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Atılım Üniversitesi Strateji ve İş 
Geliştirme Müdürlüğü, 2016 yılında 
Avrupa, Kafkaslar, Balkanlar, Orta 
Asya, Orta Doğu ve Körfez bölgelerin-
de tanım çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

Atılım Haber’in sorularını yanıtlayan 
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Ha-
san Atasoy, Atılım Üniversitesi’ni ta-
nıtmak amacıyla 2016 yılında Pakis-
tan, Kazakistan, Balkanlar, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Almanya, Hollanda 
gibi ülkelerde tanıtım faaliyetleri 
yürüttüklerini anlattı. 

Atasoy, Türkiye’ye çoğunlukla Orta 
Asya coğrafyasından ve Türk Cum-
huriyetleri’nden Türkçe eğitim almak 
için öğrenciler geldiğini ancak Atı-

lım’ın İngilizce eğtitim dili avanta-
jıyla fark yarattığını söyledi. Atasoy, 
“Bizim üniversitemizde 40 lisans bö-
lümünden 28’inin eğitim dili İngiliz-
ce. Bunun yanı sıra yüksek lisans ve 
doktora programlarında da İngilizce 
eğitim veren bölümlerimiz mevcut. 
Bu çerçevede Atılım ailesi bünyesin-
de şu anda 500’ün üzerinde yabancı 
öğrencimiz var. Mevcut durumda 47 
farklı ülkeden öğrencimiz olduğunu 
görüyoruz” dedi.

Yabancı ülkelerdeki tanıtımlarda 
özellikle Atılım’ın diplomasıyla nasıl 
geçerli bir eğitim sunduğunu vurgu-
ladıklarını belirten Atasoy, uluslara-
rası eğitim fuarlarında sadece öğ-
renci adayları değil öncelikle velileri 

de bu konuda yeterince bilgilendir-
meyi amaç edindiklerini dile getirdi. 
Atasoy, “Bazı üniversitelerde okuyan 
öğrenciler, üniversite diplomalarında 
denklik sorunu yaşıyor. O üniversi-
telere karşı Atılım Üniversitesi’nin 
eğitim değeri ön plana çıkıyor. Şu 
anda Atılım’ın 6 bölümü uluslararası 
denkliğe sahip yani buradan alınmış 
diploma Avrupa’da da geçerli” diye 
konuştu.

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Ata-
soy, Atılım Üniversitesi’nin öğrenci 
adayları bakımından hedef ülkesini 
ise İran olarak işaret etti.

Atılım Üniversitesi Ha-
zırlık Okulu’ndaki eğiti-
me ilişkin güncel bilgile-
ri Müdür Abdullah Ertaş, 
İngilizce hazırlanan bö-
lümümüzde anlattı. Atı-
lım Haber’in uluslararası 
öğrencileri aracılığıyla 
hayata geçirmeye çalış-
tığı İngilizce bölümüne 
konuk olan Ertaş, 90 per-

soneliyle birlikte 54 ayrı derslikte gün boyunca 
Atılım öğrencilerini İngilizce akademik eğitime 
hazırladıklarını ifade etti.

Atılım Üniversite-
si’nin organizas-
yonuyla 18 Aralık 
günü Türkiye’de 
misafir olan ya-
bancı diplomatlar 
ve eşleri, çiftler te-
nis dostluk turnu-
vasında heyecanlı 
dakikalar yaşadı. 

Rus Başkâtip Naitg Guliev ve oyun partneri De-
niz Yıldız’ın birinci olduğu günün gerçekleşti-
rilmesinde, Kariyer Planlama Koordinatörü İpek 
Tekdemir’in katkısı büyük oldu. Spor Koordina-
törlüğü de günün ev sahipliğini yaptı. 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdem 
Ünver, Atılım Haber’in konuğu oldu. 
Bölümlerindeki eğitim sonucunda 
“moda tasarımcısı” sıfatıyla mezun 
olunabildiğini kaydeden Ünver, 
“Kendi atölyelerini kurabilirler daha 
önceki mezunlarımızdan bunu ba-
şaran birkaç öğrencimiz var. Hazır 
giyim sektöründe çalışabiliyorlar. 
Ama her zaman dediğimiz gibi, iş 
öğrencide bitiyor. Kendini ne kadar 
geliştirip sektöre hazır olurlarsa, 
kolayca iş bulabilirler” dedi. 

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölü-
mü’nün 2007 yılında kurulduğunu 
ve bugün 47 öğrencileri olduğunu 
anlatan Ünver, “Lakin bize göre bu 
sayı çok az. Çünkü Ankara her ne 
kadar Türkiye’nin başkenti olsa da 
burası siyasi bir başkent ama İstan-
bul üstünden konuşursak eğer İs-
tanbul moda başkenti olarak kabul 
ediliyor. Bu yüzden Ankara’da çoğu 
üniversiteler gibi bizde kontenjan 
sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. 
İlerleyen yıllarda sayının artacağını 
umut ediyoruz” diye konuştu.

Atılım Haber olarak üniversitemiz 
20’nci yaşını kutlamaya devam 
ederken o yıllar nasıl geçti, kimler 
o yıllarda Atılım ailesi içerisinde 
bu eğitim kurumuna katkılar sundu 
gibi konuları mercek altına almayı 
sürdürüyoruz. Atılım 20. Yıl sayfala-
rımızda üniversitemizde görev alan 
akademik ve idari personel yaptığı-
mız görüşmeler çerçevesinde, QS’in 
sıralamasında ilk 200 arasında yer 
alan Atılım Üniversitesi’nin başarı-
sının perde arkasını sizlere sunu-
yoruz. Bu vesileyle Üniversitemiz 
kurumsal arşivindeki görselleri de 
sizlerle paylaşıyoruz. 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölü-
mü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gül 
Güneş de, Atılım Üniversitesi’ndeki 
kariyerine ilişkin anılarını ve gö-
rüşlerini Atılım Haber ile paylaştı. 
Güneş, “Üniversitemiz kurulduğun-
dan beri Atatürk ilkelerine bağlı 
kaldı, kalmaya da devam edecek. 
Bu sayede daha çok başarılar elde 
edilecektir. Sadece eğitim değil top-
luma hizmet konusunda da örnek 
üniversiteyiz” mesajını verdi. 

Atılım’ın 20’nci yaşını özetleyen “Gi-
rişim, Gelişim, Değişim” sloganında 
olduğu gibi üniversitede ciddi bir 
değişim süreci yaşandığını kayde-
den Güneş, son 10 yılda tanıklık et-
tiği dönemi şöyle özetledi:

“Vakıf üniversitesinde akademis-
yenler de, idari personel de öğren-
ciler de birbirini tanıyabiliyor. Ben 
bunun çok büyük bir pozitif enerji 
verdiğini dolayısıyla da aidiyet 
duygumuzu arttırdığını düşünü-
yorum. Vakıf Üniversiteleri’nde 10 
yılın dahi çok önemli olduğu söy-
lenir, inanın ben bunu gözlemleme 
imkanına sahip oldum. 2007 yılında 
üniversiteye ilk geldiğimde üniver-
site hem alt yapı hem de üst yapı 
açısından bugünden çok farklıydı. 
Tam olarak binalara geçilmemişti, 
barakalar vardı ve tabii ki öğrenci-
ler kampüsü özellikle sosyal imkan-
lar açısından çok yetersiz buluyor-
lardı. Bu aşamada kampüsün 24 
saat yaşanabilir bir kampüs olma-
sının özlemi içindeydik ancak belli 
bir saatten sonra öğrenciler, akade-
misyenler ve idari personel kam-

püsten ayrılıp gidiyorlardı. Oysa 
şu an geldiğimiz noktada kampü-
sümüz gün içinde çok daha uzun 
süreler kullanılıyor. Mesela kütüp-
hanemizin olması; öğrencilerin ve 
personelin hatta Ankara halkının 
buradan sürekli yararlanması sa-
yesinde, gün içi daha uzun süreler 
ve hafta sonları kampüsümüz daha 
aktif ve daha canlı oluyor.” 
yorumunu yaptı.

Hazırlık Okulu’nda
neler oluyor?

Afrika’da bir Atılımlı 
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tılım Üniversitesi, yabancı öğrenciler ile İncek 
Kampüsü’nde var olan uluslararası atmosferi 
zenginleştirmek amacıyla tanıtım faaliyetlerini 

de arttırdı. Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme 
Müdürü Hasan Atasoy, dünyada farklı coğrafyalarda 
yürüttükleri tanıtımlar ve uluslararası eğitim fuarla-
rına katılımları konusunda Atılım Haber’in sorularını 
yanıtladı. 

Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Atasoy, Atılım Üniversitesi’nin 2016 yılında Av-
rupa, Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez bölgelerinde tanıtım 
çalışmalarını yoğunlaştırdığını açıkladı. Türkiye’de eğitim dili İngilizce olan az 
sayıda üniversiteden biri olarak Atılım Üniversitesi’nin marka değerine işaret 
eden Atasoy, Atılım’ın uluslararası bir kimliğe sahip olduğunu ve bunu geliştirmeyi 
amaç edindiklerini anlattı. 

Türkiye’ye çoğunlukla Orta Asya coğrafyasından ve Türk Cumhuriyetleri’nden 
Türkçe eğitim almak için öğrenciler geldiğini kaydeden Atasoy, “Bizim üniversite-
mizde 40 lisans bölümünden 28’inin eğitim dili İngilizce. Bunun yanı sıra yüksek 
lisans ve doktora programlarında da İngilizce eğitim veren bölümlerimiz mevcut. 
Bu nedenle Atılım Üniversitesi’ne yalnızca Türk Cumhuriyetleri’nden değil dün-
yanın her köşesinden eğitim almaya öğrenciler geliyor. Bu çerçevede Atılım ailesi 
bünyesinde şu anda 500’ün üzerinde yabancı öğrencimiz var. Mevcut durumda 47 
farklı ülkeden öğrencimiz olduğunu görüyoruz. Bu öğrencilerden çoğunluğu ise 
İngilizce’nin ana dil olduğu veya İngilizce’nin çok iyi öğretildiği ülkelerden gelmiş 
görünüyor” dedi.

‘Uluslararası Diploma’ avantajı

Atasoy, Atılım Üniversitesi’ni tanıtmak amacıyla 2016 yılında Pakistan, Kazakistan, 
Balkanlar, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde faaliyetlerde 
bulunduklarını ifade etti. Atasoy, bu tanıtımlarda Atılım’ın İngilizce eğitim dili yanı 
sıra mezuniyette verdiği diplomasıyla nasıl geçerli bir eğitim sunduğunu anlattık-
larını dile getirdi. Atasoy, “Bazı üniversitelerde okuyan öğrenciler, üniversite dip-
lomalarında denklik sorunu yaşıyor. O üniversitelere karşı Atılım Üniversitesi’nin 
eğitim değeri ön plana çıkıyor. Şu anda Atılım’ın 6 bölümü uluslararası denkliğe 
sahip yani buradan alınmış diploma Avrupa’da da geçerli” diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü olarak kendilerine 2015 
yılından itibaren stratejik planlama ile hedefler koyduklarını aktaran Atasoy, bu 
çerçevede 2019 yılına değin Atılım’ın bütün bölümlerinde uluslararası denklik için 
başvuruların tamamlanmış olacağını anlattı. Akreditasyon çalışmalarını da hızlan-
dırdıklarını ifade eden Atasoy, “Bu hedefimiz doğrultusunda şöyle söyleyebilirim 
ki bu seneden itibaren okulumuza giren öğrencilerimizin bir çoğu muhtemelen 
mezun olduklarında diplomaları uluslararası denkliğe sahip olacak” dedi.
Atılım’ın yeni hedef ülkesini ise İran olarak açıklayan Atasoy, İran’da tanıtım faa-
liyeti gerçekleştireceklerini ve bunu 2017 yılı içerisinde diğer yeni coğrafyaların 
izleyeceğini de sözlerine ekledi. 

“Terör olayları etkiliyor”

“Son dönemlerde ülkemizde yaşanan terör olaylarının öğrenci gelmesine etkisi var 
mı?” diye sorduğumuz Atasoy, terör olayları kaynaklı eğitim sektörünü etkileyen 
bir tabloyu gözlemlediğini de paylaştı. Atasoy, “2016 yılında ülkemizde yaşanan 
terör olayları yüzünden çok sayıda öğrenciye kabul mektubu vermemize rağmen 
çoğu öğrenci gelemedi. Bu olaylar sadece bizi değil tüm vakıf üniversitelerini et-
kiledi ve kendi aramızdaki düşüncemize göre üç-dört sene daha etkileyebilir gibi 
görünüyor” diye konuştu.

Atasoy, Atılım Üniversitesi’nin de üyesi olduğu DEİK Eğitim Ekonomisi İş Konse-
yi’nin 2023 yılına kadar 250 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye’ye getirmeyi hedef-
lediğini anımsattı. Atasoy, “Ancak bu terör olayları bu hedefi ciddi şekilde etkiledi” 
görüşünü de dile getirdi.

Atılım Üniversitesi, İngilizce eğitim avantajıyla sadece Türkiye’deki öğrenciler için 
değil yabancı ülkelerden gençler için de önemli bir eğitim yuvası olma özelliğine sahip 

görünüyor

BESTE MUTLU

Atılım nasıl
dünyaya açılıyor?
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ATILIM HABER

Türkiye’deki sayılı İngilizce eğitim veren kuruluşlardan birisi olan 
Atılım Üniversitesi, dil eğitiminde hayati öneme sahip Hazırlık 
Okulu’nu yeniliyor

Atılım Haber’in bu sayısı elinize geçeceği günlerde, 2016-2017 bahar dönemi 
kayıtları bitmiş olacaktır. Umarım geçtiğimiz dönemdeki derslerinizi başarı 
ile tamamlamışsınızdır ve yeni akademik döneminiz de başarılarla dolu geçe-
cektir. İstediği başarıyı elde edemeyenleriniz durumlarını ciddi olarak analiz 
ederek, neleri yanlış yaptıklarını ve neleri daha iyi yapmaları gerektiğini sapta-
mak üzere gerekli önlemleri almalı. Neleri daha iyi yapmanız konusunda ders-
lerinizde karşılaştığınız zorlukları öğretim elemanlarınız ve danışmanlarınızla 
paylaşarak, onların deneyim ve tavsiyelerinden yararlanın. Bunu ne kadar er-
ken yaparsanız o kadar daha iyi sonuç elde edebilirsiniz.

Girişimci, yaratıcı ve araştırmacı öğrencilerimiz ve mezunlarımızın sayılarını 
artırmak üzere geçen yıl ARGEDA-TTO bünyesinde kurulan Ön Kuluçka Merke-
zi faaliyetlerine devam etmektedir. Yeni bir ürün geliştirme ve onu ticarileştir-
me konusunda bir fikri olan öğrencilerimiz ve mezunlarımız merkezin olanak-
larından faydalanabilmektedir. Mühendislik Fakültesi C blok ikinci katta geçen 
yıl açılan merkez sizlere açık ofis, gerekli altyapı, laboratuvar ve kütüphane, 
mentörlük, konferans ve toplantı salonu gibi olanaklar sağlamaktadır. Ayrıca, 
girişimcilik eğitimleri verilmekte, yurt içi ve yurt dışı destek programlarına 
başvurularda, teknik, finansman, hukuk, patent ve fikri mülkiyet hakları gibi 
alanlarda danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır (bkz. http://argeda.atilim.edu.
tr/on-kulucka-merkezi). Bu olanaklardan yararlanmak isteyenleriniz merkeze 
başvurabilirler. Başvuru koşulları için ARGEDA-TTO Ön Kuluçka Merkezi yetki-
lisi Can Tiryaki ile irtibat kurabilir ve ondan yardım alabilirsiniz (can.tiryaki@
atilim.edu.tr veya 312-586-8803).
 
Girişimcilik konusunda öğrencilerimize ve mezunlarımıza katkıda bulunmak 
üzere üniversitemize önemli bir farklılık getirecek yeni bir program da TÜ-
BİTAK'ın Teknogirişim Sermaye Destek programının bir parçası olan Bireysel 
Genç Girişimciler (BİGG) programıdır. Uygulayıcı kurum olarak seçildiğimiz bu 
program özellikle mezunlarımız ve mezun olma durumunda olan 4. sınıf öğren-
cilerimize yöneliktir. Başka üniversite öğrencileri veya mezunları da başvura-
bilecektir. Ana uygulayıcı olduğumuz bu projede Başkent Üniversitesi ve OSTİM 
Teknopark ortaklarımızdır. Amaç, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş 
fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşeb-
büslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyet-
lerinin desteklenmesidir. Nitelikli girişimciler yetiştirerek, uluslararası rekabet 
gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen 
başlangıç firmaları oluşturulması planlanmaktadır. Bu programa başvurup üni-
versitemizin vereceği eğitimlerden geçip iş planı hazırlayan girişimcilere TÜ-
BİTAK 150.000 TL'ye kadar karşılıksız hibe verecektir. Başarılı genç girişimciler 
yine TÜBİTAK'ın vereceği ürün ticarileştirme programlarına da daha yüksek 
miktarlarda hibe için başvurabilecektir. Girişimciliği kendilerine hedef almış 
mezunlarımız ve 4. sınıf öğrencimize bu programa başvurmalarını öneriyorum. 
Programa yüksek lisans ve doktora öğrenciler de başvurabilmektedir. Daha alt 
sınıflardaki öğrencilerimize de şimdiden Ön Kuluçka Merkezi'ne başvurarak bu 
konuda bilgi almalarını öneriyorum. Bu çerçevede üniversitemizde girişimci-
lik, marka ve teknoloji yönetimi gibi konularda İşletme Fakültemiz tarafından 
verilen seçmeli derslerin sayısı artırılmaktadır. Genel seçmeli derslerinizi bu 
dersler arasından seçmek sizi kendi işinize kurmaya daha iyi hazırlayacaktır.

Atılım Üniversitesi 50 İz Bırakan Öğrencileri Programı'nın 2017 çevrimiçi (on-
line) başvuruları, teknik sorunlar nedeniyle başvuru sistemi hazır olamadı-
ğından, 1 Mart 2017'e kadar ertelenmiştir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2017 ola-
rak kalacaktır. Eğer, http://izbirakan50ogrenci.atilim.edu.tr/adresli sayfadaki 
koşulları sağlıyorsanız, bu programa başvurup kazanmanız sizlere hayatınız 
boyu gurur duyabileceğiniz bir farklılık kazandıracaktır. Başvurunuzda, kültü-
rel, sanatsal, topluma ve üniversiteye hizmet, lisans araştırmaları, girişimcilik, 
akran eğitimi ve öğrenci topluluğu üyeliği gibi ders dışı faaliyetlerinizden puan 
alabilmek için bu faaliyetlerin tümünün belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu 
konuda yardım için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ayrı-
ca, bu yıl her bölümde İz Bırakanlar programının size yardımcı olmak üzere gö-
nüllü temsilcisi bir öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölüm temsilcinizi tanıyın 
ve ondan yardım istemeye çekinmeyin. Gerekli belgelerinizi ne kadar erkenden 
hazırlamaya başlarsanız başvurunuz o kadar daha kolay ve başarılı olur.

Şimdilik bu kadar. Yeni akademik döneme hoş geldiniz diyerek, sizlere başarı, 
sağlık ve mutluluk dolu bir yeni dönem diliyorum.

Sevgilerimle...

Atılım Üniversitesi’nin gelecek eğitim yılında hizmete girmesi planlanan yeni Ha-
zırlık Okulu Binası için çalışmalar hızla devam ediyor.

Hazırlık Okulu’nun taşınacağı yeni bina ile birlikte çiçeği burnundaki Atılımlı 
öğrenciler de artık üniversite merkezi içerisinde yer alacak. Bunun aynı zamanda 
kampüs merkezinde trafik yoğunluğu yaratacağı da öngörüldü. Olası trafik sıkı-
şıklığını azaltmak için kampüse girişler için ikinci nizamiye açılması da gündeme 
alındı. Hazırlık Okulu Binası’nın inşaatı yanı sıra yeni yol bağlantıları ve yeni açık 
otoparklar da hizmete gireceği için kampüs trafiğinde sıkıntı yaşanmaması hedef-
leniyor.

Atılım Üniversitesi, ayrıca Temmuz 2010 tarihinden beri Ankara’daki TOEFL IBT 
Test merkezlerinden birisi olarak faaliyet gösteriyor. Yeni Hazırlık Okulu Binası 
kullanıma girdiğinde binadan bağımsız şekilde 127 kişi kapasiteli yeni TOEFL IBT 
Test Merkezi’nin de kullanıma açılması planlanıyor.

Kış aylarında teras keyfi geliyor

Hazırlık Okulu’nun yeni mekanında açık teraslar sayesinde teneffüs aralarında 
öğrencilere nefes alabilecekleri alanlar da yaratılmış olacak. Böylece öğrenciler, 
kısa süreli ders molalarında her seferinde bahçeye inip çıkmakla uğraşmayacak. 
Teraslar sadece yaz aylarında değil düşünülen radyant ısıtma sistemi ile kış ayla-
rında da kullanılabilecek. 

Sınıflarda mekanik havalandırma sistemi olacak. Ofisler, toplantı salonları, kafe-
teryada iklimlendirme sistemi kullanılacak.

Bahçe katında yaklaşık 450 kişi kapasiteli tabldot ve alakart yeme içme hizme-
ti verilecek. Bahar aylarında kullanıma girecek açık alanlar ile kapasite daha da 
arttırılacak.

Engelliler de unutulmuyor

Yeni Hazırlık Okulu’nun inşaatında “ulaşılabilirlik” yaklaşımı da esas alınıyor. 
Binada engelli kullanıcılar için gerekli standartlar planlamalara dahil edilerek 
gerekli düzenlemeler de yapılmış olacak.

Bina, teknik hacimleri dahil yaklaşık 19 bin 800 metrekarelik bir  alan kaplayacak. 
Bina içerisinde 47 adet 20 kişilik derslik, 1 adet 25 kişilik derslik, 8 adet 30 kişilik 
derslik, 5 adet 20 kişilik rezerv derslik, 2 adet 100 kişilik derslik, 2 adet 50 kişilik 
derslik, 1 adet 35 kişilik derslik, 1 adet 133 kişilik toplantı salonu, 4 adet 24 kişilik 
toplantı odası, 20 adet 4 kişilik ofis, 12 adet 2 kişilik ofis, 8 adet 6 kişilik ofis, 12 
adet tek kişilik ofis, 32 adet idari ofis bulunacak.

Sevgili Öğrenciler,

� Prof. Dr. HASAN U. AKAY

hasan.akay@atilim.edu.tr

Provost'un
Köşesi

Hazırlık Binası
inşaatı hız kesmiyor
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Kampüs
ne diyor?

ASLI SULTAN UĞURLU

‘Kampüs ne diyor?’ sayfamızda bu sefer, Atılım Üniversitesi kampüsünde sosyal medya kullanımı alışkanlıklarını ve özellikle 
internet teknolojisini hangi amaçla kullandıkları konusunda nabız yoklamasıyla karşınızdayız. Atılım Üniversitesi öğrencileri 
sosyal medyayı ne amaçla kullanıyor? Hangi platformları kullanıyorlar? Sosyal medya kullanımında nelere dikkat ediyorlar? Sosyal 
medyadan haber takibi yapıyorlar mı? Kısacası Kampüs sosyal medya konusunda ne diyor? Atılım Üniversitesi öğrencileri konu 
hakkındaki görüşlerini Atılım Haber ile paylaştı

Sosyal medyayı kullanıyo-
rum. Genelde eski arkadaş-
larımla irtibatı koparma-
mak için, görüşmeye devam 
etmek için kullanıyorum 

hatta irtibatım kesildiyse ar-
kadaşlık isteği gönderip tekrar 

iletişim kuruyorum. Platform ola-
rak Snapchat'i de kullanıyorum genelde özçekim yapmak 
için. Haberleri de takip ediyorum ama doğruluğuna çok 
inanmıyorum. Çünkü bazen hepsi doğru çıkmıyor. Provo-
kasyon içerikli haberlere denk gelebiliyorum. Mesela bir 
olayı sosyal medyadan okuduktan sonra resmi herhangi 
bir yere baktığımda çoğu şeyin tutmadığını görebiliyorum.

Göktuğ Bencikli

Sosyal medyayı aktif olarak 
kullanıyorum. Instagram, 
Youtube, Periscope ve Fa-
cebook yoğun olarak takip 
ettiğim yerler. Sosyal med-

yayı güzel arkadaşlıklar edi-
nebilmek için kullanıyorum. 

Sosyal medyanın amacı bence yeni 
arkadaşlar edinebilmek, ben de hesaplarım üzerinden 
yeni dostluklar kuruyorum. Haberleri ve türevi sayfaları 
takip etmiyorum. Çünkü doğruluğuna inanmıyorum. Eğer 
ki bir haberi merak ediyorsam açar haber kanallarından 
izlerim. Sosyal medyada doğru olmadığına inanıyorum.

Avjen Çetin

Sosyal medyada Instagram 
dışında Facebook, Snapchat 
ve Twitter kullanıyorum. 
Snapchat'i kullanıyorum 
çünkü beğendiğim ünlüler, 

bloggerlar benim için fayda-
lı olduğunu düşündüğüm şey-

ler paylaşıyor oradan onları ta-
kip ediyorum. Tavsiye ettikleri herhangi bir ürünü dergi 
olabilir, kitap olabilir hatta makyaj malzemesi bile ola-
bilir fark etmez araştırıp alıyorum. Facebookta genelde 
güncel olaylar paylaşılıyor onu o yüzden kullanıyorum.

Seren Top

Sosyal medya kullanıyorum. 
Instagram, Twitter ve Snap-
chat en çok kullandığım 
adresler. Twitter’ı içlerin-
de daha çok kullanıyorum 

çünkü orada her gün daha 
farklı, yeni bilgiler bulabili-

yorsunuz. Ülkemizde gündem hiç 
durulmadığı için haberleri oradan anlık takip ediyorum. 
Instagram daha çok resim paylaşmak için orada edindi-
ğim çok bilgi olmuyor. Fotoğraf yükledikçe bakıyorum 
oraya. Snapchat’i eğlence amaçlı kullanıyorum. Orada-
ki filtreleri kullanıp eğlenceli videolar, resimler atıyo-
ruz. Genel anlamda sosyal medyaya bakış açım böyle.

Evrim Özdemir

Hepimizin de bildiği gibi tek-
noloji çağındayız. Tüm arka-
daşlarım gibi ben de sosyal 
medya kullanıyorum. Kişisel 
kullanımdan ziyade kendi 

işlettiğim bir kafe var genel-
de müşterilerin ilgi alanlarını, 

nelerden hoşlandıklarını, neyi ta-
kip ettiklerini sosyal medyadan öğreniyorum o açıdan 
bana çok katkısı oluyor. Çünkü artık insanlar çoğu şeyi 
sosyal medyadan takip edip ona göre tercihte bulunuyor-
lar. Ayrıca Twitter kullanıyorum orada anlık gelişmeleri 
takip ediyorum. Trafikte mesela yardımını görüyorum. 

Göksel Ökmen

Sosyal medyayı severek kul-
lanıyorum. Hemen hemen 
hepsinde hesaplarım var. 
Arkadaşları, gündemi ta-
kip etmek için kullanıyo-

rum. Yani haberlerin doğ-
ruluğuna kısmen inandığım 

için arada başka yerlerden kon-
trol sağlıyorum tabi ama sosyal medyaya son daki-
ka düştüğü için ne olup bittiğinden haberim oluyor. 
Bazen yer bildirimi yapan arkadaşlarımdan eğer yeni 
bir yer açıldıysa öğrenip ona göre orayı tanımış olu-
yorum belki hoşuma giderse ben de gidebiliyorum.

Batuhan Altıntaş

Sosyal medya kullanıyorum. 
Aktif olarak kullandığım iki 
tane sosyal medya mecrası 
var. Biri Instagram diğeri ise 
Snapchat. Anı yakalamayı, 

selfi çekmeyi ve daha sonra 
bunları arkadaşlarımla paylaş-

mayı çok seviyorum. Sosyal med-
yayı kullanma amacım yeni trendlerden haberdar olmak, 
eski arkadaşlarımı bulup onlara ilişkilerimi tekrar canlan-
dırmak. Bunun dışında Atılım Üniversitesi ‘Hybrid Team’ 
olarak kullandığımız bir sosyal medya hesabımız var. 
Takım çalışmalarımızı, yenilikleri oradan paylaşıyoruz.

Burcu Boğazkaya

Facebook, Instagram ve 
Twitter kullanıyorum 
daha çok. Arkadaşları-
mın ne yaptığını görmek 
için, gündemi takip etmek 

için kullanıyorum. Oradan 
aktif olarak anlık olarak gör-

mek daha kolay oluyor yeri gel-
diği zaman da eski arkadaşlarımla tekrar iletişim kur-
mak amacıyla kullanıyorum. Oradan aktif olarak anlık 
olarak görmek daha kolay oluyor. Haberleri takip edi-
yorum ama hepsinin doğruluğuna inanmıyorum. Kay-
nağına göre doğruluğunu ya da yanlışlığını ölçüyorum.

Cihat Bilgiç

Sosyal medyada Instagram 
ve Snapchat tercih ediyo-
rum genelde. Çünkü fotoğ-
raf paylaşmayı seviyorum. 
Snapchat’te anlık fotoğraf 

ya da video paylaşılabiliyor 
bilindiği üzere. Ben de daha 

çok onlarla alakalı olduğum için o 
mecraları tercih ediyorum. Sosyal medyayı uzakta olan 
görüşemediğim akrabalarım, dostlarım için kullanıyo-
rum. Bazen trend olan şeyleri takip etmek için de bakı-
yorum. Kim nereleri tavsiye etmiş, neden tavsiye etmiş? 

Berk Furkan Pirinççi

Sosyal medya hesabı ola-
rak bir tek Instagram ve 
Twitter kullanıyorum. Ins-
tagramı etkinlikler ya da 
arkadaşlarımı takip etmek 

adına kullanıyorum. Ha-
berleri öğrenmek ya da çe-

şitli yazıları takip edebilmek 
adına da Twitter kullanıyorum. Hobilerimle ilgili say-
faları takip edip etkinliklerini okuyabiliyorum. Takip 
ettiğim birkaç haber portalı var. Bazı gazeteleri, ga-
zetecileri ya da siyasetçileri de takip ediyorum. Twit-
ter’ın güvenilir bir kaynak olduğunu düşünüyorum.

Cenk Buldum

Sosyal medyada Facebook 
ve Twitter kullanmayı ter-
cih etmiyorum. En yoğun 
olarak kullandığım adres 
Instagram. Instagram’ı kul-

lanmamdaki amacım oradan 
alışveriş yapmak. Yeni çıkan 

şeyler, markalar ve markaların 
adresleri insanlara ulaşabilmek için sosyal medyayı 
kullanıyorlar. Ben de markalarla ilgili şeyleri anında öğ-
reniyorum. Selfi çekinmeyi çok severim hatta "Instas-
tory" kısmını çok kullanırım. Bir de ilk haberleri oradan 
alıyorum. Ama doğruluğuna tamamen inandığımı söy-
leyemem, bir de Google dediğimiz ağdan taratıyorum.

Beril Aydıncak

Sosyal medyayı kullanmayı 
pek sevmiyorum ama çev-
remizdeki insanların çoğu 
kullandığı için ve giderek 
popüler hale gelen bir sistem 

olduğunu düşündüğüm için 
kullanıyorum. Çok paylaşım 

yapmayı tercih etmem. Genelde 
paylaşılanları takip ederim, okurum. Hoşuma giden pro-
filleri takip ederim. Mesela gezen insanların blog sayfa-
larına bakarım. Hangi şehirde ya da hangi ülkede nereler 
gezilebilir. Hem bilgi edinir hem de resimlerini incelerim. 
Haberleri sadece başlık olarak incelerim sosyal medyada.

Aytek Midoğlu
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ATILIM HABER

Atılım Üniversi-
tesi, TIMES Edu-
cation List’te gös-

terdiği başarı ardından 
QS “Yükselen Avrupa ve Merkez Asya’nın En İyi Üni-
versiteleri 2016” sıralamasında da eğitimdeki kalitesini 
ortaya koydu.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuru-
luşu QS her yıl sonunda açıkladığı sıralamasında 2016 
yılında ilk kez Atılım Üniversitesi yer aldı. “QS Yük-
selen Avrupa ve Merkez Asya’nın En İyi Üniversiteleri 
2016” sıralamasında 200 üniversite seçildi. Atılım Üni-
versitesi, Türkiye’de ilk 20, vakıf üniversiteleri içinde 
ilk 5’e girmeyi başardı.

tılım Üniversitesi  Mütercim-Tercümanlık Bö-
lümü, eğitimde uluslararası kalite koşullarına 
erişildiğini belgeleyen FEDEK akreditasyonu 

alma gururunu yaşıyor. 

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve 
Akreditasyon Derneği kısa adıyla FEDEK, Türkiye’de-
ki yüksek öğretim açısından önemli bir kalite ölçme 
kuruluşu. Bu nedenle FEDEK, Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) tarafından da ulusal kalite güvence kuruluşu 
olarak tanınıyor. 

Atılım Üniversitesi'de, FEDEK ile işbirliğini geliştiri-
yor. Bunun sonucunda Fen-Edebiyat Fakültesi Mü-
tercim-Tercümanlık Bölümü, 2016-2017 döneminde 
ilk kez yapılan genel değerlendirme sonucunda 28 
Ocak’tan itibaren geçerli 5 yıl süreli akreditasyon 
kazandı. 

FEDEK akreditasyonu, ilgili bölümlerde eğitim-öğ-
retim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerlet-
mek amacına yönelik çalışmalar yapıldığını ortaya 
koyuyor. FEDEK akreditasyonu, Türkiye’de ilgili 
bölümlerdeki eğitim ve öğretim kalitesinde uluslara-
rası standartlara ulaşıldığını ve bunun uygulandığını 
belgeliyor. 

Atılım ilk 200’de yer alıyor

Mütercim
Tercümanlık’ın FEDEK 
başarısı

11 Gazi Üniversitesi 85

12 Dokuz Eylül Üniversitesi 92

13 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (IYTE) 101-110

14 Çukurova Üniversitesi 121-130

15 İstanbul Bilgi Üniversitesi 121-130

16 Erciyes Üniversitesi 121-130

17 Atatürk Üniversitesi 131-140

18 Galatasaray Üniversitesi 131-140

19 Akdeniz Üniversitesi 151-200

20 Atılım Üniversitesi 151-200

1 Boğaziçi Üniversitesi 9

2 Bilkent Üniversitesi 12

3 Sabancı Üniversitesi 13

4 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 14

5 Koç Üniversitesi 16

6 İstanbul Teknik Üniversitesi 23

7 İstanbul Üniversitesi 34

8 Hacettepe Üniversitesi 40

9 Ankara Üniversitesi 64

10 Ege Üniversitesi 72

QS EECA TÜRK ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASI
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tılım Üniversitesi Moda ve 
Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Erdem Ünver, 

son zamanlarda tekstil sektörünün 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak 
büyük bir gelişme süreci içine girdiğini 
ve ilerleyen zamanlarda da gelişeceğini 
ifade etti. Türkiye’nin tekstil sektö-
ründe öncü ülkeler arasında olduğunu 
kaydeden Ünver, “Markalaşmak için 
gelişmiş ülkelerdeki gibi Ar-Ge mer-
kezlerini çoğaltmamız ve teknolojik 
gelişmeleri sıkı takip etmeliyiz” dedi.

A.H.: Öncelik-
le sizi tanı-
yalım. Biraz 
kendinizden 
bahseder 
misiniz?

Sanat eğitimi 
doçentiyim, 
yayımlanmış 

iki kitabım ulusal ve uluslararası çok 
sayıda makale ve bildirilerim var. 11 
tane kişisel resim sergisi açtım ve yü-
zün üzerinde karma resim sergilerine 
katıldım. 9 yıldır da Atılım Üniversite-
si’nde görev yapmaktayım.

A.H.: Moda ve Tekstil Tasarımı Bölü-
mü’ne öğrenci ilgisi nasıl?

2007 yılında kurulmuş olan bölümü-
müzde şu anda kayıtlı 49 öğrencimiz 
var. Lakin bize göre bu sayı çok az. 
Çünkü Ankara her ne kadar Türkiye’nin 
başkenti olsa da burası siyasi bir baş-
kent ama İstanbul üstünden konuşur-
sak eğer İstanbul moda başkenti olarak 
kabul ediliyor. Bu yüzden Ankara’da 
çoğu üniversiteler gibi bizde kontenjan 
sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. İler-
leyen yıllarda sayının artacağını umut 
ediyoruz.

A.H.: Mezun olan öğrencilerinizi ne gibi 
iş imkanları bekliyor?

Bölümümüzden mezun olan öğrencile-
rimiz öncelikle “Moda Tasarımcısı” ola-
rak mezun oluyorlar. Kendi atölyelerini 
kurabilirler daha önceki mezunlarımız-
dan bunu başaran birkaç öğrencimiz 
var. Hazır giyim sektöründe çalışabili-
yorlar. Ama her zaman dediğimiz gibi, 
iş öğrencide bitiyor. Kendini ne kadar 
geliştirip sektöre hazır olurlarsa, kolay-
ca iş bulabilirler

A.H.: Bölümünüzde kuruluşundan bu-
güne neler değişti?

Her bölüm gibi bizim bölümüzde de 
önemli değişiklikler oldu. Bunlardan en 
önemlisi; çok güçlü bir öğretim kadrosu 
oluşturduk. Sektörde uzun yıllar de-
neyimleri olan akademisyen hocaları-
mızı bünyemize kattık. Birçok genç ve 
deneyimli arkadaşlarımızı da araştırma 
görevlisi olarak aramıza aldık. Hepimi-
zin ortak gayesi, öğrencilerimizi en iyi 
şekilde yetiştirip onları sektöre hazır-
lamaktır. Bunun içinde toplumumu-
zun beklentilerini ve isteklerini takip 
etmemiz çok önemli. Toplumumuzu ne 
kadar iyi takip edersek, öğrencilerimi-
zide aynı şekilde eğitebiliriz. Ayrıca 
sektörde iyi tecrübeleri olan arkadaşla-
rımızı da getiriyoruz. Bu sayede sektör 
ile öğrencilerimiz arasındaki bağıda 
kuvvetlendirdiğimize inanıyoruz. 

A.H.: Türkiye’deki televizyon kanal-
larında gösterilen moda programları 
hakkında neler düşünüyorsunuz?

Moda yarışmalarından önce benim 
Türkiye’deki yayıncılığa karşı eleştirel 
bir duruşum var. Olumlu yanları olabilir 
ama olumsuz yanları daha ağır basıyor. 
Eleştirdiğim konulardan bir tanesi de 
moda programları. Üzülerek söylüyo-
rum ki özel kanallardaki izlenme oran-
ları endişesi işleyişi kötü gösteriyor. 
Tabii ki de insanların giyim ve kuşa-
mına dair bilgilendirici programların 
yararını kabul ediyorum ama program 
yapımcılarının yada “jüri” üyelerinin 
birbirleriyle olan ilişkileri bana doğru 
gelmiyor ve toplumumuzu yansıtmıyor.

A.H.: Sizce “moda” kavramı nedir?

Moda kavramı, bir değişimi ve bu deği-
şime yönelik olan ilgiyi ve eğilimi ifade 
eder. Moda deyince aklımıza ilk gelen 
giyim ve kuşamdır. Ama moda aslında 
yaşamın tüm alanıyla ilgili beğenileri 
ifade eden olgulardır. Giyim ve kuşa-
mın dışında evinizde kullandığınız eş-
yalardan tutunda altınızdaki arabalara 
kadar her şeyi kapsar. Konuyu moda ve 
tüketim başlığı altında incelersek eğer 
moda, insanları daha fazla tüketmeye 
teşvik eden bir unsurdur. Lakin ülke-
miz üretmeden tükettiği için ekono-
mik anlamda kötü etkiler doğurması 
olasıdır. Üretim ve tüketim dengesini 
iyi ayarlamamız gerekiyor.

A.H.: Türkiye geçmişte tekstil ül-
kesi olarak biliniyordu. Peki şu an 
nasıl tanınıyor?

Öncelikle tekstil ülkemizin en 
önemli alanlarından birisidir. 
1980’li  yıllarda başlayan Türkiye 
deki ithalat ve ihracat alanındaki 
gelişmelerle birlikte tekstil sektörü 
de büyük oranda gelişme göstermiştir. 
2014 yılı itibariyle Dünyanın 8. Büyük 
hazır giyim ihracatçısıyız ve Avrupa 
Birliğinde ihraç eden ülkeler arasına 
4. Sıradayız. Pamuk üretiminde öncü 
olan ülkelerden olmamıza rağmen 
büyük oranda da dışardan ürün ithali 
de yapmaktayız. Bunda gelişmekte olan 
ülkeler arasında olmamız etkilidir. Üre-
timde her ne kadar Avrupa kıtasında 
özellikle 1. olsak ta hammadde bağım-
lılığımız büyük oranda vardır. Buda bizi 
konfeksiyonda 2. sıraya itiyor. Bunun 
sebebi de üretimi yaptığımız makinalar 
çoğunlukla gelişmiş ülkelerde üretildi-
ği için teknoloji olarak dışa bağımlıyız. 

A.H.: Tekstilde markalaşma açısından 
Türkiye hangi noktada?

Öncelikle bilim ve teknolojideki geliş-
meniz ne ise markalaşmanızda o kadar 
oluyor. Hepimiz biliyoruz ki büyük 
markalar genelde hep gelişmiş ülke-
lerden çıkıyor. Yurtdışındaki tekstil 
sektörüne baktığımızda farklı farklı 

kumaşların üretildiğini biliyoruz. Özel-
likle örnek vermemiz gerekirse kendi 
kendini ütüleyen kumaşlar, su geçir-
meyen kumaşlar ve buna benzer birçok 
teknolojik gelişmeye bağlı oluşmuş 
sektörlerde atılımları görüyoruz. Her 
ne kadar bunlar iyi görünse de sağlık 
açısından ne kadar yararlı oldukları ise 
tartışılır. Ülkemiz teknoloji alanında ne 
kadar gelişme gösterirse tüm sektör-
lerde olduğu gibi tekstil sektöründe de 
gelişmeler markalaşmamıza yardım-
cı olacaktır. Örnek vermek gerekirse 
ülkemizden “Mavi Jeans” isimli firma-
mız 50 ülkede 4000’in üzerinde satış 
hacmine ulaşmıştır. Mavi'nin yanı sıra 
“Sarar” firmamız da var. Örneklerimiz 
güzel ama bence sayıları az ne yazık ki 
markalaşmak kolay bir şey değildir.

ERDEM G. ULUTAŞ – PETEK SOYDAN

ATILIM HABER

Fotoğraflar: DEMET GÜMÜŞ

Markalaşma için teknolojik
gelişmeleri sıkı takip etmeliyiz
Atılım Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdem Ünver, tekstil 
sektörü, markalaşma ve bölümleri hakkındaki görüşlerini Atılım Haber ile paylaştı

A

1. Moda Gösterisi

Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 
uçuş eğitim organizasyonu kurulmasına yönelik 
bütün şartları karşıladığını resmileştirdi. Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, Atılım Üniversite-
si’nin başvurusu çerçevesinde, SHY-1 /JAR FCL 
1 şartlarını bütün yönleriyle karşılaması dolayı-
sıyla PPL (A) Hususi Pilot Lisansı ve ATPL (A) Mo-
düler Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı Teorik Bilgi 
Eğitimi için onay verdi. Böylece 11 Ocak 2017 ta-
rihi itibariyle Sivil Havacılık Yüksekokulu onaylı 
bir uçuş eğitim organizasyonu olarak tescillendi.

Gökyüzü eğitimine
onay çıktı
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A.H: Atılım, 20. yılını kutlamasıyla ilgili görüşleriniz 
nelerdir?

Ben 1993 yılından beri akademisyenim. Atılım Üniver-
sitesi’nde ise 2007 yılında yani üniversitemiz tarihi 
bakımından 10. yılında göreve başladım. 20. yıla kadar 
geçen süre içinde gerek akademik ve idari personel, 
gerekse öğrenci sayısında büyük artışlar yaşandı. 
Yabancı uyruklu öğrencilerimiz de hem lisans hem li-
sans üstü programlarımızda daha fazla şu an. Ayrıca, 
burslu öğrencilerimizin sayısı arttı ve öğrenci profili 
bu oranda değişti. Tanınırlığımızın da arttığını düşü-
nüyorum. Buraya ilk başladığımda katıldığım bilim-
sel toplantılarda ağırlıklı olarak “Atılım Üniversitesi 
nerede, İstanbul’da değil mi?” sorularıyla karşılaşır-

dım. Şu an geldiğimiz noktada ise, Atılım Üniversi-
tesi’nin hem konumu hem de elde ettiği başarılar 
açısından tanınırlığı artmış durumda. Tabii ki bu 
gelişmede nitelikli eğitim ve akademik başarı 
konusunun yanı sıra toplumsal sorunlarla ilgili 
ve çözüm üretmeye yönelik yaklaşımımızın da 

büyük payı olduğunu düşünüyorum. Bu arada 
üniversitemiz 20. Yılına ilişkin güzel etkinliklere 

de başladı. Bunlardan biri de oldukça fazla katılımın 
olduğu, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Mer-
kezimizin (KASAUM) Kasım ayı içinde gerçekleşen 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü Paneli” idi. 

“Biz butik bir üniversiteyiz”

A.H: Geçen 20 yıl içerisinde Atılım’da neler değişti?

Aslında biz butik bir üniversiteyiz çok büyük üniver-
sitelerle karşılaştırıldığında şimdi daha çok geliştik. 
Vakıf  üniversitesinde akademisyenler de, idari perso-
nel de öğrenciler de birbirini tanıyabiliyor. Ben bunun 
çok büyük bir pozitif enerji verdiğini dolayısıyla da 
aidiyet duygumuzu arttırdığını düşünüyorum. Vakıf 
Üniversiteleri’nde 10 yılın dahi çok önemli olduğu 
söylenir, inanın ben bunu gözlemleme imkanına 
sahip oldum. 2007 yılında üniversiteye ilk geldiğim-
de üniversite hem alt yapı hem de üst yapı açısından 
bugünden çok farklıydı. Tam olarak binalara geçilme-
mişti, barakalar vardı ve tabii ki öğrenciler kampü-
sü özellikle sosyal imkanlar açısından çok yetersiz 
buluyorlardı. Bu aşamada kampüsün 24 saat yaşana-
bilir bir kampüs olmasının özlemi içindeydik ancak 
belli bir saatten sonra öğrenciler, akademisyenler ve 
idari personel kampüsten ayrılıp gidiyorlardı. Oysa şu 
an geldiğimiz noktada kampüsümüz gün içinde çok 
daha uzun süreler kullanılıyor. Mesela kütüphanemi-
zin olması; öğrencilerin ve personelin hatta Ankara 
halkının buradan sürekli yararlanması sayesinde, 
gün içi daha uzun süreler ve hafta sonları kampüsü-
müz daha aktif ve daha canlı oluyor. Gelinen noktada 
üniversitemiz kampüsünün akşam bile ışıklarının 
yandığını görüyoruz. Bence bu çok önemli bir şey. Gü-
zel gelişmeler bunlar elbette ancak her yerde olduğu 
gibi yapılaşma arttıkça kaybedilen bir bitki örtüsü ve 
yaban yaşamı da var. Burada eskiden çiğdemleri gö-
rürdük her tarafta, yapılaşma arttıkça onları kaybettik 
ama diğer yandan kampüsümüzün yeşil bir kampüse 
dönüşmesine çabaladık. Artık öğrencilerimiz çimler 
üzerinde oturabiliyorlar. Bir doğa parkımız var. Araç 
trafiği çok arttı maalesef ama özellikle yazın az da 
olsa bisiklete binen öğrencileri de görüyorum kam-
püs içinde. Ayrıca sadece sağlıklı bireyler için değil, 
engelli bireyler için de düzenlemelere gidildi zaman 
içinde kampüste. Fakülteler, bölümler ve öğrenci 
sayısı arttıkça kampüs de genişledi elbette. Kampüs 
kullanımına ilişkin çok bariz bir değişimi paylaşa-
yım. Tercih döneminde ve kayıt için öğrenci ve veliler 
geldiğinde kapalı mekanlarda vakit harcarlardı. Şimdi 
ise  yeşilliklerin üzerinde veya banklarda oturabili-
yorlar. Bence bu kampüs Ankara gibi metropolitan 
bir alan için çok büyük bir imkan. Bunun yanı sıra 
teknolojik anlamda da çok ilerledik. Derslerde anlatı-
mı destekleyen farklı ekipmanların kullanımının yanı 
sıra eğitim altyapısını destekleyecek farklı yenilikleri 
de takip etmekteyiz. 

Öğrenci odaklı programlarımız da çok arttı son yıl-
larda. Bu yıl yedincisini yapacağımız ve benim de 

başlangıcından bu yana İşletme Fakültesi temsilcisi 
olduğum “İz Bırakan 50 Öğrenci” programımız bun-
lardan biri örneğin. Bu programda, topluma ve üni-
versitemize yararlı hizmetlerde bulunan çok yönlü 
öğrencilerimiz ödüllendiriliyor. Onursal bir gece olan 
ödül gecesi ise, öğrencilerin aileleri başta olmak üzere 
katılan herkes tarafından büyük beğeni topluyor.

A.H: On yıllık süreç içerisinde kariyerinizde hangi 
önemli dönemeçler oldu?

2007 yılında burada göreve başladığımda Bilkent ve 
Ankara üniversiteleri nedeniyle devlet ve vakıf üni-
versitelerinde çalışmanın yanı sıra Çevre ve Orman 
Bakanlığı’ndaki görev dönemim nedeniyle devlet 
kurumunda çalışma deneyimine de sahiptim. Ancak 
doktoramı tamamlayalı henüz beş yıl olmuştu ve aka-
demik kariyerim için burada önümde uzun bir yol var-
dı. Yanı sıra yönetim deneyimim de yoktu. Burada beş 
yıl bölüm başkanlığı, yedi yıl Meslek Yüksek Okulu 
Müdürlüğü ve iki yıl da KASAUM’un müdürlüğünü gö-
revlerinde bulundum. Şu an halen devam eden bölüm 
başkan yardımcılığı görevim var. Bu görevler benim 
akademik kariyer konusunda kendime ayıracak za-
manımı oldukça sınırlasa da özellikle yedi yıl süreyle 
çok genç yaşta üyesi olduğum üniversite senatosu 
görevimin bana yönetim becerileri kazandırmak 
anlamında büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. 
Yanısıra 2014 yılını akademik kariyerim açısından en 
güzel yılım olarak görüyorum çünkü Doçent oldum. 
Ayrıca aynı yıl, benim için çok onursal bir görev olan 
ve halen büyük deneyimler kazanmamı sağlayan 
UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Kurumu) Türkiye Milli Komisyonu’na seçildim. Aka-
demik çalışmalarımın yanı sıra, uzmanlık alanım olan 
sürdürülebilir turizm ve toplum temelli turizm konu-
larının Türkiye için oldukça önemli olması nedeniyle 
gerek kırsalda yerel halk ve diğer paydaşlara, gerekse 
kamu kurum ve kuruluşlarında konu ile ilgili meslek 
disiplinlerine verdiğim eğitimler; davetli konuşmalar 
ve projelere yaptığım akademik danışmanlıklar ile 
bilim komitesi üyelikleri de benim için önemli dene-
yimler oldu.

“Öğrenci danışmanlığı üniversitemizde önemli”

A.H: Size göre Atılım’ın geçmişteki öğrencileri ile şim-
diki öğrencileri arasında farklılıklar var mı?

Çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum. Kendi 
bölümüm üzerinden örnek vermek isterim. Önceleri 
öğrencilerin birçoğu ücretli olarak okuyorlardı, fakat 
son yıllarda burslu öğrenci alıyoruz. Burslu öğrenci-
ler  bize çok büyük bir mali külfet getiriyor elbette, bu 
anlamda Mütevelli Heyetimizin her zaman bölümü-
müze olan büyük desteğine müteşekkiriz. Ama bunun 
yanı sıra öğrencilerin profili çok değişti, daha dona-
nımlı öğrenciler bizi tercih etmeye başladı. Bölüme 
yerleşme yüzdeleri ve başarı puanları  yükseldi. Bu 
durum eğitimine devam eden öğrencilerin akademik 
başarılarına yansımakta ve yanı sıra üniversitemizin 
Erasmus, yan dal ve çift anadal gibi programlarına 
olan ilgilerini de arttırmakta.

Öğrenci danışmanlığı Atılım Üniversitesi’ne başladı-
ğım günden bu yana çok önemli. Özellikle bizim gibi 
öğrenci sayısı fazla olmayan bölümlerde danışmanlı-
ğın öğrencilere çok büyük faydasının olduğu kesin. İlk 
zamanlar öğrenci velilerinin bu sürece çok daha fazla 

Topluma hizmette
örnek üniversiteyiz

Doç. Dr. Gül Güneş

DEMET GÜMÜŞ – CENNET UĞUR

Atılım Üniversitesi, 20’nci gurur yılını “Girişim, Gelişim, Değişim” sloganıyla kutlamayı 
sürdürüyor. Atılım ailesi içerisinde uzun yıllardır eğitimdeki bu gurura tanıklık eden 

isimler de Atılım Haber’in konuğu oluyor

tılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşlet-
meciliği Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. 
Dr. Gül Güneş, üniversitedeki kariyerine 

ilişkin anılarını ve görüşlerini Atılım Haber ile 
paylaştı ve “Üniversitemiz kurulduğundan beri 
Atatürk ilkelerine bağlı kaldı, kalmaya da devam 
edecek. Bu sayede daha çok başarılar elde edile-
cektir. Sadece eğitim değil topluma hizmet konu-
sunda da örnek üniversiteyiz” dedi.

Atılım ailesine katılmadan önce Ankara Üniversi-
tesi ve Bilkent Üniversitesi’nde görev alan Güneş, 
devlet üniversitelerinde akademisyenler açısından 
yöneticileriyle rahat bir iletişim ortamı bulunma-
dığını belirterek, Atılım’da yöneticilerle çok hızlı 
iletişim kurulabildiğini vurguladı. Bunun yanı sıra 
Atılım’ın öğrenci danışmanlığına çok önem verdi-
ğini kaydeden Güneş, bu nedenle de öğrenciler ile 
akademisyenler arasında daha kuvvetli bir diyalog 
olduğunu ifade etti.
 
Atılım Üniversitesi bünyesindeki Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (KASAUM) 
varlığına da işaret eden Güneş, sadece akademik 
başarı ve nitelikli eğitim konularında ilerleme de-
ğil Atılım’ın toplumsal cinsiyet eşitliği konusun-
daki çalışmalarıyla da örnek olduğunu söyledi. 

Doç. Dr. Gül Güneş’in, Atılım Haber’in sorularına 
yanıtları şöyle oldu:

A
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müdahale ettiklerini ve dönem içi okulda çok fazla 
bulunduklarını bu durumun da olumsuz sonuçlar ya-
ratabildiğini gözlemlerdim. Şimdilerde ise danışman-
lık sürecinin çok daha iyi işlediğini ve öğrenci velile-
rinin de çok nadir okulda bulunduklarını görüyorum. 
Bence bu da olumlu bir gelişme öğrencilerin özgüven 
kazanabilmeleri adına.

A.H: Atılım Üniversitesinin öğrencilere sağladığı im-
kanlardan memnun musunuz?

İlk zamanlar projeksiyonlar sınırlı sayıdaydı, bilgi-
sayarlarla sunum imkanı yaygın değildi ve uzaktan  
eğitim imkanı yoktu. Oysa şu an akşamları ön lisans, 
lisans ve yüksek lisans düzeyinde sesli görüntülü 
uzaktan eğitim derslerimiz de oluyor. Atılım Üniversi-
tesi eğitim teknolojisi alanındaki gelişmeleri çok ya-
kından takip ediyor ve öğrenci lehine düzenlemelere 
gidiyor. Geldiğimiz bu noktada öğrenciler her ortam-
dan ders materyallerine ulaşabiliyor. Kütüphanemi-
zin ders çalışma ortamı ve kaynağa erişim açısından 
sağladığı avantajları yine vurgulamak isterim. Ayrıca 
üniversitemizde yapılan tüm kongre, konferans, panel 
ve söyleşi benzeri etkinlikler kaydediliyor ve açık ar-
şivimizde yer alıyor. Lisans üstü programlarımız için 
Akay’da yer alan enstitümüz de büyük bir olanak. Bu 
sayede çalışan kişiler de akşam saatlerinde yapılan 
derslere katılabiliyor. İş hayatlarına ara vermeden 
eğitimlerine devam edebiliyor. Kampüs alt ve üst yapı 
gelişiminden daha önce bahsetmiştim. Mezun öğren-
cilerimiz bizleri ziyaret ettiklerinde kendileri de bu 
gelişimi gözlemliyor ve üniversite nasıl da değişmiş 
gurur duyduk diyorlar. LAP (Lisans araştırma pro-
jesi) sayesinde daha öğrenciyken bilimsel bir proje 
deneyimi kazanmaları da büyük bir avantajdır bana 
göre. Üniversite tercih döneminde ekibimizde yer alıp 
bizlere destek olan öğrencilerimiz de çok.

Kütüphanemizin çok geç saatlere kadar açık olma-
sı çok önemli ve sadece kendi öğrencilerimiz değil 
dışarıdan da çok fazla kişi kütüphaneden yararlanı-
yor. Kütüphanemizde Ankara arşivimiz var. Bu arşiv 
Türkiye’de bulunan sayılı arşivlerdendir. Birçok insan 
kütüphanemizin kaynaklarından yararlanmak için 
buraya geliyorlar

Atılım’da yönetim ile açık diyalog 

A.H: Sizce vakıf üniversiteleri ile devlet üniversiteleri 
arasındaki farklar nelerdir?

Ankara Üniversitesi’nde 9 yıl kadrolu, 5 yıl yarı za-
manlı ve Bilkent Üniversitesi’nde de yarı zamanlı gö-

rev yaptım. Devlet üniversitelerinde çok daha büyük 
bir kurumsallaşma söz konusu olabiliyor. Ama diğer 
taraftan biz akademisyenleri ilgilendiren en önemli 
konulardan biri olan üst yönetime acil konularda ula-
şabilme hususunda ben burada bugüne kadar  hiçbir 
sorun yaşamadım. Burada Rektör Hoca dahil üst yö-
netim iletişime çok açık, aramızda mail ile dahi olsa 
bir diyalog söz konusu. Bunun  çok büyük bir avantaj 
olduğunu düşünüyorum. Devlet üniversitelerinde ise 
bu iletişim  ancak  uzun süre beklemeyi gerektiren 
randevularla sağlanabiliyor. Mail ile iletişim konu-
sunda ise çoğu zaman geri dönüşler olamayabiliyor.

A.H: Geçtiğimiz yıllar Atılım Üniversitesi beklentileri-
nizi karşıladı mı?

Atılım Üniversitesi’nin Atatürk ilke ve hedeflerine 
bağlı çizgisi benim için her zaman motive edici bir 
etmen oldu. Ayrıca gerek akademik gerekse idari 
personel açısından sayıca az oluşumuz ve herkesin 
birbirini az çok tanıyor olması da mutluluk verici oldu 
benim için. Özellikle içinde bulunduğumuz dönem ve 
yaşanan toplumsal olaylar neticesinde bir iş yerine 
mutlu gelip gitmek önemli bir kriter. Üniversitemizin 
nitelikli eğitim ve akademik çalışma anlamındaki ba-
şarıları hepimizi mutlu ediyor. Ayrıca, üniversitemiz 
hem toplumsal sorunlara yönelik çözümler üretme-
ye çabalıyor hem de kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
içinde çalışıyor. Bu yıl Mart ve Kasım ayları içinde 
iki defa KASAUM olarak tüm Üniversite genelinde 
Yenimahalle Belediyesi Kadın Sığınmaevi’ne yardım 
kampanyası gerçekleştirdik örneğin. Böylesi güzel ça-
lışmaların yapıldığı bir Üniversitenin mensubu olmak 
beni mutlu ediyor.

A.H: Üniversitemizde unutamadığınız bir anınızı bi-
zimle paylaşabilir misiniz?

Ben buraya ilk geldiğimde mezuniyet törenleri Rek-
törlük binasının önünde yer alan çok küçük bir alanda 
yapılırdı. O zamanlar henüz Kütüphane binası ve 
önünde yer alan meydan da yoktu. Takdir edersiniz 
ki yaz sıcağında ve Haziran ayında akademik ve idari 
personelin yanı sıra törene katılan veliler ve öğrenci-
ler sıkışık durumda saatlerce ayakta durmaya çalışır-
lardı. İnsanlar şemsiyelerle güneşin etkisini azalt-
maya çabalar bu durumda da törene katılan kişiler 
arasında görüş açısı engellenenler arası tartışmalar 
yaşanırdı. Gerçekten o törenler bir izdihama dönüşe-
bilirdi. Ama şimdi geldiğimiz noktada, amfi tiyatro ya-
pıldıktan sonra çok görkemli mezuniyet törenlerimiz 
oluyor. Her sene İstiklal Marşımız esnasında orada 

birçok öğretim elemanı, idari personel ve  öğrenciyle 
çekilen o fotoğraflara baktıkça gururlanıyorum nere-
den nereye geldik diye. Dolayısıyla bu benim için en 
önemli anıdır diyebilirim. 

Atılım’ın farkı uygulamada

A.H.: Atılım’ı diğer üniversitelerden ayıran unsurlar 
nelerdir?

Pozitif bilime ve nitelikli eğitime verdiği önem, bu ko-
nuda sürekli yeniliklere yönelik arayış içinde olması, 
Atatürk ilkelerine bağlı çizgisini  koruması, toplumun 
her kesimine hizmet ederken sadece araştırma ve 
eğitimle değil sosyal sorunlara getirdiği çözümlerle 
de adından söz ettirmesi. Uygulamalı eğitime, sana-
yi ve kurumlarla işbirliğine önem vermesi. Yanı sıra 
daha önce de aktardığım gibi öğrenci danışmanlığı 
konusunda senelerdir diğer üniversitelere kıyasla çok 
etkin bir destek vermesi.

A.H: Atılım Üniversitesi öğrencilerine yönelik mesaj-
larınızı alabilir miyiz?

Sadece Türkiye değil tüm Dünya çok farklı bir süreç-
ten geçiyor. Üstelik bu durumun yaratacağı sonuçları 
kimsenin tam olarak bilmesi de mümkün gözükmü-
yor. İşte bu süreçte öğrencilerimize düşen görev de 
düzenli çalışmak ve olumsuzluklar karşısında ümit-
sizliğe kapılmayıp daha iyisini yapabilmek adına 
çaba sarfetmek olmalı. Bir aile gibi olmalıyız burada 
ve hep birlikte hareket etmeliyiz güçlüklerin üstesin-
den gelebilmek adına. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz 
bizler için bir umut ışığı olmalı, bizler de onlar için 
her gün iyiye ve doğruya ulaşabilmenin yolunu göste-
ren birer örnek eğitmen olmaya çabalamalıyız. Bunu 
yaparken başarı olmamalı tek kriterimiz. İnsanların 
birbirine ve diğer canlılara eziyet etmediği; herkesin 
farklı görüşlere saygı duyduğu; çatışma kültürü içinde 
değil, birlikte hareket etme duygusu içinde olduğu bir 
eğitim ortamını birlikte yeşertmeliyiz. Öğrencilerimiz 
şunu asla unutmamalı; her insan ne yaparsa öncelikle 
kendi için yapıyor aslında. Elbette çok çalışmak ve 
sürekli gayret içinde olmak zor olabiliyor bazen, ama 
kişi bu çabaların hepsinin ileride kariyerleri açısın-
dan büyük fayda sağladığını yaşayarak görüyor. Bu 
nedenle de üniversitemizin onlara sunduğu Erasmus, 
yan dal, çift ana dal ve burada teker teker ismini 
sayamadığım çok farklı imkanlarından yararlanmak 
için çaba sarfetmelerini onlara önerim. Türkiye’nin 
yarınları için bizim en önemli umudumuz olan öğren-
cilerimizin hepsini sevgiyle kucaklıyorum.

Karelerle
Atılım'ın
20 yılı

İdari Bina

Amfi Tiyatro

Rektörlük Binası

Nizamiye
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CENNET UĞUR

NİHAL SEVİNDİMİZEL AYDIN

İngiltere’de The Guardian’ın başı çektiği gazetecilik-
te kayda değer yazılı/dijital medya kuruluşları, artık 
pek çok konuyu “infografik” aracılığıyla görselleşti-
rerek haberleştiriyor. Dünyada televizyon karşısında 
gücünü yitirme tehlikesi yaşayan yazılı basın gelene-
ği açısından yeni mücadele yöntemi olan infografik 

habercilik, aynı zamanda “veri gazeteciliği” ile yakın 
işbirliği içerisinde gelişme gösteriyor. Türkiye’de ise 
Anadolu Ajansı’nın internet sitesinde özel bölüm aça-
rak hayata geçirdiği infografik habercilik, okuyucular 
açısından okuma kolaylığı sağlaması yanı sıra görsel-
liğiyle de akılda kalıcı oluyor. 

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bö-
lümü de, Gazetecilik dersleri kapsamında öğrencilere 
her türlü iletişim çalışması kapsamında grafik tasarı-
mı bilgisi ile yazılı metinleri kaynaştırabileceğini an-
latıyor. Öğrenciler, infografik çalışmaları bakımından 

ilk ürünleri ise Atılım Üniversitesi ile ilgili geliştirildi. 
Bu çalışmaları, Atılım Haber’in sayfalarında bulacak-
sınız. 

İnfografik nedir? İnfografik, kısaca bilgiyi görsel ola-
rak grafikler aracılığıyla ifade etmektir. Karmaşık ve 
yoğun verilere dayalı ham bilgileri, kolay ve anlaşılır 
hale dönüştürme ve görselleştirme çalışması olarak 
kabul edilmektedir. İnfografikler, iş hayatında ra-
porlamalarda kullanıldığı gibi medya kuruluşlarınca 
haber şeklinde veya reklamlarda ürün tanıtımlarında 
kullanılmaktadır

Neden infografik
habercilik önemli?
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nşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
Haziran 2014’te mezun olan İhsan 
Doğaç Usta, aynı zamanda “Girişim-

cinin Atılımı Programı”nı 2013 yılında 
tamamlayan gençlerden birisi. Şimdi 
Afrika kıtasında Liberya’da iş hayatına 
devam eden Usta, Atılım Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği diplomasıyla bir 
altın madeni inşaatı projesinde görev 
yapıyor.

İş hayatını 6 haftada Liberya’da ve 2 
hafta Türkiye’de olmak üzere yoğun bir 
tempo içerisinde geçiren Usta, mezun 
olduğu TÜBİTAK destekli “Girişimcinin 
Atılımı Programı”na da geçtiğimiz yıl 
içerisinde konuk oldu. 

İhsan Doğaç Usta, Atılım ailesinde 
edindiği bilgiler, aldığı eğitim ve şim-
diki işi konusunda Atılım Haber’in de 
sorularını yanıtladı. 

A.H.: Bize kendinizden bahseder misi-
niz?

Lisans eğitimi olarak Harp Okulu’nda 
üç sene okuduktan sonra benim için 
uygun olmadığına karar verdim. Bu-
nun üzerine Atılım Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’ne yatay geçiş 
yaptım. Fark derslerini vererek 2014’te 
mezun oldum. Annem öğretmen, babam 
da asker. Okulda iken onlara yük olma-
mak için Erasmus, Work and Travel gibi 

programlara katılamadım. Ama “Gi-
rişimcinin Atılımı Programı”na katıl-
dım.  İyi ki de katılmışım. Bu program 
sayesinde yenilikçilik ve girişimcilik 
konuları ile tanıştım.

Bakan’a ayaküstü iş fikri sunumu

A.H.: Bu eğitimden kazanımlarınız 
konusunda bize elle tutulur bir örnek 
verebilir misiniz?

Örneğin asansör sunumu diye bir şey 
öğrenmiştik. En fazla 1-2 dakikada iş 
fikrini karşındakine anlatabilir misin? 
Biz bunu öğrendik, sonra ben pat diye 
oturduğum apartmanda Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi Bakanı Fikri IŞIK ile asansör-
de karşılaştım ve gerçekten de ona o 
kısacık sürede iş fikrimizi sundum. 

A.H.: Sonra ne oldu, o işi kurdunuz mu?

O iş üzerinde ciddi ciddi çalıştık. Çok 
iyi de bir takımımız vardı. Sanayi 
Bakanlığı’na sunumu yaptık. Ancak 
olmadı. O sırada ben de mezun olmuş-
tum. Staj yapmış olduğum yer aradı ve 
bana mezunsan gel başla dedi. Ben de 
Temmuz 2014’te işe başladım. O günden 
bu zamana da çalışıyorum.

Afrika’da edindiği tecrübe

A.H.: Peki girişimcilikten vazgeçerek 
sadece mühendis olarak mı kariyerinizi 
planlıyorsunuz?

Hayır, ama şu an işimi seviyorum. Tec-
rübe ediniyorum. Hem de çok değerli 
tecrübeler. Mesela çalıştığım şirkette 
CEO’ya direkt rapor veriyorum. Şir-
ketimizde 200 Türk personel var. Bir 
de Hollandalılar, Çekler, Liberyalılar, 
İngilizler var. Hepimiz İngilizce kul-
lanıyoruz. Ama yabancılar bir sorun 
olduğunda bana geliyorlar ve benden 
yardım istiyorlar çünkü diğer Türk 
çalışanlardan farklı olarak İngilizcem-
den dolayı onlarla çok sağlıklı iletişim 
kurabiliyorum.

Bir de Türkiye’deki inşaat mühendisleri 
betonu hazır alırlar. Afrika’da ise beto-
nu oluşturan materyalleri de biz sağlı-
yoruz. Mesela kum.. Biz orada kumu da 
arayıp bulup sahaya getirtmek zorun-
dayız. Bunlar benim için hep deneyim. 
Orada yerli halk içme suyu bulamıyor. 
Ya da cep telefonları var ama evlerinde 
priz yok. Bizim şirkette çalışan yerliler  
çok mutlular çünkü işe gelince telefon-
larını  prize takıyorlar. Bütün gün şarj 
edip eve gidiyorlar. Müthiş bir yokluk 
var orada. Yokluktan ormanda ne bulur-
larsa onu yiyorlar. Böcek topluyor, onla-

rı yiyorlar. Maymunları yemekten bizim 
bulunduğumuz alanda maymun kalma-
mış. Tarım yok, pirinç ekip sabah öğlen 
akşam pirinç yiyorlar. Bu ortamda iş 
yapmak Türkiye’de kazanamayacağım 
problem çözme becerimi geliştiriyor. 

Tüm bu deneyimlerden sonra belki ile-
ride kendi işimi kurarım. Henüz bilmi-
yorum. Daha çok önüme gelen fırsatları 
değerlendirmeye çalışıyorum. 

Atılım’daki eğitim değeri: İngilizce

A.H.: Atılım’daki öğrencilere önerileri-
niz ne olabilir?

İngilizce, İngilizce ve İngilizce… Mutla-
ka okullarında verilen İngilizce eğiti-
min değerini  bilsinler. İş hayatında 
onları başkalarının önüne geçirecek en 
önemli etkenlerden birisi.

İkincisi staj. Staj yapmayı fırsat ola-
rak görmeleri gerekiyor. Fotokopi bile 
çekiyor olsalar, yaptıkları işi ciddiye 

alsınlar. Ben stajda işimi iyi yaptım. 
ODTÜ’den ve başka üniversitelerden de 
stajyerler vardı. Ama sonra beni tercih 
ettiler. Bunun sebebi işi ciddiye almam 
diye düşünüyorum.

A.H.: “Girişimcinin Atılımı Programı” 
için görüşleriniz neler?

Bu programı şiddetle tavsiye ederim. 
Her geçen sene daha da profesyonel-
leşen bu eğitim, geleneksel şekilde 
kitap defterle yürütülen bir akademik 
program olmanın ötesinde, gerçek iş 
hayatında uygulayabileceğiniz önemli 
noktaları öğreten farklı bir program. 
Ayrıca bu programda bulunmanın 
amacı sadece sertifika değil. Bence asıl 
amaç burada kazanılacak becerilerle 
birlikte bir girişimci ruhu kazanmak. 
Girişimci bir ruha sahip olduğunuzda 
normal hayatınızda dikkat etmediğiniz 
ayrıntılara daha fazla dikkat ederek 
hayatınızda düşünmediğiniz fırsatlarla 
karşılaşabilir ve bu fırsatları değerlen-
direbilirsiniz.

Afrika’da
Atılımlı bir
genç mühendis

ELİF KALAYCI

Atılım Üniversitesi mezunu İhsan Doğaç Usta, eğitimi sırasında 
edindiği mesleki bilgileri yanı sıra girişimcilik becerilerini 
bugünlerde Afrika’da ortaya koyuyor

İ
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Kurumsal tanıtım hep Atılım’da

tılım Üniversitesi, neredeyse her hafta gele-
cekte üniversite öğrencisi olacak liselileri ya 
ev sahibi olarak ağırlıyarak ya da onları okul-

larında ziyaret ederek bilgilendirmeyi sürdürüyor. 

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü’nün yürüt-
tüğü faaliyetler çerçevesinde; son olarak 15 Şubat’ta 
Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi’nden 100 öğrenci 
ve öğretmen Atılım’a konuk oldu. Liseli öğrenciler, ilk 
önce Mühendislik Fakültesi Kemal Zaim Sunel Kon-
ferans Salonunda Mekatronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Erden tarafından, bölüm 
ve meslek hakkında bilgilendirildi. Sonrasında öğren-
cilere Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürü Eftal Erel, 
“Üniversite Amaç Değil Araçtır” konulu sunumunu 
yaptı.

Ankara İncek Okyanus Koleji öğrencileri ve öğretmen-
leri ise, 12 Ocak günü İncek Kampüsü’ndeydi. Tanı-
tım Uzmanı Efe Eryurt’ın eşlik ettiği öğrenciler Sivil 
Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğretim üyesi 
Serdar Taşbilek hocamız Pilotaj Bölümü hakkında 
öğrencilere sunum yaparak detaylı bilgi verdiler.

Bursa Sınav Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 28 Ara-
lık 2016’da Atılım’a misafir oldu. Uzman Sedat Kara-
çayır’ın eşliğinde öğrencilere, Atılım’ın giriş koşulları, 
öğrenci kulüpleri, eğitim ücretleri ve değişim progra-
mı fırsatları tanıtıldı.

Eğitim fuarlarına katılım

Atılım Üniversitesi, ayrıca 10 Şubat’ta “3. TED Anka-
ra Koleji Eğitim Fuarı” katıldı. Kurumsal İletişim ve 

Tanıtım Müdürlüğü’nden uzmanlar Sedat Karaçayır, 
Emre Cihan ve Efe Eryurt ile birlikte öğrenciler Hukuk 
Fakültesi’den Kübra Bulut, Mekatronik Mühendisliği 
Bölümü’nden Ceren Doğan, Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Bölümü’nden Gülsen Köroğlu tanıtım faaliye-
tinde görev aldı.

İlki 26 Aralık 2016’da düzenlenen İncek Okyanus Ko-
leji Üniversite Tanıtım Fuarı’nda da Atılım Üniversite-
si’nin tanıtımı gerçekleştirildi. 

3. TED Samsun Koleji Üniversite Tanıtım Fuarı ise, 16 
Aralık 2016 günü gerçekleşti. Yurt çapındaki arala-
rında Atılım’ın da bulunduğu 10 vakıf üniversiteleri 
katılımıyla gerçekleşen organizasyona TED Samsun 
Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katılım gösterdi.

ATILIM HABER

Atılım Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Müdürlüğü’nün organizasyonuyla özellikle lise öğrencileri hedef alınarak 
yürütülen faaliyetler etkin şekilde devam ediyor

A
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The Preparatory School at Atılım University

he preparatory school at Atılım University, the 
biggest department at Atılım. 1260 students 
study at preparatory school. it is a big school 

for language studying in Turkey, most of the students 
need to study at preparatory school before they can 
study at their departments.

The students have to study English language and pass 
the proficiency exam before starting the Academic 
studying, actually that is for students who will study 
the academic in English otherwise the students who 
study at their departments in Turkish do not need to 
attend the preparatory school. According to the direc-
tor of the preparatory school Abdullah Ertaş, there are 
about 12 international students at preparatory school, 
mostly the reason for this small number is, that most 
of the international students come to university and 
they know English already. They pass proficiency 
exam without further need to improve their skills. 
As the director at preparatory school said " there are 
about 91 workers (teachers, staff and also including 
the director), about 87 of them are teachers at school”.
According to the director there are about 54 classes 
at preparatory school and normally there are about 20 

students in each class to a maximum of 24 students. 
The director hopes to have more and more classes in 
the future. Actually the building used for teaching 
English, is one of the oldest buildings on the campus, 
although a new building is already being constructed. 
If we are talking about the problems in the school 
mostly they are the habits of the students, especially 
the new students. Actually the students come from 
secondary school with some different habits which 
are not acceptable at university life, so the teacher 
during their classes are trying to change these habits, 
or in other words the teachers try to make the stu-
dents ready for the next stage, university life.
Based on the director Abdullah Ertaş, "In the school 

we do not have many problems with our students, the 
problems are just normal problems which any teacher 
or any student may face during studies of a foreign 
language. For the textbooks, this year the prepara-
tory school uses new books for the first time and the 
students could buy the books from the bookstore at 
the university and they do not need to buy it somew-
here outside of the campus. At preparatory school 
there are 4 levels A, B, C, D. The students who start at 
level D, the lowest level, have to pay about 600 TL and 
the students who start at level A, the highest level, 
have to pay 150 TL. At preparatory school the Turkish 
students study together with international students 
and that helps both parties to learn English better and 
improves each other’s knowledge and understanding 
of different cultures etc.

Is there any difficulty at the school?

One of the difficulties which the teachers face in the 
school are; the students do not speak English at home 
or outside of the school they just speak English du-
ring their classes and that makes learning a new lan-
guage more difficult for them. For Atılım University 
which is in Akay, according to the director of prepa-
ratory school Abdullah Ertaş “The last years we have 
had classes in Akay especially for foreign students 
but from this year all our classes are taught at Atılım 
University in Incek, the main campus" About the teac-
hers of the school, they are 87 teachers, some of them 
are international from other countries such as Iran, 
Pakistan and Great Britain. The preparatory school 
is planning to increase the number of the internati-
onal teachers especially the ones coming from Great 
Britain. The preparatory school has high success rate 
during the last years, at 2015/2016 education year the 
success rate was about 94%.

The proficiency exam, the exam which the students 
take before starting to study at any university has a 
testing unit which is responsible for creating efficient 
proficiency exams. The testing unit consists of about 
5 to 6 teachers who create these exams carefully. 
They are also teaching classes simultaneously, but 
with less hours compared to a normal teacher. Each 
year the prep school has 4 proficiency exams, one in 
January, one in June, one in August and one in Sep-
tember, which is for the new students.

Lastly the director of the preparatory school Abdullah 
Ertaş thanks Atılım News students for this interview 
and he emphasizes that, they are doing their best to 
teach Atılım's students the English language required 
to be successful.

ASMA ATTAWEIL - CHRIS SCHWARZINGER

The director of preparatory school at Atılım University Abdullah Ertaş gave special interview to Atılım News. Ertas explained the 
school’s goal as the part of Atılım’s education

T

tılım Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğrencileri, 
“Uluslararası Altın Kep Aşçılar Yarışması”nda bu yıl üçüncü oldu. Yarış-
mada 31 üniversitede eğitim alan öğrenciler yarışırken Atılım ailesi ma-

dalya gururu yaşadı. Antalya’da 19 Ocak günü düzenlenen yarışmada ulusal ve 
uluslararası üne sahip şef aşçıların oluşturduğu jüri tarafından değerlendirme 
yapıldı. Atılım öğrencileri Ayşenaz Dönmez, Özge İzgi, Kübra Köseoğlu’ndan oluşan 
ekip, “yemekler” kategorisinde üçüncülük ödülünü, “Sumak Ekşili Elma Dolması” 
ile aldı. Ekip, bronz madalyaları yanı sıra Atılım’a kupa kazandırdı. Öğrencilere 
hazırlık sürecinde Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı 
ve Sheraton Hotel Executive şefi Zeki Açıköz, Araş. Gör. Buğra Erdal ile AZN Genel 
Müdürü Osman Özer’in gösterdiği desteklerle başarıya ulaşıldı.

Altın Kep Aşçılar’da 
madalya sevinci
A
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BİR DERS MİDİR?

Hayata Atılım Programı, yeni bir öğrenim 
kanalıdır. İçinde yaşadığımız çağın ruhuna 
uygun olarak, belli bir içeriğin anlatımından çok 
“paylaşım” esasına dayalı bir programdır.

İŞLEYİŞ NASILDIR?

Hayata Atılım Programı, her dönemde düzenle-
necek konferanslardan oluşmaktadır. Öğrencile-
rin �ziken katılımları gerekmektedir.

AMACI NEDİR?

Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, mezun 
olmadan önce kazanmaları beklenen “entelek-
tüel birikimi” bir içerik olarak değil, bir beceri 
olarak kazandırılması amaçlanmaktadır.

DÜNYA GÖRÜŞÜ

Atılım Üniversitesi Hayata Atılım Programı, hiç 
bir dünya görüşüne hizmet etmeyi amaçlamaz. 
Akademi’nin ruhunu oluşturan, kendi kendine 
soru sorma felsefesini öğrenciye kazandırmayı 
amaçlar.

KİMLER YARARLANIR?

2011-2012 akademik yılında Hazırlık sınıfından 
başlayarak her yıl sürecek Atılım Üniversitesi 
öğrencilerine özel bir programdır.

GÖRÜŞ FARKLILIKLARI

Hayata Atılım Programı kapsamında yer alacak 
her içerik ve mesaj, Atılım Üniversitesi öğrencisi-
nin, dünyayı daha doğru anlamasına katkı 
sağlayacak bir fırsattır. Üniversite, öğrencilerim-
ize, konuşulan �kirleri benimseyip kabullenmek 
veya reddetmek dışındaki seçenekleri önermek-
tedir.

HAYATA
ATILIM

hayataatilim@atilim.edu.tr

ATILIM HABER

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yönetimi, Atı-
lım Üniversitesi ile işbirliği olanaklarını görüşmek 
üzere İncek Kampüsü’ne 3 Şubat günü ziyarette bulun-
du. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı 
Jandarma Tuğgeneral Nurettin Alkan, ekibiyle birlikte 
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kaptan’ın misafiri 
oldu. Ziyaret sırasında Akademi yönetiminden Başkan 

Yardımcısı Jandarma Albay Muhsin Gökdağ, Fakülte 
Dekan Yardımcısı Jandarma Albay Dr. Murat Darçın, 
Enstitü Müdürü Jandarma Albay Dr. Gökhan Sarı, Ens-
titü Müdür Yardımcısı Jandarma Albay Dr. Talha Övet 
ile Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Anabilim Dalı 
Başkanı Jandarma Albay Dr. Cenker Korhan Demir de 
hazır bulundu.

Atılım,
askeri eğitim için 
işbirliğine hazır
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Atılım E-Sports
hız kesmiyor!

-Sports, günümüzde geniş kitle-
lere seslenen online oyunlar ve 
bu oyunların çevirimiçi oynan-

masını sağlayan oyun platformları 
(Steam, Origin, U-Play vs.) altyapısı ile 
spor dalı haline gelmiş etkinlik olarak 
tanımlanıyor.  Dünyada pek çok üniver-
site gibi Atılım Üniversitesi de, oyun 
tutkunları öğrenciler sayesinde Atılım 
E-Sports Kulübü’ne dolayısıyla da takı-
mına ev sahipliği yapıyor.

Atılım E-Sports Kulübü, son yıllarda 
Atılım Üniversitesi adını yarışmalarda 
başarıyla duyurmuş ve kampüs içeri-
sinde de etkinliklerini arttırmakta. Bu 
çerçevede Atılım Haber’in sorularını 
yanıtlayan Atılım E-Sports Kulübü Baş-
kanı Gamze Keser, yeni dönem için he-
deflerini ve kulübe katılım için beklen-
tilerini anlattı. Aynı zamanda Yazılım 
Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi 
olan Keser, takım olmanın anahtar rol 

oynadığı bu modern sanal spor aktivi-
teleri hakkında detaylı bilgi de verdi. 

Öncelikle e-sporları diğer spor dalların-
daki takım oyunları gibi bir takım oyu-
nu olarak görmek gerektiğini kaydeden 
Keser, bu oyunlar içerisinde nasıl futbol 
veya basketbolda bir mevkide görev 
alınıyorsa e-sporda da her oyuncuya 
özel görevler bulunduğunu söyledi. 
Her oyuncu açısından oyundaki rolü 
derecesinde sorumluluklar düştüğünü 
belirten Keser, oyun sırasında mutla-
ka takım stratejisine bağlı kalınması 
gerektiğini de ifade etti. 

Atılım E-Sports Kulübü Başkanı Keser, 
sorularımızı şöyle yanıtladı:

A.H.: Önümüzdeki günlerde üniversi-
teler arası yaklaşan bir turnuva veya 
turnuvalar var mı?

Atılım E-Sports olarak yeni üyeleri-
mizle kaynaşmak ve onlarla etkileşi-
me girmek için geçtiğimiz haftalarda 
Leaugue of Legends (LOL) ve Counter 
Strike:Global Offensive (CS:GO) oyunla-
rına ilişkin turnuvalarımız oldu. Okul-
lar arası turnuvalar için birçok üniver-
site ile iletişime geçtik ve sponsorlar 
aracılığıyla büyük çaplı bir üniversite-
ler arası turnuva organizasyonu ger-
çekleştirme kararı aldık. Bu turnuvalar 
netleştikçe de duyurularını yapacağız. 

A.H.: Yakın gelecekte başka projeleriniz 
veya aktiviteleriniz olacak mı?

Atılım Üniversitesi Convention kısaca 
ATUCON adında bir etkinlik düzen-
lemek istiyoruz. Bu etkinlik, ağırlıklı 
olarak Cosplay (Role Play) içeren Ani-
me, Çizgi Roman veya Süper Kahraman 
olarak bildiğimiz karakterleri canlan-
dırmak üzere katılımcılar tarafından 
kostümler giyildiği ve oyunlar oynan-
dığı sosyal bir eğlence organizasyonu 
olacak. Benzerleri Ankara'daki bazı 
üniversitelerde sürekli düzenlenmekte 
ve bizlerde katılmaktayız. Atılım Üni-
versitesi öğrencileri olarak düşündük 
ki madem biz bu tarz organizasyonları 
seviyoruz; o zaman Atılım E-Sports 
olarak neden üniversitemizde bu türde 
bir organizasyon yapmalıyım dedik. 
Hedefimiz de ilk denemeyi yapmak. 
Bu organizasyonumuza, sadece Cosp-

lay değil FRP ve bilgisayar oyunlarını 
seven herkesi bekliyor olacağız. 

A.H.: Öğrenci arkadaşlarınıza mesajınız 
var mı?

Atılım E-Sports Kulübü her geçen gün 
daha da büyümekte ve yeni üyeler 
edinmekte ve bu üyeler ile gelişmek-
te olup elimizden geldiğince etkinlik 
yapmaya çalışıyoruz. Yeni üyelerimiz, 
öğrenci kulübümüz ile yalnız kalmayıp 
okulda ortak noktaları ve zevklerini 
paylaşabildiği bir sosyal ağ ortamı-
nı arkadaşlıklar ile pekiştirme şansı 
buluyor. Oyun severlerin halinden oyun 
sever anlar haliyle diyebiliriz.

İSMAİL SERKAN KAYA

Atılım Üniversitesi’nin online oyun tutkunu öğrencileri tarafından kurulan E-Sports Kulübü (Elektronik Sporlar), yeni eğitim yılına 
hız kesmeksizin turnuvalar ve gelecek aktivite planlarıyla başladı

E

FRP Nedir?
FRP kısaltmasının açılımı “Fantas-
tik Rol Yapma”. FRP, malzemesini 
çoğunlukla hayal gücünün oluş-
turduğu bir masaüstü (board veya 
kağıt-kalem) oyunu. Başka deyişler-
le; doğaçlama sözlü tiyatro, doğaç-
lama hikaye yazma ve anlatma veya 
evcilik ya da kovboyculuk.

Anime Nedir?
Japon çizim sanatıyla çizilmiş 
sanat eseri ve kendine özgü çizim 
tekniklerinden oluşur. Animeler, 
genelde manga adı verilen Japon 
çizgi filmlerinin televizyona ya da 
sinemaya uyarlanmasıdır.

Diplomatik raketler
Atılım’daydı

tılım Üniversitesi Kariyer Planlama Koordi-
natörü İpek Tekdemir’in organizasyonuyla 18 
Aralık günü Türkiye’de misafir olan yabancı 

diplomatlar ve eşleri için çiftler tenis dostluk turnu-
vası gerçekleştirildi.

Spor Koordinatörlüğü’nün desteğiyle İncek Kampü-
sü’ndeki tenis kortlarında düzenlenen dostluk turnu-
vasında etkinliğinde, 16 çift mücadele verdi. Renkli 

sahneleriyle çekişmeli geçen maçlar tenis severler 
için adeta görsel bir şölen yaşattı.

Etkinlik, Lüxemburg Büyükelçisi Georges Faber ve eşi 
Barbara Faber, İngiltirere Büyükelçiliği’nden Rachel 
Wignall ve Tim Wignall’a karşı açılış maçıyla başladı. 
Ayrıca Rusya Büyükelçiliği Başkatip Natig Guliev ve 
Müsteşar Igor Burmistrou ile eşleri, Avusturya Büyü-
kelçiliği Ralph Kindl ve Manfred Gröller, Moğolistan 
Büyükelçiliği Och Tulga, Fransa Büyükelçiliği Elsa 
Jouanolou, Hindistan Askeri Ataşesi’nin kızı Praanya 
Slathia, Romanya Büyükelçiliği İçişleri Ataşesi’nin 
oğlu Berkant Sali etkinlikteydi. Uluslararası Hukuk 
alanında hizmet veren Çınar&Çınar Hukuk Bürosu Ku-
rucu Ortağı Hakan Çınar ve eşi Emir Çınar’da kortlar-
daki mücadeleye katıldı.

Turnuva sonunda Rus Başkâtip Naitg Guliev ve oyun 
partneri Deniz Yıldız, birinciliği kazandı. Birinci 
ekibe, Mövenpick Hotel İstanbul’un sponsorluğunda 

konaklama hediyesi verildi. Gün boyu heyecanla de-
vam eden etkinlik sonunda Atılım Spor Koordinatörü 
Semih Gökalp, çiftlere katılım sertifikalarını takdim 
etti. Gökalp, spor oyunlarıyla uluslar arasında nasıl 
birleştirici bir atmosfer sağlandığını da ifade etti.

Turnuva katılımcıları da, böylesine bir organizasyon 
için Atılım’a teşekkürlerini de iletti.

ATILIM HABER

Atılım Üniversitesi’nin ev sahipliğindeki Ankara’daki diplomatik misyon için 
düzenlenen çiftli tenis turnuvası renkli anlar yaşanmasına vesile oldu

A
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Aşkın Krallığı (A United Kingdom) 17 Mart 2017

Film Bostwana’nın ilk başkanı Seretse Khama ve eşi Ruth Williams’ın gerçek yaşam öyküsünden ilham alınarak çekilmiş. Filmde 
Seretse, Londra’da eğitim görürken İngiliz Ruth ile tanışır ve kısa süre içerisinde evlenerek Bostwana’ya giderler. Bu duruma hem 
Bosttwana’nın ileri gelenleri hem de Güney Afrika’daki ayrımcılık yönetimini sürdürenler engel olmak ister. Fakat Seretse Khama, ne 
ülkesinden ne de eşinden vazgeçmek istememektedir.

Gizli Sayılar (Hidden Figures) 24 Şubat 2017

Sovyetler Birliği’nin Sputnik-1 ile Yuri Gargarin’i uzaya görmesinin ardından NASA büyük bir baskı altında çalışmaya başlamıştır. 
Uzay Birimi’nin başındaki Al Harrison (Kevin Costner), aralarında siyahî kadın matematikçi Katherine Goble Johnson'ın da (Taraji 
P. Henson) bulunduğu özel bir ekip kurar. Bütün ayrımcı kurallara rağmen siyahi bilim insanlarının da aralarında bulunduğu ekibin 
yaşadıklarını konu alan film, gerçek hikayeye dayanmaktadır. 

Ay Işığı (Moonlight) 17 Şubat 2017

Oscar’a aday gösterilen film dram türünde seyircileri ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Barry Jenkins’in üstlendiği filmde, baş 
karakter Chiron’un hayatının üç dönemi anlatılıyor. İlk dönemi olan çocuklukta Miami’de uyuşturucu bağımlısı annesi Paula ile birlikteli-
ği; ikinci dönemi olan ergenlikte etrafındaki çocuklar tarafından tacize maruz kalışı ve son dönemi  yetişkinlikte ise Atlanta’da uyuşturucu 
satıcılığı yapması işleniyor. Genç bir insanın hayatındaki farklı dönemleri ve kendi kimliğini bulma sürecinde neler yaşadığını anlatıyor.

Yaşam Kürü (A Curefor Wellness) 17 Şubat 2017

Dram, gerilim, korku dalındaki film 146 dakikalık bir Amerikan yapımı. Yönetmen koltuğunda “Karayip Korsanları” ve “Halka” film serile-
rinden anımsayabileceğimiz Gore Verbinski oturuyor. Genç personel Lockhart, çalıştığı şirketin yöneticisi Bay Pembroke’u, İsviçre Alple-
ri’ndeki tedavi merkezinden dışarı çıkartmak istemektedir. Ancak yöneticisi tedavi merkezinden almak isterken, genç çalışan Lockhart 
da orada kapalı kalacaktır. Kendisine söylenenlere göre, o da gizemli bir hastalığa yakalanmıştır ve oradan ayrılması mümkün değildir.

Altın (Gold)

Başrolünde ünlü oyunca Matthew McConaughey’in oynadığı film, dram severlerin seveceği bir yapım olacağa benziyor. Babası gibi 
altın bularak kısa yoldan zengin olmaya çalışan Kelly Wells (Matthew McConaughey) sürekli başarısız olmaktadır. En sonunda Endo-
nezya’nın Borneo adasındaki balta girmemiş ormanlarda altın aramaya karar verir ve yanına bir jeolog olan Michael Acosta’yı (Edgar 
Ramirez) da alır. Film, 1990’lı yıllarda Kanada’yı sarsan Bre-X olayına da değiniyor.

Toni Erdmann

Yabancı dil kategorisinde Oscar’a aday olan Maren Ade yapımı film dram ve komedi dalında seyircileri ile buluşacak. Film, BBC Cultu-
re’ın da 21. Yüzyıl’ın en iyi filmleri listesine girmeye hak kazanmış durumda. Şakacı bir baba Winfried’in (Peter Simonischek) işkolik 
olarak nitelendirilebilecek olan kızı Ines’a (Sandra Hüller) yaptığı sürpriz geziyi konu alıyor. Baba, ilerlemiş yaşına rağmen çocuksu 
ve komik halleri ile kızını yaşadığı anlamsız hayattan biraz olsun uzaklaştırmaya gayret ediyor. 

Lion

Saroo Brierley’in gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan film altı dalda Oscar ödülü kazandı. “Milyoner” filminden anımsadığımız Dev Pa-
tel’in başrolünde oynuyor. Filmde beş yaşında Hindistan’ın kırsal kesiminde mutlu bir yaşantı sürerken ailesinden ayrı düşen Brierley, 
ilk başlarda karılaştığı güçlüklerden sonra önce bir yetimhaneye alınır. Sonrasında Avustralyalı Brierley ailesi tarafından evlat edinilip 
güzel ve rahat bir gençlik dönemi geçirir. Saroo Brierley, aradan yirmi beş yıl geçtikten sonra ailesini bulmak için bir yolculuğa çıkar.

Gecenin Kanunu (Live by Night)

Ben Affleck’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve aynı zamanda oynadığı filmin yapımcıları arasında ise Leonardo Di Caprio var. Dram 
ve suç temalı film, 1920’li yılların Amerika’sında geçiyor. Alkol yasağının olduğu bir dönemde Boston’daki bir polis şefinin en küçük 
oğlu Joe Coughlin (Ben Affleck), babasının aksine kanunları çiğnemekte ve bu konuda sınır tanımamaktadır. Florida’ya taşınmaları-
nın ardından suç dünyasında adından bahsettirmeye başlayan genç, ölüm ile sürekli yüz yüze gelecek fakat durmayacaktır. 

Ankara’nın dillere destan soğuğu dolayısıyla önümüzdeki günlerde sinema salonları herkes için daha uğrak mekanlar 
olmaya devam edecek görünüyor. Atılım Haber olarak sizlere vizyondaki başarılı filmlerden bir derleme sunuyoruz. Sinemada 
soluğu alacağınız kış günlerinde seçim yapmanıza yardımcı olmayı umuyoruz. Ayrıca öğretmen ve öğrenci temalı filmlerden 
hazırladığımız kısa ve keyifli bir listeyi evde güzel vakit geçirmeniz için sizlerle paylaşıyoruz... Umuyoruz ki okula geri dönüş 
aşamasında bu filmler sizin için eğlenceli seyirlikler olur. Şimdiden iyi seyirler!

İZEL İREM AYDIN

“Öğrenci ve Öğretmen” temalı sinema keyfi 

1. Hayali Üniversite (Accepted) 2006

2. İnsanlık Yolu (With Honors) 1994
Bitirme tezini bodrumda yaşayan bir evsize kaptıran genç bir üniversite öğrencisi-
nin yaşadıklarını ve tezini geri alma çabasını konu alıyor.

3. Hababam Rock (School of Rock) 2003

4. Öğretmen 1988
Usta oyuncu Kemal Sunal’ın oynadığı filmde Hüsnü öğretmenin İstanbul’da tutun-
maya çalışması anlatılıyor.

5. Kahvaltı Kulübü (The Breakfast Club) 1985
John Hughes’in yönettiği film, Amerika’da eğitim gören beş liseli gencin haftasonu 
cezalarını konu alıyor.

6. Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poets Society) 1989
Film, ciddi ve seçkin bir eğitim veren Welton Akademisi öğrencileri ile öğretmen 
John Keating’in arasındaki ilişkiyi konu alıyor.


