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Atılım Üniversitesi 2018 yılını görkemli ve coşkulu bir şekilde karşıladı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni yılı kar-
şılama etkinlikleri, kampüsümüzde heyecan yarattı. Üniversite kampüsü çeşitli süsleme ve ışıklandırmalarla 2018’e 
hazırlandı. 

Atılım Meydan’da, Atatürk Anıtı’nın önünde gerçekleşen partide, odun ateşi, ızgara çeşitleri, DJ dans müzikleri, ücretsiz ik-
ramlar, çekiliş ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. DJ Burak Bilgin’in müzik performansıyla coşan öğrenciler, üç saat süren partide 
oldukça eğlendi.

Rektör Prof. Dr. M. Yıldırım Üçtuğ ve akademik, idari personelin öğrencilerle birlikte katıldığı parti, çekiliş ve sürpriz hedi-
yeler ile daha da renklendi. Soğuk havaya rağmen oldukça fazla katılımın olduğu partide, öğrenciler sıcak içeceklerini yu-
dumlarken, mangal önünde de uzun kuyruklar oluşturdu. Odun ateşiyle sıcak bir atmosferin yaratıldığı partide, sıcak - soğuk 
içecek ikramının yanı sıra, arzu edenlere de mangalda pişirilmiş ekmek arası sucuklar sunuldu.

Aralık ayı boyunca, Kadriye Zaim Kütüphanesi ve diğer fakültelerin kantinlerinde yer alan yılbaşı ağaçları da yeni yıl için 
hazırlandılar. 2018’e iki hafta kala, Atılım Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği “Üçüncü Yılbaşı 
Partisi”, final sınavları başlamadan öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. 

Bir yıl daha acısıyla tatlısıyla, vizelerle, finallerle son bulmak üzere. 
Atılım Üniversitesi yeni yıl yaklaşırken, üniversite birimlerinin iç 
kısımlarına ve kampüste yer alan dış mekânlara çeşitli süslemeler 

yaptı. Okul, yeni yılın hepimiz için ışıltılı ve rengârenk geçmesi mesajı ve-
rirken, yaşama sevinci de aşılamakta. Özellikle akşam saatlerinde bu görsel 
şölen, daha da bir güzelleşmekte. Dış süslemelerin yanı sıra, fakültelerin 
kantinlerine orta boylarda yerleştirilen yılbaşı ağaçları ve etraflarına konan 
hediye paketleri, kantin alanlarını canlandırırken, öğrencilerin de beğeni-
sini kazanmakta. Öğrenciler, bu ağaçlara yeni yıl dileklerini asmaktalar. 

Boyut olarak en büyük yılbaşı ağacı, Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin giriş 
kısmında yer alıyor.  Öğrencilerin yeni yıl dileklerindeki en büyük payı, bu 
ağaç almakta. Bütün fakültelerden öğrenciler dileklerini astıkları için, yeni 
yıl ağacı adeta dilek ağacı görünümüne büründü.  

2017-2018 akademik yılı Güz dönemi final sınavları 30 Aralık’ta son buluyor; 
Bu nedenle Atılım gençliği, yeni yıla giriş planlarını daha bir keyifle yap-
maktalar. Sınav ve okul stresinden uzak olarak yeni bir yıla girmek, Atılım 
Üniversitesi öğrencileri için büyük moral ve motivasyon kaynağı oldu. Biz-
ler de, Atılım Haber olarak üniversite yönetiminin, akademik ve idari perso-
nelin, tüm öğrencilerin yeni yılını kutlar; 2018’in herkes için mutlu, huzurlu, 
başarılı ve sağlıklı bir yıl olmasını dileriz.

DAMLA ERDEM

ATILIMDA YENİ YIL 
KUTLAMASI 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİ YENİ YIL 
DİLEKLERİNİ YAZDILAR

Atılım Üniversitesi 2018’e hoş geldin dedi. Atılım 
Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü 
tarafından üçüncüsü düzenlenen, “Yılbaşı 
Partisi”ne öğrencilerden ve akademik personelden 
katılım oldukça fazlaydı. 

2017’nin sonlarına geldiğimiz 
bu günlerde, Atılım Üniversitesi 
Kadriye Zaim Kütüphanesi’nin 
giriş kısmına her yıl Aralık ayında 
koyulan yılbaşı ağacı, bu sene de 
yerini aldı ve öğrenciler dileklerini 
yazıp, yılbaşı ağacına astı.

 6’da

Atılım Üniversitesi 
Design Turkey 2017 
Ödül Töreninde

 13’de

Ankara'da Marka 
Rüzgârı

 7’de

Otostop kültürü ve 
kampüs hayatı

 8’de

Fotoğraflar: Medya Merkezi
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En son açıklanan Fiziksel Bilimler sıralamasında ise ülkemizin 
en iyi iki üniversitesinden biri olarak dünya sıralamasında ilk 
400 içerisine girmeyi başardık. Bu başarının sürekli hale gelmesi 
üniversitemizin önümüzdeki yıllardaki en büyük hedefi olacak. 
Bu kapsamda öğretim elemanlarımızın atama-terfi ölçütleri, yıl-
lık performans değerlendirmeleri ve ünvanlarda kalma sürelerine 
ilişkin çıtaları yükseltmeyi, buna karşılık özellikle araştırma ala-
nında gösterecekleri başarıyı da daha fazla ödüllendirmeyi plan-
lıyoruz. 

2017 yılı içerisinde üniversitemizin stratejik planının oluşturul-
ması yönünde önemli mesafeler kat ettik. Yeni planımızı 2018 yı-
lının ilk aylarında iç ve dış kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyoruz. 

Öğrenci bilgi sistemimizde yaptığımız iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları devam ediyor. Bu konudaki hedefimiz çalışmaları 
2018 yılında tamamlamak. 

Üniversitemizin eğitim düzeyini yükseltmek üzere lisans yönet-
meliğimizde birtakım değişiklikler gerçekleştirdik. Öğrencileri-
mizin bir kısmının tepkisini çeksek de Atılım Üniversitesinin se-
viyesini yükseltmek amacıyla gösterdiğimiz bu gayretlerin uzun 
vadede herkes adına olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. 

Lisansüstü programlarımıza daha nitelikli öğrenci çekebilmek 
üzere Lisansüstü Burs Yönergemizi yeniledik ve içinde bulundu-
ğumuz dönem itibariyle yeni yönergeyi yürürlüğe koyduk. 

Lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında ufkumuzu genişlet-
mek amacıyla iki yeni doktora programının açılması için çalıştık, 
önerilerimizi YÖK’e sunduk ve Özel Hukuk ile Elektrik ve Elektro-
nik Mühendisliği alanlarında doktora programları açmaya muvaf-
fak olduk. 

Uzun yıllardır beş olan fakülte sayımızı Sağlık Bilimleri Fakülte-
sinin açılmasıyla birlikte altıya çıkarttık. Bu fakülte bünyesinde 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Beslenme ve Diyetetik Bölümle-
rinin açılmasını gerçekleştirdik ve bu iki programa ilk kez öğren-
ci kabul ettik. Önümüzdeki yıl içerisinde iki yeni program daha 
(Hemşirelik ve Odyoloji) açmayı planlıyoruz. 

Pilotaj bölümümüz için Yer Dersleri Uçuş Okulu belgesini aldık, 
öğrencilerimizin uçuş eğitimlerini kendimiz vermek amacıyla da 
Uçuş Okulunu kurma çalışmalarına başladık ve ilk uçaklarımızı 
satın aldık. 

Eğitim teknolojilerini üniversitemizde çok daha etkin bir biçimde 
kullanabilmek adına geliştirmesini Bilişim Sistemleri Mühendis-
liği bölümümüzün yaptığı tabletleri bu yıl İngilizce hazırlık eğiti-
mimizde kullanmaya başladık. Hedefimiz bu teknolojiyi önümüz-
deki yıllarda lisans derslerinde de kullanır hale gelmek. 

Yabancı Diller Yüksekokulumuzla Sağlık Bilimleri Fakültemizin 

� Prof. Dr. Yıldırım ÜÇTUĞ
Rektör

Atılım Üniversitesinin 20. kuruluş 
yılını kutladığı 2017 senesini 
geride bıraktık. Üniversitenin 
kurulduğu günlerde konulan 
hedeflere ulaşılması açısından 
bu yıl gerçekten önemli bir 
dönüm noktası oldu. Times 
Higher Education tarafından 
açıklanan değişik sıralamalarda 
Atılım Üniversitesi, Türkiye’nin 
en iyi beş üniversitesi arasında 
yer aldı. 

ATILIM
2017-2018

ortaklaşa kullanacakları binanın inşaatını tamamlama aşamasına geldik; açılışını 2018 yılının ilk aylarında 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

 Mensuplarımızın ve öğrencilerimizin en çok muzdarip oldukları konulardan biri olan park sorununu hafiflet-
mek üzere 2018 yılında çalışmalarımız olacak. 

Mezunlarla ilişkilerimizi daha güçlü bir hale getirmek 2018 yılı hedeflerimizden bir diğeri. 

Ortak eğitim (COOP) programlarının oluşturulmasına 2018 yılı içerisinde hız vermeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde 
öğrencilerimiz henüz üniversite sıralarındayken iş dünyası ve sanayiyle ilişki kurma fırsatı yakalamış olacak-
lar. 

2018 yılının üniversitemiz, mensuplarımız ve öğrencilerimiz için başarılarla dolu geçmesi dileğiyle… 
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HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ: 2017 YI-
LINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 
öğrencilerinin yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası ve küre-
sel düzeyde halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışmalarını 
kavrayabilmeleri, sektördeki gelişim ve değişimlere ayak 
uydurabilmeleri için 2017 yılında, dersler ve uygulamala-
rın yanısıra çeşitli akademik ve sosyal etkinlikler düzen-
lenerek, yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlanmaya 
çalışıldı.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 2018 YILI 
HEDEFLERİ

Nitelikli bilgi ve donanıma sahip, rekabet gücü yüksek 
olan halkla ilişkiler uygulayıcıları ve reklamcıların yetiş-
tirilmesi 2018 yılında da öncelikli hedefimizdir.

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK SEKTÖRÜNE İLİŞ-
KİN BİR DEĞERLENDİRME

Ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik gelişmelere bağ-
lı olarak çok hızlı bir biçimde değişen halkla ilişkiler ve 
reklamcılık sektöründe hedef kitlelere, tüketicilere odak-
lanmak ve uygun içerikler hazırlamak trendleri analiz 
edebilmek ve sektörün dinamiklerine ayak uydurabilmek 
açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Halkla ilişkiler ve reklamcılık sektöründe dijital uygula-
malar konusunda stratejiler geliştirmek kaçınılmaz hale 
gelmiştir, hattta bazı durumlarda stratejilerin tamamen 
dijital temelli oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 
Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasının ulusal, uluslararası 
ve küresel pazarlarda rekabetin daha yoğun yaşanması-
na neden olması, iş dünyasının radikal önlemler alması 
gerektiği anlamına gelmektedir. Bu noktada, halkla ilişki-
ler sektörünün özellikle de reklamcılık sektörünün dijital 

teknolojilerin kullanımı açısın-
dan öncü bir konumu olduğunun 
altını çizmek de önemlidir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİR 
DEĞERLENDİRME 

Sektöre ilişkin değerlendirmeler-
den hareketle, 2018 yılında “Halk-
la İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” öğrencilerinin ders 
programlarının hedef kitle analizleri, tüketici davranışla-
rı, sunum teknikleri, kurumsal iletişim, medya planlama, 
yaratıcı yazarlık, marka iletişimi, dijital içerik oluşturma, 
kişiselleştirilmiş müşteri odaklı dijital çözümler üretme, 
dijital reklamcılık gibi spesifik konularda kamudan ve 
özel sektörden konuklar ile desteklenmesinin halkla iliş-
kiler ve reklamcılık sektöründeki dinamikleri ve değişim 
trendlerini yakalayabilmek açısından önemli olduğunu 
düşünüyorum. 

Bu arada üniversitemizin yeni eğitim sistemi Co- Op ortak 
eğitim kapsamındaki çalışmalarının bir yönerge ile son 
şeklini alması “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü” 
öğrencileri açısından çok büyük önemi olan bir gelişme. 
Bu projeye katılmaya istekli olan ve katılma kriterleri-
ni karşılayabilen öğrencilerimizin öncelikle iş deneyimi, 
sonrasında istihdam anlamında önemli bir yol alacakları-
nı düşünmek çok heyecan verici. Halen ders progamımızı 
Co- Op’a uyarlama çalışmalarımız devam ediyor, işbirliği 
yapabileceğimiz kurumlar ile ilgili çalışmalara da hızlı bir 
biçimde başlamayı planlıyoruz. 

Öğrencilerimiz ile sosyal ve kültürel etkinliklerde daha 
fazla birarada olmayı istediğimiz, sağlıklı, mutlu ve başa-
rılı yeni bir yıl diliyorum. Umarım 2018 yılı, 2017 yılından 
daha güzel bir yıl olur; tüm insanlığa barış, huzur ve mut-
luluk getirir. 

Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Özlen Özgen, geçtiğimiz yılı 
baz alarak, akademik ve sektörel 
değerlendirmelerde bulundu. 
Atılım Haber muhabiri Cenk Doğu 
ile düşüncelerini paylaşan Özgen, 
konuşmasının sonunda öğrencilere 
yeni yıl tebriklerini iletti. 

� Prof. Dr. Özlen ÖZGEN
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Üner, geçtiğimiz yıla 
dair düşüncelerini ve yeni yıl dileklerini muhabirimiz İrem Ünsal aracılığıyla Atılım 
Haber’e aktardı.

� Prof. Dr. Mithat ÜNER 
Dekan

İREM ÜNSAL

“SEVGİLİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ,

8 Ağustos 2017 tarihinden itibaren, son dö-
nemlerde çarpıcı akademik başarıların altına 
imzasını atmayı başaran Atılım Üniversite-
sinin, İşletme Fakültesi gibi önemli bir biri-
minin dekanı olarak görevlendirilmiş bulun-
maktayım. Şahsıma verilen görevin önemini 

ve üstlenmiş olduğum sorumlulukların bilin-
cindeyim. 

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak 
öncelikli amacımız, kendi çocuklarımızdan 
ayırt etmediğimiz, bizlere geleceğini şekil-
lendirmek üzere emanet edilmiş tüm öğren-
cilerimizin en iyi eğitimi almalarıdır. Her 
gün Atılım Üniversitesine keyifle gelmelerini 

sağlamak, tercihte bulunabilecekleri alternatifleri geliş-
tirmek, kendilerini daha yüksek sesle ve net şekilde ifa-
de etmelerine vesile olmak, değerli zamanlarının önemli 
bir kısmını geçirdikleri üniversiteleriyle iftihar etmeleri-
ni sağlayacak koşulları temin etmektir. Görev yapmakta 
olduğum süre zarfında, yolumun kesişmiş olduğu tüm İş-
letme Fakültesi öğrencileriyle iftihar etmekteyim, onlarla 
gurur duymaktayım, gelecek günlerde başaracaklarıyla 
Atılım Üniversitesi adını daha da yücelteceklerine gönül-
den inanmaktayım. 

İşletme Fakültesinin yönetim sürecindeki temel felsefe-
miz “öğrenci odaklılık” dır. Tüm akademik ve sosyal fa-
aliyetlerimizin odağında öğrencilerimiz yer almaktadır. 
Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk, öğrencilerimizin te-
mel önceliklerini belirlemek, onların Atılım Üniversitesi 
İşletme Fakültesinden beklentilerini tam anlamıyla karşı-
lamaktır. Öğrenci odaklı olmak, öğrencilerimize en iyi eği-
timi vermeyi, öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi, 
onları tüm değişkenleriyle hayata en iyi şekilde hazırla-
mayı gerektirmektedir. Nitekim Kasım 2017 döneminden 
itibaren yönetim kurullarımızda öğrencilerimiz tarafın-
dan seçilmiş temsilcileri yer almaya başlamış, öğrenci-
lerimizin bizlerden beklentilerini bizzat dile getirmeleri 
mümkün olmuştur. Dekanlığımız tarafından çözülebile-
cek sorunlar derhal ele alınmakta, Dekanlığımızın sınır-
larını aşan öğrenci beklentileri ise, vakit kaybetmeksizin 
konuya duyarlı olan Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Rektör-
lüğümüze iletilmektedir. İddiamız, yönetimimiz dönemin-
de İşletme Fakültesi öğrencilerinin mutlak memnuniyet-
lerini sağlamaktır. 

Sevgili öğrenciler, Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
olarak iyisiyle, kötüsüyle yaşantımızda bir yılı daha geri-
de bırakmaktayız. Yepyeni, sayfaları henüz bomboş olan 
ajandamızda ilk sayfayı çevirmek üzereyiz. Ajandalarını-
zın sayfalarının dolu dolu, rengârenk olmasını diliyorum. 
2018 yılının tüm Atılım Üniversitesi camiası için, sizler, 
öğretim elemanlarımız, idari personelimiz için sağlık, ba-
şarı, mutluluklarla dolu olmasını temenni ederim. 

Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun, hayalleriniz gerçek 
olsun. Selam ve sevgilerimle. “

M. CENK DOĞU

YENİ YILDA HER ŞEY GÖNLÜNÜZCE 
OLSUN, HAYALLERİNİZ GERÇEK OLSUN

YENİ YIL BARIŞ, HUZUR, MUTLULUK GETİRSİN 
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BÜYÜME ORANI YÜKSEK, İŞSİZLİK BÜYÜK SORUN.

2017 yılında Türkiye ekonomisi %11.1 gibi bir büyüme 
oranını gözler önüne serdi.

Türkiyenin üçüncü çeyrekteki büyüme oranı, dünya-
da bir numarada yer aldı. Ancak büyümenin kompo-
zisyonuna bakıldığında, daha çok iç talep odaklı bir 
büyüme olduğu dikkat çekti. Yalnızca iç talep odaklı 
bir büyüme, ülke ekonomisi açısından olumlu bir bü-
yüme olmadığını belirten Cansızlar, iç taleplerin ve 
dış taleplerin dengelenmesi gerektiğinin altını çizdi. 

2017 yılında Türkiye'de işsizlik oranının %10.6 oldu-
ğunu hatırlatan Cansızlar, "büyüme oranının yüksek 
olmasına rağmen, işsizlik oranının giderek artması 
yapısal bir sorundur." Derken, ekonomiyi geliştirirken 
işsizlik yüzdesinin de düşürülmesinin gerekli oldu-
ğunu ekledi. 

İşsizliğin başlıca sebeplerinden biri, üretimin dış fi-
nansala ve ithalata dayalı olmasını söyleyen Cansız-
lar, Türkiye ekonomi büyüyor diye sevinirken, yapılan 
ithalatlarla, ithalat yaptığımız ülkelerde işsizlik ora-
nını düşürüyoruz, bu bir yapı sorundur, dedi.

2017 yılında Türkiye'nin enflasyon oranı %12.98 ola-
rak belirlendi. Enflasyonun başlıca sebebinin, itha-
lata bağlı bir ekonomi modelinin benimsenmesi ol-
duğunu ifade eden Cansızlar, aynı zamanda komşu 
ülkelerin içinde bulunduğu savaşlar, Avrupa Birliğine 
üyeliğin askıya alınması gibi dış politika etkenlerinin 
de ülke ekonomisini etkilediğini belirtti. 

2017 yılının aslında çok başarılı bir yıl olmadığını ifa-
de eden Cansızlar, 2018 yılında beyaz bir sayfa açıl-
ması gerektiğini, dış politikada uygun adımlar atıl-

masının ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, 
"Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözünü benimseyerek di-
ğer ülkelerle barış içinde olmak gerektiğini ifade etti.

2018 yılından umutlu olduğunu söyleyen Cansızlar, 
Türkiye’nin gerçekten iyi bir ekonomi için potansiye-
lini olduğunu ilave etti.

2018'DE DOLAR YÜZLERİ GÜLDÜREDEBİLİR, ÜZEDE-
BİLİR.

2017 yılında Dolar kuru 3.90'lara kadar çıkmayı dene-
di. Dolar kurunun bu kadar yüksek olması, Türkiye'de 
yüzleri pek güldürmedi. Fakat tüm bunlara karşı 
Cansızlar, Dolar kurunun, izlenebilecek politikalar ile 
önüne geçilebileceğini söyledi. Faiz enstrumanının 
düzgün kullanılması, ithalata bağlı model belirlediği-
miz için, dış politikada ve iç politikada dikkatli olur-
sak, döviz fiyatlarının çok fazla dalgalanmayacağını 
düşünen Cansızlar, bu politikaların tersi uygulanırsa 
bugünleri de arayabiliriz diye ekledi.

"2017 YILI ÖĞRENCİLER AÇISINDAN PERFORMANSI 
YÜKSEK BİR SENEYDİ"

Atılım Üniversitesinin Uluslararası sıralamalarda 
dereceler aldığını hatırlatan Doğan Cansızlar, kaliteli 
hocaların bulunduğu, kaliteli eğitimin verildiği Atılım 
Üniversitesinde, öğrencilerin 2017 yılında yüksek efor 
sarfettiklerini ve başarıyı yakaladıklarını da sözleri-
ne ekledi. 2018 yılında öğrencilerden beklentisinin, 
daha çok çalışmak, daha ileriye gitmek ve yakalanan 
bu başarıyı sürekli hale getirmek olduğunu söyleyen 
Cansızlar, sözlerine son verirken tüm öğrencilere ba-
şarılar dilemeyi de ihmal etmedi.

2018 GÜZEL BİR YIL 
OLACAKTIR

2018'e adım adım ilerlerken, 
Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR, 2017 
yılındaki Türkiye ekonomisini, 
dolar kurunu ve öğrencilerin 
performansını değerlendirdi ve 
2018'den beklentilerini açıkladı.

Hem bir akademik dönemi hem de bir yılı geride bırakmak 
üzereyiz. Zaman hızla akıyor ve bilim ve teknolojide çarpıcı 
gelişmeler meydana geliyor. Bilim insanları hep daha iyiyi, 
daha etkin olanı ve daha ekonomik olanı üretmek ve geliştir-
mek için çabalıyor. Üniversitemiz bünyesinde görev yapan 
araştırmacılarımız da aynı bilinçle hareket ediyor ve kendi 
alanlarına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katkılar 
sağlamaya gayret ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde uluslararası sıralama kuruluşlarından 
Times Higher Education (THE) Fiziksel Bilimler konu sırala-
masında dünyada ilk 500 üniversiteyi açıkladı. Sıralamada 
Türkiye’den 4 üniversite yer alırken bu üniversitelerden bi-
risi de Atılım Üniversitesi oldu. Üniversitemiz, Türkiye’den 
301-400 aralığında yer alan 2 üniversiteden birisi oldu. Fi-
ziksel bilimler; Matematik, İstatistik, Fizik, Astronomi, Kim-
ya, çevre ve yer bilimleri alanlarını içermekte olup sıralama 
yapılırken bu alanlara ilişkin eğitim, araştırma, atıf sayısı, 
uluslararası görünüm ve endüstri geliri gibi çeşitli ölçütler 
baz alınmaktadır. Anlamlı bir prestij kaynağı olarak değer-
lendirdiğimiz bu başarının sürdürülebilir olması hem siz öğ-
rencilerimiz hem de bu başarı da emeği olan üniversitemiz 
personeli için azami öneme sahip. Dünya sıralamalarında 
önemli yere sahip bir üniversiteden mezun olmak ve onun 
mensubu olmak global seviyede tercih edilebilir olmayı da 
beraberinde getiriyor. 

Üniversitemiz yeni programları ile büyümeye devam ediyor. 
Sosyal Bilimler Enstitümüz bünyesinde Özel Hukuk ve Fen 
Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği doktora programlarımız faaliyete geçti. Ayrıca 
yeni lisansüstü burs yönergemiz de yayınlandı. Yüksek li-
sans ve doktora programlarımızda belirli kriterler dahilinde 
tam burs imkanları sunulduğunu belirtmek isterim. 

Umarım verimli bir akademik dönem ve güzel bir yıl geçir-
diniz. Hepinize dönem sonu sınavlarınızda başarılar diliyor, 
sağlıklı ve mutlu bir yeni yıl temenni ediyorum.  

� Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ
Rektör Yardımcısı

Ar-Ge
Köşesi

BORA CANPOLAT

ATILIM ÜNİVERSİTESİ 
DESİGN TURKEY 2017 
ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümümüz 
Öğretim Görevlisi Dr. Bülent Ünal “Deniz” 
başlıklı projesi ile Spor, Hobi, Oyun, Çocuk 
Ürünleri ve Moda Aksesuarları kategori-
sinde ve Araştırma Görevlisi Abdülkadir 
Uruç “Vitalk” başlıklı projesi ile Tıbbi Ci-
hazlar ve Gereçler kategorisinde Kavram-
sal Tasarım ödülüne layık görüldü. Yine 
bölümümüz öğrencisi Nirvan Arda Özsu-

ca'nın “Colorful Face” başlıklı projesi ile 
2017 mezunu Melis Dabbaklı’nın “Yum-
Tam” başlıklı projeleri Spor, Hobi, Oyun, 
Çocuk Ürünleri ve Moda Aksesuarları 
kategorisinde ve 2017 mezunu Yusuf Öz-
kan’ın “Fluid” başlıklı projesi Kamu Alanı 
Ürünleri kategorisinde sergilendi.

Design Week Turkey çerçevesinde gerçek-

Design Turkey 2017 Ödül Töreni 8 Kasım’da İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümümüzün katıldığı törende, ulusal 
ve uluslararası Tasarım uzmanlarından oluşan sektörel jüri 
değerlendirmesi sonucunda 14 Kavramsal Tasarım, 38 İyi 
Tasarım ve 8 Üstün Tasarım ödülü verildi.

leşen ödül organizasyonu yanı sıra konfe-
ranslar, paneller, çalıştaylar ve sergiler de 
yer aldı. Organizasyon üniversitelere de 
stant olanağı sağladı. Bu bağlamda Endüs-
tri Ürünleri Tasarımı bölümü olarak 2 ve 3. 
Sınıf projelerinden bir seçki ile standımızı 
açtık. Haftaya katılan öğrenciler stant da 
dönüşümlü olarak görev aldı ve bölüm ta-
nıtımında etkin çalıştılar.

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar 
Meslek Kuruluşu ortaklığında gerçekleş-
tirilen ödül programı, Atılım Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri, Tasarımı Bölümü olarak 
üyesi bulunduğumuz Dünya Tasarım Or-
ganizasyonu – World Design Organization 
tarafından destekleniyor.

OSMAN PALTA
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Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Kaval, 
geçtiğimiz 2017 yılına dair sektörel 
değerlendirmelerde bulundu. Yeni 
yıla dair düşüncelerini muhabirimiz 
Damla Erdem’e aktaran Kaval, bölüm 
öğrencilerini ilgilendiren bir kısım 
gelişmelerden de bahsetti.

şümden yararlanmakta diğer ülkelerden 
geri kalmadıklarına şüphem yok. Dijital 
ekonomi ve e-Ticarette vergileme konu-
sunda her ülkede olduğu gibi ülkemizde 
de bazı olumsuz gelişmeler (Facebook’un 
erişime kapatılması gibi) kaydedilmiş 
olsa da bunlar kısa sürede çözümlendi. 
Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), müş-
teri ilişkileri yönetimi, mobil satış, iş akışı 
yönetimi, iş analitiği konularında da işlet-
melerimizin eğitim programlarına daha 
yoğun bir şekilde katılmaları 2017 yılında 
gözlenen farklı bir gelişme. Böylece işlet-
melerimiz Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İn-
terneti konusunda yol almaktalar. 

İşletmelerimizde olumlu bir gelişme ola-
rak sosyal sorumluluk alanında daha faz-
la rol alıyor olmaları gözlemi söylenebilir. 
Kendi sürekliliklerinin sağlanması konu-
sunda doğaya yönelik duyarlılık, insan 
haklarına, çalışan haklarına, kadının statüsüne, iş etiğine saygılı yönetim uygulamaları 
ve bu uygulamaları kendi dışına yapılan raporlamaya konu etmeleri işletmelerimizin ku-
rumsallık yolunda ne denli istekli olduklarının göstergesi.

2017 yılını bölüm olarak başarılı bir şekilde geçirdik. Üniversitemizin başarısı hepimizin 
malumu. Bölümümüzün giriş puanları yükseldiği gibi YÖK tarafından bize verilen kon-
tenjanın tamamını doldurmuş bulunmaktayız. Yatay ve dikey geçişlerle de talep her yıl 
artarak gelişmektedir. Ayrıca bölümümüze yeni katılımlar ve yeni unvan kazanımları 
oldu. Daha da güçlenerek yeni yıla hazırlanıyoruz. 

2018 yılının daha başarılı bir yıl olacağına hiç şüphemiz olmaması gerekiyor.”

Prof. Dr. Hasan KAVAL

“İyisiyle, kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. Geriye doğru baktığımızda ilk dikkati 
çeken önceki iki yılın olumsuz konjonktüründen kısmen kurtulup, önümüzü daha iyi 
görebilir hale gelebilmemizdir. 2014, 2015, 2106 yıllarında meydana gelen iç ve dış siyasi 
olaylar işletmelerimizi oldukça büyük bir ölçüde etkilemiş bulunuyordu. Ancak alınan 
tedbirler ile yine de çok büyük bir kriz yaşamadan bundan kurtulmuş bulunuyoruz. Her 
ne kadar 2017 yılında iki defa döviz krizi kendini göstermiş olsa da sonuçları çok yıkıcı 
olmadı. Doların 2016 dönem sonu 3,52 olan kuru, 2017 yıl sonunda 3,86 da kalacak gibi gö-
rünüyor. Bu artış % 10 u geçmeyecek. Ancak Euro’da durum aynı değil. Bu döviz türünde 
artış % 22. Bu döviz cephesinde çok kötü bir sonuç alınmadığını gösteriyor. Daha önemli 
tehlike enflasyonun tekrar ikili hanelere yükselmiş olması olarak görülüyor. Sektörlere 
bakıldığında geçmiş iki yılda en sıkıntılı sektör turizmdi. Ancak bu yıl bir yeniden topar-
lanma yılı olarak kazanıldı. 

Tüm olumsuz gelişmelere rağmen esasında Türk işletmeciliğinin her ölçekte (Mik-
ro, KOBİ, Büyük işletme) oldukça önemli kazanımlar kaydettiğini düşünüyorum. Bulut 
teknolojisinin kullanımının her gün hızlı bir şekilde artması dijital dönüşüm yolunda 
önemli adımlar olarak görülmektedir. Şirketlerimizin tüm dünyayı saran dijital dönü-

“Turizm sektörü, Türkiye’nin uluslararası rekabet avanta-
jına sahip sektörlerin başında yer alan bir lokomotif sek-
tör konumundadır. Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi 
üzerindeki çok olumlu etkileri bu sektörün önemini daha 
da artırmaktadır. Turizm sektörü, cari açık sorununu gide-
rici önemli döviz getirisi olan, ekonomide yarattığı çarpan 
etkisi olan, emek yoğun hizmet oryantasyonlu bir sektör 
olması dolasıyla özellikle genç nüfusun istihdamında 
oynadığı rol, yerel halka sağladığı maddi ve sosyal avan-
tajlar açısından diğer sektörlere nazaran Türkiye ekono-
misine daha fazla katkı sağlayan çok önemli bir sektör 
durumundadır.

Türkiye turizmi 1980’li yıllarda başlayan turizm hamlesi 
ile rekor bir büyüme hızıyla gelişerek istikrarlı bir büyüme 
göstermiş ve dünyada en önemli turizm ülkeleri arasında 
yerini almıştır. Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye’de 
hızlı gelişimini önümüzdeki yıllarda da sürdürmesi bek-
lenilmektedir. Türkiye turizmi 2000-2004 yılları arasında 
%10’nun üzerinde yıllık ortalama büyüme hızıyla dünya 
yıllık büyüme hızı olan %4.1’in çok üzerinde ve rekor sevi-
yede gelişme göstermiştir. Son iki yılda bölgemizde yaşa-
nan olumsuz olaylardan Türkiye turizmi olumsuz yönde 
etkilenmiştir. 2016 yılındaki önemli azalmanın ardından, 
2017 yılında bir toparlanma yılı yaşanmıştır. 2017 yılı ikin-
ci çeyreğinde ziyaretçi sayısında %18.3, turizm gelirlerin-
de ise %8.7’lik bir gelişme kaydedilmiştir. Türkiye turizmi-
nin önümüzdeki yıllarda tekrar hızlı bir büyüme trendine 
girmesi ve mevcut turizm potansiyelini daha fazla değer-
lendirmesi beklenilmektedir.

2018 BAŞARI GETİRECEK 

Atılım Haber olarak, Atılım Üniversitesi 
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı, Prof. 
Dr. İbrahim Arıkan’dan genel olarak turizm 
ve Türkiye turizmi ile başkanı olduğu bölüm 
hakkında bilgi aldık. 

DAMLA ERDEM

TURİZM SEKTÖRÜ, TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI 
REKABET AVANTAJINA SAHİP SEKTÖRLERİN BAŞINDA 
YER ALAN BİR LOKOMOTİF SEKTÖR KONUMUNDADIR

Atılım Üniversitesi Otel İşletmeciliği programı, son iki 
yılda turizm alanında bölgemizde yaşanan olumsuz geliş-
melere rağmen, öğrenci kontenjanlarını artırarak doldura-
bilme başarısını göstermiştir. Bölümümüz sektörü çok iyi 
tanıyan bir eğitim kadrosuna sahiptir. Eğitim dili İngilizce 
olan bölümümüzde ilk iki yıl genel turizm işletmeciliği 
eğitimi alan öğrencilerimiz, son iki yılda tercihleri doğrul-
tusunda “Otel İşletmeciliği” veya “Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları” alanlarında eğitim alarak uzmanlaşmaktadır-
lar. Bölümümüz diğer ülkelerden üniversitelerle anlaşma-
lar yaparak öğrencilerimize farklı üniversitelerde eğitim 
fırsatları da yaratmaktadır. Atılım Üniversitesi ile Anka-
ra Sheraton Oteli ve Kongre Merkezi ile yapılmış bulunan 
protokol ile öğrencilerimize eğitimleri sigortalı ve ücret-
li olarak staj yapma ve otelcilik tecrübesi edinme fırsatı 
sunulmaktadır. Bu iş birliğimiz sayesinde öğrencilerimi-
ze mezuniyet sonrası Sheraton’da alınmaları konusunda 
önemli bir fırsat yaratılmaktadır.

Turizm sektörü dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinin 
arasında yer almaktadır ve genç nüfus için çok önemli bir 
istihdam alanı olarak dikkatleri üzerine çekmektedir. Tür-
kiye için ise bu durum daha çarpıcı bir şekilde ortaya çık-
maktadır. Zire Türkiye’nin turizm potansiyeli henüz daha 
yeterince değerlendirilmemiştir ve önümüzdeki yıllarda 
Türkiye daha fazla turist ve turizm geliri elde etmeye ha-
zırdır. Mevcut altyapısı daha da kuvvetlendirilerek Türki-
ye’nin bu büyük uluslararası üstünlüğünü daha etkin bir 
şekilde kullanması beklenilmektedir.

Bu gelişmeler turizm konusunda lisan bilen, eğitimli eleman 
ihtiyacını daha da arttıracaktır. Bu anlamda Atılım Üniversi-
tesi Turizm İşletmeciliği Bölümü olarak turizm konusunda 
kariyer yapmak isteyen gençlerimizi bölümümüzde eğitiyor 
olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. “

ÖZLEM ÖZEL
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Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, 
ajansımıza Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik alanının Dünya’da, Türkiye’de 
ve Atılım Üniversitesi’nde göstermiş 
olduğu gelişmelerinden söz etti.

� Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı

Lojistik bölümü, dünyada yeni gelişen ve ilerleme kay-
deden önemli sektörlerden biridir. Lojistik dünyada 1950 
- 1960’lardan sonra ortaya çıkmıştır. İlk teorisi de Ame-
rika’da şekillenmiş bir alandır. Lojistiğin çok tipik 2 ana 
aksı vardır. İlki mühendislik diğeri işletmedir. Mühendis-
lik aksı daha çok endüstri mühendislerinin görev alanına 
giren yönetmek ve dizayn etmektir. İşletme tarafındaysa 
daha çok işletme yönetimine ilişkin satış ve pazarlama 
dahil üretimlerin fonksiyonlarını ifade etmektedir. Ame-
rika’da daha çok mühendislik modeli ön plandayken, Kıta 
Avrupası'nda işletme modeli ön plana çıkar.

LOJİSTİK NEDİR VE NE İÇİN ÖNEMLİDİR?

"Lojistik nedir ve ne için önemlidir?" diye bakacak olursak 
lojistik, bir üretim sürecidir. Üretim süreci, ilk üretimden 
son tüketiciye varıncaya kadarki süreçlerin yönetimidir. 
Üretim yönetimi, satış yönetimi veya stok yönetimi de-
ğil, bunların hepsini bünyesinde bulunduran bir süreçtir. 
Bunu uluslararası yaparsanız üç ayağı olan bir bileşenle 
karşı karşıya kalırsınız. İthalat ve ihracat anlamında ilk 
olarak depolama, ikinci olarak gümrükleme ve son olarak 
taşıma. Bunlar lojistiğin uluslararası ticaretteki somut-
laşan adımları ya da alt bileşenleridir. Bu açıdan lojistik 
Dünya’da seyrettiği gelişmelerle önemlidir. Dünya dış tica-
retinde de lojistiğin çok ciddi bir payı vardır. 

Yapılan çalışmalara, araştırmalara göre lojistik, IT (Infor-
mation Technology) ve gen mühendisliği yanında üçüncü 
bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir başka açıdan 
baktığımızda lojistik, finans ve enerji yanında yine üçüncü 
bir sektör olarak dünyada öne çıkmaktadır.

DÜNYADA LOJİSTİK

• Genel üretim maliyetleri içerisindeki lojistik maliyetlerin 
payı yüzde 12-20 arasındadır.
• Dünya Bankası'na göre; taşımada bir günlük gecikmenin 
maliyeti o malın ticaretinde % 1 daralma anlamındadır.
• Tam aksine bir malın taşımasında bir gün önce teslimin 
getirisi o işlemden sağlanan avantajın % 0.6-2.3’ü arasın-
dadır.
• Bir malın taşıma maliyetindeki % 10 artış, o malın ticare-
tinde % 20 daralma demektir.
• Bir günlük teslimde gecikme, o ülkenin zamana dayalı 
ürün ihracatında % 7 azalma anlamındadır.
• Bir günlük gecikme ticaret ortaklarından 85 km. uzak-
laşmadır.

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK

Türkiye’de bu alan 1990’lardan hatta 2000’lerde sonra ge-
lişmeye başlamıştır. Türkiye’de de gelişme gösteren bir 
alan olan lojistiğin tipik bir özelliği, teorinin pratiği besle-
miş olmasıdır. Diğer alanlarda pratik teorinin arkasından 
gelirken, bu alanlardan farklı olarak lojistik alanında teori 
pratikten doğmuştur. Lojistiğin bir de coğrafi niteliği bu-
lunmaktadır. Türkiye bu açıdan ciddi bir lojistik merkezi-
dir. Türkiye, üç kıtanın arasında bulunan, hap konumunda 
bir ülke olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda Avrupa 
Birliğine eşik, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliğine ortak ol-
muştur. Uzak Doğu, Amerika ve Asya üretimini Türkiye’de 
yapıp Avrupa’ya satabilir veya bu saydığımız ülkelerden 
getirip Türkiye’de lojistik hizmetlerini yerine getirebilir. 

Dünya’da Körfezdeki Dubai bu durumun çok tipik örnekle-
rinden biriyken, Avrupa ve Asya’nın arasındaki konumuy-
la Türkiye’de bu avantajlı durumu kullanabilecek bir ülke-
dir. Lojistik açıdan Türkiye, turizm gibi fırsatlar ülkesidir. 
Kuzeyden güneye, doğudan batıya çok rahat mal hareket-
lerinin yapıldığı bir ülke konumundadır. Yılda 4 milyon 
tır hareketi ve binlerce gemi hareketi vardır. Türkiye’de 
kayıtlı ithalat ihracat toplamı olarak 400 milyar dolar de-
ğerinde mal hareketi vardır. Buna bir de transiti eklediği-
mizi düşünün, İngiltere’den gelip Çin’e giden de düşünün, 

DÜNYA, TÜRKİYE VE
ATILIM’DA LOJİSTİK

Almanya’dan gelip İran Kazakistan veya Türkmenistan’a 
giden malları da düşünün, bunların hepsinin geçtiği yer 
Türkiye’dir.” Havacılık açısından İstanbul Havalimanı 
Dünya’nın en önemli haplarından biri haline gelmiştir. 10 
milyonu aşkın insan bu havaalanından Dünya’ya hareket 
görüyor. Türkiye’nin de coğrafi olarak bir avantajı vardır. 
Bunu demir yolu, karayolu, deniz yolu ve havayolu ile des-
teklendiği zaman Türkiye bu lojistik özelliği çok önemli 
ölçüde korumuş ve kullanmış olur. 

TÜRKİYE’DE LOJİSTİK ADINA ATILMIŞ ÖNEMLİ ADIMLAR

Türkiye’de 3 eksenli bir gelişme var. Biri özel sektördür 
ve bu sektörde çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. Av-
rupa’nın bir numaralı tır filosu Türkiye’ye aittir. Yanlış 
hatırlamıyorsam sadece Avrupa’ya çalışan altmış bin ci-
varı tır vardır. Bir defa firmalar bunun bir ayağını teşkil 
ediyor. Kara yolu, deniz yolu, gelişmeye yeni yeni başlaya-
cak demir yolu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları 
(TCDD)’nın bu konuda yeni çabaları var. Bu gelişmeler özel 
sektör tarafıdır. Tabi onunda tesir ettiği bir takım meslek 
örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşları var. UTİKAD, LODER, 
Ankara Lojistik Üssü gibi kuruluşlar sektörün temsilcileri 
olarak rol üstlenmiş durumdadır.

İkinci ayağı üniversite’dir. Türkiye’de bu anlamda çok ciddi 
hızlı bir program ve ürün açılımı vardır. Makale çalışması 
da yaptığım bir konu olarak bu segment açısından Tür-
kiye’de önlisans, lisans ve yüksek lisanslarda kullanılan 
200’e yakın ürün veya program var. 200’e yakın program 
70-80 üniversitede kullanılmaktadır. Programlar özellikle 
son yıllarda çok hızlı bir gelişme gösterdi. Vakıf üniver-
sitelerinde lisans düzeyinde bölümlerin ağırlıklı olarak 
açıldığını, devlet üniversitelerinde ise iki yıllık meslek 
yüksek okullarındaki önlisans programlarının açıldığını 
görmekteyiz. İkinci segmenti akademik tarafı artık mesle-
ğe aşağıdan yukarıya kadar yetişmiş yetkinliği olan kalifi-
kasyonu olan eleman vermek akademisyen yetiştirmektir.

Üçüncü ve son ayağı devlettir. Devletin bu anlamda son 
yıllarda atmış olduğu çok ciddi adımlar bulunmaktadır. Bu 
alanla alakalı Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında 
üst düzeyde 8-9 müsteşarın oluşturduğu Lojistik Koordi-
nasyon Kurulu bulunmaktadır. Bütün beş yıllık kalkınma 
planlarına lojistik ile ilgili eylemler, hedefler konulmaya 
başlandı. Aynı zamanda yıllık programlara alınmaya ve 
lojistik ile ilgili de bürokraside bazı kurul ve kuruluşlarda 
birimler oluşturuldu. Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda lojistik birim-
ler oluşturuldu. Bu kamu kurum ve kuruluşları doğrudan 
doğruya lojistik adına çalışmaktadır. Bu durum bize ka-
muda da lojistiğin öneminin anlaşıldığını ve devlet eliyle 
geliştirilmesinin amaçlandığını göstermektedir. 

Özel sektör, üniversite ve kamu kurum ve kuruluşları, üçlü 
saç ayağıyla Türkiye’de lojistiğin gelişimine ciddi bir katkı 
sağlamaktadır. Programlarda, eğitimlerde veya eğitmen-
lerde devam etmekte olan birtakım sorunlar mevcut fakat 
bir yandan da uniform hale getirmeye, dünya üniversitele-
ri ile uyumlu hale getirmeye yönelik çalışmalar devam et-
mektedir. Çok hızlı ve güzel bir gelişme burada dikkatleri 
çekmektedir.

TÜRKİYE’NİN LOJİSTİKTE ULAŞTIĞI NOKTA

• Lojistik sektörünün cirosu 100 milyar doların üzerinde-
dir.
• Sektörün Türkiye’nin GSYİH içerisindeki payı yüzde 
12’dir.
• Lojistik ve ulaştırma sektörünün toplam hizmet ihraca-
tındaki payı yüzde 28’dir.
• Lojistik ve ulaştırma sektörünün toplam hizmet ithala-
tındaki payı yüzde 42’dir.
• Sektörde istihdam edilen personel sayısı 500 bin civa-
rındadır.

• Kara taşımacılığı filo sayısı 50 bin olup Avrupa’nın ilk sı-
rasındadır.
• Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı ihracatın yaklaşık yarısı, 
Türkiye’de faaliyet gösteren Avrupalı şirketlere aittir.

ATILIM’DA LOJİSTİK: ATILIM ÜNİVERSİTESİ’NİN 
ATILIMLARINA AYAK UYDURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik Bölümü olarak öncelikle doğal üstünlüğümü-
zü kullanmayı hedefledik. Ankara’da olmamız, kamuyla iç 
içe olmamız ve Uzun yıllar kamuda gümrük müsteşarlığı 
ve dış ticaret müsteşar yardımcılığı yapmış olmam, daha 
önce Gazi Üniversitesi’nde ders vermiş olmam ve özel sek-
törde bu konuyla ilgili çalışmış olmam bize doğal bir üs-
tünlük sağlamaktadır. Bu üstünlüğümüzü bir fırsat olarak 
değerlendirmeye çalışıyoruz.

İkinci olarak diğer üniversiteler ve özel sektör ile işbirliği 
istiyoruz. Ankara Lojistik Üssü ve Uluslararası Nakliyeci-
ler Derneği ile ilişkilerimiz, bağlarımız ve çalışmalarımız 
bulunmaktadır. Örneğin bir takım simülasyon programla-
rını Ankara Lojistik Üssü’nde gerçekleştirilmekteyiz. Bö-
lümdeki öğrencilerimizi her hafta bu üsse gönderiyoruz. 
Gümrük Müşavirliği Derneği’nden veya diğer lojistik şir-
ketlerinden zaman zaman yöneticiler, eğitmenler getire-
rek burada öğrencilerimize eğitim veriyoruz. Bu gerçek-
leştirilen aktiviteler sayesinde öğrencilerimiz staj imkanı 
bulabiliyor. İş dünyası, Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişki-
lerimizin devamlılığına özen göstermekteyiz. Her sene de-
vamlı olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız programlar bu-
lunuyor. Türkiye Bilişim Derneği ve Ankara Lojistik Üssü 
ile her sene tekrar eden ortak programlarımız var.

Biz öğrencilerimizi yurtdışına açmaya özen göstermek-
teyiz. İlk defa geçtiğimiz mayıs ayında 17 öğrencimiz ile 
3 günlük Macaristan ziyareti gerçekleştirdik. Öğrencile-
rimiz teklifler aldı. Macaristan’da görüşmeler yaptı. İş ve 
staj imkanı buldu. Bu etkinlik üniversitemizde bir ilktir. 
Üniversitemize yük olmadan sponsorluk desteği ile ger-
çekleştirdik. Bu sene ise İtalya ve Slovenya ziyareti dü-
şüncemiz bulunmaktadır. İtalya Trieste limanı Ro-Ro 
gemi taşımacılığını görmelerini amaçlıyorum. Uygulamalı 
bir eğitim vermek açısından Adriatik üzerinden gemi ile 
götürmeyi planlıyorum. Bir sonraki sene Çin veya Ameri-
ka’yı planlıyorum. Adaletli olması açısında öğrenciler no-
talarına ve sınıflarına göre seçmekteyiz. 

Güz döneminde öngördüğümüz programı uyguluyoruz. 
Yine bir ilk gerçekleştirdik. 19-20 Ekim’de İstanbul Üni-
versitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’nin Ulusal Kong-
resi’ne 27 öğrencimizi götürdük. Konferansların yanı sıra 
öğrencilerimize Ambarlı Limanını gezdirdik. Gümrük uy-
gulamalarını görüp çok etkilendiler. Geçen sen de Mersin 
ziyareti gerçekleştirildi. Lojistiğin tipik bir tarafı da yaşa-
yarak, uygulayarak anlamaktır. Biz ‘köyde yumurta satıl-
maz şehre inmek’ mantığıyla yerinde göstermeyi ve öğ-
retmeyi istiyoruz. Amacımız öğrencilerin ufkunu açmak, 
networklerini geliştirmek, neyin nerede olduğunu görme-
lerini sağlamaktır. Öğrencilerimizde de bu algının geliş-
tiğini görüyoruz. Olumlu geri dönüşler almaktayız. Bu bi-
siklet üzerinde durmak gibidir. Bisiklet üzerinde durmak 
için devamlı pedal çevirmek gerekir. Bizim de gelişme için 
sürekli pedal çevirmemiz lazım. Öğretim kadromuzu da 
güçlendiriyoruz. Özellikle konusunda uzman, akademik 
eğitime yabancı olmayan, öğretim görevlileri de dahil ka-
mudan özel sektörden eğitmenlerimizi de alıyoruz. 

Konunun çerçevesiyle sınırlı olması bakımından Türkiye 
için iyi bir "ihracat", Atılım Üniversitemizin 20. yılında iyi 
bir "atılım", bölümümüz için "başarı", öğrencilerimiz için 
"iş fırsatları" ve tüm dünya için de "huzur" diliyorum.

ASLI TİBEY
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Kampüs içerisinde ceza kesme işlemleri konusun-
da yönelttiğimiz sorulara ise, şöyle yanıt verdi: 
“Her öğrencimizin sene başından itibaren 40 puan 

hakkı bulunmakta; bu puanda ceza alan araç, 2 ay süre 
ile kampüse sokulmamaktadır. Öğrencilerden ricamız, 
araçlarını park ederken özen göstermeleri, ufak çaplı da 
olsa kazalara neden olmamaları. Bu durum maddi hasa-
rın yanı sıra, öğrenciler arasında tartışmalara da neden 
oluyor” dedi.

Veli Yalçın, araç kelepçeleri’nin yanlış ve hatalı park ya-
pan arabalara uygulandığını, trafik güvenliğinde 31 ça-
lışanın hizmet verdiğini belirttiği. Ayrıca ikinci sıraya 
park edilmemesinin çok önemli olduğuna değindi. “Araç 

sahipleri ikinci sıraya park ediyor, aradığımızda telefon-
larını da açmıyorlar. Çoğu zaman da telefon numaralarını 
bile bırakmıyorlar. Diğer bir önemli konu ise, engelliler 
için ayrılan park yerine araçların bırakılması. Bu araçla-
rın 16.30’a kadar bu park alanlarını boşaltmaları gereki-
yor.” Kampüste çalışan engelli çalışanların servisi için, bu 
durumun büyük bir sorun oluşturduğunu belirtti. 

Veli Yalçın, park sorununu ortadan kaldıracak bir proje 
konusunda da müjde verdi. Çok katlı otopark projesinin 
ön çalışmasına ve okulumuza ikinci bir nizamiyenin pro-
je çalışmasına başlandığının da bilgisini anlattı. 

Atılım Haber, üniversitemiz trafik güvenlik 
müdürü Veli YALÇIN ile görüştü. Yalçın, 
kampüsümüzde 2300 araç kapasitesine 
sahip otopark alanı bulunduğunu belirtti. 
Ayrıca günlük ortalama 4299 araç giriş 
yapmakta ve toplam kayıtlı (sticker’lı) 8641 
araç bulunmakta olduğunu söyledi. FURKAN ILIK

Dünya üniversite yaşamında, kent merkeziyle kampüs arasında veya nizamiye ka-
pısı ile fakülte, bölüm binaları arasındaki mesafenin fazla olması nedeniyle, ula-
şım sorunları yaşanmaktadır. Ankara’da özellikle ODTÜ, Bilkent, Hacettepe gibi 

üniversiteler de bu sorunu yaşamaktadırlar. Ancak bu üniversitelerde yaygın olarak otos-
top çekildiği gözlemlenirken, üniversitesitemizde araç sahibi Atılımlılar, kent merkezine 
tek başlarına dönmeyi yeğlemektedir. 

Atılım Haber, kampüsümüzde otostop yöntemine öğrencilerin bakışını ve çekincelerini 
araştırdı. Atılım gençliğinden elde ettiğimiz bilgilere göre; öğrencileri, otostop yöntemi-
ne iten nedenler genellikle tüm dünyadaki kampüs üniversitelerinde olduğu gibi, top-
lu taşıma araçlarının her an kapıda olmaması ve Hava koşulları ve kendilerine ait özel 
otomobillerinin olmayışı. Aslında öğrenciler de çoğunlukla otostop çekmekten hoşnut 
olmadıklarını dile getiriyor.

ODTÜ, Bilkent, Hacettepe’de artık “klasikleşmiş” otostop yöntemi, Atılım’da ise henüz 
yaygınlaşmış ve alışılmış olarak görünmüyor. Otostop gereksinimi yaşayan öğrenciler 
ise, arkadaşları tarafından yanlış davranışta bulundukları şeklinde eleştiriliyor. 

Otostop için duran araçlar, genellikle akademisyenler veya geçmişte ulaşım sıkıntısı 
çekmiş ama sonra araç sahibi olmuş öğrenciler.

Kampüste araç sahibi öğrencilere otostop konusundaki görüşlerini sorduk. Yanıtları şa-
şırtıcı oldu. Araç sahibi öğrencilerden büyük çoğunluğu, otostop yapanları araçlarına al-
dıklarını söyledi. Araçlarına öğrencileri almak istemeyenler ise, tanımadıkları insanları 
arabalarına almaktan tedirgin olduklarını belirtti. 

Atılım Haber’in kampüste edindiği izlenimlere göre; öğrenciler tanımadıkları insanların 
araçlarına binmenin utanç verici ve asla yapılmaması gereken bir ulaşım yolu olduğunu 
düşünüyorlar. Yarım saatte bir geçen dolmuşlara binmenin daha doğru bir yol olduğunu 
düşünen öğrenciler, otostop yapmak için cesaret ve özgüvenin gerekli olduğunu belirti-
yorlar. Aslında otostop konusundaki gerçek sorunun, Atılım Kampüsü’nde değil, toplum-
da oluşmuş ön yargılarda yattığı izlenimi ediniliyor.

BATUHAN KIRKAN

OTOSTOP KÜLTÜRÜ 
VE KAMPÜS HAYATI

Atılım Üniversitesi gibi, kent 
merkezinde olmayan kampüs 
üniversitelerinde ulaşım 
sorununa karşın otostop 
yöntemi uygulanıyor.

Umut ediyoruz ki Atılım Üniversitesi ailesi, toplumsal bir sorun olarak tanımlanan gü-
ven problemini, birbirine ulaşım konusunda yardımcı olacak şekilde, otostop kültürünü 
paylaşarak aşacaktır. Ancak beyaz perdeye de sıkça konu edilmiş olduğu üzere, otostop 
kaynaklı sıkıntılar olabileceği de göz ardı edilemez. Ama bu tarz öyküler genellikle hiç 
tanımadığınız noktalarda ve herhangi bir ortak noktanız olmayan insanları aracınıza al-
mak üzerine kurulmuş görünüyor.

BLA BLA CAR NEDİR?

Otostop kültüründen yola çıkmış yeni bir sosyal paylaşım mecrası da var. “Bla Bla Car” 
adlı internet uygulamasıyla şehirlerarası yolculuklardaki maliyeti düşürmek ve özellik-
le gençler arasındaki sosyalleşmenin sağlanması amaçlanıyor. Bu sosyal mecraya üye 
olunduğu takdirde yolculuk yapılacak güzergahta kişisel araçlarıyla yola çıkacağını be-
lirtenler ile iletişim kurulabiliyor. Araç sahibi, çok uygun fiyatlar ile aracındaki koltukla-
rı yolculuk için satışa çıkarıyor. Yolculuk etmek isteyenler ise çok da uygun koşullarda 
seyahat edebiliyor. Ayrıca böylece yeni arkadaşlıklar da edinmek mümkün görünüyor.

KAMPÜSÜMÜZDEKİ 
ARAÇ YOĞUNLUĞU
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Kampüs Ne Diyor? Atılım Üniversitesi öğrencileri 2018’e 
merhaba demeye hazırlanıyor. 2017 yılını arkada 
bırakmaya hazırlanan Atılım Üniversitesi öğrencileri, 2017 
yılının onlar için nasıl geçtiğini ve yeni yıldan beklentilerini 
Atılım Haber ile paylaştı.İREM ÜNSAL SENA AYTAN

2017 yılı, benim için nasıl 
geçtiğini anlamadığım bir yıl 
oldu. Zaman gerçekten çok 
çabuk geçti. 2018 yılı için 
beklentim ise sağlık, huzur, 

mutluluk ve tabi ki de para...

BERİL MÜMİNOĞLU

Yeni yılın hepimize güzellik-
ler getirmesini diliyorum. 
İnşallah sağlık, mutluluk ve 
huzur herkese nasip olur.

TUNCAY TUNCER

2017 yılı her anlamıyla çok 
güzel geçti. 2018 yılın-
dan beklentim ailemin ve 
tüm sevdiklerimin sağ-
lıklı ve huzurlu olması.

BENSU ERDOĞAN

Her yeni yıl, yeni tazelenen 
umutların, çoğalan sev-
gilerin habercisidir. 2018 
yılı da böyle olsun ama 
hep güzel olsun. Herkese 

nice mutlu yıllar diliyorum.

Herkes yeni yıla büyük 
beklentilerle girer. Kimi 
aşk, kimi ise huzur is-
ter. Bu yıldan tek beklen-
tim huzur... Umarım 2018 

herkese huzur getirir ve 
tüm dileklerimiz gerçekleşir.

BEGÜM NUR ATASEVEN İLAYDA BUDAKER

2017 yılı yorucu geçmesinin 
yanında, bir o kadar da ba-
şarılı ve eğlenceli bir yıldı. 
2018 yılından da öncelikle 
herşeyin başı sağlıklı olarak 

huzurlu, başarılı ve ülkemiz 
için terörsüz bir yıl diliyorum.

SEMİH ARSLAN

Bu yıl benim için acısıyla 
tatlısıyla güzel bir yıl oldu. 
Ailemle ve sevdiklerimle 
birçok güzel anı biriktirmiş 
oldum. Yeni yıl için en büyük 

dileklerim ise, sevdiklerimle 
birlikte güzel bir yıl geçirmek ve 

yeni yılın ülkem adına barış ve hu-
zur içinde geçen bir yıl olması...

RECEP CAN AĞÖREN 

2018’in öncelikle herkese sağ-
lık, mutluluk ve huzur getir-
mesini istiyorum. Ayrıca ül-
kemizin ekonomik ve eğitim 
seviyesinin daha gelişmiş bir 

hale gelmesini diliyorum. Ta-
bii ki insanların da bu dileklerin 

gerçekleşmesi için kendilerini ge-
liştirmesi gerekiyor. 2018’de umarım her şey daha iyi olur.

CAN İNCESU 

Daha iyi senelerim olmuştu. 
O yüzden 2017 benim için sı-
nıfta kaldı. 2018’in ise daha 
hareketli, başarılı ve sağlıklı 
olacağım bir sene olmasını 

umut ediyorum. Ayrıca Yıldı-
rım Hocamızın da bahar şenlik-

leri yaptığı bir sene olsun istiyorum.

HİLMİ VUSLAT YILMAZ 

Akademik olarak vasat di-
yebileceğim, mutluluk ve 
hüznün birlikte yaşan-
dığı, fakat sağlıklı bir yıl 
oldu benim için. 2018 yı-

lından bir önceki yıldan 
daha çok mutluluk, daha 

az üzüntü yaşayacağım bir yıl 
olmasını bekliyorum. Okulumla ilgili daha başarı-
lı ve azimle çalışacağım bir yıl olmasını diliyorum.

ATİLLA CAN ÇETİNER 

2017 yılı benim için birçok 
açıdan yoğun ve yorucu 
geçti. Bu yıl çok sayıda tec-
rübe kazandım ve hayatı-
ma bu yönde şekil verdim. 

2018 yılını hayatın bana 
kattığı tecrübelerle ve değer-

li insanlarla mutlu ve huzurlu bir 
şekilde geçirmek istiyorum. Yeni yılın herkes sağlık, 
mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.

2017 benim için eğitim açısın-
dan başarılı bir yıl oldu. Bö-
lümümü yarım dönem erken 
bitirme başarısına ulaşmış 
oldum. Genel olarak söyleye-

bileceğim şey ise ailem, arka-
daşlarım ve diğer sosyal çevrem 

ile olabildiğince güzel, huzurlu, 
sağlıklı bir yıl geçirdim. 2018’den bek-

lentim ise, öncelikle ülkem ve zor zamanlar geçiren tüm 
müslüman ülkeler için huzurlu, mutlu ve güven ortamı-
nın sağlandığı bir ortamda, barış içinde bir yıl geçirmek. 

SEMİH EREN ESMA NUR GENÇ

2017 Yılı ders başarısı açısın-
dan benim için güzel geçen 
bir yıldı. Birçok arkadaş ve 
birçok karakterle tanıştım. 
Bir süre deneyim elde ettim. 

2018 yılından beklentim ise 
ders konusunda ki başarımın 

devam etmesi ve sağlık, sıhhat 
içinde her şeyin gönlümce olduğu bir yıl olması...

TAYFUN DURSUN

2017 yılı benim için iyi bir yıldı 
diyebilirim. Bu yıl içerisinde 
topluluk başkanı oldum ve 
topluluk olarak sosyal, kültü-
rel ve bilimsel açıdan birçok 

etkinlik düzenledik. 2018 yı-
lında da bu etkinlikleri tekrarla-

mayı planlıyoruz. 2018 yılı herkese 
huzur, mutluluk, şans getirsin.

MURAT ERGÜÇ

Her yıldan beklediğim en bü-
yük istek, bana her gelecek gü-
nün geçmiş günlerden daha 
güzel ve mutlulukla gelme-
sidir. Bu yıldan da beklentim, 

yaşanabilecek tüm güzellik-
lerle gelmesi... 2018 yılı uma-

rım şansı da beraberinde getirir.

SİMGE DARÇIN

Kampüs
ne diyor?



ARALIK-OCAK 2017-2018 9

2017 yılı, yaşadığım iyi ve 
kötü olaylardan edindiğim 
tecrübeler ile bana 12 ayda 
farklı bir bakış açısı katan 
bir yıl oldu. 2018’den bek-

lentim ise sadece huzur...

NİMET EKİCİ

2017 yılı benim için gü-
zel geçen ve istediğim 
şeylerin çoğunu gerçek-
leştirdiğim bir yıl oldu. 
2018 yılının daha mutlu, 

sağlıklı, başarılı ve huzur-
lu bir yıl olmasını diliyorum.

RENGİN KÜRKÇÜOĞLU 

2017 yılı benim için güzel 
geçti. Ailemle ve arkadaş-
larımla huzur içinde geçir-
diğim bir yıl oldu. 2018’den 
beklentim doların düşmesi 

ve sevdiklerimle birlikte gü-
zel, huzurlu bir yıl geçirmek.

UTKU KOÇ

2018 yılından beklentim, ge-
lecek için sürdürülebilir 
teknolojiler neticesinde in-
san hayatına daha aktif bir 
şekilde çalışabilecek yeni 

uygulamaların, zaman yöne-
timimize katkıda bulunması 

ile birlikte çalışmalarımı daha çok 
ve daha etkili şekilde yapabilmemi sağlayabilmesidir.

BERKAY MAKAS

Ülkemiz ve kendi adıma 
umut dolu girdiğim 2017 
yılı beklentilerimin altın-
da ve sıkıntılı geçti. Tam 
anlamıyla sonucuna va-

ramadığım ve tamamla-
yamadığım kararlarım oldu. 

2018 yılında hem ülkemiz, hem 
de kendi adıma umut dolu bir yıl istiyorum. He-
deflerimde daha kararlı bir yıl olması dileğiyle...

AHMET TURAN DEMİRSOY

2017 yılı benim için zor-
lu bir yıldı. Her alanda ar-
tan sorumluluklar ve kar-
şılaştığım güçlükler, bir 
sonraki yıla daha çok bi-

rikimle başlamamı sağla-
yacak. 2018 yılından beklen-

tim savaşların olmadığı, barışın 
daim olduğu bir dünyada yaşamak...

İSMET BÜYÜKKILIÇ

2017 yılından beklentim 
sadece başarıydı. Şimdi 
gerçekleşti ama bu seferde 
durumlar karıştı. Şimdi ne 
dilesem boş. Yani ne umu-

dum var, ne beklentim...

NİLSU ZEYNEP KALENDER

2017 yılı benim için güzel 
bir yıl oldu. Derslerimi dü-
zelterek moralimi yük-
selttim. Umarım 2018’de 
2017 yılı gibi güzel bir yıl 

olur. Herkese mutlu ola-
cağı güzel bir yıl diliyorum.

MUSTAFA YILDIRIM ASLAN 

2017 yılı benim için gayet 
mutlu ve huzurlu geçti diye-
bilirim. Çünkü en değerlim 
yani ailem daima ve her du-
rumda yanımda oldu. 2018 

yılında ise yanımda olmaları 
ve daimi varlıklarını hissettir-

meleri dileğiyle nice mutlu yıllara...

KADİR ELMAS
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S. CEM DOĞU

KÜLTÜR VE SOSYAL 
İŞLERDE ATILIM

2017 yılı geride kalıyor. Öğrenciler için 
birçok sosyal etkinlik ve kültürel faaliyetler 
düzenleyen Atılım Üniversitesi Kültür ve 
Sosyal İşler Koordinatörü Kemal ŞENOĞLU, 
2017’de neler olduğunu ve 2018 planlarını 
Atılım Haber muhabiri Cem DOĞU’ya aktardı.

OSMAN PALTA

Lisans programı öğrenci adaylarının 
ağırlıkta olduğu fuardaki öğrenci-
lerin genel olarak Rusya dışındaki 

ülkelerde öğrenim görme konusunda ol-
dukça istekli oldukları gözlemlendi. Bu 
sebeple Türkiye’de yükseköğrenim konu-
sunda Rusya’dan ülkemize gelecek ulus-
lararası öğrencilerin daha çok bilgilen-
dirilmeleri ve üniversitemizdeki Rusya 
uyruklu öğrenci sayımızın artırılması he-
defleniyor.

21-25 Kasım 20147 tarihlerinde Fas’ın Ka-
zablanka, El Jadida ve Rabat şehirlerinde 
düzenlenen A2 Uluslararası Eğitim Fua-
rı’na Türkiye’den katılan üç üniversiteden 
biri olan Atılım Üniversitesi, bu şehirler-
deki devlet liseleri, özel liseler ve meslek 
liselerindeki öğrencilere tanıtım yaptı ve 
El Jadida ile Kazablanka’da düzenlenen 
genel fuarlara katılan aday öğrenciler ile 
de görüşmeler gerçekleştirdi. Aday öğren-
cilerin yanı sıra, bölgedeki uluslararası 

eğitim acenteleri ile de iletişime geçile-
rek, Fas’tan uluslararası öğrenci temini-
ne yönelik bilgi edinildi. Üniversitemizin 
Fas’taki ilk fuar katılımı başarı ile geçti; 
bu bölgede Türkiye’de yüksek öğrenime 
ilişkin mevcut olan yüksek potansiyelin 
değerlendirilebilmesi için yapılacak çalış-
maların temelleri atıldı..

24-26 Kasım 2017 tarihlerinde TRUCAS 
Fuarcılık tarafından düzenlenen öğren-
ci fuarlarına katılarak Almanya ve Belçi-
ka’daki gurbetçi vatandaşlarımızla Brük-
sel ve Köln’de buluşma imkânımız oldu. 
Üniversitemize ilginin yoğun olduğu bu 
fuarlarda hem Türkiye’deki yüksek öğ-
retim sistemini hem de üniversitemizi 
tanıtma fırsatı bulduk. Fuarlarda Ulusla-
rarası İlişkiler Direktörlüğünün yanında 
Kariyer Planlama ve COOP Koordinatörü-
müz İpek Tekdemir'de standımızı ziyarete 
gelen ailelere öğrencilerin gelecekleri ile 
ilgili konularda bilgilendirme yaptı.

2016-2017 döneminde birçok etkinliğe 
imza attık. Sayısı 70’i bulan topluluk-
larımıza sınırsız destek veriyoruz. 

Topluluklar tarafından düzenlenen etkin-
liklerin tüm organizasyon aşamalarında 
bulunmaya, maddi ve manevi konularda 
toplulukların yanında olmaya çalışıyoruz. 
Topluluklarımız, geçtiğimiz eğitim döne-
minde, bilim, kültür, sanat ve sosyal alan-
da yüze yakın etkinlik yaptı. Konserler, 
dinletiler, sahne sanatları, ulusal ve bölge-
sel çapta gerçekleşen bilimsel toplantılar 
bu etkinliklerin niteliğini göstermesi açı-
sından önemli. 

Öğrenci etkinliklerinin yanı sıra, profes-
yonel kültürel sanatsal çalışmaları da öğ-
rencilerimize sunmaya, bunları kampüs 
yaşamının bir parçası haline getirmeye 
gayret ediyoruz. Her sene olduğu gibi, bu 
sene de fakülte fuaye alanlarında ve kafe-
teryalarda canlı müzik dinletileri verdik. 6 
Ay boyunca toplamda 72 saat klasik müzik 
dinletisi gerçekleştirdik ve bu dinletilere 
devam ediyoruz. Türkiye’nin en değerli sa-
natçılarının sahneye koyduğu tek kişilik 
oyunların da, yine üniversitemiz öğrenci-

18-19 Kasım 2017 Tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg 
ve Moskova şehirlerinde düzenlenen Begin Lingua Tour 
organizasyonunda 15’in üzerinde ülkeden katılım sağlanan 
fuarda, Atılım Üniversitesi Türkiye’den katılım sağlayan tek 
üniversite oldu. 

RUSYA, FAS, ALMANYA 
VE BELÇIKA EĞITIM 
FUARLARINDA 
ÜNIVERSITEMIZ 
TANITILDI…

leriyle buluşma imkanı yarattık. Ekim ayı 
içerisinde, Aşık Veysel Oda Orkestrasının 
katkılarıyla “Toprak Gibidir Aşık Veysel” 
adlı müzikli anlatıyı sahneye koyduk. Her 
topluluğumuzda olduğu gibi, Tiyatro Top-
luluğumuza verdiğimiz destek karşılıksız 
kalmadı ve hem 22. Uluslararası Ankara 
Tiyatro Festivalinde hem de KKTC Ulusla-
rarası Tiyatro Şenliğinde okulumuzu tem-
sil ettiler.

Çok değerli sanatçımız Müfit Can Saçın-
tı’nın “Lafını Esirgemeyenler” isimli tek 
kişilik gösterisi büyük ilgi topladı. Sinema 
ve Tiyatro alanında herkesin tanıdığı Ser-
miyan Midyat, “Sermiyan Midnight” isimli 
tek kişilik gösterisini yine okulumuz salo-
nunda sergiledi. Dönem açılışında düzen-
lediğimiz güz etkinlikleri panayırlar ve 
konserlerle şenlik havasında geçti. Bengü, 
Can Gox, Soul Prpoject gibi büyük sanatçı 
ve grupları üniversitemiz amfisinde gör-
mek hepimiz için heyecan ve mutluluk 
vericiydi. Aynı zamanda Müzik Topluluğu-
muzun bir konserle sahne alması, öğrenci-
lerimizin gösterdiği ilgi ayrıca önemlidir. 
2017 Aralık ayında Geleneksel Yıl sonu 
Partimizin Üçüncüsünü Atılım Meydan’da 
gerçekleştirdik. DJ performans, çekilişler, 
ikramlar ve odun ateşleri etrafında öğren-
cilerimizi ağırladık.

Bunlar düzenlediğimiz etkinliklerin kü-
çük bir kısmı. 2017 senesi bizler için çok 
yoğun geçti, eminim ki öğrencilerimiz için 
de böyleydi. 2018 yılında da aynı heyecan 

ve kararlılıkla öğrencilerimizin keyifli va-
kitler geçireceği etkinlikler planlıyoruz. 
Öğrencilerimizin taleplerine karşılık vere-
rek, bu sene Bahar Şenliklerini düzenleme-
yi planlıyoruz. Güz etkinliklerinde olduğu 
gibi, Bahar şenliklerinde de panayır alanla-
rı kurmayı, öğrencilerimizin de katkılarıy-
la gün boyu canlı müzik yapmayı ve özel 
sahne performanslarına ve konserlere yer 
vermeyi düşünüyoruz. 

Özellikle Öğrenci Topluluklarımızın kül-
türe sanata ve sosyal yaşama katkıları çok 
önemli. Bu katkının artarak devam etme-
si, etkinliklerin nitelik ve sayılarının yük-
seltilmesi bizim için birincil hedeflerden. 
Bunu mutlaka sağlayacağız. Toplulukla-
rımız da bu hedefe yönelik çalışmalarına 
devam ediyor. Çok başarılı işler çıkarta-
caklarına inanıyoruz. Bu çalışmaların üni-
versite içinde veya dışında, mutlaka öğren-
cilerimizle, diğer üniversite öğrencileriyle 
ve halkla buluşması için çaba göstereceğiz 
ve destekleyeceğiz. Bu anlamda, toplu-
luklarımızın öncülüğünde bilim alanında 
gerçekleştirilen etkinlikler, 2018 yılında 
da devam ederken, diğer yandan da Müzik 
Topluluğu Konseri, Çok Sesli Öğrenci Koro-
su Konseri, Cosplay Günü, tiyatro gösterile-
ri, resitaller ve dinletiler de devam edecek. 

Bu vesileyle bütün öğrencilerimize ve tüm 
mensuplarımıza sevdikleriyle birlikte nice 
mutlu ve sağlıklı seneler diliyorum. Ayrıca 
Atılım Haber’e emeği geçen tüm hocala-
rımızı, öğrencilerimizi kutluyor, teşekkür 
ediyorum.
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KASUM Müdürü Yrd. Doç. Dr. A. Aslı Şim-
şek; Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASA-
UM) hakkında şunları söyledi: “Rektörlü-
ğe bağlı bir araştırma merkezi olup, ama-
cı üniversitemizin bölüm ve birimlerinin 
işbirliği ile toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliş-
tirmektir.” Merkezin yönetimini, Yrd. Doç. 
Dr. Hayal Zülfikar, Doç. Dr. Lerzan Gültekin 
ve Doç. Dr. Gül Güneş 'in ardından kendi-
sinin devraldığını ileten Şimşek, halen 
çalışmaların Atılım Üniversitesi mensubu 
olan akademisyenlerden oluşan kişiler ta-
rafından yürütüldüğünü belirtti. Merkezin 
çalışma kurulu, toplumsal cinsiyet eşit-
liği ve kadına yönelik şiddet konuların-
da çalışıyor ve iki gruptan oluşuyor. Hem 
akademide, hem de sahadaki deneyim ve 
uzmanlıkları ile katkıda bulunan kurum 
ve kişilerin gönüllü desteğiyle çalışmalar 
yürütülüyor. 

“Bu çalışmalar ve KASAUM’un amaçları 
doğrultusunda, çeşitli alanlarda (sosyoloji, 
psikoloji, hukuk, siyaset, ekonomi ve ede-
biyat) yapılan çalışmaları hem izleyerek 
hem de bu alanlarda teori ve pratik ürete-
rek cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ka-
dının statüsünün güçlendirilmesine katkı-
da bulunmayı hedefliyoruz.” Diyen Şimşek, 
KASAUM’un cinsiyet eşitliği ilkesinin her 
şeyden önce, toplumun tüm katmanları-
na yayılması gerekliliğinden yola çıkarak, 
kadın ve erkeklerin, özellikle gençliğin bu 
konuda farkındalığının artması için çaba-
ladıklarını belirtti.

Üniversitemiz içinde ve dışında yaptıkları 
faaliyetlerden bahseden Şimşek, sözlerine 
şu şekilde devam etti :

“KASAUM bu amaçlar ve hedefler için 
Atılım Üniversitesi içinde ve dışında faa-
liyetler yürütmektedir. Üniversite içinde, 

• Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve KASAUM işbirliğinde Atılım Üniversite-
si kampüsünde “Flört Şiddetine Karşı Ben De Varım!” Farkındalık Kampanyası 
(Ekim-Kasım 2017)

• "Flört Şiddetine Karşı Biz de Varız!" Farkındalık Paneli" (29 Kasım 2017)
• Bizim Evde Cinsiyetçilik Yok! - Aile İçi İlişkilere Sanat Eserleri Üzerinden Eleştirel 

Bir Bakış (28 Kasım 2017)
• Kadın ve Göç Paneli (22 Kasım 2017)
• Yarının Kadınları Film Gösterimi ve Yarının Kadınları Komitesinin Örgütlenme 

Süreci ile Projeleri Hakkında Söyleşi (22 Kasım 2017)
Yine 2017-2018 akademik yılı Güz Dönemi’nde kampüs dışında katkı sundukları et-
kinliklerden bazıları şöyledir:
• Ankara TED Üniversitesi ev sahipliğinde, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ve 

TEDÜ Logos Society organizatörlüğünde gerçekleşen Gündem Kadın Konferansı 
(23 Kasım 2017

• 2. Ulusal Feminizm Sempozyumu (4- 5 Kasım 2017)

KADIN SORUNLARI 
ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ ÖZLEM ÖZEL

Atılım Haber, Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. A. Aslı Şimşek ile merkezin çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Muhabirimiz Özlem Özel, Şimşek’ten KASAUM 
ve faaliyetleri hakkında genel bilgiler edindi. 

S. CEM DOĞU

2-3 Aralık 2017 Tarihlerinde Atılımcı 
Hukukçular Topluluğu tarafından düzenlenen, 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 
desteklediği, 5. Hukukta Kariyer Forumu Orhan 
Zaim Konferans salonumuzda gerçekleşti. 

GELENEKSEL 5. HUKUKTA 
KARIYER FORUMU

Katılımın her sene arttığı etkinlikte bu sene de öğ-
renciler çok değerli hukukçuları ağırladılar. Atı-
lımcı Hukukçular topluluğu başkanı Batuhan AY-

DEMİR, olanı biteni Atılım Haber muhabiri Cem DOĞU’ya 
aktardı.

“10 yıldır çalışmalarını aktif olarak sürdüren bir toplulu-
ğuz. Bu sene beşincisi düzenlenen Kariyer Forumunu da 
başarıyla sonlandırdık.Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Afyon, 
Süleyman Demirel, Hacettepe, Çankaya gibi köklü üniver-
sitelerden gelen öğrencilerle birlikte çok keyifli ve verim-
li vakitler geçirdik.

Açılış konuşmamızı dekanımız Prof.Dr. Aynur YONGA-
LIK gerçekleştirdi. Kariyer kavramını inceledi ve huku-

ku sonu olmayan bir yola benzetti. Ardından Yrd.Doç.Dr. 
Mehmet İSTEMİ, akademisyenliğin avantajları ve deza-
vantajlarını tecrübeleriyle birlikte aktardı. Daha detaylı 
bilgiler için Öğr.Gör.Serdar HOŞ , “Akademisyen nedir, na-
sıl olunur, araştırma görevlisi nedir?” başlıklarıyla slayt 
gösterisi sundu. Değerli konuşmacılarımızdan Altan AL-
KAN ise, hukukta diksiyon ve hitabetin önemini anlatan 
konuşmasını gerçekleştirdi. Spor hukuku alanında kari-
yer yapmak isteyen katılımcılarımız için önemli noktala-
ra yer veren Prof.Dr. Nadi GÜNAL ve Av. Taner ÜNLÜ, yıllar 
süren tecrübelerini ve spor hukukunu nasıl geliştirebile-
ceğimizle ilgili deneyimlerini aktardılar. Sporun bir oyun 
olduğu ve bunun üzerinden ayrım yapılmaması gerektiği-
ni özellikle vurguladılar. Avukatlıkta mesleki dayanışma-

nın ve mesleği sevmenin öneminden sözeden Av. Özgür 
AYBER, mesleğimizle alakalı avantajları ve dezavantajları, 
tecrübelerini aktardılar. Bilişim hukuku alanında yabancı 
dilin önemi ve yurtdışında eğitimin yararlarını anlatan Av. 
Özgür ERALP, başarı merdiveninden çıkma yollarını aktar-
dı. Topluluğumuz içerisinde farklı alanlara yönelmek iste-
yen birçok hukukçu arkadaşımız var. Özellikle hakimlik 
ve savcılık yolunda ilerlemek isteyen arkadaşlarımız için 
Cumhuriyet savcısı Çetin GÜZEL, mesleğinin olumlu ve 
olumsuz yönlerini aktararak birçok soru işaretini giderdi. 
Deniz ticareti hukuku alanında ise deneyimlerini aktaran 
Av. Gökberk OSMANOĞLU, diploma notunun önemini ve 
yabancı dil bilmenin yararlarını özellikle vurguladı. Avu-
katlık mesleğiyle ilgiliı önemli bilgiler veren Av. Serkan 
SAYGILI, sigorta hukuku alanında açıklamalarda bulundu. 
Öğrenciler arasında özellikle inşaat ve imar alanında iler-
lemek isteyen katılımcılarımız vardı. Bu arkadaşlarımız 
için Av. İbrahim NARMAN önemli noktaları kanunlarla 
açıkladı. Avukatların kutuplaşmaması gerektiğini vurgu-
layan Av. Ömer Ediz YORAZ ve Av. Özgün ŞİMŞEK, adliye-
lerin bölünmesinden ve hukukçuların çalışma ortamların-
dan söz ettiler.

Her sene özenle düzenlediğimiz Hukukta Kariyer Forumu, 
okulumuz için olduğu kadar öğrencilerimiz için de büyük 
bir gurur kaynağı. Hukuk bölümünde okuyan ve aklında 
soru işaretleri taşıyan çok fazla arkadaşımız var. Özellik-
le hangi alana yöneleceğiyle alakalı problemler yaşayan 
arkadaşlarımız, forumumuza katılarak çok değerli bilgiler 
ediniyorlar. Bu bilgiler mesleki yönelimlerini etkiliyor ve 
daha kararlı adımlar atabiliyorlar. 2017 senesinde de oldu-
ğu gibi, diğer senelerde de etkinliklerimize devam edece-
ğiz. Atılımcı Hukukçular Topluluğu olarak kapımız herke-
se açık. Sadece Hukuk Fakültesi değil, diğer bölümlerden 
de arkadaşlarımız bu etkinliklerde bize destek verebili-
yorlar ve topluluğumuza üye olabiliyorlar. Çalışmalarımızı 
hepberaber, demokratik bir ortamda gerçekleştiriyoruz. 
Forum da bunun en güzel örneğidir.

Atılımcı Hukukçular Topluluğu başkanı olarak, bütün top-
luluk üyeleri adına Atılım Üniversitesi öğrencilerinin ve 
çalışanlarının yeni yılını kutluyorum. Umarız ki hep be-
raber daha büyük ve daha güzel etkinliklerde bir araya ge-
liriz. 2017 senesinde etkinliklerimizde bize destek veren, 
sesimizi duyurmamızı sağlayan Atılım Haber’e çalışmala-
rı için teşekkür ederim. ”

KASAUM'un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik ve idari personel 
hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, yaşanılan sorunlarda, da-
nışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilirken; 
üniversite dışında ise, toplumsal farkındalık yaratılması, sosyal sorumluluk, çalışmaları-
nın ve projelerinin yürütülmesi, gerek kamu gerek özel kurum ve kuşuluşlarıyla ve sivil 
toplum örgütleriyle iletişim ve işbirliği kurulması, ihtiyaç, sahiplerine talep halinde eği-
tim/ danışmanlık desteği verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmekte-
dir.”

Bu kapsam ve amaç çerçevesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırıl-
ması İçin Uluslararası Mücadele Günü kapsamında 2017-2018 akademik yılı Güz Döne-
mi’nde gerçekleştirdikleri etkinliklerden öne çıkanlar şunlardır:
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Atılım Gezi Topluluğu, yolların gezerek tüketemeyeceği bilinciyle 
üyelerine yurt içi ve yurt dışı turlar düzenliyor.

Topluluk başkanı Ali Burak Uluçay, hedeflerini ve amaçlarını 
Atılım Haber'e anlattı.

Şu anda 249 resmi üyesiyle faaliyetlerini sürdüren 
toplulukta çoğunlukla İşletme ve Hukuk fakültele-
rinden öğrenciler bulunuyor. Ancak topluluk, ilerle-

yen zamanlarda diğer fakültelerden de katılım olmasını 
bekliyor. Mehmet Aygüneş adlı bir Hukuk Fakültesi öğ-
rencisi tarafından 2007 yılında kurulan topluluk, 2012 se-
nesine kadar hiçbir gezi faaliyetinde bulunamadı. Atılım 
Gezi Topluluğu Başkanlığı görevini 2012 yılında Ali Burak 
Uluçay’ın devralması sonrasında etkinlikleri hız kazandı. 
Topluluk, gezmeyi seven bireylerden oluşan üyeleriyle, 

daha sık gezi ve kültürel aktiviteler düzenlemeyi hedef-
liyor. 

Uluçay, öncelikle üniversitede gezmeyi ve aktif olmayı 
seven öğrencilerin dikkatini çekmek ve bu topluluğa yön-
lendirmek istediklerini belirtti. Uluçay sonrasında, geze-
rek keşfetmeyi ve böylece günlük çevrelerinden biraz ol-
sun uzaklaşıp sosyalleşmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu 
süreçte topluluk olarak hareket edileceğini vurgulayan 
Uluçay, “Topluluğun en büyük faydası gezip keşfederken, 

YOLLAR GEZMEK İLE TÜKENİR Mİ?
öğrencilerin birbirleriyle sosyalleşme fırsatı yakalayabil-
mesi ve keyifli vakit geçirip yeni arkadaşlıklar edinilebil-
mesidir” şeklinde konuştu.

“GEZDİK GÖRDÜK”

Uluçay, “Çoğunluk olarak Ankara’da yaşadığımız için ön-
celiğimiz şehir dışına, farklı illere ve yurt dışına geziler 
düzenlemek oldu. Doğu Karadeniz turu başlığında Trab-
zon, Rize, Artvin ve Gürcistan’a, daha sonra Batı Karade-
niz Turu adı altında Amasra, Safranbolu ve Bolu’ya geziler 
düzenledik. Aynı zamanda Work and Travel programıyla 
Amerika’ya gezi düzenledik. Uçağımız Fransa aktarmalıy-
dı ve Atılım Gezi Topluluğu olarak topluluğumuza yakışanı 
yaptık. Fırsat bu fırsat diyerek Fransa’yı gezdik. 

“DESTEK BEKLİYORUZ”

Topluluk Başkanı Uluçay, “Bugüne kadar 11 etkinlik dü-
zenledik. Atılım Gezi Topluluğu olarak gittiğimiz yurt dışı 
turlarında Üniversitemizi temsil etmekten gurur duyduk. 
Kısa süreli veya günübirlik gezilerimiz için Üniversite-
mizden otobüs temini konusunda destek bekliyoruz. Atı-
lım geçliğini de topluluğumuza bekliyoruz” dedi. 

“BİZ BİR AİLEYİZ”

Uluçay, “Biz bir topluluk olarak kendimizi, topluluk üye-
lerinden çok bir aile olarak görüyoruz. Düzenlediğimiz 
gezilerde gözlemlediğim ve şahit olduklarımdan yola çı-
karak, siz Atılım Haber ekibine aktarmak isterim ki, genç 
kardeşlerim ve benden yaşça büyük üst sınıf ağabeylerim, 
ablalarımla birlikte çok şeyler paylaştık. Çok yerler gezdik 
ve çok eğlendik. Zamanla bu paylaşımların bizlerde bı-
raktıkları yaşanmışlıklar, bizlere bir topluluğun üyesi ol-
maktan çok, bir ailenin bireyi hissiyatını bıraktı’’ şeklinde 
ifade etti.

Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim 
Üyesi ve İşletme Fakültesi Dekan 

Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, 
Şura çalışmalarının tamamına katılarak 
bu sürece aktif destek verdi. “Yeni Şehir-
cilik Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü” 
temalı komisyonun başkanlığını da üstle-
nen Şahin, Şura Genel Kurulunda Komis-
yon Raporunu sundu ve Şura Genel Kurulu 
Değerlendirme Panelinde konuşmacı ola-
rak yer aldı.

Çalışmaları 150 akademisyen, sivil toplum, 
özel sektör ve kamu temsilcisi ile yürütü-
len Şura 9 ay sürdü. Şura çalışmaları dört 
ana komisyonda sürdürüldü ve sonuçta 
yaklaşık 400 sayfayı bulan komisyon ra-
porları kitabı hazırlandı. 

Genel Kurulda Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki Şuranın sonuç bildir-
gesini açıkladı. Şurada yeni şehirleşme 
vizyonu kapsamında "Şehirlerimizde 
Kimlik, Planlama ve Tasarım", "Kentsel 
Dönüşüm", "Şehirleşme, Göç ve Uyum" ve 
"Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel 
Yönetimlerin Rolü" ana başlıklarında şe-
hircilikte yeni vizyonun insan ve varlık 
odaklı, doğal kaynaklarını koruyan, tarihi 

ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm 
fırsatını değerlendirerek şehirlerimizi 
afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve 
özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı il-
keler üzerine inşa edilmesi gerektiği ifade 
edildi. Bu yeni vizyonun doğal, tarihi, kül-
türel değerleri koruyan, mahalle ve sokak 
kavramını öne çıkaran, kültürel ve sosyal 
dokuyu dikkate alan ve şehirlerin kimliği-
ni canlandıran, yöresel kimliği ve özgün 
değerleri öne çıkaran, akıllı ve yeşil şehir-
ler kavramlarını somutlaştıran, dönüşü-
mü rant aracı olarak görmekten çıkaran, 
çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıran ve 
dönüşümü harekete geçiren 2023 odaklı 
bir vizyon olacağı belirtildi. Yapılan ça-
lışmalar ışığında kentleşme politikasında 
yapılması gerekli değişiklikler şu şekilde 
ortaya kondu:

"Kentsel koruma ve yenileme alanları için 
yoğunluk ve yükseklik artışı oluşturma-
yacak modeller geliştirilmelidir. Kentsel 
ve kırsal kimliğin birlikte korunması ve 
geliştirilmesinde yasal, yönetsel ve finan-
sal teşvik mekanizmaları ve programları 
geliştirilmelidir.

Küçük ve orta ölçekli şehirlerin yerel ve 
özgün kimlikleriyle çekim merkezi ol-

ŞEHIRCILIĞIN 
GELECEĞI IÇIN ATILIM

8-9 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara’da 
yaklaşık 80 kurumu temsil eden 300’ü 
aşkın katılımcıyla Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Şehircilik Şurası Genel Kurulu 
tarafından, Türkiye’nin şehircilik 
ve kentleşmede gelecek vizyonunu 
belirlemek amacıyla Şehircilik Şurası 
düzenlendi.

ABDULLAH ÖLMEZ

malarını sağlayacak plan ve teşvik prog-
ramları geliştirilmelidir. Planlama ve uy-
gulamalarda, konuların ve kurumların 
önceliklerinin belirlendiği, koordinasyon 
hukukunun geliştirildiği, yaşanabilirlik ve 
sürdürülebilirlik temelli yeni bir şehircilik 
çerçeve kanunu hazırlanmalıdır. Şehirler-
de sektörel amaçlı plan yapımından ziya-
de, katılım, eşgüdüm, izleme-değerlendir-
me süreçlerini güçlendiren bütüncül bir 
planlama anlayışına geçilmelidir.

Yeni şehircilik vizyonu doğrultusunda ya-
şam kalitesini artırmak üzere ilgili tüm 
kurumlarla ortak politika oluşturulmalı ve 
yaşam kalitesi göstergeleri belirlenerek iz-
lenmelidir. Yeni şehircilik vizyonuyla, fikir 
ve uygulamalarının geliştirilmesini sağ-
layacak çok paydaşlı ulusal bir araştırma 
merkezi oluşturulmalıdır.

Yeşil şehir yaklaşımı çerçevesinde şehirle-
rimizde yeşil altyapı bileşenleri ile doğa ve 
ekolojik sistemler geliştirilmelidir. Kentsel 
dönüşüm, planlamadan bağımsız yürütül-
memeli ve dönüşüm stratejileri üst ölçek-
li planlardan başlayarak belirlenmelidir. 

Kentsel dönüşüm, hak sahiplerine kazanç 
sağlayan gayrimenkul odaklı ve emsal ar-
tışına dayalı bir yaklaşım algısından kurta-
rılmalı, yaşam, toplum ve çevre unsurlarını 
ön planda tutan örnekler geliştirilmelidir."

Şurada, Bakan Özhaseki tarafından Şuraya 
önemli katkılarda bulunan Doç. Dr. Savaş 
Zafer Şahin’e ve diğer 3 Komisyon Başkanı-
na teşekkür plaketleri takdim edildi. Şura 
sonrasında Türkiye’nin kentleşme politi-
kasında önemli değişiklikler olması bek-
leniyor. Bu amaçla ulusal ve yerel ölçekte 
yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi, 
mevzuat değişikliklerinin yapılması he-
defleniyor.

Kentleşme Ve Kentsel Sorunlar

Türkiye’nin önemli sorun alanları arasında 
kentleşme ve kentsel sorunlar yer alıyor. 
Türkiye nüfusunun %80’inin, dünya nüfu-
sunun da %54’ünün kentlerde yaşamaya 
başladığı günümüzde ülkelerin birer kent-
leşme politikası belirlemesi ve uygulaması 
ülkelerin kalkınması ve gelişmesi için de 
büyük önem taşıyor. 

BATUHAN KIRKAN
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Ankara Ticaret Odası tarafından ATO Congresium da düzenlenen 3. Ankara Marka Fes-
tivali, "Yaratıcılıkta Yeni Yollar, Yeni Yönler, Yeni Yöntemler" temasıyla başladı. 13-14-15 
Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen festival, yurtiçi ve yurt dışından birçok yıldız 
ve marka’ya ev sahipliği yaptı. Üç gün süren festivalde, iş, bilim, kültür, sanat, edebiyat ve 
spor dünyası’ndan 195 konuşmacı, Ankaralılarla buluştu.

Konuşmacılar arasında, sanatçılar Mustafa Sandal, İrem Derici, Berkay, Koray Avcı, oyun-
cu Tolgahan Sayışman, komedyen Eser Yenenler, şair ve yazar Sunay Akın, konuşmacı 
ve yazar Metin Hara, davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak, FIFA ve UEFA 

ANKARA'DA 
MARKA RÜZGÂRI

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Ankara Marka Festivali'ne, 
“Atılım Üniversitesi İletişim 
Topluluğu” öğrencileri de katıldı.

ASUDE S. ÇAKMAK

Onursal Üyesi Şenez Erzik, teknik direktör 
Mustafa Denizli, THY Yönetim ve İcra Kuru-
lu Başkanı İlker Aycı, Türk Eğitim Derneği 
Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, AFAD 
Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki gibi tanın-
mış isimler yer aldı. 

"İLETİŞİMDE MARKAYIZ"
Atılım Üniversitesi İletişim Topluluğu fes-
tivale ayrı önem gösterdi. "İletişim bizim 
işimiz ve biz de bu alanda topluluk olarak 
bir markayız" diyen İletişim Topluluğu 
başkanı Mehmet Cenk Doğu ve topluluk; 
“Dijital Medya ve İletişim” alanının konu 
olduğu festivalin üçüncü gününe katıldı-
lar. Saat 11.00-15.30 arasında düzenlenen 
Görsel İletişim Uzmanı Guddu & Shani, TWİ 
Ajans Başkanı Arda Erdik, NYC Kreatif Di-
rektörü Sam Sounders, Renault Mais Genel 
Müdürü Dr. Berk Çağdaş, Düş İşleri Kurucu-
su Ayşe Şule Bilgiç’in konuşmalarına katı-
lım gösterdiler. 

50 OKUL İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI
Festival kapsamında Anadolu'daki 50 okul 
için kitap bağışı kampanyası da yapıldı. 
Üniversiteli gençlerin başlattığı "Kitap 
Bankosu" ile birlikte yürütülen kampan-
yada toplanan kitaplarla, Anadolu'daki 
50 okula kütüphane kurulacak. Kampan-
ya'nın sloganı ise "Kitap getir, ilham ver, 
50 okul kitapla buluşsun". Festivale katılan 
öğrenciler kitaplık haline getirilmiş 'Kitap 
Bankosu' adlı otobüse büyük ilgi gösterdi.

EĞİTİM SINIFLARI VE İMZA GÜNLERİ
Ankara Marka Festivali kapsamında, 15 
adet eğitim sınıfı açıldı. Bu sınıflarda, Mar-
ka Konseyi ile Marka Sokaklar, ARD ile 

UNİADS 101 Canlı Heyecanlı Reklamcılık 
Deneyimi, RVD ve IAB Türkiye ile Reklam 
ve Dijital Eğitim Programı, 360 Derece Ya-
ratıcılık Programı, 360 Derece Girişimcilik 
Programı, Başkent Üniversitesi ile Marka-
laşmada Dijital İnovasyon, DPİD ile Doğ-
rudan Pazarlama Eğitim Programı, Marka 
Mutfağı Marka Atölyesi, İDA ile İletişimin 
Gücü, DPİD ile Deneyim Dükkânı, Serhan 
Ok ile Marka Simülatörü Atölyesi, Gorbon 
Seramik Atölyesi, İnsana Güven Atölyesi, 
Tribal İstanbul ile Apokaliptik Bir İletişim 
Tasarımı, İyilik İçin Sanat Derneği ile Tür-
kiye'nin Marka Değerine Sanatın Katkısı 
ve İnovasyon Forumu programları düzen-
lenecek. Eğitim programlarına yüzde 80 
oranında devam edenlere katılım belgesi 
verildi.

Ankara Marka Festivali İmza Günleri'nde 
13 Aralık Çarşamba günü Serhan Ok, 14 
Aralık Perşembe günü Serhan Asker, Öz-
gür Aras, Aşkım Kapışmak ve Tansu Oskay, 
15 Aralık 2017 Cuma günü ise Faruk Şener, 
Ahmet Naç ve Nuray Sayarı okurlarıyla bu-
luşarak kitaplarını imzaladı.

MUSTAFA SAID ÜNAL: 

Ankara Kızılcahamamlıdır. Babasının mesleği gereği Van’da doğup büyümüştür. İlk ve orta okul eğiti-
mimi tamamladıktan sonra liseyi Ankara’da bitirmiştir. Mustafa, Atılım Habere şunları söyledi: “Üni-
versitemize geldiğim 2014 yılında, artık biran önce mezun olup hayata atılma vaktimin geldiğine ka-
rar verdim. Bunun içinde okulun biran önce bitmesi gerekiyordu. Yoğun çalışma ve ders çizelgelerini 
düzenli takip sayesinde okulumuzu 3.5 senede bitirip hayata atılıyorum. Tüm arkadaşlarıma başarılar 
dilerim.”

ABDULLAH ÖLMEZ: 

Abdullah Ölmez Muş doğumludur, Van’da büyümüştür. Abdullah’ın mesajı ise şöyle: “Üniversite öğre-
nimi için ve okuduğum bölüm gereği Ankara’da okumam gerektiğini fark ettim. Bunun içinde Atılım 
Üniversitesi’ne gelmeye karar verdim. Burada birbirinden değerli hocalar ve arkadaşlar ile tanıştım. 4 
yıl süren okulumuzu 3.5 yılda bitirme imkanı buldum. Yoğun çalışmalar sonucunda tabi.”

AYŞENUR KURT: 

Sakarya’da doğdu. Bursa’da büyüdü. Ayşenur’un mesajı şöyle: “Üniversitemiz siyasal bilimler alanında 
uygulamalı eğitim veren, öğrencilerine çalışabilecekleri kamu kurumlarını yakından tanıma imkanı 
sağlayan bir üniversite. Bu sayede kendimi geliştirmek için iyi fırsatlar yakaladığım bir lisans ha-
yatım oldu. Güzel dostlar edinip güzel vakit geçiridim. Verimli çalışmalarım sayesinde de 3. Yılımda 
muzun olarak üniversitemize veda ediyorum.”

FURKAN ILIK: 

Osmaniye Kadirlilidir. İlk, orta ve lise eğitimini Kadirli’de tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için An-
karaya gelmiştir. Furkan Atılım Haber’e şunları söyledi: “Ankara’ya gelmek hayatımın dönüm noktası 
oldu. Atılım’ın bu dönüm noktasında etkisi büyüktür. Okulumuza ve hocalarıma çok teşekkür ediyo-
rum.” 

BUĞRA KESMEN:

Ankara Altındağ'da doğdu ve Yenimahalle’ de orta okul ve lise eğitimini aldı. Liseyi bitirdikten sonra 
2-3 yıl çalışma hayatına atıldı. İki yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nde okudu. Daha sonra 
DGS ile Atılılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne girdi. Buğra, Atılım Habere 
şu mesajı verdi: “Bu geçen süre zarfında devlet üniversitesinden özel bir üniversiteye geçtiğimde ister 
istemez bir uyum sorunu yaşadım. Fakat bunu kısa süre de aştım. Bu süreçde yardımcı olan hocalarım 
ve arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Deneyimli uzman hocalarımızdan edindiğimiz bilgiler 
veya iş tecrübeleri çok yararlı oldu. Düzenli bir çalışma ile Bölümümden mezun oluyorum. Acısı ile 
tatlısı ile zaman geçirdiğim tüm arkadaşlarıma, bilgi ve deneyimlerini bizlerden esirgemeyen hocala-
rıma teşekkürü borç bilirim.”

Atılım haberin çalışkan muhabirleri mezun oldu. Yolunuz açık olsun, 
sizlerle birlikte çalışmak çok güzeldi.

ATILIM MUHABİRLERİ MEZUN OLDU

ATILIM HABER MUHABİRLERİ 
VE ÜNİVERSİTEMİZ, ATILIM 
RUHU İLE ÇALIŞAN SİZLERİ 

UNUTMAYACAK... 



14 AYIN PERDESiAYIN PERDESi
Aile Arasında 
1 Aralık 2017

Korkusuzlar
8 Aralık 2017

Pes Etme (Stronger)
22 Aralık 2017

Fury
24 Ekim 2014

Prestij (The Prestige)
22 Aralık 2006

Sihirbazlar Savaşı ! Soluk Kesen Kahramanlık Hikayesi! 

On Adım
8 Aralık 2017

Arif V 216
5 Ocak 2018

The Party 
15 Aralık 2017

Yapımı: 2017 - Türkiye
Tür: Komedi
Yönetmen: Ozan Açıktan
Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, 
Gülse Birsel, Fatih Artman, Erdal Özyağcılar

Konusu: Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin 
Günaydın) ve müzikhol vokalisti Solmaz (Demet 
Evgar), aynı gün yıllar süren evliliklerini bitirmiş, ve 
çok tuhaf olaylar sonucunda karşılaşmışlardır. Bu 
sırada Solmaz'ın kızı Zeynep, zengin bir kebapçının 
oğluyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak ilk 
başta aile arasında olması planlanan nikah, 
giderek tantanalı bir hal alınca Fikret kendini hiç 
beklemediği olayların ortasında bulacaktır.

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Biyografi, Dram
Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Josh Brolin, Jennifer Connelly, Miles 
Teller, Jeff Bridges, Andie MacDowell

Konusu: 2013 yılında yaşanan ve onlarca kişinin 
yanında itfaiyecilerin de hayatına malolan Yarnell 
Tepesi Yangını esnasında, kasabalarının yangında 
yok olmasını önlemek için mücadele eden Granite 
Mountain Hotshots adlı itfaiyeci topluluğunun 
fedakar mücadelesi, Korkusuzlar filminde konu 
ediliyor.

Yapımı: 2017 - ABD
Tür: Biyografi,Dram
Yönetmen: David Gordon Green
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, 
Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Clancy Brown

Konusu: İyi niyetli, ancak hayatında fazla başarılı 
olamamış Jeff Bauman (Jake Gyllenhaal), bir 
gün eski sevgilisi Erin'le (Tatiana Maslany) 
karşılaştığında kalbini yeniden kazanabilmek için 
yakın zamanda koşacağı Boston Maratonu'nun bitiş 
çizgisinde büyük bir pankartla onu bekleyeceğine 
söz verir. Ancak bitiş çizgisinde bir bomba patlar ve 
Bauman ağır yaralanır. Genç adam hayatta kalmayı 
başarsa da bacakları kesilir.

Yapımı: 2006 - ABD, İngiltere
Tür: Dram, Gizem, Gerilim
Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett 
Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall

Konusu: Viktorya Devri’nde iki sahne sihirbazı, giderek 
şiddetlenen bir savaşa ve birbirlerinin mesleki sırlarını 
ortaya çıkartmak için doymaz bir susuzluğa dönüşen 
güçlü bir rekabete girişiyorlar. Her şey yüzyılın başında, 
hızla değişen Londra’da başlıyor. Sihirbazların ünlü ve en 
üst mertebede idol olarak kabul edildikleri bir zamanda, 
iki genç sihirbaz şöhrete giden yolu çizmeye başlarlar. 
Gösterişli, sofistike Robert Angier (HUGH JACKMAN) 
tam bir şovmenken, yontulmamış ve gelenekçi Alfred 
Borden (CHRISTIAN BALE) sihirli fikirlerini gösterme 
yeteneğinden yoksun, yaratıcı bir dahidir. Birbirlerini takdir eden arkadaşlar ve ortaklar olarak yola 
çıkarlar. Ama en büyük numaraları ters gidince, aralarında ömür boyu sürecek bir düşmanlık başlar; 
ikisi de bir diğerini geçme ve altüst etme niyetindedir. Sürdürdükleri aşırı rekabet, her numarayla, her 
gösteriyle daha da büyür; ta ki sınır tanımayana, hatta elektriğin yeni ve inanılmaz güçlerini ve Nikola 
Tesla’nın bilimsel dehasını işin içine dahil edene dek...

Yapımı: 2014 - ABD
Tür: Aksiyon, Dram, Savaş
Yönetmen: David Ayer
Oyuncular: Brad Pitt,Shia LaBeouf, Logan 
Lerman,Xavier Samuel, Jason Isaacs

Konusu: 1945 yılının Nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nın 
son ayları. Avrupa Tiyatrosunda müttefikler son kozlarını 
oynarken, savaş ile yoğrulmuş ordu çavuşu Wardaddy 
(Brad Pitt), bir Sherman tankını yönetmektedir ve düşman 
hattı ardında ölümcül bir görev üstlenen beş kişilik bir 
ekibi vardır. Çok az sayıda ve yeterince silahı olmayan 

Wardaddy ve adamları, 
Nazi Almanya’sının kalbini 
vurmak için kahramanlıkları 
içerisinde tehlikeye 
atılmaktadır.

Yapımı: 2015 - Türkiye
Tür: Dram
Yönetmen: Fatih Hacıosmanoğlu
Oyuncular: Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell, 
Burak Üzümkesici, Zeliha Gürsoy, Özgür Atkın

Konusu: Tina yeni sinema filmi için İstanbul'a gelen 
Amerikalı bir kadın yönetmendir. Bunun bahanesiyle 
de uzun yıllardır görmediği oğlu Hakan ile de bir 
araya gelmenin yollarını arar. Fakat olaylar ilk başta 
hiç de beklediği gibi gelişmez. Önce filmin başrol 
oyuncusunun projeden ayrılır, sonrasında yapımcısı 
da onu yüz üstü bırakır. Tam da bu dönemde, bohem 
bir kafede bulaşık yıkayarak hayatta kalmaya 
çalışan oyuncu Ayvaz ile yolları kesişir. Ayvaz'ın ise 
mafyaya ciddi bir kumar borcu vardır. 

Yapımı: 2018 - Türkiye
Tür: Komedi, Macera
Yönetmen: Kıvanç Baruönü
Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, 
Zafer Algöz, Farah Zeynep Abdullah
Yapımcı: Cem Yılmaz

Konusu: Arif'in GORA'dan sonra bir kez daha 216'yla 
yaşadığı maceraları anlatacağı Arif v 216 filmi, 
2018'in başında gösterime girecek.

Yapımı: 2017 - İngiltere
Tür: Dram, Komedi
Yönetmen: Sally Potter
Oyuncular: Kristin Scott Thomas,Timothy Spall, 
Cillian Murphy, Patricia Clarkson,Emily Mortimer

Konusu: Muhalefet partisinde siyaset hayatını 
sürdüren Janet (Kristin Scott Thomas), yeni ve 
önemli bir göreve getirilmesi şerefine sadece 
en yakın arkadaşlarının çağrılı olduğu bir parti 
düzenler. Davetli herkesle birlikte Janet da çok 
neşelidir, ancak eşi Bill'in (Timothy Spall) yaptığı hiç 
beklenmedik açıklama, herkesin şoke olmasına ve 
partinin çığrından çıkmasına neden olacaktır.

BORA CANPOLAT



FİZİKSEL BİLİMLER SIRALAMASINDA

TÜRKİYE’DE

Matematik ve İstatistik
Fizik ve Astronomi
Kimya
Jeoloji, Çevre, Yer ve Sualtı Bilimleri 
dikkate alınmıştır.

İLK 2’DEYİZ
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