ve Pilotaj Bölümü’nde 
uygulamalı olarak alacağı mesleki eğitimi-
nin de anahtarını “sağlık” olarak açıklayan 
Demirbilek, bölüm koşulları arasında ‘her 

yıl düzenli sağlık muayenesinden geçmek’ 
şartı bulunduğunu da söyledi. Bunun sivil 
havacılıkta başka hayatların emanet edildiği 
pilotluk açısından gerekli olduğunu belirten 
Demirbilek, Pilotaj Bölümü’nü seçmeyi dü-
şünebilecek gençlere yönelik olarak sağlıklı 
beden şartı için şu görüşlerini aktardı:

“Doğru ve sağlıklı düşünebilmek, çok şey 
öğrenerek başarılı olabilmek vücut ve ruh 
sağlığının yerinde olması ile mümkündür. 
İş pilotluk mesleğine gelince bunun önemi 
daha da çok artmakladır. Her yıl periyodik 
olarak yapılan sağlık taramasında en ufak 
bir problem çıkmaması için sağlıklı olmak, 
sağlık bilgilerini öğrenerek uygulamak, spor 
yapmak, dikkatli beslenmek, hastalıklar-
dan korunmak, mevsime göre giyinmek ve 
hastalanınca tedavi olmak gerekiyor diye 
düşünüyorum. Ayrıca alkol ve sigara da 
kullanmıyorum. Alkol ve sigara kullanan 
arkadaşlarıma da bir an önce bırakmalarını 
şiddetle tavsiye ediyorum.” 

Dünya çapında tanınmayı umut ediyor

Bu arada kendi bölümüne ilişkin dünyada-
ki tabloyu da yakından incelediğini belirten 
Berna Demirbilek, Pilotaj Bölümü’nü seçer-
ken bilinçli bir tercih yaptığının altını çiz-
di. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 
(ICAO) verilerini anımsatan Demirbilek, 
2014 yılında 3 milyar 2 milyon civarında 
insanın uçtuğunu ve ortalama bir yıl boyun-
ca 33 milyon uçuş sayısı ile rekor kırıldığını 
anımsattı. Geçmiş yıllara göre yüzde 5’lik 
pozitif yönde bir artışın söz konusu  oldu-
ğu belirten Demirbilek, 2030 yılında ise 
sivil havacılık kapsamında 6,4 milyar insa-
nın uçuş yapmasının beklendiğini aktardı. 
Böylesi bir gelişme için mutlaka eğitimli 
personele ihtiyaç duyulacağını kaydeden 
Demirbilek, bu nedenle de Atılım’da oldu-
ğunu anlattı. 

Atılım Haber’e hedeflerini de açıklayan De-
mirbilek, “İlk olarak Atılım Üniversitesi’nde 
alacağım temel havacılık eğitimini vizyo-
numla harmanlamayı umut ediyorum. Öğ-
rendiğim teknik ve teorik bilgilerimi pratik-
te de uygulayabilmemi sağlayacak hava yolu 
şirketlerinde çalışmak, mevcut olan bilgi 
dağarcığımı daha çok genişletip, meslek ha-
yatım boyunca edindiğim bilgi ve tecrübele-
rimi ülkem için kullanmak. Aynı zamanda 
dünya çapında tanınan ideal bir bayan pilot 
olmak” dedi. 

Gelişen ve sürekli büyümeye devam eden 
havacılık sektörünün her geçen gün daha 
çok pilot,  teknik veya sivil havacılık işlet-
mecisi personele ihtiyaç duyacağını söyleyen 
Demirbilek, “Öncelikle hayallerini gerçek-
leştirmek ve bilgi birikimlerini teknoloji ile 
birleştirerek gökyüzünde çelik kanatlar ola-
rak tüm pilot adayları arkadaşlarımızı ara-
mızda görmekten mutluluk duyar sağlıklı ve 
huzurlu dolu  güzel günler dilerim” dedi.

ICAO (International Civil Aviation Organiza-
tion) nedir?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında hava taşı-
macılığında meydana gelen politik ve teknik 
sorunların çözümüne esas genel düzenle-
menin yapılması amacıyla, Kasım 1944'de 
Chicago'da yapılan çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Burada 52 ülke temsilcisin-
ce hazırlanan “Uluslararası Sivil Havacılık 
Anlaşması”, 7 Aralık 1944'te Washington 
D.C.'de imzaya açılmıştır. Chicago Söz-
leşmesi olarak anılan anlaşma çerçevesinde,  
"Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı”nın 
(ICAO) kurulması öngörülmüştür. Türkiye 
ise, 5 Haziran 1945 tarihli  ve 4749 sayılı 
kanun ile anlaşmaya taraf olmuştur. Bugün 
itibariyle ICAO'ya üye olan ülke sayısı 188'e 
ulaşmıştır.

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğrencileri arasında 2015-2016 eğitim-öğretim yılında gelecekte gökyüzüne kadın imzasını atmaya hazırlanan Berna Demirbilek'de yer aldı

 � ERDEM ALINCA

Gökyüzüne kadın imzası Atılım ile atılacak
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Sanal alemde E-Sports Kulübü yarışıyor

Atılım gol gururunu yaşıyor

Çağımızda ‘elektronik spor’ kavramı kısaca 
e-spor olarak ifade ediliyor. İnternet tekno-
lojisiyle birlikte yaygınlaşan insanlar arasın-
daki hızlı iletişim biçimlerinden birisi de e-
spor faaliyetleri olarak karşımıza çıkabiliyor. 
Atılım Üniversitesi de çağımızdaki en yeni 
spor mecrasından uzak kalmadığını göstere-
rek, E-Sports Kulübü ile internet sahasında 
adından söz ettiriyor.

Atılım E-Sports Kulübü Başkanı ve Yazı-
lım Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi 
Gamze Keser, takım çalışması gerektiren bu 
en yeni spor alanı hakkında Atılım Haber’in 
sorularını yanıtladı. Keser, tutkuyla neler 
yaptıklarını, nasıl heyecan duyduklarını ve 
genel kanıya rağmen bilgisayar oyunu oy-
namanın insanlar için toplumsal dışlanmaya 
yol açmayacağını nasıl ortaya koyduklarını 
anlattı. 

Öncelikle e-spor dalını tıpkı basketbol gibi 
takım oyunu olarak gördüklerini belirten 

Keser, takımda herkesin bir görevinin ol-
duğunu ve diğer spor dallarında olduğu gibi 
bireysel yeteneğin de önemli olduğunu an-
cak takım halinde stratejik çalışma gerektir-
diğini söyledi.

“Gelecek turnuvalar için iddialıyız”

Dünyada eş zamanlı şekilde internet üze-
rinden turnuvalar düzenlendiğini kaydeden 
Keser, Atılım E-Sports Kulübü olarak dünya 
genelindeki turnuvaları takip etmeye başla-
dıklarını ve üniversite öğrencileri arasındaki 
yarışmalarda başarılı olmayı hedeflediklerini 
ifade etti. Bu arada Riot Games adlı şirket 
tarafından dünya çapında düzenlenen or-
ganizasyon olduğunu da anlatan Keser, bu 
şirket desteğiyle üniversite ve lise öğrencileri 
arasında düzenlenen ‘League Of Legends’ 
turnuvasını örnek gösterdi.

Üniversiteler arasında düzenlenen ‘League 
Of Legends’ turnuvasına katıldıklarını an-
cak yaşanan bazı aksaklıklar ve şanssızlıklar 
yüzünden dereceye giremediklerini söyleyen 

Gamze Keser, “Ancak gelecek turnavalar 
için iddialıyız. Ayrıca ilerleyen zamanlarda 
dünyada en çok tercih edilen Steam (çok 
oyunculu iletişim platformu) oyunlarından 
birisi olan ‘CS GO’ için de bir turnuva dü-
zenlenmesi söz konusu olacak” dedi.

Atılım E-Sport Kulübü’nün 50’si aktif ol-
mak üzere 150 kişilik üye topluluğuna sahip 
olduğunu da açıklayan Keser, Atılım Üni-
versitesi’nin yönetimi tarafından yeterince 
tanınmadıklarını ancak eğer kendi çalışma-
ları ve turnuvalarda üniversiteyi temsil güç-
leri görüldüğünde üniversiteden destek ala-
caklarına inandıklarını da sözlerine ekledi. 
Keser, tanınmak açısından Atılım Haber’in 
bu haberiyle kendilerine verdiği manevi 
destek için de teşekkür etti. 

Gamze Keser, son olarak internet üzerinden 
oynanan oyunlardan zevk alınamayacağını 
düşünenlere seslenerek, herkesi kendileriyle 
birlikte e-spor kapsamındaki oyunları de-
nemeye ve ön yargılarından kurtulmaya da 
davet etti.

Riot Games nedir?

ABD’nin Los Angeles kentinde 2006 yı-
lında kurulmuş bir oyun yaratım ve dağıtım 
şirketi olan Riot Games, çoğunluğu genç-
lerden oluşan bir çalışan kadrosuyla dünya 
piyasasına bilgisayar ve mobil cihazlar için 
elektronik oyunlar üretiyor. Fortune dergi-
si tarafından 2015 yılında çalışma koşulları 
açısından en iyi 100 şirketten birisi olarak 
gösterilen Riot Games, dünya çapında yüz-
binlerce kişi tarafından oynanan oyunlarıyla 
da dikkat çekiyor.

Atılım Üniversitesi bünyesinde 2000 yılın-
dan bugüne faaliyetlerini yürüten Futbol 
Takımı’nın kaptanlığını üstlenen İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’nden üçüncü sınıf 
öğrencisi Doğan Demir, takıma ilişkin de-
taylı bilgileri Atılım Haber’e anlattı.

Atılım Üniversitesi Futbol Takımı Kaptanı 
Doğan Demir, sadece sahada futbol oyna-
maya odaklı olmadıklarını ve bu nedenle 
salon futbolu olarak özetlenebilecek Futsal 
Takımı’na da Atılım’ın sahip olduğunu ifa-
de etti. Futsal Takımı’nın da kaptanı olan 
Demir, her iki takımına da verdiği destekten 
ötürü Atılım Üniversitesi Spor Koordina-
törü Semih Gökalp’a da öğrenciler olarak 
teşekkür borçlu olduklarını da dile getirdi.

Doğan Demir’in verdiği bilgilere göre; Fut-
bol Takımı 20 kişiden oluşurken; Futsal Ta-
kımı 15 kişilik bir oyuncu kadrosuna sahip 
bulunuyor. Üniversiteler arasındaki müsa-
bakalar bakımından oynayacakları üç ayrı 
lig söz konusu. Futbol Takımı, elemeler ile 
oluşturulan Süper Lig, Birinci Lig ve İkinci 
Lig’te mücadele etme şansını yakalayabili-
yor. Şu anda Atılım Üniversitesi Futbol Ta-
kımı, İkinci Lig kapsamında sahaya çıkıyor. 

Atılım Üniversitesi Futsal Takımı ise, üni-
versitemize şampiyonluklar kazandırmış bir 
geçmişiyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. 
Futsal Takımı’nın; 2004 yılında İkinci Lig 
Şampiyonluğu, 2008 yılında Birinci Lig 
Şampiyonluğu ve 2009 yılında ise Türkiye 
genelinde 6’ncılık dereceleri bulunuyor.

Takımda ağabey-kardeş ilişkisi
Kaptan Doğan Demir, futbol takımları sa-
yesinde öğrenciler arasında güçlü bağlar ku-
rulduğuna da dikkat çekti. Atılım Üniver-
sitesi’nde beşinci yılında olduğunu belirten 
Demir, ilk günden beri içerisinde yer aldığı 
takımlarda dostluğun her zaman mükem-
mel durumda olduğunu söyledi. Takıma 
yeni katılanlar bakımından genç, tecrübeli 
veya mezun olmasının hiç fark etmediğini 
her zaman örnek alınacak düzeyde ilişkiler 
kurulduğunu belirten Demir, “Takım için-
deki bu ağabey kardeş ilişkisinin her zaman 
artarak devam edeceğinden hiç şüphe duy-
muyorum” dedi.

Maddi destek de sağlanıyor

Atılım’ın her spor branşına da olduğu gibi 
futbola da son derece önem verdiğini kay-

deden Demir, bu manevi destek yanı sıra 
takımlarına şehir içi ve şehir dışı her turnu-
va ve organizasyonda öğrencilere her türlü 
maddi desteğin de sağlandığını söyledi. Ge-
rek konaklama ihtiyaçları gerekse spor mal-
zemelerindeki kaliteli seçimlerde Atılım’ın 
yönetimsel katkısına dikkat çeken Demir, 
ancak akademik takvim bakımından yaşa-
dıkları sıkıntıyı da ifade etti. 

Futbol turnuvası zamanlarında maçlar ya 
da antremanlar nedeniyle sınav günlerin-
de sıkıntıya düştüklerini açıklayan Doğan 
Demir, bazı hocalardan telafi sınav hakkı 
tanınması için anlayış ve spor takımlarına 
destek beklediklerini dile getirdi.

“Başvurmanız yeterli”

Atılım Üniversitesi’nin tüm öğrencileri-
ne de seslenen Demir, hem Futbol Takımı 
hem de Futsal Takımı için her zaman yeni 
oyun arkadaşları kazanmaya hazır oldukla-
rını vurguladı. Spor Koordinatörlüğü’nden 
bilgi alınabileceği gibi kendisi ve takım 
oyuncularıyla irtibat kurularak daha detay-
lı bilgi edinilebileceğini de belirten Demir, 

“Bu takımlara katılmak isteyen arkadaşlara 
diyebileceğim çok şey var ama bu deneyimi 
yaşamadan bilmek mümkün değil. Bu hava-
yı yaşamak ve bu takımın bir bireyi olmak 
için başvurmaları yeterlidir” diye konuştu.

Kısaca futbola bir bakış...

Futbol, kitleleri peşinden koşturan en 
önemli spor dalıdır. Yaş, cinsiyet, ırk ve din 
gibi aidiyetliklere bakılmaksızın herkesin 
sevdiği futbol, tarihi açısından ise Sümerli-
lere değin uzanan bir geçmişe sahip görün-
mektedir. Modern haliyle futbol, 1888 yılın-
da İngiltere’de profesyonel lig kurulmasıyla 
temellenmiştir. Dünyada yaygınlaşan futbol 
daha sonra 1904 yılında FİFA’nın kurulması 
ile dünya çapında organizasyona kavuşmuş-
tur. Dünya Kupası ilk olarak 1930 yılında 
Uruguay’da düzenlenmiştir. Türkiye’de ise 
futbol, 20’nci yüzyılda ilk takımlar oluşturu-
larak İstanbul başta olmak üzere oynanmaya 
başlanmasından beri önemli bir konuma sa-
hip olmuştur. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde 
Prof.Dr. İrfan Erdoğan ve Prof.Dr. Korkmaz 
Alemdar’ın, popüler kültür üzerine verdiği 
bilgiler çerçevesinde konuya bir başka açı-
dan da yaklaşmak mümkündür. Söz konusu 
bilgileri özetlediğimizde; futbol, televizyon 
ile yakın ilişki içerisine girerken; taraftar-
lar ‘müşteri’, stadyumlar ‘eğlence mabetleri’, 
futbol kulüpleri birer ‘ekonomik işletme’, 
futbolcular alınıp satılan birer ‘mal’ haline 
gelmişlerdir. Yıldız futbolcular kişisel imaj-
ları ile kamuoyuna mesajlar veren, reklam-
larda oynayan, podyumlara çıkan, markalı 
ürünlerin tanıtıcısı olmuşlardır.

Spor artık sahalarda, salonlarda, pistlerde değil internet teknolojiyle birlikte değişen çağımızda sanal alemde de boy gösteriyor. Atılım Üniversitesi’nin dinamik öğrencileri de her 
alanda çağa ayak uydurmakta başarı göstererek, sanal alemde sportif faaliyetlerde E-Sports Kulübü çatısı altında faaliyet gösteriyorlar

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü gözetimindeki üniversitemiz okul takımlarını Atılım Haber olarak tanıtmaya ve mercek altına almaya devam ediyoruz
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Ankara'nın bilinen "o" meşhur ayazının yaşandığı şu Ocak ayında izleyici daha çok sinema salonlarını tercih edecek. Ocak ve Şubat aylarında vizyona 
girecek filmleri ara tatilide düşünerek sizler için değerlendirdik. Bu arada kitap okumanında tam zamanıdır diye düşünüyoruz.
İyi seyirler...

 Dheepan                    1 Ocak 2016

Film Jacques Audiard tarafından yönetilen 
drama. Sri Lanka özgürlük savaşçısı olan 
Dheepan’ın ülkesinden kaçıp mülteci kam-
pına yerleşmesiyle başlıyor.  Kaçtığı ülkede 
daha rahat oturma izni alabilmek için ölü 
bir kadın ve kızına ait kimlikleri almasıyla 
Dheepan’ın yeni hayatına uyum sağlamaya 
sürecini izliyoruz. Film ayrıca Altın Palmiye 
Ödülü'lü.

 The Big Short        8 Ocak 2016 
 (Büyük Açık)

Dünyadaki ekonomik sistem içerisinde 
modern bankacılığın karanlık yüzünü gös-
teren bir film. Michael Lewis’in çok satan 
romanından uyarlanan filmin başrollerinde 
tanıdık simalar göze çarpıyor. Yönetmen 
koltuğunda “Ant-Man” filmiyle adından söz 
ettiren Adam McKay otururken, başrolle-
rinde Brad Pitt, Christian Bale, Karen Gil-
lan, Finn Wittrock’un oynuyor.

 El Club                      15 Ocak 2016

Şili yapımı olan film sahil kasabasında aynı 
evi paylaşan bir grup rahibi anlatıyor. Berlin 
Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’nü alan 
film günahlara odaklanıyor. Film, paylaştık-
ları aynı ev çatısı altında rahiplerin kendi 
günahları ve içlerindeki karanlık tarafları 
akıcı bir hikâye ile izleyicilerine sunuyor. 
39 yaşındaki yönetmen Pablo Larraín Mat-
te’nin yönettiği film ocak ayındaki bir diğer 
başarılı dram.

 Dirty Grandpa       22 Ocak 2016

İddialı bu komedi filmini, “Borat”, “Brüno” 
ve “Diktatör” filmleri ile komedi alanında 
kendinden söz ettiren bir yazar olan Dan 
Mazer’ın yönetiyor. Filmde Robert De Niro, 
Zac Efron ve Dermot Mulroney oynuyor. 
Büyükbabası Dick ile bahar tatili için Flori-
da’ya giden Jason’ın yaşadığı maceraları an-
latan film, Robert De Niro’nun oyunculuğu 
ve hikayesiyle dikkat çekiyor.

 The Revenant      22 Ocak 2016
 (Diriliş)

Meksikalı yönetmen Alejandro González 
Iñárritu’nun yönettiği filmin başrolünde 
Leonardo DiCaprio oynuyor. DiCaprio’nun 
canlandırdığı İskoç avcı Hugh Glass, bir 
keşif gezisinde bir ayı tarafından saldırıya 
uğrar. Ağır yaralanan Glass hayatta kalma 
umudu olmadığı gerekçesi ile vahşi doğada 
ölüme terk edilir. Hayatta kalmayı başaran 
Glass, oğlunu da öldüren John Fitzgerald’a 
(Tom Hardy) duyduğu intikam ile tüm 
Amerika’yı baştan başa dolaşmaya başlar. 

 Louder Than Bombs
 (Sessiz Çığlık)            12 Şubat 2016

Özellikle 2014 yılında “Körlük” filmi ile 
adından söz ettiren Norveçli yönetmen Joa-
chim Trier’in yeni filmi. ‘Sessiz Çığlık’ filmi, 
bir ailenin yaşadığı kayıp ile nasıl başa çık-
tığını anlatıyor. Cannes Film Festivali’nde 
Jüri Özel Ödülü alan film, dram tarzında 
gösterime giren filmlerden bir diğeri.

 Deadpool               12 Şubat 2016

Bu film, hayranlarınca sabırsızlıkla bekle-
niyor. Alışılmadık bir süper kahraman olan 
Deadpool’u anlatan filmin yönetmen koltu-
ğunda Tim Miller var. Bir Marvel süperkah-
ramanı olan Deadpool’u canlandıran oyun-
cu ise Ryan Reynolds. Teşhisleri sonunda 
kanser olduğunu öğrenen Wade Wilson’ın 
intikam hikâyesi anlatılıyor. Filmde Weapon 
X programında aradığını bulamayan “Dead-
pool”, aksiyon sahneleri ile sevenlerine eğ-
lenceli dakikalar yaşatacak gibi görünüyor.

 Misconduct           26 Şubat 2016

Shintaro Shimosawa tarafından yönetilen 
filmde “Kuzuların Sessizliği” filmi ile tanıdı-
ğımız Philip Anthony Hopkins arzı endam 
edecek. Ayrıca bir başka güçlü oyuncu Al 
Pacino’yu izleyebileceğiz. Genç bir avukat, 
büyük bir ilaç firmasının şantaj ve yolsuzlu-
ğa karışmış patronuna karşı bir davaya bak-
maya başlamasıyla kendini çetrefilli bir olay-
lar örgüsünün içinde buluyor. Film gerilim 
kategorisinde izleyicilerle buluşacak.

 Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları              Haruki Murakami

Doğan Kitap’ın yayınladığı Haruki Murakami kitapları ilginç kapak tasarımları ile dikkat 
çekiyor. Kitaplar, Hüseyin Can Erkin tarafından Türkçe’ye kazandırılıyor. İlk eserini 1979 
yılında yazmış olan Haruki Murakami 1985 yılından sonra oldukça tanınmış olsa da ülke-
mizde özellikle son yıllarda okunmaya başlamış bir yazar. Roman otuzlu yaşlarında istas-
yonlara karşı duyduğu sevgi dışında pek sıra dışı yanı olmayan, yaptığı işi olan mühendisliği 
seven Tsukuru Tazaki’nin etrafında dönüyor. Yıllar önce çok sevdiği beş kişilik arkadaş gru-
bunun kendisinin bilmediği bir sebepten ötürü ona sırtını dönmesiyle şok olan Tsukuru, hiç 
soru sormadan yazgısını kabulleniyor. Bu kabullenişte kendisi dışındaki herkesin soyadının 
bir renk içermesi (ak, mavi, kara, kırmızı) yüzünden başından beri biraz dışlanmış hisset-
mesi de etkili oluyor. Renksiz Tsukuru’u derin bir dışlanmışlık hissi ile 
üniversiteye geri dönüyor. Kendisi Tokyo’da eğitimine devam ederken, 
hayatına giren diğer bir ‘renkli’ arkadaşının da onu sebepsiz terk edi-
şiyle kendisini daha da yalnız hissediyor. Hayatı sıradan seyrinde akıp 
giderken bir kadınla tanışıyor Tsukuru, tam on altı yıl sonra Sara ile... 
Tsukuru’nun hâlâ kanamakta olan soyutlanma ve terk ediliş yarasını 
fark eden ancak oldukça da meşgul bir kadın olan Sara, onu arkadaşları 
ile konuşup kendisini terk etmelerindeki sebebi bulmak için cesaret-
lendiriyor. Bunun üzerine Tsukuru dört arkadaşını da ziyaret ediyor; 
öğrendiği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor ve hepsinden hikâ-
yesini dinliyor.

Ayın Satırları
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