
Atılım Üniversitesi’nin dün-
yada ilk 500 üniversite arasın-
da olma gururunu yaşadığı ve 
20’nci yaşını kutladığı yeni eği-
tim-öğretim yılı arifesinde yö-
netim kadrosuna yeni bir isim 
katıldı. Prof. Dr. Yılmaz Kap-
tan, Atılım Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı olarak görevine 
başladı. 

Atılım Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, 
akademik yılı açılış töre-
ninde üniversitemizle ilgili 
müjdeli bir haberi paylaştı. 
Üçtuğ, Atılım Üniversite-

si’nin üniversitelere ilişkin Times Higher Education List sıra-
lamasında dünyada ilk 500’de ve Türkiye’de ilk 4’te yer aldığını 
açıkladı.
Atılım Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı, 27 Eylül 2016 
Salı günü Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonunda 
gerçekleştirilen törenle başladı. Törene, Mütevelli Heyet Başkanı 
Yalçın Zaim, Rektör Prof. Dr. Üçtuğ, Mütevelli Heyet Üyeleri, 
dekanlar, bölüm başkanları, akademik - idari personel ve öğren-

ciler katıldı.
Akademik yıl açılış dersini veren Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Andrey Karlov başta olmak 
üzere; Ruanda Ankara Bü-
yükelçisi Williams Nku-
runziza, Kenya Ankara 
Büyükelçisi Hon. Kiema 
Kilonzo ve Libra Anka-
ra Büyükelçi Yardımcısı 
Muhammed Alabedi de 
açılış törenine katılanlar 
arasında yer aldı.

www.atilim.edu.tr

Atılım Hangarı törenle açıldı
Atılım Hangarı, Esenboğa Havalimanı’ndaki yegane yüksek 
öğretim kuruluşu tesisi olma özelliğiyle hizmet vermeye başla-
dı. Atılım Üniversitesi Hangarı, Mütevelli Heyeti Başkanı Yal-
çın Zaim ile üyeler Zerlin Zaim ve Cengiz Altınkaya, Atılım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ile rektör yar-
dımcıları Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve Prof. Dr. Hasan Akay’ın 
katıldığı törenle kapılarını açtı. 

Atılım Üniversitesi’nin eğitimde teknik alt yapıya verdiği öne-
mi bir kez daha gözler önüne süren Atılım Hangarı’nın açılı-
şında, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman ile TEI 
Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit de yer aldı. 
Törende TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) tarafından Cessna 
337 tipi uçağın kullanım hakkının Atılım Üniversitesi’ne dev-
redilmesine ilişkin sözleşmeye de imza atılarak, hayata geçirildi.
Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Nafiz Alemdaroğlu, Atılım Hangarı’nın nasıl kurulduğunu, 
hangi özelliklere sahip olduğunu ve hangardaki ilk uçak olan 
Cessna 337 hakkındaki bilinmeyenleri Atılım Haber’e açıkladı. 
Alemdaroğlu, Atılım Hangarı’nda uygulama derslerine başla-
nıldığını belirten Alemdaroğlu, mesleki başarı açısından teorik 
eğitim yanı sıra pratiğe de büyük önem verdiklerini vurguladı.
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İngilizce Atılım Haber’de

Kampüs trafiği, 
güvenliği ve ulaşımı

Atılım’a Kaptan geldi

İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lerzan Gül-
tekin, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak, çok farklı alan-
larda iş imkanı sunan bölümlerini tanıttı. Gültekin, “Mezun olan 
bir öğrencimiz isterse formasyon alıp istediği yerde öğretmenlik 
yapabilir ya da akademisyen olabilir. Yazılı çevirmen de olabi-
lir. Televizyon kanallarında, radyolarda dergi ve gazetelerde film 
eleştirisi yapabilirler. Turizm sektörü de çalışmak için önemli bir 
alandır. Yani istihdam alanı geniş bir bölümdür” dedi. 
Bu arada Atılım Haber de, bu sayısıyla birlikte sayfalarında oku-
lumuzda eğitim alan yabancı öğrenciler tarafından hazırlanan 
çalışmalar ile İngilizce haberlere yer vermeye başlıyor.

Atılım Haber, bu sayısında Atılım Üniversitesi Güvenlik Müdü-
rü Veli Yalçın ile görüşerek, İncek Kampüsü’nde yaşanan trafik 
yoğunluğuyla ilgili öğrencilere yönelik tavsiyelerini aldı. Öğren-
cilere, trafik cezalandırma sistemi hakkında anımsatmalarda bu-
lundu.

Ayrıca Atılım Üniversitesi’nin servis hizmetlerini üstlenen AKS 
Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri Şirketi adına Mesut 
Özçelik de sorularımızı yanıtladı.

Rusya - Türkiye 
dostluğu da Atılım’da

Rusya’nın Ankara Büyükel-
çisi Andrey Karlov, Atılım 
Üniversitesi’nin 2016-2017 
eğitim-öğretim yılı açılış tö-
reninde açılış dersini gerçek-
leştiren isim oldu. Türkiye ile 
dostluk ilişkisine verdiklerini 
önemi paylaşan Karlov, geç-
tiğimiz süreçte yaşanan kriz 
dönemi geride bırakıldığı için 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. 

13'de

3'de

Dünyada ilk 500’deyiz

Atılım Haber, geçtiğimiz Haziran sayısında Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Yalçın Zaim ile görüşmüştü. O röportajda, Zaim, Atılım’ın dünyada ilk 500 üniversite ara-
sında yer almayı hedeflediği söylemiş ve gazetemiz de bunu manşetine taşımıştı.

Atılım Haber yazmıştı
11'de

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Ünal, hem üniversitemiz çatısı altında-
ki faaliyetlerini hem de öğrencilerine sundukları 
olanaklarla benzeri fakültelerden ayrılan yönlerini 
Atılım Haber ile paylaştı. 

Atılım Üniversitesi’nin verdiği eğitim ile mezunla-
rına sağlayacağı avantajlara dikkat çeken Ünal, “İş bulmayı yüz metrelik 
yarışa benzetecek olur isek bu donanımlar ile mezun olan öğrencilerimiz 
yarışa önde başlıyorlar” mesajını verdi. 

Atılım Üniversitesi yönetimi tarafından İşletme Fakültesi’ne sağlanan 
imkanları da anlatan Ünal, son yıllarda öğrencilerin başarılarındaki ar-
tışı, üniversite tercihlerindeki doluluk oranın öğretim üyelerine, fiziki 
mekanlara ve kütüphaneye yapılan yatırımlar sonucu gerçekleştiğini dile 
getirdi. 

Fakülte bünyesinde iktisadi ve idari bilimleri buluşturduklarını vurgula-
yan Ünal, böylece geniş bir yelpazede, pratik eğitimi de ön plana alan bir 
eğitim programı sunduklarını ifade etti. Lise çağındaki aday öğrencilere, 
İşletme Fakültesi’nde birbirini kucaklayan bölümlerde çift ana dal eği-
timi alma imkanı verildiğini de anımsatan Ünal, çift diplomayla mezun 
olma şansının yanı sıra öğrenciler için kendini iktisadi ve idari bilimler 
alanlarında geliştirme fırsatı sağladıklarını da açıkladı. Ünal, “Çatımız al-
tındaki tüm faaliyetler yan yana konulduğunda, sistematik şekilde böylesi 
olanaklar sunan başka bir işletme fakültesi ya da iktisadi ve idari bilimler 

fakültesi örneği bul-
mak çok zor. Yalnız-
ca Ankara'da değil 
Türkiye genelinde de 
bu derece kapsamlı 
programları bir ara-
da bulmak çok zor. Bu 
uygulamaları artan bir oranda sürdürmeliyiz. Buradaki amacımız; teorik 
bilgi ile pratiği mutlaka iç içe geçirmek istiyoruz” diye konuştu. 

İşletme Fakültesi bünyesinde pek çok alanda konferanslar düzenledik-
lerini ve işin uzmanı isimleri ağırladıklarını da belirten Ünal, “Atılım 
Üniversitesi’nin mezunlarına sağlayacağı imkan en başta burada verdiği 
eğitimdir ve bahsettiğimiz üzere pratik bilgileri edindirmek üzere yürüt-
tüğümüz faaliyetlerdir.Atılım Üniversitesi mezunlarına yüzde 93 oranın-
da istihdam sağlıyor. Bu oran, bizim fakültemizde daha da yukarılarda 
görülüyor” dedi.

Ünal, gelecek 5 yılda Ankara’nın en iyisi olmayı hedeflediklerini de ve bu 
hedefe çok yaklaştıklarını da sözlerine ekledi.

“Mezunları iş bulma yarışında
önde başlatıyoruz”

8 ve 9'da



Hayata Atılım Grubu, Kurumsal İletişim ve Tanıtım Mü-
dürlüğü tarafından 6 yıl önce üniversitemiz öğrencilerini 
tempolu iş yaşamına hazırlamak yanı sıra kendi meslek-
lerini tanıtabilecek şekilde iyice öğrenmelerini sağlamak 
amacıyla kuruldu. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdür-
lüğü ekibi, Hayata Atılım Grubu’nun nasıl ortaya çıktığını 
ve hangi faaliyetlerde bulunduğunu Atılım Haber’e anlattı. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, Hayata 
Atılım Grubu hakkında, “Grubumuz üniversitemizi tanıt-
mak, anlatmak ve farkındalık yaratmak amacı doğrultusun-
da kurulmuş ve üniversitemizi okullarda, dershanelerde, il 
gezilerinde bizimle beraber aktif olarak tanıtmak için rol 
alan aynı zamanda sorumluluk sahibi öğrencilerin bir araya 
geldiği bir gruptur” bilgilerini aktardı. 

Grupta Atılım Üniversitesi’ndekitüm bölümlerden öğren-
ciler bulunduğunu vurgulayan Erel, sadece öğrenciler değil 
aynı zamanda gönüllü mezunlardan destek alındığını ifa-
de etti. Erel, mezunlardan aktif rol almak isteyen herkesi 
gruba dahil ederek, Atılım ailesi fertleri olarak hep birlikte 
çalışmayı amaçladıklarının altını çizdi. 

Öğrenciler samimiyetle Atılım’ı anlatıyor

Hayata Atılım Grubu Koordinatörü Ayla Akkan da, Ku-
rumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü bünyesinde görev 
alan grubun Atılım’a nasıl bir katkı sağladığını şu sözlerle 
açıkladı:

“Atılım Üniversitesi’nin insanlara tanıtımı açısından bizim 
verdiğimiz bilgiler, çok kitabi olabiliyor ama öğrenciler ile 
yapılan iletişimde işin boyutu değişiyor. Öğrencinin bizzat 
kendi deneyimlerini aktarması insanlara daha sıcak, sami-
mi ve objektif geliyor. Bu anlamda öğrencilerin yaptığı ça-
lışmaları çok önemsiyoruz. Onların hem kendi eğitim ku-
rumları olan Atılım’ı yakından tanımaları, tanıdıktan sonra 
da doğru bir şekilde aktarabilmeleri açısından yaptığımız 
çalışmaların da çok önemli olduğuna inanıyoruz. Her yıl 
giderek genişleyen bir öğrenci kitlesi ile bu hizmeti devam 
ettiriyoruz.”

Grupta her bölümden öğrenciler ve mezunlar bulunmasıy-
la Atılım’ın farklı özellikleriyle tanıtılabilmesini sağladığını 
aktaran Akkan, “Farklı bölümlerdeki farklı eğitim koşulla-

rını gözlemleyen öğrencilerimiz, üniversitemizi her açıdan 
kendi deneyimleriyle doğru bir şekilde anlatmak açısından 
katkı sunuyor” dedi.

Akkan, tüm öğrencilere, Hayata Atılım Grubu’na katılma 
davetinde de bulundu ve grup olarak çok önemli görevleri 
yerine getirirken çok eğlendiklerini de anımsattı. Akkan, 
ilgili öğrencilerden detaylı bilgi almak için Kurumsal İleti-
şim ve Tanıtım Müdürlüğü’nü ziyaret etmelerini istedi. 

Öğrenciler kendilerini ifade ediyor

Hayata Atılım Grubu Öğrenci - Mezun Sorumlusu Ece 
Ceylan da, grup içerisinde yer alarak öğrencilerin kendileri-
ni geliştirdiğini vurguladı. Farklı bölümlerden öğrencilerin 
her bir arada çalıştığı bir ortam sunması nedeniyle Haya-
ta Atılım Grubu’nun öğrenciler arasındakarşılıklı iletişimi 
arttırdığını kaydeden Ceylan, öğrencilere kendisini doğru 
ifade etme, kendine güvenme, karşısındakine doğru şekil-
de hitap etme ve benzeri iletişim becerileri kazandırıldığını 
açıkladı. Ceylan, öğrencilere görev aldıkları programlar iti-
bariyle sertifika ve katılım belgeleri verildiğini de anımsata-
rak, böylece öğrencilerin özgeçmişlerini zenginleştirdiğini 
paylaştı.

Öğrenciler nasıl iş deneyimi kazanıyor?

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel de, öğ-
rencilere neler kazandırdıkları boyutuyla konuyu değerlen-
dirdi. Erel, “Bu çalışmalar sadece Atılım Üniversitesi’nde 
yapılan çalışmalar değil,  hemen hemen her üniversitede 
benzerleri var. Biz sadece var olan bir şeyi daha derli toplu 
yapıyoruz. Herhangi 1 bölümden 5 öğrenci değil de her 
bölümden 5 öğrenci almaya çalışıyoruz ve bu arkadaşlara 
çalışmalarının karşılığında Rektörümüz tarafından referans 
mektubu yada sertifika veriliyor. Ama herşeyden önce öğ-
rencilerimiz burada çalışırken üniversitemiz işveren kimliği 
ile öğrencilerimizi sigortalıyor, işe girişlerini yapıyor ve aynı 
zamanda bir hak ediş payı ödüyor” diye konuştu. 

Erel, tüm öğrencilere, “Atılım Üniversitesi gelişen ve bü-
yüyen bir üniversite birkaç yıl sonra Ankara çok köklü bir 
kurum kazanacak bu yüzden Atılım Üniversitesi’nde oku-
yan öğrencilerimizin üniversitesine sahip çıkması, buradaki 
değerleri bilmesi ve anlaması çok önemli” hatırlatması da 
yaptı. Erel, ilgili öğrencilere, bu eğitim yılı sona ermeden 
Hayata Atılım Grubu’na katılmaları çağrısında bulundu. 

Atılım Üniversitesi, öğrencilerine, kendilerini, eğitimlerini ve mesleklerini tanıtma imkanı sunarak, onları mezuniyet sonrasındaki iş hayatına hazırlıyor. Öğrenciler, Hayata Atılım Grubu bünye-
sinde sigortalı olarak okulları için görev alarak, iş deneyimi elde ediyor

MERVE ÖNEL

Atılım hayata nasıl atılıyor?

The
team of
Atılım
News The Atılım News Team is ready for a new semester! We are back at it again! We received fresh and eager students, inclu-

ding internationals for the first time. Our topics have already been picked. So, get ready to hear from us in our first edition 
in this academic year, it is going to be big. The news team would also like to welcome all new students and wish them the 
best of luck. Follow us to be updated regularly about our impressive community.
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Atılım Üniversitesi, 2016-2017 eğitim-öğ-
retim yılına hazırlanırken dünyada ilk 500 
üniversite arasına girmiş olmanın gururu 
yanı sıra akademik ve idari kadrosunda  de-
vir teslim çalışmalarıyla başladı. Bu kap-
samda Prof. Dr. Yılmaz Kaptan da Atılım 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak üni-
versitemizde yönetim kademesinde görev 
aldı. Atılım Haber ekibi, Rektör Yardımcısı 
Kaptan’ın kapısını ilk çalanlardan oldu ve 
hem kendisi hakkında bilgiler hem de üni-
versitemiz hakkında görüşlerini aldı. 

Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Kaptan, 1956 yılı Rize-Çayeli doğum-
lu. Evli ve iki çocuk babası Kaptan, Anka-
ra Gazi Lisesi’nden mezuniyeti ardından 
adımını attığı Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği Bölümü’nde 35 yılını geçir-
diğini kaydetti. Kaptan, akademik kariyeri 
sırasında atom ve molekül yapıları yanı sıra 
kontakt lensler üzerinde üretmeye yönelik 
çalışmalar yaptığını ifade etti. 

Türk Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) bün-
yesindeki Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği 
Daire Başkanlığı görevinde çalışmalarıyla 
yöneticilik görevinde bulunduğunu da ak-
taran Kaptan, Zonguldak Kara Elmas Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi, Hacettepe 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İs-
tanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühen-
dislik ve Mimarlık Fakültesi’nde “dekanlık” 
görevinde bulundu. Böylece akademik ka-
riyerini üniversite yöneticiliğinde uzmanla-
şarak da devam ettiren Kaptan, ayrıca Zon-
guldak Kara Elmas Üniversitesi’nde rektör 
yardımcılığı ve Hacettepe Üniversitesi’nde 
rektör danışmanlığı görevlerini de icra etti. 
Son olarak bu eğitim-öğretim yılı öncesin-
de Atılım ailesine katıldı.

“Ait olma duygusu geliştirmeliyiz”

Atılım’ın gelişimi açısından aidiyet hisset-
mek gerektiğini vurgulayan Kaptan, Atılım 
Üniversitesi’ndeyim demekten gurur duy-
duğunu ve öğrenci veya personel bu çatı al-

tında herkes tarafından “Ben Atılımlıyım” 
denilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu 
bakımdan Kaptan, her geçen gün Atılım’da 
ait olma duygusunu geliştirmeye önem ve-
rilmesi gerektiğini vurguladı.

Göreve geçtiğimiz Temmuz ayında başla-
dığını ifade eden Kaptan, “Atılım Üniver-
sitesi hakkında ilk izlenimleriniz nelerdir?” 
sorumuzu şöyle yanıtladı:

“Buraya geleceğim belli olduktan sonra ilk 
olarak öğrencilerin ne düşündüğünü, Atı-
lım Üniversitesi’nin ilk yıllarındaki bazı 
olumsuz düşüncelerin nasıl değiştiğini in-
celedim.Atılım Üniversitesi’nin kampü-
sünün diğer vakıf üniversitelerine oranla 
güzel ve genel olarak  binalarının yeterli ol-
duğunu düşünüyorum. Ayrıca hazırlık oku-
lu için yeni bina da yapıyoruz. Akademis-
yen kadrosunun çok değerli üyeleri var ve 
kaliteli eğitim veriliyor. Hazırlık Okulu’nda 
eğitim açısından sorunlar vardı ama bece-
riye dayanıklı bir eğitim sistemine geçtik 
ve bu konuda başarılı olacağımızı düşünü-
yorum Atılım Üniversitesi’nde beni en çok 
etkileyen husus laboratuvarların yeterliliği 
ve Metal Şekillendirme Merkezi oldu.”

“20 yıllık tecrübe ile başarı geldi”

Atılım Üniversitesi’nin dünyada ilk 500 
üniversite yer alma başarısını da yorumla-
yan Kaptan, “Atılım’ın bu başarıyı hak eden 
potansiyeli vardı. 20 yıllık tecrübe sonucun-
da bu başarı ortaya çıktı ve bize bu gururu 
getirdi. Buraya neden geldiğimizi biliyoruz 
ama bu noktada nasıl kalacağımız,nasıl yu-
karı çıkacağımızı inceliyoruz” diye konuştu. 

Dünyadaki üniversiteler sıralamasında bu 
başarı için önemli gördüğü üç unsuru “Eği-
tim, araştırma, yayınlar” olarak açıklayan 
Kaptan, özellikle yayınlar unsurunda Atı-
lım Üniversitesi’nin başarısının çok yüksek 
olduğunu ve bunun birikimden kaynaklan-
dığını vurguladı. Kaptan, uluslararası cami-
ada böyle kabul görmenin bir onur,gurur 
kaynağı olduğunu ekledi.

Prof.  Dr. Yılmaz Kaptan, İncek Kampüsü’ne 
ilk geldiğinde fakülteleri gezdiğini,kayıt 
döneminde kütüphanede bulunduğunu 
ifade etti. “Kütüphanemiz büyük bir im-
kan, uzaktan yayınları takip ediyorum ama 
yoğun başlayan dönem ile birlikte  gezme 
imkanım olmadı bu eksikliği en kısa sürede 
kapatmak isterim” diyen Kaptan, kendi ki-
taplığından kütüphaneye bağış yapacağını 
da açıkladı.

Sosyal hayatta “öğrenci topluluğu” faktö-
rü 

“Atılım Üniversitesi’nin sosyal imkanları-
nı yeterli buluyor musunuz ?” diye sordu-
ğumuz Rektör Yardımcısı Kaptan, “Öğ-
rencilerimizin sorunlarını biliyoruz. Yeni 
yemekhane ve hazırlık binası ile büyük 
oranda beklentileri karşılayacağız. Öğren-
cilerimiz, üniversitemizde Atılım Garden 
ve Kuşkonmaz Restaurant’ın imkanların-
dan da yararlanmalı” ifadelerini kullandı. 
Bunun yanı sıra öğrenci topluluklarıyla 
eğitim yılı başında toplantı yapıldığını ha-
tırlatan Kaptan, faaliyetlerde bulunmayan 
toplulukların kapatılacağını ve çalışmalar 
yürüten topluluklara ise destek verileceğini 
kaydetti. Bu çerçevede Kaptan, sosyal hayat 
konusunda öğrencilere önemli roller düştü-
ğüne de işaret etti.

“Hayatınızın yönünü burası belirliyor “

Atılım Üniversitesi öğrencilerince sade-
ce derslerine değil sosyal etkinliklere ka-
tılmalarını tavsiye eden Kaptan, üniver-
site eğitimi sırasında dostluk kurmanın 
önemine değindi. Kaptan, “Hayatınızın 
yönünü,eşinizi,işinizi burası belirliyor.Esa-
sen sosyal hayatınızı kuruyorsunuz ,istedi-

ğiniz çevreyi, sosyal gelişiminizi üniversite 
yıllarınızda geliştiriyorsunuz. Bu sebeple 
görev size düşüyor” dedi.

“Üniversite yıllarından kazandığınız sosyal 
bir ilginiz var mı?” sorusunu da yönelttiği-
miz Kaptan, üniversite arkadaşları ve aile-
leri ile her yıl beraber çadır kampı yaptığını 
belirterek, Ankara yakınında hemen hemen 
her yerde çadır kurduklarını aktardı. Ayrıca 
üniversite yıllarında futbol ile ilgilendiğini 
Atılım Haber ile paylaştı.

“Benim sorunumu bölüm çözer”

Atılım’ın hedefleri açısından “Üniversite 
olarak yukarıdan dayatan bir üniversite de-
ğiliz, hiçbir zaman olmayacağız. Görevleri-
ni iyi dağıtan,talepleri iyi belirleyen ve yetki 
devrini iyi yapan bir okul olmak istiyoruz” 
diyen Kaptan, hiyerarşiden öte her bölüm 
içerisinde sorun çözmeye odaklı olunması 
gerektiğini dile getirdi. Bölüm başkanların-
ca ve dekanlarca yetki kullanımına dikkat 
çeken Kaptan, yalnızca bölüm ve dekanlık 
çerçevesinde çözülemeyen, yorum gerekti-
ren durumlarda Rektörlük makamı olarak 
duruma müdahil olunacağını bildirdi. Kap-
tan, öğrenciler açısından “Benim sorunu-
mu bölüm çözer” anlayışının yerleşmesinin 
önemini anlattı.

“Rektör yardımcısı olarak sorumluluk ala-
nınız nedir?” dediğimiz Kaptan, “İki rektör 
yardımcımız var şu anda daha önce İsma-
il Bircan hocamızdan görevi devraldım. 
Bıraktığı yerden başladım  ve kendisine 
teşekkür ediyorum katkıları için.. Rektör 
hocamız, çok yoğun ve ben de kendisinin 
çalışma arkadaşı olarak görevimi yürütüyo-
rum” diyerek sözlerini noktladı.

Atılım Üniversitesi’nin yönetim kadrosuna eğitim - öğretim yılı başında dahil olan Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, “rektör yardımcısı” olarak hedefleri 
yanı sıra kendisi hakkında bilinmeyenleri Atılım Haber ile paylaştı. Kaptan, “Atılımlıyım demekten gurur duyuyorum” dedi

PETEK SOYDAN - NİHAL SEVİNDİM

“Atılımlıyım demekten
gurur duyuyorum”
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Sevgili Öğrenciler, 
Atılım Üniversitesi'nin akademik konulardan sorum-
lu rektör yardımcısı (povost) olarak Atılım Haber'in 
2016-2017 akademik yılın ilk baskısında sizlere yeni 
akademik yıla hoş geldiniz demenin mutluluğunu yaşı-
yor, eğitim ve sosyal yaşantınızın verimli ve mutluluk ve 
başarılarla dolu olmasını diliyorum. Atılım Üniversitesi 
geleceğe yararlı izler bırakan bireyler yetiştirme vizyo-
nuna sahip bir üniversite olduğundan, elinizden geldi-
ğince çok çalışarak, ders içi ve ders dışı faaliyetlerinize 
önem vererek bu vizyonumuza ulaşmamızda bize yar-
dımcı olacağınız için sizlere şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Sizlerin başarısı Üniversitemizin başarısı olacaktır. 

Derslerinize düzenli ve hazırlıklı olarak girer, ödevle-
rinizi zamanında yapar, anlamadığınız konularda öğre-
tim elemanlarınızdan yardım ister, onların önerilerine 
dikkat ederseniz başarılı olmamanıza bir neden yok. 
Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da birçok derste ve 
ders dışında destek sağlamak üzere Moodle isimli bir 
ders ve içerik yönetim sistemi kullanılmaktadır. Üniver-
sitemizin sunduğu bu ve benzer teknolojik desteklerden 
mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışın ve dersleri-
nizde olan gelişmeleri Moodle sitesinden düzenli olarak 
takip ediniz (bkz. http://moodle.atilim.edu.tr/). Ayrıca, 
Moodle derslerinizden girilebilen öğretim-öğrenimin 
Facebook'u olarak bilinen CN-Post isimli derse ait sos-

yal paylaşım sitesi, dersi veren öğretim elemanlarınız 
tarafından kullanılıyorsa, öğreniminiz daha verimli ve 
keyifli geçecektir. Bu sistem sayesinde dersi veren ho-
calarınız ve dersi alan arkadaşlarınızla dersle ilgili bilgi 
ve sorularınızı paylaşabileceksiniz. CN-Post ile ilgili 
bilgilere Moodle sitesinden erişebilirsiniz.

Üniversite içi birçok resmi haberleşme e-posta ve 
Üniversite web sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. Bu 
nedenle Atılım Üniversitesi e-posta adresinizi ve 
Üniversitemiz web sayfasını etkinlikler, duyurular ve 
haberler için düzenli olarak takip etmenizi ve ileti-
şimlerinizi Atılım Üniversitesi e-posta adresinizle 
yapmanızı önemle hatırlatıyorum. Aksi taktirde, sizler 
için önem taşıyan birçok bilgiyi öğrenemezsiniz veya 
geç öğrenirsiniz, bu da başarılarınızı olumsuz etkiler. 
Atılım adresine gelen e-postalarınızı basit ayarlar ya-
parak akıllı mobil cihazlarınıza Üniversite'nin mail.
atilim.edu.tr adresli sunucusundan yönlendirebilirsi-
niz.  

Biliyorsunuz bu yıl tüm bölümlerin müfredatları çağ-
daş üniversite müfredatlarında olduğu gibi bazı asgari 
ortak ilkelere uymak üzere iyileştirilmiştir. Bu ilkeler 
her Atılım Üniversitesi öğrencisinin mezun oluncaya 
kadar edineceği asgari yetkinlikleri şu şekilde tanımla-
maktadır: 1) kendi dilini iyi öğrenmeli ve kullanmalı, 

2) iyi İngilizce öğrenmeli ve kullanmalı, 3) girişimci, 
yaratıcı ve yenilikçi olmalı, 4) dünya medeniyetlerini iyi 
tanımalı, 5) sadece okuyarak değil yaparak da öğrenme-
li. Bu ilkelere ek olarak, müfredatlar Atılım öğrencileri-
nin iletişim ve nicel yeteneklerinin güçlü olması, kritik 
düşünebilmeleri, etik değer yargılarına sahip entelektü-
el bireyler olmalarını sağlayacak şekilde iyileştirilmiş ve 
iyileştirilecektir. Ayrıca, aynı dersi veya çok benzer dersi 
veren bölümlerin dersleri tek bir bölüm kod numarası 
altında toplanmıştır. Böylelikle bölümlerarası verimli-
lik ve işbirliği artacak ve ayrı kod numarasının getirdiği 
gereksiz tekrarlar ortadan kalkacaktır. Tüm bu değişik-
liklerin öğreniminizin kalitesine yapacağı olumlu etkiyi 
göreceğimize inanıyoruz. 

Bu arada, İngilizce Hazırlık eğitimimizde de önemli 
değişiklikler olmuştur. Şimdiye kadar üç kurda tamam-
lanan eğitim, bu akademik yıl 4 kura çıkmış, kurlar 8, 
8, 8, 10 olmak üzere 34 haftaya yayılmıştır. Bununla 
birlikte, okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi dört 
temel dil becerilerine daha çok ağırlık verilmiştir. Her 
kurda kullanılan dijital kitaplar sayesinde öğrenciler 
derste ve ders dışında çok sayıda alıştırmalar yapabile-
ceğinden, öğrenim seviyesi daha da artacaktır. Ayrıca, 
dört kur sayesinde, kur atlayan veya bir kurda kalan öğ-
renciler daha az zaman kaybedeceklerdir. 

Siz öğrencilerimizin başarısı bizim en büyük ön-
celiğimizdir. Bu nedenle sizler için yönettiğimiz 
öğrenci odaklı çok sayıda programımız mevcuttur. 
Aşağıda bu programların bazılarından kısaca bah-
sedeceğim:

1. Birinci program, LAP ismini verdiğimiz Lisans 
Araştırma Projeleri programıdır. Programla ilgili bilgi-
lere http://argeda.atilim.edu.tr/lap adresli sayfadan eri-
şebilirsiniz.

2. İkinci program, Atılım Üniversitesi’nin İz Bı-
rakan 50 Öğrencisi programıdır. Bu program akademik 
başarılarının yanı sıra ders dışı sportif, sanatsal, bilimsel 
ve kültürel alanlarda topluma ve Üniversite'ye önemli 
katkıları olan öğrencilerimizi ödüllendirmek üzere ge-
liştirilmiş bir programdır. Program hakkındaki bilgile-
ri http://izbirakan50ogrenci.atilim.edu.tr/ adresli web 
sayfasından bulabilirsiniz. 

3. Üçüncü program, Başarıyı Paylaşım Progra-
mı'dır. Bu program başarılı öğrencilerimizin bir aka-
demik ve idari birimde gönüllü olarak çalışarak başa-
rılarını Üniversite ve diğer öğrencilerle paylaşmalarını 
amaçlamaktadır.  Program ve başvuru süreci ile ilgili 
bilgilere http://bpp.atilim.edu.tr/ adresli web sayfasın-
dan erişebilirsiniz.

4. Dördüncü program, Bir Kitap-Bir Konu isim-
li programdır. Bu program Üniversite'de bir akademik 
yıl boyu topluca bir kitap okuma ve onunla ilgili ko-
nuları tartışma programıdır. Kitabın öğrenciler, öğretim 
elemanları ve idari personel tarafından okunması bek-
lenmektedir. Bu yıl altıncısını yürüteceğimiz program-
da popüler fizikçi Michio Kaku'nun Geleceğin Fiziği 
(Physics of the Future) isimli kitabını okuyacağız. İlgili 
bilgileri http://etpo.atilim.edu.tr/1k1k adresli web say-
fasından elde edebilirsiniz.

Yukarıdaki programlarla ilgili genel bilgileri http://
www.atilim.edu.tr/ogrenci-programlari adresli sayfa-
dan bulabilirsiniz.

Şimdilik bu kadar. Gelecek sayıda görüşebilmek ümi-
diyle sizlere başarı, sağlık ve mutluluk dileklerimi su-
nuyorum. 

� Prof. Dr. HASAN U. AKAY

hasan.akay@atilim.edu.tr

Provost'un Köşesi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dünya Standartlar Günü kapsamında “Ekonomik ve 
Ticari Hayatta Standardizasyonun Önemi” başlıklı bir panel düzenledi. Panel çerçevesin-
de, “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” konusunda teknik spesifikasyon hazırlanması 
ve yayınlanması ödüllendirildi. Bu süreçteki etkin katılımlarından dolayı Atılım Üniver-
sitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Birkan’a teşekkür plaketi sunuldu. Birkan, plaketini, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü’nün elinden aldı. Aynı zamanda ISO Çalışma Grubu Başkanı Tuba Ulu 
Yılmaz’a da plaket ile teşekkür edildi. Etkinlikte, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz da, 
son çalışmaları hakkında detaylı bilgi verdi.

Hocamıza TSE’den
teşekkür
ATILIM HABER
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Kampüs
ne diyor?

ASLI SULTAN UĞURLU

Yunus Çelebi 

Times Higher Education’un 
yaptığı araştırmada okulların 
gerek kampüs hayatı, öğ-
renci kalitesi, öğrencilerine 
sağladığı fiziki imkanlar göz 

önüne alınmıştır. Bu başarı 
okulumuz öğrencileri tarafın-

dan bekleniyordu ama bu kadar 
üst seviyede değildi açıkçası. Okulu-

muz öğrencilerini tabi onurlandırdı. Atılım Üniversitesi’ni tercih 
ederek ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumu gördüm. Sü-
rekliliği sağlamak için sadece okuldan bir şeyler beklemek yan-
lış olacaktır biz de öğrenciler olarak üstümüze düşeni yapmaya 
devam edeceğiz.

Serhat Şahin

Times Higher Education 
kuruluşunun yapmış olduğu 
araştırmada okulumuzun 
Türkiye ve dünya genelinde 
dereceye girmesinin öğrenci-

ler açısından çok yararlı ola-
cağını düşünüyorum. Mezun 

olduktan sonra bizim açımızdan 
prestij yaratacağını ve iş bulurken 

farklı bakış açısı yaratacağı aşikar. Okulumuzun fiziki şartları ve 
akademik kadrosunun her alanda yeterli olduğunu ve bu başarıyı 
hak ettiğini düşünüyorum. Yaptığı çalışmalarla da daha iyi yerlere 
gelecektir.

Güneycan Eker

Haberi gördüğüm zaman ilk 
başta inanamadım çünkü 
bu büyük bir başarıydı. Ben 
zaten üniversitemizin daha 
iyi yerlere geleceğini düşü-

nüyorum. Bunu düşünmemde 
en büyük etken akademik kad-

rodur. Çünkü hocalarımız herkes 
tarafından bilinen ve çok deneyim-

li insanlardır. Genelde insanlar gereksiz bir önyargıyla yaklaşıp 
okulumuzu kendi okullarıyla yarıştırır ya da eleştirir asla katıl-
mıyorum çünkü ben kampüs hayatından, demin söylediğim gibi 
akademik kadrosundan gayet memnunum.

Beste Özbek

Bu başarımızı okulun sos-
yal medya hesaplarında ve 
yine kendi internet sitemiz-
de görmüştüm zaten.  İlk 
baktığımda gözlerim devlet 

üniversitelerini aradı. Mesela 
ODTÜ’ye bakmıştım ama gö-

rememiştim. Okuduğuma göre 
2016 Hibrid yarışmasında dünya 

üçüncülüğü kazandık. Bu tip başarıların tabi ki çok etkisi oldu-
ğunu düşünüyorum. Okulumuzun hem Türkiye’de hem de dün-
yada kazandığı bu derece öğrencilere prestij kazandıracaktır. Ge-
lecekte burada okuyan öğrenciler için her alanda büyük fırsatlar 
yaracaktır.

Şölen Korkmaz

Açıkçası okulun bu kadar 
yüksek bir başarı elde edece-
ğini düşünmemiştim. Burayı 
tercih etmemin en büyük 
nedeni tam burslu bir öğ-

renci olma imkanıydı. Kim-
se bana üniversitemizi tavsiye 

etmemişti. Kendim araştırıp bu 
okula gelmek istemiştim ama şu an 

okulun bu özellikleri, başarılarını gördükçe iyi ki kimseyi din-
lemeden burayı tercih etmişim diyorum. Akademik kadromuz 
zaten iyi hocalarımdan çok memnunum. Öğrenci kalitesi tam 
anlamıyla iyileşirse Atılım Üniversitesi’nin daha iyi yerlerde ola-
cağını düşünüyorum.

Fatma Şanlı

Üniversitemizin ilk 5’te olma-
sı beni hem çok memnun etti 
hem de gururlandırdı. Dip-
lomamızda adı geçecek olan 
okulun bu başarısı ileride bi-

zim için bir avantaj oluştura-
cak.Birçok köklü üniversitenin 

önüne geçmiş bulunmaktayız. Bu 
da ne kadar hızlı geliştiğimizin bir 

göstergesi. Bu üniversiteyi tercih ederken kampüs hayatı ve aka-
demik kadro benim için çok önemliydi bugün gördüğüm sonuç 
ne kadar doğru bir karar verdiğimi kanıtladı zaten.

Ömer Çağrı Nazik

Atılım Üniversitesi’nin ulusal 
bir alanda bu denli bir başa-
rı sağlamış olması beni çok 
gururlandırdı. Okula karşı 
insanların içinde bulunduğu 

olumsuz yargıları ve önyar-
gıları aşmamız açısından çok 

yararlı oldu. Umarım çok yakın 
bir zamanda Atılım ailesi olarak yeni 

başarılar içinde bulunup daha önemli daha güzel yerlerde bulu-
nuruz. Çünkü akademik kadromuz ve okulun içinde bulunduğu 
çalışmalar bunu hakediyor.

Hüseyin Aydıngün

Ben bu okula başlarken araş-
tırarak gelmiştim. Akademik 
kadrosunu, kampüs hayatını, 
fiziki imkanlarını. Bazı in-
sanlardan olumsuz eleştiriler 

almıştım ama onların sadece 
kampüs hayatı ve öğrenci kali-

tesine bakarak konuştuğunu söy-
leyebilirim. Atılım Üniversitesi’nin 

akademik kadrosu, eğitim alanındaki girişimciliğ bu okulu seç-
mekte ne kadar haklı olduğumu gösterdi. Gerekse üniversiteler 
arasında gerekse Hibrid Yarışması’nda aldığımız derecelerle oku-
lumuz bunu kanıtlamış oldu. İleride de böyle devam edeceğini 
umuyorum. Çünkü daha iyi yerlerde olabileceğimize inanıyorum.

Öncelikle duyunca çok mut-
lu oldum ve gurur duydum. 
Okulumuzun hem idari hem 
akademik kadrosunun böyle 
başarılara imza atacak kadar 

donanımlı olması bu okulu 
tercih etmekte ne kadar haklı 

olduğumu gösterdi. Ben biraz da 
üniversitenin bu başarısından sonra 

önyargısı olan insanlarda düşünce değişimi olabileceğini üşünü-
yorum.  Bunu söylememin sebebi bizim ünivesitemizden yıllar 
önce kurulmuş ve adı duyulmuş üniversiteleri, devlet ya da özel 
fark etmez diğerlerini geride bırakmasıdır.

Ezel Mutlucan

Okulumuzun başarısı elbette 
hepimizi gururlandırdı. Bu 
başarının bir tesadüf olma-
dığı kanısındayım. Gerek 
akademik kadromuz gerekse 

okulumuzun sunduğu fizi-
ki imkanlar başarılı bir eğitim 

imkanı sağlıyor. Okulumuzun 
bundan daha yüksek bir başarı po-

tansiyeline sahip olduğunu ve en kısa zamanda daha iyi yerlere 
gelebileceğimizi düşünüyorum.

Berk Özkan

Bu başarı bizim için tabi ki 
çok iyi çünkü biz de bu okul-
dan mezun olacağız. İş bu-
lurken çok avantajı olacağını 
düşünüyorum. Okulumuz 

zaten İngilizce eğitim vererek 
birçok okulun önündeydi sade-

ce dil eğitimi değil Erasmus prog-
ramlarının yoğunluğu, hocalarımızın 

yurt dışıyla bağlantılarının olması bir de bu tip bir başarıya sahip 
olması üniversitemizi daha ileriye taşıyacaktır. Akademik kadro-
nun iyi olduğunu zaten biliyorduk. Dışarıda da tescillenmiş oldu.

Ozancan Kurtarslan

THE dünyanın en önemli 
üniversite sıralama kuru-
luşudur. Üniversitemizin, 
Türkiye’deki birçok devlet 
ve vakıf üniversitesini geride 

bırakarak, Türkiye’de ilk 5 ve 
dünyada ilk 500 üniversite ara-

sına girmesi,Atılım’ınuluslararası 
saygınlığını önemli ölçüde arttıran 

büyük bir başarıdır. Umarım içinde bulunduğumuz çalışmalar ve 
yeniliklerle bunun devamlılığını sağlarız. Zaten kampüsün ve fi-
ziki şartların sağladığı imkanların bunun için yeterli olacağını da 
düşünüyorum.

Bertan Ertürk

Kampüs ne diyor? Atılım Üniversitesi, Times Higher Education'ın (THE) yaptığı araştırmaya göre, Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ilk 5 yüz’de yer alırken, Türkiye’de ise ilk 4 üniversite arasına 
girmeyi başarmıştır. Atılım Üniversitesi öğrencileri,dünya çapındaki bu başarıdan haberdar mı? Konu hakkında ne düşünüyorlar?Atılım’ın başarısıyla ilgili öğrenciler, üniversite yönetiminden 
neler bekliyorlar? Atılım Üniversitesi öğrencileri konu hakkındaki görüşlerini Atılım Haber ile paylaştı.
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Atılım Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğü, İncek Kam-
püsü’nde Atılım ailesine eğitim hayatlarını güvenlikli bir 
ortamda sunma hizmeti verilmesi yanı sıra trafik güvenli-
ğinden sorumlu bulunuyor. Son haftalarda özellikle sabah 
saatlerinde herkes açısından eğitim gününe keyifli bir baş-
langıç yapılması için Güvenlik Müdürlüğü, kampüste tra-
fik sıkışıklığı yaşanmaması için özel çaba sarf ediyor.

Atılım Haber'de, İncek Kampüsü’nde hem trafik hem de 
güvenlik meseleleri açısından son durumu Atılım Üniver-
sitesi Güvenlik Müdürü Veli Yalçın’a sordu. Geçtiğimiz 
yıla kıyasla öğrenci sayısındaki artışa paralel kampüse giriş 
- çıkış yapan araç sayısında da ciddi artış gözlemlediklerini 
vurgulayan Yalçın, örneğin sadece 14 Kasım günü kampüse 
24 saat içerisinde 3 bin 945 aracın giriş yaptığını ifade etti. 

Atılım Üniversitesi büyüdükçe kuşkusuz büyüklüğüne pa-
ralel olarak trafiğinde de büyüme görüldüğünü kaydeden 
Yalçın, “Okulumuzda oluşturduğumuz ekipler, herhangi bir 
sıkışıklık ya da kaza durumunda diğer alternatifleri değer-
lendirerek trafik sorunu olmasını engelliyor. Mesela, sağa 
dönecek olan araç sol şeritten gidiyor. Halbuki baştan gi-
deceği yönün şeridinden gitse karışıklık olmaz. Bu nedenle 
tüm sürücülerden kampüs içerisinde trafik kurallarına uy-
gun şekilde araç kullanmalarını bekliyoruz” dedi.

Araç etiketleri görünür olmalı

Geçtiğimiz yıl Atılım Haber’in Mayıs sayısında haberleştir-
diği üzere;özellikle servis araçlarındaki öğrencilere kimlik 
kartlarını ellerinde bulundurmaları gerektiğini anımsatan 
Yalçın, Atılım Haber aracılığıyla yapılan bu tavsiyeye öğ-
rencilerde büyük oranda uyulduğunu gördüğünü söyledi. 
Araçlarda Atılım Üniversitesi’nin verdiği etiketlerin gö-
rünür şekilde yapıştırılmış olmasının özellikle sabahları 
kampüse girişleri hızlandıracağını vurgulayan Yalçın, öğ-
rencilerden ve akademisyenlerden bu görünürlük konusuna 
dikkat edilmesini beklediklerini dile getirdi.

Atılım Üniversitesi Trafik Yönergesi’nin herhangi bir deği-
şiklik yapılmadığını da hatırlatan Veli Yalçın, yönergedeki 
suç fiilleri işlendiği takdirde gerekli cezalandırma bilgisini 
araç camlarına bıraktıklarını söyledi. Yönerge uyarınca top-
lam ceza puanı 40’a ulaştığında söz konusu araç hakkında 
kampüse giriş yasağı uygulanacağını da belirten Yalçın, tüm 
sürücülerden yönergedeki trafik suçlarından kaçınmalarını 
istedi. 

Kampüste aynı anda bulunabilecek araç kapasitesini art-
tırmak üzere çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Yalçın, 
“2017-2018 eğitim-öğretim yılında ikinci nizamiyenin açı-
lacak olması ile birlikte yeni yabancı diller yüksek okulu 
(Hazırlık Okulu) binası faaliyete geçecek olması nedeniyle 
etrafında yeni otopark alanları düzenlenecektir. Bu geliş-

meler ile sabah okula giriş, akşam çıkış saatlerinde meydana 
gelecek trafik yoğunluğunun azalacağı tahmin edilmekte-
dir” diye konuştu. 

Kampüste ‘koku dedektifleri’ iş başında

Güvenlik Müdürü Yalçın, ayrıca Atılım Üniversitesi’nin 
güvenliği açısından ekip olarak almaları gerekli tüm eği-
timlere katıldıklarını belirterek, beden dili eğitimi, savun-
ma sanatları ve iletişim dersleri gibi eğitimleri örnek verdi. 

Atılım Haber’in geçtiğimiz Mayıs ayındaki sayısında kam-
püste hizmet vermek üzere eğitimli polis köpekleri alacak-
larını açıkladığını anımsatan Yalçın, “Köpeklerimizi aldık. 
Vezir ve Artı. Sahayı gün içerisinde üç defa dolaşıyorlar. 
Saat 16.00 gibi okul servislerini kontrol ettiriyoruz. Çünkü 
en yoğun zaman 16.00 ile 16.30 saatleri arası. Köpeklerimi-
zin bugüne kadar bulduğu pek çok şey var. Özellikle bomba 
yapımında kullanılan maddeleri arıyorlar. Dedektör köpek-
lerimiz sahada tüm öğrencilerimizin içi rahat olsun” dedi. 

Atılım’ın güvenlik kadrosundaki iki köpeğe ait özel eğitim 
belgeleri yanı sıra düzenli veteriner kontrolleri, aşılarıyla il-
gili özel dosyalar tutulduğunu da kaydeden Yalçın, “Ayrıca 
köpeklerimiz çok sosyal, insanlarla beraber büyütülmüş-
lerdir. Yetiştiriliş tarzları insana yönelik. Sadece isteğimiz 
şu; köpeklerimize yiyecek vermeyelim çünkü biz onları çok 
özel bir mamayla besliyoruz. Diğer köpeklerimizle ilgili 
arkadaşlarımızın korkusu var. Ama merak etmesinler tüm 
köpeklerimizin aşısı tamam” bilgisini aktardı.

Yalçın, kampüste herhangi bir şüpheli paket, bir araç görül-
düğünde öğrencilerden hemen güvenlik personelini uyar-
malarını da istedi.

BESTE MUTLU - ASLI UĞURLU FOTOĞRAFLAR: CANER ÇARKCI

İncek Kampüs’te trafiğe dikkat zamanı
Atılım Üniversitesi, hem öğrencileri hem de personeli açısından özel araçlarla da ulaşım gerçekleştirilen bir kampüs üniversitesi. İncek Kampüsü’nde özel araç trafiğiyle sıkıntılı dakikalar 
yaşanmamasını sağlamak içinse herkese görev düşüyor

Atılım Üniversitesi’nde 21 Kasım Pazartesi günü 2016-2017 Akademik Yılı Öğrenci 
Konseyi Seçimleri’nde ilk etap tamamlandı. Atılım Üniversitesi öğrencileri, bölüm tem-
silcilerini seçmek üzere sandık başındaydı. Her fakülte bünyesinde öğrencilerin oy kul-
lanabilecekleri alanlar düzenlendi ve seçim günü sorunsuz şekilde öğrenciler demokratik 
haklarını kullandı. Atılım ailesini oluşturan Mühendislik, Fen-Edebiyat, Hukuk, İşletme, 
Güzel Sanatlar-Tasarım ve Mimarlık fakülteleri ile Sivil Havacılık Yüksek Okulu’ndaki 
tüm akademik bölümleri Öğrenci Konseyi’nde temsil etmek üzere birer öğrenci seçimi 
yapıldı. Bunun yanı sıra Konsey’de, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nü 
temsilen birer öğrenci de bulunacak. 29 Kasım’da bölüm temsilcisi öğrenciler belirlenmiş 
olacak. Buna müteakip olarak 2 Aralık Cuma günü her fakülte için birer öğrenci temsilcisi 
seçimi gerçekleştirilecek. Aynı gün Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitü-
sü’nün temsilcileri de seçilecek. Seçilmiş öğrencilerden oluşan Öğrenci Konseyi, 6 Aralık 
Salı günü ilk genel kurul toplantısını düzenleyecek. Toplantıda, Konsey’in yönetimi belir-
lenecek. Son olarak Öğrenci Konseyi yapısı, seçim sonuçlarıyla birlikte 7 Aralık Çarşamba 
günü duyurulacak. 

Atılım’da seçim heyecanı
CANER ÇARKCI
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Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık 
Yüksekokulu,yeni eğitim-öğretim yılı baş-
langıcında Esenboğa Havalimanı’ndaki 
hangarı resmen açıldı ve hizmete soktu. 
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. 
Dr. Nafiz Alemdaroğlu, Atılım Hangarı’nın 
kuruluş sürecini ve özelliklerini Atılım Ha-
ber ekibiyle paylaştı. 

Esenboğa Havalimanı’nda hangar sahi-
bi ilk yüksek öğretim kuruluşunun Atılım 
Üniversitesi olduğunu vurgulayan Alemda-
roğlu, havacılık sektöründe okuldaki teorik 
eğitimlerin yanısıra uygulamalı ve pratik 
eğitimin de büyük bir önem taşıdığını ve 
meslekte başarıya ulaşmak için uygulamalı 
eğitimin çok büyük bir gereksinimolduğunu 
ifade etti. Atılım Hangarı’nın üniversitemiz 

öğrencilerinin pratik eğitimlerinde ve mesleki becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir 
çığır açacağını belirten Alemdaroğlu, ayrıca öğrencilere profesyonellerden işi öğrenme im-
kanı sağlamış olduklarını dile getirdi. 

Atılım Hangarı’nı özellikle havacılık konusundaki Ar-Ge çalışmalarında da kullanmakis-
tediklerini kaydeden Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, sanayii kuruluşları ile birlikte gerçek-
leştirecekleri AR-GE çalışmaları sayesinde ülke ekonomisine de katkılarda bulunulmasını 
hedeflediklerini açıkladı.

1500 metrekarede modern hangar

Geçtiğimiz haftalarda Atılım Hangarı’nda öğrencilerin ilk uygulama derslerini gerçek-
leştirdiklerini belirten Alemdaroğlu, Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki hangarın 
bin 500 metrekarelik bir alan üzerine 3 katlı olarak inşa edilmiş olduğunu anlattı. Zemin 
katında uçakların konuşlandırıldığını kaydeden Alemdaroğlu, “Birinci katda ise derslikler, 
kafeterya, toplantı odası, ofislerve laboratuvarlar bulunmaktadır. Bodrum katında ise uy-
gulamaya yönelik ‘motor - gövde’ ve ‘elektrik - elektronik’ laboratuvarları ile birlikte teknik 
ekipmanların yer aldığı mekanlar bulunmaktadır” dedi.

Alemdaroğlu, ayrıca bodrum katında, içinde herhangi bir yangın durumunda hangara mü-
dahale edilebilecek bir su deposunun bulunduğunu ve hangarda yangına karşı dayanıklı 
özel bir boyanın kullanıldığı bilgisini de paylaştı. 

İlk uçak Cessna 337

Atılım Üniversitesi’nin hangarına ilk uçak olarak TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tara-
fından Cessna 337 tipi uçak kazandırıldığını açıklayan Alemdaroğlu, uçağın kullanım hak-
kının TEI ile yapılan bir sözleşme çerçevesinde üniversitemize verildiğini belirtti. İleride 
hangarda daha çok sayıda ve çeşitte uçakların bulunacağını vurgulayan Alemdaroğlu, Cess-
na 337 tipi uçağının bazı teknik özelliklerini de paylaşarak, uçağın dördü yolcu, ikisinin de  
pilot ve yardımcı pilot olmak üzere altı kişilik olduğunu aktardı. Uçakta biri önde diğeri  
arkada olmak üzere eş eksenli iki motoru olduğunu kaydeden Alemdardoğlu, üç tekerlekli 
toplanabilen biriniş takımına sahipuçakta iç basıncın özenle ayarlanmış olduğunu da an-
lattı. Bu nedenle uçağın 5 bin metre üzerinde bir irtifaya kolayca çıkabileceğini söyleyen 
Alemdaroğlu, bu nedenle türbülanstan daha az etkilendiğiniyaklaşık 1500 millik bir uçuş 
menziline sahip olduğunu aktardı. 

Başlangıç olarak Cessna 337 gibi çok güzel bir uçağın Sivil Havacılık Yüksekokulu’na ka-
zandırılmış olmasının büyük bir avantaj olduğunun altını çizen Prof. Dr. Alemdaroğlu, 
Atılım Hangarı ile ilgili hedeflerinin ve umutlarının çok büyük olduğunu belirterek, bunun 
henüz bir başlangıç olduğunu söyledi.

Özel bir tören ile açıldı

Atılım Hangarı’nınaçılış törenine, Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaşkanıYalçın 
Zaim ile üyeler Zerlin Zaim ve Cengiz Altınkaya, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Yıldırım Üçtuğ ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve Prof. Dr. Hasan Akay 
katıldı. Tören çerçevesinde, Atılım Üniversitesi’nden çok sayıda üst yönetici ve öğretim 
üyesi Atılım Hangarı’nı yerinde görme imkanına kavuştu. 

Törende ayrıca TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş (TEI) tarafındanCessna 337 tipi uçağın kulla-
nım hakkınınAtılım Üniversitesi’ne devir sözleşmesi de imzalandı. İmza törenine TUSAŞ 
Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı 
Köksal Liman ile TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit katıldı.

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, Türkiye’de havacılık alanındaki eğitime pratik yapılması boyutuyla öncülük etmeyi sürdürüyor

GAMZE GÖZDE VURUŞ

Atılım Üniversitesi uçuruyor
FOTOĞRAFLAR: EROL KORKMAZ - NECDET YELEN
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Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı gö-
revini de yürüten İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Ünal,teorik ve pratik eğitimi yan yana getirdiklerini söyleye-
rek, “Kamuda ve özel sektöde üst düzey mevkiilerde bulunmuş 
kişileri davet ederek öğrencilerimizle tecrübelerini paylaşmala-
rını sağlıyoruz” dedi. 

Atılım Haber Gazetesi’ne de her türlü konuda destek olan De-
kan Ünal, İşletme Fakültesi bünyesinde düzenledikleri önemli 
etkinlikleri de anımsattı ve öğrencilerine sundukları fırsatla-
rı vurguladı. Ünal, kendi çatıları altındaki tüm faaliyetler yan 
yana konulduğunda, sistematik şekilde böylesi olanaklar sunan 
başka bir işletme fakültesi ya da iktisadi ve idari bilimler fakül-
tesi örneği bulmanın çok zor olduğunu ifade etti.

İşletme Fakültesi Dekanı Ünal’ın, Atılım Haber’in sorularına 
verdiği yanıtlar şöyle:

A.H: İşletme fakülteleri arasında Atılım Üniversitesi’nin farkı nedir?

Ünal: İşletme Fakültesi adıyla bilinen çok az fakülte var. Biz bir 
manada diğer birçok üniversitedeki iktisadi ve idari bilimler 
fakültelerine benziyoruz. Genelde diğer iktisadi ve idari bilim-
ler fakültelerinde az sayıda bölüm olur. Özellikle de bizim gibi 
vakıf üniversitelerinde yok denecek kadar azdır. Bizi diğer özel 
okullardan farkımız şu ki; çok sayıda bölümü bir arada tutuyo-
ruz. Bir tarafta idari bilimler diğer tarafta da iktisadi bilimler 
çatımız altında bulunuyor. 

İktisadi bilimler kapsamında değerlendirdiğimizde; mesela 
İktisat Bölümü, Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki ayrı dal-
dan oluşuyor. İşletme Bölümü aynı şekilde iki ayrı dilde eği-
tim veren bir programdan oluşuyor. Ulusalararası Ticaret ve 
Lojistik Bölümü, Türkçe eğitim diliyle programlarına devam 
etmektedir. Son olarak Maliye Bölümü açıldı ve Türkçe eği-
tim veriliyor. Turizm İşletmeciliği Bölümü’müz var. İngilizce 
eğitim vermektedir. Bunları bir grup olarak degerlendiriyoruz. 

İdari bilimler tarafında ise, Uluslararası İlişkiler Bölümü’müz 
İngilizce eğitim programıyla işliyor. Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’müz var. Bu bölümlere ilaveten öğrenim dili 
İngilizce olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’müz 
mevcut. 

İktisadi ve idari bilimleri kapsayan bu bölümleri yan yana ge-
tirdiğimizde fakültemiz, geniş bir yelpazeye sahip oluyor. 

Benzeri fakültelerden bir diğer farkımız burada yaptığımız fa-
külte veya bölüm bazlı uygulamalardır. Bizim temel amacımız 
Atılım Üniversitesi olarak Ankara ve Türkiye genelinde en 
önde gelen üniversitelerden biri olmaktır. Bu açıdan da epey-
ce bir ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız. Biz öğrencilerimize 
mecburi staj yaptırmak yerine fakülte bazında teorik eğitim 
ve pratiği yan yana getirmeye uğraşıyoruz. Yalnız Turizm ve 
Otel İşletmeciliği Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik 
Bölümü’nde kendi özel nedenlerinden dolayı  mecburi staj de-
vam ediyor. Bir başka uygulamamızda, İngilizce eğitim veren 
bölümlerde yabancı dil bilgisi seviyesinin artırılması için bü-
yük bir çaba içerisindeyiz. Örneğin; Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nde ‘Bölüm İngilizcesi’ adı ile başlattığımız uygulamamız, 
4’ncü yılında. Çok başarılı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bu 

uygulamadan Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı olarak ay-
rıca memnuniyet duyuyorum.

Çatımız altındaki tüm faaliyetler yan yana konulduğunda, 
sistematik şekilde böylesi olanaklar sunan başka bir işletme 
fakültesi ya da iktisadi ve idari bilimler fakültesi örneği bul-
mak çok zor. Yalnızca Ankara'da değil Türkiye genelinde de 
bu derece kapsamlı programları bir arada bulmak çok zor. Bu 
uygulamaları artan bir oranda sürdürmeliyiz. Buradaki amacı-
mız; teorik bilgi ile pratiği mutlaka iç içe getirmek istiyoruz. 
Ve çok erken yaşlarda olmasını istiyoruz. Hele bir mezun olsun 
sonra yapar mantığı ile değil. Bu açıdan başka düşüncelerimiz 
de var onlarıda önümüzdeki aylarda ve yıllarda uygulamaya 
koyacağız.

Öğrenciler her konuyu uzmanından dinliyor

A.H: Uygulamalara değinmişken İşletme Fakültesi olarak kampüs içinde ve 
dışında ne tür etkinlikler düzenliyorsunuz? Bu tür etkinliklere katılım isteni-
len düzeyde oluyor mu?

Ünal: Bahsettiğim  uygulamalar ile daha anlamlı bilgi ortaya 
çıktığına inanıyoruz. Öğrencilerimiz hayata atılma aşamasında 
burada yaptığımız uygulamalardan edindikleri tecrübelerden 
faydalanıyorlar. Mesela, mecburi stajı neden kaldırdığımıza 
gelecek olursam öğrenciler tarafından tanıdık işletmelerden, 
şirketlerden staj belgesi alınması diyebilirim. Ancak mecburi 
stajlara devam edilen iki bölümümüzde ciddiyet ile takip edi-
lerek sürdürülüyor. Zorunlu stajın olmadığı bölümlerde yeni 
programlar geliştirdik. Bu programlar pratikte, yani öğrenci-
lerin mezun olduğunda çalışabilecekleri bütün kamu ve özel 
sektördeki alanlarda var olan bilgi birikimini sağlamak üzere 
yapılandırılmıştır. 

Peki nedir bu uygulamalar? Mesela çok kapsamlı eğitim kon-
feransları dizileri yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi fakülte ça-
pında yürüttüğümüz ama İşletme Bölümübünyesinde sürdür-
düğümüz ‘Girişimcilik Eğitim Dizileri’. Ortalama yılda en az 
5 girişimciyi okulumuza davet ederek birikimlerini ve başarı 
öykülerini öğrencilerimize aktarmalarına vesile oluyoruz. Giri-
şimcileri farklı sektörlerden seçmeye özen gösteriyoruz. Dola-
yısıyla öğrencilerimizin birçoğuna hitap eden bu konferanslar, 
güzel bir atmosferin içerisinde gerçekleşiyor. Öğrenciler gelip 
dinliyor konferans bitiminde ilginç, karşı tarafı sıkıştıran ve 
hatta söylemeyi unuttuğu şeyleri hatırlatan sorular yönelti-
yorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizin çoğu şeyi bu programlarda 
öğrendikleri kanaatindeyiz. Aldığımız geri dönüşümlerde de 
bunu görüyoruz zaten. Ayrıca konferans dizisi kapsamında 5 
etkinlikten kendi seçtiği 4 konferansa katılmış öğrencilerimize 
sertifika veriyoruz. 

Bir diğer programımız da ‘Diplomasi Zamanı’. Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü’nün düzenlediği bir program olsa da tüm 
fakülte adına yürütüyoruz. Programda Ankara’daki yabancı 
ülkelerin büyükelçiliklerini davet ediyoruz. Programı, dış poli-
tika gündemine göre belirliyoruz. Hangi ülkeyle ilgili konu ya 
da sorun varsa o ülkenin büyükelçisini çağırıyoruz. Örneğin, 
2 yıl önce Ukrayna ve Rusya arasında ''Kırım Meselesi'' vardı, 
ilk başta Rusya Büyükelçisi’ni daha sonrada Ukrayna Büyü-
kelçisi’ni okulumuza davet ederek ‘Diplomasi Zamanı’ progra-

mımıza başladık. Daha sonra İngiltere, Kazakistan, Almanya, 
İran, Çin gibi devletlerin temsilcisi çok sayıda büyükelçiyi ve 
eski bir Dışişleri Bakanı’nı üniversitemizde ağırladık. Finlan-
diya’nın eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı yine bu 
kapsamda okulumuza geldi. Mesela Yunanistan’ın eski Dışiş-
leri Bakanı TheodoraBakoyannis, Ankara’ya sadece Atılım’da-
konferans vermek için geldi. Programımız çok tutuldu ve 
marka haline geldi. Bu yılda programlarımıza devam edeceğiz. 
2016-2017 eğitim dönemi içerisinde Rusya Büyükelçisi ikinci 
defa geldi. Büyükelçiler bu davetlerde ağırlıklı olarak öğren-
cilerimize konuşuyorlar. Öğretim üyelerinden arzu edenler 
geliyorlar. Aynı zamanda medya kuruluşlarından diplomasi 
muhabirleri de davet ediliyor. Büyükelçiler, gerek basın muha-
birlerinin , öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sorularına cevap 
veriyorlar. Öğrencilerin bu programlarda gelen kişilere İngiliz-
ce soru sormaları, hem onların İngilizce’yi nasıl kullandıklarını 
hem de sorularının içeriğini görmemiz açısından bizi mem-
nun ediyor. Mesela son olarak ABD’nin Ankara Büyükelçili-
ği’nden bir diplomat okulumuza gelerek, Amerikan Seçim Sis-
temi hakkında öğrencilerimizi bilgilendirdi. Bu etkinlik, daha 
dar kapsamlı gerçekleştirildi. Verimli geçti çünkü öğrencilerin 
bilmediği birçok şey anlatıldı. 

Fakültede tecrübeyi konuşturuyorlar

Ayrıca fakültemizde kariyere yönelik bir başka programı da 
yürütüyoruz. Mesleki kariyere yönelik doğrudan konferanslar 
veriyoruz. Bunu da şöyle düzenliyoruz ; kamu ve özel sektörde 
önemli pozisyonlara gelmiş, önemli deneyimler yaşamış, aka-
demisyen kökenli veya değil başarılı insanları okulumuza da-
vet ediyoruz. Mesela özel sektörde CEO derecesine yükselmiş, 
genel müdürlük yapmış birçok kişiyi davet edip bizim öğrenci-
lerimize özel sektör hakkındaki tavsiyelerini dinliyoruz. Özel-
likle Turizm Otelcilik İşletmeciliği Bölümü’nün yürüttüğü 
program çerçevesinde hem Türkiye’de hem yurtdışında büyük 
otellere genel müdürlük yapmış olan değerli insanlar buraya 
davet ediliyor. Öğrencilerle kendi deneyimlerini özenli ve ve-
rimli bir biçimde aktarıyorlar. Yine kamuda genel müdürlük, 
müsteşarlık gibi mevkiilerde bulunmuş kişileri davet ederek 
öğrencilerimizle tecrübelerini paylaşmalarını sağlıyoruz. Bu da 
şu açıdan çok faydalı oluyor. Sanki vakıf üniversitesinde oku-
yan öğrenciler hep özel sektörde çalışacakmış ya da ailelerin 
şirketlerinde çalışacaklarmış gibi bir algı var. Bu önyargı, kıs-
men doğru olabilir ama kısmen de doğru değil. Bu seminerlere 
ilaveten Halkla İlişkiler ve Reklamıcılık Bölümü’müzün dü-
zenlediği seminerlerimiz var ve bir program çerçevesinde onla-
rıda devam ettirmeyi hedefliyoruz. Kendi alanlarında tanınmış 
iletişimciler, gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları gelerek 
kendi tecrübelerini öğrencilerimiz ile paylaşıyorlar. Geçtiğimiz 
yıl tanınmış gazeteci İsmail Küçükkaya'nın üniversitemizde 
verdiği konferans gibi. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölü-
mü’nün Ankara Lojistik Üssü ile birlikte yürüttüğü konferans 
ve dersler var. Öğrenciler doğrudan Ankara Lojistik Üssü’ne 
götürüyorlar ve orada bir takım faliyetlerde bulunuyorlar.

A.H: Atılım Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi’ne sağladığı imkanlar-avantaj-
lar nelerdir?

Ünal: Atılım Üniversitesi son yıllarda artan oranda fizik me-
kanlar ve öğretim üyesi sayısı ve kalitesi konusunda ciddi 
atılımlarda bulunuyor. Bunları biz İşletme Fakültesi’nde de 
görüyoruz. Fizik mekanlar açısından fakültemizde herhan-
gi bir eksiklik yok bir ihtiyaç olduğunda üniversite bunları 
bize sağlıyor. Son yıllarda fakülte olarak öğretim üyesi sayısı 
ve kalitesi bakımından ileri seviyede aşama kaydettik. Bir çok 
bölümümüze alanlarında tanınmış öğretim üyelerini getirdik. 
Bunların sonuçlarınıda olumlu biçimde alıyoruz. Son yıllarda 
öğrencilerin başarıları, üniversite tercihlerindeki doluluk ora-
nı gibi göstergeler var. Örneğin; 2016 yılında bütün bölümler 
olarak tercihlerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmamız.Bir 
diğer imkan olarak fakültemiz Atılım Üniversitesi, kütüpha-
nesine çok önem veriyor.

A.H: Öğrencilere staj imkanı sağlıyor musunuz?

Ünal: Daha önce dediğim gibi iki bölümümüzde zorunlu staj 
var. Bunlardan birisi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü di-
ğeri ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü. Bu iki bö-
lümünde stajılarında çeşitli kurumlarla anlaşmalarımız var. 
Örneğin Ankara Sheraton Otel ile imzaladığımız kapsamlı 
bir protokolümüz var. Bu stajda, buradaki öğretim üyeleri gi-
derek staj yerinde denetim yapıyorlar. Zaten Sheraton gibi bir 
marka ile iş yapıyorsanız orada çok ciddi şekilde iş yapıldığın-
dan emin olabiliriz. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 
ise, Ankara Lojistik Üssü ile zaten birebir çalışıyor. Lojistik 
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Üssünde simülasyon merkezimiz var. Biz o merkezde talep 
üzerine başka üniversitelerin öğrencilerine ve öğretmenlerine 
eğitim verdiğiyoruz. Bunun dışında gönüllü olarak staj yap-
mak isteyen bölümler kendi bölümleri ile görüşüyorlar.

Atılım Üniversitesi mezunları yüz metrelik yarışa önde başlıyor

A.H: Fakülteniz açısından mezuniyet sonrası iş bulma oranları nedir? Mezun-
larınıza sağladığınız imkanlar ve avantajlar nelerdir? 

Ünal: Atılım Üniversitesi’nin mezunlarına sağlayacağı imkan 
en başta burada verdiği eğitimdir ve bahsettiğimiz üzere pratik 
bilgileri edindirmek üzere yürüttüğümüz faaliyetlerdir.İş bul-
mayı yüz metrelik yarışa benzetecek olduğumuzda ise, bu do-
nanımlar ile mezun olan öğrencilerimiz yarışa önde başlıyorlar. 
Atılım Üniversitesi mezunlarına yüzde 93 oranında istihdam 
sağlıyor.Bu oran, bizim fakültemizde dahada yukarılarda gö-
rülüyor. Son yıllarda fakültemizin öğrenci sayısı ciddi şekilde 
artış içerisinde. Bu açıdan önceki yıllarda 900 civarında olan 
öğrenci sayımız, son yıllarda bin 600’ü geçmiş durumda. 

A.H: İşletme Fakültesi diploması ile yurt dışında (Amerika ve Avrupa’da) ça-
lışma imkanı doğuyor mu? 

Ünal: Mutlaka. Bizim fakültemizin mezunları gerek burada ge-
rek yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi yapmak iste-
diğinde sorunsuz olarak bunu gerçekleştirebilecektir. İş bulma 
konusunda da aynı şey geçerli yani herhangi bir ülkeye gittiği-
niz zaman orada bulacağınız bir iş ile ilgili diploma denkliğin-
de bir sorun yaratmıyor. 

A.H: İşletme Fakültesi’nin laboratuar ve teknik ekipman durumu nedir? Ve bu 
konuda belirli ihtiyaçlarınız var mı?

Ünal: Laboratuvar ve teknik ekipman olarak şu an yeterli du-
rumdayız ama altını çizeyim ki sadece yeterli durumdayız. 
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bölümü için kamusal akın stüdyo-
suna ihtiyacımız var. Şimdilik o arkadaşlar belirlediğimiz bir 
mekânı kullanıyorlar onun dışında bilgisayar laboratuvarla-
rımız yeterli görünüyor ancak sınırdayız diyebiliriz. İçindeki 
bilgisayar aksanı ve diğer ekipmanların yenilenmesine ihtiyaç 
var. Bu ihtiyaçları, üniversite yönetimimize ilettik ve onlar 
da anlayışla karşılayarak yerine getirileceğini taahhüt ettiler. 
Okulumuzdaki diğer mekanlardan açısından geçtiğimiz yaz 
döneminde öğrenci tuvaletlerinin tamamı yenilendi. Bu tür 
ihtiyaçlarımız oluştuğunda üniversite yönetimi hemen karşı-
lıyorlar, bu konularda sorun yaşamıyoruz.

Yabancı dilde eğitim nasıl gerçekleşiyor?

A.H: Yabancı dilde eğitimin zorlukları oluyor mu? 

Ünal: Yabancı dilde eğitim konusu dünyada çok az ülkede Tür-
kiye’deki yaygınlıkta yapılıyor. Bunun getirdiği birtakım avan-
tajlar ve dezavantajlar vardır. Örneğin akıcı İngilizcesi olan bir 
hocanın sınıfta dersi akıcı bir İngilizce ile anlattığında sınıfın 
hocadan kopması mümkündür. Buna karşın her hocamız tec-
rübelerine göre birtakım çözümlerle öğrencileri karşılıyorlar. 
Benim yıllarca Bilkent’te yaptığım hocalıkta geliştirdiğim bazı 
yöntemler var onları burada daha da geliştirdim. Dersleri tü-
müyle eksiksiz İngilizce yapmamız yönünde. Bizim Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü’nde bu konuda katı bir disiplin var. Diğer 
bölümlerde de aynısını olduğunu görüyorum. Zaten artan bir 
oranda sınıflarda yabancı öğrenci görüyoruz, bu da beraberin-
de mecburiyet halini getiriyor. Onun için yarattığı birtakım 
dezavantajlara rağmen biz İngilizce’nin en iyi şekilde öğrenil-
mesi ve dersleri tam İngilizce sürdürülebilmesi için elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu konuda gerek öğretim üyeleri gerekse bö-
lüm başkanları ile tam bir mutabakat içerisindeyiz. 

A.H: Türkiye’deki İşletme Fakülteleri mezunlarına bakıldığında sektörlerin-
deki yeterlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? İşletme fakültelerinden mezun 
olan öğrenciler iş bulmakta zorlanıyorlar mı?

Ünal: Sorunuzdaki birinci bölümüne cevap vermek bence doğru 
değil. Diğer İşletme fakültelerine iyi ya da kötü demek doğru 
olmaz. İş bulmakta zorlanıyor mu konusunda da çok fazla bir 
şey söyleyemeyeceğim. Türkiye’deki verilere tam sahip değiliz. 
Fakat bizim fakülteden mezun olanların iş bulduğuna dair 
elde ettiğimiz veriler güçlüdür.

A.H: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, çoğu üniversitede İletişim Fakül-
tesi içerisinde. Burada İşletme Fakültesi’nde yer alıyor olması, mezunlar için 
bir engel oluşturur mu?

Ünal: Bence engel değildir. Kısmen haklı tarafı vardır öte yan-
dan da görmemiz gereken şey bu bölüm son yıllarda güçlü 
bir akademik kadroyla güçlendirilmiş durumdadır. Hem tam 
zamanlı hem de yarı zamanlı gelen hocalarımız teoriyle pra-
tiği çok iyi birleştiren hocalar olduğu öğrenciler dezavantajla 
karşı karşıya gelecek diye düşünmüyorum. Tam tersine hoca-
ların işin pratiğine ilişkin olarak olağanüstü deneyim, tecrübe 
ve kontağa sahip olduğunu düşündüğümüzde; öğrenciler de 
bundan faydalanacağı için böyle bir şey söylenemez.İşletme 

Fakültesi mezunu olduğunuz için bütün devlet sınavlarına 
yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin girebildiği tüm sı-
navlara girme hakkına sahipsiniz. Dezavantaj ise iyi bir eğitim 
almıyorlar mı, biraz gölgede mi kalıyorlar sorusu ortaya çıkabi-
lir ama dediğim gibi çok iyi bir eğitmen kadrosuyla donatılmış 
durumdadır. Alanının en tanınmış ve duayen hocaları gelmiş 
durumdadır. Benim görebildiğim kadarıyla gelen part-time 
hocalarda burada sürekli çalışan bir hoca gibi yakından ilgi-
leniyorlar. Bunları bir dekan olarak görüp takip edebiliyorum. 
O bölüm son zamanlarda muazzam bir iveme kazanmıştır. 
Bunun artan bir oranla devam edeceğini düşünüyorum çünkü 
halkla ilişkiler departmanı olmayan hiçbir işyeri yoktur. Gerek 
kamuda gerek özel sektörde ihtiyaç duyulmaktadır. Her yerde 
halkla ilişkiler uzmanına ve iletişimciye ihtiyaç vardır. Otelden, 
özel hastanelere, medyadan devletin hemen hemen her kuru-
munda görebiliyoruz. Doğru olanda budur çünkü günümüzün 
en önemli şeylerinden birisi halkla ilişkilerdir. Birde burada 
aldığınız reklamcılık dersi size bir artı oluyor.

A.H: İşletme Fakültesi’ndeki lisansüstü eğitim programı hakkında bilgi verir 
misiniz?

Ünal: Lisansüstü programlarında da ağırlıklı olarak yüksek li-
sanstan bahsetmek mümkün. İşletme Bölümü’müzün çok sa-
yıda yüksek lisans programı var bunlar epeyce de ilgi görülüyor 
çok da öğrenci başvuruyor. Eğitimlerimiz çoğunlukla Ankara 
Kızılay’daki Akay Caddesi’ndeki binamızda saat 18.30’dan 
sonra yapılmaktadır. Bu bir avantaj, çünkü yüksek lisans eğiti-
mi alan insanların çoğu bir işte çalışıyor oluyor, saat dolayısıyla 
da rahatlıkla derslerimize gelebiliyorlar. 

İlaveten Turizm, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerin-
ce yürütülen yüksek lisans programları var. Buna son yıllarda 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’müzde dahil oldu. Ya-
kında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’müzün de dahil 
olmasını bekliyoruz. Yüksek lisans programına bir de yaban-
cılar başvuruyor. Yüksek lisans programları da buradaki lisan 
programları gibi Türkçe ve İngilizce olarak veriliyor. 

Ayrıca İşletme, İktisat bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu yöne-
timinde doktora programları vardır. Programlarımızı arttırma-
yı arzu ediyoruz ve bu konuda bir çaba içerisindeyiz. 

A.H: Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yeni açılacak bölümler 
var mı?

Ünal: Şu an gündemimizde yeni bölüm açma planı yok. En son 
Maliye Bölümü’nü açtık. Bölümde Türkiye’nin en duayen ho-
caları bizdedir desek mübalağa etmiş olmayız. Yüksek lisansı 
olmayan bölümlerde bunun açılmasını istiyoruz.

Gelecek 5 yılda Ankara’nın en iyisi olmak..

A.H: Atılım’ın dünyada ilk 500 ve Türkiye’de ilk 4 üniversite arasında yer al-
masıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? 

Ünal: Kuşkusuz bizi çok sevindiriyor. Şahsen İşletme Fakülte-
si’nin ve Atılım Üniversitesi’nin genel olarak hızla endekslerde 
yükselmekte olduğunu son yıllarda gözlemleyebiliyorum. Atı-
lım’ınhem endekslerde yükselişi, webometrics ölçümlerindeki 
yükselişi hem de görünürlüğünün artışı belliydi. Bu son yıllar-
da ciddi bir ivme kazandı. Bu endekslerdeki üst sıralarda ka-
lacağımızı ümit ediyoruz. İletişim Fakültesi olarak elimizden 
gelen katkıyı sağlamaya da devam edeceğiz. 

A.H: İşletme Fakültesi’nin gelecek beş yıl içerisindeki hedefleri nelerdir?

Ünal: Gelecek 5 yıldaki hedeflerimizden birini dekan oldu-
ğumda İşletme Fakültesi’nin öğrenci sayısını 10 yıl içinde 2 
bine ulaştırmak olarak düşünmüştüm. Tahmin ediyorum ki bu 
hedefe biraz daha erken ulaşacağız. İkinci olarak Ankara’daki 
üniversiteler içinden en iyisi olmak ve Türkiye’de anılan en iyi 
fakültelerden birisi olmayı düşünmüştüm. Bu hedefimiz konu-
sunda bayağı mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Tabii Atılım 
Üniversitesi’nin hedef ve stratejilerinin de bir parçasıyız. Bu 
konuda önde olmaya çalışacağız. 

Çift ana dal olanağı sunuluyor

A.H: Lise çağındaki gençlere neler diyebiliriz? Atılım ailesine neden katıl-
sınlar?

Ünal: Kendim yeniden bir üniversite okuyacak olsam bu sos-
yal bilimlerden birine gelirim. Bütün bölümler tartışmasız 
çok ilginç ve çok kaliteli hocalarla dolu. Bizim fakültemizin 
bir bölümüne gelen öğrencilerimiz diğer bir bölümden dersler 
alarak, çift anadal yapabilmektedir. Bizim hem istihdam açı-
sından hem de öğrenilecek bilgiler açısından çok iyi eklektik 
bir yapılanmamız ve bölümlerimiz mevcut. 

A.H: Şu anda eğitim alan öğrencilerinize mesajınız nedir?

Ünal: Öğrenciler ile çok açık diyaloğumuzun olduğu bir yö-
netimimiz olduğunu düşünüyorum. Dekanlık olarak öğren-
cilerden kopuk değiliz. Bölüm yönetimlerimizde öğrencilerle 

iç içedir. Özellikle pratiğe yönelik bilgilerin elde etmeleri için 
getirdiğimiz faaliyetlere öğrencilerimizin daha istekli şekilde 
katılım göstermelerini isterim. 

Ayrıca kendi aralarında küçük gruplar oluştursunlar ve faali-
yetlerde bulunsunlar. Örneğin Girişimciler Grubumuz var ve 
bundan oldukça memnunum. Bunun gibi Uluslararası İlişkiler 
ile Halkla İlişkiler bölümlerinde öğrenci topluluklarımız var. 
Öğrencilerden bana bir teklif geldiğinde de mutlaka değerlen-
diriyorum. 

Hasan Ünal kimdir?

A.H: Biraz da bize kendinizden bahseder misiniz? Prof. Dr. Hasan Ünal kimdir?

Ünal: İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Hacet-
tepe Üniversitesi’nde Modern Tarih Kürsüsü’nde asistanlık 
yaptım ve yüksek lisans yaptım. Sonra Siyasal Bilimler Fakül-
tesi’nden ders alarak doktora programına başladım ama bi-
tirmeden İngiltere’ye gittim. İngiltere’de siyasi tarih alanında 
doktora yaptım. İngiltere’de yaklaşık yedi yıl kaldıktan sonra 
1993’te Türkiye’ye döndüm ve Bilkent Üniversitesi Uluslara-
rası İlişkiler bölümünde göreve başladım. Orada 15 yıl orada 
görev yaptım. Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’ne geçip 4,5 yıl çalıştıktan sonra Atılım’a geldim ve burada 
beşinci yılımdayım.

A.H: Hocalık yanı sıra yönetici olarak görevdeyken böylesi yoğun tempoda 
kendinize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz?

Ünal: Kendime ve özel hayatıma vakit ayırmak zorundayım. 
Çünkü yetişmekte olan üç çocuğumuz var. Dolayısıyla onlarla 
mutlaka zaman geçiriyorum. Çocuklar okula ilaveten dersha-
neye gidiyorlar, oğlanlar basketbola gidiyor, kızım voleybo-
la gidiyor. Haftada 4-5 tane antrenmanları, 2-3 tane maçları 
oluyor. Kitap, makale okuma konusunda pek geride kalmıyo-
rum fakat yazma konusunda kendime yeterince vakit ayıra-
madığımın farkındayım. Mümkün olduğunca davet edildiğim 
televizyon kanallarına gidiyorum veya bazen uluslararası te-
levizyon ve gazetelere,Türkiye’nin özellikle dış politikasında 
yaşanan olaylarla ilgili demeçler veriyorum. 
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Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lerzan 
Gültekin,bölümdeki etkinliklerden ve aday 
öğrencilere yönelik önerilerini paylaştı. 
Gültekin, “İngiliz Dili ve Edebiyatı bizim 
ülkemizde doğu ve batı arasında bir köp-
rüdür. Doğu kültürü ve batı kültürü arasın-
da birleşmeyi ve uyumu sağlayan güzel bir 
köprüdür” dedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün, 
Atılım Üniversitesi’nin kurucu bölümler-
den birisi olduğunu kaydeden Gültekin, 
2017 yılını karşılayarak bölüm olarak 20 
yılı geride bırakmış olacaklarını hatırlattı. 
Bölümü “küçük ama büyük bir bölüm” ifa-
desiyle tanımlayan Gültekin, “Bölümümüz 
küçük ama büyük bir bölümdür. Dışarıdan 
bir avuç akademisyen gibi görünmemize 
rağmen çok güçlü bir kadromuz var. Her 
biri kıdemli ve tecrübeli hocalardır. Her bir 
hocamız doktorasını Hacettepe’de, Ankara 

Üniversitesi’nde ya da ODTÜ’de yaptı” bil-
gisini aktardı.

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiya-
tı Bölümü’nün diğer üniversitelerden fark-
lı olduğunu belirten Gültekin, “Hepimiz 
Hacettepe’den, Ankara Üniversitesi’nden 
ve ODTÜ’den olduğumuz için o üniver-
sitelerdeki programlarını biliyoruz. Ama 
hepsinden bize, kendi profilimize göre uy-
gun bir program ayarlıyoruz ve kendi prog-
ramımızı oluşturuyoruz. Bizim bu üniver-
sitelerle aramızda büyük bir fark var. O da 
devlet üniversiteleri çok kalabalıkken bizim 
bölümümüzde daha az bir öğrenci grubuy-
la ders yapıyoruz. Bir dersi 1520 kişilik bir 
sınıfta dinlemek ile 50-60 kişilik bir sınıfta 
dinlemek aynı değil.Buda bizim en güçlü 
yönlerimizden biri” diye konuştu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün mis-
yonunu, “okuma, yazma, dinleme ve konuş-
ma olan dört beceriyi geliştirmenin ötesin-

de bir edebiyat eserine nasıl yaklaşılacağını 
öğrenmek” şeklinde açıklayan Gültekin, 
öğrencilere sunulan eğitimdeki temel yak-
laşımı da ifade etti. Gültekin, “Bunu öğre-
nirken yavaş yavaş sentez, analiz ve karşı-
laştırma yapmayı da öğrenmektir. Kısacası 
öğrenciler bu bölümde vizyonlarını geliştir-
meyi öğrenmiş oluyorlar. Öğrenciler sadece 
kendi kültürlerini değil diğer edebiyat ve 
kültürleri de öğreniyorlar çünkü bu bölüm-
de zaman zaman dünya edebiyatından da 
örnekler okuyup inceliyoruz. Bu bakımdan 
İngiliz Dili ve Edebiyatı bizim ülkemizde 
Doğu ve Batı arasında bir köprüdür. Doğu 
kültürü ve Batı kültürü arasında birleşme-
yi ve uyumu sağlayan güzel bir köprüdür” 
açıklamasını yaptı.

İş yelpazesi çok geniş

Bölümlerinde eğitim alan öğrencilere bir-
den çok kültürle tanışıp vizyonlarını geliş-
tirme imkanı sunulduğunu belirten Gülte-
kin, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 
mezun olduktan sonrada iş yelpazesinin çok 
geniş olduğunu söyledi. Gültekin, “Mezun 
olan bir öğrencimiz isterse formasyon alıp 
istediği yerde öğretmenlik yapabilir yada 
akademisyen olabilir. Bunun dışında yazılı 
çevirmen de olabilir. Yayın evlerinde kitap 
çevirileri yaparak hayatlarını kazanan çok 
mezunumuz var. Eğer merakı ve yeteneği 
varsa tiyatrolarda dramaturg olarak da ça-
lışabilirler. Televizyon kanallarında, rad-
yolarda dergi ve gazetelerde film eleştirisi 
yapabilirler. Birçok kuruluşta halkla ilişki-
ler uzmanı olarak çalışabilirler ve turizm 
sektörü de çalışmak için önemli bir alandır. 
Yani istihdam alanı geniş bir bölümdür” 
dedi.

Mezun öğrencilere gelecek hayatlarının 
yolunu açmak için ellerinden geleni yaptık-
larını vurgulayan Gültekin, “Bu bölümde 
okuyan öğrenciler, temel zorunlu derslerin 

yanı sıra seçmeli ikinci dilde seçebilirler. 
Aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Bö-
lümü’nden çift anadal yada yandal eğitimi 
alabilirler. Edebiyat eğitimi alırken politik 
dünyadan ve ideolojilerden uzak kalınma-
dığı için bu bölüme de ilgi duymaları çok 
doğal diye düşünüyoruz” görüşünü dile ge-
tirdi.

20’nci yıla özel konferanslar dizisi

Atılım Üniversitesi’nin 20’nci yaşına özel 
hazırlıklarını da Atılım Haber ile paylaşan 
Doç. Dr. Lerzan Gültekin, konferanslar 
dizisi planladıklarını anlattı. Kasım ayı içe-
risindeki planlarını da aktaran Gültekin, 
sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Bu sene kasımda Fransız Edebiyatı ala-
nında uzman Prof. Dr. Tuna Ertem, batı ve 
kadın dünyasının ilk feministlerinden sayı-
labilecek olan bir yazarı, George Sand’i ta-
nıtmak için üniversitemize gelecek. Bunun 
dışında 2017 yılında 20’nci yıl kutlamaları 
nedeniyle çok büyük bir etkinlik olacak ve 
bir günlük konferanslar dizisi yapacağız. 
Bu konferanslara başka üniversitelerden 
de önemli hocalar konuk olarak gelecek. 
Edebiyat ve kültür ilişkisini inceleyen pek 
çok edebiyat temasını içeren bir konferans 
dizisi olacak.”

Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’ne gelmeyi düşünen aday öğ-
rencilere yönelik tavsiyelerini de ifade eden 
Gültekin, “Aday öğrencilerimiz hocalarını 
anlayıp kendilerini ifade edebilecekleri ka-
dar iyi bir İngilizce’ye sahip olmaları önem-
li. Edebiyatı da az çok sevmeleri gerekiyor. 
İngilizce dilini hiç bilmeden olmuyor. Bu 
bölümü okumak İngilizce’yi bütün halle-
riyle okumak demektir” dedi. Gültekin, ay-
rıca bölüme gelecek öğrencilerin genel kül-
türlerini geliştirmek için ellerinden geleni 
yapmalarını sözlerine ekledi.

Yüksek lisans ve doktora imkanı mevcut

Ayrıca Atılım Üniversitesi Fen – Edebiyat 
Fakültesi İngilizce Dili ve Edebiyatı Bölü-
mü, öğrencilerine farklı iş seçenekleri sun-
ması yanı sıra her yıl sınırlı sayıda öğrenci 
alması nedeniyle kaliteli eğitimden ödün 

vermiyor. Bölüm, her yıl 30 kişilik konten-
jana sahip ve 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılında toplam 113 öğrenciye ev sahipliği 
yapıyor. Güçlü akademik kadrosuyla yük-
sek lisans ve doktora eğitimi imkanlarını 
da sunuyor. Böylece mezunlarına ve başka 
üniversitelerde lisans eğitimi tamamlamış 

gençlere kendilerini kaliteli bir akademik 
ortamda geliştirme şansı sağlıyor.

Signs are importing drawings or written plates that shows 
some directions or names of some places. However, In Atı-
lım University, the signs are written in Turkish language 
the min language of turkey but as long as there are Eng-
lish speaking students or international students the signs 
should be written in both languages, because many stu-
dents face some difficulties finding their classes, faculties 
or the offices of their professors. It might take them hours 

not minutes just to search for a specific office or a profes-
sor. Even the food menu is in Turkish. Moreover, espe-
cially the new foreign students they might miss two or 
three classes just because they couldn’t find their class. Its 
not that kind of problem that need years or that much 
of effort just some English plates and positioned in the 
same Turkish ones.

ÇAĞLA İRFAN - BERFU AYDIN

PHOTO NEWS: ABDUSAMAD JALAL

“İngilizce doğu ile batı arasında bir köprüdür”

Signs at Atılım

Atılım Üniversitesi ailesinde kurucu rol oynayan bölümlerden birisi olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü de, üniversitemiz gibi 20’nci yaşını kutluyor. Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lerzan Gültekin, 
Atılım Haber’in sorularını yanıtladı

Sahibi: Rektör Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ Yayın Koordinatörü: Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN  Yazı İşleri Müdürü: Dr. Burak SÖNMEZER Editör: Yıldız YAZICIOĞLU 
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Rektör Üçtuğ’un, açış konuşmasındaki dik-
kat çekici başlıklar özetle şöyle idi:

“150 kişilik öğrenci kontenjanlarında artış 
olmasına rağmen yerleştirmelerde yüzde 
100 ve kayıt sonrasında yüzde 90 oranında 
bir doluluk oluşturuldu. Geçtiğimiz döne-
me göre yatay geçiş ile kayıt sayısı da iki 
katına çıktı. Bu niceliksel artışın sevindirici 
yanı olmakla birlikte üniversitemizin eği-
tim-öğretim yükünde artışa neden olacağı 
kesindir. 

Üniversitemiz niteliksel anlamda ciddi ba-
şarılara imza attı. Times Dünya Üniversi-
teler Sıralaması’nda dünyada ilk 500 ve ül-
kemizde ilk 4 üniversite arasında yer alarak 
sıralamaya girdi. 

Artık bizler iyi olmayı hedefleyen müteva-
zi bir üniversitenin mensubu değiliz aksine 
üstün başarı çıtasını aşmış ulaştığı bu çiz-
giyi sürekli muhafaza etmek durumunda 
olan bir kurumun parçayız. Bundan böy-

le atacağımız her adım bize gösterilen bu 
teveccüh ve bu sıralamayla uyumlu olmak 
durumundadır. Artık yapacağımız her araş-
tırma birinci sınıf olmak durumundadır. 
Bundan sonra bu üniversitedeki hiç kimse 
sıradan olamayacak ve işleri böyle götüre-
meyecektir. Atılım Üniversitesi’ndeki her 
birey dünyadaki ilk 500’de olduğumuza uy-
gun hareket edecektir.

Bu arada bölümlerimiz müfredatları göz-
den geçirdi ve Yabancı Diller Okulumuz da 
hazırlık programını yeniledi.

Öğrenci Kayıt Sistemi’nde öngördüğümüz 
değişiklikleri bu güz dönemine yetiştire-
medik. Geçmişten kalan kirli verilerin te-
mizlenmesi ardından yeni sistemi bahar 
dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Akademik ve idari birimlerimiz için oluş-
turmaya başladığımız performans yönetim 
sistemi yılbaşından sonra uygulamaya gire-
cektir. 

Üniversitemiz stratejik planının hedefler 
ve eylem planlarıyla bütünleştirerek uygu-
lamaya koyulması kısa vadeli hedeflerimiz-
den bir parçası. 

Öğrenci ve çalışan memnuniyetini artır-
mak ve bu doğrultuda alınabilen önlemleri 
alabilmek amaçlarımız arasında. Bu kap-
samda dünyada ilk 500 üniversite arasında 
olmanın sorumluluklarıyla çalışmamız ge-
rekiyor.”

“Gelecek nesillere kayıtsız-şartsız millet 
egemenliği”
Prof. Dr. Üçtuğ, Atılım Üniversitesi ailesi 
adına Türkiye’nin 15 Temmuz gecesi yaşa-
dığı darbe girişimi ve FETÖ terör örgütü 
tarafından yapılan saldırıyı da değerlen-
dirdi. Rektör Üçtuğ, Türkiye’nin yaşadığı o 
kötü günlerden önemli bir çıkış adresi ola-
rak eğitime ve dolayısıyla gençlerin rolüne 
işaret ederek, özetle şunları ifade etti:
“Dışarıdan kumandalı içimizdeki hainlerin 
devletimizi yıkmayı amaçlayan saldırısıyla 
karşıya karşıya kaldı. Ülkemiz 16 Temmuz 
sabahı ikinci bir kurtuluş savaşına uyandı. 
Dahili düşmanların ülkenin her kurumunu 
ele geçirdiği bir anda kurumlarımızı koru-
ma refleksi aynı kurtuluş savaşında olduğu 
gibi gösterildi. Pek çok insanımızın cum-
huriyet değerlerinde buluşulması bizi ge-
leceğe dönük olarak umutlandırdı.Bu işgal 
ve darbe girişimi gençlerimiz için uyarıcı 
olmalıdır. Bu kalkışmalara karşı önlemlerin 
başında eğitim gelmektedir. 
Düşünen, sorgulayan, farklı inanç ve yaşam 
tarzlarına saygı gösteren bir sistem bir önce 
inşa edilmelidir. Bizler dahil her birey fark-
lılıklara nasıl bakabildiğimizi sorgulamalı 
ve demokrasinin bu en temel unsurunu iç-
selleştirmeye çaba göstermeliyiz.

“Demokrasi kültürü sunmalıyız”

Laiklik, din olgusunu dışlamak ne de dini 
devletin temel yapısı içerisine yerleştirmek 

için kullanmamalıyız. Bizlere 15 Temmuz’u 
yaşanan örgütün de temel çıkış noktası dini 
duyguları sömürmek olmuştur. İnsanları-
mızı dini özgürce yaşayabilecekleri ve dine 
dayalı çetelerin oluşmasını engelleyecek bir 
demokrasi kültürü sunmalıyız. 

Düşünce farklılıklarına saygı, demokrasi-
nin vazgeçilmez ilkesidir. Ancak demok-
rasimizin kuruluşuyla birlikte benimsedi-
ğimiz hukukun üstünlüğü ve insan hakları 
kavramları tüm bu farklı düşüncelerin or-
tak paydası olmak durumundadır. Aksi tak-
dirde bu coğrafyada sıkça yaşanan bu hain 
saldırıların arkası kesilmeyecektir. Bizler 
yarına mutlu ve müreffeh bir Türkiye bı-
rakmak istiyorsak bu temel değerlerimizi 
sorgulamayız. 

15 Temmuz ve sonrasında yaşanan olaylar, 
bu ülkedeki herkese Atatürk’ün değerini 
anlama ve takdir etme fırsatı verdi. Dahili 
ve harici düşmanların devletin her yerini 
ele geçirebileceğini öngören Atatürk, bun-
dan kurtulabilmenin yolunu da gençlerimi-
zin asil kanında bulmuştu. 

Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olaca-
ğı bir Türkiye’yi gelecek nesillere bırakaca-
ğımızı düşünüyorum.”

Tören; akademik yükseltme alan ve bilim-
sel yayın sahibi akademisyenler ile on yılını 
dolduran mensuplara ödüllerinin verilme-
sinin ardından kokteyl ile son buldu.

ATILIM HABER

CENNET UĞUR - DEMET GÜMÜŞ

Rektör Üçtuğ: Artık dünyada ilk 500’deyiz
Atılım Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde, Türkiye’deki eğitim sisteminin parçası olarak 20’nci yılında Atılım’ın geldiği başarı gündemdeydi

Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü, 
geçtiğimiz 4 Kasım Cuma günü “Kadın ve 
Bilim” etkinliğine kapılarını açarak, Cum-
huriyet’in kadınlara sunduğu haklar ve aka-
demik eğitim olanağının değerlendirilme-
sini sağladı. 
Kadın Matematikçiler Derneği’nin bu yıl 
dördüncüsünü organize ettiği “Kadın ve 
Bilim” etkinliği açılışında, Dernek Başka-
nı Doç. Dr. Belgin Korkmaz yanı sıra Fen 
Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Tanıl Ergenç ile Rektör 
Yardımcısı Prof.Dr. Yılmaz Kaptan ko-
nuşma yaptı. Etkinlikte, Prof. Dr. Sofiya 
Ostrovska tarafından ilk kadın Rus  mate-
matikçi Sofia Kovalevskaya üzerine sunum 
gerçekleştirdi. Ardından TED Üniversitesi 
öğretim üyesiProf. Dr. Billur Kaymakça-
lan’ın moderatörlüğünde yapılan “Cum-
huriyet, Kadın ve Bilim” panelinde; Atı-
lım Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Belgin Elbir ile Emekli 
Dekanı Prof. Dr. Gülhan Özbayoğlu ve 
ODTÜ Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. İnci Gökmen kendi tecrübeleri ışığında 
konuyu tartıştı. Etkinlik, kadın araştırma-
cılara tecrübeleri yanında sorunlarını da 
paylaşabilecekleri ve görüş alışverişinde bu-

lunabilecekleri bir ortam oluşturdu.

Ergenç: Bizlere de önemli roller düşüyor
“Kadın ve Bilim” etkinliği açılışında söz 
alan Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Tanıl Ergenç, araştırma görevlisi olarak 
hayata adım atan gençler açısından aka-
demik yaşantılarını sürdürebilmelerinde 
Kadın Matematikçiler Derneği’nin önem-
li bir rolü olduğunu düşündüğünü ifade 
etti.“Sadece kadınlarımıza değil, bizlere de 
önemli roller düşüyor” diyen Ergenç, kadın 
matematikçilerin gayret ve çabalarına erkek 
akademisyenler olarak destek olunması ge-
rektiğini vurguladı. 

Lisansüstü öğrencilere yol gösterme ça-
bası..
Kadın MatematikçilerDerneği Başkanı 
Doç. Dr. Belgin Korkmaz, 2012 yılında 
derneği kurduklarından bugüne sadece 
kadınlara değil erkeklere de üyelik hakkı 
tanıdıklarını anımsatarak, kadın matema-
tikçilere destek olmak ve kendilerini ifade 
edebilecekleri platformlar oluşturulmasını 
amaçladıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yaz ODTÜ Matematik Bölü-

mü’nde öğretim üyeleri tarafından verilen 
gönüllü destek ile yaz okulu düzenledikle-
rini kaydeden Korkmaz, gençlere, özellikle 
lisansüstü öğrencilere düzgün, belirli bir 
seviyenin üstünde matematik yapmaları 
ve kariyerlerinde ilerlemeleri için yol gös-
termeye çalıştıklarını vurguladı. Yaz okulu 
sırasında böylesi bir eğitime ihtiyaç duyul-
duğu gözlemlediklerini belirten Korkmaz, 
“Kadın meslektaşlarımızın başarılı bir şe-
kilde kariyerlerine devam etmeleri için on-
lara destek olmak istiyoruz” dedi.

“Cumhuriyet Kadını” vurgusu..
Açılışta, Atılım Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan, üniversite 
olarak 20’nci yılımızda başarılı bir noktaya 
kadın ve erkek bilim insanlarının çalışma-
sıyla ulaşıldığını anlattı. 
Atılım’ın8 bin 740 öğrencisi bulunduğunu 
ve bunların 5 bin 147’si erkek, 3 bin 593’ü 
kadın olduğunu kaydeden Kaptan, üniver-
sitemizde 799 personelin 360’ının erkek 
ve 439’unun kadın olduğunu dolayısıyla 
personel açısından kadınların önde oldu-
ğunu da dile getirdi.. Salondaki konukları 
“Cumhuriyet Kadını” olarak gördüğünü 
kaydeden Kaptan, daha sonra Cumhuriyet 
değerleri olan kadınları isim isim anarak 
konuşmasını sonlandırdı.
Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nuket Belgin Elbirde, “Kadın ve 
Bilim” etkinliğine ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyduklarını dile getirdi. Türki-
ye’de kadın bilimcilerin çalışmalarının ne 

düzeyde, nasıl bir süreç içerisinde geliştiği-
ni anlatan Elbir, toplumda kadınların başa-
rılarının artmasını ve kadınların toplumda 
daha fazla yer almasını istediğini ifade etti.

İlk kadın Rus matematikçi..
Açılış sonrasında,Atılım Üniversitesi Ma-
tematik Bölümü’nden Prof. Dr. Sofiya Os-
trovska, “The Art of Mathematics along 
side the Art of Literature – the achieve-
ments of Sofia Kovalevskaya and Elena 
Ventzel” başlıklı İngilizce bir sunum ger-
çekleştirdi.
Ostrovska,  konuşmasında ilk kadın Rus 
matematikçisi olan Sofia Kovalevskaya’nın 
hayatına ve analiz, diferansiyel denklemler 
ve mekanik alanlarında yapmış olduğu ça-
lışmalara da değindi. Ostrovska, “Kovalevs-
kaya küçük yaşlarda matematiğe büyük bir 
ilgi duymuş fakat dünyanın birçok yerinde 
olduğu gibi Rusya’da da o yıllar kadınlara 
yönelik baskı ve haksızlıkların oldukça faz-
la olması nedeniyle öğrenim görebilmek 
için yurtdışına çıkmak zorunda kalmıştır” 
diye konuştu.
Konuşmasında Sofia Kovalevskaya’nın  
“Nihilizm” adlı romanına da yer veren Os-
trovska, söz konusu romanda sosyalizmin 
toplumsal problemleri ortadan kaldırma-
daki tek çare olarak anlatıldığını kaydetti. 
Ostrovska, Kovalevskaya’nın matematik 
alanındaki başarılarıyla, yayınlanan çeşitli 
makaleleri ve kitaplarıyla her zaman hatır-
lanacağı ve çalışmalarıyla onur duyulacağı-
nı belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Atılım Üniversitesi, Kadın Matematikçiler Derneği tarafından dördüncü kez düzenlenen “Kadın ve Bilim” etkinliğine ev sahipliği yaptı

Kadın akademisyenler Atılım’da söz aldı
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NİHAL SEVİNDİM

ÇAĞLA İRFAN - ASUDE ÇAKMAK

Atılım Üniversitesi İncek Kampüsü, kent merkezine 20 kilometre, Ankara’yı kuşatan çevre 
yoluna ise 6 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İncek semtinde bulunması nedeniyle ulaşım 
hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki toplu taşıma otobüsleri ve dolmuşlar 
ile sağlandığı gibi Atılım Üniversitesi’nin sözleşmeli olarak görevlendirdiği üniversite ser-
visleri hizmet vermektedir. 
Atılım Haber, 2016-2017 eğitim - öğretim yılı dolayısıyla geçen yıldan bugüne üniversite-
miz için servis hizmetlerini yürüten AKS Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri Şirketi 
hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz yıl servis hizmetleri görevini üstlendiklerinden beri hem 
öğrenciler hem de akademik-idari personel yararına çalışmaya özen gösterme gayretindeki 
AKS Araç Kiralama ve Taşımacılık Hizmetleri Şirketi adına sorularımızı Mesut Özçelik 
yanıtladı. AKS Şirketi Sorumlusu Özçelik, öncelikle öğrencilere kolaylık sağlamayı hedef-

lediklerini belirterek, geçtiğimiz yıldan bugüne servislerde yapılan güzergah değişiklikle-
rinde ortak ulaşım noktalarını referans aldıklarını vurguladı.

Servis hizmeti nasıl sağlanıyor?
“Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl servis hizmeti ücretinde bir artış oldu mu?” diye sorduğumuz 
AKS Şirketi Sorumlusu Özçelik, semt servisleri ücretinde herhangi bir değişiklik yapıl-
madığını kaydetti. Aksine kente merkezi ile kampüs arasındaki ring servisi ücretlerinde 
ise indirime gidildiğini belirten Özçelik, ayrıca neredeyse her semte servis hizmetisunmuş 
olduklarının altını çizdi. 
Kent merkezi ile İncek Kampüsü arasında ring servisi olarak sabah 09.30’dan itibaren her 
saatte bir karşılıklı şekilde araç seferleri düzenlendiğini anımsatan Özçelik, ödeme koşulla-
rında öğrencilere her zaman yardımcı olunduğunu da dile getirdi. Özçelik, servis ücretiyle 
ilgili öğrenci talebine bağlı olarak kredi kartına taksitli veya peşinde indirimli şekilde öde-
me yapılabildiğini aktardı.

“Ortak güzergah ile kolay ulaşım”
AKS Şirketi Sorumlusu Mesut Özçelik, “Ring güzergahları neden değişti?” sorumuzu 
üzerine ulaşımda “ortak güzergah ile kolay ulaşım” hedefiyle hareket ettiklerini bildirdi. 
Atılım Üniversitesi’ne, Ankara’nın her semtinden öğrenciler ve personel geldiğini belirten 
Özçelik, geçmişteki Akköprü Ring Servisi’nin sadece Yenimahalle - AŞTİ (Emek) bölge-
lerindeki öğrencilere hitap ettiğini kaydetti. Buna karşılık yeni düzenlenen Sıhhiye Ring 
Servisi’nin, Sıhhiye semtinin pek çok açıdan Ankara’nın merkezi, ortak güzergah noktası 
olduğunu söyleyen Özçelik, bu çerçevede Atılım Üniversitesi Ulaşım Müdürlüğü ile ortak-
laşa güzergah planlaması yaptıklarını dile getirdi. 
Geçmiş yıllarda öğrencilerce kullanılan ring güzergahları, yoğunluk noktaları gibi konula-
rı dikkate aldıklarını anlatan Özçelik, öğrencilere zaman kaybı yaşanmaması için ringleri 
kullanmadan önce jeton almalarını da tavsiye etti.

Atılım Fotoğraf Topluluğu Eş Başkanları 
Kerem Yayık ve Çağrı Sarıca, bir öğrenci 
topluluğu olarak üniversite çatısı altında 
nasıl çalışmalar yürüttüklerini ve geleceğe 
dönük hedeflerini Atılım Haber aracılığıyla 
ifade etti. 
Eş başkanlar Yayık ve Sarıca’nın verdiği 
bilgilere göre; topluluk bugünlerde 15 aktif 
üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Toplu-
lukta şu anda Hukuk Fakültesi ile İmalat 
Mühendisliği Bölümü’nün öğrencileri yer 
alıyor ancak diğer bölümlerden üye olun-
ması bekleniyor. 
Kendini yenileme ve kararlı şekilde güzel 
işlere imza atmayı amaçlayan Atılım Fo-
toğraf Topluluğu’nda tüm üyeler, her  biri  
bilinçli  bir şekilde bu toplulukta bulunu-
yorlar. Topluluğa yeni katılacak üye aday-
larından ise sadece fotoğraf çekimine ilgi 
duymaları ve sonrasında aktif rol almaları 
isteniyor. Topluluk, yaratıcı çalışmalar orta-
ya koymak ve bunun için eğlenerek, geze-
rek fotoğraf çekmeyi hedefliyor. 
Atılım Fotoğraf Topluluğu Eş Başkanı Ke-
rem Yayık, öncelikle üniversitede fotoğraf 
sanatıyla ilgilenen insanların dikkatlerini 
çekmek ve bu topluluğa yöneltmeyi iste-
diklerini vurguladı. Yayık, sonrasında in-
sanların yeni yerleri keşfederek fotoğrafla-
malarını ve böylece günlük çevrelerinden 

biraz uzaklaşmalarını sağlamayı amaçla-
dıklarını söyledi. Bu süreçte topluluk olarak 
dayanışma içerisinde hareket edileceğini de 
kaydeden Yayık, “Fotoğraf Topluluğu’nun 
en büyük faydası burada bulunan üyelerin 
bakış açılarını geliştirmek ve  değiştirmek 
olacaktır ve böylece olaylara farklı bir şe-
kilde bakmayı öğreneceklerdir. Mesela, git-
tikleri bir yerde gördükleri taş yığınını ya 
da tepeyi daha sanatsal açıdan görebilirler” 
dedi.

Atılım Fotoğraf Topluluğu Eş Başkanı 
Çağrı Sarıca da, Ankara Fotoğraf Sanat 
Derneği’nde uzun süre eğitim aldığını ve 
sonrasında asistanlık yaptığını dile getirdi. 
Fotoğraf Topluluğu’nun ilk kurulduğu dö-
nem yeterince aktif olamadığını kaydeden 
Sarıca, özellikle Evren Tural adlı hocaları 
tarafından topluluğa yoğun emek harcan-
dığını ancak geçen yıl kısmen faaliyetlerde 
bulunulmadığını paylaştı. Sarıca “Hocamız 
yanı sıra Yusuf arkadaşımız çok uğraşmış. 
Ancak Yusuf, geçen yılın ortasında görevini 
bana devretti. Geçen yıl üyelerimiz çok ak-
tif olmadığı için kendilerine ulaşma şansı-
mız olamadı. Fotoğraf çekmeyi ve gezmeyi 
sevenler gelsin ki güzel işler yapabilelim. 
Bu dönem yurt dışında olacağım için Eş 
Başkan arkadaşımız Kerem ile birlikte gö-
revlerimizi yürüteceğiz” bilgisini verdi. 

“Herkes birbirinden bir şeyler öğrenecek”
Kerem Yayık ile birlikte kendisinin profes-
yonel olarak fotoğrafçılık ile ilgilendiğini 
belirten Çağrı Sarıca, eş başkanlar olarak 
kampüste imkan buldukça Atılım Üni-
versitesi’nin de desteğiyle tanıtım masası 
açarak, insanları topluluğa katılmaya teşvik 
edeceklerini de açıkladı. Sarıca, “Amacımız 
perspektif olsun görüş olsun bir şeyler ka-
zandırmak, eğelenerek ve gezerek fotoğraf 
çekmek. Profesyonel makine diye zorlama 
yok, telefonla da fotoğraf çekebilirler. Ne 
yaparsak beraber yapacağız. Kerem ve ben, 
fotoğrafla profesyonel olarak ilgilendiğimiz 
ve koordinasyonu sağlayabiliriz düşünce-
siyle bu topluluğun başındayız. Sıfırdan 
sizlerle beraber bir şeyler yapacağız, burada 
herkesin emeği geçecek ve herkes birbirin-
den bir şeyler öğrenecek” diye konuştu.

Sarıca, ayrıca Atılım Fotoğraf Toplulu-
ğu’nun topluluktan daha çok arkadaşlık 
grubu olduğunu ve ne yaparlarsa beraber 
yapıp kimsenin kimseden üstün olmayaca-
ğını görüşünü de aktardı. 

Ödüllü yarışmalar olabilir
Kerem Yayık da, “Okul içinde ödüllü yarış-
malar düzenlemeyi planlıyoruz. İleride de 
bakanlıklarla ve de büyük fotoğraf toplu-
luklarıyla konuşup yarışmalar düzenlemeyi 
istiyoruz. Bunun yanında yakın bir zaman-
da okulda sergi de düzenleyeceğiz. Üyele-
rimiz de aktif bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Sarıca, Muğla’nın Fethiye ilçesinde Ka-
yaköy Sanat Kampı bulunduğunu anım-
satarak, uygun bir tarihte oraya gidilmesi 
gerektiğini düşündüğünü ve böylesi bir 
eğitim gezinin çok yararlı olacağını da söz-
lerine ekledi. 

Atılım Üniversitesi, servis sistemine getirdiği yeniliklerle beraber şehir merkezinden kampüse ve kampüsten şehir merkezine ulaşımı düzenli bir şekilde sağlıyor

Atılım Fotoğraf Topluluğu, üniversitemiz çatısı altında faaliyet gösteren topluluklardan birisi. Topluluk, dünyayı fotoğraf karelerinden yansıtmayı amaçlıyor

Atılım’da yeni servis uygulaması

Atılım Fotoğraf Topluluğu azimle çekiyor

Kayaköy neresi?

Fethiye merkeze yakın bir köy yerleşimi 
olan Kayaköy, birbirinden çok farklı ama 
yan yana iki yerleşim alanından oluş-
maktadır. Bunların birincisi; 19’ncu yüz-
yılın başında kurulmuş, yamaçlara dayalı 
ve nispeten yakın tarihli bir yerleşim yeri. 
Bu yer, Osmanlı Devleti’nin son dönem-
lerinde, 3 bin civarındaki Rum nüfusuyla 
bir kasaba boyutuna ulaşmış ve “Levissi” 
diye anılmıştır. 1957 yılındaki Fethiye 
Depremi ile taşlardan yapılmış eski ev-
leri harabeye dönmüş olsa da açık hava 
müzesi olarak gezilebilmektedir. Ka-
yaköy’deki diğer yerleşim yeri ise, 1512 
yılından beri varlığı kabul edilen Kayı 
Köyü yerleşimidir.
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Rusya Büyükelçisi Karlov, iki ülke arasında ilişkilerde hızlıca iyileşme olacağını belirterek, Atılım Üniversitesi’nin öğrencilerince yöneltilen soruları da içtenlikle yanıtladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov, Atılım Üniversitesi’nin 2016-2017 eğitim-
öğretim yılı açılış töreninde, Türkiye halkına dostane mesajlarıyla dikkat çekti. Karlov,  
“Mutluyum, ki iki ülkemiz liderleri bu zor durumdan çıkış yolunu buldu ve ilişkilerimiz 
yeniden gelişme dönemine girdi. Dost Türkiye halkının bu yaz ne kadar zor bir durumdan, 
ne kadar trajik olaylardan geçtiğini biliyorum ve özellikle şunu vurgulamak isterim ki Tür-
kiye’ye destek veren ilk liderlerden biri bizim devlet başkanımız sayın Putin oldu. Ülkesini 
ve halkını korumak amacıyla şehit düşen Türk genç erkekleri ve kızları için Rusya halkı 
da büyük üzüntü duyuyor ve başsağlığı diliyor. İnanıyorum ki onların isimleri Türkiye’de 
hiçbir zaman unutulmayacaktır” dedi.

Atılım Üniversitesi akademik açılış töreninde, Rektör Prof.Dr. YıldırımÜçtuğ’unkonuş-
masının ardından açılış dersi, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov tarafından ve-
rildi.  Karlov, öğrenciler ve öğretim üyeleriyle her zaman bir araya gelemediği için Atılım 
Üniversitesi’nin kendisine bugünkü davetine çok önem verdiğini ifade etti. Atılım bün-
yesinde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde iki Rus öğrencinin de bulunduğunu kaydeden 
Karlov, belki 15 yıl sonra bu iki öğrencilerden birisinin Rusya Büyükelçisi sıfatıyla Atılım 
öğrencilerine hitap edebileceklerini söyledi. 

Atılım’a özel davet..

İki ülke olarak eğitim ve kültür alanlarında işbirliğini yeniden canlandırmak istendiği-
ni belirten Karlov, “İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda dünya çapında ün kazanan Rus 
dans ve müzik takımları Türkiye’ye gelebilecektir. Maalesef burada önemli bir eksik var 
Rus sanatçıları çoğunlukla Ankara’ya değil İstanbul’a geliyor. Ama biz onları Ankara’ya da 
getirmeye çalışacağız. Eğitim alanında da işbirliğimiz gelişecektir. Son yıllarda Türkiye ile 
Rusya yüksek öğretim kurumları arasında işbirliği mutabakatları imzalanmıştır ama son 7 
ayda yürütülememiştir. Ben inanıyorum ki bu alandaki işbirliğini eski seviye ulaştırmak ve 
daha üstüne taşımalıyız” görüşünü aktardı. 

İki ülke arasında öğrenci değiş-tokuşu yanı sıra mutlaka akademisyen/öğretmen değişim 
programları uygulanması gerektiğini belirten Karlov, “Eminim ki Atılım Üniversitesi de 
verdiğimiz imkanlardan faydalanacaktır” sözleriyle Üniversitemize çağrıda bulundu. 

Ekonomik ilişkilerde iyileşme nasıl olacak?

Başta ekonomik ilişkilerin restore edilmesi ve yeniden eski seviyesine ulaştırılması için çaba 
gösterilmesi gerektiğini belirten Karlov, Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik tabloya 
ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Malumlarınız olduğu üzere Rusya, Türkiye’nin önde gelen ticari ortaklarından birisiydi. 
İki ülkemiz arasında ticaret hacmi 30 milyar dolar üzerindeydi. Dolaylı ticaret veya hizmet 
ticareti de 15 milyar dolar seviyesindeydi. Ama anladığımız kadarıyla bu son 7 ay bizim 
ekonomik ilişkimize çok ciddi bir zarar getirmiştir. Önümüzdeki 1,5 – 2 yıl içerisinde eski 
seviye ulaşmaya ve ondan sonra da yeni ufuklar açmaya uygun olabilecek ve bize katkı 
sağlayacak bir dizi eylem programları geliştirilmektedir. Ticari ve ekonomik ve kültürel 
alanlarda orta vadeli programların hazırlanmasında son aşamaya gelinmiştir. 2016-2019 
yıllarını kapsamayan bir orta vadeli program, bizim ikili ekonomik ilişkimizin bir yol hari-
tası şeklinde olacaktır. Diğer bir anlaşmamız da hizmet ticareti ve yatırımlar konusundaki-
nin de geliştirilmesinin son aşamasına gelinmiştir. Bu anlaşma, iki ülkemiz arasında serbest 
ticaret anlaşması anlamına geliyor. 1 milyar dolar tutarında Rusya-Türkiye Ortak Yatırım 
Fonu kurulmasıyla ilgili çalışmalar da sürdürülmektedir. Özellikle şunun altını çizmek is-
terim ki bu fonun mali kaynakları Rusya ve Türkiye’nin yanı sıra ortak projelerde üçüncü 
ülkelere de aktarılacaktır. Bizim ekonomik işbirliğimizin somut bir şekilde eski seviyesi-
ne ulaştırılması bakımından ciddi adımlar atılmıştır. Biliyorsunuz charter uçuşları yeniden 
başlatılmıştır. Daha önce turizm alanında ciddi bir rekor kırılmıştı. 2012 yılında 4,5 milyon 
Rus Türkiye’ye gelmişti. Tabi bu sene rakamlar çok düşük olacaktır ama inanıyorum ki 
önümüzdeki sene yine milyonlarca Rus vatandaşı Türkiye’ye tatil yapmaya gelecektir.”

Akkuyu’yu gelecekte Türkler yönetecek

Ekonomik ilişkilerdeki iki önemli projeye de dikkat çekmek istediğini vurgulayan Karlov, 
Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni anımsattı. Özel-
likle öğrencilerle önemli bir bilgi paylaşmak istediğini de kaydeden Karlov,“Son yıllar 
boyunca 250’yi aşkın Türk öğrenci önde gelen Rusya’nın teknik üniversitelerinde eğitim 
görmektedir. Onlar da daha sonra Akkuyu’nun personeli olacaktır, bu santrali yönetecek 
olan onlardır.Eminim ki onların eğitim programının tamamlanması ve Rusya’daki nükleer 
santrallerde pratik yapması, Türkiye’de bu santralin inşa edilmesinin tamamlanmasıyla eş 
zamanlı olacaktır” bilgisini aktardı.

Türk Akımı’nda ilk gaz 2019’da

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin yanı sıra ikinci önemli proje olarak Karadeniz üzerinden 
doğalgaz boru hattı döşenmesini kapsayan Türk Akımı projesini anımsatan Karlov, projeye 
ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“İnanıyoruz ki Türk Akımı ile ilgili yapılması gerekenler hükümetler arasında en yakın 
zamanda imzalanır ki bu projenin inşa aşamasına geçilecektir. Bu yeni boru sisteminden 
ilk gaz 2019 yılı sonunda gelecektir. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı’nın ilk aşamasının 
hacmi 15 milyar metreküp gaz olacaktır. Bu ilk hattın tamamlanmasından sonra Türki-
ye’nin Rusya’dan aldığı doğalgaz miktarının tamamı, direkt olarak Rusya’dan Türkiye’ye 
sevk edilecektir. Ama bir hattın dışında Rusya olarak ikinci, üçüncü, dördüncü hatları da 
inşa etmeye hazırız. Böylece doğalgaz Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilecektir. Özel-
likle bu proje ve bu anlayış, Türk Yönetimi’nin Türkiye’nin doğalgaz, petrol transit ülkesi 
ilkesine tam olarak uygundur. Böyle bir projesinin avantajları çok net ortadadır.”

Vizesiz günler gelecek mi?

İki ülke arasından 24 Kasım 2015 öncesindeki gibi vizesiz giriş uygulamasına yeniden 
ne zaman geçilebileceği ile ilgili soruya karşılık, Karlov, “İki ülke vize almadan seyahat 
ediyordu yalnız vizesiz rejim turistik amaçlı seyahatlarıkapsıyordu. Türk işçileri iş vizesi 
alıp geliyordu. Acele yapmayalım. Türkiye’de OHAL rejimi halen yürürlüktedir. 23 Kasım 
2015 seviyesine 1 gün içerisinde ulaşmak mümkün olmayacaktır. Aşamalı bir süreçtir. Ace-
le yapmayalım. Vize alınması zor bir süreç değil. Ankara, İstanbul, Trabzon ve Antalya’da 
başkonsolosluklarımız var” diye konuştu.

’dan ‘Dost Türkiye’ halkına içten mesajlar
ATILIM HABER

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Dış Siyasi Gelişmeler 
Bölüm Şefi Jeffrey Hulse, Atılım Üniversitesi Uluslarara-
sı İlişkiler Bölümü’nün konuğuydu. Hulse, “U.S. Election 
2016: The Final Week (2016 ABD Seçimleri: Son Hafta)” 
başlıklı konferansta, Atılım Üniversitesi öğrencileri ve per-
soneline ABD’deki Başkanlık Seçimleri hakkında teknik 
bilgiler aktardı. 

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Ünal’ın dave-
tiyle 2 Kasım Çarşamba günü, Cengiz Yenerim Konferans 
Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım gösterildi. 
Hulse’un renkli grafikler ve görsellerle hazırladığı sunum 
ilgiyle izlenirken, ABD’de zamana yayılan seçimlerde ya-
şananlar ele alındı. 

ABD’li diplomat Jeffrey Hulse, konferans gerçekleştiril-
diğinde seçim arifesi olması dolayısıyla Demokrat Parti 
adayı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald 
Trump arasındaki çekişmeye de değindi. Hulse, sunumun-
da Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki parti sisteminden, 
adaylık kurultaylarından, seçici kuruldan, federal hükümet-
ten, seçim kampanyalarından ve medyanın siyasetteki etki-
sinden söz etti. 

Konferans sonunda gerek öğrenciler gerek öğretim üyeleri 
merak ettikleri soruları Hulse’a yöneltti. Hulse, kendisine 
farklı disiplinlerden yöneltilensoruları içtenlikle yanıtladı. 
Atılım Üniversitesi adına Prof. Dr. Hasan Ünal, Hulse’a 

teşekkürlerini bir buket çiçek ile birlikte sundu.

Trump kazanan isim oldu

Bu arada anımsanacağı üzere; ABD’deki Başkanlık Se-
çimleri’nde belirleyici faktör eyaletler bazında hangi ada-
yın kazandığı noktası. Toplam oy sayısı itibariyle Hillary 
Clinton’un fazlası olmakla birlikte ABD Kongresi’ndeki 
parlamenter sayısı itibariyle Donald Trump’un kilit eya-
letleri kazanması seçim sonucunu belirledi. 8 Kasım günü 
gerçekleşen seçimlerde, Clinton’un 62 milyon 977 bin 246 
oy almasına karşın Trump 61 milyon 575 bin 750 oy aldı. 
Ancak Trump’un dolayısıyla Cumhuriyetçi Parti’nin yarışı 
önde tamamlandığı eyaletler itibariyle ABD Kongresi’nde 
temsilci sayısı 330’a ulaştı. Clinton’un dolayısıyla Demok-
rat Parti’nin kongredeki temsilci sayısı ise 232’de kaldı. Bu 
durum sonucunda Donald Trump, ABD’nin 45. Başkanı 
olarak Ocak ayında kongrede yemin ederek görevine baş-
layacak.

ABD Seçimleri Atılım’da konuşuldu
İZEL İREM AYDIN FOTOĞRAFLAR: UMUT ÇOMAK
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ASMA ATTAWEIL

At Atılım University there are more than 500 foreign students who are nearly from 50 
countries around the world. 200 students of them are Libyan, who have a scholarship from 
the Libyan state, and about 100 Libyan students who study at their own expense. The 
countries listed after Libya in order of the number of students at Atılım University are Iraq, 
Germany, Iran and Somalia.
If we are talking about Libyan students at Atılım University we will observe that, most 
Libyan students preferring to study at engineering departments especially graduate degrees 
because of the good academic laboratories in the faculty of engineering as some of Libyan 
students said when I have met them.
According to Özlem Kılıçarslan, Specialist at the International Relations Directorate of 
Atılım University, main problem that the students are facing is the language. Medium of 
instruction in most of the departments of Atılım University is English but unfortunately 
some students still have problems with English and the departments also need to employ 
more English speaking staff. Many new Libyan students do not know English well as they 
first visit the University so they need to attend English preparation school. 
Although the large number of Libyan students at Atılım University, there are still new stu-

dents who register their courses in the system every term from Libya. Sometimes Libyan 
students face problem during registration because of some communication problems with 
the University and the Embassy. The reason for that problem is the late reconciliation of 
both parties.  Actually both parties are right in this case.

This year, many international students come to Atılım University from many different 
countries, most of them came from English speaking countries, this also will lead the qu-
ality of English in the classes.

Since it is difficult to study with such these problems but a lot of the Libyan students insist 
that; Atılım University is the first selected choice for them among hundreds of Turkish 
universities, where the university ranks among the top 500 universities in the world and the 
top 4 in Turkey, in 2017 World University Rankings published by Time Higher Education, 
so it is a good chance to study at such a university. 

Lastly; as Özlem Kılıçarslan said we will see more activities and regular meeting between 
the International Relations Directorate and the foreign students at Atılım University.
* For detail information, please visit http://ic.atilim.edu.tr

Atılım News observed that some of the Libyan students who are at undergraduate degree, 
they face the language problem. Some academicians speak in Turkish instead of English 
or they speak a mixture of the two languages during the lecture. Libyan students mostly 
pointed the language issue. There are Libyan students’ opinions at below:

Sara (Management Department):  In general, Atılım University is an excellent university. 
It has excellent studying facilities such as the library which has all that students need.
On the negative side; the first problem that faces me is public transport. The university is 
located at far away area and transports are limited. Last year I missed one of my exams 
because of the delay in transports. The second problem is teaching in Turkish language by 
some lecturers while they are supposed to teach in English language.

Abubaker (Engineering Department): My positive impressions about Atılım University: 
First; the clear connection between taught scientific matter and lived reality, (i.e. applied 
science). Second; laboratories are fully equipped to facilitate scientific research in applied 
sciences. Third; the use of English language in teaching. Fourth: the availability of a library 
rich in references, and the availability of an excellent electronic library on the web site.
On the negative side; first, the university is far from the city center. Second some manage-
rial decisions are not well studied before they are taken. Taking unexpected decisions and 

regulations and applying them to all students whether they have joined the university be-
fore or after the issuing of such regulations. Third, lack of managerial staff both at depart-
ments or at International students’ office who know academic and managerial regulations 
and could explain them well to students when they ask about it. Fourth, there is a difficulty 
in getting supervisors for graduation projects in some departments.

Mohamed (Engineering Department): Atılım University has positive scientific and service 
sides, some of them are: Availability of fully equipped laboratories in most of engineering 
specializations. An excellent library.

On the negative sides I see these; Transportation to and from the university.Some of the 
issues on the university web site need updating. For example, study fees, and study regula-
tions concerning the study system either in subjects or with thesis.

For foreign students’ office, I think they are going ok.

Fatima (Mathematics Department): I have faced some problems at Atılım University; Loss 
of communications between departments. If you have interdepartmental issue which is 
they will send you between departments rather than solving the problem between depart-
ments or offices through e-mails. This creates miscommunication.

Atılım University International Center, gave information about Libyan students at Incek Campus to Atılım News. Also Libyan students shared their opinions with our newspaper

“Atılım has foreign students
from 50 countries”

Libyan students talked on Atılım University
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“Biz sporda çok başarılıyız” diyebilme hak-
kına sahip Atılım Üniversitesi Spor Ko-
ordinatörlüğü, 2016-2017 eğitim-öğretim 
yılı dolayısıyla yeni sezon kapsamında Atı-
lım Haber’in sorularını yanıtladı. 

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörü Se-
mih Gökalp ve Yardımcısı Selvin Çiçek, 
spor dallarındaki hedeflerimizi, planlama-
mızı ve başarı durumumuz hakkında şu 
bilgileri aktardı:

Spor Koordinatörlüğü’nün senelik takvimi 
nasıl?

“Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
tarafındanaçıklanan yarışma programı ta-
rihlerine bağlı olarak üniversitemiz de kendi 
spor takvimini belirleyecektir. Ancak belirli 
bir düzen var. Mesela birinci sömestr, ikinci 
ligteki takımlarımızın maçları söz konusu. 
Bayan* – erkek basketbol, futsal, futbol te-
nis, erkek voleybol alanlarında olduğu gibi. 
İlk etapta bu takımlarımızı hazırlıyoruz. 
İkini sömestr ise, birinci lig takımlarımız 
ve açık yarışlar için çalışmalara başlıyoruz. 
Şuan için üniversite takımlarının alt yapısı-
nı hazırlıyoruz. İdmanlar yapılıyor.”

Atılım’ın başarısı hakkında durum nedir?

“İmkanlarımız dahilinde değerlendirdiği-
mizde okulumuz son derece başarılı. Şöyle 
diyebiliriz ki 2015 yılı itibariyle 179 üni-
versiteden 170’i Türkiye Üniversite Sporla-
rı Federasyonu bünyesinde yarışlara katıl-
dı. Atılım Üniversitesi olarak yüzde 25’lik 
dilimdeyiz. Sportif katılım ve derece adına 
kıyasladığımızda çok çok başarılıyız. Ama 
bizim amacımız burada ilk etapta öğrenci-
lerimize spor yaptırabilmektir. Belli branş-
lara katılmak amaçlı gidiyoruz, belli branş-
lara da başarı kazanmak amacıyla gidiyoruz. 

Ankara’da 4 üniversite bünyesinde Spor 
Yüksek Okulu var. Tabi bu üniversitelerden 

katılım gösterilen branşlar oldukça fazla. 
Biz Atılım Üniversitesi Spor koordinatör-
lüğü olarak kendimizi çok başarılı görü-
yoruz. Hem katılım hem derece açısından 
matematiksel bir sıralama olarak birçok 
üniversitenin önündeyiz. Sadece başarıya 
takılmamak lazım ama biz gerçekten ba-
şarılıyız neden diye sorarsanız Atılım Üni-
versitesi teknik bir üniversitedir. Buradan 
mezun olan öğrenciler ya bürokrat ya tek-
nokrat olacak. Biz 32 takım ile 18 branşla 
bu yarışmalara katılabiliyorsak çok başarı-
lıyız. Bu başarı, bizim öğrencilerimizin ba-
şarısıdır.”

Üniversite takımlarında sadece öğrenciler 
mi faaliyet gösterebiliyor?

“Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 
kuralları itibariyle sadece lisans öğrencileri 
üniversitemiz takımlarında oyuncu olabili-
yor. Yüksek lisans öğrencileri de oynayamaz. 
Yaş kotası olduğu için mesela bu sene 1989 
yılında doğan öğrencilerimiz oynayabiliyor. 
Dönem dönem başarı sıramız değişebili-
yor. Örneğin; Atılım Futsal Takımı, Süper 
Lig’te oynadı. İki yıl boyunca Türkiye’deki 
ilk 8 takım arasında kaldık. O jenerasyon 
mezun olduğu için şuan ikinci ligteyiz. 
Ama bu yine değişecektir. Belli branşlar-
da ise takımı güçlü tutabilmek için burslu 
öğrenciler de alıyoruz. Mesela Handball ve 
Buz hokeyi gibi zor branşlarda birer tane 
burs vererek aldığımız öğrencilerimiz var. 
Çünkü burası bir kulüp değil, kulüplerde 
dahi aynı başarıyı sürekli olarak devam etti-
remezsiniz ki üniversitelerde çok daha zor.”

Spor için üniversitemizdeki yenilikler ne-
lerdir?

“Yeni salonumuz yapılıyor. Ayrıca baş-
ka spor alanlarına ihtiyacımız var. Bunlar; 
açık futbol sahası, Amerikan futbol sahası, 
atletizm pisti, yüzme havuzu, tenis kortla-

rı gibi. Biz mevcut alanları en iyi şekilde 
kullanmaya gayret ediyoruz. Yeni spor sa-
lonu ile çok daha iyi olacak. Üniversitemiz 
spora yatırım yapıyor ama alan konusunda 
sıkıntımız var. Hiçbir üniversite dört dört-
lük başlamıyor. Üniversitemiz eğitim olarak 
çok başarılı bir üniversite ve ciddi harcama-
lar yapıyor bu yüzden spor içinde gerekli 
çalışmalar yapılacaktır.”

Atılım Dans Topluluğu ilgili nasıl bir yol 
izleniyor?

Dans konusunu Selvin Çiçek hocamız yö-
netiminde yürütüyoruz. Tuğberk Coşkun 
isimli öğrencimiz, ritim çalışmalarıyla son 
3 yıldır üniversitemiz adına En İyi Erkek 
Dansçı Ödülü’nü alıyor. Buna dans alanın-
da Türkiye üçüncülüğümüz, En İyi Bayan 
Dansçı, En İyi Kostüm ve En İyi Kore-
ografi ödülleri başarımız var. Bu başarılar 
yine tesadüf değil belirli bir emek ve çalış-
ma ürünü. Dans topluluğumuza katılmak 
isteyen öğrencilerimiz, Pazartesi ve Cuma 
günleri olmak üzere spor salonunda çalış-
malara katılabilirler.

Takımlarda genel durumu nasıl değerlen-
dirirsiniz?

Biz sahaya çıkardığım her takımdan mem-
nunuz. Diğer branşlarda olduğu gibi futbol 
takımımızdaki arkadaşlarımızda ellerinden 
gelenin en iyisini veriyorlar. Çünkü bu işi 
çok seviyorlar. Lakin şartlarımız çok zor. 
Örneğin; Aralık ayında Ankara’da futbol 
turnuvaları yapılıyor ve doğal olarak hava 
şartlarından dolayı biraz zorlanıyoruz. 
Bence düzeltilmesi gereken bir sorundur. 
Ama takımlarımızın coşkusu,şevki ve yap-
tıkları işe olan saygıları o kadar fazla ki bizi 
de motive ediyor. 

Başarılarımıza baktığımızda; iki branş bi-
zim lokomotifimiz. Biri yüzme diğeri ise 

eskrim. Geçen sene katıldığımız üç yarış-
ta 3 madalya kazandık. 200 metre sırt üstü 
yüzme Türkiye rekoru bizde. Eskrimde de 
keza madalya alıyoruz. 

Bizim için sürpriz olan Atılım Bowling Ta-
kımı oldu. Erkeklerdeüçüncü ve bayanlarda 
ikinci olundu Türkiye genelinde. 

Belli branşlarda özellikle ferdi branşlarda 
kazanmayı hedefliyoruz. Takım branşla-
rında ise katılımı sağlamak istiyoruz. Çok 
ilginçtir Türkiye’de 8 üniversite buz hokeyi 
takımı var, bunlardan biride biziz. Bu bence 
çok ciddi bir başarı. Bizim için başarı ma-
dalyadan ibaret değil sporcularımız sahaya 
çıkıp ellerinden geleni yapıyorlarsa takım 
ruhuna sahip olabiliyorlarsa asıl başarı biz-
ce budur. 

Öğrencilere mesajlarınız nelerdir?

Tüm öğrencilerimizi spor yapmaya ve ta-
kımlara katılmaya davet ediyoruz.Gerek 
hobi olarak gerek ciddi anlamda sporu se-
ven ve hayatının bir parçası olarak görmek 
isteyen her öğrencimize yardımcı olmak 
ve gerekli tüm desteği sağlamak için bizler 
buradayız. Önemli olan öğrencilerimizin 
yoğun eğitim programları arasında spor 
yapma şevklerini kaybetmeyerek bize baş-
vurmaları. Programlı çalışmayı alışkanlık 
haline getirmek her öğrencimiz için fayda 
sağlayacaktır. Akademik eğitim alan öğren-
cilerimiz hobilerini geliştirmeliler. Bu sa-
dece spor olarak değil gerek kültür gerekse 
sanat yönlerinden hobilerini beslemeliler.

* Bu haberde, “erkek” takımlar söz konusu iken “kadın” ifa-
desi yerine “bayan” ifadesi resmi olması bakımından kulla-
nılmıştır. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, resmi 
kategorileştirmesinde “kadın” yerine “bayan” ifadesini kul-
lanmaktadır. 

Atılım Üniversitesi’nin kuşkusuz en dikkat çekici özelliklerinden birisi İncek Kampüsü’nde spor faaliyetleri için ayırdığı mekanlar ve farklı spor dallarında hem ekip hem de bireysel olarak 
gösterdiği başarılar

ERDEM G. ULUTAŞ - İSMAİL S. KAYA - SEDA EREN

“Biz sporda çok başarılıyız”
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Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beastsand Where
to Find Them) 17 Haziran 2016
“Harry Potter” serisini sevenlerin merak ve heyecanla beklediği film,aksiyon, fantastik ve macera dallarında izleyicilerini bek-
liyor olacak. Yönetmenliğini, son dört “Harry Potter” filmini de çeken isim olan David Yates üstleniyor. Senaryosunda ve ya-
pımcılığında serinin yazarı Joanne Kathleen Rowling ismini görüyoruz. Oyuncu kadrosunda ise, Colin Farrell, Ron Perlman, 
Eddie Redmayne ve Jon Voight yer alıyor. “Harry Potter” evreninde geçen “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar” 
filmi, sevenlerini Amerikan cadı ve büyücüleri ile tanıştıracak gibi görünüyor.

Pastoral Amerika (American Pastoral)
Kasım 2016
Phillip Roth’un Pulitzer ödüllü romanından esinlenen “Pastoral Amerika”nın yönetmen koltuğunda, Ewan McGregor oturu-
yor. McGregor’un ilk yönetmenlik tecrübesi. Senaryosu, John Romano tarafından yazılan filmde; oyuncular arasında Jennifer 
Connelly, Dakota Fanning ile birlikte Ewan McGregor’ın kendisini de izlemek mümkün. Dram dalında seyirci ile buluşacak 
film, dışarıdan mükemmel görünen bir ailenin ergenlik çağındaki kızının kaybolması ve hemen ardından kızın siyasi bir terör 
eylemi ile suçlanmasını anlatıyor. Aile, kızlarını arayışları sırasında öğrendikleri yeni şeylerle daha da derinden sarsılıyor. 

Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge) 
Kasım 2016 
2016 yılı ABD yapımı film, biyografi, dram ve tarih türünde görücüye çıkacak. Yönetmenliğini “Cesur Yürek” ve “Apokalipto” 
filmlerinden hatırladığımız ünlü oyuncu Mel Gibson üstleniyor. “Savaş Vadisi” filminde, Andrew Garfield’ı, Teresa Palmer’ı 
ve Sam Worthington’ı oyuncular arasında izliyoruz. Film, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2. Dünya Savaşı’na girmesi ile or-
duya gönüllü olarak katılan gençlerden birisi olan Desmond T. Doss’un yaşadıklarını anlatıyor. Dindar bir Hristiyan ve pasifist 
olduğu için savaşta silah kullanmayı ve adam öldürmeyi reddetme görüşünde olan Doss, savaşa diğer insanları kurtarmak için 
katılmayı tercih etmektedir.

Kaptan Fantastik (Captain Fantastic)
Kasım 2016
Amerika yapımı film, dram dalında izleyicileriyle buluşacak. Yönetmenliğini “American Psycho” ve “Face Off ” filmlerinden 
tanıdığımız Matt Ross üstleniyor. Film, Amerika’daki Kuzey Pasifik ormanlarında altı çocuğu ile yaşayan bir aileyi anlatıyor. 
Film, şehir hayatından izole bir şekildeki yaşamları aniden değişen Cash ailesinin başından geçenlere odaklanıyor. Eşi rahat-
sızlanınca şehirde yaşamak durumunda kalan baba Ben Cash ve altı çocuğunun, yeni hayatlarına tutunma çabaları işleniyor. 
Ben Cash, “Yüzüklerin Efendisi”ndeki Aragon rolünden tanıdığımız Viggo Mortensen canlandırıyor. Filmde, Mortensen’in 
yanında Trin Miller’ı, Frank Langella’yı, George MacKay’i de izlemek mümkün.

Lion (A Long Way Home)
Kasım 2016
Avustralya, İngiltere ve ABD ortak yapımı bir film olan “Lion”, gerçek bir hikâyeye dayanıyor. Dram dalında seyircileri ile bu-
luşacak olan filmin yönetmenliğini Garth Davis’in yapıyor. Filmde Nicole Kidman yanı sıra “Milyoner” filminden hatırlayabi-
leceğimiz Dev Patel ve ayrıca David Wenham oynuyor. Film, evinden oldukça uzakta bir tren istasyonunda kaybolan Hintli bir 
çocuğun, Avustralyalı bir aile tarafından evlat edinilmesini ve yıllar sonrasında çocuğun ailesini aramaya başlamasını anlatıyor. 
Bu yılın iddiaları yapımlarından birisi olarak tanımlanıyor.

Frantz
Kasım 2016
Almanya ve Fransa ortak yapımı film, dram dalında beyaz perdede olacak. Yönetmenliğini Fransız Yeni Dalga Akımı’nın yeni 
temsilcileri arasında en önde gelenlerden biri olarak gösterilen Francois Ozon yapıyor. Hikayesi ise şöyle; 1. Dünya Savaşı’ndan 
sonra Almanya’da Quedlinburg kasabasında yaşayan Anna (Paula Beer) savaşta nişanlısı Frantz’ı kaybetmiştir. Kısa bir süre 
sonra kasabaya yerleşen Fransız Adrien Rivoire (Pierre Niney), Frantz’ı savaş sürecinde tanıdığını söylemektedir. Kısa sürede 
aile ile yakınlaşan Adrien, söyledikleri ve söylemedikleri ile Anna’nın hayatını değiştirmektedir.

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)
2 Aralık 2016
İngiltere ve Fransa ortak yapımı film, 69. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye Ödülü’nü kazandı. Film, dram dalında 
perdeye yansıyacak. Yönetmenliğini sosyalist bakış açısıyla çektiği özgürlük ve işçi filmlerinden tanıdığımız İngiliz sanatçı Ken 
Loach üstleniyor. 59 yaşındaki marangoz Daniel Blake (Dave Johns),geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından doktorların tavsi-
yesiyle işine ara vermek zorunda kalır. Başka bir gelir kaynağı da bulunmadığından işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yapan 
marangoz Blake’in yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı bürokratik süreç filmin ana temasını oluşturuyor.

AYIN PERDESiAYIN PERDESi
Canavarın Çağrısı (A Monster Calls)
Kasım 2016
ABD - İspanya ortak yapımı olan “Canavarın Çağrısı” adlı film, fantastik dalında izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini “Pen-
ny Dreadful” dizisini yönetmesiyle tanınan İspanyol Juan Antonio Bayona yapıyor. Oyuncu kadrosunda, “Schindler’in Listesi” 
filminden tanıdığımız Kuzey İrlandalı oyuncu Liam Neeson da yer alıyor. Film; ailesi ve arkadaşları arasında daima yalnız kalan 
ve aradığını bulamayan 13 yaşındaki Conor O'Malley’in (Lewis Mac Dougall) hayatını anlatıyor. Conor O'Malley,tesadüfen 
bir canavarı çağırıyor ve onunla kurduğu ilişkide hayatın gerçeklerini anlamaya ve anlatmaya başlıyor.


