
16 ve 20 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşen 
iki ayrı etkinliğe katılım gösteren binlerce kişi 

üniversitemiz panayır alanı "Atılım Parkı" ve 
"Amfi Tiyatroyu" tıka basa doldurdu. Geçmişte 

hava muhalefeti nedeni ile ertelenen 
etkinliklere üzülen öğrencilerin gönüllerinin 

alındığı da gözlemlenen şenlikleri, Atılım 
Haber yerinde izledi.

Atılım Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet 
Töreni 23 Haziran 2017’de Amfi Tiyatro’da gerçekleşti. 
Atılım TV’den canlı olarak yayınlanan tören, saygı 
duruşu, İstiklal Marşı ve Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğ’un konuşması ile başladı. Törene dair önemli 
detayları Atılım Haber derledi. 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 
görevine bu yıl başlayan Prof. Dr. Mehmet Mithat 
Üner, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Baş-
kanlığı görevine yine bu yıl başlayan Prof. Dr. Öz-
len Özgen Atılım Haber’in konuğu oldular ve ga-
zetemize Atılım Üniversitesi hakkındaki görüş ve 
düşüncelerini aktardılar.

Akademik Kadromuz 
Güçlendi

ÜNİVERSİTEMİZ 
KADIN BASKETBOL 

TAKIMI 1.LİG’TE

 8-9’de

 10’da

 13’de
 2’de

KEPLER 
HAVADA!

GÜZ ŞENLIKLERI ILE
DÖNEME MERHABA DEDIK
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Atılım Üniversitesi Mezunlar 
Derneği ve üniversitemiz 
katkılarıyla gerçekleşen 

şenlik programları ile Atılım 
Üniversitesi mezunları ve 

öğrencileri yeni döneme 
doyasıya eğlenerek 

“Merhaba” dedi.

Kampüs ne diyor? Yaz tatilinin ardından 2017-
2018 eğitim ve öğretim yılı üniversitemizde baş-
ladı. Peki, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin dö-
nem boyunca üniversiteden beklentileri neler? 
Okulda yapılmasını istedikleri çalışmalar neler? 
Değişen veya yeniden oluşturdukları planları 
var mı? Atılım Üniversitesi öğrencileri, görüşle-
rini Atılım Haber ile paylaştı.

 4-5’de

Atılım Haber olarak üniversitemiz 
kadın basketbol takımımız ile 
röportaj gerçekleştirdik.
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16 ve 20 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleşen 
iki ayrı etkinliğe katılım gösteren binlerce 
kişi üniversitemiz panayır alanı "Atılım Par-
kı" ve "Amfi Tiyatroyu" tıka basa doldurdu. 
Geçmişte hava muhalefeti nedeni ile ertele-
nen etkinliklere üzülen öğrencilerin gönül-
lerinin alındığı da gözlemlenen şenlikleri, 
Atılım Haber yerinde izledi.

16 Eylül’de 3. Atılım MED Mezunlar Şenliği 
ile başlayan eğlence serüveni, Atılım Park 
alanına kurulan balın futbolu, halat çekme, 
tavla turnuvası, yoğurt yeme yarışması ve 
sürpriz çekilişlerin ardından, Can Gox kon-
seri ile devam etti. Eski mezunlar, etkinliğe 
büyük ilgi gösterdi. 

Etkinliklerin ders saatlerine denk gelmesi 
nedeni ile derslerde olan öğrenciler, eğlence 
fırsatını kaçırmadılar. Şenlikte ilk adım olan 

Panayır, saat 12.00’da Atılım Park’ta başladı. 

Sadece panayır etkinlikleri için yeşil alan 
düzenlendi. Kurulan sahnede DJ performans 
gerçekleştirildi ve canlı müzik grupları yer 
aldı. Ardından Balon futbolu etkinliğinde 
takımlar birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Bü-
tün etkinlik boyunca, Kartaş Otomotiv'den 
gelen araçlarla test sürüşü imkanı bulan 
katılımcılar, son olarak Ankara'nın sevilen 
grubu Soul Project ile panayıra veda ettiler. 
Eğlence amfi tiyatroda, Bengü konseri ile de-
vam etti. Panayırda öğrencilerin izlenimleri-
ni Atılım Haber muhabiri Cem Doğu sordu.

Panayır saat 20:30’a kadar aralıksız devam etti. Ardından tüm öğren-
cilerin merakla beklediği Bengü konseri başladı. Üniversitenin “Amfi 
Tiyatrosu”nda gerçekleştirilen konser için alınan yüksek güvenlik 
önlemleri ile birlikte, kampüsün dışına taşan insan trafiği dikkat çekti. 
Özellikle Bengü konseri için gelen binlerce kişi, amfi tiyatroyu tıka 
basa doldurdu. 

Sahneye 21:00’a doğru çıkan Bengü, izleyicilerini selamladıktan sonra, 
sağlık sorunları nedeni ile konsere gelemeyen İrem Derici’ye geçmiş 
olsun dileklerini iletti. “Buraya gelmeden önce yanındaydım, kendisi 
çok iyi, inşallah daha da iyi olacak” diyen Bengü, daha sonra İrem De-
rici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” şarkısını seslendirirken, ona bir video 
mesaj gönderdi. 

Konser boyunca tüm öğrencilerin son derece eğlendiği gözlemlendi. 
00:00’a doğru biten konserden sonra dahi kampüsteki öğrenciler yeşil 
alanda zaman geçirmeye devam etti. Üniversite güvenlik biriminin de 
çabaları ile eğlenceli bir şenlik süreci tamamlandı.

-Panayır için düzenlenen yeşil alanı 
çok beğendim. Özellikle bu güneşte 
öğrencilerin oturması için kurulan 
çadırlar hayat kurtardı diyebilirim. Yaz 
tatiline güzel bir veda oldu. Bu tarz et-
kinliklerin devam etmesini diliyorum.

Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımla geldim. 
Soul Project grubunu başka mekanlarda 
sahne alırken izlemiştim. Gündemdeki 
şarkıları çok güzel bir şekilde yorumlu-
yorlar. Panayır alanı çok güzel düzenlen-
miş. Burada başka etkinlikler de muhak-
kak yapılmalı. Kış etkinliklerini de dört 
gözle bekliyorum.

Atılım Üniversitesi'ne yakışır bir etkin-
lik olmuş. Hava çok sıcak, buna rağmen 
etkinlikler çok eğlenceli. Müzisyen 
olduğum için canlı müzik gruplarını 
dinlemekten büyük keyif aldım. Sosyal 
etkinliklerde çok güzel görüntüler ortaya 
çıktı. Okul etkinliklerinden çok memnu-
num ancak yeşil alanda daha fazla çadır 
ve gölgelik alan olmasını isterdim.

Yarışmalar çok eğlenceliydi. Balon 
futbolu esnasında çok güldük. Ta-
kımlar birbiriyle yarıştı ve komik 

sahneler ortaya çıktı. Ders seçimleri-
nin stresini attık. Okul etkinliklerini 

beğeniyorum.

Panayır çok güzel. Canlı müzik grup-
larında çok eğlendik. Okul dışından 

arkadaşlarım da sırf bu etkinlik için 
benimle beraber geldiler. Keyifli vakit 
geçirmek için her şey çok güzel düşü-

nülmüş. Emeği geçen herkese teşekkür 
ederim.

Bengü ve Can Gox 
Coşturdu

2017-2018 AKADEMİK YILI, GÜZ ŞENLİKLERİ İLE 
BAŞLADI
Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Üniversitemiz katkılarıyla 
gerçekleşen şenlik programları ile Atılım Üniversitesi mezunları ve 
öğrencileri  yeni döneme doyasıya eğlenerek “Merhaba” dedi.
CEM DOĞU – CENK DOĞU

Ceren Albayrak
Sivil Havacılık Yönetimi

Batuhan Aydemir
Hukuk Fakültesi

Bora Canpolat
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Ahmet Turan Demirsoy
Elektrik Elektronik Mühendisliği

Hazel Sağlam
Turizm İşletmeciliği
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Dönem içerisinde birçok sergiyi öğrencilerle buluşturan Kadri-
ye Zaim Kütüphanesi, bu dönemde ilk olarak Ankara Fotoğraf 
Grubu’na ev sahipliği yaptı. Organizasyon sahibi Tacettin Tey-
mur, Still Life, Portre Sergisi'ni, fotoğrafçılık kariyerini ve gelecek 
hedeflerini Atılım Haber ile paylaştı. Still Life, Portre Sergisi'nin 
iki atölye grubunun bir yıllık çalışması sonucunda ortaya çıktığı-
nı söyleyen Teymur, “Portre konusu zor ve emek isteyen bir konu. 
Bir insanın hüznünü neşesini anlatmak zor. Bir insanı anlatmayı 
denemek zor. O yüzden portre grubundaki herkes kendi modelini 
buldu ve uzun süre bu konu üzerinde çalıştı. Sonuçta bir portre 
sergisi çıkardık” dedi.

Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi, 2017-2018 
akademik yılına “Ankara Fotoğraf Grubu Still Life, Portre 
Sergisi” ile giriş yaptı. Kadriye Zaim Kütüphanesi'nin hedefi; 
tüm sanatseverleri, öğrencileri ve akademisyenleri bu sergide 
buluşturmak. (Fotoğraflar: Atılım Üniversitesi Kütüphanesi)

Ankara Fotoğraf Grubu'nun 
Hedef Kitlesi Tüm Sanatseverler
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Üniversitemizin 
sağlığı emin ellerde!

Sağlık kadromuz cana yakın ve samimi

Atılım Üniversitesi revirinin çalışanlardan ve fiziki ola-
naklarından da söz eden Dr. Eskioğlu, “Bir üniversite 
revirine göre çok donanımlı ve yeterli bir sağlık merke-
zine sahibiz. Merkezimizin fiziki olarak verimli, konum 
olarak da yerini oldukça elverişli buluyorum. Hekimle-
rimiz ve sağlık kadromuz güler yüzlü, cana yakın ve sa-
mimi olduklarından, ön yargıların yıkılmasında hasta-
lara oldukça yardımcı oluyorlar. Öğrencilerimiz de çok 
memnun” dedi. 

Okul revirimiz eczane değildir

Doktorumuz daha önceden yapılan ve kontrol edilme-
yen ilaç taleplerine karşı olduğunu ve bunun kesinlikle 
yanlış olduğunu, ciddi sorunlar yaratabileceğini söyledi. 
“Kontrol edilmeden verilen ilaçlar, sakatlıklara ve hatta 
ölümlere varan sonuçlar çıkarabilir. Bunun sonucunda 
olacakların yasal boyutundan çok manevi boyutunu 
hiçbir hekim kaldıramaz. Bu bakımdan Üniversite re-
virimiz eczane değildir. Birinci basamak sağlık hizmeti 
veren bir kurum da değildir. Birinci basamak sağlık hiz-
meti veren bir kurumda da, elden ilaç verilmesi söz ko-
nusu olmamalıdır” diyerek kontrolsüz ilaç kullanımına 
karşı tutumlarını anlattı.

Spor branşlarımızda kontrolsüz rapor kullanmıyoruz

Dr. Serkan Eskioğlu, Atılım Üniversitesi’nin spor branş-
ları ile ilgili olarak da kontrolsüz sağlık raporu verme-
nin mümkün olmadığını, en sorunsuz branşlardan bow-
ling, dart ve benzerleri ile en sorunlu branşlar olan buz 
hokeyi ve Amerikan futboluna kadar herkesin sağlık 

Atılım Üniversitesi revirinde 
görev yapan Dr. Serkan 
Eskioğlu, hem üniversite reviri 
hem de kendisi hakkında 
bilgileri bizimle paylaştı.

Atılım Üniversitesi Doktoru Serkan ESKİOĞLU Atılım Haber aracı-
lığıyla merak edilenleri anlattı. 1975 yılında Konya’da doğan Dr. 
Serkan Eskioğlu Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden Teğmen 

olarak 2000 yılında mezun oldu. 14 sene TSK’da görev yaptıktan sonra 
özel sektöre geçti. 

Dr. Eskioğlu'nun, Atılım Üniversitesi’nde sağlık hizmeti vermeyi düşün-
düğü 7 bine yakın kişi var. Atılım Üniversitesi’nde olası hasta sayısına 
göre, personel sayısı azmış gibi görünse de mevcut sayının yeterli ol-
duğunu düşünüyor. İki tane acil tıp teknisyeni, bir tane hekimin yeter-
li olduğunu belirten Dr. Eskioğlu, “Günlük ortalama 20-25 kadar hasta 
sağlık merkezimizi ziyaret ediyor. Personellerimizden oldukça mem-
nunum. Ambulans sayısının Atılım Üniversitesi için yeterli olduğunu 
düşünüyorum. Ambulansın önemli durumlarda kullanılması için ufak 
sorunlarda ambulans çağrılmamasına, meşgul edilmemesine özen gös-
teriyor, insanların bu konuda bilinçlenmesi için gerekli çalışmalarda 
bulunuyoruz” diyerek sağlık merkezi hakkındaki düşüncelerini anlattı. 

“Fotoğrafçılık Bir Anlamda Görmeyi 
Öğrenmek”

Fotoğrafçılığa gönül vermiş olan Teymur, 
“Fotoğrafçılık dünyayı ve çevreyi iyi gör-
meyi sağlıyor. Bu sanata gönül verenlere 
de farkındalık yaratıyor. Çevreye normal 
bir insanın bakması ile fotoğrafçının 
bakması farklıdır. Fotoğrafçı güzellikleri 
ve çirkinlikleri ayrıntılarıyla görür. Fotoğ-
rafçılık bir anlamda görmeyi öğrenmek” 
şeklinde konuştu.

“Her Sene Bir Sergi Çalışması Yapıyoruz”

AFSAT’ta bir süre çalıştıktan sonra Fo-
toğraf Sanatı kurumuna geçen Teymur, 
“Fotoğraf Sanatı Kurumu'nda temel eğitim 
verdim ve şunu farkettim. Eğitim gören 
arkadaşlar yaklaşık bir ay süren temel 
eğitim sürecinden sonra fotoğrafı bırakı-
yorlar ya da ne yapacaklarını bilemiyorlar. 
Onlara destek olmayı düşünerek 1994’te 
Tacettin Teymur, Atölye Grubu'nu başlat-
tım. Her sene bir konu ve o konuda çalış-
ma yaptık. 2006 yılında ise bir arkadaşı-
mın yardımıyla Ankara Fotoğraf Grubunu 
oluşturduk. 2006’dan bu yana her sene bir 
sergi çalışması yapmaya devam ediyoruz.

“Bu Seneki Hedefim Minimalizmi Ciddi Bir 
Şekilde Çıkartmak”

Bu seneki hedeflerinden bahseden Tey-
mur, “Her sene üç ya da dört konuya başlı-
yoruz, yeterli olmadan sergiyi açmıyoruz. 
Sergi kurmak için yeterli ve iyi olduğuna 
inanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. 
Bu sene Still Life, Portre ve minimalizm 
konularında çalışmalar yapacak olan 
Teymur, “Bu seneki hedefim minimalizmi 
ciddi bir şekilde çıkartmak” dedi.

“Still Life Fotoğrafta Çok Denenmemiş Bir Konu”

40 eseri sanatseverlerle buluştan sergi için Teymur, “ Still Life fo-
toğrafta çok denenmemiş bir konu, daha çok resimde natürmort 
olarak karşımıza çıkmakta. Biz bu konuyu fotoğrafta denemek 
istedik. Still Life iki aşamalı bir çalışma. Önce konuyu hazırlama-
nız ve sonra fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Çalışmalarımız sonucu 
iyi şeyler çıktığını fark edince bu sergiyi kurmaya karar verdik” 
diye konuştu.

kontrolünden geçmesi gerektiğini belirtti. 
Ayrıca üniversitemizde aktif spor yapan ne 
kadar sporcu varsa, hiç gecikmeden revire 
gelmelerini, hepsinin tam kontrolünün ya-
pılması gerektiğini belirtti. 

Atılım Üniversitesi'ne Tıp Fakültesi açıl-
ması konusunda ise, “Türkiye de çeşitli 
analizler yapılmalı, örneğin; Türkiye’deki 
hekim sayısı nedir? Öğretim üyesi sayı-
sı nedir? Öğrenci sayısı nedir? Bu sayıları 
karşılayacak alt yapı yeterli midir? Bunlar 
detaylı şekilde araştırılmalıdır. Atılım Üni-
versitesi’nde Tıp Fakültesi kurulması çok 
güzel ve sevindirici bir haber” dedi. 

Hekimlerin karşılaştığı şiddet problemin-
den de söz eden Dr. Eskioğlu, “Toplumun 
eğitim düzeyi yükseltilmelidir; toplum bi-
linçlendirilmelidir. Bazı dizi filmler bile 
halkı olumsuz yönde etkiliyor” yorumunu 
yaptı. Hekimlik yaşamında fiziksel şidde-
te maruz kalmadığını, ancak sözlü şiddeti 
nadiren de olsa yaşadığını, Atılım Üniver-
sitesinde böyle sorunlarla hiç karşılaşma-
dığını anlattı.

Atılım Üniversitesi içinde en çok görülen 
şikayetlerin ise, üst solunum yolu enfek-
siyonu, baş ağrıları, mevsim hastalıkları, 
grip, nezle, boğaz ağrıları, burun akıntıları 
ve adet ağrıları olduğunu belirtti. 

Doktorumuzla söyleşimizde, çalışma sa-
atlerinden de bahsettik; 09:00–18:00 ara-
sı hizmet verdiklerini, bunun da yaklaşık 
olarak haftada 45 saate karşılık geldiğini, 
1 saatlik öğle arası molalarının olduğunu 
ve sağlık kurumu oldukları için revirin boş 
kalmaması için farklı saatlerde mola ver-
diklerini anlatan Eskioğlu ayrıca çalışma 
saatlerinden hiç şikayetçi olmadıklarını, 
verim kaybı da yaşamadıklarını belirtti. 

BATUHAN KIRKAN
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Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevine bu yıl başlayan Prof. 
Dr. Mehmet Mithat Üner, Atılım Haber’in konuğu oldu. Üner, ajansımıza Atılım 
Üniversitesi hakkındaki görüş ve düşüncelerini aktardı.

Prof. Dr. Mehmet Mithat Üner
 İşletme Fakültesi Dekanı

"Atılım Üniversitesi’nin özellikle 
son dönemlerde göstermiş 
olduğu başarı, diğer üniversiteleri 
kıskandıracak kadar göz kamaştırıcı"
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RÖPORTAJ

 Bize biraz kendinizden söz eder misiniz?

5 Şubat 1959’da Ankara’da doğdum. İlk, orta ve lise öğ-
renimini T.E.D. Ankara Koleji’nde tamamladım. Lisans 
eğitimini Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Yöneti-
mi Bölümü’nde aldım. Yüksek lisansımı “Genel İşletme” 
alanında Gazi Üniversitesi bünyesinde yaptıktan 
sonra, University of Wisconsin’de “International 
Business” alanında da master programını tamam-
ladım. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitü-
sü, İşletme Anabilim Dalında doktora derecesine 
hak kazandım. İtalya’da Universita Di Pisa-Econo-
mia Aziendale’de doktora sonrası çalışmalar ger-
çekleştirdim. 1984 yılında Gazi Üniversitesi'nde 
araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım, 
1995 yılında pazarlama doçenti ünvanını aldım. 
2000 yılında profesör unvanımı elde ettim. Turizm 
Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesin-
de yaklaşık on yıl dekanlık görevini yürüttüm. 
Gazi Üniversitesi Vakfı yönetim kurulu üyeliği, 
Avrupa Üniversiteler Birliği temsilciliği, anabilim 
dalı başkanlığı, bölüm başkanlıkları, uluslarara-
sı çeşitli programlarda yöneticilikler, dergi yayın 
kurulu üyeliği ve genel yayın yönetmenlikleri gibi 
çeşitli görevlerde bulundum. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nda tanıtma ve pazarlama konuların-
da uzun yıllar danışmanlık, tanıtım komisyon üyeliği ve 
gözlemciliği yaptım; aynı zamanda Pazarlama ve Pazar-
lama Araştırmaları Derneği Kurucu Başkanlığı görevini 
de yürüttüm. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale, 
bildiri, kitaplarım bulunmaktadır. Gerek kamu ve gerekse 
özel sektör ile gerçekleştirilmiş birçok projede görevler 
aldım. Halen Atılım Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi 
dekanlığı görevini yürütmekteyim, evli ve iki çocuk ba-
basıyım.

 Neden Atılım Üniversitesi?

Atılım Üniversitesi benim 10 yılı aşkın bir süreden beri 
part-time master ve doktora dersleri vermekte olduğum 
bir üniversitedir. Dolayısıyla sistemini iyi bildiğim, mes-
lektaşlarımı yakinen tanıdığım, düzenli ve huzurlu bir 

eğitim yuvası şeklinde algıladığım bir kuruluştur. Son za-
manlarda kaydedilmekte olan göz kamaştıran akademik 
başarıları tercih kararımın hızlanmasına neden olmuş-
tur. Atılım Üniversitesi’nde geçirmiş olduğum yaklaşık 8 
aylık süre de kararımın ne derece isabetli olduğunu gös-
termiştir.

 Atılım Üniversitesi’ndeki ilk yılınız, bize okul ile ilgili 
izlenimlerinizden söz eder misiniz?

Atılım Üniversitesi’nin 21 yıl içerisinde almış olduğu me-
safeleri bilerek, izleyerek kadrolarına katıldım. Fiziksel 
imkanları, öğretim üyesi profili ve öğretim üyelerinin 
akademik başarıları hakkında zaten bilgi sahibiydim. 
Ancak, Atılım Üniversitesi’nde göreve başladığım andan 
itibaren, nasıl bir kuruluşta çalışmakta olduğumu belir-
leyebilmek adına diğer bazı konular hakkında gözlem-
lerim oldu. Tüm samimiyetimle ifade etmek isterim ki, 
Atılım Üniversitesi’nde beklentilerimin çok üzerinde bir 
tabloyla karşılaştım. Kendini işine adamış idari personel-
den de öncelikle fazlasıyla etkilenmiş olduğumu ifade et-
mem gerekmektedir. Sabahın erken saatlerinden itibaren 

Atılım Üniversitesi'nin sloganı herkes 
tarafından bilindiği üzere “Girişim-

Gelişim-Değişim”dir. Amaçlarımızdan 
bir diğeri, bu sloganın altını tamamen 

doldurmaktır. İşletme Fakültesiyle 
sınırlı kalmamak üzere, tüm Atılım 

Üniversitesi öğrencilerinin girişimci 
olmalarını, değişimi izlemelerini ve 

değişime ayak uydurarak gelişimlerini 
sağlamakta kararlıyız. 

dönmeye başlayan çarklar, akşam saatlerine kadar dur-
madan, yavaşlamadan hareketlerine devam etmektedir. 
Atılım Üniversitesi’nin başarısında, öğrenci işlerinden 
kütüphaneye, yiyecek ve içecek hizmetlerinden temizlik 
kadrolarına kadar tüm idari personelin imzalarının oldu-
ğunu görüyorum. Bu önemli organizasyonu başaranları 
huzurunuzda tebrik ediyorum. Diğer taraftan mutlaka 
vurgulamam gereken bir diğer konu da engelsiz bir Atılım 
Üniversitesiyle karşılaşmaktan duyduğum mutluluktur. 

Atılım Üniversitesi’nin öğrencilerinden de son derece 
memnunum. Ülkemizde tüm gençlerimizin ulaşamadığı 
hemen her türlü eğitim-öğretim ve sosyal imkana sahip 
olan öğrencilerimiz, sahip oldukları imkanların önemi-
ni kavramış durumdadır. Bugüne kadar öğrencilerimden 
saygının dışında hiçbir davranışla karşılaşmadım. Öğ-
rencilerimizin önemli hedefleri olduğunu ve hedeflerine 
ulaşmak üzere kendilerini geliştirme çabası sergiledik-
lerini görüyorum. Öğrencilerimizle tüm öğretim eleman-
larımızın kolay iletişim kurabildiklerini, kendilerini iyi 
ifade ettiklerini gözlemliyorum. Öğrencilerimizin dersle-
rine devam etmeleri ve katkıları da beni ayrıca memnun 
etmektedir.

 İşletme Fakültesi Dekanı olarak üniversitemize bu sene 
katıldınız, öğrencilerin eğitimi açısından nelere dikkate 
edeceksiniz?

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerini, dört 
yıllık bir süre için bizlere emanet edilen evlatlarım olarak 
görmekteyim. İşletme Fakültesinin temel vizyonu da öğ-
rencilerimizin memnuniyet düzeylerini yükseltmek, ola-
bildiğince “iyi ki Atılım Üniversitesi öğrencisiyim” deme-
lerini sağlamaktır. Hal böyle olunca da sorumluluklarımız 
bir hayli artmaktadır. Öncelikle öğrencilerimizin mutlaka 
diğer üniversitelerin mezunları karşısında rekabet güçle-
rini arttırmak, öğrencilerimizin diğer üniversite mezun-
ları karşısında parmakla işaret edilmesini sağlamamız 
gerekmektedir. Ders programından akademik kadrola-
ra, sınıfların, kantinlerin fiziksel koşullarından öğrenci 
topluluklarına, eğitim-öğretimin çeşitlendirilmesinden 
öğrencilerimize daha fazla uluslararası imkan sağlan-
masına kadar geniş bir yelpazeye yayılan hedeflerimiz 
bulunmaktadır. Özetle; tüm faaliyetlerimizin odağında 
öğrencilerimiz yer almaktadır. Öğrencilerimizin mutlu-
luk ve başarısı, bizlerin mutluluk ve başarısı olacaktır. 
Mütevelli Heyeti ve Rektörlüğümüzün destekleriyle de, 
Atılım Üniversitesi'nin başarılarının arasına yenilerini 
katacağımızdan hiç şüphem bulunmamaktadır.

 Atılım Üniversitesi’nde nasıl bir eğitim?

Atılım Üniversitesi’nin mevcut öğrencileri, eğitim 
terminolojisinde “digitalnatives” olarak adlandırılan, 
ana lisansı dijital olan, dijital konuşan, yaşayan bir 
nesildir. İşletme Fakültesi olarak, öğrencilerimizin 
bu özellikleri üzerinde durmaya, öğrencilerimizin 
eğitim-öğretim yaşantılarında da dijital dünya ile 
bütünleşmesini sağlamakta kararlıyız. Nitekim ilk 
uygulamasını gelecek Sömestre Pearson işbirliğiyle 
bir kaç ders üzerinden gerçekleştireceğimiz Mylab-
Elektronik sistem uygulamasıyla, öğrencilerimizin 
daha yakından izleme, eğitimi çeşitlendirme, daha 
etkin ölçme ve değerlendirme yapma fırsatını elde 
edeceğiz. Sistem, başarı işaretlerine göre yaygınlaş-
tırılacak ve İşletme Fakültesinin tamamında uygu-
lanabilir hale getirilecektir.

Atılım Üniversitesi'nin sloganı herkes tarafından 
bilindiği üzere “Girişim-Gelişim-Değişim”dir. Amaç-

larımızdan bir diğeri, bu sloganın altını tamamen dol-
durmaktır. İşletme Fakültesiyle sınırlı kalmamak üzere, 
tüm Atılım Üniversitesi öğrencilerinin girişimci olmala-
rını, değişimi izlemelerini ve değişime ayak uydurarak 
gelişimlerini sağlamakta kararlıyız. Bu doğrultuda; tüm 
Atılım Üniversitesi öğrencilerine açık 56 saatten meyda-
na gelen girişimcilik programlarını yeniden, gelecek sö-
mestrden itibaren sistemimize katıp, programdan başa-
rılı olanlara KOSGEB belgesi verilerek, kredi imkanlarına 
kavuşmaları sağlanacaktır. Bu şekilde kredi imkanına da 
kavuşacak olan mezunlarımız iş hayatlarına atılmaları-
na rehberlik edeceğiz. Günümüzün küreselleşen dünya-
sında, girişimcilik aynı zamanda uluslararası vizyona 
da sahip olmayı gerektirmektedir. Tabi ki, küreselleşen 
dünyada öğrencilerimizin uluslararası oryantasyona sa-
hip olması da amaçlarımız arasındadır. Öğrencilerimizin 



EYLÜL - EKİM 2017 5

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü’nün yeni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlen 
Özgen, okulumuz ve Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile 
ilgili hedef ve düşüncelerini Atılım Haber ile paylaştı

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Atılım 
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünün 
akademik kadrosuna yeni katılan ve bölüm başkanı gö-
revi ile faaliyet gösterecek olan Prof. Dr. Özlen Özgen ile 
kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Öncelikli olarak kendin-
den ve mesleki hayatında da bahseden Özgen, “Atılım Üni-
versitesi ile ilgili ilk izlenimlerimin çok olumlu olduğunu 
söyleyebilirim. Atılım Üniversitesi bir kampüs üniversi-
tesi” diyerek üniversitemiz hakkında da gözlemlerini ve 
düşüncelerini paylaştı. “Atılım Üniversitesi’nin bakış açısı 
ile mesleki bakış açım ve akademik özgeçmişim örtüştü-
ğü için buradayım” diyen Özgen, görevi boyunca gerçek-
leştirmeyi düşündüğü planlarını anlattı.

Prof. Dr. Özlen Özgen’in Atılım Haber’ in sorularına yanıt-
ları ise şöyle:

 Bize biraz kendinizden ve mesleki çalışmalarınızdan 
bahsedebilir misiniz?

Lisans öğrenimimi Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketi-
ci Bilimleri Bölümü’nde tamamladım. Ankara Üniversitesi 
ve Gazi Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalıştım ve 
bölüm başkanlığı, senato üyeliği, fakülte kurulu ve yöne-
tim kurulu üyeliği gibi idari görevlerde bulundum.

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Ta-
nıtım Bölümü’nde çalıştığım dönemde Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Reklam Kurulu toplantılarına Yüksek Öğretim 
Kurulu temsilcisi olarak katıldım. Tarım ve Köyişleri Ba-
kanlığı Biyogüvenlik Kurulu Sosyo-ekonomik Değerlen-
dirme Komitesi üyeliği, Sağlık Bakanlığı Uyuşturucu ile 
Mücadele Komisyonu üyeliği gibi görevler üstlendim.

Uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlar yaptım, atıflar al-
dım. Çok sayıda kongre ve sempozyuma bilim kurulu üye-
si, oturum başkanı ve konuşmacı olarak katıldım.

Katıldığım son toplantı İsveç’te Halk Kültürü Araştırmala-
rı Kurumu ve Uppsala Üniversitesi tarafından gerçekleş-
tirilen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu idi. İsveç 
Büyükelçimiz Kaya Türkmen’in de katılımı ile gerçekleşen 
bu toplantıda yeni üniversitem olan Atılım Üniversitesi’ni 
de temsil etme fırsatı buldum. Halen sizin de bildiğiniz 
gibi Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölümü’nde tam zamanlı olarak lisans ve 
lisansüstü düzeyde dersler veriyorum.

 Mesleki ilgi alanlarınız, başka bir deyişle çalışma konu-
larınız nelerdir?

Çalışma konularımı ağırlıklı olarak bütünleşik pazarlama 
iletişimi, halkla ilişkiler, reklam, biyoteknoloji, tüketici 
araştırmaları ve kültürel çalışmalar oluşturmaktadır.

 Atılım Üniversitesi’ndeki ilk yılınız, bize genel olarak 
üniversite ile ilgili izlenimlerinizden bahsedebilir misi-
niz?

Atılım Üniversitesi ile ilgili ilk izlenimlerimin çok olumlu 
olduğunu söyleyebilirim. Atılım Üniversitesi bir kampüs 
üniversitesi. Bu çok önemli bir avantaj. Kampüste sağla-
nan bilimsel ve sosyal ortamların çalışanlara ve öğrenci-
lere aidiyet duygusu verdiğini ve kurumla olan bağı 
güçlendirdiğini düşünüyorum.

 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Bölüm Başkanı 
olarak üniversitemizde göreve bu sene başladınız, öğren-
cilerin eğitimi açısından nelere dikkat edeceksiniz?

İletişim eğitiminin kuramsal temellere dayanmasının bir 
zorunluluk olduğunu, ancak uygulama ile desteklenme-
yen bir eğitimin yetersiz olacağını düşünüyorum. Öğren-
cilerimizin rekabet güçlerinin yüksek olabilmesi için iyi 
bir eğitim almaları, donanımlı bir şekilde mezun olmaları 
ve kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekir. Bu noktada bizim 
görevimiz onları eğitmek, yönlendirmek, motive etmek, 
mesleğimize ilişkin sevgi ve heyecanımızı onlara aktar-
mak olabilir. Sektörün ve öğrencilerin ilgisini çekebilecek 
yeni seçmeli dersler ile “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık” 
programı desteklenebilir, sosyal faaliyetler artırılabilir. 
Ayrıca öğrencilerimizi yüksek lisans ve doktora yapmaya 
yönlendirmenin de önemli olduğu kanısındayım.

 Atılım Üniversitesi’ndeki bölüm başkanlığı göreviniz sü-
recinde hedefleriniz ve planlarınız neler?

Imkan olursa bölümün kadrosunun zenginleştirilme-
si, yüksek lisans programının çeşitlendirilmesi, doktora 
programının açılması, bölüm çalışanlarının saygın dergi-
lerde yayın yapabilmeleri ve projelerde görev alabilmeleri 
için desteklenmeleri için çeşitli plan ve hedeflerim mev-
cut.

 Bölümde eksik gördükleriniz ve takdir ettikleriniz neler?

Bu bölümde çok yeniyim. Bu soruya ayrıntılı yanıt vere-
bilmek için zamana ihtiyacım var. Ancak, akademik per-
sonel, idari personel ve öğrenciler açısından bir değerlen-
dirme yaptığımda ilk izlenimimin çok olumlu olduğunu 
söyleyebilirim.

 Neden Atılım Üniversitesi?

Atılım Üniversitesi’nin nispeten genç bir üniversite olma-
sına karşın dünyadaki ilk 500 üniversite arasına girmeyi 
iki yıl üst üste başarmış olmasını çok etkileyici buluyo-
rum. Atılım Üniversitesi bilimsel kriterlerden ödün ver-
meyen, öğrencilerini iyi yetiştirme çabası içinde olan, 
araştırma faaliyetlerini de destekleyen bir üniversite. Öğ-
rencilere iyi bir eğitim vermek, onların başarılarına tanık-
lık etmek, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ulusal ve 
uluslararası yayınlar yapmak ve atıflar almak mesleğimin 
beni en çok cezbeden yönleri. Atılım Üniversitesi’nin ba-
kış açısı ile mesleki bakış açım ve akademik özgeçmişim 
örtüştüğü için buradayım.

 Atılım Üniversitesi’nin yeni eğitim öğretim yılında üni-
versitemiz öğrencilerine yönelik mesajlarınızı alabilir mi-
yiz?

Biraz klasik olacak ama tüm öğrencilerimize sağlıklı, ba-
şarılı, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum. Umarım 
tüm derslerinden güzel notlar alarak geçerler. Yüksek bir 
mezuniyet notu ile mezun olmak çalışma yaşamlarında 
onlar için önemli bir avantaj olacaktır. Daha önce de belirt-
tiğim gibi lisansüstü programlara devam etmeleri onlara 
akademisyen olmanın yolunu açabilir, ya da rekabetin çok 
yoğun olduğu halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe 
uzmanlaşma konusunda bir üstünlük sağlayabilir.

Röportajımız Prof. Dr. Özlen Özgen’in “Sizlerin de şahsın-
da, Atılım Haber gazetesinin çıkmasına katkı sağlayan 
herkese çok teşekkür ederim” sözleriyle son buldu. Biz de 
Atılım Haber olarak Prof. Dr. Özlen Özgen’e yeni görevinde 
ve üniversitesinde başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Özlen Özgen
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı

“Atılım Üniversitesi 
bir kampüs 
üniversitesi”
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olabildiğince çok uluslararası tecrübeye sahip ol-
ması, en az bir yabancı lisanı ileri düzeyde kulla-
nabilmesi, yurt dışında bir kültür şoku yaşayacak 
kadar bulunmaları, öğrencilerimizin içerisinde yer 
alabilecekleri şebekelerin belirlenmesi ve gelişti-
rilmesi de yapılacaklar arasındadır.

 Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Dekanlığına nasıl geldiniz?

Gerek devlet üniversitelerinde ve gerekse vakıf 
üniversitelerinde dekan adayları üniversite rektör-
leri tarafından belirlenerek YÖK’e önerilmektedir. 
Atılım Üniversitesi'nde de benzer bir süreç izlen-
mek suretiyle, rektörümüz tarafından şahsıma bu 
görev önerilmiştir. Dekanlık görevinin şahsıma 
önerilmesinin temel nedeninin, 10 yıllık dekan-
lık tecrübem başta olmak üzere, yapmış olduğum 
çeşitli yöneticilikler olduğunu düşünmekteyim. 
Vakıf üniversiteleriyle ilgili tecrübemin henüz sı-

nırlı olması nedeniyle, mütevelli heyetinin dekan 
adayının belirlenmesindeki rolü hakkında tam bir 
bilgi sahibi değilim. Bana göre dekanlık görevi, 
önemli düzeyde sorumluluk gerektiren bir konum-
dur. Bu nedenle de, Atılım Üniversitesi'nin şahsı-
ma vermiş olduğu bu önemli görevi en iyi şekilde 
yerine getirmeyi öncelikli sorumluluğum olarak 
görmekteyim. 

Daha önce belirttiğim üzere, Atılım Üniversite-
si'nin özellikle son dönemlerdeki göstermiş ol-
duğu başarı, diğer üniversiteleri kıskandıracak 
kadar göz kamaştırıcıdır. Bizlerin üstüne düşen 
görev, Atılım Üniversitesi'nin mevcut konumunu 
geliştirmek, daha da iyi noktalara taşımaktır. Bu-
güne kadar Atılım Üniversitesi'ne katkıda bulunan 
herkese, tüm yöneticilerine, Atılım Üniversitesi'ni 
mevcut konumuna ulaştıran akademik persone-
limize ve idari personelimize gönülden teşekkür 
borçlu olduğumuzu düşünüyorum. 
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AÇILIŞ MESAJI
� Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ

Rektör

Atılım Üniversitesi'nin 2017-2018 eğitim-öğretim yılı büyük bir heyecanla 
başladı. Yorucu geçen bir akademik yılın ardından, çoğumuz belki de fazla 
dinlenme fırsatı bulamadan yeni bir seneye başlıyor. 
Hepinizin bildiği gibi, geçtiğimiz sene bu dönemlerde Times Higher Education dünya üniversiteler sırala-
masını açıklamış ve üniversitemiz bu sıralamada; Türkiye’nin ilk beş, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasın-
da kendine yer edinmişti. Bu gelişmeyi izleyen günlerde yaptığım konuşmalarda, bizim için bu hususun 
büyük bir gurur vesilesi olduğunu belirtmiş, ancak daha zor olanın konumumuzu sürekli hale getirmek 
olduğunu ifade etmiştim. Geçtiğimiz günler içerisinde Times Higher Education bu kez 2018 yılı sıralamala-
rını açıkladı ve Atılım Üniversitesi bu yıl yine Türkiye’nin ilk beş üniversitesi içerisinde dünyanın 600-800 
bandındaki üniversiteleri arasında yer aldı. Yine geçen yıl Ekim ayı içerisinde üniversitemizin idari ve 
akademik yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz çalıştayda vizyonumuzu “eğitim ve araştırmada Tür-
kiye’de ilk 10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sürekli yer almak” olarak belirlemiştik. Bu yıl açıklanan 
sonuçlar hem benim geçen yıl dikkat çekmeye çalıştığım konuyu hem de vizyon cümlemizi teyit eder ni-
telikte oldu. Bir başka ifadeyle, geçen yıl elde ettiğimiz başarının arızî bir durum olmadığı ortaya çıkarken 
vizyon cümlemizin de mesnetsiz bir hayal olmadığı kanıtlanmış oldu. 

Ancak bu konum, yine daha önce belirttiğim gibi, bize düşen 
görev ve sorumlulukları daha ağırlaştırıyor, daha ciddileştiri-
yor. Vizyonumuzun henüz yarısını gerçeğe dönüştürdüğümü-
zün bilincinde olarak, yalnızca araştırma ağırlıklı sıralama-
larda değil, ülkemizde ve dünyada eğitim sıralamalarında da 
belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için atmamız gereken daha 
çok adım olduğunu unutmamalıyız. Bu kapsamda, geçen yıl 
düzenlediğimiz çalıştayda start verdiğimiz stratejik plan ça-
lışmalarımızı sona erdirmek üzereyiz. Geçen hafta içerisinde 
Kalite Komisyonumuzun onayından geçen stratejik planı Ekim 
ayında sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bu plandan türetilen 
ve Performans Yönetim Sistemi içerisinde yer alacak hedefleri 
de keza önümüzdeki hafta içerisinde akademik ve idari yöneti-
cilerimize aktaracağız.

Geçtiğimiz yıl içerisinde yaşadığımız önemli gelişmelerden biri 
de Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde yer almamız oldu. 
YÖK Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilen dış değerlendir-
me, üniversitemiz açısından çok başarılı geçti ve oluşan rapor 
hem üniversitemizin hem de YÖK’ün web sitelerinde yer aldı. 
Aynı tarihlerde Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık 
Bölümü de FEDEK akreditasyonundan başarıyla geçti.

Değerli mensuplarımız,

2016-2017 akademik yılı faaliyetlerini hızlıca özetlemeye çalı-
şırsam, geçtiğimiz bir yıl içerisinde üniversitemiz öğrenci bilgi 
sisteminde önemli gelişmeler kaydettik; ancak, tamamlanma 
sürecini bu akademik yıla bırakmak durumunda kaldık. Lisans 
yönetmeliğimizde ciddi yapısal değişiklikler gerçekleştirdik. 
Akademik unvanlarda kalma sürelerini tespit ettik ve bu aka-
demik yıldan itibaren uygulamaya koymayı planlıyoruz. Lisan-
süstü öğrenci sayı ve niteliğini artırmak için en önemli araç-
lardan biri olduğunu düşündüğüm Lisansüstü Burs Yönergesini 
hazırladık ve uygulamaya koyduk. Uzun yıllardır beş olan fa-
külte sayımızı Sağlık Bilimleri Fakültesinin açılmasıyla bir-
likte altıya çıkarttık. Özel Hukuk doktora programımızı açtık, 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora programı için başvu-
rumuzu yapmak üzereyiz. Pilotaj bölümümüz için Yer Dersleri 
Uçuş Okulu belgesini aldık, öğrencilerimizin uçuş eğitimlerini 
kendimiz vermek amacıyla da Uçuş Okulunu kurma çalışmala-
rına başladık ve ilk uçağımızı satın aldık. Elektronik belge yö-
netim sistemini uygulamaya koyduk. Geçen yıl ilk uygulaması-
nı gerçekleştirdiğimiz bütçe sistemi başarılı bir şekilde yürüdü 
ve bu yıl için aynı çalışmayı bir kez daha gerçekleştirdik. Yeni 
akademik yıl bütçesini de sizlerle önümüzdeki hafta içerisinde 
paylaşmayı hedefliyoruz. Performans Yönetim Sisteminin pilot 
uygulamasını önümüzdeki günlerde sonuçlandırdıktan sonra 
ilk bir yıllık döngüye başlangıç yapacağız. Bu kapsamda üniver-
sitemizin organizasyon şemasıyla idari kadrolardaki unvan ya-
pılanmasını düzenledik. Eğitim teknolojilerini üniversitemizde 
çok daha etkin bir biçimde kullanabilmek adına geliştirmesini 
Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümümüzün yaptığı tabletle-
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ri bu yıl İngilizce hazırlık eğitimimizde kullanmaya 
başlıyoruz. Hedefimiz bu teknolojiyi önümüzdeki 
yıllarda lisans derslerinde de kullanır hale gelmek.

Değerli mensuplarımız,

Ülkemiz ve dünyamız farklı bir tarihi dönem yaşı-
yor. Son büyük savaştan bu yana 70 yıldan fazla bir 
süre geçmesi özellikle yeni nesillerde savaşın tah-
ribatlarının unutulmasına yol açtığı gibi süregelen 
barış ortamından bir tür bıkkınlığa neden olmuş du-
rumda. Dünyanın dev ekonomi çarklarının rahatça 
dönebilmesi için de belki yeni bir savaş gerekiyor. 
Yerel ve dünya ölçeğinde 
küçük sayılabilecek ça-
tışmalar bu devi yeterince 
doyuramıyor olsa ki farklı 
bölgelerde yeni çıbanbaş-
ları yaratılmaya çalışılıyor, 
düşmanlıklar körükleniyor. 
Giderek globalleşen dünya-
da bu gelişmeye ayak uydu-
ramayan kitleler kendileri-
ni ulusal sınırlar içerisine 
çekmek için daha çok çaba 
sarf ediyorlar ve bu şekilde 
bir korunma kalkanı oluş-
turmaya çalışıyorlar. Milli-
yetçilik akımları, yabancı 
düşmanlığı, dinler arası 
çatışmalar küreselleşmeye 
direnç gösteren topluluk-
ların sığınma alanı oluyor. 
Dünyada bundan istifade 
eden politikacıların oranı 
artıyor.

Ülkemizde ise benzer bir durum hızlı kentleşmenin 
sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şehir yaşamına uyum 
göstermekte zorlanan yeni kentliler kendi değer-
lerini korumak amacıyla muhafazakârlığa tutunu-
yorlar. Nitelikli eğitimin tüm gruplara eşit olarak 
sunulamaması ise genel anlamda kent kültüründe 
bir erozyona yol açıyor ve lümpen kültür topluma 
egemen olmaya başlıyor. Bundan 30-40 yıl önce CSO 
konserlerine, opera, tiyatro gösterilerine katılan 
gençlik yerini bu lümpen kültürün esiri olmuş yeni 
bir nesle devrediyor.

Bu bağlamda, üniversitelerimize düşen görev daha 
büyük önem kazanıyor. Siyasal erkin bizlere atfetti-
ği önem devirden devire değişse bile, toplumun bü-
yük kesimi için ve tarih önünde üniversitenin gerek 

ülke gerekse de dünya toplumu için bir deniz feneri 
rolü üstlendiğini hiçbir zaman unutmamamız ge-
rekiyor. Özellikle ülkemizde, yetersiz bir ortaöğre-
timle kültürel erozyona uğramış bir yaşam arasında 
bir vaha gibi sıkışmış olan bizler yarının bireylerini 
bu vahanın özsuyundan ve yeşilinden azami ölçüde 
yararlandırmak mecburiyetindeyiz. Seçtiğimiz bu 
meslek ve yaşam biçiminde, kişisel gelişimimiz ve 
evrensel bilgiye yapacağımız katkılardan çok daha 
hayati olan unsur yetiştireceğimiz gençlerin her 
birinin de birer deniz fenerine dönüşmesini sağla-
maktır. Bu nedenle, her türlü davranışımızla onlara 
örnek olmak, onları kişilikli ve cesur bireyler ola-

rak yetiştirmek, evrensel 
değerleri onlara kazandır-
mak, insan hakları, hukuk, 
adalet gibi kavramların 
onların zihinlerinde yer et-
mesini sağlamak, eğitim ve 
kültür düzeylerini yükselt-
mek bizlerin görevidir.

Sevgili öğrenciler,

Bu yaşlarda tam olarak bu-
nun idrakinde olmasanız 
bile üniversite sizlerin ge-
leceğe her açıdan sağlam 
bireyler olarak ulaşmanız 
için son ve en önemli ba-
samaktır. Özgürleşmeyi 
ama bunun yanı sıra sınır-
larınızın diğer bireylerin 
özgürlükleri olduğunu, 21.  
yüzyılın saygın bir ferdi ol-
manın ancak ve ancak her 

düşünceye, fikre, inanışa ve yaşam biçimine saygı 
duymakla mümkün olacağını bu sıralarda öğrene-
ceksiniz. Her birinizin bu çok iyi üniversitenin çok 
iyi bir öğrencisi ve mezunu olmanız hepimizin en 
büyük dileği ve amacıdır. Bizler elimizden gelen 
gayreti esirgemezken sizler de elde ettiğiniz bu fır-
satı en iyi biçimde değerlendiriniz. Giderek 100. yı-
lına yaklaştığımız Cumhuriyetimiz'in kurucusu bü-
yük Atatürk’ün gençliği olduğunuzu ve onun sizlere 
verdiği görevleri asla unutmayınız. Hepimizin O'na 
layık birer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamız 
en büyük dileğimdir.

Yeni döneminizde başarılar diliyor, sevgi ve saygıla-
rımı sunuyorum.

Geçtiğimiz günler 
içerisinde Times Higher 
Education bu kez 2018 

yılı sıralamalarını 
açıkladı ve Atılım 
Üniversitesi bu yıl 

yine Türkiye’nin ilk 
beş üniversitesi 

içerisinde dünyanın 
600-800 bandındaki 

üniversiteleri arasında 
yer aldı. 

“Do not go where the path may lead, go instead where is no 
path and leave a trail.”

-Ralph Waldo Emerson

Öncelikle aramıza yeni katılan öğrencilerimize hoş geldi-
niz der; hepiniz için keyifli ve başarılı bir akademik yıl di-
lerim. Araştırma odaklı üniversite olmayı benimsemiş ve 
kendisine dünya üniversiteler sıralamasında önemli bir 
yer edinmiş üniversitemizde hem akademik hem sosyal 
anlamda verimli zaman geçireceğinizi söylemek isterim. 
Bundan böyle Atılım Haber’de “ARGE KÖŞESİ” başlıklı kö-
şede sizlerle birlikte olmayı hedeflemekteyim. Bu köşede 
hem üniversitemizde hem de global seviyede gerçekleşen 
araştırma ve geliştirme ile ilgili konulardan bahsetmeyi 
amaçlıyorum. 

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği gü-
nümüz dünyasında hemen her alanda rekabet ortaya çık-
maktadır. Bu rekabet bazen insanlar bazen kurumlar bazen 
de ülkeler arasında olabilmektedir. Etik kurallar çerçeve-
sinde yapılan rekabet hiç şüphesiz gelişimi de berabe-
rinde getirmektedir. Hem yerel hem de global seviyedeki 
bu rekabet ortamının bilincinde olup kendinizi akademik 
ve sosyal anlamda buna göre hazırlamanız azami öneme 
sahip. Dolayısıyla bir yandan lisans öğrenimi görmekte 
olduğunuz alanı iyi bir şekilde öğrenirken diğer taraftan 
kendi alanınız dışındaki gelişmeleri ve dinamikleri takip 
etmek ve temel seviyede bilmek sizlere mezuniyet sonrası 
büyük yararlar sağlayacaktır. Bu yaklaşım sizlere yalnızca 
mezunu olduğunuz programa bağlı istihdam olanağı değil 
farklı alanlara yönelik kariyer imkanı da sunabilecektir. 

Günümüz üniversitelerinde araştırma ve geliştirme faali-
yetleri artık lisans düzeyine kadar inmiş bulunmaktadır. 
Lisans öğrencilerini araştırmaya dahil etmek hususunda 
öne çıkan üniversitelerden birisiyiz. Üniversitemiz bün-
yesinde bu yönde geliştirilmiş destek programları bulun-
maktadır. Sizler yeni fikir ve önerilerle öğretim eleman-
larımıza başvurabileceğiniz gibi öğretim elemanlarımız 
tarafından yürütülen çalışmalarda da yer alabilirsiniz. 
Üniversitemizde her dönem onlarca akademik ve sosyal 
faaliyet düzenlenmektedir. Zamanınız elverdiği sürece bu 
faaliyetlere katılmanız size her yönüyle fayda sağlaya-
caktır. Unutmayınız, daha fazla bilgi daha fazla söz sahibi 
olmak demektir. Emerson’un dediği gibi “Yolun sizi götür-
düğü yere değil yolun olmadığı yere gidin ki; iz bırakın”. İz 
bırakmak ancak çok çalışmak ve üretmek ile olur. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi üniversitemiz dün-
ya üniversiteler sıralamasında kendisine önemli bir yer 
edinmiş durumda. Times Higher Education (THE) World 
University Rankings 2016-2017 yılı sıralamasında Atılım 
Üniversitesi dünyada ilk 500, Türkiye’de ilk 4 üniversite 
içerisinde yer alırken; 2017-2018 yılı sıralamasında üni-
versitemiz dünya sıralamasında 601-800 bandında, Tür-
kiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk 4 üniversite içe-
risinde konumlanmıştır. Büyük ölçüde, üniversitelerin 
araştırma potansiyelini ve katkısını baz alan THE sırala-
ması Atılım Üniversitesi’nin araştırma konusunda yalnız-
ca Türkiye’de değil dünyada da ne kadar iddialı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu iddiamız üniversitemiz bünyesin-
de geliştirilecek yeni yöntemler ve uygulamalar ile sürdü-
rülebilir olmaya devam edecektir. Uluslararası anlamda 
böylesine önemli bir tanınırlığa sahip olmak hem biz üni-
versite öğretim elemanları hem de siz öğrencilerimiz için 
her anlamda değerlidir. 

Sözlerimi şimdilik bitirirken sizlere tekrar başarılı ve ve-
rimli bir akademik yıl diler, sevgiler sunarım. 

� Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ
Rektör Yardımcısı

Ar-Ge
Köşesi
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Atılım Üniversitesi
2016-2017 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni 23 Haziran 
2017 tarihinde Amfi Tiyatro’da 
gerçekleşti.

ATILIM TARİHİNDE BİR İLK

Konuşmasına “Bu senenin üniversitemiz için de özel bir anlamı var” diyerek baş-
layan Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Atılım Üniversitesi’nin 20. Kuruluş yıl dönümüne 
de değindi. ”Birçok üniversite için çok kısa sayılabilecek bu ömür sürecinde Atı-

lım Üniversitesi, bir yandan altyapısını güçlendirirken, bir yandan da eğitim - araştırma 
alanlarında öncü bir rol üstlenmek üzere büyük bir gelişim kaydetti” diyen Üçtuğ, son 
bir sene içerisinde Times Higher Education listelerinde üniversite olarak katettiğimiz 
başarılara değindi.

“Dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor. Bu değişime ayak uyduramayan bireyler ve 
kurumlar rekabet olgusunun bu denli öne çıktığı bir dünyada var olmakta çok zorla-
nıyor” diyerek konuşmasına devam eden Üçtuğ, yenilik ve değişim kavramlarının en 
fazla yer aldığı üniversitelere bu bağlamda çok fazla görev düştüğünü belirterek, ”Biz de 
Atılım Üniversitesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve çıtamızı sürekli yükseltmek 
için çaba sarf ediyoruz” dedi. 

Mezunlar, üniversitemiz tarihinde ilk kez bir mezuniyet töreninde gerçek diplomala-
rını aldılar. Bu konuya değinen Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bu durumu üniversite-
miz Öğrenci Bilgi Sistemi ATACS’ın geliştirilmesi konusunda, tüm Atılım Üniversitesi 
mensuplarının çabalarının sonucu olarak değerlendirdi. “Kimi zaman öğrencilerimi-
zin eleştirisini alsak da, bunun sonucunu bugün mezuniyet hakkını elde eden lisans 
öğrencilerimize gerçek diplomalarını vererek almış bulunuyoruz” ifadelerini kullanan 
Üçtuğ, konuşmasının sonlarına doğru yaklaşırken üniversitemiz öğretim elemanlarına 
da teşekkür ederek “Sizlerin en büyük eseri, bugün burada birlikte olduğunuz öğrenci-
leriniz, mezun olmuş öğrencilerimize takdim edeceğimiz diplomalarda sizlerin büyük 
katkısı yadsınamaz” dedi.

YARININ AYDINLIK YÜZLERİ
Konuşmasının sonlarında öğrencilere yönelen Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, ”Bugün yaşamı-
nızın en önemli dönüm noktalarından birini idrak ediyorsunuz. Sorumluluğun daha az 
kısmının sizde olduğu bir dönemden, yaşamı tümüyle ve belki de giderek tek başınıza 
karşılayacağınız bir diğer evreye geçiyorsunuz. Ancak sorumluluklarınız ve sizleri bek-
leyen görevler bunlarla sınırlı değil. Sizler bu ülkenin yarınlarının aydınlık yüzleri ola-
caksınız ve olmalısınız” diyerek ekledi “bizlerin ve ailelerinizin emek ve çabaları, ancak 
Cumhuriyet ideallerini, sizlerin yarınlara zedelenmeden taşımasıyla karşılık bulacak.”

Atılım TV’den canlı olarak yayınlanan tören, saygı duruşu, 
İstiklal Marşı ve Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’un 
konuşması ile başladı. Törene dair önemli detayları Atılım 
Haber derledi.

KEPLER HAVADA!

- 
C

EN
K D

OĞU -

20. KURULUŞ YILINA İTHAF

UNUTULMADI
Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, 18 Hazi-
ran 2017 tarihinde kaybettiğimiz, Hukuk 
Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Nami 
Çağan’ı unutmadı. “Hukuk fakültemizin 
kuruluşuna ve bu güne kadar ulaşma-
sına büyük katkılar sunan Dekanımız 
Prof. Dr. Nami Çağan’ın manevi huzu-
runda saygıyla eğiliyorum” dedi. 

Üniversitemizin idari kadro mensupla-
rına “görünmeyen kahraman” şeklinde 
hitab eden Üçtuğ, mezunların ailelerine 
“Bundan belki 20 yıl önce kucağınızda 
gezdirdiğiniz yavrularınızın bugün 
yetişkin bireyler olarak, kendilerine ve 
topluma katkı sunmak için çıkmakta 
oldukları yolda büyük emeğiniz var” 
ifadeleri ile seslendi.
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SİZDEN BEKLENTİMİZ FAZLA 

Kendisinin, kiminin ideallerini gerçekleştirdiği, kiminin ise zamanı 
ve enerjiyi yok yere heba ederek ıskaladığı bir neslin temsilcisi oldu-
ğunu ifade eden Üçtuğ, mezunlardan beklentilerinin fazla olduğunu 
dile getirdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, “Özellikle yakın tarihimizi daha 
iyi okuyarak ve özümseyerek yapılan hataları tekrarlamamanızı, 
ülkemizi Atatürk’ün çizdiği yolda, evrensel hukuk ve insan haklarına 
saygılı, demokrasinin anlamını tümüyle kavramış, çağdaş bir devlete 
dönüştürme yönünde elinizden gelen çabayı göstermenizi istiyorum” 
ifadelerini kullandıktan sonra Amfi Tiyatrodan alkış sesleri yükseldi.

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ “Sizlerden sonraki nesillere gurur duyacağı-
nız bir ülke devrediyor olmanız en büyük temennim. Bugünkü pırıl-
tınızın yaşamınız boyunca sürmesini diliyorum, hepinize yolunuz 
açık ve güneşli olsun diyorum.“ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ’dan sonra, Atılım Mezunlar Derneği Başkanı 
Yaman Zaim konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı.

ARKADAŞLARINIZA İYİ BAKIN

Sözlerine “müsade ederseniz, bugünün yıldızları olan Atılım mezun-
larına direkt olarak hitap etmek istiyorum” diyerek başlayan Zaim, 
üniversitede kurulan arkadaşlıkların, mahallede, sosyal ortamda 
veya lise zamanı kurulan arkadaşlıklara benzemediğine değinerek, 
”Bugün sağınızda solunuzda oturan, yıllarca beraber vakit geçirdi-
ğiniz arkadaşlarınıza iyi bakın. Birlikte 4-5 sene geçirdiğiniz kişiler, 
ileride en çok görüşeceğiniz ve en güzel dostlukları kuracağınız 
arkadaşlarınız olacaklardır, bunun tecrübeyle sabit olduğunu size 
söyleyebilirim” dedi.

ÜNİVERSİTENİZLE GURUR DUYUN

Mezunlar Derneği’nin çalışmalarından bahseden Atılım MED Başkanı Yaman 
Zaim, ”Bugün baktığımız zaman, yirmi yılını devirmiş, on binin üzerinde me-
zunu olan, Dünya sıralamalarında otuz bin üniversite arasında ilk beşyüzde, 
ülkemizde 189 üniversite arasında ilk 60’da, 90’a yakın vakıf üniversitesi ara-
sında ise ilk 5’de yer alan bir üniversite’den mezun oluyorsunuz, bu başarılar 
tesadüf değildir” diye ekledi. 

Bahsedilen başarıların, üniversitemiz tüm mensuplarının çok çalışmaları 
sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Zaim, “En üst kademesinden en alt ka-
demesine kadar katkısı olan herkese şükranlarımı bildirmek isterim” dedi. Bu 
gururun hepimizin olduğunu ve bizimle birlikte büyüyeceğini belirten Zaim, 
”Bu nedenle her zaman ve her yerde üniversitenizle gurur duyun ve üniversi-
tenize sahip çıkın arkadaşlar” ifadelerini kullandı. Ankara Atılım Üniversitesi 
Mezunlar Derneği olarak her zaman mezunların yanında olduğunu ifade eden 
Yaman Zaim, ”Sizleri de yanımızda görmek istiyoruz, iş ve sosyal anlamda 
elimizdeki tüm imkanlar sizlerin emrindedir.” diyerek mezunları, derneğe üye 
olmaya davet etti. 

Yaman Zaim’in konuşmasından sonra, üniversitemizden dereceyle mezun 
olan öğrenciler ödüllerini almaları amacıyla platforma davet edildi. Ardından 
fakültelerinden dereceyle mezun olan öğrenciler, fakülte dekanları ile birlikte 
sahneye davet edildi ve ödülleri takdim edildi.

Ödüller takdim edildikten sonra, diplomalarını almak üzere yüksek lisans 
mezunları platforma davet edildi. Ardından, lisans mezunu öğrenciler sırayla 
platforma davet edilerek bölüm başkanları ve dekanlar tarafından diplomala-
rını aldılar.

Ödüller ve diplomaların takdim edilmesi tamamlandıktan sonra, tüm mezun-
lar platforma ve önündeki alana davet edildi. Bu alanda geri sayımın başlama-
sı ile birlikte çalan Onuncu Yıl Marşı eşliğinde keplerini fırlatan öğrencilerin 
büyük coşkusu ile tören son buldu. 
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Kampüs
ne diyor?

Kampüs ne diyor? Yaz tatilinin ardından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı üniversitemizde 
başladı. Peki, Atılım Üniversitesi öğrencilerinin dönem boyunca üniversiteden 

beklentileri neler? Okulda yapılmasını istedikleri çalışmalar neler? Değişen veya yeniden 
oluşturdukları planları var mı? Atılım Üniversitesi öğrencileri, görüşlerini Atılım Haber ile 

paylaştı.

Reklamcılık bölümü öğrencisi 
olarak iş sahası gezileri yapıl-
masını istiyorum. Bölümüm 
ile ilgili pratik ve teorik de-
neyimler edinmek ve bu sa-

yede kendimi geliştirmeyi ve 
aldığım bütün dersleri başarıyla 

verip dönemimi güzel bir ortalama 
ile kapatmak istiyorum.

Büşra Dağdelen

Okulumuz AKTS sistemine 
yeterli altyapıyla geçmedi-
ği ve kredi miktarını değiş-
tirdiği için çift anadal gibi 
programlarına katılan çoğu 

öğrenci gibi ben de bu dö-
nem yeteri kadar ders alamadım 

bu yüzden mezuniyetim etkileniyor. 
Ayrıca programlardaki müfredat değişikliği ile ilgili bazı 
protokoller tamamen bizlerin aleyhine. Okulumuz bize bir-
çok fırsat tanıyor ama önündeki engelleri ortadan kaldı-
rırsa eminim okurken daha çok keyif alacağız. Bu dönem 
de yoğun ders programıma ek olarak okul gezilerine ve 
okulumuzdaki mevcut kulüplere katılmayı ve sosyal akti-
vitelerden yararlanmayı düşünüyorum. Böylece derslerin 
yanı sıra güzel ve eğlenceli zaman geçirmeyi planlıyorum.

Endüstriyel Tasarım son sınıf 
öğrencisi olduğum için me-
zuniyete yönelik planlarım 
var. Okulu iyi bir ortalama ile 
bitirmeyi düşünüyorum ve o 

şekilde çalışıyorum. O yüzden 
sosyal hayatıma bu sene fazla 

odaklanamayacağım. Bölümüm ile 
alakalı çalışmaları takip etmeyi ve ken-

dimi iş dünyasına atılma konusunda geliştirmeyi düşünüyo-
rum. Dönem boyunca okuldan beklentim otopark sorununu 
çözmeleri ve bölümümüz için daha fazla ve çeşitli etkinlik-
lerin ve sergilerin yapılmasıdır.

Murat Orak

Benim bu dönem planlarımın 
en başında mevcut ortalama-
mı yükseltmek var. Matema-
tik bölümü öğrencisi olarak 
bu alanda her geçen gün ken-

dime yeni bilgiler katarak dö-
nemime devam etmek istiyorum. 

Akademik hayatımı ileri ki haya-
tımda da devam ettirmek istediğim için 

ortalamam benim için çok önemli, bununla birlikte aldığım 
derslerin hepsini AA ile geçmek öncelikli planlarım arasında.

Elif Bozdemir

Benim bu dönemden bek-
lentim mevcut ortalamamı 
yükseltmiş bir şekilde dö-
nemi sonlandırmak, güzel, 
başarılı ve sıkıntısız bir şe-

kilde derslerimden geçmeyi 
istiyorum. Bu dönem için de 

okuldan beklentilerim ise ders-
lerimizin yorgunluğunu hafifletip ka-

famızı dağıtacak sosyal etkinlikler yapılmasını istiyorum.

Berk Erpek

Bilişim Sistemleri Mühen-
disliği 3. sınıf öğrencisiyim. 
Ayrıca yazılım mühendis-
liğinden çift anadal yapıyo-
rum. Bu dönem, mezuniyet 

senemi rahatlatmak için ola-
bildiğince kendi bölümüm ve 

çift anadalımdan ders alabilmeyi 
planladım. Ama yeni yönetmelikle gelen akts sistemi dola-
yısıyla çift anadal öğrencilerine, diğer öğrencilerden farklı 
olarak ekstra tanınması gereken ama tanınmayan aktsler 
dolayısıyla bu isteğimi yerine getiremedim. Geçen dönem-
lerde üstten ders alıp bu dönemimi rahatlattığım halde bu 
dönem almak zorunda olduğum bazı dersleri alamadım. 
Dönem boyunca okuldan beklentim ise, çift anadal öğren-
cilerini, çift anadallarını bırakmayı düşündürecek kadar bir 
sistem getirmek yerine teşvik eden bir sistem getirmeleridir.

İrem Sarı

Bu dönemde önceliğim not 
ortalamamı yükseltmek ve 
bir dönem önceden okulu-
mu bitirmek. Bunun dışın-
da okumuş olduğum bölüm 

olan Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik ile ilgili çalışma-

lara katılmayı, bahar dönemin-
de Erasmus programına katılmak 

için gerekli hazırlıkları yapmayı planlıyorum. Dönem bo-
yunca okuldan beklentim ise, hedeflerime ulaşmak için 
gerekli desteği üniversite adına vermelerini istiyorum. 
Ayrıca motivasyonumuzu artırmak için sosyal etkinlik-
lere daha çok önem vermeleri gerektiğini düşünüyorum.

Elif Bağcıoğlu

Bu eğitim dönemimden bek-
lentim İnşaat Mühendisliği 
öğrencisi olarak saha da 
uygulamalı eğitim ile bilgi-
lerimi pekiştirmek, şu an ki 

ortalamamı artırmak, kendimi 
derslerin de yardımıyla daha 

çok geliştirmeyi planlıyorum. 
Bölümüm zor olduğu için planlarımı 

gerçekleştirdiğim takdirde dönem sonunda güzel bir tatil 
yaparak dönem yorgunluğunu atmayı planlıyorum.

Kaan Kantar

Okuldan en büyük beklen-
tim kötü olan servis sistemi 
ile ilgilenmeleridir. Bunun 
yanı sıra daha güzel ve uy-
gun yemekler yiyebilmek, 

ulaşım sıkıntısı çekmemek-
tir. Dönem içinde planlarım 

ise not ortalamamı olabildiğince 
yükseltmek ve çalışma düzenime is-

tikrarlı bir şekilde devam etmektir. Okulda daha çok uygu-
lamalı ders yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. 
Özel programların yazılımlarının öğretilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Her bölüm kendi bünyesinde öğrenilmesi 
gereken ve gelecek iş yaşamında kullanmaya ihtiyaç duy-
duğu programları ders olarak almalıdır. Genelde bu tarz 
uygulamalı dersler Mühendislik Fakültesinde mevcut ama 
ben Uluslarası Lojistik ve Ticaret öğrencisi olarak kendi bö-
lümüm ile ilgili de uygulamalı dersleri almak talebindeyim.

Kübra Erol

Hukuk Fakültesi öğrencisi 
olarak bölümüm ile alaka-
lı okulumuzda düzenlenen 
konferanslarda daha çok 
yer almayı planlıyorum. 

Aynı zamanda Hukuk Fa-
kültesi olarak gönüllü arka-

daşlarımızdan oluşan Yaşayan 
Düşler Topluluğu gibi birçok toplulu-

ğumuz var. Bu topluluklara katılıp sosyal projelerde daha 
çok yer almayı düşünüyorum. Dönem boyunca okuldan 
beklentim ise, kampüse daha çok ağaç dikilmesidir. Daha 
yeşil ve doğal bir kampüs üniversitemizdeki tüm öğren-
ciler için daha güzel olacaktır. Ayrıca okulumuzu daha gü-
zel göstereceğini düşünüyorum. Bunların yanı sıra okul-
daki otopark sorununun da halledilmesini umuyorum.”

Kadir Alp Yiğit

Halkla İlişkiler ve Reklam-
cılık bölümü 3. Sınıf öğren-
cisiyim. Bu dönemden en 
büyük beklentim not orta-
lamamı yükseltmek. Oku-

lumuzda özellikle bölümüm 
ile alakalı etkinliklerde olabil-

diğince yer almak istiyorum. Bu 
vesiyle kendimi geliştirmeyi umuyo-

rum. Sadece ders alamında değil bunların yanı sıra spor, 
müzik, dans gibi eğlenceli aktivitelere de katılmayı dü-
şünyorum. Bunların gelecek iş ve sosyal hayatımı olumlu 
etkileyeceğini düşünüyorum. Okuldan bir diğer beklen-
tim de kampüsün daha sosyal bir alan haline gelmesidir. 
Bölümüm ile ilgili etkinliklerin artmasını da umuyorum

Aslı Tibey

Benim bu eğitim- öğretim dö-
nemi için hedeflerim bu bö-
lümde ve ileri ki akademik 
yaşamımda istediğim tek şey 
Fizik ve uygulamalı Matema-

tikte çok başarılı olmak. Aynı 
zamanda ortalamamı yükseltip 

Elektrik - Elektronik Mühendisli-
ği üzerine yan dal yapmak istiyorum.

Taylan Demir

Ekin Ecem Tatar
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Atılım 
Üniversitesi 
ürünlerinin 
satış noktası:
Atılım Store

Atılım Üniversitesi 
Mezunlar Derneği 
tarafından Şubat 2015’te 
kurulan “Atılım Store” 
geniş ürün yelpazesi ile 
hem öğrencilere hem 
de mezunlara seçenek 
sunuyor

Nisan 2006 tarihinde Ayşe Kılıç Kuyrukçu, E. Aykan 
Aydın, Neslihan Şan ve Yeliz Köse tarafından kuru-
lan Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği kurulu-

şundan itibaren mezunları tek bir çatı altında toplama dü-
şüncesiyle faaliyetlerini gerçekleştiriyor. İlk mezunlarını 
2002 yılında veren üniversitemizin artan mezun sayısı ile 
birlikte, mezun öğrenciler arasındaki iletişimi gerek iş ha-
yatı gerekse sosyal hayatta güçlendirerek Atılım Üniversi-
tesi sinerjisini canlı tutup, bu sinerjiyi yaymayı amaç edi-
nen dernek, bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştirmeye 
özen gösteriyor. Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği yü-
rüttüğü çalışmaları daha aktif ve düzenli hale getirmek 
için Kasım 2014’te yeni bir yapıyla yoluna kaldığı yerden 
devam ediyor. Yeni yapısıyla tekrardan oluşturulan der-
nek, E. Yaman Zaim, Özgür Aksoy, Fuat Koyuncu, Hakan 
Kocakara, Yasin Atak, Oktay Saygı ve Özlem Kızılyazı’nın 
oluşturduğu yönetim ile faaliyetlerine devam ediyor.

ATILIM RUHUNU DEVAM 
ETTİRMEK İSTİYORLAR
Dernek, mezun öğrencilerin kültürel, sosyal ve mesleki 
birikimlerini Atılım Üniversitesi’nin gelişimine katkıda 
bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına faaliyetler 
düzenliyor ve mezunlar arasındaki iletişim ağını güçlen-
dirmeyi, kaynaşma ve birliktelik ortamını yaratmayı asla 
unutmuyor. Tüm faaliyetlerinde temel aldıkları nokta ise 
Atılım Ruhunu devam ettirmek oluyor.

“Öğrencilerimizin adı mezun olduktan sonra da yaşasın”

Yeni yapısıyla Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği, 
belirledikleri vizyon doğrultusunda üniversitemizin 
kütüphane binasına Atılım Store’ u açarak öğrenciler ve 
mezunlar için ürün satışlarını başlattılar. Atılım Üniversi-
tesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Yaman 
Zaim, Atılım Store ile ilgili bilgilerini ve planlarını Atılım 
Haber ile paylaştı. Zaim, mağazanın kuruluş amacını “Ön-
celikli amacımız derneğimize gelir sağlamak ve üniver-
sitemizin logolu ürünlerini satarak aidiyetlik duygusunu 
artırmaktır” diyerek ifade etti. Derneğe gelir sağlamak ve 
aidiyetlik duygusunu artırmanın yanı sıra diğer amaçla-
rını da “Ben İşletme mezunuyum. Daha öncesinde Maden 
Mühendisliği okudum. Yönetimdeki diğer arkadaşları-
mın çoğu yine İşletme, İktisat, Mühendislik ve Hukuk 
mezunudur. Ürünlerimiz bizim kendi oluşturduğumuz 
ve kendi yarattığımız parçalardır. Biz ne kadar isteme-
sek de maalesef ki bakış açımız biraz dar. Bu yüzden biz 
Atılım Store’u açarken Grafik Tasarımı ve Moda ve Tekstil 
Tasarımı bölümleriyle iletişim halinde olup bu bölümler-
deki arkadaşlarımızın tasarımlarını kullanmak istedik. Bir 
dönem ödevi veya yarışma şeklindeki bir organizasyon ile 
Atılım Store için ürün tasarımları yaptırmayı düşündük. 
Daha sonra başarılı bulunan 4-5 çalışmayı ürünlerimizde 
kullanacaktık. Bunu yaparken hem tasarımları öğrencilerin 
adıyla hayata geçirelim hem de öğrencilerimizin adı mezun 
olduktan sonra bile yaşayabilsin istedik” diyerek özetleyen 
Zaim, bu amaçlarını henüz gerçekleştiremediklerini de vur-
guladı. Bu konuda fakülte ve bölümlerle yeterli ve verimli bir 
ilişki kuramadıkları için bir araya gelinemediğini sözlerine 
ekledi. Fakat bu projenin hala kafalarında olduğunu ve proje 
için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. 

“Online mağazamız ile geniş bir kesime hitap ediyoruz”

Atılım Üniversitesi Mezunlar Derneği İktisat İşletmesi’ne 
ait bir mağaza olan Atılım Store’un şuan okulumuz dışın-
da herhangi bir yerde şubesi yoktur. Fakat ürünlerin daha 
fazla kişiye hitap edebilmesi için bazı projeleri olduğunu 
söyleyen Zaim, bunlardan biri olan online mağaza proje-
sini şu şekilde açıkladı: 

“Kampüsümüzde 8 bini aşan öğrencimiz var. Atılım Sto-
re’nun kampüsteki yeri oldukça iyi fakat sadece kampüs-
te yer alması demek 8 bin öğrenciye hitap ediyor olması 
demektir. Ama bizim okulumuzun 10 binin üzerinde 
mezunu var. Şuan aktif durumda olan Atılım Store online 
mağazamız ile geniş bir kesime hitap ediyoruz. Böylece 
derneğimizin birincil amacı olan mezunlarla iletişim 
halinde olmak ve üniversite ile ilişkilerini devam ettirme 
yönündeki çalışmalarımızı Atılım Store üzerinden de 
gerçekleştirebiliyoruz.” 

Online mağaza için ürünler ile ilgili katalog çekimleri-
ni tamamladıklarını da sözlerine ekleyen Zaim, www.
atilimmed.org.tr sayfasından Atılım Store/ A Store yazılı 
bir menü olduğunu ve o menüden de online web sitesine 
erişim sağlandığını söyledi.

İklim şartları ürün satışlarını etkiliyor

Ürün satışlarında dönemsel değişikliklerinden de 
bahseden Zaim, “Ürünlere olan talepler dönem dönem 
değişiyor. Bahar aylarından daha çok tişört, şort tercih 
edilirken sonbahar aylarında ise kolej montu ve sweats-
hirt tercih ediliyor. Kış dönemlerinde, soğuk havalarda 
satışlarımızda düşüşler oluyor. Sizin de bildiğiniz gibi 
üniversitemizin konumu kış aylarında öğrencilerimizi 
zorluyor. Öğrenciler soğuk havalarda binalardan dışarı 

çıkmıyorlar. Haliyle kütüphane meydanına da uğramı-
yorlar diyerek ürün satışlarında iklim faktörünün etkisini 
vurguladı. Öğrenciler tarafından en çok talep gösterilen 
ürünleri sorduğumuzda Zaim, “En çok hoodie denilen ka-
püşonlu sweatshirtimiz oldukça fazla talep görüyor. Daha 
sonra kolej montu onu takip ediyor. Geçen yaz Grafik 
Tasarımı mezunu bir arkadaşımız “Keep Calm” temalı ti-
şörtler tasarladı. Keep Calm I Am an Engineer, Keep Calm 
I Am a Manager gibi ürünlerimiz oldukça talep gördü. 
Bu temayı bütün bölümlerimiz için uyguladık ve farklı 
renk seçimleriyle de satışa sunduk” diyerek yanıtladı. Bu 
tişörtleri bu sene de yeniden tasarlamayı düşündüklerini 
de sözlerine ekledi.

Geniş ürün yelpazesi

Zaim, okulumuzun spor takımlarıyla olan ilişkilerini de 
şu şekilde açıkladı: “Şu an okulun kalabalık takımlarına 
sponsor olamıyoruz. Örneğin 40 kişilik bir Amerikan Fut-
bol Takımına destek sağlayamıyoruz. Çünkü derneğimi-
zin şuan ki geliri sponsor olabilecek kapasitede değildir. 
5-6 kişilik tenis ya da eskrim gibi ufak çaptaki takımlara 
ürün konusunda destek oluyoruz. Turnuvalar için ücret-
siz tişört ve sweatshirt veriyoruz.”

Zaim, son olarak “Ürün yelpazemiz oldukça geniştir. 
Ürünlerimiz tasarım yönünden de oldukça çeşitlilik sun-
maktadır. Örneğin kahve kupalarımızı hem dernek üye-
lerimiz hem de mezun olmadan önce Atılım Rhinos’a üye 
olan bir arkadaşımız tasarladı. Rhinos kupa tasarımlarını 
yaptı. Bunların yanı sıra anahtarlık, kurşun ve tükenmez 
kalem, flash disk, spor çantası, dernek adına dernek 
logolu ajandalar, plaj havlusu, eşofman altı ve eşofman 
üstü, tişört, sweatshirt, mont, bere, şapka ve daha birçok 
ürün mağazamızda mevcuttur” diyerek 40 civarında ürün 
çeşitlerinin olduğunu vurguladı.
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ATILIM ÜNIVERSITESI'NI 
DENIZIN BÜYÜLÜ 
DÜNYASI BEKLIYOR

Atılım Sualtı Kulübü Başkanı 
Fırat Öztürk, Atılım Haber'in 
sorularını cevapladı. Dalgıçlık 
hakkında merak edilen soruları 
yanıtlayan Fırat Öztürk "Atılsak 
Kulübü Atılım Üniversitesi'nin 
en canlı kulübüdür" dedi.

"ATILSAK" Atılım'a renk katıyor
2013 yılında kurulan Atılım Sualtı Kulübü 
(ATILSAK) ilk yıllarda bazı sıkıntılarla 
karşılaşmış. Kulübün kurucusu Mustafa 
Ören'in ikinci etkinlikten sonra okulu 
bırakması sebebi ile bir yıl süre başkansız 
kalan kulüp Fırat Öztürk'ün başkanlığı 
ile birlikte geçmişteki hareketli günlerine 
kavuştu. Bir yıl başkansız geçen 
dönemden sonra; "yeniden dalışa gitmek 
geldi içimizden ve bu organizasyonu 
gerçekleştirmek için de kulübü yeniden 
canlandırmamız gerektiğini düşündük. 
Arkadaşlarımızın takdiriyle Atılım Sualtı 
Kulübünün Başkanı ben oldum" diyen Fırat 
Öztürk, temel dalgıçlık eğitimi ve sporun 
maliyeti hakkında bilgi verdi.

Dalgıç olabilmek için yüzme bilmenin gerekmediğini söy-
leyen Fırat Öztürk "Sudan, balıktan korkan birçok insan-
la beraber dalış yaptık. Hatta bu arkadaşlardan bazıları 

dalgıçlık lisansı bile aldı" dedi. Lisans uygulaması hakkında 
bilgi veren Öztürk: "Seviyelere göre yıldız sayısı veriliyor, şöy-
le oluyor. Zaten herkesin seviyesine göre ayrı ayrı dalışlar ya-
pılıyor; bir yıldızlılar 18 metreye dalıyor. Bu dalışta ahtapot ve 
çeşitli yuvalar görebilirsiniz. İki-üç yıldızlılar ise 42 metreye 
kadar dalabiliyor. Bu dalışlarda çeşitli batıklar görülebiliyor ve 
hiç dalmayan arkadaşlarımız için discovery dalışlarımız var. 
Discovery dalışına katılanlar 10 metreye kadar dalabiliyor. Bu 
dalışta çeşitli balıklar görebilirsiniz ve eğitimler bu dalışta ya-
pılıyor. Yani her seviyenin kendine göre güzelliği ve cezbedi-
ciliği var. Bir de dalgıçlık için verilen bröve ömür boyu geçerli 
oluyor. Bröve sahibi olmak için üç eğitim, bir gezinti içeren da-
lış yapmak zorundasınız. Eğitimleri başarıyla veren arkadaşla-
rımız bir yıldızlı dalgıç oluyor "Şu zamana kadar yapılan etkin-
liklerde talihsiz bir durumla karşılaşmayan Atılsak Kulübü’nün 
bu başarısını, acemi dalgıçların her an yanında olmaya ve özel 
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ilgiden kaynaklandığını belirtti. Maliyet konusunda 
ise çok maliyetli bir spor olmayan dalgıçlığın mali-
yetinin, etkinlik başına 150-250 TL olduğunu söyledi. 
Bu maliyetin içinde konaklama, dalma, gidiş-dönüş 
ulaşım ücreti olduğunu belirtti. Mayıs ayında düzen-
lenecek olan gezi için imkanları biraz daha arttır-
dık. Kemer de dört yıldızlı bir otelde iki gün iki gece 
kalınacak. Teknede iki dalış iki öğlen yemeği içeren 
etkinliğin ücreti sadece 380 TL dedi.

CS:GO Turnuvaları ve tanışma partilerimiz çok eğ-
lenceli

ATILSAK'ın farklı ve renkli etkinliklerinden bahse-
den Fırat Öztürk: "Kulübümüzün sadece dalış etkin-

liği yok. Özellikle sıklıkla CS:GO turnuvası yapıyoruz 
ve bir çok okulla tanışma partileri yaptık. Oldukça 
renkli ve farklı etkinlikler yapan bir kulübüz. Dalış-
larımız çoğunlukla Kemer bölgesinde geçiyor. Diğer 
okullar buna benzer etkinlik düzenlediğinde çok sı-
kıcı ve rahatsız edici bir tutum sergiliyor, ama biz 
önlemlerimizi insanları sıkmadan alıyoruz. Eğlen-
celi ve neşeli bir ortam oluyor, hatta abartmadan 
söyleyebilirim, birçok gezimizde otobüste boş yer 
kalmamasına rağmen ''Abi tabure koyun öyle gele-
yim'' diyenler bile oluyor. Artık etkinlikler için stand 
açmıyoruz, whatsapp gruplarında kısa bir bilgilen-
dirme sonucunda rahat bir şekilde yeterli kişi sayı-
sına ulaşıyoruz." dedi.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi, Halka İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü uygulama gazetesidir. ÜCRETSİZ DAĞITILIR.
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ÜNIVERSITEMIZ KADIN 
BASKETBOL TAKIMI 1.LIG’TE

- 
Ö
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Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörü Yardımcısı 
Selvin ÇİÇEK Atılım Haberin sorularını yanıtladı. 
Üniversitemiz spor koordinatörlüğünde 4 yıldır 
görev yapan ve Kadın Basketbol takımımızın 
antrenörü olan Çiçek;

Atılım Haber’e 3 yıldır kadın basketbol takımımızın koçluk göre-
vini üstlendiğini, bu sene içinde Antalya’da gerçekleşen Türkiye 
Üniversite Sporları Federasyonun düzenlediği 2. lig kadın turna-

sına katıldıklarını ve şampiyon olarak 1. lig’e yükselmeyi başardıklarını 
söyledi. Kadın Basketbol Takımımızın çalışmalarını ve hedeflerini an-
lattı. Aynı zaman da Kadın Basketbol Bölgesel Lig takım oyuncusu olan 
Çiçek, basketbolun bir takım sporu olduğuna ve takım ruhunun önemine 
dikkat çekti.

 Kadın basketbol takımımızın kurulma hikâyesini anlatır mısınız?

Çiçek, ana dalının basketbol olduğunu ve ortaokuldan itibaren basketbol 
sporu ile ilgilendiğini şu anda bölgesel ligde yer aldığını vurguladı. Üni-
versitemizde daha öncesinde de kadın basketbol takımı kurmaya yöne-
lik çalışmalar yapıldığını ve kalıcılık açısından etkin olmadığını söyledi. 
Ayrıca çok iyi bir takım kaptanın üniversitemizi tercih etmesi ile takım 
kurma çalışmalarının hızlandığını belirtti. 

Atılım Haber olarak üniversitemiz 
kadın basketbol takımı ile bir 
röportaj yaptık.

Takım kaptanı olan Aslı Sözeren, ”birçok üniver-
sitede kadın basketbol takımı var. Atılım‘da da ka-
dın basketbol takımı kurabiliriz diye düşündüm ve 
eksikliğini hissettim” dedi. Önceden profesyonel 
basketbol geçmişe sahip kadın basketbol takımız 
oyuncusu olan Sözeren, "bir an önce bu yönde ça-
lışmalara başladık”. Ayrıca Selvin hocamızın çaba-
ları ve azmi ile bu takımı kurmayı başardık dedi.

 Takım kadronuzu nasıl oluşturdunuz?

Atılım’da kadın basketbol takımının yeniden ku-
rulmasına öncülük eden Çiçek, ilk başlangıçta 
takım kadrosunu kurarken bu yola, "kaptanımız-
la beraber yanımızda hiç kimse olmadan çıktık" 
dedi. Beraberinde şu açıklamaları da dile getirdi; 
şu anda basketbol takımımızın kadrosunu daha 
da güçlendirmeye yönelik yatırımlarımıza devam 
ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda Çiçek, "Bu sene 
bir tane daha değerli oyuncumuzu takımımıza ka-
zandırdık ve takım kaptanımıza burs vermekteyiz" 
açıklamalarında bulundu.

 Atılım Kadın basketbol takımımız kaç yıldır var?

Selvin Çiçek; "kadın basketbol takımız 3 senedir 
var. Kadroyu daha da güçlendirmek için basketbol 
sporuna yatırım yapıldığını ve yeni oyuncuların 
takıma katılması ile birlikte daha güçlü bir takım 
olacağımıza inanıyorum" dedi.

 Sizce kadın basketbol takımımızı başarılı yapan 
nedir?

Bir takımın bana göre en önemli sahip olması ge-
reken şey takım ruhudur. Biz bunu bu takımda 
karşılıklı fedakarlık sonucu yarattık. Turnuvalarda 
başarılarımızın devamlı ve kalıcı olması için biz 
haftanın beş günü düzenli olarak sezonda idman 
yapmak zorundayız. Oyuncularımız öğle yeme-
ği aralarında antrenman yaparak, ders saatlerini 
takım arkadaşlarına göre ayarlayarak disiplin ve 
paylaşım prensibi ile bunu başardı. Açıklamala-
rında bulundu. Ayrıca Kadın Basketbol Takım kap-

tanımız olan Sözeren, inancın ve sevginin başarı 
yolunu açtığını ve basketbol sporunun bir takım 
oyunu olduğunu. Üniversite basketbol takım ru-
hunun diğer takımlardaki gibi çıkar ilişkilerine 
dayanmadığını ve atılım kadın basketbol takımı-
mızın ruhunun yardımlaşmaya dayalı olduğuna 
değindi.

 Kadın basketbol takımımızın gelecek faaliyet ve 
hedefleri neler?

"Okula kupa ile döndük kupamızı sezon kapanış 
döneminde sayın rektörümüz Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğ’a taktim etmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz 
önümüzdeki sene 1. lig de ilk üç de yer alma" oldu-
ğunu belirten Çiçek, Açıklamalarına şu sözleri ile 
devam etti’ Onları çok zorlu bir mücadelenin bek-
lediğini okulumuzda spor yüksek okulunun bulun-
maması sebebiyle okulumuzu tercih eden başarılı 
sporcuların okulumuz spor müsabakalarındaki ba-
şarılarına da dikkat çekti.
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Tenis Branşında Çok Iyi Bir 
Yere Gelmek Istiyoruz

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü, 
tenis branşında Ankara’da birçok 
üniversitenin katılacağı bir tenis turnuvası 
organize etmek ve bunu gelenekselleştirmek 
istediğini dile getirdi.

Atılım Üniversitesi Spor Koordinatörü Yardımcısı Selvin Çiçek, tenis takımıyla 
birlikte katıldıkları ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası’nı, üniversitemizde öğrencilerin 
tenis sporuna olan ilgisini ve tenis takımının gelecek hedeflerini Atılım Haber ile 
paylaştı. 

Açık tenis kortlarının kapanmasıyla daha çok 
antrenman yapma olanağı bulduklarını belirten 
Çiçek, ’’Hava koşullarından dolayı açık kortlar-

da çok fazla antrenman yapamıyorduk. Geçen sene er-
kek tenis takımımızın başarılarından ötürü, Mütevelli 
Heyeti Başkanımız Yalçın Zaim’in desteğiyle açık olan 
tenis kortları kapalı tenis kortu haline getirdik. Malze-
me, top ve kort sıkıntısı olmuyor; daha iyi antrenman 
yapma fırsatı buluyoruz’’ dedi.

“Sporcularımız gayretle çalışıyor”

Antalya’da düzenlenen “ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası”na 
Atılım Üniversitesi tenis takımı bayan ve erkek takım-
larıyla birlikte katıldı. Bayan takımımız grup ikincisi, 
erkek takımımız ise grup dördüncüsü oldu. Çiçek, “Be-
den Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmayan bir Üniversi-
te olmamıza rağmen, sporcularımız elinden gelen tüm 
gayreti sarf ediyorlar. Turnuva tarihi, sınavlarımıza 
denk geldiği için turnuvaya tam kadro gidemedik. Ka-
tıldığımız Ünilig Turnuvası Türkiye Şampiyonası TÜSF 
Erkek 1. Lig ve Bayan 2. Lig turnuvaları için önemli bir 
turnuva oldu” diye konuştu.

“Türkiye birincisi olan Deniz Paykoç’u takımımıza aldık”

Tenis takımı için Semih Hoca’yla birlikte yatırımlar 
yaptığını vurgulayan Çiçek, “Amerika’da burslu okuyan 
Sarp Laleli bizim takımımıza geldi ve tecrübesiyle takı-
mı 1. Lige taşıdı” tespitini aktardı. Bu turnuvada Deniz 
Paykoç’u yakından tanıma fırsatı bulan Çiçek, “Hayatı-
nı tenise vermiş bir sporcu ve her türlü turnuvaya katı-
lıyor. Üniversitemizde tenis sporunun gelişmesine kat-
kı sağlayacağını düşünüyorum” görüşlerini dile getirdi.

“Atılım Üniversitesi’nde tenis branşına ilgi arttı”

“Atılım Üniversitesi, Mütevelli Heyeti Başkanı Yalçın 
Zaim’in desteğiyle açık olan tenis kortlarımız kapalı 
tenis kortu haline getirildi.” Bu nedenle üniversitede 
spora olan ilginin artmasından memnun olan Çiçek, 
“Kapalı tenis kortlarımız 1. sınıf standartta, kortları 
gören çok hevesleniyor. Özel ders ya da grup dersleri 
veriliyor. Umarım katılım daha da artar” 

“Tenis branşında yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Atılım Üniversitesi’ni tenis branşında en iyi yere getir-
mek isteyen Selvin Çiçek, "Tenis alanında yatırımlar 
yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, Atılım Üniversite-
si’nin bu branşa ne kadar önem verdiğini, alt yapı ile 
gücünü kanıtlamak için Ankara’da birçok üniversite-
nin katılacağı bir tenis turnuvası organize etmek ve 
bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Tenis sporuyla 
ilgilenen herkesin katılımını bekliyoruz" çağrısı yaptı.

- 
İR

EM
 Ü

NSAL -

(Fotoğraflar: Bora Canpolat)

ERKEK TENİS TAKIMIKADIN TENİS TAKIMI
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Thor Ragnarok
27 Ekim 2017

Jigsaw Efsanesi
3 Kasım 2017

Mucize (Wonder)
17 Kasım 2017

John Wick 
28 Kasım 2014

Marvel'ın En Eğlenceli Filmi ! Aksiyon Dolu İntikam!

Ayla 
27 Ekim 2017

Yol Ayrımı 
10 Kasım 2017

Adelet Birliği: Bölüm 1
(Justice League) 
17 Kasım 2017

Guardians Of The Galaxy 
(Galaksinin Koruyucuları)

1 Ağustos 2014

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Fantastik
Yönetmen: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark 
Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba
Senaryo: Craig Kyle, Larry Lieber, Christopher Yost
Yapımcı: Kevin Feige

Konusu: Evrenin bir ucundaki Sakaar gezegeninde 
kötü kalpli ve çok güçlü Hela'nın (Cate Blanchett) 
esiri olan Thor (Chris Hemsworth) oldukça zor 
durumdadır, üstelik çekicini Hela tuzla buz etmiştir. 

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim, Korku
Yönetmen: Michael Spierig, Peter Spierig
Oyuncular: Tobin Bell, Laura Vandervoort, Callum 
Keith Rennie, Matt Passmore, Brittany Allen
Senaryo: Pete Goldfinger, Josh Stolberg
Yapımcı: James Wan, Leigh Whannell

Konusu: Her biri birbirinden özgün ve korkunç 
şekillerde katledilmiş cesetler ortaya çıkmaya 
başladığında polis durumu incelemeye alır. 
Bütün deliller John Kramer'ı işaret etse de ortada 
mantıksız bir durum vardır: John Kramer öleli yıllar 
olmuştur.

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Dram
Yönetmen: Stephen Chbosky
Oyuncular: Julia Roberts, Owen Wilson, Crystal 
Lowe, Jacob Tremblay, Ali Liebert
Senaryo: Steve Conrad
Yapımcı: David Hoberman, Todd Lieberman

Konusu: Auggie Pullman (Jacob Tremblay) 5. sınıfa 
geçmek üzere olan bir çocuktur. Ancak doğuştan 
gelen yüzündeki kalıcı deformasyon geçirdiği 
onlarca ameliyata rağmen düzelmemiştir. O yaşına 
dek hiç okula gitmemiş, evde ailesi tarafından eğitim 
almış ve dışarıyla ilişkisi, hep bir kask aracılığıyla 
olmuştur. 

Yapımı: 2014 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Macera
Yönetmen: James Gunn
Oyuncular: Chris Pratt, Zoe Saldana, Benicio Del Toro, 
Karen Gillan, Lee Pace
Senaryo: James Gunn, Nicole Perlman
Yapımcı: Stan Lee, Kevin Feige

Konusu: Marvel'ın aksiyon dolu, destansı uzay macerası 
"Galaksinin Koruyucuları", Marvel sinema evrenini, 
maceracı Peter Quill'in, tüm evreni tehdit eden ihtiraslara 
sahip bir kötü adam olan Ronan'ın gıpta ettiği esrarengiz 
bir küreyi çalıp, amansız bir insan avının hedefi olduğu 
kainata doğru genişletiyor. Quill, inatçı Ronan'dan 
kurtulabilmek için birbirleriyle hiç benzeşmeyen dört 
uyumsuz kişiden oluşan bir ekiple zorlu bir ortaklığa soyunuyor: Silah taşıyan Rakun Rocket, ağaca 
benzer bir insansı olan Groot, ölümcül ve gizemli Gamora ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yokedici 
Drax. Ama Quill kürenin gerçek gücünü kainata karşı taşıdığı tehlikeyi fark ettiğinde, bir tarafta 
galaksinin kader dengesi dururken, diğer tarafta, son ve çaresiz bir karşılaşma için ayaktakımı 
düşmanlarını toplamak üzere, elinden geleni yapması gerekiyor.

Yapımı: 2014 - ABD
Tür: Aksiyon, Gerilim
Yönetmen: David Leitch,  Chad Stahelski
Oyuncular: Keanu Reeves,  Willem Dafoe,  Bridget 
Moynahan, Adrianne Palicki,  Ian McShane
Senaryo: Derek Kolstad
Yapımcı: Basil Iwanyk

Konusu: John Wick, hayallerindeki kadınla tanıştıktan 
ve evlendikten sonra kirli işleri bırakmış eski bir kiralık 
katildir. 5 yıllık evliliğin sonunda karısı ölür, o öldükten 
sonra kocasının yalnız kalmaması için bir köpek 
bırakmıştır. Ancak karısından son hatıra olan köpeği, 
evinde saldırıya uğradığı sırada ölür. Evine saldıran çetenin 
liderinin, eski patronunun oğlu olduğunu öğrendikten 
sonra intikam için çeteye bir savaş açar, Wick aradan 
geçen yıllarda pek paslanmamıştır.

Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee 
Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel
Senaryo: Yiğit Güralp

Konusu: Ayla filmi, Kore'de savaşmış Süleyman 
Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek 
çekildi. 

Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Mert Fırat, Nihal Yalçın, 
Rutkay Aziz, Tilbe Saran
Senaryo: Yavuz Turgul
Yapımcı: Erol Avcı

Konusu: Hayatını, babasından devraldığı tekstil 
imparatorluğunu büyütmeye adayan ve bu yolda 
aldığı cesur kararlar ve acımasız yöntemlerle ailesini 
de karşısına alan Mazhar Kozanlı'nın hikayesini 
anlatan film, uzun bir aradan sonra Yavuz Turgul ve 
Şener Şen'i bir araya getiriyor. 

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: : Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, 
Ezra Miller, Jason Momoa
Senaryo: Chris Terrio, Bill Finger
Yapımcı: Dan Lin, Doug Mitchell

Konusu: İnsanlığa dair inancını yeniden tazeleyen 
Bruce Wayne (Ben Affleck), yeni dostu Diana (Gal 
Gadot) ile dünyayı tehdit eden çok daha büyük bir 
güce karşı koyabilmek için çabuk bir şekilde özel 
yetenekli kişileri bir araya getirmek için harekete 
geçmiştir.

Kaynakça: www.sinemelar.com | www.beyazperde.comDipnot: Filmin devamı "Guardians of the 
Galaxy vol:2" yi izlemeyi unutmayın.

Dipnot: Filmin devamı "John Wick 2" yi 
izlemeyi unutmayın.
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