
Atılım Üniversitesi’nin dünyadaki eğitim endeks-
lerinde nasıl değerlendirildiğini ve endesklerdeki 
yerin ne anlama geldiğini Strateji ve İş Geliştirme 
Müdürü Hasan Atasoy, Atılım Haber’e anlattı. Ya-
yın hayatına gazete formatında başlayan ve daha 
sonra dergi olarak dağıtılan The Higher Educati-
on’ın saygın bir kuruluş olduğunu anımsatan Ata-
soy, “Bu kuruluş, Atılım Üniversitesi’ni 2016 Eylül 
ayında yayınladığı ‘Dünya Üniversiteler Sıralama-
sı’nda dünyadaki ilk 500 üniversite arasında ya-
yınladı. Yani Atılım Üniversitesi, dünyada yer alan 
30 binden fazla üniversite içerisinde ilk 500’de yer 
alan bir üniversitedir” dedi. 

Atılım Üniversitesi, var olduğu başkent 
tarihine akademik ve kültürel katkı sunmak 
amacıyla “Geçmişten Günümüze Ankara 
Ticaret Tarihi” konulu çalıştayı 29-30 Mart 
2017 tarihlerinde düzenledi. 
Prof. Dr. Berna Alpagut’un danışmanlığında 
Atılım Ünivresitesi’nin Ankara’ya sahiplen-
me anlayışını yansıtacak şekilde çalıştay 
geniş katılımlı şekilde gerçekleştirildi. 

Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldı-
rım Üçtuğ, açılış konuşmasında, Çalıştay’ın 
Ankara bilincini oluşturmak ve araştırmacı-
ların Ankara’yı bilmesi bakımından değerli 
olduğunu vurguladı.
Atılım’ın ev sahipliğinde oldukça fazla sayı-
da katılımcıya ulaşan çalıştay kapsamında, 
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 
Güriş Holding Onursal Başkanı İdris Yaman-

türk, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Koor-
dinatörü Muhammed Ali Oflaz, Ankara’nın 
‘Dericizade’ markasının üçüncü kuşak tem-
silcisi Faruk Küçük, siyasetçi Şevket Bülent 
Yahnici, Koleksiyoncular Derneği Başkanı 
Korkut Erkan gibi isimler söz aldı. 
Prof. Dr. Alpagut’un yanı sıra çalıştaya aka-
demisyenler Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Prof. 
Dr. Yalçın Memlük, Prof. Dr. Zafer Toprak, 
Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, Prof. Dr. Nevin 
Ünal Özkorkut, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, 
Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Prof. Dr. İbrahim 
Birkan, Doç. Dr. Gül Güneş, Prof. Dr. Zeynep 
Öğün, Doç. Dr. Erkan İznik, Doç. Dr. Mehmet 
Ali Hacıgökmen, Prof. Dr. Özer Ergenç, Doç. 
Dr. Ahmet Mutlu, Prof. Dr. Metin Özars-
lan, Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Dr. Günseli 
Gümüşel gibi isimler araştırmaları veya 
sunumlarıyla katkı verdi. 

Atılım Üniversitesi’nin kısa adıyla ARGEDA-TTO 
ya da açılımı “Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık 
ve Teknoloji Transfer Ofisi” kampüste ne işler yapı-
yor, öğrencilere nasıl hizmetler sunuyor? Bu soru-
lara yanıtları Atılım Haber araştırdı ve Şirketleşme 
ve Girişimcilik Hizmetleri’nde görevli Can Tiryaki 
ile Fikri Sınai Haklarının Yönetimi ve Lisanslama 
Hizmetleri’nde görevli Kerem Çevik’ten detaylı 
bilgi aldı. Ocak 2015’ten itibaren TÜBİTAK’ın des-
teğini aldıklarını açıklayan Tiryaki, Ön Kuluçka 
Merkezi ile de iş fikri olan herkese neler yapabi-
lecekleri konusunda her türlü bilgi, birikim ve alt 
yapı desteğini verebildiklerini anlattı. 

Atılım Haber’in sayfalarında bir gelenek hayat 
bulmaya devam ediyor. “Kampüs Ne Diyor?” say-
famızda üniversite öğrencileri kendilerine yönelti-
len soruları yanıtlayarak görüşlerini açıkça ortaya 
koyuyorlar. Bu sayıda, Atılımlar, lisansüstü prog-
ramlar hakkındaki düşüncelerini, yurtdışı eğitim 
planlarını ve özel sektörde mi yoksa kamuda mı 
çalışmak istediklerini anlatıyorlar. 

Gazetemizdeki bir başka gelenek de Provost’un 
Köşesi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Akay, öğ-
rencileri, üniversitedeki akademik ve idari güncel 
gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. Köşesinden 
öğrenciler için ne tür olanaklar sunulduğunu her 
sayımızda detaylı şekilde aktarıyor. 

Atılım Üniversitesi, 20’nci yaşını kutlama heyecanı 
yaşamaya devam ederken, Atılım Haber de geçtiğimiz 
yıllarda emeği olan isimler ile söyleşilerini sürdürüyor. 
Eski rektörlerden Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu ve 
mevcut üniversite yönetimindeki Genel Sekreter Aziz 
Şeren, geçmişten geleceğe Atılım hakkındaki görüşle-
rini aktardı. Spor Koordinatörü Semih Gökalp, ekibi ve 
sporcuları ise, Atılım’ın akademik ve idari yönleri yanı 
sıra spor alanındaki başarılarını anlattı.

Prof. Dr. Özgenoğlu, “Türkiye ölçeğine baktığımızda ise 
65 tane vakıf üniversitesi vardır. Atılım Üniversitesi’nin 
1997 yılında kurulduğuna bakacak olursak, diğer vakıf 
üniversitelerinden daha kıdemli ve deneyimli bir üni-
versiteyiz. Atılım Üniversitesi birçok bakımdan daha 
olgun ve kurumsallaşmış bir üniversitedir. Erişilen bu 
düzeyi  Times Higher Education World University Ran-
kings 2016-2017 yılı dünya üniversiteleri sıralamasında 
görmek mümkündür. Bu sıralamada Atılım Üniversitesi 
yer alan 17 Türk üniversitesinden biridir ve 4. sıradadır. 
Dünya sıralamasında ise 401-500 bandındadır” anım-
satması yaptı.
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Geçen 20 yıl içerisinde Atılım’da çok ciddi değişim-
ler yaşandığına işaret eden Özgenoğlu, “2003 yılında 
Atılım’a geldiğimde prefabrik yapılar vardı ve dersler 
bu barakalarda yapılıyordu. Üniversite bu yapılardan 
tamamen arındırıldı. Boş alanlar ağaçlandırıldı. Akade-
mik açıdan baktığımızda da yeni fakülteler ve bölüm-
ler açıldı. Atılım 1997’de kurulduğu zaman 2 fakülte, 3 
bölüm vardı. Şuanda 5 fakülte, 2 yüksekokul, 40 bölüm 
oldu. Dolayısıyla 20. Yıl içerisinde akademik açıdan da 
ciddi bir gelişme yaşandı. Şu anda bir kısmı eğitim bir 
kısmı araştırma olmak üzere 140 laboratuar var. Araş-
tırma üniversitesi olma yolundayız” dedi.

Atılım Üniversitesi Genel Sekreteri Aziz Şeren de, 
tanıklık ettiği 20 yılın ardından geleceğe ilişkin “Türki-
ye’de ve dünyada daha tanınır ve daha tercih edilir hale 
geleceğini düşünüyorum. Eğitim-öğretim ve bilimsel 
araştırmaları ile daha nitelikli ve yetkin mezunlar ve-
receğine  bilime büyük katkılar sağlayacağına inanıyo-
rum” düşüncesini paylaştı. 



tılım Üniversitesi bünyesinde 2003 - 2004 eği-
tim-öğretim yılından itibaren öğrencileriyle 
buluşan Hukuk Fakültesi, kısa zaman süre-

cinde Ankara ve Türkiye’nin hukuk hayatında saygın 
bir yer edindi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunları her yıl başarı çıtasını yükseltirken; öğ-
rencileri de 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca önemli 
etkinliklere imza atıyor. Gelecekte Türkiye’nin hukuk 
yaşamını yönlendirmeyi hedefleyen Atılımcı Hukuk-
çular Topluluğu da, 2008 yılından bu yana önemli bir 
gelenek oluşturdu ve bunu devam ettiriyor.

Atılımcı Hukukçular Topluluğu Başkanı Mustafa Ba-
tuhan Aydemir ve Başkan Yardımcısı Emine Baştürk, 
topluluk faaliyetleri hakkında Atılım Haber’in sorula-
rını yanıtladı. Aydemir ve Baştürk’ün verdiği bilgilere 
göre; topluluk olarak son 4 yıldır 'Hukukta Kariyer 
Forumu’ düzenliyor. Forumlar sayesinde Atılım Hukuk 
Fakültesi öğren-
cileri, ‘Bilişim 
Hukuku’, ‘Hava-
Uzay Hukuku’, 
‘Hakimlik-Sav-
cılık’, ‘Noterlik’, 
‘Avukatlık’, ve 
‘Spor Hukuku’ gibi 
birçok alan hak-
kında uzman olan 
konuşmacıları 
dinleme şansına 
erişiyorlar. Böyle-

ce öğrenciler, mezuniyet sonrasında mesleki hayatta 
kendi alanlarını seçmekte fikir sahibi oluyorlar. 

Aydemir ve Baştürk, “Hocalarımız hukuk dünyasında 
“hocaların hocası” olarak görülüyor ve bize her daim 
destek oluyor. Öğrenciler okul bittikten sonraki iş 
hayatına da hazır hale geliyorlar. Lisans eğitimi ya-
nında bizim düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde de 
mesleki tecrübeleri birinci ağızdan dinleme şansına 
kavuşuyorlar” dediler. 

“Yaşayan bir üniversite istiyoruz”

Aydemir ve Baştürk, Atılım Hukukçular Topluluğu’nun 
temel amacını ise, “Biz Atılım’ın yaşayan bir üniversi-
te olmasını, sadece derslerle değil öğrencilerin sosyal 
olarak etkin olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için 
yemek organizasyonları veya bowling gibi etkinlikler 
düzenliyoruz. Kısaca okul içinde olduğu gibi, okul 
dışında da etkin olmaya çalışıyoruz” diye özetlediler.

Atılımcı Hukukçular Topluluğu olarak sadece okul 
içindeki üyeleriyle değil, okul dışında da üyeleriyle 
birlikte bir aile olmaya çalıştıklarını kaydeden Ayde-
mir ve Baştürk, aile gibi çalışarak oldukça kapsamlı 
forumlar, paneller gibi Atılım’a yakışır etkinlikler 
düzenlediklerini ifade ettiler. Geleneksel forum etkin-
liğini 2 gün boyunca genellikle hafta sonu gerçekleş-
tirdiklerini belirten Aydemir ve Baştürk, hafta sonu 
olması nedeniyle de öğrencilerden yoğun katılım 
sağlayabildiklerini dile getirdiler. Yalnız hafta sonun-
da forum gerçekleştirmek ile ilgili ulaşım sıkıntısı 
olabildiğini ve bunun da her yıl daha fazla çözüme ka-
vuştuğunu vurgulayan Aydemir ve Baştürk, forum için 
en az 1000 kişiye yakın başvuru olduğunu da aktardı. 
Aydemir ve Baştürk, “Bu başvurular sadece kendi üni-
versitemiz değil Türkiye'nin dört bir yanından yapı-
lıyor. Böylece topluluk olarak yalnız okul içinde değil 
okul dışında da tanınıyoruz. Ayrıca stajyer avukatlar 
da konferansımıza konuk oluyor. Türkiye'de ‘Hukukta 
Kariyer Forumu’ adına çok az forum oluyor ve çok az 
üniversite bunu yapıyor. Birçok hukuk fakültesi bu 
forumu yapmak istiyor. Başka okullardan ‘Bizde dü-
zenlemek istiyoruz, nasıl aşamalar izlemeliyiz?’ gibi 

mesajlar alıyoruz” diye konuştular.

Atılım’da 24 saat kütüphane talebi

Tüm etkinliklerde Atılım Üniversitesi’nin sağladığı 
bütçe ve topluluk olarak doğru kişileri doğru zamanda 
getirebilmeyi önemsediklerini anlatan Aydemir ve 
Baştürk, “Gerek üniversitenin sağladığı imkanlarla, 
gerek kendi imkanlarıyla en iyisini yapmaya çalışı-
yoruz. Bu konuda üniversitemiz de bize çok yardımcı 
oluyor. Bütçe açısından veya diğer ihtiyaçlarımızdan 
da bizi destekliyorlar, bu konuda hiç bir eksiklik yaşa-
mıyoruz” bilgisini de paylaştılar. 

Atılımcı Hukukçular Topluluğu olarak ise Atılım 
Üniversitesi Kütüphanesi konusunda özel bir talepleri 
bulunduğunu da açıklayan Aydemir ve Baştürk, “Biz-
ler hukukçu olarak çok sayıda ve ağır kitap okuyoruz. 
Bunun için kütüphaneye çok fazla ihtiyacımız oluyor. 
Özellikle vize ve final dönemlerinde kütüphanemizin 
saat 22’de kapanması bizi olumsuz etkiliyor. Sadece 
grup çalışma odasının 24 saat açık olması hiç birimiz 
için yeterli değil. Biz kütüphanemizi tümüyle 24 saat 
açık istiyoruz. Kütüphanemizin açık kalmasıyla başa-
rımızın daha da artacağına inanıyoruz” dediler. 

Aydemir ve Baştürk’e göre; örneğin kütüphaneyi 24 
saat açık tutmak, Atılım Üniversitesi’nin daha hayat 
dolu kampüs yaşamına sahip olmasını sağlayacak ve 
alışılmış olan kantin kültürünün yıkılmasına da yar-
dımcı olacak. Böylece Atılım Üniversitesi öğrencileri, 
ders sonrasını okuldan ayrılmak yerine okulda zaman 
geçirebilecek.

Sosyal sorumluluk da unutulmuyor

Atılımcı Hukukçular Topluluğu, ayrıca sosyal duyar-
lılık projeleri düzenliyor. Düzenli şekilde LÖSEV’e, 
huzur evlerine, çocuk ceza evlerine gidiliyor ve okul-
larında kütüphane olmayan köy okulları için kitap 
bağışı yapıyor. Kitap bağışı için hazırlık dahil her 
fakültede stantlar açıyor. Atılım Üniversitesi öğrenci-
leri de kitap bağışına yoğun ilgi gösteriyor ve her yıl 
bağışlanan kitap sayısı artıyor.

şletme Fakültesi çatısı altında yer alan Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, İleti-
şim Topluluğu bünyesinde yürüttükleri etkinlik-

ler kapsamında geçtiğimiz aylarda tanıtım faaliyeti 
gerçekleştirdi. 

İncek Kampüsü’nde bu yıl ilki düzenlenen İletişim 
Topluluğu Tanıtım Günleri kapsamında, hafta içi beş 
gün boyunca bölüm faaliyetleri ve topluluk hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 

Bölümü Öğrencileri sırasıyla Mühendislik Fakültesi, 
İşletme Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fa-
kültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Hazırlık Okulu’nda 
tanıtım masası açtı.

Öğrenciler, bölüm ürünlerinden birisi olan Atılım 
Haber’i diğer öğrenci arkadaşlarına dağıtarak, gaze-
tede tüm bölümlerden öğrenciler için çalışma alanı 
olduğunu anlattı. İletişim Topluluğu Tanıtım Günleri 
etkinliğinde, Atılım Haber Gazetesi’nde yazmak iste-
yen farklı bölümlerden öğrenciler yazar kadrosuna 
dahil olabilmek konusunda öğrenci arkadaşlarıyla 
fikir alışverişinde bulundu. 

Birçok öğrenci de İletişim Topluluğu’nu tanıma ve 
topluluğa katılma fırsatı buldu. Özellikle Hazırlık 
Okulu’ndaki tanıtım sırasında, Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü’ne kayıt olmuş ancak henüz hazırlık 
aşamasında olan öğrenciler de bölüm arkadaşlarıy-
la tanışma fırsatını yakaladı. İletişim Topluluğu da, 
Facebook’taki iletişim sayfasına yeni öğrencileri de 
dahil etme şansına kavuştu. 

Atılım Üniversitesi İletişim Topluluğu, benimsediği 
“İleti benim işim” mottosunu bir kez daha tanıtım 
günleriyle ortaya koydu.

Atılımcı Hukukçular Topluluğu, yaşayan bir üniversite için öğrencileri birlikte çalışmaya teşvik ediyor

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, geçtiğimiz 
haftalarda İletişim Topluluğu Tanıtım Günleri düzenledi
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tılım Üniversitesi’nin düzen-
lediği “Geçmişten Günümüze 
Ankara Ticaret Tarihi” konulu 

çalıştay 29-30 Mart 2017 günlerinde 
yerleşkede gerçekleştirildi

Çalıştay’ın danışmanlığını yürüten 
Prof. Dr. Berna Alpagut, açılış konuş-
masında Ankara’da yaşayan herkesin 
“kenttaş” olduğunu ve kentin tarihiyle 
ilgilenmesi gerektiğini belirtti. Ça-
lıştay’ın her yıl tekrarlanmasını ve 
Atılım’ın bir etkinliği olarak topluma 
kazandırılmasını istediklerini belirten 
Alpagut, ilk aşamada ticaret tarihini 
konu olarak belirlediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ açılış 
konuşmasında, Atılım Üniversitesi’nin 
yurtiçi ve yurtdışı sıralamalarında iyi 
konumda olduğuna dikkat çekerek 
Çalıştay’ın Ankara bilincini oluşturmak 
ve araştırmacıların Ankara’yı bilme-
si açısından önem taşıdığını belirtti. 
Üçtuğ, tarihsel süreçte Ankara’nın 
geçmişten günümüze geldiği konumu 
anlattı. Cumhuriyet’in ilanının ardın-
dan başkentin önem kazandığını belir-
ten Üçtuğ, coğrafi konumu dolayısıyla 
Ankara’nın daha çok bir memur ve 
üniversite kenti olduğunu belirtti.

Ankara’nın önemi

Konuşmacılardan Ankara Ticaret Odası 
Başkanı Gürsel Baran, “Ankara ve An-
kara Ticaret Odası’nın Türkiye Ekono-
misindeki Yeri” başlıklı sunumunda 
sadece üniversiteler kurarak başkentte 
ticaretin geliştirilemeyeceğini vurgu-
ladı. Ankara’nın teknoloji şehri, ino-
vasyon ve yeniliklerin olduğu bir şehir 
haline getirilmesinin önemini belirten 
Baran, bu çerçevede yapılan yeniliğin 
“pazarlanabilir” hale gelmesini istedik-
lerini bildirdi.

Güriş Holding Onursal Başkanı İdris 
Yamantürk, ”Cumhuriyet Dönemi’nde 
Sanayileşme” konulu konuşmasında, 
1920’lerde ülkede elektriğin dahi olma-
dığını ve bir takım sıkıntılar yaşandığı-
nı kendi yaşamından kesitlerle anlattı. 
Cumhuriyet’in ilanından sonra  kalkın-
ma seferberliğine girilerek Türkiye’nin 
daha  iyi bir konuma geldiğini belirten 
Yamantürk, “Cumhuriyetin kurucula-
rına rahmet ve saygı duyarak Atatürk 
olmasaydı ben Ankara’da ya pastacı ya 
da bir lokanta işçisi olurdum” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Koor-
dinatörü Muhammed Ali Oflaz ise, “Me-
deniyetlerin Başkentinden Teknolojinin 
Başkenti Ankara: TechAnkara” başlıklı 
konuşmasında, teknolojinin başkenti 
olmayı hedeflediklerini söyledi. Giri-
şimcilikte kendilerini ekosistemin bir 
parçası olarak gördüklerini kaydeden 
Oflaz, üniversite çağındaki gençliğin bu 
ekosistemden haberdar olması gerek-
tiğini belirterek, “Girişimcilik, yokuş 
yukarı bisikletle çıkmaktır, pedal çevir-
meyi bıraktığınız an düşersiniz” dedi.

Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilim Dok-
toru Prof. Dr. Mehmet Tunçer, “Erken 
Cumhuriyet Dönemi’nde Ankara Ticaret 
Merkezi: Ulus-Yenişehir” sunumunda, 
Ankara’nın Ulus’ta başlayan macera-
sının nasıl Kızılay’da son bulduğunu 
ayrıntılı olarak anlattı. Tunçer  Anka-
ra’nın ilk imar planları olan Jansen ve 
Lörcher planlarından da söz etti.

“Her 8 yılda bir Atatürk Orman Çiftliği 
yapılmalıydı”

Peyzaj mimarı Prof. Dr. Yalçın Memlük 
“Ankara ve Yakın Çevresinde Ziraat 
Kültürü” başlıklı konuşmasında, An-
kara kültüründe bağ kültürünün esas 
olduğunu belirtti. Memlük, ziraat kül-
türünün iki önemli unsuru olduğunu, 
birincisinin ziraata dayalı bir sanayi 
kuruluşu olan Atatürk Orman Çiftliği, 
ikincisinin Yüksek Ziraat Enstitüsü 
olduğunu söyledi. Memlük, Atatürk Or-
man Çiftliği’ni (AOÇ) şehircilik anlayı-
şında yeşil bir kuşak olarak tanımladı. 
Ayrıca AOÇ’nin sadece fabrikalardan 
ibaret olmadığını, yazlık sinema ve ga-
zino gibi binalar bulunduğunu belirten 
Memlük, AOÇ’nin sosyal kimliğini orta-
ya çıkarttı. Memlük, “Her sekiz yılda bir 
AOÇ yapsaydık 11 kat daha fazla çiftliğe 
sahip olunup, en azından kendi tohum-
larımızı kullanırdık” görüşünü belirtti.

“Cumhuriyet döneminde ticari hayat 
hukuk ile tanıştı”

Geçmişten Günümüze Ankara Tica-
ter Tarihi Çalıştayının ikinci oturumu 
cumhuriyet döneminde ticaret ve hu-
kuk ilişkisini konu aldı. Oturumun açı-
lışını Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu açtı. 

Bu oturumun ilk konuşmacısı Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nevin Ünal Özkorkut 
oldu. “Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
Türkiye’de Ticaret Hukuku” nu anla-
tan Özkorkut,  Cumhuriyet dönemin-
de ticari hayatın çok hızlı geliştiğini, 
1926 Türk Ticaret Kanunu’nun aceleyle 
hazırlandığını, Medeni Kanunu ile ters 
düştüğünü söyledi. 1937 yılında Atatürk 
yeni bir kanun yapılmasını istemesine 
rağmen 2. Dünya Savaşı’ndan dolayı 
yapılamadığını, 1951’de uzman görüşü 
alınmaksızın derleme kanun çıkarıldı-
ğını belirtti. 1957 Ticaret Kanunu’nun 
ise daha hukuka yatkın ve dil bakı-
mından daha basit bir kanun olduğunu 
söyledi.

“Ankara gazetecilik mutfağıdır”

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Korkmaz Alemdar “Ankara’nın 
Ekonomi Basını” konulu konuşmasında 
ticaret gazeteleri, basın ilan kurumu ve 
gazetecilik mesleğine ilişkin bilgiler 
verdi. Başkentin gazetecilik anlamın-
da gelişemediğini ama İstanbul’a çok 
sayıda gazeteci kazandırdığını belirten 
Alemdar, Türk yayın hayatında da çok 
önemli yayınların Ankara’da çıkartıl-
dığını hatırlattı. Kadro, Forum, Yön ve 
Devrim’in sadece basın tarihi açısından 
değil, Türk düşün hayatı açısından da 
önemli olduğunu ve hepsinin Ankaralı 
olduğunu vurguladı

“Günümüz Ankara’sında Toplum Te-
melli Kalkınma” konusunu işleyen 
Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeci-
liği Bölümü’nden Doç. Dr. Gül Güneş, 
konuşmasında 2017’nin kalkınma için 
sürdürülebilir turizm yılı olduğuna 
dikkat çekti. Güneş, yerele sağlanacak 
katkının ülkeye kayda değer ölçüde 
destek sağlayacağını belirtti. Toplum 
temelli turizm sayesinde doğanın 
korunacağını kaydeden Güneş, ayrıca 
turizmde kadınların kilit rolde olduk-
larını belirterek “Turizm de kadınları 
yok saymak, nüfusun yüzde 50’sini yok 
saymak demektir” dedi.

Antik çağdan bugüne Ankara ele alındı

Çalıştay’ın ikinci gününde Prof. Dr. 
Berna Alpagut’un başkanlığındaki otu-
rum ile açıldı. Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, 
“Klasik dönem öncesi kültürel ve ticari 
ilişkilerde eski Ankara’nın yeri” adlı su-
numunda, ticaretin kişi ya da toplumla-
rın kazanç sağlamak istedikleri eko-
nomik bir etkinlik olduğunu vurguladı. 
Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürü 
Enver Sığır, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ndeki Ankara ticaret tarihine 
ilişkin eserlerden söz etti. Kral yolu ha-
ritası, klasik dönem haritası, Etiyoku-
şun’dan çıkan eserler, eski Tunç çağına 

ait eserler, Ankara’nın eski höyükleri ve 
Ankara tümülüslerini gösterdi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 
Prof. Dr. Zeynep Öğün sikkeler üzerin-
den Ankara’da ticaretin önemini an-
lattı. Doç. Dr. Erkan İznik “Roma döne-
minde Ankara ve çevresinde ekonomik 
yapı’’ başlıklı sunumunda, Roma öncesi 
Ancyra kasabasıyla, Galat dönemi poli-
tik ve ekonomik süreci anlattı.

Ahilik kültürü ve esnaf ticareti

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Mehmet Ali 
Hacıgökmen konuşmasında, Ahilik’in 
Anadolu’ya gelmeden önce esnaf örgü-
tü olmadığını, fetva anlayışına dayanan 
dini bir teşkilat olduğunu ve Anado-
lu’da bir esnaf teşkilatına dönüştüğünü 
anlattı.

Özer Ergenç ise “Ankara’da sof ticareti 
ve geçirdiği evreler” başlıklı konuşma-
sında, tiftik keçisinden üretilen ‘sof’ 
kumaşı sayesinde ticaretin nasıl önem-
li hale geldiğini anlattı. Sof üretiminin 
sadece Ankara ve çevresi ile sınırlı 
olmadığını, Kastamonu’yu da içine 
alan geniş bir coğrafyada üretildiğini, 
bu etkinliğin her aşamasında Osmanlı 
yönetiminin etkili bir biçimde vergilen-
dirme uyguladığını aktardı.

Yavuz İşçen, “Ankara’da Osmanlı dö-
nemi hanları ve ticari işlevleri’’ sunu-
munda, hanların, şehrin ticari merkezi 
ve sof ticaretinin merkezi olduğunu 
anlattı.

Anadolu’nun lokomotifi kimliğiyle 
Ankara

İkinci gün Oturum Başkanlığı görevini 
üstlenen Dr. Metin Özaslan, Ankara’nın 
Anadolu’nun lokomotifi olduğunu loko-
motifin durması halinde Anadolu’nun 
duracağını söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim 
görevlisi Doç. Dr. Ahmet Mutlu, “Bir 
kent kimliği öğesi olarak Ankara’nın 
ticari marka ve kişileri” sunumunda 
Ankara’da yetişen çeşitli kişileri ve 
ürün markaları arasında Vehbi Koç, 
Sabri Tuncer, Ali Uzun, Atatürk Orman 
Çiftliği, Akman Boza ve Nuh’un Ankara 
Makarnası’nı sıraladı.

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeci-
liği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Birkan, “Ankara’nın turizmdeki yeri 
ve önemi” başlıklı sunuşunda, turizm 
sektörünün insanları mutlu etmek için 
hayal sattığını söyledi. Türkiye’nin 
petrolünün turizm olduğunu ifade eden 
Birkan, ancak bu yıl dünya turizm sıra-
lamasında altıncı sıradan on yedinciye 
gerilediğini belirtti.

Ankara’nın ‘Dericizade’ markasının 
üçüncü kuşak temsilcisi Faruk Küçük, 
“Ankara’da zanaatkârlık ve ticaret” 
anılarından örnekler vererek dericilik 
ticaretini anlattı.

Şevket Bülent Yahnici de, “Eski Ulus’ta 
Ticari sosyal yaşam” başlıklı konuşma-
sında Ankara’nın geçmiş döneminde 
marka olmuş yeme içme mekanlarına 
örnekler verdi.

Atatürk’ün sevdası olarak Ankara

Atılım Üniversitesi öğretim görevlisi 
Dr. Günseli Gümüşel de, “Atatürk’ün 
Ankara sevdası” sunumunda 27 aralık 
1919’da  Mustafa Kemal Atatürk’ün An-
kara’ya geliş sürecine kadar geçmişte 
yaşanan kuraklık, kıtlık vb. felaketler-
den örnekler vererek, Atatürk’ün neden 
Ankara’yı başkent olarak seçtiğini 
yorumladı.

Çalıştay’ın son oturumunda Korkut 
Erkan “Atatürk Bulvarı ve Anılar” baş-
lıklı konuşmasını sundu. Bunu Doç. Dr. 
Savaş Zafer Şahin’in yönettiği soru-ce-
vap bölümü ve sonuç bildirgesi izledi. 
Bildirge çalışmaları özetledikten sonra 
şu önemli sonucu vurguladı:

“Ankara Çalıştayı’nda ortaya konan 
bilgi, birikim ve yaklaşımlar, Anka-
ra’nın farklı temalardaki potansiyeli-
nin hakkıyla değerlendirilemediğini 
göstermiştir. Kentin farklı alanlardaki 
birikiminin değerlendirilmesi sadece 
Başkent Ankara için değil, tüm Tür-
kiye için önemli bir fırsattır. Bunun 
için Ankara’yı ve Ankara’nın önemini 
gündemde tutacak, ortak aklı gelişti-
recek çalışmaların sürekli kılınması 
yaşamsaldır. Atılım Üniversitesi bu 
anlamda üzerine düşeni yapmaya de-
vam edeceğini bildirmekte, Ankara’nın 
diğer tüm paydaşlarını da bu anlamda 
göreve çağırmaktadır. Unutulmamalıdır 
ki Başkent Ankara’nın aydınlık gele-
ceği, Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık 
geleceği olacaktır.”

Prof. Dr. Üçtuğ: Atılım Üniversitesi Ankara’ya sahip çıkıyor
BERİL MÜMİNOĞLU - SENA AYTAN - RENGİN KÜRKÇÜOĞLU

Ankara’nın ticaret tarihi irdelendi
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CENNET UĞUR

Atılım Üniversitesi’nin içerisinde çiçeklerle benzenmiş özel bir 
saklı bahçe bulunuyor ve kapısında Mone Çiçekçilik yazıyor

2016-2017 Bahar dönemi bitmek üzere, yakında dönem sonu sınavları başlaya-
cak. Umarım dersleriniz iyi gidiyordur ve sınavlarınız da iyi geçecektir. Bu yıl 
mezun olacaklarınıza yaşamlarında hayat boyu başarı ve mutluluklar diliyo-
rum. Mezunlarımızın gittikleri yerlerde bizi en iyi şekilde temsil edeceklerine 
inanıyor ve kendilerinden üniversitemiz ile bağlarını korumalarını ve Kariyer 
Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğümüz (http://cpa.atilim.edu.tr) 
ile irtibatta bulunmalarını öneriyorum. Genç ve aktif bir dernek olan Mezunlar 
Derneğimiz ile de (http://www.atilimmed.org.tr) ilişkilerini hayat boyu sürdür-
melerini temenni ediyorum.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve küresel ekonominin gereksinimleri nedeniyle 
rekabet gücünüzü artırmak için günümüzde hayat boyu eğitimin önemi her gün 
daha artmaktadır. Üniversite mezunlarının hemen bir işe girseler bile yüksek 
lisans ve doktora gibi lisansüstü programlara başvurmayı düşünmeleri her za-
mankinden daha önemli olmuştur. Küresel ekonominin yarattığı çetin rekabet 
nedeniyle lisansüstü dereceler sizlere iş dünyasında ayrıcalık kazandıracak ve 
daha fazla başarı yolları açacaktır. Üniversitemizde mevcut lisansüstü prog-
ramlar ve sağlanan burs ve proje olanakları konusunda danışmanlarınızdan 
bilgi alabilirsiniz. Lisansüstü programlara hazırlanmaya erken başlamanız ile-
rideki başarı düzeyinizi önemli derecede artıracaktır.

Önümüzdeki Temmuz ayı başında bir kısmınız yaz okulunda ders almaya baş-
layacaktır. Yazın bizimle birlikte olacaklara yaz dönemine şimdiden hoş geldi-
niz diyerek çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum. Bazılarınız yaz stajı 
yapacak, mesleğinizin gerçek hayattaki uygulamalarını görecek, çok şeyler öğ-
renecek, değerli deneyimler kazanacak ve üniversitemizi değişik sektörlerde 
temsil edeceksiniz. Hepinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Bir kısmınız 
Erasmus programı aracılığıyla (http://ic.atilim.edu) veya kendi girişimlerinizle 
yurt dışında staj yapacak veya bir üniversitede değişim programına katılacak-
sınız. Böyle bir deneyimin sizin için çok değerli olacağı kanısındayım. Yurt dı-
şında iken, belki yurdumuzu özleyeceksiniz, ama başka kültürleri öğrenecek, 
İngilizce'nizi ilerletecek, her gün yeni şeyler öğreneceksiniz. Döndüğünüzde 
deneyimlerinizi bizlerle paylaşacağınızı umuyorum.

Yeniden yapılanan Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü-
müz kariyer danışmanlığı, kariyer gelişim eğitimleri, kariyer seminerleri, mü-
lakat simülasyonları, iş/staj ve kariyer fırsatlarının duyurulması, mezunlarla 
işbirliği ve iletişim gibi alanlarda hizmet vermektedir. Ofis aynı zamanda üni-
versitemizde kurulan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) irtibat ofisi ile işbirliği yapa-
rak öğrencilerimize staj ve mezun olmadan önce iş bulma olanakları yaratmak-
tadır. Mezun olmadan önce bu fırsatlardan yararlanıp iş hayatına daha güçlü 
hazırlanmanın yararlarını ilerde mutlaka göreceksinizdir. Daha fazla bilgi ve 
destek için ofis koordinatörü İpek Tekdemir (ipek.tekdemir@atilim.edu.tr) ile 
irtibata geçebilirsiniz.

Araştırmacı, girişimci, yenilikçi öğrenciler yetiştirme misyonunu yüklenmiş 
üniversitemizde son yıllarda İşletme Fakültesi ve Ar-Ge ve Teknoloji Transfer 
Ofisi (Argeda-TTO) işbirliği ile çok sayıda liderlik, başarı ve girişimcilik konu-
sunda yıl boyu konferanslar düzenlenmektedir. Umarım bu konferansları izli-
yorsunuzdur. Alanlarında çok başarılı olmuş ünlü kişilerin konuşmacı olduğu 
konferanslarda konuşmacıların başarı için verdikleri ortak ipuçları arasında 
hayallerinizin peşinde ısrarla gitmeniz, bunun için kendinizi devamlı yenile-
meniz ve çok çalışmanız gerektiği şeklindedir. Bu arada, bildiğiniz gibi, giri-
şimcilik hayalleri olanlarınızın hayallerini gerçekleştirmek için Üniversitemiz 
bir Ön Kuluçka Merkezi kurmuştur (bkz. http://argeda.atilim.edu.tr/on-kulucka-
merkezi). Bu olanaklardan yararlanmak isteyenleriniz merkeze başvurabilirler. 
Başvuru koşulları için Argeda-TTO Ön Kuluçka Merkezi yetkilisi Can Tiryaki ile 
irtibata geçebilir ve kendisinden yardım talep edebilirsiniz (can.tiryaki@atilim.
edu.tr).

Üniversitemizde sizlere odaklı çeşitli başka çalışmalar de yürütülmektedir, 
hepsi sizlerin gelişimi ve daha iyi eğitim görmesi içindir. Gelecek sayıda başka 
gelişmeleri görüşebilmek umuduyla sizlere başarı, sağlık ve esenlikler diliyo-
rum.

Sevgilerimle...

tılım Üniversitesi İncek Kampüsü’nde Amfi Tiyatro altında yer alan Mone 
Çiçekçilik, kokusuyla büyüleyen rengarenk çiçekleriyle adeta farklı bir 
dünyaya kapı aralıyor.

Atılım bünyesinde farklı mekanlarda insanı karşılayan gülleri sağlayan Mone 
Çiçekçilik, 4 yıldır kampüste hizmet veriyor. İşletmede görevli Serdar Koç, 1994 
yılında liseden mezun olduğundan bugüne profesyonel çiçekçi olarak çalışıyor. 
Alanında tecrübe sahibi olan Koç, iyi bir çiçekçi olmak için bu mesleğe gönül 
vermek, sevmek ve aşık olmak gerektiğini vurguladı. Ayrıca bu meslekte beceri 
göstermenin de önemli bir nokta olduğunu ifade etti.

“Çiçekçilik ekonomiye dayalı”

Artan doların etkisiyle çiçeklere olan talebin azalıp azalmadığını sorduğumuz Koç, 
çiçekçiliğin ekonomiye ve insanların alım gücüne dayalı olduğunu vurguladı. Her 
ne kadar talebi etkilese de özel günlerde ve özel durumlarda bunun çiçek alımına 
etki etmediğini belirtti. Kazablanka, lale, gül, orkide dahil olmak üzere bütün çi-
çeklerin ithal geldiğini kaydeden Koç, döviz kurunda artış olduğunda bütün çiçek-
lerin bu durumdan etkilendiğini dile getirdi.

Çiçek mezatı alanının üreticilerin kooperatif oluşturup toplandığı yer olduğunu 
söyleyen Koç, Ankara’da çiçek mezatı alanının İncek semtinde bulunduğunu anlat-
tı. Koç, kooperatiflerin toplanıp ürünlerini sunduğu mezattan da kişi ve ya şirket 
olarak çiçekçilerce alım yapıldığını vurguladı. Mezatta çiçek sunumlarının kura 
çekimi sonucu yapıldığını ve ürün olarak çiçeklerin sunum bandında sergilendi-
ğini anlatan Koç, sunum sırasında ürünün kalitesine göre açılış taban fiyatına ve 
çiçekçinin ihtiyacına göre ihale ile çiçekleri satın alındığını özetledi. ‘Mezat sıra-
sında en çok hangi çiçeğe rağbet oluyor?’ diye sorduğumuz Koç, mezatta alımların 
gün gün değiştiğini, Sevgililer Günü’nde güle, yazın  papatyalara, organizasyon ve 
düğünlerde  ise beyaz ve renkli güllere talep olduğunu vurguladı. Özel günlerde 
mezata çok yoğun ilgili olduğunu ifade eden Koç, ancak çiçek mezatının herkese 
açık olmadığını sadece çiçekçi üyelerine açık olduğunu da belirtti.

“Öğrencilerimize özel indirim var”

Mone Çiçekçilik olarak okuldaki mekanlarda estetiğe ve bahçelere her zaman kat-
kıda bulunduklarını dile getiren Koç, öğrencilere özel indirim olduğunu da vurgu-
ladı. Okul içerisinde Mone Çiçekçilik Mağazası’ndan özel günlerde çiçek alımında 
yoğunluk olduğunu belirten Koç, bu günlerin dışında da çiçek alımına Atılım’da ilgi 
olduğunu söyledi. Koç, özellikle Atılım’da en çok satışı Sevgililer Günü’nde gerçek-
leştirdiklerini de açıkladı.

Ayrıca her mevsimde çiçeklerin değişkenlik gösterdiğini söyleyen Koç, kışın 
nergis ve sümbülün çıktığını ve bu çiçeklerin Nisan ayının ortasına doğru bittiği-
ni dile getirdi. Koç, yaz döneminde ise özellikle kır papatyalarının bulunduğunu 
vurguladı.

Sevgili Öğrenciler,

� Prof. Dr. HASAN U. AKAY

hasan.akay@atilim.edu.tr

Provost'un
Köşesi

Hoş kokulu
saklı bir bahçe
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Kampüs
ne diyor?

ASLI SULTAN UĞURLU

Kampüs ne diyor? Atılım Üniversitesi öğrencileri bu ay yapılan mini söyleşimizde gelecek planlarından bahsetti. Atılım Üniversitesi 
öğrencileri lisansüstü programlar hakkında ne düşünüyor? Gelecek planlarında yurtdışında eğitim almak ya da yaşamak var mı? 
Özel sektör mü kamu kurumlarını mı istiyorlar? Neden? Atılım Üniversitesi öğrencileri konu hakkındaki görüşlerini Atılım Haber ile 
paylaştı.

Mezun olduktan sonra ilk he-
defim master yapmak. Anava-
tanımda yani Türkiye’de. 
Daha sonra kurumsal ve 
büyük olarak adlandırabilece-

ğimiz firmalarda genel müdür 
olarak iş hayatımı sürdürmeyi 

hedefliyorum. Çünkü üniversi-
temin bunu yapabilecek eğitimi ve 

donanımı sağladığını düşünüyorum. Gerek akademik kadro 
gerekse okulun fiziki koşulları bunu bize sağlıyor. Geleceğe 
yönelik olarak hedeflerim bunlar. 

Ömer Afşin Bucak

Üniversite sınav sonuçlarım gel-
diğinde 1 aylık seçim sürecimin 
sonunda Atılım Üniversitesi’ni 
seçtim. Yerleşkesi uzak olabi-
lir ama üniversitemizden çok 

memnunum. Birbirinden hari-
ka akademik kadrosu ile her gün 

kendini geliştiren bir okulda oku-
mak çok güzel bir duygu. Şu an halkla 

ilişkiler ve reklamcılık bölümünde okuyo-
rum mezun olduktan sonra özel sektörde çalışmak ve kendimi 
geliştirmek isterim. Özel sektör düşünmemin nedeni devletin 
yapmak istediğim işe hitap etmediğini düşünmem. Yüksek 
lisans yapmanın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü 
akademik bir ortamda lisans programının yoğun ortamından 
kurtulup spesifik bir alanda yoğunlaşmanın gelişimde etkili ol-
duğunu düşünüyorum. Reklam şekilleri ve teknolojik gelişme-
lerin yurtdışında daha gelişmiş olduğunu düşündüğüm için var 
olduğum bölümden dolayı yurt dışında yaşamak isteyebilirim

Ben Maliye Bölümü’nde oku-
yorum. Üniversitemizde bu 
bölümü seçtim çünkü Atılım 
Üniversitesi’nin bu alanda 
hızla yükselen bir fakülteye 

sahip olduğunu biliyorum. Ay-
rıca okulumuzu tercih ettiğim 

için şanslı olduğumu düşünüyo-
rum. Türkiye’de ilk 5’e ve dünyada ilk 

500’ e girmemiz diğer üniversitelere göre çok avantaj sağla-
yacak. Mezun olunca donanımımın çok geniş olacağına emi-
nim, gerçekten öğretmeyi seven yardımsever hocalarımızın 
olduğunu görüyorum.  İleride kamu alanında kendimi geliş-
tirip devlete yöneleceğim. Hedeflerimin sonunda ise yükse-
lerek gelir uzmanı olmak var. 

Dilara Korkmaz

Atılım Üniversitesi’ni tercih 
ederken bu bilinçle tercih 
etmemiştim aslında. Gerek 
okulun akademik kadrosu 
gerekse okulumuzun son za-

manlarda yaptığı yenilikler 
ve derecelerle ne kadar doğru 

bir karar vermiş olduğumu gör-
düm. Bölümüm açısından çok araş-

tırma yapıp yeniliklere açık olmam gerekiyor. Bu yüzden 
çok fazla araştırma yapıyorum. Bunun bir sebebi de yöne-
leceğim alan hakkında mantıklı kararlar verebilmek. Şuan 
için biraz pratiğe de dökerek bunu belirlemeye çalışıyorum. 

Hüseyin Cem Küçük

Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nde ikinci sınıf öğrenci-
siyim. İlk hedefim patentini 
aldığım bir ürün hakkında 
arkadaşımla devam eden işi-

min başarıyla sürmesini sağ-
lamak. Daha sonra ki hedefim-

den bahsedecek olursak üniversite 
bittiğinde kendimi diplomat olarak gör-

mek istiyorum. Çevremde diplomasi alanında çok kişi var. 
Örneklerini gördüğüm için o alana çok sıcak bakıyorum. 
Ayrıca Almanya’da yüksek lisans yapmayı da düşünüyorum.

Burak Aydıncılar

İktisat Bölümü öğrencisiyim. 
İktisat Bölümü’nü seçtim 
çünkü diğer bölümlere göre 
daha kapsamlı olduğunu 
düşünüyorum. Aynı zaman-

da bölümü okumaya başla-
dığınızdan itibaren kendinizi 

geliştirebileceğiniz birçok farklı 
imkan doğuyor. İktisat okurken birçok 

alana da hakim olabiliyorsunuz. İktisat Bölümü’nü Atılım 
Üniversitesinde okumayı tercih etmemin sebebi ise hem 
akademisyenlerinin başarılı olması hem de kampüsün 
beni cezbetmesi oldu. Mezun olduktan sonra yüksek li-
sans yapmayı düşünüyorum. Hedefim ise hocalarımız 
gibi akademisyen olup iktisat hakkında geniş çaplı bilgi-
ler paylaşmak, öğretmek. İktisat okumayı atılımda okuma 
gibi bir fırsat doğduğu için kendimi şanslı hissediyorum.

Ezgi Türkmenoğlu

Merhaba, Atılım Üniversite-
si 4. Sınıf İşletme Bölümü 
öğrencisiyim. Geçen dö-
neme kadar hayalim özel 
sektörde çalışmaktı fakat 

ocak ayında özel sektör-
de yaptığım staj sonucu bun-

dan vazgeçtim. Kamu kuruluş-
ları ya da banka gibi daha kurumsal 

yerlerde çalışmayı hedefledim. Buralarda çalışmak için 
aldığım eğitim ve üniversitenin bana sağladığı diğer im-
kanlar ile kendimi yetiştirdiğimi ve kurumsal firmalar-
daki iş hayatında başarı sağlayacağımı düşünüyorum.

Ece İpek Bayrak

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
Bölümü dördüncü sınıf öğ-
rencisiyim.  Bölümde birçok 
alanda ders gördüğümüz 
için neyin bize uygun olup 

olmadığını görmüş oluyoruz. 
Aldığımız derslerin ve eğitimin 

çok yoğun ve yeterli olduğunu 
düşünüyorum. Bölümde yapılan çalış-

maların pratikte çok işe yarayacağını biliyorum. Derslerde 
edindiğim deneyim ve gözlemle pazarlama alanında çalış-
mayı düşünüyorum. Yüksek lisans eğitimi gerçekleştirme 
düşüncem var. Onu da pazarlamaya yöneleceğim için o alan 
üzerinde yapmayı hedefliyorum.

Veysel Aykan

Atılım Üniversitesi’nde aldı-
ğım eğitimin beni alanımda 
yeterli donanıma sahip bir bi-
rey olarak mezun edeceğine 
inanıyorum. Atılım Üniversi-

tesi’ni bölümümle ilgili sahip 
olduğu imkanların farkında ola-

rak seçtim. Okulumuzun “Lojistik 
Üssü” ile bağlantısının olması da bun-

lardan biri. Ayrıca bizim okulumuzun bir artısı da iki kolu be-
raber barındırıyor olması. Yani okulumuzda hem ticaret hem 
de lojistik beraber. Bölümün avantajı ise ülke genelinde çok 
mezun vermiş bir bölüm olmaması. Geleceğe yönelik olarak 
lojistikten ziyade ticaret yapmayı düşünüyorum.  Tabii bu di-
rek iş hayatına atılıp yüksek lisans yapmayacağım anlamına 
gelmez. Okuldan sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorum.

Deniz Uysal

Atılım Üniversitesi’nden ge-
nel anlamda memnun oldu-
ğumu söyleyebilirim. Eğitim 
olarak gayet yeterli oldu-
ğunu düşünüyorum. Kamu 

Personeli Seçme Sınavı’na 
girip devlet kurumunda çalış-

mak istiyorum. Çünkü özel sek-
törünün çalışan açısından herhangi 

bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca çalışma saat-
lerinin düzensiz ve belirsiz olması yine özel sektörü tercih 
etmeme sebebim. Gelecekle alakalı yurtdışı planım da yok.

Fırat Baran Tekin

Gelecek üzerine planım özel 
sektörde çalışmak. Bölü-
müm gereği ithalat ve ih-
racat yapan bir şirketle 
çalışmak istiyorum. Ama 

bunlardan önce yüksek lisan 
planım var. Çünkü artık her-

kes bir şekilde üniversite oku-
yor. İnsanlardan bir adım önde olmak 

için kendini geliştirmek, farklı şeyler öğrenmek gereki-
yor. Bu yüzden yüksek lisans eğitiminin bana yeni ufuklar 
açacağına inanıyorum. Ayrıca bir diğer hedefim, stajımı 
yurt dışında yapıp bilgi ve deneyimimi arttırmak olacak.

Enes Nazlı

Atılım Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi’nde okuyorum. Okulu-
muzun akademik kadrosunun 
çok iyi olduğunu düşünüyo-
rum. Deneyimli hocalarımız 

çok köklü eğitim kurumların-
dan geliyorlar. Geçme notumuz-

da 70 olduğu için herkes çabalaya-
rak ve çalışarak geçiyor. Eğer savcılık 

sınavına girip başarılı olamazsam İdare Hukuk alanından yük-
sek lisans yapıp avukat olarak devam etmeyi düşünüyorum.

Oğuzcan Oral

Esin Orhan
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İşletme Fakültesinde düzenlenen Pazartesi Söyleşileri devam 
ediyor. Özellikle akademik kadroya yönelik dar kapsamda 
düzenlenen seminerlerde hem okul içinden hem okul dışından 
davetli konuşmacılar önemli bilgiler verirken canlı tartışmalar 
da yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan söyleşi konu Avrupa 
Birliği konuk ise İşletme Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hasan 
Ünal'dı

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin yürüttüğü “Pazartesi 
Söyleşileri” kapsamında gazeteci-yazar Yusuf Kanlı, Kıbrıs 
Sorunu hakkında görüşlerini paylaştı 

alkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 
ortaklaşa düzenlediği “Pazartesi Söyleşileri”nde akademisyenler için ülke 
gündemindeki politik, diplomatik veya medyatik konuları uzman görüşü 

eşliğinde değerlendirme fırsatı sunuluyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Pazartesi Söyleşileri dizi 
etkinliğinin konuğu İşletme Fakültemizin Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Ünal'dı. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölü-
mü öğretim üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın sunu-
şuyla başlayan seminerde, Türkiye ile AB arasında son 
dönemde yaşanan kriz ortamının nedenleri konuşuldu.

Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğu için 
Avrupa Birliği’ne giriş konusu üzerinde durulduğunu anlatan Ünal, “Türkiye AB 
girerse ne olur? Türkiye'nin böyle bir perspektif açısı var mı? ve AB Türkiye için 
anlatıldığı kadar önemli mi?” gibi soruları göz önünde bulundurduklarını anlattı. 
Ünal, “AB konusu Türkiye’de 90’ların başından beri bizim akademik çalışmaları-
mızda ‘out of context’ dediğimiz bir tarzla tartışılıyor yani gerçek gündemin içinde 
değerlendirilmiyor. Türkiye’ye değişik dayatmalar kapsamında tartışılan bir konu 
oluyor. AB Türkiye için bir cennet olsa da ülkemizde yaşadığımız Kıbrıs sorunu, 
Ermeni meselesi gibi konular bu cennete girişimizi engelliyor “ diye konuştu.

Türkiye’nin nüfusu ve coğrafi konumu AB üyeliğine engel mi?

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle devam etmeyeceğini ve etme-
mesi gerektiğini aksi takdirde sürekli bir kriz ortamı oluşacağını söyleyen Ünal, 
Türkiye’nin AB’ye  istese dahi giremeyeceğini belirterek, bunu üç temel gerekçeyle 
açıkladı. Ünal “Türkiye, AB’nin hazmedebileceğinden çok fazla nüfusa sahip. 1963 
yılında Ankara Antlaşması imzalandığında Türkiye nüfusu 30 milyon civarında idi. 
O zamanki Almanya, İngiltere, Fransa Türkiye'nin iki üç katı idi. Şimdi Almanya 
ile eş değer düzeyde. Bugünkü Türkiye, nüfusuna oranla AB içerisinde arzu edil-
meyecek şekilde güç sahibi olabilecek. Mesela, AB komiserliklerini ve karar alma 
mekanizmasını Türkiye felç edebilir. Türkiye’nin, AB üyesi olması durumunda 
birkaç ülkeyi de yanına alması halinde AB mekanizmalarını nasıl yönlendireceği 
meselesi de Avrupa’yı rahatsız ediyor. Bu noktada, Cumhurbaşkanı’nın ‘3 değil 5 
çocuk yapın, Avrupa’yı böyle dize getirirsiniz’ sözleri de Avrupa’daki rahatsızlığı 
etkiliyor olabilir” dedi.

Nüfus faktörü yanı sıra Türkiye’nin coğrafi konumunu da AB üyeliği konusunda 
engel olarak tanımlayan Ünal, “Coğrafyamız Avrupa Birliği’nden bakıldığında çok 
zor bir coğrafya. Suriye ile sınırız Suriye'de savaş var. Irak ve İran ile çok sorunlu 
iki ülke ve ülkemizin sınır komşusuyuz. Avrupa Birliği’nden bakıldığında coğraf-
yamızda iki tür sorun var. Bu sorunlardan ilki klasik güvenlik sorunu diğeri de 
ise göç sorunu dediğimiz yumuşak güvenlik sorunu. Göç meselesine son yıllarda 
sığınmacı sorununu da eklersek Türkiye fevkalade zor bir coğrafyanın tam orta-
sında” görüşünü aktardı. Türkiye komşuları derecesinde kötü konumda olmadığını 
vurgulayan Ünal, Türkiye’nin komşularından etkileneceğini düşünen AB’nin, Tür-
kiye’yi köprü olarak değil bariyer olarak görmek istediğini ifade etti.

Türkiye’nin kültürel kimliği AB’yi nasıl etkiliyor?

Avrupa Birliği’ne üyelikte üçüncü engeli ise “kültür” veya “kültürel kimlik” olarak 
açıklayan Ünal, “Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra Almanya’nın bu kadar 
önemli bir devlet haline gelmesi, Avrupa Birliği'nin tarihi misyonunun ve kültürel 
bir kimliğinin olması gerektiğini düşündüren bir sonuç doğurdu. Türkiye'ye baktı-
ğımızda, Türkiye bu kimliğin öteki tarafında yer alıyor. Türkiye'nin yüzde 90’ının 
Müslüman olması ve diğer ülkelerin Müslümanlara olan önyargısı AB için önemli 
bir sorun haline geliyor” dedi.

Prof. Dr. Hasan Ünal, nüfus, coğrafi konum ve kültür faktörleri gerekçesiyle Türki-
ye’nin AB üyeliğini “imkansız” gördüğünü açıkladı. Ünal, konuşmasında son bölü-
mü, “AB girmek için çırpınmaya değer mi?” sorusunu yanıtlayarak şöyle tamamla-
dı:

“Değil çünkü Avrupa Birliği’ne giren ülkelerde girdi maliyetlerinde çok hızlı bir 
yükseliş yaşanıyor. Borsa coşuyor ve çok hızlı ve ucuz bir şekilde borçlanma 
mümkün oluyor. Buda ilginç bir şeye sebebiyet veriyor; hükümetler daha kolay 
olduğu için borçlanmaya başlıyor kamuda çalışanların maaşlarını arttırıyor ve siz 
maaşları arttırınca otomatikman  girdi maliyetleri artıyor. Biz ülkemizde sattığı-
mız ürünlerle Avrupa Birliği'ne girerek, AB pazarlarında mücadele edebileceğimizi 
sanıyorsak yanılıyoruz. Bunun en büyük örneği Yunanistan'dır. Yunanistan AB'ye 
girdikten sonra Yunan ekonomisi transforme oldu ve büyük ölçüde hizmet sektö-
rüne döndü ve Yunanistan Avrupa ile baş edemez oldu.”

ürriyet Daily News Gazetesi köşe ya-
zarı ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim 
Kurulu üyesi Yusuf Kanlı, “Pazartesi 

Söyleşileri” kapsamında Atılım Üniversitesi’ne 
konuk oldu.

Kıbrıs kökenli Kanlı, diplomasi alanında yetkin 
gazetecilerden birisi olması nedeniyle İşlet-
me Fakültesi bünyesindeki öğretim üyeleriyle 
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile de ilişkilerini et-
kileyen Kıbrıs konusunu anlattı. Bazı kaynak-
larca Kıbrıs Sorunu’nun başlangıcının özellikle 
Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirdiği Barış 
Harekatı’nın gösterildiğini kaydeden Kanlı, 
bunun kesinlikle doğru olmadığını aksine ol-
dukça geçmiş yıllara dayalı bir sorun birikimi 
olduğuna işaret etti. 

Kıbrıs halkıyla Türkiye’nin ilişkisi bakımından sıkıntılı hususlar olduğunu kayde-
den Kanlı, “1958 yılında Türkiye, İş Bankası memuru sıfatlarıyla adaya MİT ajanları 
sokmuştur. Bu ajanlar Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) adı altında çeşitli eylem fa-
aliyetler gerçekleştirmişlerdir. Bu örgüt Türk halkına da çeşitli zorbalıklar yapmış-
tır. Bir İngiliz ile veya Rum ile görüşmek dahi suç sayılıyordu” sözleriyle örnekler 
verdi. Kanlı, günümüzde de sıkıntılı sivil toplum örgütleri bulunduğunu ve Rum 
tarafında da Türkler aleyhine oluşumlar olduğunu aktardı. 

Kıbrıs adasındaki mevcut barış görüşmeleri sürecine ilişkin iyimser olmadığı göz-
lemlenen Kanlı, “Sorunun ana kaynağı Makaryos’un 1962’de sunduğu anayasa idi. 
Bu anayasaya göre Cumhurbaşkanını Rumlar’ın, yardımcısını da Türkler’in seçme 
usulü kaldırılacak bu ayrımı yok etmek için her ikisini de meclisin seçeceğine ka-
rar verilmişti. Vekil çoğunluğu Rumlarda olduğu için Türkler yönetimde doğrudan 
söz sahibi olamayacaklardı ve belediyeler birleştirilecekti” diye konuştu. 

Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki müzakere sürecini değerlendiren Kanlı, 
“’Bende evlat acısı, sende kuyruk acısı varken biz dost olamayız’ sözü, Kıbrıs adası 
sorununa çözüm olunur mu sorusuna verilebilecek cevaptır” dedi.

zun yıllardır ABD’nin başkenti Washing-
ton’da gazetecilik faaliyetlerini sürdüren 
Yılmaz Polat, Halkla İlişkiler ve Reklam-

cılık Bölümü bünyesinde Atılım Haber ekibiyle bir 
söyleşi gerçekleştirdi. Atılım Haber’in düzenlediği 
etkinlikte öğrenciler yanı sıra akademisyenler de 
dinleyici olarak yer alırken; Polat, gazeteci gözüyle 
ABD’de özellikle ‘lobicilik’ adı altında yapılan geniş 
kapsamlı halkla ilişkiler faaliyetleri hakkında bilgi 
verdi.

Türk-Amerikan ilişkilerine ilişkin pek çok kitaba imza atmış olan Polat, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de ABD ile ilişkilerini düzenlemek için ABD Kongresi’nde etkili 
olmak adına lobi şirketleriyle nasıl çalıştığını anlatan “Lobiler ve Ajanlar” adlı bir 
kitabın da yazarı. Polat, lobicilik faaliyetlerini izlemek açısından en değerli haber 
kaynağını ABD’nin kamuya açık olan vergi kayıtları olarak işaret ederek, bu geniş 
kapsamlı halkla ilişkiler faaliyetinin ABD’de en büyük sektörlerden birisi olduğunu 
vurduladı.

İşletme Fakültesi Mavi Salon’da gerçekleşen söyleşide, Yılmaz Polat, ABD’de Do-
nald Trump yönetimiyle değişen medyaya bakış konusunda da bilgi verdi. Polat, 
ABD’de son gelişmelere karşın basın özgürlüğü kavramına genel çerçevede önem 
verildiğini dolayısıyla da gazetecilik mesleğine de saygı duyulduğunu aktardı.

Pazartesi Söyleşileri’nde 
AB masaya yatırıldı

Gazeteci Yusuf Kanlı 
Atılım’daydı

Polat ABD’de halkla 
ilişkiler etkisini anlattı
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“Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile başarılıyız”
tılım  Üniversitesi’nin 20’nci yılı kapsamında 
Genel Sekreter Aziz Şeren, Atılım Haber ile 
tecrübelerini ve gözlemlerini paylaştı. Atılım 

Üniversitesi’nin gelişen imkânları ve yıllar içerisin-
deki değişimine tanıklık eden isimlerden birisi olan 
Şeren, günümüzdeki ve gelecekteki Atılım’ı anlattı.

Şeren, Atılım Üniversitesi ailesine Gazi Üniversite-
si’nden emekli olduktan sonra 1 Kasım 1997’de genel 
sekterlik görevine başlamasıyla katıldığını açıkladı. 
Dolayısıyla Atılım’ın neredeyse tüm 20 yılını yönetici 
kademesinde yaşayan kilit isimlerden birisi olan Şe-
ren, “Bu da Atılım Üniversitesi’nde kurumsal aidiyet 
duygusu ile çalışanlar için istihdamda sürekliliği 
gösteriyor” dedi.

Şeren, göreve başladığı zaman İncek’in semt dahi 
olmadığını ve belediye, PTT, elektrik, su gibi hizmet-
lerinden oldukça yoksun olduğunu ifade etti. Şeren, 
ayrıca haberleşme ve internet  ağlarının zayıflığından 
ve elektriklerin sık sık kesilmesinin derslerin ak-
samasına neden olduğunu ekledi. Şeren, “Kışlar çok 
yağışlı geçerdi. Kar, aylarca yerden kalkmazdı. Yollar 
ulaşıma kapanıyor, ulaşım zorlaşıyordu. Yolları açmak 
ve ulaşımı sağlamak Üniversitemizin görevi olmuştu 
adeta. Çünkü hiçbir belediye bu hizmeti üstlenmiyor-
du. Bugün İncek, Ankara’nın en tercih edilen yerleşim 
alanı oldu” diye konuştu.

Atılım Üniversitesi Genel Sekreteri Şeren, Atılım Ha-
ber’in sorularını şöyle yanıtladı:

Atılım’ın fiziksel değişimi yanı sıra eğitimi çerçeve-
sindeki gelişimini nasıl buluyorsunuz?

O tarihlerdeki altyapı hizmetlerinin tüm eksikliğine 
rağmen üniversiteyi büyütmeye ve Dünya üniversite-
leri arasına sokmaya inanan Mütevelli Heyet Başka-
nımız Sayın Yalçın Zaim ve ona inanan akademik ve 
idari kadrolar sayesinde üniversitemiz bugün Dünya 
Üniversiteleri sıralamasında ilk 500 üniversite içinde 
yer aldı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve nitelikli 
eğitim hizmeti ile üniversite kamuoyunda ön sıra-
larda tercih edilir hale geldi. İlk yıllara göre öğrenci 
profilinde her sene olumlu açıdan büyük değişiklikler 
oldu. Yüksek puanlı öğrenci tercihlerinde her geçen 
yıl artış oldu. Çağdaş yönetim ve eğitim anlayışı be-
nimsemiş olan Üniversitemizin misyon, vizyon, temel 
değerleri ve hedefleri doğrultusunda çalışmalar ya-
pılmakta, hedeflere ulaşılabilmesi için büyük çabalar 
harcanmaktadır.  Akademik ve idari açıdan tüm yeni-
likler izlenmekte, daha kaliteli eğitim için hiçbir feda-
karlıktan çekinilmemektedir. Nitelikli ve alanında 
yetkin mezunlar verilmesi için her türlü çaba sarfe-
dilmektedir. Bu çabalara öğrencilerimizin de katkıda 
bulunması beklenmektedir. Çünkü bir üniversitenin 
kalitesi sadece akademik faaliyetleri ile ölçülmü-
yor. Değerlendirmede mezunlarının kalitesi de önem 
taşıyor. Bu nedenle öğrencilerimizin daha çok çalış-
masını ve niteliklerini artırmalarını istiyoruz. Ayrıca 
öğrencilerimizin ve mezunlarımızın üniversiteleri 

ile övünmelerini ve üniversitelerinin başarılarını her 
yerde gururla dile getirmelerini arzu ediyoruz. 

Not değiştirilmesini talep eden veli..

Burada 20 yıl geçirdiniz, bu süre zarfında şaşırdığınız 
bir talep oldu mu? 

Şaşırdığım talepler olmuştur. Ancak şu anda aklıma 
gelen hiç unutmadığım bir talebi anlatmak istiyorum. 
Bildiğiniz gibi vakıf üniversiteleri kamu tüzel kişiliği 
olan ve kanunla kurulan üniversitelerdir. Mevzuat 
açısından her yönden Yükseköğretim Kurulu’nun 
mevzuatına tabidir. Her yıl yaptıkları tüm akademik, 
idari ve mali faaliyetler Yükseköğretim Denetleme 
Kurulu tarafından denetlenmektedir. Ancak kamuo-
yunda bu üniversiteler özel üniversiteler olarak algı-
lanmakta ve bu gözle bakılmaktadır.

Bir gün velinin biri görüşmek için randevu talep etti. 
Kendisine randevu verildi. Randevu saatinde geldi. 
Kendisinin öğrenci velisi olduğunu, öğrencileri çok 
zorladığımızı, çocuğunun bazı derslerden başarısız 
olduğunu söyleyerek ve notlarını değiştirmemi istedi. 
Kendisine güzel bir dille bunun mümkün olmadığını, 
bunu talep etmesinin bir suç olduğunu söylediğimde, 
ne var bunda? Burası özel üniversite değil mi? Para 
veriyoruz. Boşuna mı veriyoruz! Kalemi şöyle oynatır-
san bu iş olur, dedi. Bu velimize kanunları, mevzuatı, 
vakıf üniversitelerinin yapısını, özel üniversite olma-
dığımızı anlatmak için dilimde tüy bitti.  En sonunda 
ayrılırken seni buraya boşuna oturtmuşlar. Bir işe 
yaramıyorsun deyip çıktı.

“İngilizce tabelaları arttıracağız”

Yabancı öğrenciler için kampüste İngilizce tabelalar 
olması yönündeki talebi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Üniversitemiz programlarında çoğunluk İngilizce 
dilinde, bazı bölümlerde de Türkçe dilinde eğitim 

yapılmaktadır. Son  zamanlarda yapılan çalışmalar 
ve tanıtımlar sonucunda yabancı uyruklu öğrenci 
sayısında dikkate değer artış olmuştur. Üniversitenin 
uluslararası üniversite olması konusunda çabalar 
devam etmektedir. Bu nedenle, mevcut olan İngilizce 
tabelaların her konuda ve her yerde daha çok ço-
ğalmasını, yabancı uyruklu öğrencilerin bu hususta 
yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İngilizce 
tabelaları artıracağız.

Öğrencilere verilen yemek hizmetlerindeki değişimler 
konusunda gözlemleriniz nelerdir?

Öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla kafeterya, kantin ve restoranlarında çeşitli 
ürünler üretilmektedir. Öğrenciler ekonomik durum-
larına göre bu ürünleri tercih etmektedir. Üniversi-
temizde alakart, fast-food ürünlerinin yanında tüm 
öğrencilere hitap eden tabldot uygulaması bulun-
maktadır. 4 çeşit yemekten oluşan bu uygulamadan 
öğrencilerin memnun olduğu gözlenmektedir. Öğren-
cilerin memnuniyetini artırmak ve sürekli kılmak 
için çalışmalar sürdürülmektedir. Verilen hizmetlerle 
tüm öğrencilere hitap edilmektedir. Ürün açısından 
herkesin aradığını bulma imkanına sahip olduğunu 
düşünüyorum.

“Dünyada daha tanınır olacağız”

Gelecekte örneğin 5 yıl sonra Atılım’ı nerede görüyor-
sunuz?

Güncellenen stratejik plan hedefleriyle bugünkü dün-
ya üniversiteleri sıralamasındaki yerinin daha yükse-
leceğini Türkiye’de ve dünyada daha tanınır ve daha 
tercih edilir hale geleceğini düşünüyorum. Eğitim-
öğretim ve bilimsel araştırmaları ile daha nitelikli ve 
yetkin mezunlar vereceğine  bilime büyük katkılar 
sağlayacağına inanıyorum.

NİHAL SEVİNDİM - PETEK SOYDAN

A

Atılım’ın 20 yılda değişim göstergeleri
Genel Sekreter Aziz Şeren, ayrıca Atılım’ın nasıl 
değiştiğine ilişkin aşağıdaki sayısal verileri de 
Atılım Haber ile paylaştı.

Öğrenci Sayısı

Fakülte Sayısı

Yüksekokul Sayısı

Enstitü Sayısı

Program Sayısı (Lisans)

Öğretim Elemanı Sayısı

İdari Personel Sayısı

1997-1998
Öğretim Yılı

259

3

1

2

7

50

22

2016-2017
Öğretim Yılı

8700

5

3

2

41

437

402
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“Atılım’ın indeksli yayınları 
200’lere yaklaştı”

tılım Üniversitesi 20’nci yaşı-
nı kutlamaya devam ederken, 
Atılım Haber ailesi de sizlere 

geçtiğimiz yıllar içerisinde üniversite-
ye emeğiyle katkı sağlayan isimlerden 
görüşlerini almayı sürdürüyor. Bu çer-
çevede, 2003 yılında Rektör Yardımcısı 
olarak Atılım’ın bir parçası olan  Prof. 
Dr. Abdurrahim Özgenoğlu, sonrasın-
da rektörlük görevini üstlenerek neler 
gerçekleştirdiklerini anlattı.

Özgenoğlu, öncelikle Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü’nün bünyesinde 
içeriği hazırlanan Atılım Haber’e ilişkin 
görüşlerini aktardı. Atılım Haber’in 
devamlılık sağlayabilmesi için diğer 
bölüm öğrencilerine gerek gazete-
yi okumaları gerekse gönüllü olarak 
gazete için çalışmaları çağrısı yapan 
Özgenoğlu, gündemi yakalayıp güzel 
bir gazete ortaya çıkaran Atılım Haber 
ekibine desteklerini ve tebriklerini dile 
getirdi.

Sonrasında kendisini tanıtmasını 
istediğimiz Özgenoğlu, akademik 
kariyerini özetledi. Lisans eğitimini 
ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamlayan Özgenoğlu, akademik 
kariyerine de aynı bölümde araştırma 
görevlisi olarak başladı. Özgenoğlu,  
master ve doktorasının devamında yine 
ODTÜ Maden Mühendisliği’nde, 1986 
yılında doçent, 1993 yılında da profesör 
olarak kariyerini sürdürdü. Ardından 
2003 yılında ise Atılım Üniversitesi’nde 
Rektör Yardımcısı olarak göreve başla-
dı. Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun 
Atılım Haber’in sorularına yanıtları ise 
şöyle oldu:

A.H: Atılım 20’nci yaşını kutluyor, siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Üniversitelerin tanınırlıkları ve bili-
nirlikleri genellikle yaşlarıyla doğru 
orantılı olarak artar. Çünkü geçen yıllar 
üniversitelerin olgunlaşmalarını, kim-
liklerini bulmalarını ve kurumsallaş-
malarını sağlar. Bilindiği gibi dünyanın 
en eski üniversitesi 1088 yılında İtal-
ya’da kurulan Bologna Üniversitesi’dir. 
Bu tabii ki çok uç bir örnektir. Türkiye 
ölçeğine baktığımızda ise 65 tane vakıf 
üniversitesi vardır. Atılım Üniver-
sitesi’nin 1997 yılında kurulduğuna 
bakacak olursak, diğer vakıf üniversi-
telerinden daha kıdemli ve deneyimli 
bir üniversiteyiz. Atılım Üniversitesi 
birçok bakımdan daha olgun ve ku-
rumsallaşmış bir üniversitedir. Erişilen 
bu düzeyi  Times Higher Education 
World University Rankings 2016-2017 
yılı dünya üniversiteleri sıralamasında 
görmek mümkündür. Bu sıralamada 
Atılım Üniversitesi yer alan 17 Türk 
üniversitesinden biridir ve 4. sıradadır. 
Dünya sıralamasında ise 401-500 ban-
dındadır. Atılım açısından 20’nci yıl, 
geçen yılların muhasebesini yapmak ve 
ileriye yönelik hedeflerini belirlemek 
için önemli bir yıldır. Bu bakımdan bu 
yılı önemsiyorum.

“Baraka yapılar ortadan kalktı, kampüs 
ağaçlandırıldı”

A.H: Geçen 20 yıl içerisinde sizce üni-
versitemizde neler değişti?

Geçen 20 yıl içerisinde  üniversitemiz-
de çok şey değişti. Her şeyden önce 
kampüs alt yapısı ve üst yapısında 
önemli iyileştirmeler yapıldı. 2003 
yılında Atılım’a geldiğimde prefabrik 
yapılar vardı ve bu yapılara A,B,C,D,E,F,G  
barakaları deniyordu, dersler bu bara-
kalarda yapılıyordu. Üniversite bu yapı-
lardan tamamen arındırıldı. Boş alanlar 
ağaçlandırıldı. Akademik açıdan baktı-
ğımızda da yeni fakülteler ve bölümler 
açıldı. Atılım 1997’de kurulduğu zaman 
2 fakülte, 3 bölüm vardı. Şuanda 5 
fakülte, 2 yüksekokul, 40 bölüm oldu. 
Dolayısıyla 20 yıl içerisinde akademik 
açıdan da ciddi bir gelişme yaşandı. 
Laboratuar ve derslikler modern do-
nanımlara kavuşturuldu. Şuanda bir 
kısmı eğitim bir kısmı araştırma olmak 
üzere 140 laboratuar var. Bunun yanı 
sıra akademik kadromuz güçlendirildi 
ve kurumsallaşma konusunda ciddi 
çalışmalar yapıldı. Eğitim kalitesinin 
tescillenmesi adına  akreditasyon ya-
pan kurumlar var. Mühendislik Fakül-
tesi’nin 6 bölümü MÜDEK tarafından 
akredite edildi. Son olarak Mütercim 
Tercümanlık Bölümü FEDEK Kurumu 
tarafından akredite edildi. Dolayısıyla 
eğitim konusunda böyle uluslararası 
kuruluşlarca da tanınan ulusal ku-

rumlar tarafından  akreditasyon almış 
durumdayız.

Benim Atılım Üniversitesi’ne geliş 
nedenim burada bir akademik kariyer 
yapmak değildi. Ben akademik kari-
yerimi ODTÜ Maden Mühendisliği’nde 
tamamladım. 2003 yılında emekli 
olarak geldim. Atılım Üniversitesi’ne 
geliş amacım ise yeni kurulmuş olan 
bir vakıf üniversitesinin gelişmesine 
yardım etmek ve katkı vermekti. Rektör 
Yardımcısı olarak göreve başladım ve 
daha sonra üstlendiğim ve 11 yıl süren 
rektörlük görevim esnasında da bu kat-
kıyı verdiğime inanıyorum.

A.H: Bünyesinde olduğunuz 14 yıl bo-
yunca Atılım beklentilerinizi karşıladı 
mı?

Öncelikle Atılım Üniversitesi’nin benim 
beklentilerimi karşılamasından çok, 
benim Atılım Üniversitesi’nin beklen-
tilerini karşılayıp karşılayamadığım 
veya karşılıklı olarak beklentilerin 
karşılanıp karşılanmadığı sorgulanma-
lıdır. Benim üniversitemizden beklen-
tim üniversitenin gelişmesi yönünde 
oldu. Dolayısıyla bunun da imkanlar el 
verdiği ölçüde genelde Mütevelli Heyeti 
özelde ise Sayın Yalçın Zaim’in destek-
leri ile karşılandığını düşünüyorum. 
Oluşan bu uyumlu çalışma ortamına 
bakacak olursak da karşılıklı beklen-
tilerin gerçekleştiğini söylemek müm-
kün.

“Uygulamalı eğitimde iddialıyız, 140 
laboratuvarımız var”

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

Atılım Üniversitesi’nin öğrenci odaklı 
programlar kapsamında bugüne kadar 
öğrencilere sağladığı imkanları birçok 
üniversitede görmek mümkün değil. 
Nedir bu imkanlar sorusuna cevap 
vermek gerekirse ilk sırada LAP Prog-
ramı denilen Lisans Araştırma Proje-
leri Programı var. Bu programda lisans 
seviyesindeki öğrencilerimize eğitimle-
rinin ilk yıllarından itibaren araştırma 
yapma yeteneği ve merakını aşılamak 
amaçlanmaktadır. Öğrenciler bir araş-
tırma projesinde yer alarak, ‘ekip ha-
linde nasıl çalışılır, araştırmalar nasıl 

yapılır ve sunulur‘ bunları öğreniyorlar. 
“Atılım Üniversitesi’nin İz Bırakan 50 
Öğrenci Programı” var, “Başarıyı Pay-
laşım”, “Bir Kitap Bir Konu” ve “Hayata 
Atılım” gibi projeleri de var. Öğrenci-
lerin ders dışı gelişmelerini sağlamak 
için dışarıdan konuşmacılar getiriliyor-
du. Bunu da ‘Hayata Atılım Programı’ 
olarak adlandırıyorduk. Bunlar tabii ki 
öğrenci odaklı programlar. Bir de toplu-
luk faaliyetlerimiz var. Örnek verecek 
olursak Tiyatro Topluluğu var, yılda bir 
veya iki kere oyun sergiliyorlar ve üni-
versitemiz de buna destek veriyor. Aynı 
şekilde diğer tüm topluluklara Atılım 
Üniversitesi destekte bulunuyor. Atılım 
Üniversitesi genç yaşına rağmen bu 
imkanları öğrencilerine sağladı.

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

Her şeyden önce güçlü bir akademik 
kadromuz var. Bir eğitim kurumu için 
nitelikli bir akademik kadro olmazsa 
olmazıdır. Diğer üniversitelerde de 
elbette vardır ama ben kendi açımızdan 
belirtmek isterim ki kıdemli hocala-
rın yanı sıra birde genç hocalarımız 
var. Üniversitemizde böyle güzel bir 
kompozisyon oluşmuştur. Kıdemli 
hocalarımızın büyük bir kısmı farklı 
üniversitelerden gelmiştir. Mühendislik 
Fakültesinde ODTÜ ağırlıklı, İşletme 
Fakültesinde Gazi Üniversitesi ağırlıklı, 
Fen-Edebiyat Fakültemizde ise Ankara 
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi 
ağırlıklı hocalarımız bulunmaktadır. 
Ayrıca uygulamalı eğitim konusunda 
iddialı olduğumuzu düşünüyorum. 140 
laboratuarımız var. Bunların bir kısmı 
eğitim bir kısmı ise araştırma laboratu-
arıdır. Zorunlu yaz stajlarımız var. Yaz 
stajları uygulamaları gündeme getiri-
yor. Laboratuarlı ve yaz stajı uygulama-
lı eğitim veriyoruz. Modern ve zengin 
bir kütüphanemiz var. Öğrenci odaklı 
çeşitli programlarımız var. Birde ön 
kuluçka merkezimiz kuruldu. Burada 
girişimci öğrenciler küçük şirket dene-
yimleri kazanıyorlar.  Birtakım fikirleri 
varsa bu fikirleri ticarileştirme yönün-
de birtakım çabalara giriyorlar. Bir di-
ğer önemli özelliğimiz ise yabancı dille 
eğitim vermemizdir. Bunu bir farklılık 
ve önemli olarak görmemiz lazım çün-
kü dünyaya açılmak açısından, dün-

DEMET GÜMÜŞ – CENNET UĞUR

Atılım Üniversitesi eski rektörlerinden Prof. Dr. Abdurrahim 
Özgenoğlu, Atılım Üniversitesi’nin 20’nci yılına ilişkin 
görüşlerini ve anılarını Atılım Haber ile paylaştı

A

“Araştırma üniversitesi 
olma yolundayız”
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yanın her yerinde iş bulan mezunlar 
yetiştirmek istiyoruz. Bunu da yabancı 
dil bilen mezunlar yetiştirerek sağlaya-
cağız. Şehrin gürültüsünden uzak sıcak 
ve yeşil bir kampüsümüz var.

“Veliler ile yakın ilişkiler kurulması 
gerekiyor”

A.H: Size göre vakıf ve devlet üniversi-
teleri arasındaki farklar nelerdir?

Bilindiği üzere devlet üniversitelerinin 
geliri devlet bütçesinden karşılanıyor. 
vakıf üniversiteleri genelde öğrenci-
lerden aldıkları ücretlerle faaliyetle-
rini yürütürler. Ancak bu gelir garanti 
değildir. Üniversitelerin kontenjan-
larını YÖK tayin ediyor. Diyelim ki 
1500 kontenjan istiyoruz ve YÖK bize 
1200 kontenjan veriyor ama biz bütün 
bütçemizi 1500 kişilik kontenjana göre 
ayarlamışız ve YÖK 1200 kişilik konten-
jan verince bütçemiz eksik kalıyor. Ya 
da öğrenci herhangi bir nedenle o yıl 
tercih yapmayabiliyor ve kontenjanla-
rımız boş kalabiliyor. Bütçe garantimiz 
olmadığı için yeni kaynaklar yaratmak 
zorundayız. Yeni kaynakları yaratma-
nın çeşitli yolları vardır.  Yurtdışındaki 
üniversitelere bakarsak bağışlar çok 
önemli bir yer tutar. Biz mezunlardan 
henüz destek alamıyoruz. Mezunları-
mız zaten çok genç. Biz tabi başka kay-
naklar yaratmak durumundayız buda 
bizi daha dinamik ve yaratıcı olmaya 
sevk ediyor. Şunu da söylemek lazım, 
vakıf üniversitesi mezunları, devlet 
üniversitesi mezunlarıyla aynı hakka 
sahipler. Mezun olduktan sonra aynı 
haklarla iş hayatına atılıyorlar.

A.H: Genel olarak Üniversitemize velile-
rin yaklaşımları nasıldır?

Veliler ile genellikle üniversiteyi kaza-
nan öğrencilerin oryantasyon programı 
ile bir araya geliniyor. Oryantasyonda 
üniversitemiz, bölümlerimiz ve üniver-
sitemizi imkanları tanıtılıyor. Bu tanı-
tımlara biz velilerimizi de davet ediyo-

ruz. Bir de mezuniyet törenlerimizde 
veliler ile temasımız oluyor. Ancak 
bunlar çok yetersiz oluyor. Önümüzdeki 
aylarda bunun için bir çalışma olacak 
sanırım. Velilerle bir araya gelmemizi 
sağlayacak ‘Atılım Günü’ benzeri özel 
günler düzenlenecek. Böylece velile-
rimiz bölüm hocaları, dekan ve öğren-
cilerle bir araya gelinecek. Daha ku-
rumsal bir sistematikle velilerle yakın 
ilişkiler kurulması gerekiyor.

“Özerklik önceden ne kadarsa şimdi de 
o kadar”

A.H: YÖK ile ilişkiler için ne diye bi-
lirsiniz? Özerklik önceden var mıydı? 
Şimdi özerklik var mı?

YÖK’ün Atılım’dan özel bir beklentisi 
olmadı. En azından benim görevde kal-
dığım süre boyunca böyle bir şey olma-
dı. Bir Vakıf Üniversitesi olarak bizim 
YÖK’ten isteklerimiz oluyor. Mesela 
Tıp Fakültesi ve kontenjanların tahsisi 
bunun bir örneği. YÖK’ün bizden isteği 
Vakıf Üniversiteleri Yönetmeliği’ne 
uymamız gerektiğidir. Üniversiteleri 
denetlerken genellikle kaynak aktarımı 
var mı yok mu buna bakıyorlar. YÖK’ün 

her yıl yaptığı bir denetleme var. YÖK 
denetçileri gelip kaynak aktarımı olup 
olmadığına bakıyorlar. Ama bundan 
sonra eğitimi daha sıkı değerlendire-
cekler ve değerlendirilmeye de başlan-
dı zaten. Bu her üniversite için olacak. 
Özerklik ile ilgilide şunu söyleyebili-
rim; özerklik önceden ne kadarsa şimdi 
de o kadar. Bunu da böyle cevaplamış 
olayım.

A.H: Atılım Üniversitesi öğrencilerine 
yönelik neler söylemek istersiniz?

Üniversitemizde ki bölümlerin yakla-
şık yüzde 70’i İngilizce dilinde eğitim 
vermektedir. Türkçe eğitim veren 
bölümlerde ise İngilizce dersleri var. 
Öğrencilerimizin İngilizceyi öğrenmek 
için gayret sarf etmeleri gerekiyor. İngi-
lizcenin mutlaka ama mutlaka mezun 
olmadan önce öğrenilmesi gerekiyor. 
Üniversite bunun için en uygun ortam. 
Sadece İngilizce de yetmez. İkinci bir 
yabancı dilinde öğrenilmesi gerekir. 
Üniversiteden mezun olurken belli bir 
düzeyde iletişim sağlayacak şekilde 
İngilizce öğrenmelerinin gerektiğini 
düşünüyorum. Bir diğer şey olarak da,  
üniversiteyi sadece mesleki bilgilerin 
verildiği veya alındığı bir yerden ibaret 
olarak görmemelerini ayrıca sosyal ve 
kültürel etkinliklerde de yer almaları 
gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapma-
ları için Atılım’da çok sayıda kulüp ve 
topluluk var. Topluluk ve kulüplerdeki 
faaliyetleriniz sizin kariyer dosyaları-
nızda yer alacak. Mezun olduktan sonra 
iş başvurusu yaparken yaptığınız faa-
liyetlere bakacaklar. Dolayısıyla bu ku-
lüp ve topluluklarda yer alsınlar. Spor 
yapsınlar. Okulumuzda bunun imkanı 
da mevcut. Bir diğer husus ise yurtdışı 
deneyimi kazanmak için ERASMUS 
ve benzeri fırsatları değerlendirsinler. 
Bir de bana gelen bazı mailler Atılım 
uzantılı değil. Öğrencilerimiz kayıt 
olurken hepsine Atılım uzantılı mail 
adresleri veriliyor. Bu mail adreslerini 
kullanmalarını istiyorum. Hatta bunu 
kullanmadıkları için bazı duyurulardan 
haberleri de olmuyor. Bir diğer konu da 
öğrencilerimiz mezun olurken Atılım 
Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne üye 
olsunlar. Her mezuniyet töreninde bunu 
dile getirdim. Böylelikle üniversitemiz-
le bir temasınız oluyor. Öğrencilerimi-
zin üniversitemiz ve bölümlerle temas-
larının sürmesini istiyorum.

Karelerle
Atılım'ın
20 yılı

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Yeni Hukuk Fakültesi İnşaatı

Eski Hukuk Fakültesi 

Eski Hukuk Fakültesi 
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rasmus Öğrenci Değişim 
Programı ile 2016-2017 
akademik yılında son-
bahar dönemini Hollan-

da’nın Breda şehrindeki NHTV 
Breda University’de geçiren 
Selen Sessizoğlu, bu süreci 
Atılım Haber ile paylaştı.

Öncelikle Erasmus başvurusu 
yapmak isteyen öğrencinin 
genel not ortalaması ve İn-
gilizce hazırlık geçme sınav 
notunun bu başvurudaki en 
önemli etken olduğunu be-
lirten Sessizoğlu, programa 
katılmak isteyen öğrencilere 
notlarını mümkün olduğunca 
yüksek tutmalarını tavsiye 
etti. Sessizoğlu, Atılım Üni-
versitesi Uluslararası Ofisi’ne 
yaptıkları başvuru sonucunda 
seçilen ve karşı okuldan kabul 
mektupları gelen öğrencilere, 
bu aşamadan sonraki işlemleri 
mümkün olduğunca erken ta-
mamlamalarını önerdi. Sessi-
zoğlu, herhangi bir işlem için 
geç kalındığında bazı sorunlar 
çıktığını ve kendi deneyimin-
de bu durumdan dolayı sıkıntı-

lar yaşadığını da ifade etti.

“Sorunlar peşimi bırakmadı”

Karşı taraftan gelen kabul 
sonrası okul ile iletişime geçe-
rek vize işlemlerini başlatan 
Sessizoğlu, işlemler sırasında 
evraklarla ilgili bazı sorun-
lar yaşayıp, bunlar yüzünden 
oldukça stresli zamanlar 
geçirdiğini ve zaman zaman 
gitmekten vazgeçmeyi bile 
düşündüğünü söyledi. Vize iş-
lemlerinin aksaması yüzünden 
uçak biletini gitmesine çok 
yakın bir tarihte aldığını hatta 
orada kalacağı yurdun konten-
janının dolduğunu söyleyen 
Sessizoğlu, bu yüzden kalacak 
yerini bile ayarlayamadan 
Hollanda’ya gitmek zorunda 
kaldığını anlattı.

Hollanda’ya gittikten sonra 
kalacağı evi orada tanıştığı 
Türklerin yardımseverliği 
sayesinde bulduğunu söyle-
yen Sessizoğlu, “Kalacağım 
evi buldum bulmasına ama 
sorunlar peşimi bırakmıyordu. 
Kendi okulumda danışmanım 
ile yaptığım ders seçiminin 
benim için uygun olmadığını, 
oradaki okula gittiğim zaman 
fark ettik. Bu yüzden ders se-
çimini tekrar yapmak zorunda 
kaldım, buna ek olarak okulu-
mun uzama durumu ile karşı 
karşıya kaldım. İlk bir ayım 

tam anlamıyla kâbus gibiydi, 
sürekli aksilik çıkıyordu. Bir 
ara geri dönmeyi bile düşün-
düm” dedi.

“Yine de vazgeçmedim”

Yaşadığı tüm zorluklara rağ-
men Hollanda’da kalmaya ve 
Erasmus eğitimini tamamla-
maya karar veren Sessizoğlu, 
“Dediğim gibi, ilk zamanlar 
oldukça sıkıntılı geçti ama bir 
süre sonra sorunlarımı hallet-
tim. Oranın günlük hayatına 
ve okulun sistemine adapte 
olmayı başardım, sonrasında 
her şey yoluna girdi” şeklinde 
konuştu. Hollanda’daki eğitim 
sisteminde bireysel ve grup 
projelerine çok önem verildi-
ğini ve ders esnasında pratik 
yaptırarak öğretme odaklı 
olduğunu anlatan Sessizoğlu, 
bunun kendisine çok şey kattı-
ğının altını çizdi.

Oradaki akademisyenlerin 
öğrencilerle gayet samimi bir 
iletişimi olduğunu kaydeden 
Sessizoğlu, okuldaki derslerin 
zor bile olsa oldukça keyifli 
geçtiğini belirtti. Aynı zaman-
da kendisi gibi farklı ülkeler-
den gelmiş pek çok Erasmus 
öğrencisi olduğunu anlatan 
Sessizoğlu, NHTV Breda 
University’nin bu öğrencileri 
kaynaştırmak için sık sık et-
kinlik düzenlediğini, okuldaki 

arkadaş ortamının da samimi 
ve eğlenceli olduğunu anlattı.

“İyi ki Hollanda”

Sessizoğlu, Erasmus ülke-
si olarak Hollanda’yı tercih 
ettiği için çok memnun ol-
duğunu söylerken, ülkenin 
yaşam standartlarının oldukça 
yüksek olduğunu ve böyle bir 
ülkede yaşamanın insana ken-
dini daha iyi hissettirdiğinin 
de altını çizdi. Hollanda hal-
kının gayet samimi bir yakla-
şım içinde olduğunu söyleyen 
Sessizoğlu, orada yaşayan in-
sanlar ile gayet hoş diyaloglar 
içine girdiklerini, insanların 
güler yüzlü oluşunun günlük 
hayatında onu pozitif şekilde 
etkilediğini belirtti.

“Gezmek muhteşem bir haz”

NHTV Breda University’deki 
eğitim programı yoğunluğun-
dan fırsat buldukça kendini 
yeni yerler görmeye adadığını 
belirten Sessizoğlu, Hollanda 
ile beraber yedi ülkenin çeşitli 
şehirlerini gezdiğini, bu de-
neyimin hayatındaki en güzel 
şey olduğunu söyledi. Sessi-
zoğlu, “Küçüklüğümden beri en 
büyük hayalim dünyayı gez-
mek ve yurt dışına taşınmaktı 
fakat daha önce yurt dışına 
gitme fırsatım bile olmamıştı. 
Erasmus ile en büyük hayalimi 
kısmen de olsa gerçekleşti-

rebildim. Altı ay için de olsa 
Avrupa'da yaşadım ve oranın 
kültürünü gözlemleme fırsatı 
buldum. Buna ek olarak çok 
güzel yerler gezdim. Kimi za-
man trenle, kimi zaman uçak-
la, hatta bazen bisikletimle 
şehir değiştirerek birçok yere 
gittim. Bana en çok haz veren 
şey ise sırtımda çantamla tek 
başıma, internetim olmadan, 
elimde bir harita ile gezdiğim 
şehrin güzelliklerini keşfet-
mekti. İnanın aldığım her 
nefeste daha da huzur buldum. 
Ve artık biliyordum ki, ben 
bunu yapmaya hayatım boyun-
ca devam edeceğim” dedi.

“Mutlaka gidin, deneyimleyin”

Gerekli imkânlara sahip olan 
her üniversite öğrencisinin 
Erasmus deneyimini yaşaması 
gerektiğini vurgulayan Sessi-
zoğlu, bu deneyimin kendisi-
nin hayatında çok önemli bir 
dönüm noktası olduğunun ve 
bunun kendisine çokça değer 
kattığını dile getirdi.

Sessizoğlu’na göre; bir kişi 
kendinde gerekli isteği ve mo-
tivasyonu bulursa zorlukların 
üstesinden gelebilir, hele ki 
uğruna savaştığı şey o kişinin 
en büyük hayali ise, çabaların 
sonucunu almak kadar iyi his-
settiren bir şeyin daha olmadı-
ğını görecektir.

tılım Üniversitesi  Kültür ve 
Sosyal İşler Koordinatörlüğü 
tarafından düzenlenen Kar-

ma 2017 Sergisi’nin 3 Nisan 2017’den 
itibaren Atılım ailesiyle buluştu. Sergi, 
Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Kap-
tan tarafından açıldı.

Sanatçı Ayla Onar’ın küratörlüğünde 
hazırlanan sergi, mimari, tarih bilinci, 
işçiler, kadın hakları, sosyal yaşam, 

birey- toplum temalarını tuvale ve sera-
miklere yansıtılan eserlerden oluşuyor. 
Kaptan’ın açtığı sergide, Arda Yolgös-
teren, Ayla Onar, Ferda Demirel, Kerem 
Sarıkaya, Mehmet Sıddık Turan, Nuray 
Sümer, Selma Türlü, Armağan Yolgös-
teren, Şahin Çetin ve Şerife Barıç’ın 
eserleri yer alıyor.

Karma 2017 Sergisi’nin açılışında söz 
alan Kaptan, “Atılım Üniversitesi güzel 
sanatları ve sanatçıları her daim des-
teklemekte. Sanata ve sanatçıya  her 
zaman saygımız,ilgimiz ve her zaman 
ihtiyacımız var. Okulumuz güzel sa-
natların değerini bilmekte bu yüzden 
güzel sanatlar faaliyetlerimizin devamı 
gelecektir” dedi.

Seramikte özel sanatçılar

Karma 2017 Sergisi, seramik ve resim 
olarak iki ana sanat dalını kapsıyor. 
Sergiye seramik eserleri ile can veren 

Kerem Sarıkaya, çağdaş sanat dalı ser-
gisine çıkardığı üç çalışmasıyla dikkat 
çekmiş bir isim. Sarıkaya, Hacettepe 
Üniversitesi Seramik ve Cam Anasanat 
Dalı mezunu. Diğer  seramik sanatçısı 
Şerife Bariç de Hacettepe Üniversitesi 
Seramik ve Cam Anasanat Dalı mezunu 
ve Türkiye genelinde tanınıyor.

Ressamlar geçidi

Ürettikleri şahane eserler ile Karma 
2017 sergisine katkı sunan ressamlar 
ise, birbirinden farklı çalışmalarıyla 
izleyenleri hayran bıraktı. Kent görseli-
ni sıkça kullanmasıyla bilinen başarılı 
sanatçı Armağan Yolgösteren, Gazi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
mezunu. Nesibe Aydın Sanat Akade-
misi’nin düzenlediği yıl sonu sergi-
sinde dikkatleri üzerine toplayan Arda 
Yolgösteren, Gazi Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi mezunu. 

Ayla Onar ise esas mesleği olan Maden 
Mühendisliği’nin yanısıra resime olan 
merakı sonucunda güzel sanatlar ala-
nından da mezun. 

Kişisel ve karma birçok sergide yer 
almış Mehmet Sıddık Turan da, Yüzün-
cü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Anabilim Dalı mezunu. 

Kendine ait eserlerinin yeraldığı “sa-
hincetin.com” adlı internet sitesine sa-
hip olan Şahin Çetin, Gazi Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 
mezunu.

Sanatçıların yağlıboya, akrilik, karışık 
teknik, kolaj ve seramik teknikleriyle 
yapılmış eserlerinden oluşan Karma 
2017 sergisi, Nisan ayı süresince öğren-
cilerden yoğun ilgi gördü.
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Erasmus programı ile hayallerini gerçekleştirmek isteyen Atılım Üniversitesi öğrencilerinden Selen Sessizoğlu, başvuru sürecini ve 
Hollanda’da geçirdiği altı ayda yaşadıklarını anlattı

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluşan  “Karma 2017”, İncek 
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Erasmus ile gerçekleşen hayal: Avrupa’da yaşamak

Atılım’da sanat geçidi
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DAMLA ERDEM

ürkiye’de Atılım Üniversitesi 
yanı sıra bazı üniversiteler bün-
yesinde mevcut olan ARGEDA-

TTO’nın açılımı “Araştırma, Geliştirme, 
Danışmanlık ve Teknoloji Transfer 
Ofisi”. Atılım Üniversitesi bünyesindeki 
ARGEDA-TTO da benzerleri gibi üniver-
sitede var olan veya yapılan çalışmalar-
la elde edilen deneyimin ve bilginin en 
verimli şekilde kullanılmasını amaçlı-
yor.

Üniversite ile sektör arasında işbirliği 
kapısı da olan ARGEDA-TTO, üniver-
sitede ortaya çıkan teknolojinin veya 
araştırma sonuçlarının, ticari değer 
kazanarak,  ihtiyaç duyan kurum ve ku-
ruluşlarca kullanılmasını da sağlıyor. 
Bu özel kuruluş çatısı altında araştır-
ma projeleri adı altında BAP (Bilimsel 
Araştırma Projeleri), ALP (Araştırma 
Laboratuvarı), LAP (Lisans Araştırma 
Projeleri) ve HPD (Hızlı Proje Destekle-
ri) çalışmalarını yürütülüyor.

Atılım ARGEDA-TTO, 5 temel modül 
üzerinden hareket ediliyor. Bu kuru-
luşta 1. Modül, “Farkındalık, Tanıtım, 
Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri”, 2. 
Modül, “Destek Programlarından Yarar-
lanmaya Yönelik Hizmetler”, 3. Modül, 
“Proje Geliştirme ve Yönetim Hizmet-
leri”, 4. Modül, “Fikri Sınai Haklarının 
Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri” ve 
son olarak 5. Modül ise “Şirketleşme ve 
Girişimcilik Hizmetleri”. Her bir modül-

de uzmanlar, yöneticiler ve akademik 
danışmanlar görev almaktadır.

Bu modüllerden Şirketleşme ve Giri-
şimcilik Hizmetleri’nde görevli Can 
Tiryaki hem kendi alanı hem de ARGE-
DA- TTO hakkındaki bilgilerini Atılım 
Haber ile paylaştı. 

Ocak 2015’ten itibaren TÜBİTAK (Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu) tarafından desteklendiklerini 
vurgulayan Tiryaki, artık TÜBİTAK’ın 
uygulayıcısı bir kuruluş olduklarını 
anlattı. TÜBİTAK adına girişimci olan 
veya girişimci olmak isteyen kişilerin 
iş fikirlerini kabul ettiklerini ve bu iş 
fikirlerini bir ön elemeden geçirdik-
lerini belirten Tiryaki, “Ön elemeden 

sonra TÜBİTAK’ın belirlediği kriter-
lere uyanlar varsa bunlara biz eğitim, 
mentörlük ve danışmanlık veriyoruz. 
En son tekrar bir değerlendirme yapıp, 
içlerinden uygun bulduklarımızı TÜBİ-
TAK’a bildiriyoruz. TÜBİTAK da bütün 
bu uygulayıcı kuruluşlardan gelen 
girişimci aday ve fikirleri değerlendi-
rip, kendi kotası kadar 150 bin liralık 
destek veriyor” dedi.

TÜBİTAK’ın yapmak istediklerinin bir 
mantığı olduğunu söyleyen Tiryaki, 
“Üniversitede bilgi üretiliyor, TÜBİTAK 
bu üretilen bilginin sanayiye aktarıl-
masında girişimciliği de geliştirmek 
istiyor, üniversite içinde akademisyen-
lerin yaptığı projelerin sayısının, bu 
projelerin niteliğinin ve niceliğinin de 
artmasını istiyor. Çünkü bu kişilerin 
çoğu hangi yöntem ile projeyi yazacak-
larını ve hangi destekleri kullanacakla-
rını bilmiyorlar. Bu yüzden de bu soru-
nu ortadan kaldırmak için TÜBİTAK’tan 
destek alan biz ve bizim gibi kuruluşlar 
destek mekanizmaları ve genel yazım 
yöntemleri alanında yardım sağlıyor” 
bilgisini verdi. 

Kalkınma Ajansı ile işbirliği

Ayrıca Kalkınma Bakanlığı’nın bünye-
sinde kalkınma ajans yapılarına dikkat 
çeken Tiryaki, “Atılım Üniversitesi ola-
rak Kalkınma Ajansı ile ortak olarak gi-
rişimcilik etkinlikleri düzenledik. Hem 
Atılım Üniversitesi öğrencilerine hem 
de dışardan öğrencilerimize bir haftalık 
eğitim verdik. Eğitim sonunda yapılan 
sunumlarda başarılı olan öğrenciler 
Kalkınma Ajansı’nın bundan sonra-
ki destek programları için mentörlük 
modülünden faydalanmaya başladı-

lar. Bu etkinliğe katılmak için Atılım 
Üniversitesi öğrencisi olmaya gerek 
yoktu başka bir üniversite öğrencisi ya 
da herhangi bir üniversiteden mezun 
olabilirsiniz” diye konuştu.

Ön kuluçka desteği

Tiryaki, ARGEDA-TTO olarak 2016 yı-
lında bünyelerinde Ön Kuluçka Merke-
zi’ni açtıklarını anımsatarak, burada iş 
fikri olan fakat nerden başlayacağını, 
hangi iş modelini nasıl oluşturacağını, 

nasıl bir iş planı hazırlayacağını, hangi 
desteklere başvuracağını tam olarak 
bilemeyen ve kafasında soru işaretleri 
olan kişilere yardım edildiğini açık-
ladı. Atılım’ın bu merkezini herkese 
açık tuttuklarını vurgulayan Tiryaki, bu 
çalışmalarında öğrenci ayrımı yapmak-
sızın faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Atılım buluşları korumayı da unutmu-
yor

ARGEDA-TTO’nun “Fikri Sınai Hakla-
rının Yönetimi ve Lisanslama Hizmet-
leri” modülünde görevli Kerem Çevik 
de yürüttükleri faaliyetler hakkında 
Atılım Haber’e bilgi verdi. Çevik, önce-
likle Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 
yaptığı işlemlerin tamamını Atılım 
Üniversitesi adına gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Fikri sınai hakların marka, patent, mo-
del, tasarım, alan adlarının tamamını 
kapsadığı söyleyen Çevik, modül olarak 
yaptıklarını şu şekilde özetledi: 

“Akademisyenler ve öğrencilerimizin 
buluşları ve çalışmaları oluyor, mesela 
şuan devam eden LAB projelere buna 
örnek olabilir. Bu çalışmaların çıktı-
ları sonucunda patente gidebilecek 
buluşlar ortaya çıkıyor. Sonuçta bulu-
şu ortaya çıkarmak kadar korumakta 
önemlidir. Bunun korunması için biz 
ekip olarak uygun olan başvuruları 
yapıyoruz. İlk olarak çalışma patenttir 
ya da faydalı modüldür onun tespitini 
yapıyoruz, bunlar için uygun başvuru-
lar hangisidir bunlarla ilgileniyoruz. 
Ayrıca çalışmanın patent ya da faydalı 
modül özelliği alabilmesi için dünyada 
ilk defa yapılması gerekmektedir. Bu-
nun için de önce patent ön araştırması 
yapıyoruz, eğer uygunsa da başvuru-
sunu gerçekleştiriyoruz ve Türk Patent 
ve Marka Kurumu’na tescil edilmesini 
sağlıyoruz.”

Patent ön başvurusunun içeriğini de 
anlatan Çevik, “Diyelim ki bir akade-
misyen ya da öğrencimiz motor üzerine 
çalışıyor. Biz de öncelik olarak bu konu 
üzerinde yapılan çalışma veya patent 
var mı diye bakıyoruz, eğer alınılmış 
bir patent ve konu üzerine çalışmış bir 
kuruluş varsa, bu durumu öğrenciye ya 
da akademisyene iletiyoruz ve bunu 
gerçekleştirmeyeceklerini, gerçekleş-
tirseler bile üretemeyeceklerini söy-
lüyoruz. Yani sonuç itibariyle patent 
ve faydalı modülü ihlal etmemeye ve 
alınabiliyorsa patent ve faydalı modül 
almaya çalışıyoruz” dedi. 

Atılım’dan 30 patent başvurusu

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi’nin 30 patent başvurusunun oldu-
ğunu söyleyen Çevik, “Patentin tanımı 
teknik bir probleme teknik bir çözüm 
bulmaktır. Diğer fakültelerde de elbette 

teknik bir çözüm üretilebilir fakat tek-
nik çalışmaların hemen hemen hepsi 
Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleş-
mektedir. Ama marka dediğimiz zaman 
bu konu bütün fakültelerimizi ilgilen-
direbilir. Örneğin Starbucks bir mar-
kadır ve baktığımızda mühendislikle 
alakalı pek bir yönü yoktur. Yani marka 
ve tasarım dediğimiz zaman herkesi 
ve her şeyi kapsıyor. Patent ve faydalı 
modül de daha çok mühendislik alanını 
kapsamaktadır” diye konuştu. 

ARGEDA-TTO, bünyesinde patent 
başvurusu yapıldığı andan itibaren 
korunma sürecine geçildiğini kaydeden 
Çevik, bu başvuruları ihlal veya iptal 
olma durumlarının da olabildiği sözle-
rine ekledi.

Patent sürecini yaklaşık 4 yıl olarak 
açıklayan Çevik, Atılım’ın ilk patent 
başvurusu 2013 yılında yaptığı ve 2014 
yılında 3, 2015 yılında 14 ve 2017 yılın-
da 10 başvuru gerçekleştirildiğini dile 
getirdi. 

Patent başvurusu sürecindeki ücretler 
hakkında da bilgi veren Çevik, “Patent 
başvurusu sürecinde bazı ödenek ve 
ücretler var. Bunları biz ARDEDA-TTO 
olarak TÜBİTAK’tan aldığımız destek 
ile karşılıyoruz. TÜBİTAK bize yıllık 1 
milyon TL para ödüyor. Bizde bu bütçe-
yi kullanarak başvuru sürecini gerçek-
leştiriyoruz ve başvuru dosyalarının ta-
mamını biz hazırlıyoruz” diye konuştu. 

Çevik, “Patent başvurusunu yaptık, 
tescil ettirdik duvara astık değil, bu 
başvurunun ticarileşebilmesi yani ürü-
ne dönüştürülebilmesi için de firma-
larla ve çeşitli kurumlarla görüşmeler 
yapıyoruz. Projemizi ticarileştirme 
çabalarında da bulunuyoruz” bilgisini 
de aktardı.

Atılım’ın farkı nedir?

Çevik, ARDEDA-TTO’nun diğer üniver-
sitelerden farkını da değerlendirerek,  
“Normalde bir buluş yapıldığında bu 
buluşun patent başvurusu diğer üni-
versitelerde akademisyene ait olurken 
bizim üniversitemizde, başvuru üni-
versiteye ait oluyor. Yani şuan 30 tane 
patent başvurumuzun 29’u üniversiteye 
aittir. Bu durumda bu başvuruların hak-
ları da üniversitemize aittir” dedi.

Ayrıca 7 Ocak itibariyle hayata geçen 
yeni yasa uyarınca artık bütün üniver-
sitelerde benzeri uygulamaya geçilme 
zorunluluğu doğduğunu belirten Çevik, 
“Biz bu durumun olacağını tahmin 
yöntemiyle önceden uygulamadık, 
böyle bir yasa taslağı olduğunu bildi-
ğimiz için kuruluşumuzdan itibaren 
bu sistemi uyguladık ve şuan da diğer 
üniversitelere nazaran daha avantaj-
lıyız” diyerek Atılım Üniversitesi’nin 
farkından söz etti.

Atılım Üniversitesi’nde 2005 yılından itibaren faaliyet gösteren 
ARGEDA-TTO, kuruluşundan bu yana önemli başarılara imza attı

TÜBİTAK destekli 
kuruluşumuz:
ARGEDA-TTO
T

Can Tiryaki

Kerem Çevik
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Atılım’da
“Cumhuriyet

ve Laiklik”
tartışıldı

Fikirden yayına 
reklamın serüveni

tılım Üniversitesi Fikir Topluluğu ev sahipliğinde düzenlenen “Cumhuriyet 
ve  Laiklik” başlıklı konferansa, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 
Milletvekili İlhan Cihaner ve İleri Haber yazarı Özgür Savaşoğlu katıldı. 

Konferansta, Cumhuriyet rejimi ve anayasadaki laiklik ilkesine yönelik sistematik 
saldırılar ve üniversite gençliği konuları ele alındı.

Atılım Fikir Topluluğu, 16 Mart Perşembe günü Seyhan Cengiz Turhan Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışı gerçekleştiren Topluluk Başkanı Okan Sümer, 
konferans ile Atılım öğrencilerini rejim ve laiklik tartışmalarıyla ilgili bilgilen-
dirmek ve bilinçlendirmeyi amaçladıklarını anlattı. Sümer, bu amaçla konferansa 
katılım sağlayan Cihaner ve Savaşoğlu’na teşekkür etti.

İlk sözü alan internet haber sitesi İleri Haber yazarı Özgür Savaşoğlu, konuşmasına 
‘Neden Cumhuriyet ve Laiklik bir arada anılıyor?’ sorusunu cevaplamakla başladı. 
Savaşoğlu’na göre; Cumhuriyet ve laikliği ayrı düşünmek mümkün değil. Dolayı-
sıyla Savaşoğlu, laik olmayan bir Cumhuriyet’in mümkün olamayacağını görüşünü 
dile getirdi. Ayrıldığında kalıcı bir Cumhuriyet rejimi olamayacağını kaydeden 
Savaşoğlu, “Cumhuriyet, hükümet sisteminin halka dayanmasıdır ve laiklik bunun 
korunmasında önemli bir rol oynar” diye ekledi.

“Burjuvazi toplumu önemsemiyor”

Ayrıca dinsel ideolojinin tüm toplumu kuşatmış durumda olmasının oldukça üzücü 
olduğunu belirten Savaşoğlu, bunun asıl temelini Türkiye’de burjuvazi yani ser-
maye sahibi ekonomik sınıfın gelişim süreciyle açıkladı. Savaşoğlu, kapitalizm 
ile birlikte burjuvazi sınıfının güç kontrolünü ele geçirdikten sonra toplumun geri 
kalanını önemsemediğini kaydederek, “Türkiye’deki eğitim sistemi sürekli değiş-
mekte fakat maddi gücü yeterli olan üst tabakadaki insanlar bunu önemsemiyorlar 
çünkü istedikleri eğitimi veren özel okullara çocuklarını gönderebiliyorlar ya da 
çocuklarına özel ders aldırabiliyorlar. Toplumun geri kalanının ne tür bir eğitim 
aldığını önemsemiyorlar” diye konuştu.

“Demokratik ve Laik bir devlette yaşamaktayız”

CHP Milletvekili İlhan Cihaner ise, sözlerine Cumhuriyet ve laiklik konularını 
teorik olarak ele alarak başladı. Cihaner’e göre; “Demokratik ve Laik bir devlette 
yaşamaktayız.” Ancak Cihaner, laiklik kadar yanlış kullanılan bir kavram daha ol-
madığını ve laikliği kılık, kıyafet bağlamında tartışmayı yanlış bulduğunu da ifade 
etti. Cihaner, laiklik kavramının din ve inanç karşıtı olarak görüldüğünü ve görü-
şün değişmesi gerektiğini de vurguladı.

Laiklik olmadan Türkiye’de toplumun bir arada yaşama şansının olamayacağını 
söyleyen Cihaner, emek sömürüsünü önlemenin temelinde bile laiklik olduğunu 
örnek verdi ve iş kazalarının yaşandığı laik bir ülkede kader, fıtrat gibi kelimeler 
ile açıklama yapılamayacağını anlattı.

Türkiye’de laikliği dışlama sonucunda birçok sorun yaşandığını söyleyen Cihaner, 
toplumsal alanda dinin etkisinin bir an önce azaltılması gerektiğinin önemine 
işaret etti.

tılım Üniversitesi İletişim Top-
luluğu, 6 Nisan Perşembe günü 
Kadriye Zaim Konferans Sa-

lonu’nda “Fikirden Yayına Reklamın 
Serüveni” başlıklı bir söyleşi gerçekleş-
tirdi. Söyleşide İstanbul merkezli reklam 
yapım şirketi İkinci Parti Prodüksiyon’un 
kurucu ortağı Cahit Binici, mesleğine 
ilişkin arka plandaki gelişmeleri Atılımlı 
öğrencilere aktardı. 

Türkiye’de ekonomik ilişkiler başkenti 
İstanbul’daki tecrübesiyle Cahit Binici, 
reklam sektöründe yer almak isteyenle-
rin yeniliğe açık, cesur ve sürekli kendi-
ni geliştiren entelektüel kişiler olması 
gerektiğini vurguladı. 

Reklam şirketlerinin gençlerden neler 
beklentileri konusunda da ipuçları pay-
laşan Binici, “Nereden mezun olduğunuz 
değil öğrenim hayatınız süresince neler 
yaptığınız ve kendinizi geliştirmeniz 
önemli, reklamcılıkta en önemli özellik 
yaratıcı olmak. Yeteneklerinizi göstere-
bileceğiniz projelerle fark yaratabilmeli-
siniz. Fark yaratabilmenin temel koşulla-
rından birisi de entelektüel birikiminizi 
arttırmanız. Bu birikim için de üniversite 
yıllarını iyi değerlendirmelisiniz” dedi. 
Binici, ayrıca yabancı dilin mesleğin ol-
mazsa olmazı olduğuna dikkat çekti.

Söyleşide öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları içtenlikle cevaplayan Binici, 
gençlerle birlikte olmanın kendisini memnun ettiğini dile getirdi.

BUSE ECEM AKTAŞ

MELİHA SAYGILI

Türkiye’de Cumhuriyet’in devamı açısından laiklik ilkesinin 
varlığı, Atılım Fikir Topluluğu’nun düzenlendiği konferansta 
masaya yatırıldı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesindeki İletişim 
Topluluğu’nun ev sahipliğinde yapımcı Cahit Binici, reklamcılığa 
dair hem kişisel hem de Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı 
serüveni anlattı

A

A

Cahit Binici Kimdir?
Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Cahit Binici, 2002 yılında Anadolu Üniver-
sitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Ulus-
lararası Kıbrıs Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde reklam prodüksiyonu, 
interaktif tasarım ve reklam kampanyaları konularında dersler verdi. 2007 
-2010 yılları arasında Sportsnet’te ve Sportsnet’e bağlı şirketlerde reklam film-
leri yapımcılığı görevlerini yürüttü. Türkiye’nin en hızlı gelişen sektörlerinden 
olan dizi sektöründe Tims, Plato ve Gold Yapım tarafından izleyicilere sunu-
lan “Sağır Oda”, “Haziran Gecesi” ve “Avrupa Yakası” gibi ses getiren pek çok 
yapımda yardımcı yönetmenlik ve post prodüksiyon sorumlusu olarak görev 
aldı. 2010 yılında “İkinci Parti Prodüksiyon”un kurucu ortağı oldu. Cahit Binici, 
Unilever’in şirket havuzunda yer alan az sayıda yapım şirketlerinden biri olan 
“İkinci Parti Prodüksiyon”da reklam sektöründeki serüvenine devam ediyor.
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Atılım Üniversitesi THE endeksinde nasıl yükseldi?

ünyanın en itibarlı üniversite derecelendirme 
organizasyonlarından birisi olan Times Hig-
her Education (THE), 2017 yılı itibariyle Asya 

üniversitelerini eğitim kalitesi açısından nasıl sırala-
dığını Güney Kore’de düzenlenen “THE Asya Üniversi-
teleri Zirvesi 2017” etkinliğinde açıkladı.

THE, dünya üniversiteleri sıralamasında kullandı-
ğı ‘Öğretim’, ‘Araştırma’, ‘Atıflar’, ‘Endüstri Geliri’ ve 
‘Uluslararası Görünürlük’ olmak üzere 5 ana başlık-
ta 13 ayrı göstergeye göre Asya üniversitelerini de 
sıralıyor. Bir üniversiteye ait toplam puan belirlenir-
ken; ‘Öğretim’ başlığı yüzde 25, ‘Araştırma ve Atıflar’ 
başlığı yüzde 30, ‘Endüstri Geliri’ ve ‘Uluslararası 
Görünürlük’ başlıkları ise yüzde 7.5 oranında ağırlığa 
sahip bulunuyor.

“THE Asya 2017” sıralamasında; Türkiye’den 17 üniver-
site Asya kıtasındaki en iyi 300 üniversite arasında 
yer aldı. Asya’nın en iyi üniversiteleri arasında Atılım 
Üniversitesi ise, 64’ncü sırada yer alarak önemli bir 
başarı gösterdi. Atılım, Türkiye üniversiteleri arasında 
ise 5’nci sırada, vakıf üniversiteleri arasında ise 4’ncü 
sırada yerini aldı.

“20 yılda ciddi bir başarıdır”

Atılım Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Müdürü 
Hasan Atasoy da, THE’nın değerlendirmesinde göste-
rilen başarıyı Atılım Haber’e değerlendirdi. 

Times Higher Educa-
tion’ın (THE) İngiltere 
merkezli bir kuruluş 
olduğunu kaydeden 
Atasoy, THE’nın sırala-
ma sitemi hakkında şu 
bilgileri verdi:

“THE, 2003-2004 
yılından beri sırala-
ma yapmaktadır. Bu 
kuruluş, Atılım Üni-
versitesi’ni 2016 Eylül 
ayında yayınladığı 
‘Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’nda dünya-

daki ilk 500 üniversite arasında yayınladı. Yani Atılım 
Üniversitesi, dünyada yer alan 30 binden fazla üni-
versite içerisinde ilk 500’de yer alan bir üniversitedir. 
Bu kurumun açıkladığı daha farklı sıralamaları var. 
Örneğin; bundan iki üç ay önce BRICS sıralamasını 
açıkladılar. Atılım Üniversitesi bu sıralamadaki 300 
üniversite içerisinde 62’nci sırada olmuştu. Burada da 
Asya üniversitelerini sıraladı ve Atılım Üniversitesi 
bu sıralamada da 64’ncü sıradadır. Buradaki 17 Türk 
üniversitesi arasında ise 5’nci sıradadır. Bu, Atılım 
Üniversitesi gibi sadece 20 yıldır yükseköğretime 
hizmet etmeye gayret eden bir üniversite için ciddi 
bir başarıdır.”

“Times Higher Education (THE) saygın bir kuruluştur”

Yayın hayatına gazete formatında başlayan ve daha 
sonra dergi olarak dağıtılan The Higher Education’ın 
saygın bir kuruluş olduğunu söyleyen Atasoy, açıkla-
malarına şunları da ilave etti: 

“2000 yılından beri dünyada yapılan sıralamalar ge-
nellikle araştırmaya odaklı sıralamalardır. Yani üni-
versitenin ürettiği araştırma çıktılarını ve onların ka-
litesini sorgulayan sıralamalardır. Örneğin; üniversite 
kaç makale üretiyor, hangi dergide yayınlanıyor ve ne 
kadar atıf alıyor. Ama bir üniversitenin görevi sadece 
araştırma yapmak değildir. Şu an geldiğimiz nokta-
da ise araştırma, eğitim, uluslararasılaşma, sanayi 
işbirliği gibi daha farklı misyonlar yükleniyor üni-
versitelere görev olarak. Bu nedenle bu sıralamanın 
kabul görmesinin ana sebeplerinden biri araştırmaya, 
eğitime, endüstri gelirine ve uluslararası görünürlük 
gibi modern misyonları kriter olarak almasıdır. O yüz-
den THE’nın bu sıralamasını oldukça önemsiyorum. 
Biz sadece araştırma odaklı bir üniversite değiliz.  Bir 
üniversitenin sahip olması gereken bütün misyonları 
yerine getirmeye çalışan bir üniversite olmaya gay-
ret ediyoruz. Ve onun sonuçlarında bu değerleri elde 
ediyoruz.” 

“İngilizce eğitim bu başarının sırrıdır”

Eğitim dilimizin İngilizce olmasının bu başarıdaki 
en büyük etken olduğunu olduğunu savunan Atasoy, 
uluslararası görünürlük başlığı altında ise akademis-
yen sayısı ile uluslararası öğrenci sayısı gibi kriterle-
rin dikkate alındığını dile getirdi. 

Atılım Üniversitesi bünyesinde şu anda 52 ülkeden 
öğrenciler bulunduğunu kaydeden Atasoy, çoğunlukla 
İngilizce konuşan ülkelerden aileler ve öğrencilerce 
Atılım’ın tercih edildiğini söyledi. Atasoy, “Atılım’ın 

bu sıralamalarda yükselmesinin sebepleri; birincisi 
Kimya ve Matematik gibi dünya çapında kaliteli bö-
lümlerimiz var. İkinci olarak uluslararasılaşma adına 
global bir kampüs haline geldik ve uluslararası akade-
misyenlerimiz var. Ayrıca Atılım Üniversitesi Metal 
Şekillendirme ve Mükemmeliyet Merkezimiz var. Bu 
merkez Türkiye’de alanında tek merkez ve savunma, 
sanayi ve otomotiv sanayi için ARGE çalışmaları bu 
merkez üzerinden yürütülüyor. Bu da bizim sanayi ile 
işbirliğimizi gösteriyor. Türkiye’de 2012 yılından beri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ‘Girişimci ve Ye-
nilikçi Üniversite Endeksi’ yayınlıyor. Atılım, yayın-
landığı ilk yıldan beri bu endekste sürekli olarak ilk 
sıralarda yer alan bir üniversitedir. Bunların hepsine 
bakıp THE’nin kriterlerini incelediğimiz eklediğimiz 
zaman 2016 ve 2017 Asya sıralamasında çok iyi neti-
celer elde etmemiz sürpriz değil” diye konuştu.

“Vakıf üniversiteleri en iyiler arasında”

The Higher Education sıralamasında vakıf üniversi-
telerinin Türkiye’nin en iyileri arasında yer alması 
konusunda Atasoy, “Bu sıralama sonucuna göre vakıf 
üniversiteleri devlet üniversitelerine göre daha iyidir 
veya kötüdür gibi bir sonuç ortaya koyamayız. Çünkü 
bu sıralamalarda her yıl dikkate alınan göstergelerde 
değişme yaşanıyor. Örneğin; eğitimin payını değiştiri-
yorlar, endüstri gelirinin payını arttırıyorlar. Bu sıra-
lamalarda, vakıf üniversiteleri devlet üniversitelerin-
den farklı olarak öğrenci geliri üreten üniversitelerdir. 
Bu anlamda vakıf üniversiteleri ön plana çıkıyor. Ki 
üst sıralamalarda yer alan üniversiteler araştırma-
ya, eğitime odaklanmış ve işlerini düzgün yapmaya 
çalışan gerçek anlamda başarılı üniversitelerdir. Bu 
sebeple de üst sıralarda yer alıyoruz” dedi.

“Uzak Doğu ülkeleri sıralamada istikrar sağlıyor”

Atasoy, Uzak Doğu ülkelerinin Dünya Üniversiteleri 
Sıralaması’nda sürekli üst sıralarda yer alması konu-
sunda ise,  “Singapur, Çin, Kore gibi ülkeler dünyanın 
çabuk büyüyen ülkeleridir. Bu ülkelerde ciddi şekil-
de özel sektörde üniversitelerin entegrasyonu var” 
görüşü aktardı. Atasoy, “Örneğin; Güney Kore’deki 
‘Ulsan Üniversitesi’, Hyundai ile işbirliği yapan bir 
üniversite. Türkiye’ye baktığımızda da Koç Üniversi-
tesi’nin arkasında kendi sanayi holdingi var. Sabancı 
Holding’in arkasında olduğu Sabancı Üniversitesi 
de var. Yani kendi ARGE’lerinden yararlanabiliyorlar 
ve birbirlerine katma-değer yaratabiliyorlar. Bu olay 
uzak doğuda daha çok görülüyor. Atılım Üniversitesi 
arkasında kaynak sağlayan, güç olan bir üniversite 
değil, tamamen kendi yetkinlikleriyle bağlantılar 
kurup işbirliği yapma gayretinde olan bir üniversite-
dir. Bazı ülkeler, sıralamalarda kendi üniversitelerinin 
yer alması için devlet desteği veriyor. Özellikle Çin ve 
Rusya bu konuda ciddi anlamda efor harcıyor” açıkla-
ması yaptı.

DEMET GÜMÜŞ

Atılım Üniversitesi’nin dünyada ve Asya’da üniversiteleri eğitim kalitesi yönünden sıralayan endekslerde nasıl değerlendirildiğini 
Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Hasan Atasoy açıkladı

D
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Hokeyde başarı takım ruhuyla geldi

eçtiğimiz haftalarda rakiplerini peş peşe mağlup ettiği gözlemlenen Atılım 
Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi Takımı’nda, Türkiye’deki diğer üniversite 
takımları içerisinde büyük bir başarıya ulaşılması ardından yüzler gülüyor.

Atılım Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi Takımı, geçtiğimiz haftalarda zorlu rakipler 
ile peş peşe pistteydi. Atılım Erkek Buz Hokeyi Takımı, oynadığı ‘Unilig’de, İTÜ Er-
kek Buz Hokeyi Takımı’nı 20-0, Hacettepe Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi Takımı’nı 
19-1, ODTÜ Erkek Buz Hokeyi Takımı’nı 10-1 ve Koç Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi 
Takımı’nı da 7-3’lük skorlarla yendi. Böylece namağlubiyet serisi yakalayan Atılım 
Erkek Buz Hokeyi Takımı, üniversitede spor alanında ön plandaki takımlardan 
birisi oldu. 

Atılım Haber’in sorularını yanıtlayan Atılım Erkek Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Ba-
tuhan Kırkan da, ilk günlerde kadro sıkıntısı yaşarken dayanışma ruhuyla bugün-
lere geldiklerini anlattı. Kırkan’ın sorularımıza yanıtları şöyle oldu:

Takım ne zaman ve nasıl kuruldu?

“Atılım Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi Takımımız 2013-2014 sezonu başında benim 
ve Cem Küçük arkadaşımın girişimleriyle kuruldu. İlk başlarda kadro sıkıntısı 
çekmemize rağmen zamanla takımımızda büyüdü ve bugünlere geldi. Burada ki en 
önemli etken Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörü Semih Gökalp’tir. Sevgili hoca-
mızın bize verdiği destek olmasaydı bugünlere gelemezdik.”

Takımdaki motivasyonun kaynağı sizce nedir? 

“Takımımızdaki en büyük motivasyon kaynağı birbirimize olan sevgimiz ve say-
gımızdır. Takım dışında normal hayatta da görüşen insanlar olduğumuzdan dolayı 
ilişkilerimiz en üst seviyede. Takım arkadaşlarım gerekirse kendi sosyal hayatla-
rından feragat ederek idmanlara gelmiş maçlara çıkmıştır. Bu da tam anlamıyla 
gerçek bir takım olmak için bizi hazırlamıştır.”

Sizce başarının kaynağı nedir?

“Bir önceki soruda da belirttiğim gibi başarılı olabilmek için öncelikle takım olma-
yı arkadaş bağlarını güçlü kurmayı bilmek gerekir. Takım olduktan sonra ise ba-
şarıya olan istek ve arzularımızı her zaman canlı tutmamız gerekmektedir. Takım 
arkadaşlarım hiçbir zaman idman kaçırmazlar hatta idmana erkenden gelenlerde 
olmuştur. Bu tarz çalışma istek ve hırs bize başarıyı getirmiştir.”

Peki gelecekte takımı neler bekliyor?

“Gelecek maçlarda da her zaman yaptığımız gibi elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışacağız ve okulumuzun adını her zaman birinciliklerle anılmasını 
sağlayacağız. Antrenman saatlerimizi arttırıp daha çok çalışarak belki de yeni bir 
seriye ulaşmış olacağız.”

ERDEM GÖKNUR ULUTAŞ

Atılım Üniversitesi Erkek Buz Hokeyi takımı geçtiğimiz haftada eşi benzeri görülmemiş galibiyet serisiyle bir başarıya daha imza 
atmasıyla dikkat çekti

G

Eskrim sporuna Atılım imzası atıldı

Spor Koordinatörü Semih Gökalp, Atılım Haber’e konuya 
ilişkin verdiği bilgilendirmede, “Eskrim sporunun üniversite-
mizdeki tarihçesine baktığımızda 2007-2008 yılları arasında 
kuruldu ve okula gelmemle birlikte etkinliğini arttırdı. Atılım 
Üniversitesi, eskrim turnuvalarına bireysel olarak katılım 
gösteriyor. Henüz yeterli sayıda sporcumuz olmadığı için 
takım halinde yarışmalara katılamıyoruz” diye konuştu. 

Üç günlük şampiyonalarda özellikle Flöre ve Kılıç dallarında 
başarı gösterdiklerini belirten Gökalp, “Spor konusunda çok 
bir şeyler yapmıyormuşuz gibi gözükse de, aslında çok şey 
yapıyoruz. Atılım Üniversitesi’nin kendini her alanda geliş-

tirdiği gibi spor konusunda da oldukça aktif durumdayız” 
görüşlerini paylaştı.

İyi bir sporcu olabilmek için mutlaka sıkı antrenman yapıl-
ması gerektiğini kaydeden Gökalp, eskrimle uğraşan bir spor-
cunun günde en az 3-4 saat antrenman yapılması gerektiğini 
ifade etti. 

Atılım’da henüz yeterli sayıda eskrim sporcusu olmadığı için 
antrenmanlar için Ankara Eskrim Kulübü’nün kullanıldığını 
belirten Gökalp, bu spora öğrencilerden daha fazla ilgi bekle-
diklerini de sözlerini ekledi.

GİZEM KÜTÜK

Atılım Üniversitesi’nin eskrim sporcuları, Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı. Flöre dalında Firuze Ayşen 
Güneş, ikinci olurken; Kılıç dalında Ayşe Begümhan Bilgin üçüncülüğü yakaladı. Bilgin, geçen sezon Afyon’daki şampiyonada da 
Atılım Üniversitesi’ni üçüncülük onurunu yaşattı. 

Eskrim hakkında kısa bilgiler..

Tarihçesi milattan önce 2000 yılla-
rında Mısır ve Çin’de kılıç kullan-
ma sanatı olarak ortaya çıkmıştır. 
Modern eskrimin ilk doğuş yeri ise 
İspanya’da oluşmuştur. Eskrim vücut 
esnekliği ve hız isteyen bir silahtı ve 
bununla birlikte silahı kullanırken 
bazı kılıç teknikleri istiyordu. İs-
panya’da başlayan bu hareket yavaş 
yavaş Fransa, İtalya ve diğer Avrupa 
ülkelerine de yayıldı.

Eskrimde üç temel silah çeşidi vardır 
bunlar;

Flöre: Uç kısmında ufak bir düğme 
ve çan şeklinde bir koruyucusu olan 
ince bir silah çeşididir.

Epe: Flöreye göre koruyucu kısmı 
daha büyüktür. Epenin uç kısmında 
üçgen şeklinde üç adet çatal bulunan 
bir silah çeşididir. Epe ile uğraşan 
eskrimcilerin fiziksel olarak genel 
özellikleri uzun boylu oluşlarıdır.

Kılıç: Dürtme ve kesme silahı olarak 
adlandırılır. Şekli düz ve yassıdır ve 
yarı yuvarlak bir koruyucuya sahip-
tir. Kılıç branşında uğraşan eskrim-
cilerin sahip oldukları özellikleri ise 
süratli bacaklarıdır.
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ürkiye Üniversiteler Bowling Şampiyonası, 
14-16 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Şam-
piyona sonucunda Atılım Üniversitesi Kadın 

Bowling Takımı, Türkiye Şampiyonu olurken; Erkek 
Bowling Takımı ise Türkiye 3’ncüsü olarak büyük bir 
başarıya imza attı. 

Atılım Üniversitesi’nin bowling alanındaki başarı-
sının perde arkasını Spor Koordinatörü Yardımcısı 
Selvin Çiçek, Atılım Haber’e anlattı. Yeni kurdukları 
takımlar ile de kısa sürede başarı yakalandığını kay-
deden Çiçek, buna en güzel örneğin Bowling Şubesi 
olduğunu söyledi. Takımı nasıl kurduklarını anlatan 
Çiçek, “Takımımızın tarihçesinden bahseder olursak 
eğer takımımız 2013 yılında  milli bowling oyuncusu 
Vural Alphan Alkan'ın Üniversitemize gelmesi ve Se-
mih hocanın ona burs vermesiyle başladı. Milli oyun-
cu Alkan’ın bireysel şampiyonalarda aldığı dereceler 
takımın daha kurulum aşamasında sağlam temellere 
oturmasına sebep oldu. Ondan sonraki süreçte Bow-
ling ve Dart Kulübü Başkanı Umut Esenkal ve Alp-
han Alkan iyi arkadaş olması sebebiyle erkek takımı 
kurmayı düşündüklerini bizi ilettiler ve takımımız 
kurulmuş oldu” dedi. 

“Atılım ekolü oluşmaya başladı”

Kuruluş aşamasında bowling şubesinde bir tökezleme 
süreci yaşanmadığını belirten Çiçek, aksine kurulur 
kurulmaz sıkı çalışmaya ve sağlam arkadaşlık ortamı-
na kavuşmasıyla daha kurulduğu ilk yıllarda bowling 
braşında başarı elde edilmeye başlandığını ifade etti. 
Çiçek, “2013 yılında kurulan ilk Erkek Bowling takımı 
hemen Türkiye 3.sü olarak büyük bir başarıya imza 
attı. Onu takip eden yıllarda 2014-2015 sezonlarında 
Erkek Bowling Takımımız istikrarına devam etti. O 
sezonda da Türkiye 3.sü olan Erkek Takımımız kendi-
ni fazlasıyla kanıtlamış oldu. Bowling dalında üniver-
siteler arasında bir “Atılım” ekolü oluşmaya başladı” 
diye konuştu.

“Yaşadığım tecrübeler bize çok şey kattı”

Takımda ilk iki yılda ciddi tecrübe birikimi sağlan-
dığını vurgulayan Çiçek, “Öncelikle milli oyuncumuz 
ile geçen 2 sene tecrübe açısından takıma çok şey 
kattı. Bowling ligindeki işleyişi ve başarıya ulaşmak 
için neler olduğunu çok iyi analiz etmemize yardımcı 
oldu” tespitini aktardı. Erkek Bowling Takımı başa-
rısı ardından Kadın Bowling Takımı’nı kurmak için 
girişimlerde bulunduklarını kaydeden Çiçek, “Spor-
cularımızdan ve bowlinge çok hevesle öğrencileri-

mizden oluşan bir Kadın Bowling Takımız da kuruldu. 
Şahsen benimde bowlinge karşı olan tutkum küçük 
yaşlarımdan geliyor. En sevdiğim sporlar arasındadır 
diyebilirim. Hem bu sporu sevmemden ötürü hem de 
küçük yaştan beri sporun içinde olduğum için, spora 
olan tutkumu takıma olan davranışlarımla anlatmaya 
çalıştım. Kısa sürede sanki yıllardır birlikteymişiz 
gibi bir kaynaşma oldu. İletişiminin güçlü olmasından 
dolayı erkek takımımızda olduğu gibi kadın takımı-
mızda da erken başarıya sebep oldu” görüşlerini dile 
getirdi.

Yıllardır spor alanında görev alan Çiçek, başarıdaki 
formülü nasıl gördüğünü “Bence başarının formülü 
sıkı çalışmak ve takım olmak olgusundan geçiyor” 
diye özetledi.  Takımlardaki her bir sporcu tarafından 
ekstra gayret gösterilmesi saatler süren çalışmalar 
sonucu gerçekleşebildiğini anlatan Çiçek, “Başa-
rı tabii kolay gelmiyor. Sporcularımız derslerinden 
sonra ben de kendi işimden katılarak takımca düzenli 
antrenmanlar yaptık. Hedeflerimizi her zaman en üst 
sıralara koyduk. Çok çalışmamız ve özverili takıma 
sahip olmamız bize başarıyı getirdi diyebiliriz” görüş-
lerini ifade etti. 

“Eksikliklerimiz bizi daha da motive etti”

Atılım Kadın Bowling Takımı’nın kurulduğu ilk yıl 
olan 2015-2016 sezonunda Türkiye 2’ncili başarısını 
yakaladığını anımsatan Çiçek, bunun gerçekten kayda 
değer bir başarı olduğunu vurguladı. Çiçek, “Rakiple-
rinden biri de Erzurum Üniversitesi idi. Erzurum Üni-
versitesi’ne ayrı bir parantez açmak istiyorum çünkü 
üniversitelerinde bowling salonları var. Bu bizde bir 
hayal kırıklığı yaşatmadı. Tam tersine takımımızın 
daha fazla motive olmasına ve hırs yapmasına sebep 
oldu. Hemen akabinde de bu hırs ve özgüven takımı-
mıza şampiyonluğu getirdi” şeklinde konuştu.

“Hayatımda unutamayacağım bir gün oldu”

Başarılı sonuçlar elde edilmesi ardından hem erkek 
hem de kadın takımlarında motivasyon en üst sevi-
yeye ulaştığını söyleyen Çiçek, takıma yeni katılmak 
isteyenlerce de çok çalışıldığını ve bunun sonucunda 
tatlı bir rekabet ortaya çıktığını dile getirdi. 

Bowling takımlarında başarıyı sürdürmek için na-
sıl bir süreç yürütüldüğünü de anlatan Çiçek, bu yıl 
şampiyonluğa erişilen günlere nasıl gelindiğini şöyle 
özetledi:

“Okulumuzun şehir merkezinden biraz uzak olmasına 
rağmen aracı olanlar olmayanlara yardımcı oldu, böy-
le kimse antrenmanları kaçırmadı. Geçirilen verimli 
saatler ve sıkı çalışma şampiyonluğa adım adım yak-
laşan bir takımın doğmasına sebep oldu. Şampiyon-
luğun geldiği o gün hepimiz için çok heyecanlıydık. 
Benimde hayatımda unutamayacağım günlerden biri 
oldu. Erkek takımımız oynarken kadın takımımız des-
tek veriyordu, Kadın takımımız  oynarken ise erkekler 
destek veriyordu. Sonunda Kadın Bowling Takımımız 
Türkiye Şampiyonu oldu. O an yaşadığımız sevinci, 
mutluluğu kelimelere sığdıramam. Erkeklerde ise 
finali ucundan kaçırdık ama onlarda verdikleri özveri 
ve çalışmadan dolayı büyük iş çıkardılar ve madalya-
sız dönmediler. Erkek takımımızda Türkiye 3’ncüsü 
oldu. Daha öncede dediğim gibi bu başarının asıl kay-
nağı Spor Koordinatörümüz Semih Gökalp’in bir milli 
oyuncuya burs vermesi ile bowling branşını daha iyi 
öğrenmemiz başarıların anahtarı oldu diyebilirim.” 

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü olarak her 
branş için kapıları öğrencilere sonuna kadar açtıkla-
rını kaydeden Çiçek, “Tüm aktiviteler için duyurular 
yapıyoruz. İlgilendikleri spor dalları için hatta yeni 
bir branşın açılması için kısacası spora dair her şey 
için tüm öğrencilerimizi Atılım Üniversitesi Spor Ko-
ordinatörlüğü'ne bekliyoruz” çağrısı yaptı.

ERDEM GÖKNUR ULUTAŞ Fotoğraflar: ERDEM GÖKNUR ULUTAŞ

T

Bowling sporunda Atılım başarıyı gelenekselleştirdi
Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü her branşta olduğu gibi bowling sporunda da her zaman liderlik hedefiyle geleceğe 
ilerleyişini sürdürüyor

Bowling nedir?
Bir salon sporu olarak bowling braşında herşey 
bu oyuna özel olarak üretilmiştir. Oyuncuya göre 
değişim gösteren farklı ağırlıklara sahip özel 
top ve 10 lobut (kuka, pin) ile özel oyun hattında 
oynanmaktadır. Oyun hattı sonundaki dizilişi 
kendine özgü ve standart olan lobutları, topu ile 
devirmeyi amaçlayan bir salon sporudur. Deta-
yına bakıldığında ilk önce 10 lobut, bilgisayar 
destekli gereçlerle standartlaştırılmış belli bir 
şekilde dizilir. Oyuncu, oyun hattının başında, 
kendine uygun ağırlıkta bir topu seçer ve hattın 
başındaki çizgiyi geçmeyecek şekilde topu lo-
butlara doğru atar. Amaç, topun mümkün olan en 
çok sayıda lobutu devirmesidir. Lobutlardan bir 
kısmı ya da hiçbiri devrilmemiş olursa, oyuncu 
ikinci atışını da gerçekleştirir. İkinci atış ardın-
dan sıra diğer oyunculara geçer. Topun atıldığı 
hattın iki yanı özel bir durum söz konusu değil-
se açıktır. Bir başka deyişle atılan top doğru bir 
şekilde gitmezse, kenarlardaki kanallardan oyun 
alanını kontrollü bir şekilde terk edebilir.
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Berlin Syndrome 9 Haziran 2017

Gerilim tarzını sevenlerin hoşlanabileceği bir yapım olan Berlin Syndrome, uzun süre konuşulan “Savaşın Gölgesi”nde (Lore) filmi ile 
tanıdığımız Cate Shortland’ın yönetmen koltuğuna oturduğu bir film. Avusturyalı foto muhabir Clare Andi’nin Berlin tatili esnasında 
tanışıp yakınlaştığı Andi’nin gerçek yüzü ile bir sabah karşılaşır. Uyandığında evde kendini kitli bulan Clare ilk başta bunun bir unut-
kanlık olduğunu sansa da Andi oldukça ciddidir. Teresa Palmer ve Max Riemelt’in oynadığı film, gerilim dolu sahneleri ile sevenlerini 
mutlu edeceğe benziyor.

Mumya 9 Haziran 2017

Alex Kurtzman’ın yönettiği film senaryosu itibariyle 1999 yılında Stephan Sommers’ın çektiği “Mumya” filmini anımsatıyor. 2017 yapı-
mında başrollerinde Tom Cruise , Annabelle Wallis ve Russell Crowe’u izleyeceğiz. Yüzyıllardır kimselerin uğramadığı bir çölde askeri 
bir operasyon sonuncu bulunan sıkıca mühürlenmiş antik bir mezar açıldığında intikam almak isteyen antik kraliçe de uyanmış olur. 
Kendisine yapılanları ödetmeye ve insanlığa boyun eğdirmeye çalışan kraliçe inanılmaz güçlere sahiptir.

Bambaşka 2 Haziran 2017

Yaşadığı bir trafik kazası sonucunda omurilik felcine uğrayan üniversiteli bir genç kız olan Doğa’nın belden aşağısı tutmamaktadır. Bu 
olay sonrasında hayatı oldukça değişen ve yaşama heyecanını kaybeden Doğa, Yiğit adlı medyatik bir oyuncu ile tanışır. Yiğit nişanlısı 
tarafından terk edilmiştir ve yaşadığı şeylerin üstesinden gelmek istemektedir. Çareyi birbirlerinde bulmaya çalışan çift, aşk ve huzur 
dolu bir hayat için çalışmaktadırlar. Henüz ikinci uzun metrajını çeken Bahadır Abşin’in yönettiği filmin başrollerinde Buse Sevindim ve 
Caner Tanrıverdi rol alıyor.

Karayip Korsanları 5: Salazar’ın İntikamı 26 Mayıs 2017

Johnny Depp’in başrolünü oynadığı “Karayip Korsanları” serisi, beşinci film ile tekrar karşımızda. Yönetmen koltuğuna Norveçli yönet-
men Joachim Rønning’in ve Espen Sandberg’in oturduğu filmde Kaptan Jack Sparrow bir kere daha zor duruma düşmüştür. İntikam 
almaya yemin etmiş Kaptan Salazar’dan kurtulmak zorundadır. Sparrow’un tek kurtuluş umudu ise ele geçirene denizlerin mutlak kon-
trolünü veren Poseidon adasını bulmaktır. Bu yolculuğunda ise yanında astronom Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve denizci Henry 
(Brenton Thwaites) olacak.

Toz 26 Mayıs 2017

Dram türünde vizyona giren “Toz” filmi, yönetmen Gözde Kural’ın ilk film deneyimi. Çekimlerin İstanbul ve Afganistan’da yapıldığı 
filmde, Öykü Karayel’in filmin başkarakteri olan Azra’yı canlandırıyor. Ailesinin sır dolu geçmişini aydınlatmaya ve anlamaya ça-
lışırken, Afganistan’a giden Azra orada savaşın insanlar üzerindeki derin etkilerini görmüştür. Filmin kadrosunda Öykü Karayel’in 
yanında Muhammed Cangören ve Afganistan sinemasının oyuncuları olan Abdul Qadir Farookh, Haji Gul Aser ve Masud Ahmadi de 
yer alıyor.

Aşk ve Savaş 26 Mayıs 2017

“Çingeneler Zamanı”, “Arizona Rüyası”, “Kara Kedi Ak Kedi” ve “Yeraltı” gibi başarılı filmlerin bol ödüllü yönetmeni Bosna-Hersekli 
Emir Kusturica, “Aşk ve Savaş”ın hem yönetmeni hem de oyuncularından biri. Monica Bellucci is,e esrarengiz İtalyan kadın rolünde 
oynuyor.  Bir adamın hayatının üç döneminin anlatıldığı filmde, adamın Bosna Savaşı’nda cepheye süt taşıdığı günleri, esrarengiz bir 
kadına aşık olduğu dönemi ve keşiş olmayı tercih edip inzivaya çekildiği dönemi görmek mümkün.

Karanlık Görev 26 Mayıs 2017

Geçtiğimiz aylarda bir film festivali kapsamında gösterime giren film, Mayıs ayında tekrar beyazperdede. Güney Kore yapımı bu film 
çekimleri, oyuncuları, senaryosu ve kostümleri ile göz doldurmaktadır. Kore’nin Japon sömürgesi döneminde geçen filmde, Kore’nin 
bağımsızlığı için çalışan bir grubun faaliyetleri anlatılmaktadır. Bu gruba casus olarak girmeye çalışan Lee Jung-Chool verilen görevi 
yapmakta zorlanmaktadır. Bağımsızlık taraftarları, Seul’deki Japon askerî üslerini yok etmek için patlayıcı ele geçirmişlerdir. Durumun 
farkında olan Japon polisi de onların peşine düşüp Şangay’da tuzak kurmaya çalışmaktadır. 

Deha 26 Mayıs 2017

Chris Evans’ın oynadığı ve “İnanılmaz Örümcek Adam” serisinden tanıdığımız Marc Webb yönetmenliğini üstleniyor. Chris Evans’ın 
canlandırdığı Frank Adler karakteri, Florida’da yedi yaşındaki yeğeni Mary ile yaşamaktadır. Mary’nin matematiğe üstün bir yeteneği 
olduğu okula gidince anlaşılmıştır. Normal koşullarda özel eğitim alması gereken Mary, Frank Adler’in ısrarıyla devlet okuluna devam 
etmektedir. Adler, Mary’nin annesi matematikçiyken intihar ettiği için yeğeninin normal bir çocukluk geçirmesini istemektedir. Fa-
kat onun bu planını bozup Mary’i özel okula yollamak isteyen kişi de anane karakteri olarak ortaya çıkmaktadır.

Yaz tatili yavaş yavaş yaklaşırken sınav stresiyle mücadele günleri başladı. Eğitim-öğretim dönemini tamamlamamıza sayılı 
günler kala sinema salonları serinliğine kaçmak dinlendirici seçeneklerden birisi. Özellikle yaz okuluna devam edecek öğrenci 
arkadaşlarımız açısından da sınavlara çalışırken ara verecekleri zamanlar için beyaz perde karşısına geçmek rahatlatıcı olabilir. Bu 
nedenle Atılım Haber olarak biz de sizlere vizyondaki filmleri seçtik. Sinema salonlarını boş bırakmayın! İyi seyirler!
İZEL İREM AYDIN


