
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 39 bin 500 metrekare 
fiziksel alanıyla birlikte alanında öncü akademik isimlerle vakıf 
üniversiteleri arasında farkını ortaya koyuyor. Mühendislik 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, Atılım çatısı altında 
yaklaşık yedi yıldır sürdürdüğü dekanlık görevi boyunca daha ileri 
noktaya taşımak üzere çalıştığı fakültesindeki son tabloyu Atılım 
Haber ile paylaştı. 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini devrederek, emeklilik 
hayatına geçiş yapma hazırlıkları içinde olan Özbayoğlu, fakültesini 
Atılım ailesi içerisinde lokomotif konumunda gördüğünü söyledi. 
Mütevelli Heyeti’nin de mühendislik alanına önem verdiğini 
kaydeden Özbayoğlu, bu nedenle de Atılım’ın fakülteye özellikle 
yatırımyaptığını kaydetti. 
Sayısal bakımdan İstanbul’da çok sayıda vakıf üniversiteleri 
bulunduğunu ancak Ankara’nın eğitimdeki öncü rolünü 
unutmamak gerektiğini anımsatan Özbayoğlu, “Akademik öğretim 
üyesi sayısı ve uzmanlık alanları yönünden de biz kuvvetliyiz, ama 
esas farkımız laboratuvar sayısı üstünlüğümüz. Fakültemizde yedisi 
ileri araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 95 laboratuvar 
var. Hiçbir vakıf üniversitesinde mühendislik alanında bu kadar 
kuvvetli alt yapı yok” dedi. 

Fakülte bünyesinde araştırma-geliştirme faaliyetlerine ciddi 
yatırım içerisinde olduklarını da vurgulayan Özbayoğlu, yeni Ar-
Ge projeleriyle de üniversite-endüstri işbirliğini güçlendirmek 
istediklerinin altını çizdi. Özbayoğlu, “Bizim laboratuvarlarımızın 
alt yapıları çok sağlam, Mütevelli Heyeti bunun önemini kavramış 
vaziyette ve yatırımlarını laboratuvarlara dönük yaptı. Özellikle 
Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Savunma Sanayi, 
Otomotiv Sanayi, İmalat Sanayi konusunda ileri teknolojik 
çalışmaları yürütebilecek potansiyele sahip. Özellikle kamu 
kuruluşlarının bu olanaklardan proje vererek yararlanmaları kendi 
menfaatlerinedir. Maddi desteğin artması için çaba sarfediyoruz” 
diye konuştu.
Mezuniyetinden bugüne kesintisiz 50 yıldır çalışma hayatında 
olduğunu belirten Özbayoğlu, bunun 47 yılını akademide 
geçirdiğini ifade etti. Atılım’ın ailesinin bir parçası olarak dekanlık 
görevinde altı yılı aşkın süredir bulunduğunu ve artık veda 
etmeye hazırladığını da söyleyen Özbayoğlu, halefine de özellikle 
endüstriyle ilişkileri geliştirmeyi tavsiye etti.
Liseli gençlere de seslenen Özbayoğlu, özellikle Ankara’da 
yaşayanlara muhakkak Atılım’ın kampüsünü ziyaret etmelerini 
ve ilgilendikleri bölüme ilişkin doğrudan yerinde görerek bilgi 
almalarını da öğütledi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke ve Yase-
min Öney Cankurtaran, İşletme Kulübü’nün davetiyle Atılım 
Üniversitesi’ne konuk oldu. Atılım Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yıldırım Üçtuğ’un ev sahipliğinde Orhan Zaim Konferans 
Salonu’nda gençlerle buluşan Böke ve Cankurtaran, Türkiye’de 
siyasetin güncel başlıklarından gençlik sorunlarına değin birbi-
rinden farklı konularda görüşlerini ifade etti. 
Böke, İşletme Kulübü’nün organize ettiği toplantıda sözlerine, 
“Yarına dair ortak bir hayal kurmaya çok ihtiyacımız var bu açı-
dan karanlık gözüken Türkiye gündeminin aydınlığı olan siz 
değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
rum” diyerek başladı. Gençlere ortak bir Türkiye hayali için ça-
lışmaları çağrısında bulunan Böke, “Günlük hayatımızın içine 
girmesi gereken bir şey; günlük hayatımızın en önemli parçası 
ve geleceğimizin inşası olarak sizlerde doğrudan siyasetin ana 
aktörlerisiniz. Farklılıklardan bir birliktelik çıkarmanın siyase-
tin en temel görevi olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum” 
değerlendirmesini yaptı. 
Öğrencilerce yöneltilen sorularla oldukça heyacanlı yaşanan 
toplantıya katılımları nedeniyle Rektör Üçtuğ, Böke’ye bir 

plaket takdiminde de bulundu. İşletme Kulübü öğrencileri de, 
CHP’nin her iki kadın yöneticisine ayrıca çiçek buketleri de 
sundu. 
Toplantı ardından Atılım Haber’in siyaset ve halkla ilişkiler 
alanıyla ilgili sorularını yanıtlayan Cankurtaran ise, “Sorunu 
çözebilmek için sorunu gerçekten hissedebilmek önemlidir ya 
da bir konuya katkı sağlayabilmek için, ileri seviyeye getirebil-
mek için o konuya çok hakim olmalı ve hissetmeniz gerekir Bu 
nedenle halk ile ilişki kurarken diyalog çok önemlidir. ‘Sizinle 
birlikteyiz’ cümlesini kullanırken ki samimiyetiniz ve hissede-
rek söylemeniz önemlidir” dedi.

Türkiye, geçtiğimiz yaz aylarından bugü-
ne terör saldırılarıyla sarsılmasına karşın 
birlik ve bütünlük içerisinde gelecek için 
umudunu koruyor. Atılım Üniversitesi 
ailesi de, son altı ay içerisinde Ankara’da 
yaşanan bombalı terör saldırılarından il-
kinde öğrencisi Başak Sidar Çevik’i kay-
betmenin acısını unutmadan gençler için 
çalışmayı sürdürüyor. 
Ankara’da geçtiğimiz yıl 10 Ekim’de 
Ankara Garı’nda yaşanan canlı bomba 
saldırısı ardından 17 Şubat’ta ve son ola-
rak kentin merkezi Kızılay’da 13 Mart’ta 
terör saldırıları gerçekleşmesi herkesi 
tedirginliğe itti. Başkent’in güçlü eğitim 
kurumlarından birisi olan Atılım Üni-
versitesi ise, terörle yaratılmaya çalışılan 
bu korku ortamına karşın akademik-ida-
ri kadrosu ve öğrencileriyle birlikte terör 
karşısında geri adım atılmayacağı mesa-
jını açık şekilde verdi. 
Ankara’da ulaşım açısından önemli bir 
güzergah noktası olarak Kızılay’daki te-

rör olayı, tüm Ankaralılar da olduğu üze-
re Atılım ailesinde de tedirginlik yaratsa 
da alınan güvenlik önlemleriyle huzurlu 
bir eğitim ortamı sağlandığı gözlendi. 
Atılım ailesi mensuplarının güvenlikleri-
ni sağlama amacıyla önlemleri arttırdık-
larını kaydeden Güvenlik Müdürü Veli 
Yalçın da, Atılım Haber’e, yerleşkeye giriş 
çıkışların tam bir denetim altında oldu-
ğunu söyledi. Yalçın, hergün 3 bin 100 
aracın giriş yaptığı yerleşkede, plaka ta-
nıma sisteminin yanı sıra araçların giriş 
kartı bulundurmasıyla ilgili de denetim 
yapıldığını aktardı. Yerleşkede ayrıca 
güvenlik amacıyla kurulan 152 kamera 
sürekli kayıt yapıldığını açıklayan Yalçın, 
şüpheli paket ve benzeri eşyaların sürekli 
takip altında olduğunu, öğrencilerin ve 
çalışanların uyarıları ile güvenlik ele-
manlarının bu tür eşyaları denetim altına 
aldığını belirtti. 
Atılım Üniversitesi Güvenlik Müdürü 
Veli Yalçın, çok önemli bir güvenlik ön-

lemini yakın zamanda hayata geçirmek 
için çalıştıklarını da açıkladı. Yalçın’ın 
verdiği bilgiye göre, büyük olasılıkla bu 
yıl, patlayıcılara karşı özel eğitimli bir 
köpek güvenlik ekibine katılacak. Yer-
leşkede can ve mal güvenliğinin önemli 
olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun için 
bütün öğrencilerin ve çalışanların gü-
venlik elemanlarının uyarılarına uyma-
larının ve işbirliği yapmalarının önemli 
olduğunun altını çizdi.
Bu arada Atılım Üniversitesi öğrencile-
ri de, 17 Mart tarihinde düzenledikleri 
etkinlikle terör nedeniyle hayatını kay-
bedenleri anımsayarak terör karşı ortak 
duruşlarını ortaya koydu. 

Devamı sayfa 8 ve 9’da

Devamı sayfa 2'de

Devamı sayfa 4'de

Atılım mühendislikte fark yaratmayı sürdürüyor

Siyasetçiler Atılım’da gençlerle buluştu

Atılım merkezleriyle
fark yaratıyor

Atılım Üniversitesi bünyesinde araştırma ve geliştirmeye dayalı 
özel merkez oluşumlarıyla uygulamalı eğitim bakımından ciddi 
bir farklılığını ortaya koyuyor.
Mühendislik Fakültesi’nin alt yapısı üzerinden yükselen Metal 
Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, otomotiv ve savunma 
sektörleri başta olmak üzere endüstri için hayati nitelikte hiz-

metleri sunabiliyor. 2010 
yılından beri hizmetlerini 
devam ettiren Metal Şe-
killendirme Mükemme-
liyet Merkezi, Prof. Dr. 
Bilgin Kaftanoğlu’nun 
uzmanlığı altında faaliyet-
lerini yürütüyor.

‘Kariyere Atılım’
hız kesmiyor

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün düzenlendiği ‘Ka-
riyere Atılım’ günleri, Mart ayında kendi mesleğinde söz sahibi 
olmuş iki önemli ismi ağırladı. Türk Traktör İnsan Kaynakları 
Müdürü Ceren Ertem ile Acıbadem Ankara Hastanesi Direk-
törü Nihan Karaçam Salkaya, Atılım Üniversitesi’nin öğrenci-
leriyle buluştu.
Ertem, öğrencilere üniversite yıllarını iyi değerlendirmeleri 
tavsiyesinde bulunurken, “Öğrenciler mutlaka farklı projelerde 
yer almalı ve farklı deneyimler kazanmalı. Sadece ders açısın-
dan değil, sosyal anlamda da kendilerini geliştirmeli” dedi.

Devamı sayfa 3'de

“Anadolu’da Kültür ve
İletişim Sempozyum”

için geri sayım
Atılım Üniversitesi adına organizasyon sürecini Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü’nün yürüttüğü “Anadolu’da Kültür ve 
İletişim Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” başlıklı sempozyum 
için hazırlıklar devam ediyor.
Sempozyumla ilgili hazırlıklar çerçevesinde medya desteği ko-
nusunda Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek 
de, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün konuğu olarak 
ağırlandı.

Devamı sayfa 13'de

Devamı sayfa 12, 13 ve 14'de

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ Yasemin Öney Cankurtaran Selin Sayek Böke

www.atilim.edu.tr

Terör 
hayat akışını
engelleyemez



CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney CANKURTARAN, siyaset alanında iletişim bilimi ve arasındaki ilişkiyi partisindeki sorumluluğu 
itibariyle yorumladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke,
Atılım Üniversitesi öğrencilerine yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geçtiği zor günlerde birlik çağrısında bulundu

CHP’nin halkla ilişkilerini yönetmekle görevli Genel Baş-
kan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, “İlişkiyi ku-
rarken hitap edilen halk önemlidir. En önemli şey herkesle 
eşit mesafede durabilmeyi başarabilmektir. Ötekileştirme-
den ve Türkiye gibi kutuplaşmanın iyice derinleştiği bir 
yerde kuracağınız tüm ilişkilerde, ilk hedef olarak herke-
se eşit olduğunu göstermek, önyargılardan arınmış olarak 
yaklaşmayı kendinizle içselleştirmeniz çok önemlidir” dedi.

Konferans sonrasında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bö-
lümü öğrencileriyle buluşan Cankurtaran, Atılım Haber’in 
siyasete, halkla ilişkiler alanına ve güncel gelişmelere ilişkin 
sorularını ise şöyle yanıtladı:

Atılım Haber: Son dönemde Türkiye’de yaşanan terör 
olaylarına sizce halkımız nasıl tepki veriyor? Bu konuda-
ki görüşleriniz nedir?

Cankurtaran: İnsanlarda korku, belirsizlik hakim. İnsan-
lar her konuda önünü görmek ister. Fakat şu an Türkiye’de 
maalesef terör konusunda önümüzü göremiyoruz ve önü-
müzü göremediğimiz yerde hakim olacak duygu korkudur. 
Korku, eğer parametre sonucu ortaya çıkıyorsa suçlamayı 
getirir, sebebini araştırır ve buna sebep olanı suçlar. Şu anda 
halk bence siyaseti suçluyor. Eğer bir yerde bomba patlı-
yorsa bunun sorumlusu emniyettir. Yani halkı korumakla 
görevli, sorumluluğu bu olan birimlerdir. Devlet aygıtının 
en önemi, görevi halkın kendini güvende hissetmesini sağ-
lamaktır. İnsanların mülkiyet hakkı, insani hakları vardır ve 
devletin sorumluluğunda bunlar sırasıyla yerini alır. Dev-
letin en büyük görevi güvenliği sağlamaktır. Bu noktadan 
baktığımızda bugün ben bir siyasetçi olarak utanıyorum 
ve cevap veremiyorum. Ben halkımızdan da özür diliyo-
rum Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara gelmeliydik 
ve terör konusunu çözmeliydik. Eğer bu meseleler parla-
mentoda, TBMM’de tartışılıp çözüm aransaydı sorun orta-
dan kalkacaktı. Bizim haklı olduğumuzu söylüyorlar. Hem 
hükümet hem de diğer partiler söylüyor bunu. Biz iktidar 
olsaydık, şu an bu durumda olunmayacaktı, bombalar pat-
lamayacaktı diye rahatlıkla söyleyebiliyorum. O zaman 
bende bunun sorumlusuyum, çünkü biz iktidar olamadık. 
Bir şeyi bir yerde eksik yaptık ve oy olamadık, bugün bütün 
siyasetçiler olarak da bundan sorumluyuz. Bizim sorumlu-

luğumuz, iktidar olmayı başaramamaktandır.

A.H: Siyasette halkla ilişkiler sizce nasıl yürütülmeli, ne-
lere dikkat edilmelidir?

Cankurtaran: İlişkiyi kurarken hitap edilen halk önemlidir. 
En önemli şey herkesle eşit mesafede durabilmeyi başara-
bilmektir. Ötekileştirmeden ve de Türkiye gibi kutuplaşma-
nın iyice derinleştiği bir yerde kuracağınız tüm ilişkilerde, 
ilk hedef olarak herkese eşit olduğunu göstermek, önyargı-
lardan arınmış olarak yaklaşmayı kendinizle içselleştirme-
niz çok önemlidir. Bilinçaltınızda ötekileştirilmiş bir nokta 
varsa ilişkiye direkt yansır. İkinci en önemli nokta, samimi 
olmak ve empati kurabilmektir. Hiçbir kimse başkasıyla 
benzer değildir, hiçbir toplum birbirinin eşi olmaz. Fark-
lılıklara yaklaşırken, eğer farklılıklar sorun yaratabilecek 
noktadaysa, empati kurulması çok daha önemli hale gelir. 
Sorunu çözebilmek için, sorunu gerçekten hissedebilmek 
önemlidir ya da bir konuya katkı sağlayabilmek için, ileri 
seviyeye getirebilmek için, o konuya çok hakim olmalı ve 
hissetmeniz gerekir. Bu nedenle, halk ile ilişki kurarken di-
yalog çok önemlidir. ‘Sizinle birlikteyiz’ cümlesini kullanır-
ken ki samimiyetiniz ve hissederek söylemeniz önemlidir. 
‘Sizinle iç içeyiz’den ziyade ‘sizin yanınızdayız ve beraberiz’ 
demek ayrıdır. 

A.H: Geçmişte gençlerin apolitik olması hedeflenmişti. 
Sizce gençler politik olursa üniversitelerde çatışma olur 
mu yoksa apolitik mi olmalılar?

Cankurtaran: Gençlerin politik olması; gençlerin şiddet 
ya da çatışma içinde olması demek değildir. Biz gençlerin 
siyasette düşünen, mekanizmaları hareket ettiren, hareke-
te geçirecek tavırları ve direnci koyan, ideolojik olarak bi-
linçli olma noktasında politikaya katılımlarını destekliyo-
ruz. Gençlerin karşı gruplarla şiddet boyutunda çatışmaya 
girmelerini hiçbir zaman desteklemiyoruz. Ben genel ola-
rak Türkiye’deki gençlerin bilinç düzeyine baktığımda da 
aslında bundan önceki farklılıklarda, 1980 öncesi çatışma 
tuzağına düşmeyeceklerini düşünüyorum. Daha bilinçli bir 
gençlik var ve 1980 öncesi çatışmaya bakarsak çok ciddi 
anlamda bir dış gücün etkisi olduğunu görüyoruz. Böl-par-
çala-yok et tekniği ile parçalanmıştır. Hatta birbirleriyle 

çatışmaları sağlanmıştır. Ben bugün 21.yüzyıl gençlerine 
baktığımda bilinç düzeylerinin çok daha yüksek olduğunu 
görüyorum. Dışardan etkileşimin hele ki küreselleşmeyle, 
yeni medyayla, dünyada neler olduğuna hakim olan genç-
lerin bir şekilde çatışma ortamına itilirken çok daha bi-
linçli olacağını düşünüyorum. Kendilerini sadece çatışma 
ve şiddet üzerinden değil, farklı platform üzerinden ifade 
edebileceklerini düşünüyorum. Aksiyon, sadece fiziksel ak-
siyon değildir, çok daha üst seviyede düşünülmesi gereken 
bir olgu olarak kavradıklarını düşünüyorum. Bu konuda 
gençlerimizden çok ümitliyim. Gençlerin siyasete girme 
korkusu olduğunu bunun da kutuplaşmadan ileri geldiğini 
söyleyebiliriz. “Hangi tarafta olursak işi bulabilirim” endi-
şeleri var. Kendi ideolojilerini paylaşmaktan, karşısındakini 
ikna etmekten çok korkuyorlar. Açıkçası kimse rengini belli 
etmek istemiyor. En tehlikeli noktanın bu olduğunu düşü-
nüyorum çünkü, rengini belli etmemek sizi apolitik gösterir 
ve apolitik göstermek zaman içerisinde de az düşünmeye 
sebep olur. Az düşündükçe de sistemin götürdüğü yere gi-
dersiniz. Bir gün sabah kalkarsınız ki annenizin, babanızın 
nesiller boyu taşıdığı ezber bozulmuş, bambaşka bir dünya-
nın kurallarını yaşamaya başlarsınız. Bu nedenle, gençlerin 
kesinlikle apolitik olmaması fakat politikayı da şiddet ve 
çatışma olarak algılamamaları gerektiğini düşünüyorum.

CHP genel başkan yardımcıları Selin Sayek Böke ve Yase-
min Öney Cankurtaran, Atılım Üniversitesi İşletme Kulü-
bü’nün konuğu oldular. Böke, gençlerin geleceğimizin inşa-
sında siyasetin doğrudan ana aktörleri olduğunu belirterek, 
“Farklılıklardan bir birliktelik çıkarmanın siyasetin ve he-
pimizin en temel görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum” 
dedi.

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, 24 Mart tari-
hinde gerçekleşen konferansta moderatörlüğü de üstlendi. 
Neden Atılım Üniversitesi’ne konuk olduklarını anlatan 
Cankurtaran, “Biz gençlerimize çok güveniyoruz bugün 
buradayız çünkü yarın geleceğimizin sizin elinizde olduğu-
nu biliyoruz ve bütün projelerimizi gençlerimiz için yapma-

ya çalışıyoruz” dedi. CHP olarak gençlere yönelik “diyalog” 
projesi başlattıklarını kaydeden Cankurtaran, üniversitemiz 
içinse “Atılım Üniversitesi 20 yıllık bir üniversite ama bu-
gün Türkiye’ye baktığımız da gerek teknolojik gelişim, ge-
rek bilimsel araştırma açısından oldukça ileri bir noktaya 
ulaşmış durumda” değerlendirmesini yaptı. 

Aktif siyasete geçiş yapmadan önce akademik kariyerini 
sürdürdüğünü ve ders verdiğini anımsatan Doç. Dr. Böke, 
öğrencilerle yeniden birlikte olmayı çok özlediği ve kon-
ferans öncesinde Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yıldırım Üçtuğ’un ev sahipliğindeki buluşmada hocalarla 
yaptığı görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti.

“Ortak bir Türkiye hayali”

“Yarına dair ortak bir hayal kurmaya çok ihtiyacımız var 
bu açıdan karanlık gözüken Türkiye gündeminin aydınlığı 
olan siz değerli gençlerle bir arada olmaktan büyük mutlu-
luk duyuyorum” diyen Böke, ortak bir Türkiye hayali kur-
maya ve bu hayal için de birbirimizi duymaya, dinlemeye 
ve anlamaya ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bunun geleceği 
temsil eden üniversite öğrencileri olmadan olamayacağını 
vurgulayan Böke, “Sizi içinize kapatmak isteyen bir Tür-
kiye değil, sizi dışa açacak, kendinize yaptığınız yatırımın 
karşılığını alabileceğiniz bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu ha-
yali ancak ve ancak beraber kurabiliriz. Beraber kurulacak 
her gelecekte, önce bugüne dair durumu doğru tespit edip, 
ortak akıl üretmemiz gerek. Bu ortak aklın da siyaset me-
kanizmasında üretilmesi gerekiyor” dedi.  

Türkiye’de siyaset için genellikle dar bir tanımlama yapıldı-
ğını kaydeden Böke, mesela “siyasette tıkanma” denildiğin-
de de bu dar anlamın kullanıldığını ifade etti. Böke, “Siyaset 
dediğimiz şey meclis ile tanımlı değil, siyaset dediğimiz şey, 
sadece siyasi kurumlar ile de tanımlı değil. Esasında siya-
set sizin kendi hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için bir araç 
olarak kullanacağınız zeminlerden bir tanesi ve toplumsal 
olması gereken bir şey. Günlük hayatımızın içine girme-
si gereken bir şey; günlük hayatımızın en önemli parçası 
ve geleceğimizin inşası olarak sizlerde doğrudan siyasetin 
ana aktörlerisiniz. Farklılıklardan bir birliktelik çıkarmanın 
siyasetin en temel görevi olduğunu buradan hatırlatmak is-
tiyorum” dedi. 

Konferans sonrasında Rektör Prof. Dr. Üçtuğ, Böke’ye bir 
katılım plaketi takdim etti. İşletme Kulübü öğrencileri de 
Sayek ve Cankutaran, ile birlikte günün anısına fotoğraf 
çektirdi. Konferansı yakından takip eden İletişim Kulübü 
üyesi öğrencileri de Atılım Haber objektifine gülümsedi.

Yasemin Öney Cankurtaran kimdir?

CHP Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı CANKURTARAN, 1970 Ankara 
doğumlu. Memur ailesi nedeniyle farklı okullarda sür-
dürdüğü eğitimini Diyarbakır Lisesi, ardından Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde sürdürdü. 
Öğrenciliği sırasında TBMM bünyesindeki araştırma-
lara katıldı; mezuniyeti sonrasında Berlin'de Friedrich 
Naumann Vakfı’nda ve vakfın temsilcisi olarak Lond-
ra'da Sosyalist Enternasyonel’de çalıştı. Türkiye’ye 
dönüşünden sonra sermaye piyasaları ve finans konu-
sunda  çalıştı ve kendi şirketini kurdu. Aynı dönemde 
Takasbank, TOBB Sermaye Piyasaları Meclisi, TSPB 
gibi öz düzenleyici kurumlarda ve İMKB’de yönetici-
lik görevlerinde bulundu.

� CANER ÇARKÇI

Siyasette halkla ilişkiler nasıl yürütülmeli?

Böke: “Farklılıklarımızdan birliktelik çıkarmalıyız"

� CANER ÇARKÇI

Yasemin Öney Cankurtaran Selin Sayek Böke
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Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya, iş görüşmelerinde herkese 
saygı gösterdiğini, karşısındakinden de saygı görmeyi beklediğini söyledi

İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün öncülük ettiği “Kariyere Atı-
lım” günleri, özel sektör ile akademik dünyayı ve öğrencileri buluşturan önemli bir etkinlik 
olarak sürüyor. Meslek yaşamında başarılı ve öncü isimlerin konuk olduğu etkinlik kap-
samında Atılım Üniversitesi Mart ayında Türk Traktör İnsan Kaynakları Müdürü Ceren 
Ertem’i ağırladı.  Koç Holding bünyesindeki Türk Traktör’ün insan kaynakları müdürü 
Ceren Ertem, önce Türkiye’nin sanayileşme hamlesine öncülük eden Türk Traktör’ün, 
bugün uluslararası ortaklarıyla dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını 
sürdürdüğünü anlattı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunu olan 
Ceren Ertem, finans sektöründe başlayan iş yaşamını, işletme yüksek lisansı sonrasında in-
san kaynaklarına yöneltti. Beğendik mağazalarında başlayan insan kaynakları uzmanlığı üç 
buçuk yıl sonra Türk Traktör’de devam etti. 12 yıllık deneyiminin sonucunda insan kaynak-
ları müdürlüğüne yükseldi. Atılım Üniversitesi öğrencilerine iş dünyasına ilişkin bilmeleri 
gereken çok önemli konulardan söz ettikten sonra, Atılım Haber’in de sorularını yanıtladı. 

Ertem, konferans sırasında, Türk Traktör’ün sunduğu staj imkanlarından yabancı dilin 
önemine kadar bir çok konuda öğrencilere tavsiyelerde bulundu. 

“Sevdiğiniz mesleği mi yapıyorsunuz?” diye sorduğumuz Ertem, eğitim hayatında geleceğe 
dair karar vermenin zorluğuna işaret etti. Ertem, “Üniversite okurken ne yazık ki insanlar 
hangi mesleği gelecekte yapmak istediğinin farkında olmuyor, genel kararlar veriyorlar. Ben 
çalışma hayatım ve staj dönemlerim esnasında ne yapmayacağıma karar vermeye başla-
mıştım ve finans alanında çalışmayacağımı anladım. İnsan kaynakları alanına yöneldim 
dolayısıyla şu an istediğim alanda çalışıyorum” dedi. 

“Öğrenciler farklı deneyimler kazanmalı”

Üniversitede lisans eğitimini tamamladıktan sonra yeni mezun olarak hayata atılacakla-
ra neler tavsiye edebileceğini de sorduğumuz Ertem, “Mülakat sürecinden öte o aşamaya 
gelirken okul sürecinde öğrencilerin kendilerine ne kattıkları önemli. Öğrenciler mutlaka 
farklı projelerde yer almalı ve farklı deneyimler kazanmalı. Sadece ders açısından değil, 
sosyal anlamda da kendilerini geliştirmeli. Gidebiliyorlarsa yurtdışı fırsatlarını değerlen-
dirmeli. Hangi alanda çalışacaklarını netleştirmek için farklı dallarda staj yapabilirler” diye 
konuştu. Ertem öğrencilerin yabancı dil bilgisinin ve not ortalamalarının önemli olduğunu 
ama iş görüşmesi için geldiklerinde asıl dikkat ettiklerinin onların zamanlarını nasıl değer-
lendirdiklerini, kendilerini nasıl geliştirdiklerini öğrenmek olduğunu belirtti.

Türk Traktör’de mühendis adaylarına staj imkanı

Bu arada Türk Traktör’ün endüstriyel bir şirket olduğunu anımsatan Ertem, dolayısıyla da 
şirket bünyesinde mühendislik alanları için istihdam olanağı bulunduğunu söyledi. Belirli 
koşullar altında staj imkanları da sunduklarını kaydeden Ertem, “Üretim yapan bir firma 
olduğumuz için çoğunlukla makina ve endüstri mühendisliği öğrencileri kabul ediliyor. Az 
sayıda da olsa bilgisayar, elektronik mühendisliklerinden de öğrenci alınıyor” dedi. 

Ertem’in verdiği bilgiler kapsamında Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencile-
ri açısından staj olanağı olduğu ortaya çıkarken; Ertem’in de öğütlediği üzere öğrencilerden 
kendilerini farklı projelerde geliştirmiş olmaları da bekleniyor.

Son olarak iş dünyasında kadın kimliği açısından tabloyu nasıl gördüğünü de merak etti-
ğimiz Ertem, “Sadece kadın yönetici olarak değil genel olarak, kadın olmanın zorluklarını 
ülkemizde görüyoruz. Türkiye cinsiyet eşitliğinde çok geri sıralarda yer alıyor dolayısıyla bir 
çok zorluk yaşanıyor bunu çevremizde hayatın her alanında görmek mümkün” yorumunda 
bulundu. Ertem, Koç Holding bünyesinde ise kadın-erkek eşitliği için özel düzenlemeler 
yapıldığını belirterek, “He for She” başlıklı programa destek verildiğini kaydetti.

İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün düzenlediği “Kariyere Atı-
lım” günleri kapsamında, Acıbadem Ankara Hastanesi Direktörü Nihan Karaçam Salkaya, 
Cevdet Kösemen Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluştu. 

Mezuniyet sonrasında iş arayışı sürecinde mülakatlar ile karşılaşılacağını anımsatan Salka-
ya, yönetici pozisyonundaki birisi olarak saygıyı nasıl esas aldığını şöyle aktardı:

“Gençler benim odamdan umutsuz ayrılmamalı. Sonuçta bir iş görüşmesine gelindiğini 
unutmamalıyız. Herkes saygıyı yüzde yüz hak ediyor. Ukalalık yapmaktan kaçınırım. Ata-
şehir’de görev yaparken ben bir mülakata katıldım. Unutamayacağım bir delikanlı vardı. 
Tamamen başka şeylerden bahsediyor. Ben biraz yola sokmaya çalışıyorum. Sohbet öyle 
bir noktaya geldi ki, delikanlı ‘Keşke sizin yerinizde olsaydım da ne demek istediğimi daha 
iyi anlatabilseydim’ deyince ‘İstersen ben kalkayım gel sen benim yerime otur’ dedim. Bana 
şöyle baktı ve ‘Siz Cumartesi günleri çalışıyorsunuz; ben çalışamam’ dedi. Bu görüşmedeki 
yaklaşım, elbette uygun değildi. Ama sevgili gençler unutmayın, hayat böyle bir şey değil.”

“Çok vaktiniz var. Bunu iyi değerlendirmeye bakın”

Öğrencilere, eğitim hayatları boyunca öncelikle iyi ve farklı bir insan olmalarını öğütleyen 
Salkaya, “Çok vaktiniz var, bunu iyi değerlendirmeye bakın. Klasik bir laf gibi gelebilir, ama 
içi çok dolu olmalı. Mesela herkes yabancı dil öğreniyor ama bizim önümüze geldiğinde de 
İngilizce konuşmayan çok az insan kaldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak öne çı-
kıp, farklı olmalısınız; yazılı ve görsel haberlerden haberdar olmalı en önemlisi de vaktinizi 
de iyi değerlendirmelisiniz” dedi.  

Kendisine ve birlikte çalıştıklarına her zaman tekrarladığı düşüncesini öğrencilerle payla-
şan Salkaya, “Her gün tanımadığınız bir kişinin hayatının değiştirmeye çalışın” öğüdünü 
verdi.

Kırıkkaleli olduğunu, Kamu Yönetimi okuduğunu hatırlatan Salkaya, “İlkokuldayken polis 
olmak istiyordum. Bir gün okul olarak bizi semtimizdeki karakola gezmeye götürdüler. Ka-
dın polislere, devriyeye çıkıp çıkmadıklarını sorduğum anda masada oturduklarını öğren-
dim. Daha sonra arkeolog olmaya karar verdim. Aç kalırsın dediler. Ve hayatın gerçekleri, 
hamburgercide çalışarak başlamamla başladı” diyerek kariyeri öncesindeki günleri aktardı.

Acıbadem bünyesinde 12 yıldır görev yaptığını kaydeden Salkaya, sağlık kuruluşunda ça-
lıştığı göz önüne aldığında işinin kolay olmadığını da söyledi. “İnsanın hayata bakışı de-
ğişiyor, daha iyi bir insan oldum. Hep yaşlılar ölmüyor, hayat öyle değil” diyen Salkaya, 
zor durumlara karşı stres, takım arkadaşlarını yönetme gibi eğitimler aldıklarını belirterek, 
otorite kullanımı gerektiğinde kullandığını da söyledi. 

Bir öğrencinin, “İş görüşmelerinde siz nasıl kişiler görmek istersiniz?” sorusu üzerine Sal-
kaya, “Kısaca gözü parlayan, istekli, saygı duyan kişiler” yanıtını verdi. Ayrıca yüksek lisans 
eğitiminin de biraz iş tecrübesi kazanıldıktan sonra yapılması gerektiği düşüncesini ifade 
etti.

Acıbadem’e iletilen özgeçmişlere, pozisyona göre şans verdiklerini belirten Salkaya, pozis-
yon için beklentilerini karşılayıp karşılamadığını gözden geçirdiklerini vurguladı.

“Halkla ilişkilerden gelir bekliyorum”

Acıbadem Grubu olarak, 18 hastaneye sahip olduklarını anımsatan Salkaya, marka yö-
netimi ve kurumsal kimlik gibi konulardan genel müdürlükte stratejik birimin sorumlu 
olduğunu da anlattı. Her birim arasında iş bölümü bulunduğunu kaydeden Salkaya, halkla 
ilişkiler  bölümünden beklentisini ise, “Net ve acımasız bir cevap olacak ama yaptığımız işin 
gelire dönüştürmesini bekliyorum” olarak açıkladı.

� NİHAL SEVİNDİM
� ERBİL ŞİŞMAN

  Öğrenim yıllarınızı 
dolu dolu geçirin!”

  Gençler benim 
odamdan umutsuz 
ayrılmamalı”Türk Traktör İnsan Kaynakları Müdürü Ceren Ertem, Atılım Üniversitesi öğrencileri ile iş 

hayatına ilişkin önerilerini paylaşırken, “Öğrenciler mutlaka farklı projelerde yer almalı 
ve farklı deneyimler kazanmalı sadece ders açısından değil sosyal anlamda da kendilerini 
geliştirmeli” dedi

Ceren Ertem Nihan Karaçam Salkaya Prof. Dr. İrfan Erdoğan
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Atılım Haber gazetemizin bu sayısı elinize geçeceği günlerde, 2016 bahar dönemi 
birinci ara sınavlarınızın bitmiş olacaktır, yakında da ikinci ara sınavlar yapılacak-
tır. Umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur. Çalışmaları başarılı geçenlerinizi kutlu-
yor, başarılarının devamlı olmasını diliyorum. Derslerinizde başarılı olmanın sırrı, 
derse devam etmenize, ders konularını önceden çalışarak dersi derste öğrenmenize 
ve ödev ve projelerinizi zamanında yapmanıza bağlıdır. Sınavlarınıza hazırlanırken 
eski ödev, sınav, quiz ve proje konularını ve ders notlarınızı tekrar gözden geçirin ve 
çözülmüş problemler varsa tekrar çözün. Uzmanların görüşüne göre sınavlardaki 
başarınız, yeni öğrendiklerinizi sınavlardan önce birkaç kez tekrar etmenize bağlıdır. 
Zira yeni öğrenilen bilgiler 24 saat içinde unutulurmuş. 

Ülkemizin son zamanlarda karşı karşıya kaldığı ve gittikçe artan terör hareketlerini 
lanetliyor ve bu hareketlerin en kısa zamanda demokrasi kuralları çerçevesinde son 
bulmasını arzu ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu bu güç şartlarda öğrencile-
rimiz olarak sizlerden son derecede dikkatli ve sorumlu hareket etmenizi önemle 
hatırlatıyor, provakatif eylem ve münakaşalara katılmamanızı, sadece terör örgüt-
lerinden değil, trafik, şiddet gibi olaylardan da uzak durmanızı ve bu konuda çok 
duyarlı davranmanızı rica ediyorum. Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne 
saygı duyalım. Mücadelelerimizi barışçıl yollardan yapalım. Sosyal medya bunun 
için çok etkili bir araçtır. Ülkemiz sizler gibi yetişen ilerici, aydın, çalışkan ve toplum 
yararını sürekli ön planda tutan bir nesil sayesinde güçlenecektir. Sizlerin sağduyu-
nuza güveniyorum. 

Girişimci öğrencilerimiz ve mezunlarımız için kurulan Ön Kuluçka Merkezimiz, 
yeni bir ürün geliştirme ve onu ticarileştirme konusunda bir fikri olan öğrencileri-
miz ve mezunlarımızın kullanımına açılmıştır. Mühendislik Fakültesi C blok ikinci 
katta yeni açılan merkez sizlere açık ofis, gerekli altyapı, laboratuvar ve kütüphane 
olanakları, mentörlük, konferans ve toplantı salonu gibi olanaklar sağlayacaktır. Ay-
rıca, girişimcilik eğitimleri, teknik danışmanlık, finans ve hukuk danışmanlığı, yurt 
içi ve yurt dışı destek programlarına başvuru danışmanlığı, patent ve fikri mülkiyet 
hakları danışmanlığı gibi birçok hizmetler verecektir (bkz. http://argeda.atilim.
edu.tr/on-kulucka-merkezi). Bu olanaklardan yararlanmak isteyenleriniz merkeze 
başvurabilirler. Başvuru koşulları için Argeda TTO Ön Kuluçka Merkezi yetkilisi 
Can Tiryaki ile irtibat kurabilir ve yardım alabilirsiniz (can.tiryaki@atilim.edu.tr 
veya 312-586-86803). 

Size bir önceki yazımda bahsettiğim ders yönetim sistemimiz Moodle'a yeni ekle-
nen CN-Post isimli bir modülün derslerde kullanımı artmaya başlamıştır. Eğitim ve 
öğretimin Facebook'u olarak nitelendirilen bu modül sayesinde her Moodle dersi 
içinde, dersin öğretim elemanı isterse, ders için bir sosyal öğrenme ağı oluşabil-
mektedir. Böylelikle öğretim ve öğrenimin seviyesi artmaktadır. Bu modül ayrıca 
toplulukların kendi aralarındaki iletişim ve çalışmaları için de çok uygundur ve bir 
Atılım Üniversitesi öğretim elemanı veya idari birim yöneticisi tarafından spon-
sor edilirse toplulukların ders dışı faaliyetleri için de kullanılabilmektedir. Örneğin 
ASES (Atılım University Sotware Engineers Society) öğrenci topluluğumuz birçok 
faaliyetlerini CN-Post üzerinden yürütmektedir. CN-Post ile ilgili diğer bilgilere 
http://moodle.atilim.edu.tr adresli sayfadan erişebilirsiniz. CN-Post'ta kendi top-
luluk ağını kurmak isteyenleriniz ETPO Koordinatörümüz Yücel Tekin ile irtibat 
kurabilir ve destek alabilirler (yucel.tekin@atilim.edu.tr veya 312-586-8479). 

Üniversitemiz bu yıl yeni bir girişimde bulunarak her hafta perşembe günleri Hür-
riyet Gazetesi'nde ve web'de Atılım Üniversitesi Haberleri isimli bir sayfanın spon-
sorluğunu yapmaktadır (bkz. http://www.hurriyet.com.tr/index/atilim-universi-
tesi). Atılım Üniversitesi haberleri ile birlikte, eğitimle ilgili ilginç ulusal haber ve 
gelişmelerin yayımlandığı bu sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Sayfadaki 
haber ve konulara katkıda bulunmak isterseniz, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Mü-
dürlüğü'nden Meral Şahin ile irtibat kurmanızı öneriyorum (meral.sahin@atilim.
edu.tr, 312-586-8191).

Gazetemizde bana ayrılan yer doldu. Her türlü kötülükten arınmış bir Türkiye'ye 
kavuşmak ve gelecek sayıda tekrar görüşebilmek umuduyla sizlere başarı, sağlık ve 
mutluluk dolu günler diliyorum. 

Sevgili Öğrenciler,

� Prof. Dr. HASAN U. AKAY

hasan.akay@atilim.edu.tr

Ankara’da son beş ayda yaşanan terör saldırılarında 170 kişi hayatını kaybetti. 
Üniversitemiz mensupları da Türkiye’de yaşanan olaylar karşısında üzüntü duyuyorlar ve 
tepkilerini dile getiriyorlar

� OKAN SÜMER

Başkent, geçtiğimiz yıl 10 Ekim Ankara Katliamı, ardından 17 Şubat ve 13 Mart tarihle-
rinde yaşanan terör saldırılarıyla derinden sarsıldı. İlk terör saldırısında öğrencimiz Başak 
Sidar Çevik’in acı kaybı, Atılım camiasında büyük üzüntü yaratmıştı; Kızılay’da gerçekle-
şen patlamanın yol açtığı can kayıpları duyulan acıyı daha da arttırdı.  

Ankara’da terör saldırısında son adres olan Kızılay, toplu ulaşım araçlarının merkez noktası 
olma özelliğine sahip. İncek Kampüsü’ne gidiş gelişlerinde pek çok kişi orayı kullanıyor. 
Bu nedenle de Kızılay’daki patlama öğrenciler arasında en önemli gündem maddelerinden 
biri oldu. Ankara Garı’nın önünde geçen yıl 10 Ekim’deki canlı bomba saldırısında İnşaat 
Mühendisliği Bölümü 4’ncü sınıf öğrencisi Başak Sidar Çevik’in kaybı da unutulmamıştı. 
Terörle amaçlanan korku ortamına karşın Atılım Üniversitesi öğrencileri, 17 Mart günü 
kampüsteki Atatürk Heykeli önünde buluşarak tepkilerini ortaya koydular.  

Teröre karşı tepki ve saldırılarda hayatını kaybedenleri anma amacıyla düzenlenen top-
lantıda, görüşlerin açıklanabilmesi için önce bir serbest kürsü kuruldu. İlgili tüm kesimle-
re sorumluluk mesajı verilen konuşmalar sonrasında, Atılım Meydanı’na, ‘Alışmayacağız, 
unutmayacağız, affetmeyeceğiz, katliamı kınıyoruz’ yazılı bir pankart asıldı. Bu arada öğ-
renciler, ‘Savaşa hayır barış hemen şimdi’ sloganı atarken; hayata umutlu bakma taleplerini 
de dile getirdi.

Toplantıdaki katılımcı öğrencilerden Nursu Kalaycıoğlu, Atılım Haber’e yaptığı değerlen-
dirmede, Kızılay’daki patlamaya nasıl tanıklık ettiğini şöyle aktardı:

“Hem Güvenpark hem Merasim Sokak saldırılarında Kızılay’daydım. İlkinde büyük bir ses 
duyduk ve tam anlamlandıramadık. Alışkın olmadığımızdan Karanfil Sokak’ta bir fast-fo-
od restoranına doluştuk. Bir süre kimse çıkamadı dışarı. Herkes yakınlarına ulaşmaya çalış-
tı. Twitter yavaşlamıştı hiçbir şey öğrenemiyordum. O bölgeyi terk edebilmek için Meşru-
tiyet Caddesi’ne çıktım fakat hiçbir araç geçmiyordu; sıkışıp kalmıştık. Sonrasında babam 
gelip aldı beni. Eve geldiğimde yayın yasağı gelmişti ve hiçbir şey öğrenemedim. İkinci 
patlamada yine Karanfil’deydim ve bu sefer daha büyük bir patlama duyuldu. Bu sefer her 
şeyi anlamıştım. Hatırladığım birkaç andan biri de tuzla buz olan camlar ve çatılardan dü-
şen kiremitlerin insanların üstüne düşmesi ve bağrışmalar… Yine kimseye ulaşamadık ve 
eve gidecek araç bulamadım. Babam gelip aldı yine. Twitter’a giremedim. Eve geldim yine 
yayın yasağı. Bir şeyler oluyor ama eve gittiğinde sanki hiç olmamış gibi.”

Arkadaşını kaybeden öğrencimiz anlattı

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Nursu Kalaycıoğlu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde öğrenci arkadaşı Nusrettin Can Calkınsın’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü de 
yaşıyordu. Kalaycıoğlu, “Okuldan ar-
kadaşımdı benim. Birlikte üniversite 
sınavına hazırlanırken soru çözerdik. 
Hep hukuk kazanmak istedi, kazan-
dı da. O patlamalarda ölenlerin hep-
sine üzüldüm, ama ilk defa böyle bir 
durumda bir tanıdığımı kaybettim. 
Kelimeler boğazımda düğümleniyor. 
Her fotoğrafını gördüğümde anlam-
landıramıyorum onu kaybetmiş oldu-
ğumuzu. Ertesi gün cenazesine gittim, 
o annenin feryatları ve o babanın eli-
mi sıkışını asla unutmayacağım” dedi. 
Kalaycıoğlu, eve gittiğinde lise mezu-
niyet yıllığına da baktığını belirterek, Nusrettin Can Calkınsın ile birlikte patlamada ölen 
kız arkadaşı Zeynep Başak Gülsoy’un yıllıkta “Görüşürüz demiyorum çünkü hep birlikte 
olacağız” yazısıyla kahrolduğunu anlattı.

Toplantı sona erdiğinde ise, Atılım Üniversitesi öğrencileri, teröre karşı birlik ve beraberlik 
çağrısının yanı sıra, karanlığa teslim olmama ve insanların yaşam haklarının korunduğu bir 
ülke istekleri mesajlarını da verdi.

Atılım öğrencileri de
Kızılay’daydıProvost'un

Köşesi
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Atılım Haber sosyalleşiyor

Batuhan Başay

“Sosyal medya araçlarından Twitter’ı 
gündemi takip edebilmek için kul-
lanıyorum. Sosyal hayatımı olumlu 
yönde etkiliyor, yeni insanlar ile tanı-
şıp görüşebiliyorum. Instagram’ı kız 
arkadaş edinmek için kullanıyorum. 
Günde iki saat sosyal medya araçla-
rına zaman ayırıyorum. Derslerimi 
olumsuz yönde etkilemiyor.”

Aslıhan Oğuz

“Sosyal medyayı kullanma amacım 
daha çok okul ile ilgili haberleri takip 
etmek ve genel olarak haberleri takip 
etmek. Çünkü televizyonu çok izleye-
miyorum. Genellikle her gün sosyal 
medya araçlarını takip etmeye çalışı-
yorum özellikle Facebook, Instagram. 
Sosyal hayatım ve arkadaşlarım ile 
olan ilişkilerim üzerinde çok büyük 
bir etkisi yok.”

Nur Deliömeroğlu

“İnsanların güncel hayatı hakkında 
gündem hakkında bilgi alabilmek için 
sık sık kullanıyorum. Sosyal hayatımı 
şu yönde etkiliyor, daha doğru, daha 
net ve daha gerçekçi bilgileri alabili-
yorum. Sosyal medya vasıtası ile. En 
çok Twitter ve Instagram kullanıyo-
rum.”

Elif Özen

“Sosyal medyayı genelde canım sı-
kıldığında zamanımı geçirmek için 
kullanıyorum. Ancak çok fazla kul-
lanıyorum. Sosyal hayatımı çok fazla 
etkilemiyor ama olaylara bakış açımı 
değiştiriyor, çünkü bana göre sosyal 
medyada da taraflı haber yapılıyor.”

Sahal Sheikh Kashka

“Sosyal medyayı çok sık kullanıyorum 
çünkü ailemizden uzaktayım. Ailem 
ile iletişim kurmak için kullanıyorum, 
ikinci olarak zaman geçirmek için 
kullanıyorum. Sosyal hayatımı çok 
etkiliyor bunun farkındayım, çünkü 
telefon elimden hiç düşmüyor. What-
sapp, Instagram ve Facebook'u çok 
yoğun bir şekilde kullanıyorum.”

Kaan Çelik

“Sosyal medyayı neredeyse her gün 
aktif olarak kullanıyorum haberle-
ri takip etmek, arkadaşlarım nerde 
ne yapıyor, bunları takip etmek için 
kullanıyorum. Dünyada ne oluyor bu 
şekilde öğrenmiş oluyorum. Sosyal 
hayatımı etkiliyor. Sürekli evde olma-
dığım için telefon elimden hiç düş-
müyor.”

Necat Abdiye

“Sosyal medyayı genelde haberleri 
takip etmek için kullanıyorum. Bu 
benim sosyal hayatımı etkilemiyor, 
çünkü güncel haberleri takip ediyo-
rum arkadaşlarım ile konuşuyorum 
sosyal hayatıma bir etkisi olmadığını 
düşünüyorum. Facebook, Instagam 
kullanıyorum ama en çok Skype kul-
lanıyorum.”

Uğur Çam

“Sosyal medyayı gündemi takip etmek 
için kullanıyorum. Zamanımın günde 
ortalama bir, bir buçuk saatini bunun 
için harcıyorum. Sosyal medya kulla-
nımı benim hayatımı çok fazla etkile-
miyor. En çok Twitter kullanıyorum.”

Haluk Emre Mete

“Sosyal medyayı can sıkıntısından ba-
zen, maç sonuçlarını takip etmek için 
kullanıyorum. Sosyal hayatımı biraz 
etkiliyor. Arkadaşlarım ile oturduğu-
muzda doğru düzgün sohbet edemi-
yoruz herkes telefonuna gömülüyor. 
En çok Twitter ve Instagram kullanı-
yorum.”

“Sosyal medyayı bazı şeylerden haber-
dar olmak için ve eğlence amaçlı kul-
lanıyorum. Sosyal medya kullanımım 
sosyal hayatımı etkiliyor çünkü birçok 
şeyden haberdar oluyorum böylece 
konuşacak ve yorum yapacak konum 
oluyor. En çok Facebook ve Instagram 
kullanıyorum.”

Sena Yaşar

Kampüs ne diyor? Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyoruz? Sosyal medyayı ne amaçla ve ne sıklıkla kullanıyoruz?

Türkiye’de özellikle gençler için cep telefonlarını ellerinden dü-
şürmedikleri yönünde tespitler, her geçen gün sosyal araştırma-
larda vurgulanıyor. Atılım Üniversitesi’nin öğrencileri arasında 
da sosyal medyaya ilgi ve bu alandaki uygulamaları kullanım, 
yaygın görünüyor. 

Atılım’ın kampüs hayatında da arkadaşlarımızı ellerinde cep tele-
fonlarıyla ilgili görmememizden yola çıkılarak, bu ayki “Kampüs 
ne diyor” bölümümüz sosyal medya kullanımına ayrıldı. Atılım 
Haber, kampüste öğrencilere sosyal medya kullanımına ilişkin 
kişisel deneyimlerini sordu.

“Kampüs ne diyor?” bölümümüzde görüştüğümüz öğrenci arka-
daşlarımızca da ifade edildiği üzere Atılım Üniversitesi öğren-
cileri sosyal medyayı sıkça kullanıyor. Üniversitemiz bünyesinde 
yayımlanan Atılım Haber Gazetesi, öğrencilerden oluşan yazı 
işleri kadrosu yanı sıra hedef kitlesindeki siz öğrencilere gelecek 
sayılarında daha fazla söz hakkı tanımayı hedefliyor. Bu amaçla 
da yepyeni bir projeye imza atıyor ve sizlerce Atılım Üniversitesi, 
İncek Kampüsü ile ilgili paylaşılacak sosyal medya mesajlarına 
sayfalarında yer vermeyi öngörüyor. 

Nisan ayından itibaren sosyal paylaşım siteleri Twitter, Facebo-

ok ve Instagram’da öğrencilerimizce yapılacak paylaşımlar artık 
gazetemizde yer alabilecek. Bunun için öğrencilerimizce bu üç 
sosyal medya mecrasında yapılacak paylaşımlarda #AtılımHaber 
etiketi kullanılması gerekiyor. Öğrencilerimizce Atılım Üniver-
sitesi ile ilgili ve yahutta İncek Kampüsü’ndeki her türlü eğitim 
veya sosyal faaliyetleri #AtılımHaber etiketi kullanılması halinde 
ekibimiz tarafından değerlendirmeye alınabilecek. Ekibimizce 
yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde eğer Twitter, Facebook 
ve Instagram’daki sosyal medya paylaşımları, gazetemizde yayın-
lanması uygun bulunursa bu amaçla hazırlanacak özel bölümü-
müzde okuyucularımıza sunulacak. 

� CANER ÇARKÇI - ONUR GİRGİN

Kampüs
ne diyor?
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Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Mü-
dürlüğü, yeni yılın ilk günlerinden itibaren üniversite ada-
yı öğrenci ve velilerine yönelik çok sayıda etkinliği hayata 
geçirdi. Ankara’daki liseli gençler için bir yandan deneme 
sınavları düzenlenirken, diğer yandan da üniversitemizdeki 
akademisyen kadrosunun katkılarıyla, meslek atölyesi li-
sans ve ön lisans düzeyindeki bölümler tanıtıldı.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, sadece 
üniversitemiz açısından değil Türkiye’de yükseköğretim 
yaşamına katılmayı hedefleyen ortaöğretimdeki gençler 
için yürüttükleri yoğun faaliyet tablosunu Atılım Haber ile 
paylaştı. Erel’in verdiği bilgilere göre; Kurumsal İletişim 
ve Tanıtım Müdürlüğü aracılığıyla Atılım Üniversitesi, 1 
Ocak’tan bugüne 2016 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Atı-
lım Üniversitesi’nin aday öğrencilere tanıtılmasının yanı 
sıra meslek atölyesi çalışmalarıyla liseli gençler, deneyimli 
akademisyenlerden merak ettikleri alanlar hakkında bilgi 
sahibi oldu. Türkiye’deki yükseköğretime giriş anahtarı olan 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesinde, özellikle 
Ankara’daki lise öğrencilerine Atılım’ın düzenlediği dene-
me sınavlarıyla kendilerini ölçme şansı da sağlandı. 

Atılım Üniversitesi olarak düzenledikleri faaliyetler ile 
Türkiye’deki eğitim hayatına kurumsal hizmetler kazandır-
dıklarını ortaya koyan Kurumsal İletişim ve Tanıtım Mü-
dürü Eftal Erel, “Deneme sınavları aracılığı ile lise çağın-
daki öğrencilerin doğru alan ve meslek seçiminde yardımcı 
olmanın yanı sıra, sınav stresi ile başa çıkmalarını kolaylaş-
tırmayı amaçlıyoruz. Meslek atölyeleri çalışmaları ise üni-
versiteye aday öğrencilerin meslekleri tanımaları ve yetkin-
liklerini keşif etmelerine yardımcı oluyor” dedi. Atılım’ın 
19 yıllık birikimi ile sahip olduğu deneyimli akademisyen 
kadrosunu, aday öğrencilerle buluşturduğunu vurgulayan 
Erel, “Böylece, hocalarımızın mesleklerini aday öğrencilere 
tanıtarak, kariyer hedeflerine mihmandarlık yapmalarına 
imkan yaratıyoruz. Sadece Ankara’da değil diğer illerde de 
gerçekleştirdiğimiz ‘Üniversite amaç değil araçtır’ başlıklı 
sunumlar ile YÖK’ün aldığı kararlar hakkında aday öğren-
cilere bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz” diye konuştu.

Atılım Üniversitesi’nin artık gittikçe yaygınlaşan ve genç-
lere nasıl meslekler ile nasıl bir eğitim ortamı talep ettikle-
rine ilişkin fikir veren kariyer fuarlarına da katılımını sağ-
ladıklarını kaydeden Erel, fuarlarda Atılım’ın avantajlarını 
her yönüyle tanıtmaya özen gösterdiklerini de anlattı.

Hukuk’ta deneme heyecanı yaşandı

Erel’in verdiği bilgiler çerçevesinde, YGS arifesinde öğren-
cilerin sınav pratiğini arttırmak ve sınav stresine karşı de-
neyim kazanmalarını amaçlayan deneme sınavlarına Hu-
kuk Fakültesi amfileri ev sahipliği yaptı.

13 Mart tarihinde Onur Koleji 9’ncu, 10’ncu ve 11’nci sınıf 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen deneme sınav-
larına veliler de davetliydi. Çocuklarıyla birlikte Atılım’ın 
kampüs ortamında deneme sınavı heyecanına ortak olan 
ailelere yönelik de özel bir bilgilendirme programı düzen-
lendi. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, 
Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonu’nda öğ-
rencilerdeki sınav kaygısına ailelerin nasıl yaklaşması ge-
rektiği, öğrencilerin meslek ve üniversite seçiminin öne-
miyle birlikte bu konularda tercih yaparken nelere dikkat 
edilmesi gerektiği ve ebeveyn-çocuk ilişkisi hakkında, ai-

lelere detaylı bilgiler verdi. Bu sunum sırasında Atılım’ın 
sunduğu alt yapı olanakları gibi üniversiteye ilişkin bilgiler 
de aileler ile paylaşıldı.

Akademisyenler liseli gençlerle buluştu

Meslek atölyesi faaliyetleri kapsamında ise, 15 Ocak 2016 
tarihinde Kırıkkale Anadolu Lisesi öğrencileri üniversi-
temizi ziyaret etti. Öğrencilere “Üniversite Eğitimi Amaç 
Değil Araçtır” başlıklı sunum kapsamında YGS ve LYS 
süreçlerine nasıl hazırlanmaları gerektiği, meslek ve üni-
versite tercihinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi ko-
nularda detaylı bilgiler verildi.

Sonrasında gençler, Prof. Dr. Abdülkadir Erden’in sunu-
muyla mühendislik alanı hakkında merak ettiklerine yanıt 
buldu. Öğrencilere, Mühendislik Fakültesi ve laboratuvar-
ları da gezdirildi. 

Ankara’nın İncek semtinde iki yıl öncesinde eğitim haya-
tına başlayan Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi, Atılım’ı 
misafir etti. İşletme Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişki-
ler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Ünal ile Bölüm Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, bu eğitim kuru-
mundaki etkinliğe katılan hocalarımız oldu. 

Liderler Temel Lisesi öğrencileri ise, 17 Şubat 2016 tari-
hinde üniversitemizdeydi. Erel’in sunumu ardından Hukuk 
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız ve Mekatro-

nik Mühendisliği Bölümü’nden ise öğretim görevlisi Cahit 
Gürel, kendi alanlarını aday öğrencilere anlattı. 

Öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte geniş bir katılım 
sağlanarak, Batıkent Onur Koleji 19 Şubat tarihinde ve Er-
yaman Birey Temel Lisesi ise 29 Şubat tarihinde Atılım’a 
konuk oldu. Erel’in sunumuyla üniversite sınav sistemi an-
latılırken, Atılım da kendilerine tanıtıldı.

Eryaman Anadolu Lisesi öğrencileri, 2 Mart tarihinde 
Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık Bölümlerinde atölye 
çalışmalarına katıldı. Bilgisayar Mühendisliği’den öğretim 
görevlisi İbrahim Cereci, Mimarlık’tan öğretim görevli-
si Dr. Melike Orhan ve araştırma görevlisi Gizem Kuçak 
Toprak, meslek atölyesi çalışmalarında yer aldı.

Eryaman Anadolu Lisesi, 4 Mart tarihinde üniversitemize 
misafir oldu. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya 
Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Belgin İşgör ve Araş.
Gör. Salih Ertan ile Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden 
öğretim görevlisi Asiye Öztürk, öğrencilere meslek atölyesi 
bilgilendirmesi yaptı.

Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri ise, 8 
Mart tarihinde Elektrik-Elektronik Bölümü’nden Yrd. 
Doç. Dr. Baran Uslu ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Erden’in su-
numuyla bilgi edindi. Öğrencilere laboratuvarlardaki test 
ortamı da uygulamalı olarak gösterildi.

Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi de, 9 Mart tarihin-
de Bilgisayar Mühendisliği’nden Öğr. Gör. İbrahim Cereci, 
Mekatronik Mühendisliği’nden Öğr. Gör. Cahit Gürel ve 
Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Kulaksız’ın 
sunumlarıyla meslekler hakkında bilgi aldı.

Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri ise, Mi-
marlık Bölümü’nden öğretim görevlisi Dr. Melike Orhan 
tarafından mimarlık mesleğine dair uygulamalı örnekleri 
dinledi. 

Atılım bölgesindeki illeri de ihmal etmedi

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü, üniversitemizi 
tanıtmak amacıyla Eskişehir ve Konya illerindeki aday öğ-
rencileri de ziyarete gitti. “Üniversite Amaç Değil, Araçtır” 
başlıklı sunumda gençlerin üniversite hayatına ilişkin so-
ruları da cevaplandırıldı. Bu çerçevede; 16 Şubat tarihinde 
Konya Ekol Koleji ve Konya Sınav Koleji ile 2 Mart tari-
hinde Eskişehir Gelişim Koleji ve Eskişehir Atayurt Kole-
ji’ne misafir olundu.

Fuarlarda kurumsal tanıtımlar yapıldı

6 Ocak tarihinde Amerikan Kültür Koleji'nin, 8 Ocak ta-
rihinde TED Mersin Koleji'nin, 12 Şubat tarihinde TED 
Ankara Koleji’nin ev sahipliği yaptığı eğitim fuarları ve 
tanıtım günlerinde Atılım Üniversitesi'nin tanıtımları ger-
çekleştirildi.

� ATILIM HABER

Atılım’ın bugüne değin yaptığı deneme sınavları 
takvimi ve ilgili eğitim kurumları listesi şöyle 
gerçekleşti:

• 16 Ocak 2016 Fen Bilimleri Temel Lisesi’nden 200 
öğrenci, 

• 20 Şubat 2016 Batıkent Final Koleji’nden 120 
öğrenci, 

• 21 Şubat 2016 Elvankent Final Temel Lisesi’nden 
300 öğrenci, 

• 27 Şubat 2016 Alfa Koleji ve Alfa Temel Lisesi’nden 
220 öğrenci,

• 28 Şubat 2016 ODTÜ’lüler Güçlü Eğitim 
Kurumları’ndan 350 öğrenci,

• 5 Mart 2016 Vatan Temel Lisesi’nden 150 öğrenci ve 
Yöntem Temel Lisesi’nden 250 öğrenci,

• 6 Mart 2016 İşlem Temel Lisesi’nden 250 öğrenci, 
Gelişim Temel Lisesi’nden 80 öğrenci ve Üniversite 
Dershanesi’nden 200 öğrenci.

Aday öğrencilerle 
"kurumsal iletişim"
köprüsü
Atılım Üniversitesi, gelecek yıllarda yükseköğretim 
hayatına atılacak liseli gençler ile Kurumsal İletişim 
ve Tanıtım Müdürlüğü aracılığıyla rehberlik niteliğinde 
hizmetlere imza atıyor
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Atılım Üniversitesi’nin, 2009 yılında ilk kez matematik 
alanında başlattığı, ortaöğretim kurumlarını kapsayan ya-
rışmaları ile lise çağındaki gençler, fizik ve kimya alanların-
da da öğrenirken rekabet etme şansı buluyor.  

Atılım Üniversitesi Yarışmalar Koordinatörü Yard. Doç. 
Dr. Tuncay Başkaya, ortaöğretim kurumlarına yönelik ola-
rak düzenlenen yarışmalar hakkında Atılım Haber’e bilgi 
verdi. Başkaya, yarışmalar ile ortaöğretim kurumlarındaki 
öğrencilere, matematik ve temel bilimleri tanıtmaya, sev-
dirmeye, bilimin eğlenceli dünyasından örnekler göstererek 
bilgilerini değerlendirmelerine ve özgüvenlerin arttırılma-
sına yardım ettiğini söyledi. 

Başkaya’nın verdiği bilgilere göre; Atılım’ın liseli gençlere 
yönelik yarışmalar düzenleme süreci 2009 yılında mate-
matik alanındaki organizasyonuyla başladı. Fizik ve kimya 
alanlarında 2012 yılında yarışma düzenlemesine karar ve-
rilmesiyle birlikte Atılım, üç alanda Ankara ilindeki orta-
öğretim kurumlarına yarışma davetinde bulunmayı sürdü-
rüyor. Her okul, matematik, fizik ve kimya alanlarında 3 üç 
öğrenciden oluşan takımlarla yarışmalara katılma hakkına 
sahip oluyor. 

“Üniversite ortamı ile liseliler arasında köprü kuruluyor”

Atılım’ın bu yıl VII. Matematik, IV. Fizik ve IV. Kimya 
yarışmalarına ev sahipliği yaptığını anımsatan Başkaya, li-
seli gençlere yönelik böylesi yarışmaların düzenlenmesine 
ilişkin şunları söyledi:

“Etkinliklerimizin adı yarışma olsa da amaç, öğrencileri 
veya onların bilgilerini yarıştırmak değil, ortaöğretim ku-
rumları öğrencilerine matematik ve temel bilimlerin ta-
nıtılması, sevdirilmesi ve eğlenceli dünyasından örnekler 
gösterilmesidir. Öğrencilerin bilgilerini değerlendirmeye 
katkı sağlanması ve özgüvenlerinin artırılması da amaçla-
rımız arasındadır. Ayrıca öğrencilere üniversite ortamının 
tanıtılması, okullar arasında yarışmayla sosyal bir ortam 
oluşturulması ve Atılım Üniversitesi ile öğrenciler-okullar 
arasında bir köprü kurulması da amaçlanmaktadır.” 

Okullardan yapılan başvurular tamamlandığında yazılı ya-
rışma elemelerini 23 - 25 Şubat tarihlerinde üniversitemiz-
de gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkaya, değerlendirme 
sonrasında büyükten küçüğe doğru yapılan puan sıralama-
sında yer alan ilk sekiz takımın finale katılma hakkını elde 
ettiklerini belirtti. 

Yarışmalara başvuran ve katılan okul sayısında her yıl artış  
olduğunu belirten Başkaya, “Bu yıl eleme aşamasında yarış-
malara fizik alanında 41, matematik alanında 63 ve kimya 
alanında 42 okul katılmıştır. Gelecek yıllarda katılamayan 
okullarımızın da katılımları beklenmektedir” dedi.

Atılım’ın bu yılki eleme süreci kapsamında, yarışmalarda 
finallere katılma hakkı elde eden ortaöğretim kurumları 
şunlar:

FİZİK: Ankara Fen Lisesi, Asfa Ferda Fen Lisesi, Gazi  
Anadolu Lisesi, Muradiye Fen Lisesi, ODTÜ Geliştirme 
Vakfı Özel Lisesi, Özel Batıkent Samanyolu Fen Lisesi, 
Özel Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi ve Özel Samanyolu 
Fen Lisesi.

MATEMATİK: Ahmet Ulusoy Fen Lisesi, Ankara Fen 
Lisesi, ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi, Özel Batıkent 
Samanyolu Fen Lisesi, Özel Çağrı Fen Lisesi, Özel Necip 

Fazıl Kısakürek Fen Lisesi, Özel Samanyolu Fen Lisesi ve 
TED Ankara Koleji.

KİMYA: Ahmet Ulusoy Anadolu Lisesi, Ahmet Ulusoy 
Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi Gazi Üniversitesi Vakfı Özel 
Anadolu ve Fen Lisesi, Özel Atlantik Anadolu Lisesi, Özel 
Atlantik Fen Lisesi, Özel Batıkent Samanyolu Fen Lisesi 
ve Özel Samanyolu Fen Lisesi.

Yarışmalar ödülü de beraberinde getiriyor

Üniversitemiz akademik personeli ve öğrencilerinin, izleyi-
ci olarak ilgi gösterdiği yarışmalar, Hukuk Fakültesi bün-
yesindeki Orhan Zaim Konferans Salonu’nda, 1 - 3 Mart 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Başkaya, final elemesinin şöyle 
yapıldığını belirtti: 

“Final puanlaması cevap veren okul sayısına göre değiş-
mekte olup, doğru cevap veren okullar 10 ile 17 arasında 
puan alabilmektedir. Örneğin, bir soruyu sadece bir okul 
bilirse 17 puan alırken üç okul bilirse, doğru bilen her okul 
15 puan almaktadır. Puanlamanın böyle olması yarışmada 
heyecanın artmasına katkı sağlamıştır. Çünkü, okulların 
farklı sorularda başarı göstermesi sonucu bir soruyu tek 
olarak bilen okul üst sıralara sıçrarken, bilemeyince düşüş-
lerde olabilmektedir.” 

Final aşamasında ise, ilk üç dereceye girmeye hak kazanan 
okul takımlarındaki üç öğrenciye ve danışman öğretmen-
lerine ödüller ve hediyeler veriliyor. Teşvik edici olması 
bakımından 4’ncü, 5’nci, 6’ncı ve 8’nci dereceye giren okul 
takımlarına da katılım paketi ve çeşitli hediyeler sunulan 
finalde ilk üçe girme başarısını  gösteren ortaöğretim ku-
rumları şunlar oldu:

FİZİK: 1. Gazi Anadolu Lisesi, 2. Özel Batıkent Saman-
yolu Fen Lisesi, 3. Özel Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi.

MATEMATİK: 1.Ahmet Ulusoy Fen Lisesi, 2. Özel Sa-
manyolu Fen Lisesi, 3. Özel Necip Fazıl Kısakürek Fen 
Lisesi.

KİMYA: 1. Özel Samanyolu Fen Lisesi, 2. Özel Batıkent 
Samanyolu Fen Lisesi, 3. Ahmet Ulusoy Fen Lisesi.

Ankara ilindeki ortaöğretim kurumları arasında artık her yıl geleneksel hale gelen temel bilimler yarışması ile heyecan dolu günler yaşandı. Atılım Üniversitesi’nin davetiyle 
gerçekleştirilen yarışmanın koordinasyonu Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Tuncay Başkaya tarafından gerçekleştiriliyor

� ATILIM HABER
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Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülhan Özbayoğ-
lu, Atılım Üniversitesi'nde altı yılı aşkın sürede yürüttüğü 
ve sonuna geldiğidekanlık görevi boyunca fakültesindeki 
eğitim ve araştırma çıtasını her zaman daha yukarılara çek-
mek için çalıştığını söyledi. 

Özbayoğlu, Atılım Üniversitesi'nin "lokomotifi" olarak ni-
telendirdiği Mühendislik Fakültesi'nin diğer üniversitelere 
kıyasla nasıl bir farklılık ortaya koyduğunu anlattı. Bu ne-
denle Atılım’ın fakülteye özellikle yatırımlarda bulunduğu-
nu da vurgulayan Özbayoğlu, ayrıca fakültedeki lisansüstü 
eğitim programları, mühendislik sektöründeki istihdam ve 
mezunlarıyla ilgili tablo hakkında da bilgi verdi.

Yakın gelecekte Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi’nin çok daha iyi yerlerde olacağından emin olduğunu 
aktaran Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu’nun, Atılım Haber'in 
sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Atılım Haber: Mühendislik fakülteleri açısından Atılım 
Üniversitesi’nin farkı nedir?

Özbayoğlu: İstanbul’da çok sayıda vakıf üniversitesi var ama 
gerçek anlamda alt yapıları yok. Atılım’ın en büyük farkı, 
alt yapısının kuvvetli olması. Akademik öğretim üyesi sayısı 
ve uzmanlık alanları yönünden de biz kuvvetliyiz, ama esas 
farkımız laboratuvar sayısı üstünlüğümüz. Fakültemizde 
yedisi ileri araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 95 
laboratuvar var. Hiçbir vakıf üniversitesinde mühendislik 
alanında bu kadar kuvvetli alt yapı yok. Diğer bir farkımız 
da MÜDEK akreditasyonundan geçmemiz. Diğer vakıf 
üniversiteleri arasında bir, iki bölümü ile akredite olanlar 
var. Bizim fakültemizin  on üç bölümünün altısı beş yıllık 
MÜDEK akreditasyonu almış durumda. Üç bölümümüz 
de şimdi müracaat etti. En son açtığımız dört bölümü-
müzü dışarıda bıraktığımızda tüm bölümlerimiz akredite 
olacak. Fiziksel alanımızda çok büyük. İstanbul’daki vakıf 
üniversitelerinin çoğu bir bina içerisine sıkışmış durumda-
lar. Bizim fakültemiz 39 bin 500 metrekare fiziksel kapalı 
alana sahip ve laboratuvarlarımız oldukça geniş.Akademik 
yönden çok farklı uzmanlık dallarına sahip hocalarımız var 
ve bu bir ayrıcalık. Özellikle de bu durum endüstri ile iliş-
kilerde üniversitemizi aranılır duruma getiriyor. Türkiye’de 
tek olan “Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi 
(MŞMM)”, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
önderliğinde yapılan bir merkezdir. İmalat Mühendisliği 
hocalarımız tarafından Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) 
projesi olarak alınan ve Atılım Üniversitesi’nin de katkı-
larıyla kurulan bu merkez üniversitemizin ve fakültemizin 
farklılıklarından birisi. MŞMM’nin yanı sıra fakültemizde 
savunma, robot, uzay vb konularda beş merkez daha bulun-
maktadır

A.H: Fakültenizin Türkiye’deki diğer mühendislik fakülte-
leri arasındaki konumu nedir? 

Özbayoğlu: Bu konuda sıralamalara bakmak gerekiyor. 
Üniversitemize sıralama bakımından en büyük katkı fakül-
temizden geliyor. Webometrics Dünya Üniversiteler Sıra-
laması'nda Atılım Üniversitesi olarak 2010 yılında 2714’nci 
sırada idi; 2015 yılında 1977’nci sıraya yükseldi. Bu sıra-
lama tüm dünyadaki 20 bin üniversiteyi kapsıyor. Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TÜBİTAK tarafından 
yapılan "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nde 
Türkiye’deki üniversiteler arasında 2012 yılında 26’ncı sı-
radaydık. 2014’te 17’nci sıraya çıktık. AR-GE çalışmaları-
mız ve teknokent çalışmalarımız bu sıralamalarda çok etkili 
oluyor. Türkiye’de yapılan URAP sıralamalarına göre; 200’e 
yakın Türkiye üniversiteleri içinde 2015 yılında üniversite-
miz 28.sırada bulunmaktadır. Türkiye’deki 70’e yakın vakıf 
üniversitesi arasında ise altıncı sıradayız. Bu çok mühim bir 
konum.

A.H: Türkiye’de her yıl çok sayıda üniversite mezunu ve-
riliyor. Fakültenizce mezunlarına sağlanacak imkanlar ve 
avantajları nelerdir? Mesela mezunlarınız açısından iş 
bulma oranı nedir?

Özbayoğlu: Mütevelli Heyetimiz istihdama çok önem ve-
riyor. Mezunlarımızın iş bulma istatistikleri izleniyor.. Fa-
kültemiz açısındanistihdam yüzdeleri hep yüzde 92’nin 
üzerinde çıktı; hatta son zamanlarda daha da arttı. Öğren-
cilerimizden bazıları eğitimleri devam ederken işe giriyor-
lar, bazıları ilk üç ayda işe giriyor, sonuçta toplam yüzde 
92’nin üzerinde istihdam var. Mezunlarımız bütün sek-
törlerde çok rahatlıkla iş buluyorlar. Yabancı dilde eğitim 
görmeleri kendilerinin iş bulmalarında avantaj sağlamakta. 
İş ilanlarında ‘ODTÜ ya da Bilkent Üniversitesi mezunu 
arıyoruz’ diye yazan şirketler vardır. Eminim bir süre sonra 
ilanlarına ‘Atılım Üniversitesi mezununu istiyorum’ diye de 
yazacaklardır.

A.H: Eğitimde öğrenciler açısından nelere dikkat ediyor-
sunuz?

Özbayoğlu: Son zamanlarda proje bazlı, öğrenci odaklı eği-
tim sistemi geçerli oldu. Yeni teknolojik gelişmeleri prog-
ramlarımıza sürekli adapte ediyoruz. Uygulamaya dönük 
eğitim veriyoruz; yani derslerimizde muhakkak uygulama 
olmasına çalışıyoruz. Eğitimde Öğrenme Yönetim Sistemi, 
yani Moodle ve Mobil eğitim (mPad) kullanıyoruz. Artık 
herşey interaktif hale geldi. Öğrenci, bilgisayarını kulla-
narak herhangi bir saatte öğretmeni ile irtibat kurabiliyor, 
ödevlerini, ders notlarını Moodle kanalından alabiliyor. 
Son eğitim teknolojilerini kullanmaya çalışıyoruz. Fakül-
temizde Moodle kullanımı yüzde 90’nın üzerinde, bütün 
derslerde kullanılıyor. 

“Mühendislik Fakültesi üniversitemizin lokomotifi”

A.H: Atılım Üniversitesi’nin, Mühendislik Fakültesi’ne 
sağladığı imkanlar, avantajlar nelerdir?

Özbayoğlu: Şöyle söyleyeyim: Mühendislik Fakültesi üni-
versitemizin lokomotifi. Her türlü gelişmeye dönük pro-
jelerin temelinde Mühendislik Fakültesi yatıyor. Atılım 
Üniversitesi’nin neredeyse öğrencilerinin ve akademik kad-
rosunun yarısı mühendislikte bulunuyor. Yayın ve projele-
rin bir çoğu bizden çıkar. Fakültemiz, endüstri ile ilişkinin 
en fazla olduğu yerlerden birisi. Bu nedenle üniversitemizin 
fakülteye sağladığı olanaklar da diğer fakültelere göre daha 
fazla. Üniversite, özellikle hocaların üniversite dışı destekli 
proje almalarını kolaylaştırmaya yönelik teçhizat ve ekip-
manı sağlayarak Ar-Ge alt yapısı oluşturma isteklerini kar-
şılamaya çalışmaktadır.

A.H: Projelerden bahsettiniz, mühendislik projelerinde 
sponsor bulunabiliyor mu?

Özbayoğlu: Elbette. Mesela, “Metal Şekillendirme Mü-
kemmelliyet Merkezi”, bir konsorsiyum tarafından idare 
ediliyor. Bu konsorsiyum içerisinde savunma sanayi, oto-

motiv sanayi, imalat sanayi ve çeşitli sektörler var. Bunların 
bizi projeler ile desteklemelerini bekliyoruz. Yurt içi sanayi-
mizin, üniversiteleri desteklemesi lazım. Türkiye’de bu türlü 
Ar-Ge merkezleri çoğaldı. Mesela otomotiv sanayi, Bur-
sa yöresindeki üniversiteleri destekliyor. İmalat sanayi ise, 
Kayseri, Eskişehir gibi bölgelerde yoğun. Buralardaki sana-
yi kuruluşları üniversitelere büyük destek sağlıyor, labora-
tuvar gereksinimlerini temin ediyorlar. Ankara’da bizim o 
desteği almamız zor.Biz bir vakıf üniversitesiyiz ve bütün 
gelirimiz öğrencilerin kayıt ücretinden geliyor. Ama buna 
rağmen bizim laboratuvarlarımızın alt yapıları çok sağlam, 
Mütevelli Heyeti bunun önemini kavramış vaziyette ve 
yatırımlarını laboratuvarlara dönük yaptı. Özellikle Metal 
Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi savunma sanayi, 
otomotiv sanayi, imalat sanayi konusunda ileri teknolojik 
çalışmaları yürütebilecek potansiyele sahip. Özellikle kamu 
kuruluşlarının bu olanaklardan proje vererek yararlanmala-
rı kendi menfaatlerinedir. Maddi desteğin artması için çaba 
sarfediyoruz.

A.H: Laboratuvar ve teknik ekipman durumundan söz et-
tiniz, bu konuda belirli ihtiyaçlarınız var mı?

Özbayoğlu: Tabii, olmaz olur mu? Teknolojiyi sürekli takip 
etmemiz gerekiyor. Hele bilişim teknolojisi korkunç ilerli-
yor. Üç sene önce alınan bir şey kullanılmaz duruma geliyor, 
yenileri çıkıyor. Bütçemizi devamlı olaraklaboratuarlarımızı 
yenileme yönünde de kullanıyoruz. Hiçbir zaman ‘Labora-
tuvarlarım tamam; artık her türlü araştırmayı yapabilirim” 
diyemezsiniz; çünkü teknoloji ilerliyor,yeni konular ortaya 
çıkıyor. İhtiyaç sürekli devam edecektir.

A.H: Mühendislik Fakültesi, Atılım’ın kuruluşunda ana 
fakülte, fakülte açısından bunun ağırlığını nasıl hissedi-
yorsunuz?

Özbayoğlu: Tabii ki en büyük fakültenin dekanı olarak 13 
bölümün sorumluluğunu taşımak kolay değildi. Ama hiçbir 
zaman bu sorumluluğu omuzlarımı ezecek gibi hissetme-
dim. Etrafınızdaki kişiler fakültenin misyon ve vizyonunu 
kavramışlarsa ve herkes görevini gereği gibi yerine getiri-
yorsa zaten sorunların üstesinden gelebiliyorsunuz.. Önce-
den de belirttiğim gibi fakültemiz üniversitenin lokomotifi. 
Bunun bilincinde olarak çıtamızı daima daha yukarılara 
çıkarmaya çaba gösterdik. Benden sonra gelecek dekan 
arkadaşıma rahat ve güvenilir bir ortam bırakacağımiçin 
mutluyum.

“Sistem başından bozuk”

A.H: Mühendislikte İngilizce eğitimi zorlukları oluyor mu? 

Özbayoğlu: Öğrencinin uluslararası platformda geçerli iyi 
bir üniversite eğitimi alması için İngilizce şart. Öğrenciler 
birinci sınıfa başladıkları zaman derslere adapte olmaları 
çok önemli. Özellikle birinci ve ikinci sınıf derslerimizin 
kredileri çok yüksek olduğundan öğrencilerin İngilizce 
bilgileri yeterli değilsebocalıyorlar ve düşük performans 
gösteriyorlar. Ama bu sadece bizim üniversitemize mah-
sus değil bir durum değil. ODTÜ’de de aynıydı bir baş-
ka üniversitede de aynı. Birinci ve ikinci sınıfta öğrenciler 
genelde İngilizce kaynaklı sıkıntılarından dolayı dersleri 
takip edemiyorlar ve sonucunda düşük notlar alıyorlar. Bu 
durum da bütün bir dört yıllık eğitimlerini etkiliyor. Ben 
altı yıldır sürekli kontrol ediyorum, öğrenciler ilk yıllardaki 
düşük performanslarından dolayı ilerideki yıllarda bellerini 
doğrultamıyor,  yani ortalamalarını 2.00’nin üzerine çıkar-
makta zorlanıyorlar. Sonuç olarak İngilizce’nin eğitimde 
etkisi ve önemi çok fazla. Son zamanlarda Hazırlık Oku-
luda sisteminde değişiklikler yapıyor. Umarım bu durum 
düzelecektir.

� BERTAN GÜLER 

“Mühendislik Fakültesi,
Atılım’ın lokomotifİ”
Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu, mühendislik eğitiminde Atılım'ın 
farkını ve avantajlarını, AR-GE üniversitesi olmak için yapılan çalışmaları anlattı
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Atılım ailesine veda etmeye hazırlanan Prof.Dr. Özbayoğlu, altı yılı aşkın süredir yürüttüğü ve bu dönem sonlanacak 
dekanlık görevinde yaşadığı deneyimleri ve daha birçok konuyu Atılım Haber için değerlendirdi

A.H: Türkiye'de eğitim sisteminde lisans aşamasına değin 
genel olarak bir dil öğrenme sorunu var mı?

Özbayoğlu: Evet, maalesef orta eğitimde artık dil iyi öğre-
tilmiyor. Yalnızca dil değil, öğrenci matematik öğrenmeden 
geliyor. Şimdi YÖK sistemini değiştirdi. 2016-2017’den 
itibaren hayata geçecek; öğrenci ilk 40 bine giremiyorsa tıp 
fakültesine giremeyecek. Hukukta 150 bin barajı koydu; 
mühendislik için ise MF-4 puan türünde ilk  240 binin 
içine giremeyen öğrenci mühendisliği seçemeyecek; bu çok 
iyi bir şey oldu ve bu uygulamayı destekliyorum. Tek bir 
matematik sorusu çözemeyen çocuk karşımıza gelmemeli. 
Hiçbir şey bilmeyen bu öğrencilere hocalarımızlisede veril-
mesi gereken temel dersleri tekrarlamak zorunda kalma-
malı. Yaniorta eğitim sisteminde bozukluklar var; bu ya-
bancı dil için de, fen dersleri için de geçerli. Test sistemi 
yokken liseler mükemmel öğrenciler yetiştirirlerdi. Öğrenci 
matematik, fizik, kimyayı bilerek üniversiteye gelirdi, ya-
bancı dilleride iyiydi. Üniversitedeki öğrencilerin perfor-
manslarının yükselmesi için orta öğretimde eğitim kalitesi-
nin düzeltilmesi gerekli.

A.H: Türkiye’deki mühendislik fakültesi mezunu sayısın-
dan bahseder misiniz? Ve mezunların kalitesi, yani sek-
tördeki yeterliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Özbayoğlu: Türkiye genelinde maalesef mühendislikte iş-
sizlik oranı yüksek. Bunun altında yatırımın olmaması ve 
bilinçsiz üniversite açma politikası yatıyor. Benim uzman-
lık alanım maden. Maden mühendisliği alanındaçok sayıda 
bölüm açıldı, birçoğundahoca yok,ama öğrenci alıyor, ya-
rı-zamanlı veya diğer üniversitelerden gelen hocalarla işi 
idare etmeye çalışıyor. O mezunlar maalesef işsiz sayısını 
arttırıyor. Türkiye’de eğitim politikası, bilim politikası tam 
oturmamış vaziyette idi. Şimdi YÖK biraz buna el attı. 

Ben bundan seneler önce yapılan Madencilik Şura’sında 
henüz Maden Mühendisliği Bölümlerinin sayısı sekizi 
aşmamışken sayının fazlalığını dile getirmiş ve henüz alt 
yapısını tamamlamamış bölümlerin kapatılmasının gerek-
liliğini vurgulamıştım. Buna rağmen bölümler açılmaya 
devam etti ve sayı 30’a çıktı. Altı yıl önce yaptığım bir araş-
tırmada dünyanın en büyük beş maden şirketinin ihtiyacı 
olan 500-600 maden mühendisine karşılık Türkiye’deki 
üniversitelerden bir yılda mezun olan maden mühendisle-
ri sayısının 900 olduğunu belirtmiştim. Yani bizim maden 
mühendislerimizin sayısı dünya gereksiniminin üzerinde. 
Bu da bilinçsiz bölüm açmanın kötü neticesi.

Yine geçmişte ‘Herkes üniversite eğitimi almalı ve ikinci 
eğitim-öğretim açılmalı’konusu gündeme getirildiğinde 
mühendislik alanındaki üç büyük üniversitenin görüşü 
alındı. Bu üniversitelerİstanbul Teknik, ODTÜ, Hacet-
tepe. Üç üniversite de ‘İkinci eğitime hayır, kalite düşer’ 
yanıtını verdi. Sonuç ne oldu? Bu üç üniversite dışındaki 
birçok üniversiteikinci eğitim-öğretimi açtı.Tabii inanıl-
maz şekilde işsiz sayısı yükseldi, kalite düştü. Üniversiteler 
örgün eğitime talebe bulamaz iken ikinci eğitim-öğretime 
talebe alıyorlardı.Ama sevindirici bir gelişme şimdiki YÖK 
Başkanımız bir çok üniversite bünyesindeki ikinci eğitim-
öğretimi iptal etti. Bu çok iyi bir gelişme, en azından işsiz 
sayısı azalacak, kalite yükselecek, israf olacak yatırımlar ya-
pılmayacak.

A.H: Fakültenizdeki lisansüstü eğitim programı hakkında 
bilgi verir misiniz? Yüksek lisans ve doktora programla-
rında yeni açılacak bölümler var mı?

Özbayoğlu: Mühendislik Fakültesi’nde 13 bölümümüz var. 
Bölümlerimizden 10’u yükseklisans derecesinde eğitim 
veriyor. Üç bölüm de master programı açma hazırlığında. 
Yazılım mühendisliği ile kimya alanında doktora programı 
var, şimdi makina mühendisliği, imalat mühendisliği, enerji 
sistemleri mühendisliği, mekatronik ve otomotiv mühen-
disliği bölümlerimiz de makina mühendisliğinin şemsiyesi 
altında doktora programı açmaya çalışıyorlar. Öğrencilerin 
programlara olan talepleri çok yüksek .

A.H: Fakülteniz açısından siz dekanlık görevini devrede-
ceksiniz ama yine de gelecek beş yıl içerisindeki hedef-
leri neler olarak görüyorsunuz?

Özbayoğlu: Biz Ar-Ge üniversitesi olmaya çalışıyoruz, Atı-
lım Üniversitesi'nin de vizyonu o. Mühendislik Fakülte-
si'nin bütün hedefi Ar-Ge Fakültesi olarak isim yapalım, 
aranılır olalım. Özellikle “Metal Şekillendirme Mükem-
melliyet Merkezi (MŞMM)” bize ayrıcalıklı bir konum 
sağlıyor. 

Öğretim üyelerimiz arasında konularında Türkiye’de çok 
tanınır olan ödüllü, patentli hocalarımız var. Ayrıca Ar-Ge 
çalışmalarını imalata dönüştürmeye çalışan genç bilim in-
sanlarımız var. Bu hocalarımız bir taraftan endüstri kuru-
luşlarına danışmanlık yaparken, bir taraftan da ses getiren 
projeler yürütmeye, bunları endüstriye kazandırmaya, pa-
tent sayısını arttırmaya ve araştırma kültürüne sahip öğ-
renciler yetiştirmeye çalışmaktadırlar. Ar-Ge üniversitesi 
olmanın ilk şartı yeteri kadar araştırmacı öğrenciye sahip 
olmaktır. Bu amaca yönelik olarak yüksek lisans ve doktora 
öğrenci sayımızın arttırılması ve programlarının  çeşitlen-
dirilmesi hedeflenmiştir. 

A.H: Ar-Ge üniversitesi olmakla birlikte bu işten öğretim 
görevlilerinin ve projede yer alan öğrencilerin ne tür ka-
zançları oluyor?

Özbayoğlu: Çok güzel bir soru. Fakültemizde LAP (Lisans 
Araştırma Projeleri), BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) 
ve ALP (Alt Yapı Projeleri) projeleri var. LAP projeleri ile 
eğitimleri sıralarında öğrencileri genç yaşta  araştırma yap-
maya yönlendirmek istiyoruz. 2010 yılında bu projelere ka-
tılan öğrenci sayısı gönüllüler dahil 215 öğrenci iken 2015 
yılında bu sayıbine yükseldi. Hazırlık Okulu’ndan bile pro-
jelere katılmak isteyen gönüllü öğrenciler oluyor. Böylece 
öğrencilere bir AR-GE çalışması nasıl yapılır, rapor nasıl 
yazılır kültürü kazandırılmaktadır.Ayrıca öğrenciler bir 
miktar cep harçlığı da almaktadırlar. Bu projelerin bütçeleri 
kısıtlı olmakla beraber öğrencilere kazandırdığı yetenekler 
büyüktür. LAP projesi yürüten öğrencilerimiz ve mentör-
lük görevini üstlenen öğretim elemanlarımız katıldıkları 
yarışmalardan üniversitemize ödüller getirmişlerdir. Bunlar 
arasında ODTÜ’nün düzenlediği “Yeni Fikirler Yeni İşler” 
yarışması, “ICEM Uluslararası Enerji Yönetimi Konferan-
sı öğrenci projesi yarışması”,” Selçuk Üniversitesi-Tübitak 
işbirliği 1. Öğrenci Proje Pazarı” yarışması, “Metalik Fikir-
ler 2.Ar-Ge Pazarı yarışması” bulunmaktadır. Ayrıca Oto-
motiv Mühendisliği öğrencileri birinci sınıftan son sınıfa 
kadar hybrid araba yapımında çalışmışlar ve tasarımından 
imalatına kadar yaptıkları bu çalışmanın ürünü olan ara-
bayla Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan Hybrid Ara-
ba Yarışı'na katılmışlar ve 39 üniversite arasında 9’ncu ol-
muşlar; bunun yanında  Fiat Chrysler’in verdiği endüstriyel 
tasarımda ise “En İyi Tasarım Ödülünü” kazanmışlardır. 

A.H: Hocam birazda sizi konuşalım. Buradaki göreviniz 
sona eriyor. Bir tür emeklilik mi düşünüyorsunuz? Kaç yıl 
geçti meslekte?

Özbayoğlu: Mezun olunca üç yıl bir kamu kuruluşu olan-
Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nde, 
bir yıl da İzmir’de özel sektörde civa madeninde çalıştım. 
Sonra ODTÜ’ye geçtim. ODTÜ’de 39 yıl öğretim üyeliği 

yaptım. O arada anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan-
lığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttüm.
ODTÜ’de sekiz doktora ve 32 yüksek lisans tezi yönettim. 
26 endüstri projesinde yürütücü olarak görev aldım. Bor 
Araştırma Enstitüsü (BOREN) kuruluncaaltı yıl yönetim 
kurulu başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğini 
yaptım. Daha sonra emekli olmama yakın Atılım Üniver-
sitesi’ne dekan olarak atandım. Atılım’da da altı yılım bit-
ti; kesintisiz 50 yıllıkçalışma hayatımın 47 senesi eğitimde 
geçti. Öğretim üyeliğini çok severek yaptım. Çok mutlu 
bir çalışma hayatım oldu. Zorlukları da vardı tabii. Bir de 
ben bir çok ilkleri yaşadım, bölümümün ilk öğrencisiydim, 
dört yıl sınıfımda tek kız öğrenci olarak okudum. Mezun 
oldum, MTA’da kendi branşımda tek kadın mühendistim.  
Üniversiteye geçtim; kendi branşımda Türkiye’de ilk dok-
tora yapan, ilk doçent ve profesör olan bendim. Bir kadın 
olarak bazı sıkıntılar yaşadım; ama ben mücadeleyi seven 
bir insanım, hayatım boyunca hep doğru bildiğim konuda 
mücadele etmişimdir.

“Endüstriyle olan ilişkiler arttırılmalı”

A.H: Fakülteyi şimdi devredeceksiniz. Halefinize mesajla-
rınız nelerdir?

Özbayoğlu: Ben görevi devraldığımda bana ‘Kaynayan ka-
zana dekan oldunuz’ demişlerdi. Fakültede bir yönetmelik 
uygulaması kargaşasının yaşandığını, bölümler arasında 
uygulamalarda farklılıkların olduğunu, öğretim elemanla-
rı arasında kırgınlıkların bulunduğunu fark ettim. Hepsini 
öğretim elemanı arkadaşlarımın anlayış, hoşgörü ve yar-
dımları sayesinde üçüncü yılda artık birçok şey düzene gir-
mişti. Hedefimizi daha fazla yayın, proje, araştırma yapma, 
sıralamalarda daha yüksek sıralara çıkma yönüne doğrult-
tuk. Ayrıca programlarımızın akredite olması yönünde ça-
lışmalara ağırlık verdik. Yeni gelecek dekan arkadaşım düz-
gün yürüyen bir fakülte devralacak. Kendilerine fakültenin 
uluslararasılaşma yönünde yol almasına, endüstriyle olan 
ilişkilerin arttırılmasına ve disiplinlerarası büyük projelere 
girilmesine çalışmasını tavsiye ederim. Yeni bölüm açılması 
yerine yeni konularda yüksek lisans programları açmalarını 
öneririm. Fakülte olarakkafi derecede bölünmüş uzmanlık 
alanlarına sahibiz, örneğin ODTÜ’de Makine Mühendis-
liği’nin altındaki bütün opsiyonlar bizde her biri bölüm. 
Belki ileriye dönük “Birlikten kuvvet doğar” varsayımından 
birleşmeler düşünülebilir.

A.H: Lise çağındaki gençlere neler diyebiliriz? Atılım Üni-
versitesi’ne neden gelsinler?

Özbayoğlu: Atılım Üniversitesi mühendislik yönünden 
kuvvetli bir üniversite. Alt yapısı ve akademik kadrosu kuv-
vetli, ileri düzeyde araştırmaların yapıldığı, teknolojinin 
kullanıldığı bir üniversite. Çok modern bir  kütüphaneye 
sahip, yaşam alanları düzgün, hertürlü spor faaliyetlerini 
gerçekleştirecekleri olanakların bulunduğu, vakıf üniversi-
teleri arasında ayrıcalıklı bir yerleşkesi olan bir üniversite. 
Bir dekan arkadaşımdan işitmiştim: “Sizin modern binala-
rınızı ve laboratuvarlarınızı gördükten sonra öğrenciler bizi 
tercih etmiyorlar” demişti. Modern yerleşkeye sahip olma-
mız lise öğrencisinin seçimini etkilemektedir.

Eğer öğrenciler bir vakıf üniversitesinde eğitim görme-
yidüşünüyorlarsa özellikle Ankara’da yaşıyorlarsa Atılım 
Üniversitesi seçmelerini kuvvetle öneririm.

A.H: Son olarak Mühendislik Fakültesi’ndeki arkadaşları-
nıza ne söylemek istersiniz?

Özbayoğlu: 2009 yılından beri birlikte çalıştığım öğretim 
elemanlarına ve idari personelimize teşekkür ederken bir-
likte çalışmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim 
Altı yılı aşkın dekanlık görevim süresince herkesin deste-
ğini ve güvenini hissettim. Benden sonra görevi teslim ala-
cak arkadaşıma da aynı desteğin gösterileceğini biliyorum. 
Yakın gelecekte Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesinin çok daha iyi yerlerde olacağından eminim. Sizleri 
özleyeceğim.

“Sizleri özleyeceğim”

Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu
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Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), toplum-
sal cinsiyet eşitsizliklerine dikkat çekmek amacıyla çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. 

KASAUM, ilk kez 2011 – 2012 güz eğitim – öğretim döneminde ‘ASEL 203’ koduy-
la “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları” dersi, tüm lisans öğrencilerine seçmeli olarak 
açıldı. Bu eğitim-öğretim döneminde ders kapsamında gerekliliklerini yerine getiren öğ-
rencilere “İz Bırakan 50 Öğrenci Programı”nda da katılım belgesi kazanma hakkı tanındı. 

KASAUM’un dersi kapsamında her hafta alanında uzman bir isim de Atılım’a konuk olu-
yor. Bu çerçevede; ‘Toplumsal Cinsiyet Algıları’ için Uzman Sosyolog Dr. Umut Belek, 
‘Kadın ve Sağlık’ alanında Ankara Üniversitesi’nden emekli ve Hablemitoğlu Enstitüsü 
kurucusu Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, ‘Kadın ve Siyaset’ konusunda Hacettepe Üniver-
sitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahu Sumbas 
Yavaşoğlu derse konuk geldi. ‘Kadın ve Hukuk’ başlığı için Emekli Aile Mahkemesi Haki-
mi Avukat Eray Karınca, ‘Türkiye’de Modernleşme -Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları’ 
konusunda öğretim görevlisi Dr. Aslı Şimşek, ‘Kadına Yönelik Şiddet, Türleri ve Önlen-
mesi’ konusunda ise öğretim görevlisi Damla Songur ders işledi. ‘Çalışma Yaşamı ve Kadın’ 

başlığını Yrd. Doç. Dr. Fatma Ülkü Selçuk, ‘Küresel Ekonomide Kadın Emeği’ konusunu 
Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör,  ‘Kadın ve Edebiyat’ için Doç. Dr. Lerzan Gültekin 
ve ‘Kadın ve Girişimcilik’ konusunda ise araştırma görevlisi Ayşe Kuyrukçu ders verdi. 

Ayrıca dersin son haftasında Doç. Dr. Gül Güneş ile araştırma görevlisi Ayşe Kuyruk-
çu tarafından ‘Kadın ve Çevre’ başlığındaki ders sırasında bir atölye çalışması da gerçek-
leştirildi. Öğrenciler, atık malzemelerden kadına yönelik ürünler de yarattı. Bu ürünler, 8 
Ocak günü İşletme Fakültesi Mavi Salon’da düzenlenen tören kapsamında da sergilendi. 

KASAUM’un seçmeli dersi çerçevesinde, öğrencilere toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
dil geliştirmeleri ve bu doğrultuda kendilerini ifade etmeleri yönünde eğitimler de su-
nuldu. Bu amaçla ilk defa 2011 - 2012 bahar döneminde başarıyla gerçekleştirilmiş 
‘Bir Kitap-Bir Konu’ programda geçtiğimiz güz döneminde Erendiz Atasü’nün ‘Dağın 
Öteki Yüzü’ (The Other Side of the Mountain) kitabı seçildi. Böylece öğrenciler, Ata-
sü’nün ‘Dağın Öteki Yüzü’ kitabı üzerine değerlendirme yazıları da kaleme aldı. Öğ-
rencilerce yapılan değerlendirmelerden ikisi ise örnek oluşturması amacıyla, Atılım Ha-
ber’de yayımlanması uygun görüldü. ‘Dağın Öteki Yüzü’ hakkındaki seçilmiş yazılar şöyle:

Bir İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi 
olarak bu kitabı okumak beni onurlan-
dırdı. Derslerimle beraber yeni yeni öğ-
renmeye başladığım bazı terimlerin az 
da olsa yazı içerisinde kullanıldıklarını 
görmek de beni çok mutlu etti. Benim 
bölümümden mezun olmuş bir kadının 
yaşamış olduğu bu onca anıyı okumak 
ve dönem özellikleriyle özdeştirmek 
bana birçok şey kazandırdı. Karakterler 
her ne kadar doğup büyüdükleri ve son-
rasında yaşadıkları yerlerin ve dönemle-
rin özelliklerine göre şekil almış olsa da 
aslında yaşadıkları şey kimlik çatışmala-
rı ve aynı zamanda kimlik arayışlarıdır. 

Öte yandan bu kitabın farklı bir yapısı 
var; bölüm bölüm geçmişe gidiyoruz,  
ama bazen de günümüze daha yakınız. 
İlerleyen sayfalarda aslında bir bölüm 
öncesinde ölmüş olan bir karakterin 
başka bir anısını görüyoruz. İlk başta 
güçlük çekmiş olsam da, sonradan za-
man akışını yakalamaya alıştım. Yazar 
bize hayatın bilmediğimiz,   görme-
diğimiz noktalarını yansıtmış. Ailesel 
sorunlar, ilişkiler ve diğer her şey. Bun-
lar dışında Cumhuriyet yılları tabi ki. 
Olaylar bu süre zarfında gerçekleşiyor. 

Özellikle kitapta Cumhuriyet’e birçok 
güzellik ve yenilik katmış olan iki kadı-
nı görüyoruz. Avrupa da eğitim alıyor-
lar. Hiçbir zaman ülkeleri akıllarından 
çıkmıyor ve hiçbir zaman onlara bu 
hakları kazandıran ulu insanı unutmu-
yorlar. Mustafa Kemal hayatlarının her 
noktalarında var. Beni en çok etkileyen 
de bu oldu. Tarih kitapları veya bilinen 
o yazılmış klasik biyografilerdeki Ata-
türk’ten başkası canlanıyor gözümde. 
Daha da çok sevgim artıyor. Ve aynı 
zamanda o yıllarda yaşamış birçok insa-
nın ona olan bu saygısı ve sevgisi daha 
da mutlu ediyor beni. Fakat günümüzü 
düşününce burukluk oluyor insanda. 
Ne olursa olsun zamanında Cumhu-
riyet’e böyle içten bağlı insanların ol-
duğunu bilmek umutlandırıyor beni. 
Bununla birlikte çocuklarını bu şekilde 
yetiştirmiş insanlara özeniyorum ve bu 
kitap sayesinde şevkim daha da artıyor. 
Onun kadar başarılı olamayacağımı 
düşünsem de yolunda ilerleyeceğim. 
Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i unutturma-
yacağım. Kadınların gücünü yozlaşmış 
ülkemde asla hafife aldırtmayacağım.

Erendiz Atasü ailesini başka kişilerle 
eşleştirerek anlatmıştır. Annesinin ölü-
münden sonra bu kitabı yazma kararı 
almıştır. Annesinin hayatını yazmakta-
dır ve onun idealist bir kadın olduğu-
na vurgu yapmıştır. Ailesinden kalan 
mektuplar kitapta yer alır. Cumhuriyet 
yıllarını anlatır. Kitapta annesi Hadiye, 
Vicdan’ı temsil eder. Diğer kahraman-
lar kurmacadır. Vicdan karakteri hasas 
duygusal ve zor bir çocukluk yaşamış 
bir kadını anlatır. Nefise karakteri onun 
arkadaşıdır. Ülkede savaş ve yoksulluk 
olması,babası ona yapılan işkencelerden 
ölmesi ve benzeri bir sürü travmatik 
olaya maruz kalmışlardır. Nefise kıskanç 
bir karakterdir ve arkadaşlıkları zarar 
görür yinede Vicdan çok anlayışlıdır ve 
dayanışma duygusuyla 8 yıl daha arka-
daşlığına devam eder. Vicdan hep yatılı 
okullarda okur, çalışkan dürüst, vatanına 
bağlı Atatürkçü bir kadındır. Vatanına 
hizmet etmek en büyük hedefidir. İngil-
tere’nin BBC radyosunda kadın hakları 
inkılabıyla ilgili bir program hazırlar. 

Batı edebiyatını gençlere aşılar savaş 
yerine kültürle bir toplumun ayakta ka-
labileceğine inanır. Vicdan’ın evlilik ha-
yatı da yolundadır. Karşılıklı fedakarlık, 
toplayıcı ve bütünleyici karşılıklı anla-
yışa dayanan huzurlu bir evliliktir. Ben 
bu kitapta, kadın haklarına verilen de-
ğer mücadelesini gördüm. Vicdan adlı 
karakterin bütün kadınlara örnek teşkil 
edebilecek adımlar attığını ve dönemin 
zor şartlarına rağmen pes etmeden hem 
özel hayatıyla hem de kadın inkılabı adı-
na verdiği mücadelelerle herkese örnek 
teşkil ettiğini düşünüyorum. Bir kadının 
hayatta kalabilme mücadelesi ve idealist 
bakış açısıyla diğer kadınlara da haklar 
sunma arayışı ve çabasını gördüm. Ayrı-
ca vatanına hayırlı bir birey olma çabası-
nı da taktirle karşıladım. Bence Erendiz 
Atasü mutlu bir ailenin çocuğu olarak 
dünyaya gelmiş ve annesinin otobiyog-
rasini yazmak istemiştir. Kadın hakları-
nı o dönemde en iyi şekilde savunmuş 
ve önemli adımlar atmıştır, bu bakım-
dan taktir edilecek bir karaktere sahiptir.

ATILIM HABER

Sahibi: Rektör Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ Yayın Koordinatörü: Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Editör: Yıldız YAZICIOĞLU 
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Gazeteci Ünver öğütlerini paylaştı
Milliyet Gazetesi bünyesinde yayımlanan Ankara kent eki editörü Ömür Ünver, Atılım Üniversitesi öğrencilerine medya alanında etik ve başarı konularında tavsiyelerde bulundu

Atılım Haber ekibi ‘En İyi Film’ ve ‘En İyi Özgün Senaryo’ dallarında iki Oscar ödülünü kucaklayan Spotlight’ı hep birlikte 
izledi

İşletme Fakültesi öğretim görevlisi Sevinç Engin’in ver-
diği “Liderlik Teorileri ve Pratiği” dersi kapsamında, Atı-
lım Üniversitesi’ne geçtiğimiz günlerde Gazeteci Ömür 
Ünver konuk oldu. 

Milliyet Gazetesi’nde halen Ankara kent eki editörü ola-
rak çalışan Ünver, Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin salo-
nundaki konferansta, söze, gazeteciliğe öğrencilik yılla-

rında başladığını anlatarak başladı. Ünver, “Birinci sınıfta 
iken yerel gazetelerde yarı zamanlı çalışmaya başladım. 
İşi ve okulu aynı anda götürüyordum. Fırsat buldukça da 
okul radyosuna gidiyordum. Mezun olduğumda Sakar-
ya'daki yerel bir gazeteden yazı işleri müdürlüğü teklifi 
aldım ve altı yıl boyunca yazı işleri müdürlüğü yaptım” 
dedi. 

Atılım öğrencilerine üniversite yıllarını verimli geçirme-
lerini öğütleyen Ünver, her öğrencilere, kendi bölümle-
riyle ilgili diğer işler hakkında da bilgi sahibi olmalarını 
tavsiye ederken, “Boş zamanlarımda gittiğim okul radyo-
su bana çok şey öğretti, onun sayesinde, yakında TRT’de 
başlayacak olan bir radyo programımız var” görüşünü ak-
tardı.

“Yazılı basın sosyal medyaya kayıyor”

Gazetecilik mesleğini, internet teknolojisinin yakından 
etkilediğini de kaydeden Ünver, “Yazılı basın giderek sos-
yal medyaya kayıyor ancak bunda henüz karar kılınmış 
değil örneğin Newsweek dergisi bir yıl boyunca internet 
üzerinden yayınlandı ancak başarı sağlayamadığı için 
tekrar yazılı basıma dönmek zorunda kaldı. Buna başka 
bir örnek de Radikal gazetesi. Sadece internetten yayın 

yapma kararı almıştı, ancak şimdi onu da kaldırma kararı 
aldılar” diye konuştu.

Ünver, konuşması ardından öğrenciler tarafından yönelti-
len soruları da yanıtladı. Bir öğrencinin, Kızılay’daki terör 
saldırısı olduğunda sosyal medyadaki yaralı-ölü sayılarıy-
la resmi rakamların uyuşmadığını ve hangisine inanmak 
gerektiği yönündeki sorusu üzerine Ünver, “Elbette resmi 
rakamlar. Çünkü şöyle düşünmek lazım, orada hayatını 
kaybeden birinin yakını gazetede kendi yakınının adını 
görmezse, buna sessiz kalmaz ve gerçek rakam muhakkak 
ortaya çıkardı” yanıtını verdi.

Atılım Üniversitesi’nin gazetesini yayına hazırlayan Atı-
lım Haber ekibini oluşturan Gazetecilik Dersi kayıtlı ve 
gönüllü öğrencileri, araştırmacı gazetecilik örneği sayılan 
bir süreci anlatan ‘Spotlight’ filmini mercek altına aldı. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın katılımıyla birlikte öğren-
ciler, Kadriye Zaim Kütüphanesi Film İzleme Salonu’nda 
buluştu. Farklı bölümlerden konuya ilgili öğrenciler, film 
izleme etkinliğine katılım gösterdi. 

‘Spotlight’ filminin gösterimi öncesinde filme ilişkin 
açıklamaları Prof. Dr. Korkmaz Alemdar yaptı. ‘Spot-
light’ filminin 1970’li yıllarda ABD’de ön plana çıkan 

araştırmacı gazetecilik türünün son örneği olduğunu ak-
taran Alemdar, Watergate skandalı ve Başkan Nixon’ın 
görevden ayrılmasına yol açan olayları, Washington Post 
gazetesinin ön plana çıkarttığını ve bunun yaklaşık çey-
rek yüzyıl boyunca gazetecilik mesleğini derinden etkile-
diğini belirtti. Neredeyse on yıldır araştırmacı gazetecilik 
anlayışının terk edilip, yerine yurttaş gazeteciliği ve veri 
gazeteciliğinin yerleştirilmesine çalışıldığı bir dönemde, 
Spotlight’ın ödül almasının çok ilginç, hatta şaşırtıcı ol-
duğunu söyleyen Alemdar, “Bunun nedenlerini Holywo-
od sinemasının tarihçileri ileride belki açıklayacaklardır 
ama filmin, gazetecilerle ince bir alayı içerdiğini de unut-
mamak gerekir” dedi. 

Film Boston’da kiliselerdeki cinsel taciz olaylarını herkes 
bilirken, gazetecilerin farkında olmadıklarını, yıllar sonra 
farkına varınca da, olayın bir araştırmacı gazetecilik örne-
ği olarak sunulduğunun vurgulanması bunun bir kanıtı. 

Her şeye rağmen film öğretici, sorgulatıcı ve gazetecile-
rin topluma karşı sorumluluklarının olduğunu hatırlatan 
ve izlenmesi gereken bir film.

Açıklamalar ardından bu yılki Oscar töreninde ‘En İyi 
Film’ ve ‘En İyi Özgün Senaryo’ dallarında ödül kazanan 
‘Spotlight’ filmi ilgiyle izlendi.

� ATILIM HABER

� BALAMİR KOÇAK

Atılım’ın habercileri
Spotlight’ı izledi

Ömür Ünver
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Atılım Üniversitesi bünyesinde olan Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi kapılarını Atılım Haber’e açtı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)Atılım Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek dört bilimsel projeye maddi destek verecek

Endüstri için
vazgeçilmez metal,
Atılım’da şekilleniyor

Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, Kalkınma Bakanlığı’nın makine teçhizat 
desteği ve Atılım Üniversitesi’nin altyapı desteğiyle Nisan 2010’dan bugüne akademi-en-
düstri işbirliği için çalışıyor. 

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Başkanı, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu’nun 
verdiği bilgiler çerçevesinde, İmalat Mühendisliği Bölümü mensuplarınca kurulan merkez, 
metal şekillendirme alanında uzman akademisyenler ve sanayiciler tarafından yönetiliyor. 
Merkez yönetim kurulunda dokuz sanayici ve altı akademisyen görev alıyor. Akademisyen-
lerden üçü, Atılım Üniversitesi dışındaki eğitim-araştırma kurumlarını temsilcileri olarak 
yönetim kurulunda yer alıyor.

Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, imalat, otomotiv, havacılık ve savunma sek-
törlerinde kullanılmak üzere imalat yöntemleri, malzeme testleri ile metal şekillendirme 
alanında araştırma geliştirme desteği vermeyi hedefliyor. 

“Amacımız araştırma ve geliştirme”

Kaftanoğlu, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin kapısını akademisyenler, 
yüksek lisans veya doktora öğrencileri için her zaman açık tuttuklarını belirterek, sanayi 
araştırma projelerinde merkezi kullanabileceklerini dile getirdi. Kaftanoğlu, Atılım’ın li-
sans öğrencilerine de seslenerek, mezun olduktan sonra sektör ile işbirliğiyle merkezi kul-
lanarak projeler üretebileceklerini anlattı.

Kaftanoğlu, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nin, akademisyenler ve endüstri 
ile birlikte 29 projeye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Bunlara ek olarak çalışmaları devam 
eden 10 proje bulunduğunu da belirten Kaftanoğlu, bu projelerin hem Atılım Üniversite-
si’nin akademik çalışmalarına fayda sağlayacağını hem de ülkemizde sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunacağını ekledi.

TÜBİTAK, Atılım ÜniversitesiMühendislik Fakültesi’nden üç, Fen Edebiyat Fakülte-
si’nden bir projeye maddi destek verecek. 

TÜBİTAK’ın maddi fon desteği sağladığı mühendislik projelerini Prof. Dr. Elif Uray Ay-
dın, Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Göksel Durkaya yürütüyor. Prof. Aydın’ın 
projesi Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde yürü-
tülecek  “Gevrek Sac Metallerin Ilık/Sıcak Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik 
Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı”na ilişkin. Yrd. Doç. Dr. Aslan’ın projesi Kariyer 
Geliştirme Programı kapsamında ve “Yüksek Sıcaklığa Direnkli Kaplamaların Nümerik 
Modellenmesi ve Simülasyonu” konusunda. Yrd. Doç. Dr. Durkaya’nın öncülüğünde yürü-
tülen üçüncü proje ise Hızlı Destek Programı çerçevesinde desteklenecek “Hiperspektral-
Metalurjik Yüzey Analiz Sistemi Geliştirilmesi”üzerine.  

TÜBİTAK desteği kazanan dördüncü projeyi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümün-
den Öğr. Gör. Dr. Dilek Demirtepe Saygılı yürütüyor. Bu proje MS hastalığının tedavisin-
de gelişme kaydetme umudunu yaratıyor: “Multipl Skleroz Hastaları ile Bakımverenlerinin 
Psikolojik Belirti Düzeyleri, Sorun Alanları ve İhtiyaçları Açılarından Değerlendirilmesi”.

Öğrenciler firmalarla çalışma imkânı bulacak

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Göksel 
Durkaya, projede çalışacak olan öğrencilerinbüyük firmalarla çalışma imkânı bulacaklarını 
ve bunun da onların ileride mesleki hayatlarına katkı sağlayacağını belirtti. TÜBİTAK’ın 
desteklediği proje kapsamında biridoktora  ötekilisans düzeyinde iki öğrenciyle çalışacağını 
belirten Durkaya, projeyle her şeyden önce sanayiyle Atılım Üniversitesi arasındaki mevcut 
yakınlığı pekiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Günlük hayatımıza katkı sağlayacak

Prof. Dr. Elif Uray Aydın, 15 ay boyunca yürüteceği “Gevrek Saç Metallerin Ilık/Sıcak 
Şekillendirilmesine Yönelik Elektromanyetik Şekillendirme Sistemi Tasarımı ve İmalatı” 
projesinin, günlük hayatta pek çok kullanım alanına sahipolduğunu belirtti. Metal şekil-
lendirmenin otomotiv kaportası, uçak gövdesi, beyaz eşya dış kaplaması ve daha pek çok 
yerde kullanılan metal şekillendirmenin temelini oluşturduğunu belirten Aydın, projede 
görev alan yüksek lisans öğrencilerinin TÜBİTAK burslarından yararlanmasının da olum-
lu olacağı görüşünde. 

Kaftanoğlu’nun ifade ettiği üzere Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi, hem 
akademiye, hem de endüstriye 32 alanda şu olanakları sunuyor:

• TÜBİTAK bilimsel projelerinde ortak veya hizmet alımı

• TEYDEB projelerinde hizmet alımı

• SANTEZ projelerinde ortak veya hizmet alımı

• Avrupa Birliği projelerinde ortak veya hizmet alımı

• Şirketlere eğitim verilmesi, prototip üretimi, ön-seri-üretim, ‘Sonlu Elemanlar 
Analizi’ ile ‘Yapısal Analiz’ hizmeti.

Atılım’ı sanayiyle
buluşturacak projeler

� UMUT ÇOMAK

� UMUT ÇOMAK

Öğr. Gör. Dr. Dilek
Demirtepe Saygılı

Yrd. Doç. Dr. Göksel Durkaya Prof. Dr. Elif Uray Aydın Yrd. Doç. Dr. Özgür Aslan
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Ön Kuluçka Merkezi, Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık 
ve Teknoloji Transfer Ofisi (ARGEDA-TTO) projesi ola-
rak kapılarını Atılım Haber ailesine açtı. Girişimcilik Uz-
manı Can Tiryaki, Merkez’de, girişimcilik eğitimi, teknik 
alan danışmanlığı, destek programları danışmanlığı, finans 
ve hukuk danışmanlığı, laboratuvar hizmetleri ve benzeri 
destekleri sunacaklarını açıkladı. 

ÖKM, kendi iş fikirlerini geliştirmek ve değerlendirmeler 
yapmak için öğrencilere üç ile altı ay arasında proje süresi 
tanıyor. Öğrenciler, Değerlendirme Kurulu’nun onayı ile 
kendilerine verilen süreyi altı ay daha fazla uzatabilme ola-
nağına sahipler. Öğrencilere altyapısıyla birlikte açık ofis 
olanağı sunan Ön Kuluçka Merkezi, gerektiğinde toplantı 
ve konferans salonları ile girişimcileri destekliyor. Merkez, 
aynı anda 32 kişiye hizmet verebilecek bir altyapıya sahip.

Ön Kuluçka Merkezi (ÖKM), Girişimcinin Atılımı adlı 
projeleri ile bilinen ARGEDA-TTO’nun yeni çalışması 
olarak ortaya çıktı. Bu arada Ön Kuluçka Merkezi, küçük 
bir tanıtım toplantısıyla geçtiğimiz günlerde hizmete açı-
lırken; Girişimcilik ve İnovasyon Topluluğu üyeleri de mer-
keze konuk oldu. 

Merkezden sorumlu Can Tiryaki, Kuluçka Merkezinin, sa-
dece Atılım Üniversitesi öğrencilerine değil, diğer üniver-
site öğrencilerine de hizmet vermeyi amaçladığını söyledi. 
Fiziki altyapısıyla dikkat çeken merkezde, önceliğin AR-
GE projelerine verileceği ifade edilirken, uygulanabilirliği 
yüksek projelerin de dikkate alınacağı belirtiliyor. Değer-
lendirme Kurulu’nun seçtiği projelerin sahipleriyle ÖKM 
İşlik Tahsis Sözleşmesi imzalanarak süreç başlatılıyor. 

Bir işletmenin kuruluş aşaması öncesinde sektörün ya-
pısının ve sürdürülebilirliğin bilinmesinin pek çok şeyi 
değiştirebileceğini belirten Tiryaki, iş fikirlerini hayata 
geçirmek için girişimcilerin hesaplamaları iyi yapması ge-
rektiği görüşünde. Tiryaki, Ön Kuluçka Merkezi sayesinde 
girişimcilerin iş planlarını oluşturmalarını, riskleri görüp 
önlem almaları ve dolayısıyla sürdürülebilirliği sağlama-
ları için desteklenmelerinin söz konusu olacağını belirtti. 
Tiryaki,ÖKM’nin sağladığı destek kapsamında, girişim-

cilik eğitimi, teknik alan danışmanlığı, destek programları 
danışmanlığı, finans ve hukuk danışmanlığı, laboratuvar 
hizmetleri, kütüphane hizmetleri, fikri mülkiyet hakları 
danışmanlığı imkânları sunulduğunu söyledi. MENTOR 
desteği için de havuz sistemine sahip olduklarını belirten 
Tiryaki, başarılı kişilerin öğrencilere çeşitli yardımlar sun-
masının sektör ile öğrencinin yakınlaşmasını kolaylaştıra-
bildiğini dile getirdi. 

Başvurular devam ediyor

Ön Kuluçla Merkezi’ne, en fazla dört kişilik gruplar tara-
fından başvuru yapılabiliyor. Başvurular konusunda AR-
GEDA-TTO’dan bilgi alınması mümkün. Projeler için 
konu sınırlanması söz konusu değil, ancak girişimcilik esa-
sına dayalı projelerin daha şanslı olduğu kesin.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün düzenlediği 
Anadolu ve Ankara’da tarih boyunca kültürün ve iletişimin 
gelişimini aydınlatacak sempozyum için geri sayım devam 
ediyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Hürriyet 
Gazetesi’nin toplantıya “logolarını kullanma izni” verme-
leri toplantının boyutlarının ne denli önemli olacağının 
işaretlerini veriyor. Uluslararası sempozyum, farklı ülkeler-
den çok sayıda arkeolog, antropolog, tarihçi ve iletişimciyi 
bir araya getirecek. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, ülkede yaşanan sıkıntılara 
rağmen hazırlık çalışmalarının sürdüğünü; toplantıya ka-
tılmak isteyen genç bilim insanlarının sayısının da arttığını 
belirtti. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, “Anadolu’da Kül-
tür ve İletişim: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” sempoz-
yumu ile Ankara ve Anadolu konusunda kültür ve iletişim 
alanında bilgi birikimini paylaşmayı amaçlıyor. Bunun yanı 
sıra, farklı alanlardaki akademisyenler arasında iş birliği 
oluşturmak, bilimsel bilgi alışverişi sağlamak ve Ankara ile 
Anadolu’ya akademik ilginin artmasına katkıda bulunmak 
sempozyumun hedefleri arasında.

Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliğindeki sempozyum, her-
kese açık olarak gerçekleştirilecek. Sempozyumda, tarih 
boyu Anadolu’da kültür ve iletişim, tarih boyu Ankara ve 
çevresinde kültür ve iletişim ile kültür ve iletişimin dünü, 
bugünü ve geleceği temaları üzerinde durulacak. 

Türkçe ve İngilizce dillerinde bildirilerin paylaşılacağı sem-
pozyumun ilk günü, Anadolu’da farklı tarihsel dönemler-
deki yaşam biçimlerinin doğası üzerine eğilmesi konusuna 
ayrıldı. İkinci günün konusu Ankara tarihi olacak; üçüncü 
gün ise 21’nci yüzyılda ve gelecekte kültür ve iletişim ko-
nusu ele alınacak. 

Dünyaca ünlü isimler konuk olacak

Sempozyuma katılması için çok sayıda araştırmacıya ve 
akademisyene çağrı yapıldı. Bu konuşmacılar arasında 
uluslararası değere sahip isimler dikkat çekiyor. Katılımcı 
listesinde Avustralyalı Hititolog Trevor R. Bryce, antik ya-
kın doğu konusunda çok sayıda yayını olan olan Philip L. 
Kohl, prehistorya alanında önemli çalışmaları olan Meh-
met Celal Özdoğan, Jacopo Turchetto, Nicolas Laneri, 
Sraiya Faroqhi, Jak Yakar, Fikri Kulakoğlu, Anderas Külzer, 
Filiz Yenişehirlioğlu, Özer Ergenç, Mehmet Tuncer, Aliye 

Öztan, Işın Yalçınkaya, Ahmet Ünal, Musa Kadıoğlu, Zey-
nep Öğün isimleri dikkat çekici. İletişim alanından Gra-
ham Murdoch, Stuart Ewen, Lee Artz, Jonathan Hardy,  
Gerald Sussman Haziran toplantısına katılacak isimler.

“Anadolu’da Kültür ve iletişim
Sempozyumu”nun hazırlıkları ilerliyor
Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından 15-17 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenecek 
“Anadolu’da Kültür ve İletişim: Geçmiş, Günümüz ve Gelecek” sempozyumu için çalışmalar devam ediyor

Atılım’da Yenilik: Projelerin geliştirilmesine olanak sağlamak üzere Atılım Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi (ÖKM) kuruldu

Ön Kuluçka Merkezi faliyete geçti

� GÖKHAN YORULMAZ - İZEL İREM AYDIN

� İZEL İREM AYDIN
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Ankara Lojistik Üssü ve Atılım Üniversi-
tesi’nin ortaklaşa girişimi “Atılım Üniversi-
tesi Lojistik Simülasyon ve Uygulama Eği-
tim Merkezi”, uygulamalı eğitimle lojistik 
sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesine 
çalışıyor.  

Üniversite ve özel sektör işbirliği konu-
sunda örnek olan merkez, lojistik sektö-
rüne nitelikli iş gücü yetiştirme ve Atılım 
Üniversitesi öğrencilerine deneyim kazan-
dırma açısından önem taşıyor. Türkiye’de 
lojistik sektöründe bir ilk olan Atılım Üni-
versitesi Lojistik Simülasyon ve Uygulama 
Eğitim Merkezi’nde, öğrenciler akademik 
eğitmenler eşliğinde, son teknolojiyle do-
natılmış sınıflarda eğitim görerek, lojistik 
sektöründeki süreçleri sanal olarak tecrübe 
ediyorlar. 

Atılım Haber’in Merkeze ilişkin soruları-
nı Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu 
Başkanı Erhan Gündüz ve Başkan Vekili 
Hakan Bezginli yanıtladı:

Atılım Haber: Merkezinizce sağlanan im-
kanlar ve avantajlar nelerdir? 

Gündüz: İş hayatına başladığım yıllardan 
beri tespit ettiğim durum, üniversite genç-
liği özel sektörle iç içe öğretim yapmadığı 
takdirde okul bittiği anda sektöre alışması, 
tanıması çok zaman alıyor ve sil baştan te-
orik bilgileri pratiğe dökmeye çalışıyor. Te-
orik bilgi ve pratik bilgiyi buluşturmak için 
mutlaka birebir uygulamalı olarak öğrenci-
ye deneyim kazandırmak gerekiyor. Fiziki 
olarak yaptığımız bu uygulamada sanal bir 
lojistik şirketleri kuruluyor, firma altyapı-
sını oluşturuyor ve sonra oluşturduğumuz 
A Firması’nın yurtdışındaki B Firması’na 
ihracat veya ithalatını tam anlamıyla birebir 
orijinal konşimento üzerinden gerçekleşti-
riyor. Atılım Üniversitesi Lojistik Bölümü 
öğrencileri, bu proje sayesinde diğer mes-
lektaşlarından bir adım önde oluyor, pratik 
ve teoriyi birleştirdiği için en iyi şekilde ha-
zırlandığını düşünüyorum.

A.H: Atılım Üniversitesi’nin dışındaki diğer 
üniversiteler de bu projeye yeterli ilgiyi 
gösteriyor mu?

Gündüz: Ülkemizin birçok yerindeki üni-
versiteler bu projeye ilgi gösteriyor. Bizim 
Ankara Lojistik Üssü olarak bu anlamda 
Türkiye’nin her köşesi ile devamlı bu tür 
ilişkilerimiz var. Süreç içerisinde görüşme-
lerimiz devam ediyor. Atılım Üniversite-
si’nin ön ayak olarak başlattığı bu projeye 
diğer üniversitelerden talep hızlı bir şekilde 
artıyor.

A.H: “Atılım Üniversitesi Lojistik Simülas-
yon ve Uygulama Eğitim Merkezi” projesi, 
nasıl ortaya çıktı ve nasıl gelişti?

Gündüz: Sektöre daha fazla yarar sağlamak, 
verimliliğini arttırmak, iş birliği yapmak ve 
kendimizi geleceğe hazırlamak amacıyla 
Lojistik Üssü’nü ilk kurduğumuz zamanda 
Atılım Üniversitesi Lojistik Bölümü’nde-
ki akademisyen arkadaşlarla beraber iş-
birliği yapmamız gerektiğini dile getirdik. 
Biz, sektör olarak üssü kurduysak sizin de 
lojistik bölümünüz varsa sizle bizim çok 

aktif bir biçimde çalışmamız gerektiğini 
düşünerek böyle bir ortak payda içerisin-
de çalışmaya karar verdik. Biz, bu manada 
her türlü imkanlarımızla beraber kapımı-
zın sonuna kadar açık olduğunu belirttik. 
Gençlere de böylesi bir merkezde sadece 
simülasyon dersi olarak değil, lojistik sek-
töründeki yılların verdiği tecrübe ve dene-
yimlerimizi de bu işe katarak gençlerimize 
aktarmayı hedefliyoruz. Gençler ile olan bu 
iletişimimizden keyif alıyoruz. Lojistik Bö-
lümü öğrencilerine, burada yalnızca simü-
lasyon değil staj yapma fırsatı da doğuyor.

A.H: Lojistik Bölümü öğrencilerine nasıl 
bir iş olanağı yaratılıyor?

Gündüz: Öncelikle, gençler bizim gelece-
ğimiz, onlarla imkan sunmak bizim için 
çok önemli. Sadece simülasyon yapmak-
la kalmayıp, aynı zamanda staj imkanı da 
sağlıyoruz. Gençlerin, kendilerini her za-
man, diğer üniversite öğrencilerinden önde 
ve hazır hissetmeleri gerekiyor. Sektöre 
yabancı olmuyorlar. Elbette staj dönemi 
içerisindeki başarılı gençlerimiz, firmalar 
tarafından tanındığı için, bir öncelik hak-
kına sahip oluyor. İleriye yönelik olarak 
Atılım Üniversitesi Lojistik Bölümü öğ-
rencilerinin daha şanslı olduğunu düşünü-
yorum. Gençlerin mesleğini sevmesi ve her 
zaman kendini geliştirmesi lazım, bizlerin 
de sektör mensupları olarak, tecrübemiz ve 
deneyimlerimizle sizlere katkı sağlamamız 
lazım. Bu şekilde bir ilerleme ile ancak ül-
kemizdeki rekabet gücünü arttırabiliriz. 
Bunun için genç nesil ile çok iyi bir işbirliği 
yapmamız lazım. 

A.H: Uluslararası lojistik sektörü hakkın-
da bize biraz bilgi verir misiniz? 

Gündüz: Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü’nde okuyan öğrencilere öncelikle 
başarılar diliyorum. Lojistik sektörü dün-
yada ve Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişme 
kaydediyor. Artık lojistik, ulusal bir meslek 
olmaktan çıktı. Şu anda bir dünya mesleği 
haline geldi. Uluslararası ticaretin dünyada 
dili “tek” oldu ve herkes aynı dili konuşma-
ya başladı. Artık kendi ülkemizde iş bulma 
konusu kapandı. Eğer öğrenci kendisini iyi 
yetiştirirse ve daha da önemlisi bir ya da 
birden fazla lisana hakim olursa, dünyanın 
her yerinde iş bulabilir ve bu anlamda hem 
kendisine hem de ülkemize katkı sağlaya-
bilir. Bu konuda da biz üzerimize düşen 
hem bireysel anlamda hem de Ankara Lo-
jistik Üssü olarak, bilgimizle, tecrübemizle 
ve imkanlarımızla her zaman öğrencileri-
mizin yanında olmaya hazırız. 

A.H: Gazetemiz aracılığı ile Lojistik Bölü-
mü'ndeki öğrencilere ne söylemek ister-
siniz?

Gündüz: Atılım Üniversitesi Lojistik Bö-
lümü’ndeki öğrencilerinin kendilerini çok 
iyi geliştirmesi, yenilikçi olması, bir ya da 
birden fazla lisan öğrenmesi gerektiğini ve 
yalnızda kendilerini Türkiye’deki bir lojis-
tik firması çalışanı olarak değil, dünyada-
ki büyük bir firmanın başında kendilerini 
görmeleri lazım. Bunlar olmayacak şeyler 
değil, dünyada bir çok örneği var.

A.H: “Atılım Üniversitesi Lojistik Simülas-
yon ve Uygulama Eğitim Merkezi” ile ilgili 
protokol hakkında bize bilgi verir misiniz?

Bezginli: Ankara Lojistik Üssü sosyal so-
rumluluk projeleri gereği Atılım Üniversi-
tesi ile bir protokol imzaladı ve bu protokol 
çerçevesi içerisinde Ankara Lojistik Üssü 
kaynaklarından faydalanarak bir simülas-
yon üssü oluşturdu. Bu simülasyon merke-
zinde Atılım Üniversitesi’nde eğitim gören 
lojistik bölümü öğrencilerine simülasyon 
eğitimlerinin ve staj ihtiyaçlarının karşı-
lanması hedeflendi. Gayemiz, uluslararası 
taşımacılık ve yurt içi taşımacılık sektö-
ründe ihtiyaç duyulan elaman ihtiyacının 
karşılanmasına yöneliktir. Biz de sektörde 
yönetici elamanlara ihtiyaç olduğu bilin-
cindeyiz.  Atılım Üniversitesi ile akademik 
düzeyde oluşturulan entegrasyon sayesinde 
sektöre kalifiyeli elaman kazancında bulu-
nuyoruz.

Ayrıca, düzenlediğimiz panellerde, sek-
törün dinamikleri, sorunları ve çözümleri 
hakkında akademik olarak değerlendirme-
ler yapılmaktadır. Bu sene sektörümüzün 
ihtiyaçları hususunda iki panel, bir çalıştay 
düzenlenmiştir. Sayın Nevzat Saygılıoğlu 
ve Dekan Hasan Ünal, hassasiyetle bu fa-
aliyetlere vaziyet etmektedirler. 

A.H: Lojistik sektörü dünyada nasıl bir 
yere sahip?

Bezginli: Lojistik sektörü, küreselleşen 
dünyada mal ve hizmetlerinin değişim-
lerinin olmazsa olmaz olduğu, ithalat ve 
ihracatta büyük paylara sahip olan bir sek-
tördür. Dünyada en çok tercih edilen ve 
katma değerler yaratan sektörlerden biridir. 
Almanya’da ilk üçte olan sektördür. Ör-
neğin, Amerika’da ilk onda yer alan mes-
lek grubudur. Lojistik bölümünde eğitim 
gören  öğrencilerin sektöre büyük katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum. Tabiri caizse 
bu meslekte olan insanlar dünyada altın bir 
bileziğe sahiptirler ve dünyanın her yerinde 
iş olanakları vardır.  

A.H: Türkiye’de lojistik sektörü sizce nasıl 
bir gelişme gösterecektir?

Bezginli: Bence olumlu gelişmeler olacak-
tır çünkü Türkiye’ye jeopolitik konumu 
açısından dünyada stratejik bir noktada yer 
almaktadır. Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 
yer alan gelişmiş ekonomiye sahiptir ancak, 
lojistikte Türkiye istediğimiz yerde değildir. 
Türkiye, 2023 hedefi olan 500 milyar do-
larlık ekonomiye ulaşması için lojistik sek-
törünün önemli şekilde desteklenmesi ve 
eğitim açısından da ilerlemesi gerekir. Önü-
müzdeki 5 yıl içerisinde, Türkiye’de, lojistik 
sektörünün alt yapısı ve yetişmiş insan kay-
nakları ile önemli bir gelişme kazanacağını 
düşünüyoruz. Bugünkü konumundan daha 
ileriye gideceğini düşünüyoruz.

A.H: Lojistik alanındaki öğrencilere tavsi-
yeleriniz nelerdir?

Bezginli: Öncelikle bu bölümü tercih et-
tikleri için çok doğru bir tercih olduğunu 
düşünüyorum. Ülkemizin profesyonel-
lere ihtiyaç duyduğu bir alan olduğu için 

çok yönlü artısı olan bir tercihtir. Lojistik 
global bir çalışma alanıdır. Bu doğrultuda 
öğrencilerin iyi bir şekilde bir ya da birden 
fazla lisana hakim olması gerekmektedir. 
Teknolojiyi çok iyi kullanmaları ve mutlaka 
bu anlamda bir ihtisas yapmaları, kendile-
rini sürekli olarak geliştirmelerini, sadece 
Türkiye’ye değil dünyaya da kendilerini ha-
zırlamalarını tavsiye ediyorum.

� AHMET ERSOY

Lojistik üssüyle öğrenciye 
tecrübe kazandırılıyor

Erhan Gündüz: 1957 yılı, Artvin-Şavşat 
doğumlu. Erzurum Kazım Karabekir 
Eğitim Fakültesi’ni 1978 yılında ta-
mamladıktan sonra Orman Bölge Baş 
Müdürlüğü’nde memur olarak  çalış-
ma hayatına başladı. 1984’ten itibaren 
uluslararası taşımacılık sektörüne geçiş 
yaptı. 1988 -1993 yıllarında uluslarara-
sı taşımacılık ile birlikte makine imalat 
sanayi ve turizm sektörlerinde yönetici-
lik görevlerinde bulundu. Şu anda ulus-
lararası taşımacılık sektöründe faaliyet 
gösteren TETNAK A.Ş ve Almanya 
merkezli GND GmbH’da Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak ticaret hayatın-
daki yerini koruyor. Sektörde, Ulusla-
rarası Nakliyeciler Derneği (UND) ile 
RoRo Gemi İşletmeciliği ve Kombine 
Taşımacılar Derneği yönetim kurulu 
üyelikleri görevlerinde de bulundu. An-
kara Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak 
da görev yapıyor.

Hakan Bezginli: 1960 yılı, Ankara 
doğumlu. 1978 yılında TED Ankara 
Koleji’ni bitirdikten sonra uluslararası 
taşımacılık alanında çalışmaya başladı. 
Aynı dönemde Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ne devam etti ve me-
zun oldu. Avukatlık stajını yaptı. 35 yıl-
dan beri Murhak Uluslararası Nakliyat 
Şirketi ve son beş yıldan beri Oregon 
Teknoloji Hizmetleri şirketlerinin or-
tağıdır. Uluslararası Nakliyeciler Der-
neği, RODER Yönetim Kurulu Üyeliği, 
RODER Genel Sekreterliği görevleri-
ni yaptı. TIR Sözleşmesi, Ulaştırma 
Kanunu, Kaçakçılık Kanunu ve Ulaş-
tırma Yönetmeliği hazırlık çalışmaları 
yanı sıra her türlü sektöre ilişkin sü-
reçlerde yer aldı. Ankara Lojistik Üssü 
kurulunca Başkan Vekilliği görevini 
yapmaya başladı. Ayrıca halen TOBB 
Ulaştırma Sektör Meclis Başkan Yar-
dımcılığı görevini, Oregon Teknoloji 
Hizmetleri yönetim kurulu üyeliği ve 
Murhak Uluslararası Nakliyat Yönetim 
Kurulu Eş Başkanlığı görevlerini sür-
dürmektedir.

Atılım Üniversitesi Lojistik Simülasyon ve Uygulama Eğitim Merkezi, öğrencilere yönelik uygulamalı lisans eğitimine katkı vermeye devam ediyor
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Kadın Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) öncülüğünde 8 Mart kut-
laması, İncek Kampüsü’nde keyifli bir atmosfer yaşanmasını sağladı. “Kadınlar Ele Ele 
Şenliği” başlığı altında, Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yürüyüş, açık hava buluşması 
ve drama atölyesi gerçekleştirildi.

KASAUM’un organize ettiği “Kadın-
lar Ele Ele Şenliği”ne, Hukuk ve Sanat 
Topluluğu ile Kadın Hakları Topluluğu 
da aktif rol alarak, hummalı çalışmalara 
katkı sundu. 8 Mart günü etkinlik zinciri, 
KASAUM Müdürü Doç.Dr. Gül Güneş 
ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Du-
yarlı Üniversite ve Kadın Dostu Kampüs” 
adlı lisans araştırma projesi danışman-
lığını yürüten öğretim görevlisi Damla 
Songur’un sunumlarıyla başladı. Ardın-
dan Hukuk Fakültesi öğrencisi  Yiğitcan 
Çankaya’nın “Notalar Arasında Kadın: 

Müzik Endüstrisinde Cam Tavan” başlıklı bir konferans verdi. Konferans bitiminde Doç. 
Dr. Lerzan Gültekin tarafından Çankaya’ya katkıları nedeniyle bir plaket de verildi. 

Etkinlikler, Avukat Çiğdem Ceylan’ın “Kadınların Adalete Erişiminde Yargı Organının 
Yaklaşımı” konulu konferansıyla devam etti. Konuşmasında, soruşturma ve yargılama sü-
recinde kadınlara karşı tutum gibi konuları anlatan Ceylan’a, öğretim görevlisi Dr. Aslı 
Şimşek tarafından plaket takdim edildi. 

Konferanslar sona erdikten sonra akademisyenler ve öğrenciler, Hukuk Fakültesi önünde 
toplanarak, “kadın, yaşam, özgürlük”, “dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa” gibi slo-
ganlarla yürüyüşe geçti. Çoğunluğu kadınlardan oluşan grubun yürüyüşü, ellerindeki tefler 
ve trampetlerle oluşturdukları ritim dolu atmosfer nedeniyle izleyenlerce de keyifle takip 
edildi. Pek çok öğrenci de korteje dahil olurken, yürüyüş şenlik alanı olarak belirlenen Kad-
riye Zaim Kütüphanesi’nin önündeki alanda tamamlandı. 

Atılım Meydan olarak adlandırılan alanda ise, öğrenci toplulukları ve merkezlerce açılan 
tanıtım masaları göze çarptı. KASAUM ve Atılım Üniversitesi Kadınlara Destek Merke-
zi (AKADEM) masasının, Yenimahalle Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin sığınma 
evi kumbarasına yapılan yardımları dikkat çekti. KASAUM bünyesinde toplumsal cinsiyet 
eğitimi alan öğrenciler tarafından hazırlanan broşürler, görseller ve 8 Mart’a özel tasarla-
nan takılar da yoğun ilgi gördü. Bu arada, bir saat gibi kısa bir sürede 70 kişi de uluslararası 
bir kampanya olan “He for She” için destekçi olarak imza verdi. 

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transferi Ofisi (AR-
GEDA) yetkililerince desteklenen etkinlik sırasında kadın sanatçılar tarafından bir mini 
konser de verildi.

� HASAN OZAN DİLLİ

Atılım Üniversitesi’nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın hakları varlığı birbirinden renkli etkinliklerle kutladı

Kampüste 8 Mart şenliği
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Dünyada sinema sektörüne yön veren en ünlü ödül 
törenine imza atan Sinema Sanatları ve Bilimleri 
Akademisi, (Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences) bu yıl, Oscar’a layık bulduğu tercihleri ile 
sektöre yine heyacanlı ve tartışmalı günler yaşattı.

Türkiye’de ise sinemaseverler için Oscar tartışmalarının 
ardından, İstanbul Film Festivali günleri kapıyı çalıyor. 
Bizler de bahar aylarıyla birlikte hızla ısınmaya 
başlayan havalara rağmen sinema salonlarına sıkça 
gitmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu nedenle 
de Atılım Haber olarak sizlere önümüzdeki günlerde 
vizyonda izleyebileceğimiz filmleri tanıtmak istiyoruz.

 Masumiyet Müzesi                  25 Mart 2016

Orhan Pamuk’un aynı adlı romanından uyarlayarak se-
naryosunu yazdığı film, ana karakterler Füsun ve Kemal’in 
yetmişli yıllarda geçen aşk hikâyesini eşyalarla ilişkilendi-
rerek işliyor. İngiltere yapımı filmin yönetmen koltuğun-
da Grant Gee oturuyor.  İstanbul Bağımsız Film Festivali 
kapsamında da gösterimi yapılması planlanan film merakla 
bekleniyor.

 Suikastçi                                   1 Nisan 2016
 (Nie Yin Niang)

Özel bir büyü kullanamayı onu yetiştiren rahiplerden öğ-
renen ve bir suikastçi olarak yetiştirilen genç bir kadının 
hikâyesi anlatılıyor. “Suikastçi”nin yönetmen koltuğunda 
Hou Hsiao-Hsien’i görüyoruz. Suikastçi olmak için eğiti-
len genç kadın, üç yıllık sürgün hayatı ardından kuzenini 
öldürmesi için rahipler tarafından görevlendirilmesiyle bir-
likte zor bir seçimle karşı karşıya kalıyor.

 Ölüm Emri                                8 Nisan 2016
 (Eye in the Sky)

Dram, gerilim ve savaş kategorisinde İngiltere yapımı film, 
içerdiği aksiyonun yanı sıra geçtiğimiz günlerde hayatını 
kaybeden Alan Rickman’ın da oynadığı son filmlerden biri 
olması sebebiyle dikkat çekeceğe benziyor. Film, Nairobili 
teröristlerin yerini bulmak için düzenlenen büyük bir askeri 
operasyonu anlatıyor, General Frank Benson rolünde Alan 
Rickman; Katherine Powell rolünde ise Helen Mirren yer 
alıyor.

 Ölümcül Oyun                         8 Nisan 2016
 (Ich Seh, Ich Seh)

2014 yılında yapımı tamamlanan film, biraz geç vizyona 
girse de içerdiği korku öğeleri ile korku filmi sevenleri 
tatmin edebilecekmiş gibi görünüyor. Annelerinin geçir-
diği estetik ameliyat sonrasında yüzünün tamamiyle sargı 
ile kapanması üzerine onun gerçek anneleri olduğundan 
şüphe eden ikiz kardeşleri konu alıyor. Film yönetmenli-
ğini Veronika Franz ve Severin Fiala’nın birlikte üstlendiği 
Avusturya yapımı bir korku, gerilim filmi.

 Orman Çocuğu                      15 Nisan 2016
 (The Jungle Book)

Disney’den göz dolduran animasyonlarıyla izleyicileri et-
kileyeceğe benzeyen “Orman Çocuğu” uyarlaması, evini 
terk edip ormanda yaşamaya başlayan Mowgli’yi anlatıyor. 
1894 yılında yayınlanan kitaptan uyarlanan filmin “Kara-
yip Korsanları”nın çekildiği stüdyoda ve “Ironman”in yö-
netmeni John Favreau tarafından çekilecek olması da film 
ile ilgili beklentiyi arttırıyor.
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Küçüklüğümüzden aşina olduğumuz çizgi film Heidi, İs-
viçre - Almanya ortak yapımıyla beyazperdeye uyarlanıyor. 
Aslında yurt dışında 2015 yılında gösterime giren filmin, 
Türkiye’de aile kategorisinde gösterilmesi planlanıyor. Fil-
min yönetmenliğini “Sevimli Hayalet” filmini de yöneten 
İsviçreli Alain Gsponer üstleniyor. Heidi’nin dedesi rolü-
nü “Çöküş” filmindeki Hitler performansıyla akıllarda yer 
eden Bruno Ganz üstleniyor.

 � İZEL İREM AYDIN

Orhan Pamuk kimdir?

Bir postmodernist olarak değerlendirilebilecek Orhan 
Pamuk, 1952 yılında İstanbul’da doğdu. 2006 yılında 
kazandığı Nobel Edebiyat Ödülü ile genç yaşta kendi 
alanında böylesi önemli bir ödül alan insanlardan biri-
si olarak Pamuk, aynı zamanda bu ödülü alan ilk Türk 
vatandaşıdır. İntihal ile suçlanan ve çeşitli siyasi yazıları 
dolayısıyla eleştirilen Pamuk, niçin yazdığı sorusuna ver-
diği “Benim yazdığım gibi kitaplar yazılsın da okuyayım 
diye yazıyorum. Bir türlü mutlu olamadığım için yazıyo-
rum, demek ki mutlu olmak için yazıyorum”  cevabıyla 
da dikkatleri çekmiştir.

Alan Sidney Patrick Rickman kimdir?

1949 yılında İngiltere’de doğan Alan Rickman; BAFTA, 
Altın Küre ve Emmy ödülleri sahibi oyuncu ve tiyatro yö-
netmenidir. Genellikle oynadığı kötü adam karaterleriyle 
hatırlanan Rickman, “Zor Ölüm” filminde canlandırdığı 
terörist Hans Gruber karakteri ile AFI Ödülleri’nde yete-
neğinden dolayı ödüllendirilmiş ve ayrıca Yılın En İyi 100 
Kahramanı ve Kötü Adamı listesinde 46’ncı sıraya yerleş-
mişti. “Robin Hood”da da kötü karakteri oynayan Rickman, 
“Harry Potter” film serisinde canlandırdığı iksir öğretmeni 
Severus Snape ile pek çok hayran kazandı.

Walt Disney nedir?

Eğlence sektöründe dünyanın en büyük şirketi olan The 
Walt Disney Company, 1923 yılında bir animasyon stüd-
yosu olarak Amerika’da kurulmuştur. İlk beş yıl boyun-
ca pek etkili olamayan stüdyo, ünlü çizgi film karakteri 
Mickey Mouse’u tasarlamasıyla büyük bir başarı elde etti. 
Daha sonra Donald Duck, Goofy, Pinokyo, Pamuk Pren-
ses ve Yedi Cüceler gibi başarılı çalışmalarının ardından 
büyüyerek önemli bir Hollywood stüdyo merkezi hâline 
geldi.


