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Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan 
Antlaşması’nın ardından TBMM’de 
en çok tartışılan konulardan biri, 

yeni devletin niteliği sorunuydu. Hükü-
metinin dayandığı prensipler demokratik-
ti ama bir taraftan da adı “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümeti” idi.

ÇOCUK BAYRAMI ADI 
NEREDEN GELDI?
23 Nisan’ın Çocuk Bayramı oluşu yine 
TBMM’nin açılışıyla ilişkili olmasına rağ-
men, tamamen ayrı bir bayram olarak ge-
lişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam 
etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927’de Hi-
maye-i Etfal Cemiyeti’nin (günümüz Çocuk 
Esirgeme Kurumu’nun) o günü “Çocuk Bay-
ramı” olarak duyurmasıyla başlamış kabul 

edilir. Aslında Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 
23 Nisan’la ilgili çalışmaları daha önce-
ki yıllarda vardır ve hatta çocuklardan da 
söz edilmiştir. Kurum, 23 Nisan 1923’te mil-
lî bayram için pullar bastırmış ve satmıştır. 
23 Nisan 1924’te Hâkimiyet-i Milliye gaze-
tesinde, “Bu gün Yavruların Rozet Bayramı-
dır” ibaresi yer almış, 23 Nisan 1926’da da 
yine aynı gazetede “23 Nisan Türklerin Ço-
cuk Günüdür” başlıklı bir yazı kaleme alın-
mış ve bu yazıda cemiyetin bu günü çocuk 
günü yapmaya çalışarak doğru yolda oldu-
ğu ve para kazanan herkesin bu gün cemi-
yete çocuklar için bağışta bulunması ge-
rektiği vurgulanmıştır. Nihayet 23 Nisan 
1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti o günü Ço-
cuk Bayramı olarak şöyle duyurmuştur:

“Millet Meclisimizle millî devletimizin An-
kara’da ilk teşkile günü olan Millî bayram 
Cemiyetimizce çocuk günü olarak tesbii 
edilmiştir. Bize yeni bir vatan ve yeni bir 
tarih yaratıp bırakan mübarek şehitler-

TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılışı ile birlikte, ulusal 
egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuş oldu. Ancak, 
kurtuluş savaşı devam etmekte olduğu için bu yeni rejimin 
adı henüz konmamıştı. 

23 Nisan 1920

TBMM’NIN AÇILIŞI VE
23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK

VE ÇOCUK BAYRAMI

le fedakar gazilerin yavruları fakir ve ıstı-
rabın evladları ve nihayet alelıtlak bütün 
muhtac-ı himaye-i vatan çocukları namı-
na milletin şevkatli ve alicenab hissiyatı-
na müracaat ediyoruz. Kadın, erkek, genç, 
ihtiyar hatta vakti ve hali müsait çocuk-
lardan mini mini vatandaşlar için yardım 
bekliyoruz. Her sayfası başka bir şan ve 
muvaffakiyetle temevvüç eden milletimi-
zin, yarın azami derecede muavenet gös-
termekle beraber, çocuk gününün layıkı 
veçhiyle neşeli ve parlak geçirilmesi için 
aynı derecede alaka ve müzaheret göstere-
ceğinden emin olan Himaye-i Etfal Cemi-
yeti, şimdiden arz-ı şükran eder.”

Bu tarihten sonra bu üç kavram, aynı gün 
üzerinde birleşecek ve çocuk bayramı 
olma konusunda bir kanunla belirlenmiş-

lik olmaksızın kutlanmaya başlanacaktır. 
Cemiyeti buna iten neden ise cemiyetin 
yetim çocukları için gelir kaydetme anla-
yışıdır. Böylece çocuk bayramı ortaya çık-
mıştır. Çocuk bayramı adı daha resmiyet 
kazanmamış olsa da, bundan sonra 23 Ni-
san “Millî Hâkimiyet Bayramı”nın yanı sıra 
“Çocuk Bayramı” olarak da kutlanacaktı.

1927’de ilk kez kez kutlanan çocuk bay-
ramı, başta kaynak oluşturma olmak üze-
re, çocuklara neşeli bir gün geçirtme-
yi hedeflerinde bulunduruyordu. 23 Nisan 
1927’deki ilk bayram Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin kurucusu ve dönemin Cumhur-
başkanı Mustafa Kemal Paşa himayesin-

de gerçekleştirilmiş, etkinlikler için Ata-
türk arabalarından birini çocuklara tahsis 
etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Bandosu’nun 
konser vermesini sağlamıştır. O yıl cemi-
yetin Ankara’daki binalarından birine Ço-
cuk Sarayı adı verilmiş ve burada düzen-
lenen çocuk balosuna İsmet (İnönü) Bey’in 
çocukları da katılmıştır.

1929’da çocuklara ilgi daha da artmış ve 
o yıl ve daha sonraki yıllarda 23-30 Nisan 
haftası “çocuk haftası” olarak kutlanmış-
tır. Daha sonraları, 70’li yıllara kadar ulu-
sal boyutta ünlenerek ve katılımı artırarak 
ilerleyen 23 Nisan Çocuk Bayramı kutla-
malarına 1975’te Türkiye Radyo Televiz-
yon Kurumu da katılmış ve bir hafta çocuk 
programları yayımlamıştır. 1978’de Meclis 
Başkanlığı’nın izniyle meclisteki törenlere 
çocukların da katılması sağlandı. 1979’da 
bu uygulama Ankara ilkokullarından ge-
len çocuklarla düzenli olarak başlatıldı, 
1980’de de bütün illerden gelen çocuklar-
la “Çocuk Parlamentosu” oluşturuldu. 1979 
yılının UNESCO tarafından Dünya Çocuk 
Yılı olarak duyurulması üzerine, TRT ta-
rafından dünyanın bütün çocuklarını ku-
caklamayı amaçlayan bir proje hazırlandı 

ve 1979 yılından itibaren TRT Uluslararası 
23 Nisan Çocuk Şenliği adıyla uygulamaya 
kondu.

Bayramın en son şeklini alışı ise 1981’de 
gerçekleşmiştir. Darbe döneminde Mil-
li Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatiller-
le ilgili kanunda yaptığı değişiklikle o güne 
kadar kanunen adı konmamış bir şekilde 
kutlanan bayrama “23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı” adını vermiştir.

Der: www.türkbilim.com
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Tam 99 yıl önce Mustafa Kemal 
ATATÜRK tarafından çocuklara 
armağan edildi bu gün…

BU NOKTAYA NASIL GELINDI.
Osmanlı Devletinde itici güç olan din 
faktörü; özellikle ulema adıyla ortaya çı-
kan din adamlarının dinci eğitim bakış 
açıları ile yıkılışın ilk sinyalleri alınıyor-
du. Ekonomi, toprak sitemi, nüfus artışı, 
güvenlik konularında zafiyet başlangıcı 
toprak kayıplarına düzen bozukluğuna 
neden oluyordu. Anadolu jeopolitik ya-
pısı ile de dış güçlerin hedefi haline ge-
liyordu. Yabancı Devletlerin bu iştah ka-
bartmaları ile kirli ittifaklar eşliğinde 
Osmanlı’da çöküş ve parçalanma dönemi 
başlamıştı. 

ARTIK OSMANLI IMPARATORLUĞU 
HASTA ADAM DI.
İşte… 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Ha-
reket ile devam edilen süreçte, 23 Nisan 
1920’de Mustafa Kemal Atatürk ve arka-
daşları tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kuruldu. 

Hey onbeşli onbeşli , kızların gözü yaşlı…. 
Deyip cepheye gönderdiğimiz oğulları-
mız, Kağnısı ile savaşın ortasında asker-
lerimize yardıma giden Eliflerimiz …. On-
lar Türk Milletinin çocuklarıydı. 
Biz Türk Milleti olarak bu tarihi Ulusal 

TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ GÜNÜ 

KUTLU OLSUN

23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK 
VE ÇOCUK BAYRAMI 

23 NISAN ÇOCUKLARI

- ESENGÜL ORHAN
 -

Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kut-
luyoruz.
Bu özel bayram neden çocuklara arma-
ğan edildi?
İlke ve İnkılaplarıyla hep bir sonraki adı-
mı hesaplayan Atatürk neden böyle bir 
strateji belirledi? Kısaca bunun cevabını 
arayalım..

 Çin Atasözü şöyle der: ”1 yıl sonrasını dü-
şünüyorsan pirinç ek,
 10 yıl sonrasını düşünüyorsan meyve fi-
danı dik,
 100 yıl sonrasını düşünüyorsa insan 
eğit”…

 ASIL KONUMUZ INSAN 
Ortak bir kültür çerçevesinde bütünleş-
miş ve tarih bilincine sahip olan insan 
topluluğuna MİLLET denir. Aynı toprak-
lar üzerinde yaşayan aralarında dil, din, 

duygu, ülkü, tarih, kültür birliği olan MİL-
LETİN DEVAMLILIĞI esastır. 

Tam da bu nedenden dolayı Mustafa Ke-
mal 100 yıllar boyu devam edecek Türk 
Milleti’nin Varlığını koruması için insa-
na önem vermiştir. İnsan eğitimine ise 
ÇOCUKLUKTAN başlar. Ona verdiğin de-
ğer, önem, sorumluluk bilinci ile büyür. 
Aşağıdaki replik MATRİX filiminden alın-
tıdır.

“BU SENİN SON ŞANSIN. BUNDAN SON-
RA BİR GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK.

YA BU HİKAYE SONA ERER, YATAĞINDA 
UYANIRSIN VE İSTEDİĞİN NEYSE ONA 
İNANIRSIN… YA DA… HAKİKATLER DİYA-
RINDA KALIRSIN”

O halde bizde çocuklarımızı eğiterek ya 
biat etmelerini sorgulama yapmamaları-
nı öğreteceğiz. Ya da Mücadele ruhu ile 
pozitif bilimler ışığında medeniyet sevi-
yesine ulaşma azmini, özgürlük eşliğin-
de çocuklarımıza aşılayacağız. 

Genç Cumhuriyetimizin tarihinde ÖK-
SÜZ, YETİM lerden oluşan bağımsızlık 
uğruna ağır bedeller ödediğimiz TÜRK 
MİLLETİ devamlılığında, çocuklarımıza 
armağan edilen bu günün önemini kav-
rayıp ÇOCUK larımıza sahip çıkmalıyız. 

 Geleceğin Teminatı Çocuklarımızla Baş-
lar. Cahit Arf, Oktay Sinanoğlu, Muazzez 
İlmiye Çığ, Aziz Sancar, Sabiha Gökçen, 

Keriman Halis, Neşet Ertaş, Aşık Veysel 
…. Daha daha niceleri Türk Milleti’nin Ço-
cuklarıydı. 

 Sonraları Ünzile kızlar koyun karşılığı 
satılmaya, zaman zaman da fakir aile ço-
cuklarının karın tokluğuna vakıflara de-
vir edidiğinin haberlerini üzülerek basın-
dan okuduk.

 Bu yazının sonunu daha umutlu bitir-
meyi isterdim. Henüz bitiremedim… Ama 
umudumu da asla yitirmedim. 

Her 23 Nisan’da çocuklar bir günlüğüne birilerinin 
yerine geçiyor ve tüm gün onlar gibi davranıyor? 
Peki siz bir günlüğüne çocukların yerine geçseniz 

onlar adına gelecekten ne dilerdiniz?

23 Nisan 1920 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış-
tır ve Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir. Fakat bu tarih-
ten tam dokuz yıl sonra ATATÜRK bu bayramı tüm dünya 
çocuklarına armağan etmiştir ve bu bayram ilk kez kut-
lanmaya başlanmıştır.

Çocukluğumuzda katıldığımız o bayram kutlamalarını 
unutmak mümkün mü? Danslar, kostümler, şiirler, yarış-
malar ve çok daha fazlası aslında çocukluğumuza anlam 
katan ve hayatımızda iz bırakan nadir anlardandı. 99 se-
nedir nesiller büyüdü ve büyümeye devam edecek. Onlara 
armağan edilen bu anlamlı günü her daim içlerinde yaşat-
maya devam edecekler.

Tüm dünyanın geleceğini şekillendirecek olan çocukla-

- SEVDE GÜRTAN
 -

rın gurur dolu bu günü içimize umut ve ışık saçmıyor mu? 
Yüzlerindeki gülümseme geleceğimizi aydınlatmıyor mu? 
Keşke hep çocuk kalsak dedirtmiyor mu?

Ulus egemenliğinin tam anlamıyla verildiği bu günde ge-
leceğimiz için büyük adımlar atılmıştır. Aynı zamanda 
geleceğimiz için büyük ve anlamlı adımlar atacak olan 

çocuklar için de her daim duygu yüklü bir gün olmaya de-
vam edecektir.

Tüm çocukların ve daima çocuk kalanların bayramı kut-
lu olsun…

Ve unutmayalım ki “Egemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir”. Mustafa Kemal ATATÜRK.

“Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz geleceğin 
bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz”... diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
dünyada benzeri bulunmayan eşsiz bir davranış örneği 
sergilemiştir. TBMM’nin açılışı’nın Milli Bayram olarak 
kutlanmasına 23 Nisan 1921'de karar verilirken, bu 
bayram 23 Nisan 1929 tarihinde Atatürk tarafından 
çocuklara armağan edilmiştir. Böylece 23 Nisan ilk defa, 
1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.
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ŞEHITLERINI SAYGI VE SEVGIYLE ANIYORUZ
Çanakkale'de, 4 Nisan 1953'te, bir İsveç 
şilebiyle çarpışarak batan DUMLUPINAR 
denizaltısında 81 denizcimiz şehit olmuştu.

DUMLUPINAR

Dumlupınar Balao sınıfı dizel-elek-
trikli, güzel ve modern bir deni-
zaltıydı. Amerikan donanmasın-

da 6 yıl süreyle görev yaptıktan sonra 
Marshall Yardımı çerçevesinde Çanak-
kale (Bumber) denizaltısı ile birlikte Türki-
ye’ye verilmişti.Türk donanmasına 9 Ara-
lık 1950’de katılan denizaltıya Dumlupınar 
adı konmuştu. 95 metre uzunluğundaki de-
nizaltı, su altında 14 mil hız yapabiliyordu.

1953 yılının Mart ayında NATO, Akde-
niz’de büyük çapta bir tatbikat yapacak-
tı. Dumlupınar bu tatbikata Birinci İnönü 
Denizaltısı ile birlikte katıldı. Birkaç gün 
süren başarılı tatbikat sonrasında Dum-
lupınar ve Birinci İnönü Denizaltısı Göl-
cük’teki üslerine geri dönüyorlardı. 3 Ni-
san’ı 4 Nisan’a bağlayan gece Dumlupınar 
denizaltısı Birinci İnönü Denizaltısının 
arızalanıp geri kalması üzerine Çanakka-
le Boğazı‘na yalnız girdi. Sis çökmüş, gö-
rüş mesafesi oldukça kısalmıştı. 

NATO tatbikatı nedeniyle iki gün boyun-
ca sürekli suyun altında kalan mürettebat 
çok yorgundu. O yüzden Köprü üstünde-
kiler, karanlığın içinde bir anda beliren ve 
üzerlerine gelen dev gölgeyi çok geç fark 

etmişlerdi. Ege’ye açılmak için Çanakka-
le Boğazından geçen İsveç bandıralı Na-
boland şilebi, daha sonra kaptanı Oscard 
Lorenzon’un ifadesine göre “motor” zannet-
tiği denizaltının üzerine doğru hızla yaklaş-
maktaydı. Geminin koca silueti karanlığın 
içinde gitgide daha büyüyüp devleşiyor, ma-
kinelerin çalışırken, çıkardığı homurtulu ses, 
her saniye biraz daha büyüyordu.

Köprü üstündekiler, bu ürkütücü görün-
tünün giderek yaklaşmasına rağmen pa-
niğe kapılmadan çarpışmayı önlemek is-
tediler. Ancak, peş peşe verilen emirler, 
denizaltının yön değiştirme çabası, çar-
pışmayı önlemeye yetmeyecekti. 

Dumlupınar 9, Naboland ise 21 mil hızla 
giderek birbirlerine yaklaşıyordu. 3 Ni-
san’ı 4 Nisan’a bağlayan gece saat 02.15 
sularında 3390 grostonluk Naboland Şile-
bi büyük bir gürültüyle baş torpido daire-
sinin sancak tarafından Dumlupınar De-
nizaltısı’na çarptı.

Eceabat sahillerinden duyulan bu çarpış-
mayı, denizaltından yükselen büyük bir 
infilak izledi. Çarpışma sırasında deni-

zaltının güvertesinde bulunan 8 kişi çar-
pışmanın şiddetinden denize düştüler. 
Düşen sekiz kişi içinde olan 2 gözcü, Na-
boland’ın pervanesinde parçalanarak şe-
hit oldu. Bir diğeri ise boğazın soğuk su-
larında boğularak yaşamını yitirdi. Geriye 
kalan 5 denizci, boğazın soğuk sularında 
yaşama tutunmak için var güçleriyle uğ-
raşıyordu.

Alarm zilleri gecenin sessizliği için-
de yankılanırken denizaltı sancak baş 
omuzluğundan aldığı yara yüzünden göz 
açıp kapayıncaya kadar geçen süre için-
de burun istikametinde dikilerek batma-
ya başladı. Naboland denizaltıyı çiğnemiş-
ti adeta… Aynı anda ön kısmından yara alan 
Naboland’ın telsizleri de bütün dünyayı şu 
mesajı yayıyordu: “Çanakkale’den 3 mil me-
safedeki mevkide meçhul bir denizaltı ile 
çarpıştık. Acele yardıma ihtiyaç var…”

Açılan yaradan boğazın akıntılı suları, 
bendini yıkmış bir sel gibi içeri dolarken 
artık çelikten bir tabut haline dönüşen 
Dumlupınar da boğazın derinliklerine 
doğru ağır ağır iniyor, gittikçe dibe yak-
laşıyordu. Ölüm, personelin bir bölümü-
nü uykuda yakalamış, diğerleri ise bir 
anda gemiye dolan suyun tazyiki yüzün-
den fazla dayanamamışlardı. Ancak yıldı-
rım hızıyla hareket eden üç erin, hemen 
kıç bölmeye geçerek kapakları kapatması 
sayesinde denizaltıdaki 81 kişiden 22 kişi 
sağ kalabilmişti.

ASKERLER DERINLIKTEN SES VERDILER
Sağ kalan kahraman denizciler çıkışın o 
kadar kolay olmayacağının farkındaydı; 
ellerinde olan malzemeleri en tasarruflu 
şekilde kullanmaya çalışsalar da zaman 
daralıyor git gide çaresiz kalıyorlardı. De-
nizaltının başka bölümlerinde yaşam be-
lirtisi yoktu... Kurtarma ekipleri, bunun 
üzerine yaşam belirtisi olan 22 asker için 
hemen harekete geçti. Ancak çalışmalar, 
olumsuz hava koşulları yüzünden sekte-
ye uğradı. Öyle ki akşam saatlerinde ancak 
denizaltının 87 metre derinlikte, 35 derece 
meyille yan yatmış olduğu tespit edilebildi.

Olay yerine Kurtaran isimli kurtarma ge-
misi gelmişti. Plana göre, dalgıçlar tele-
fon kablosuna tutunarak aşağıya inecek 
ve Kurtaran gemisindeki can telini, de-
nizaltının kurtarma kapağına takacaktı. 
Ancak olmadı. Çalışmalar esnasında şa-
mandıranın telefon kablosu koptu ve de-
nizaltıyla bütün bağlantı kesildi, 3 günlük 
çalışmanın ardından 22 asker, “Vatan sağ 
olsun” diyerek, can verdi.

Dumlupınar denizaltısı ile kurulan ilk 
bağlantıda kurtarma ekibinin komutanı, 
“Sizi kurtaracağız,” diyerek denizcileri ra-
hatlatmak istedi. 87 metre derinlikteki 22 
asker, bunun o kadar kolay olmayacağı-
nın farkındaydı. Belki de bu yüzden Ast-
subay Selami Özben’in tarihe kazınan 
sözleri duyuldu: “Sağ olun… Vatan sağ ol-
sun”!

EN HÜZÜNLÜ KONUŞMA

Kazadan geriye, denizcilerin yürekle-
ri burkan konuşmaları kaldı. Kurtarma 
ekiplerinin denizcilerle yaptığı son ko-
nuşma kayıtlara şöyle geçti:

- Alo... Dumlu?
- Evet... Dumlu.
- Efendim hava biraz fenalaştı.
- Morallerinizi bozmayın. O hava size 
daha 2 gün yeter. Sen çocukları yatır. Si-
gara içmeyin.
- Yok efendim, hepsi yatıyor. Sigara da iç-
miyoruz. Işık da yok. Karanlıktayız.
- İhtiyaç lambalarını kullanmayın, ileride 
lazım olacak.
- Kullanmıyoruz zaten. Birinin ışığı çok 
zayıfladı.

Yarım saat sonra tekrar denizaltıyla bağ-
lantı kurulmaya çalışıldı. Ancak cevap 
olarak sadece inilti, ilahi ve Allah sesle-
ri geliyordu. Saatler süren kurtarma çalış-
malarının sonunda, umutların tükendiği 
anda karanlıkta bekleyen 22 kahramana, 
her şey yine aynı sözcüklerle anlatılır; ko-
nuşabilirler, türkü söyleyebilirler ve hatta 
sigara bile içebilirler...

 AH BIR ATAŞ VER
Şamandırada bulunan telefon hattının 
öbür ucundan tüm Türkiye, denizaltıda 
tevekkülle ölüme yapılan, hüzünlü ama 
başı dik olarak içlerinden gelerek söyle-
nen türküyü dinledi:

Ah, bir ateş ver, cıgaramı yakayım,
Sen sallan gel, ben boyuna bakayım,
Uzun olur gemilerin direği,
Çatal olur efelerin yüreği,
Ah, ataşı gavur, sinem ko yansın,
Arkadaşlar uykulardan uyansın.

Türkü o anda yakılmamıştır, eski bir Ege 
türküsüdür. Ancak Dumlupınar denizaltı-
sında son anlarını yaşayanların nefesi ol-
muştur diye düşünülür...

- Ö
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Altı çocuklu Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Saban-
cı’nın ikinci çocuğu olan Sabancı, 7 Nisan 1933 ta-
rihinde Kayseri’nin Akçakaya köyünde dünyaya 

geldi ve 1921 yılında Adana’ya göç etti. Ailesi ile üç oda-
lı toprak damlı bir Adana evinde, pamuk ticareti yaparak 
geçinen aile, bu evde anne-babası, kardeşleri İhsan, Hacı, 
Şevket, Erol ve Özdemir, babaannesi, dedesi ve yardımcı 
kadın Gülnaz ile birlikte bu evde yaşadı. Sabancı, bu evde 
yaşadığı zamanları ‘Işte Hayatım’ adlı kitabında herkesin 
telaş içinde kalkıp, kahvaltı bile etmeden ya işe ya da oku-
la koştuğu sabahlarla özleştirerek anlattı. 

1944 yılında mahalledeki Ismet Inönü Ilkokulu’nda eğiti-
mini tamamlayan Sakıp Sabancı, hemen sonrasında Ada-
na’da o zamanlar Ikinci Orta Okul diye bilinen okulda eği-
timine devam etti. Adana Erkek Lisesi’nden 3 yıl boyunca 
yakasını bırakmayan zatürre hastalığı nedeniyle ayrıldı. 
Bu aynı zamanda iş hayatına erken atılmasına neden oldu.

Sakıp – Türkan Sabancı çiftinin 47 yıl süren mutlu evli-
liğinin temeli, 1957’de, 24 yaşındayken teyzesinin Adana 
BOSSA fabrikasının bahçesinde bir düğünle, 22 yaşındaki 
teyzekızı Türkan Civelek ile evlenerek atıldı. 1964 yılında 
Dilek Sabancı, 1970 yılında Metin Sabancı ve 1973’de Sevil 
Sabancı’nın doğumuyla bu evlilik perçinlendi. Sakıp Sa-
bancı, teyzesinin kızı Türkan Civelek Sabancı ile evlen-
mesini “Babam Hacı Ömer Sabancı’nın “Bildiğin ayranı, 
bilmediğin yoğurda değişme” nasihatinden etkilendiğim 
muhakkak…” diye açıklardı. Türkan Hanım ise röportajla-

rında eşi Sakıp Sabancı’yı hem evinin hem işinin patro-
nu, hem ailesine çok önem veren hem de çok çalışkan biri 
olarak anlatır:

“Bana “Türko” ya da “Türkoş” derdi. Ben de ona “patron” 
derdim. Çünkü hem evinin hem de işinin patronuydu. Her 
gün eve geldiğinde onu karşılamamdan çok hoşlanırdı. 
Kapıyı bir gün ben açmasam “Hanım yok mu?” diye sorar-
dı.” 

Hayatta en değerli şeyi ailesi olan Sakıp Sabancı’nın en bü-
yük kayıpları 1966 yılında babası Hacı Ömer Sabancı`nın 
ve 1979 yılında annesi Sadıka Sabancı’nın vefatı ile başla-
dı. 1996 yılında kardeşi Özdemir Sabancı’nın Sabancı Hol-
ding’de suikast sonucu hayatını kaybetmesi ve 1998 yı-
lında kardeşi Hacı Sabancı’nın akciğer kanserine yenik 
düşmesi oldu onu derinden etkiledi. 

Yaşadığı değişmeyecek derin üzüntülere rağmen yetmiş 
bir yaşında hayata gözlerini yuman Sabancı, yaşamı bo-
yunca birçok başarıya imza attı. 1974’de Sabancı Holding’i 
o dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak
görev yapan Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın ısrarı üzerine İstanbul’a taşıyan Sakıp Sa-
bancı, 1967 – 2004 yılları arasında Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanlığı’nı yaptı. Bu dönemde Sabancı Topluluğu,
çoğunlukla yüzde 50-50 ortaklık kurduğu, aralarında Brid-
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BAŞARILARLA DOLU 71 YILIN HIKÂYESI

SAKIP SABANCI
Aramızdan ayrılışının 15. Yıl dönümünde; Türkiye’nin duayen iş insanlarından 
Sakıp Sabancı’nın yaşamı, düşünceleri, işleri, arkasında bıraktığı kalıcı eserleri 
ve ödülleri ile bugün hala birçok sektöre ve insanların düşüncelerine ilham 
vermektedir. Türkiye halkının ona “Sakıp Ağa” şeklindeki hitabı ve Sabancı’nın, 
“Dünyanın sizin etrafınızda kurulduğunu sanmayın” şeklindeki yorumları; 
onun kendisinden çok başkalarını önemsediği ve gönül zenginliğinin de bu 
denli yoğun olduğunun kanıtıdır. 

SAKIP SABANCI’NIN ADANA, EVLILIK VE IŞ HAYATI
gestone, DuPont, Toyota, Philip Morris, Kraft Foods Inter-
national, Danone, IBM, Carrefour gibi dünya devlerinin bu-
lunduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu 
dünyaya tanıttı.

1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sa-
nayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üye-
liği ve başkanlığı yaptı. Muhtelif vakıflarda çeşitli zaman-
larda görevler üstlendi. 1986 yılında Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlı-

ğı’nı üstlenen Sakıp Sabancı, 1987-1990 yılları arasında 
Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’nı yaptı.

Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derece-
si olan Sabancı, 1993 ve 2001’de Yılın Iş Adamı unvanını 
aldı. Ayrıca Japonya, Belçika ve Fransa hükümetlerinden 
bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çe-
şitli nişan ve taltifler almasının yanı sıra sosyal, kültür, 
sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı 
“Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile “Kültür ve Sanat Bü-
yük Ödülü” sahibi oldu. Türk işadamı 2004 yılında vefat 
ettiğinde, Amerikan iş dergisi Forbes’in milyarderler liste-
sinde 147. sırada yer alıyordu.

Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan ve halkın sevgisini 
“Sakıp Ağa” diyerek gösterdiği Sakıp Sabancı, 71 yıllık ha-
yatına birçok başarı sığdırdı. 1981’de ilk kez ve 1989 da ise 
ikinci kez Houston’da (Amerika) kalp kapakçığı ameliya-
tı olan Sabancı, 10 Nisan 2004 tarihinde sabah saat 05.55 
civarında tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde şiddet-
li akciğer iltihabından vefat etti. 12 Nisan 2004 tarihinde 
Sabancı Holding’de düzenlenen devlet töreninin ardından 
yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincir-
likuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

- TUĞÇE BERBER -
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Haziran ayında savaşlar
Seddülbahir bölgesinde
şiddetlendi. 21 Haziran 1915‘de
Kerevizdere’de
28 Haziran 1915’de Zığındere’de
çok kanlı muharebeler oldu.

İngiliz ve Fransız kuvvetleri bütün çaba-
larına rağmen kıyıdan daha derinlere iler-
leyemiyordu. Bu durum karşısında kuzey-
de Suvla limanına 3 Tümenlik bir kuvvet 
çıkararak Gelibolu Yarımadasındaki Türk 
Kuvvetlerini kuzeyden çevirerek destek 
Türk Kuvvetleri’nin gelişini önlemek üze-
rine plan yaptılar. Aynı zamanda Arıburnu 
Bölgesi’nde bulunan Anzak Kolordusu’nu 
yeni kuvvetlerle takviye ederek Arıburnu 
Bölgesi’ndeki Türk Kuvvetleri’ni kuzeyden 
kuşatacak , Kocaçimentepe kilit noktasını 
ele geçirecek şekilde taarruza sevk etme-
yi planladılar.

6 Ağustos 1915 gecesi 3 kademe halinde 
Suvla Limanı’na çıkarma başladı. 7 Ağus-
tos akşamına kadar devam etti.

7 Ağustos akşamı çıkan kuvvetler Ana-
fartalar yönünde, Anzak Kolordusu Koca-
çimentepe yönünde taaruza geçti. Saroz 
bölgesinde bulunan Türk Kuvvetleri Ana-
fartalar yönünde çıkarma bölgesine sevk 
edildi. Anzak Kolordusu 8 Ağustos sabahı 
Conkbayırı’nı ele geçirdi. 9 gün Conkbayı-
rı’ndan Kireçtepe’ye kadar bütün cephede 
düşman taarruzları devam etti.

8 Ağustos 1915 günü Anafartalar Bölgesine 
yetişen Saros Grubu komutanı’nın kararsız 
tutumu yüzünden taarruza dahil edilmedi.

Bunun üzerine Albay Mustafa Kemal Ana-
fartalar Grubu komutanı adı altında bu böl-
gedeki bütün kuvvetlerin komutanlığına 
getirildi.

8/9 Ağustos gecesi emri alan Albay Mustafa 
Kemal, taarruz planını hazırladı. Conkbayı-
rı’nda ve Anafartalar’da giriştiği taarruzlar 
neticesinde Conkbayırı’ndan düşmanı attı. 
Ve bütün cephelerde düşman taarruzu dur-
duruldu. Bu 1. Anafartalar Muharebesi düş-
mana 25 bin can kaybına mal oldu. İngiliz 
Kumandanları bu yüzden değiştirildi. Ge-
neral Hamilton Londra’ya çektiği telgrafta

“Çok cesur savaşan iyi ve idare edilen asil 
Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz” 
diyerek gerçekleri dile getirmiştir.

21 Ağustos 1915’de takviye edilen İngiliz 
Kuvvetleri küçük Anafartalar istikametin-
de yeniden taarruza geçti. 12.nci Türk Tü-
meni 3 İngiliz Tümeninin taarruzuna karşı 

koydu. 23 Ağustos muharebe bittiği zaman; 
yığın, yığın insan cesedinden, kandan bo-
yanan topraktan başka ortada değişen bir 
şey olmadı. Bu 2. Anafartalar muharebesi 
sona erdikten sonra artık İngiliz manevi-
yatı ve savaş azmi de tükenmişti. Çanak-
kale’den çekip gitmekten başka çareleri 
kalmamıştı. Anafartalar Cephesini Aralık 
1915’de Seddülbahir Cephesini Ocak 1916’da 
Türk Ordusuna bırakarak çekildiler. Bu sa-
vaşta her iki taraf büyük kayıplar verdi.

Çarpışmalarda Mustafa Kemal’in askeri 
dehasını, şahsi cesaretini ve insanlık de-
ğerlerini belirten birçok olay olmuştur.

*İngilizler Anafartaları çevirmek istedik-
leri zaman, bu oyunu bozmak için Kireçte-
pe’yi elde tutmak lazım gelmişti. Halbuki 
bu tepeye giden tek yol donanma topları-
nın ateşi altında idi. Durmadan 38’lik gül-
leler yağıyor, insan değil kuş bile geçme-
sine imkan bırakmıyordu. Tepeyi tutmak 
için Mustafa Kemal’den emir alan subay ve 
askerler tereddüt içindeydiler. Fırsat kollu-
yorlardı. Düşman ise bu fırsatı vermiyordu.

Mustafa Kemal siperlere koştu. Askerlerin 
arasına karıştı.

-Niçin geçmiyorsunuz'? Diye sordu. İçle-
rinden biri,
-Düşman ölüm saçıyor, geçilmez… Diye ce-
vap verdi.

Mustafa Kemal hiç tereddüt göstermeden,

-Oradan böyle geçilir… Dedi ve ileri atıldı. 
Komutanlarının ileri atılışını gören asker-
ler hep birden, toz, duman, alev ve ölüm ka-
sırgası içinden koştular ve tepeyi tuttular.

Tepeye pek buhranlı bir zamanda ilerleyen 
düşmanı mutlaka durdurabilmek için, elin-
de hazır başka bir kuvvet olmadığından 
süvarileri feda etmek lazım geldi. Mustafa 
Kemal komutanı çağırdı, emrini verdi. Ko-
mutan hiçbir reaksiyon göstermeden se-
lam verip geri dönünce, Mustafa Kemal:

-Galiba anlamadı… Diyerek kendisini tek-
rar çağırdı.
-Ne demek istediğimi anladınız mı? Diye 
sordu, Komutan cevap verdi,
-Evet efendim ölmemizi emrediyorsunuz.

Yine Anafartalar’dayız. Mustafa Kemal’in 

emrinde 6 binden az Türk Askeri, 36 yedi 
buçukluk top ve 21 adet makineli tüfek var. 
Düşman en az 30 bindir. Bu kuvvetler 24 
adet Harp Gemisine sahiptir. Taarruza ge-
çen düşman bu hareketinde başarılı olur-
sa, Çanakkale Boğazını savunmak ihtimali 
yok olurdu. Mustafa Kemal savunmada ka-
lamazdı. Ölüme atılmak, düşmanı şaşırt-
mak ve sendeletmek gerekiyordu. Taarruz 
emrini verdi. Siper içinde bütün subay ve 
askerlerin kımıldamadığını gördü. Musta-
fa Kemal ön sipere girdi. Askerlere konu-
şur gibi:

-Hiç çekinmeyiniz, ben biliyorum düşman 
zayıf ve korkaktır. Ben tek yürüyeceğim. 
Acele etmeyin… Tam fırsatı gelince kırba-
cımı kaldıracağım, o zaman arkamdan ge-
liniz… Düşman sipere birkaç metre mesa-
fede idi. Mustafa Kemal bütün tehlikeyi 
göze alarak sürtüne sürtüne siperin üstü-
ne çıktı ve yattı. Sonra kırbacı ile işaretini 
verdi. Kısa bir andan sonra askerler komu-
tanlarını geride bırakarak düşman siperle-
rine girdiler. Mustafa Kemal içeriye doğru 
sıyrılarak sipere girmişti. Vücutlara sapla-
nan süngülerin boğuk hırıltılarını işitiyor-
dur. Bir İngiliz Komutanı ve harekette ba-
şarısızlıklarını özürlü göstermek için,

-Türkler kovanlarından boşanan arılar gibi 
hücum ettiler… Dedi

*Ölüme giden bu akının bir kısmı kıyıla-
ra kadar uzanmıştı. Daha sonra düşman 
Conkbayırı’nı denedi. O kadar ateş açıldı 
ki Mustafa Kemal’in ayak basıp da bir çe-
lik parçası olmayan bir karış toprak kal-
mamıştı. Ölüme doğru insanların kan akıt-
tığı bu çarpışmalardan birinde düşman 
durmuş, fakat bütün askerler can vermiş-
ti. Tüfekleri ellerinde öyle yatıyorlardı ki 
düşman hücumunu bekleyen canlı bir kıta 
görünüşünde idiler. Mustafa Kemal’in ya-
nına gelen yüksek komutanlardan biri,

-Kuvvetleriniz nerede? Diye sordu. Musta-
fa Kemal,
-Kuvvetlerim mi ? Işte bu yatan ölüler… 
Dedi, Ilerideki şehit saflarını gösterdi.

Arıburnu’nda durum nazikleşince Mustafa 
Kemal İstanbul’daki Başkomutanı ile doğ-
rudan doğruya telgraflaşıyordu. Gelibolu 
Kuvvetleri Komutanı Alman Generalinin 
karargahı ise çok uzaklarda idi. Muharebe-
ler arasında Mustafa Kemal’i aradı. Sordu:

-Durumu nasıl görüyorsunuz; Nasıl bir ted-
bir düşünüyorsunuz? Mustafa Kemal:
-Durumu nasıl gördüğümü daha önce bil-
dirmiştim. Tedbire gelince şimdiye kadar 
alınacak olanlar alınmıştır. Şimdi alınacak 
tek bir tedbir vardır.
-Nedir bu tedbir?
-Emrinizdeki kuvvetleri emrime veriniz.
Komutan alaylı bir dille
-Çok gelmez mi?
Mustafa Kemal olanca ciddiliği ile cevap 
verdi.
-Az gelir!!!

Mustafa Kemal o cehennem ateşi altında 
bile yaşama adetlerini bozmadı. Toprak al-
tındaki Komutanlık Karargahı, evindeki 
odası gibi döşeli idi. Bir aralık İstanbul’dan 
Ayan ve Meclis azalarından bir heyet, as-
kerleri ziyaret etmek üzere Çanakkale Cep-
hesine yollanmıştı. İçlerinden biri,

-Gelibolu Yarımadasına yaptığımız bu kısa 
seyahat Ayan Azasından birini bilhassa ür-
kütmüştü. Zavallı adam her top gürleyişin-
de bir defa sıçrardı.
-Canım efendim, biz muharebe etmeye mi 
geldik? Ne işimiz var bu cehennemde… 
diye bağırıp durdu.

Nihayet Anafartalar’a vardık. Henüz Albay 
rütbesinde bulunan Mustafa Kemal grup 
komutanı idi. Ziyaretçilerden biri kararga-
hı tasvir eder.

-Karargah şimdi gözümün önündedir. Ade-
ta köşk gibi bir şeydi. Kendimizi bir an İs-
viçre dağlarında sandık. Her şey öyle yerli 
yerinde idi ki, top sesleri işitmesek ken-
dimizi gezmede zannedecektik. Karargah 
kesilmiş odunlarla yapılmıştı. Sanki mu-

harebe etmek için değil de, huzur içinde 
denizi seyretmek için gibi… Karargah ka-
meriye biçiminde bir zeminlikti. Musta-
fa Kemal ölüm karşısında bile hayat ya-
ratıyordu. Mustafa Kemal heyet azasına 
karargahı gezdirdikten, hareketler hakkın-
da açıklamalar yaptıktan sora bizi hazır-
lattığı yemek sofrasına davet etti.

Rakipleri, hatta düşmanları da olsa İstan-
bul Hükümetindekiler ve Harbiye nezare-
tindekiler Mustafa Kemal’e derin bir say-
gı duyuyorlardı. Çünkü o harp, İstanbul’un 
Kurtuluş Savaşı idi. Hükümet devlet mer-
kezini Anadolu’ya taşımak için hazırlanı-
yordu. Padişahı Eskişehir’e götüreceklerdi. 
Saray yaklaşan tehlike karşısında yas için-
deydi.

Mustafa Kemal Albaylığa ve Grup Komu-
tanlığına, o yaşta bu kahramanca zaferle-
ri yüzünden yükselmişti. Düşman durmuş, 
yıpranmış ve en nihayet geri çekilmişlerdi. 
Bu olay, Çanakkale muharebesini açmak 
için ısrar eden İngiliz Nazırı Churchill’in 
istifasına sebep olmuş ve tarihe şöyle not 
eklemiştir.

Anlamıyor musunuz? Biz Çanakkale’de 
Türk’lerle savaşmadık. Allah ile savaştık. 
Tabi ki mağlup olduk.

-Türk’ler Çanakkale’yi zorlayan çağının en 
ileri tekniğine sahip güçler karşısında ade-
ta bir kale gibi dikilmişlerdir.

Orduda ve halk arasında Mustafa Kemal 
adı yayılmıştı. O, her tarafta bozgunlar ver-
diğimiz korkunç harp yıllarında karanlık 
içinde yol gösteren bir yıldız gibi parlıyor-
du. Bu şöhreti bile kıskananlar, o zaman 
çıkan resimli bir harp dergisinde Mustafa 
Kemal’in basılmak üzere bulunan resmi-
ni çıkartmak emrini verdiler ve onun yeri-
ne Alman Generali’nin fotoğrafını koydu-
lar. Ancak O’nun askeri dehasına, karakter 
kuvvetine ve yiğitliğine inanmayan kalma-
mıştı. O, nişan madalyalarını, ordu ve halk 
saygısını politik yollardan değil, şerefli 
meslek ve ahlak başarıları ile kazanıyor-
du. Harp içindeki sefaletler, cephelerdeki 
bozgunlar halkı ve aklı erenleri iktidardan 
soğutmuş olduğu için, gönüller harp poli-
tikasının ve hükümetinin muhalifi de oldu-
ğunu bildikleri Mustafa Kemal’e dönmüştü. 
Resmi edebiyat O’nu elinden geldiği kadar 
unutturmaya ve gölgede bırakmaya uğraşı-
yordu. Yine de bu ölüm günlerinde bu bü-
yük askere vazife vermekten kimse kaçın-
mıyordu. O ise vazife aldıkça pırıldıyordu.

ÇANAKKALE SAVAŞLARININ SONUÇLARI

Çanakkale Savaşlarında yenilen düşman 
8/9 Ocak 1916 da topraklarımızı terk edip 
giderken 252 gün süren tarihin en kanlı sa-
vaşlarından biri TÜRK zaferi ile sona er-
miştir.
1. Kanlı Savaşlarda yarım milyon insan ha-

yatını kaybetti. Türkler 260.000 kayıp 
verdi.

2. Rusya yardım alamayınca Çarlık Reji-
mi yıkıldı. Ekim 1917 de Bolşevik İhtila-
li oldu. Komünistler yönetime geldi. Yeni 
Yönetim Brest Litovsk Antlaşması ile sa-
vaştan çekildi.

3. Birinci Dünya Savaşı 2 yıl daha uzadı.
4. Mustafa Kemal ismi tarih sahnesine ya-

zıldı. Türk’lerin Dünya Sahnesinden sili-
nemeyeceği gerçeği tüm uluslarca kabul 
gördü.

5. Bulgaristan İttifak Devleri yanında sava-
şa girdi. Böylece Almanya ile kara bağ-
lantısı kuruldu.

6. Osmanlı Devleti’nin başarılı olduğu tek 
cephedir.

Anadolu’daki Türklüğün var oluş hikaye-
sine bir yolculuk yaptık. Elbetteki bu zafer 
bir sonuç değil bir başlangıç olmuş, Kurtu-
luş Savaşımıza ilham vermiştir. Serüveni-
miz 29 Ekim 1923 yılında TÜRKİYE CUM-
HURİYETİ kurularak doruğa ulaşmıştır. Ve 
Türkiye Cumhuriyeti her şeye rağmen ile-
lebet payidar kalacaktır.

- ESENGÜL ORHAN
 -

Öğrenci Velisi
Atılım Haber Muhabiri

2
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AŞIK VEYSEL’İ
ATILIM

UNUTMADI
Atılım Üniversitesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Türk Halk 
Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun ölüm yıldönümü kapsamında, Aşık Veysel Oda 
Orkestrası’nın katılımıyla ‘Dostlar Beni Hatırlasın’ isimli dinleti gerçekleşti. 
Dinleti, 28.03.2019 tarihinde saat 13.00 da Kemal Zaim Sunel Konferans 
Salonu’nda yapıldı. 

Dinletiye genç, yaşlı büyük ilgi gösterdi; ka-
tılım ise yüksek oldu. Orkestra, Aşık Vey-
sel’in ‘Genç Yaşında Felek Vurdu Başıma, 
Uzun İnce Bir Yoldayım ve Kara Toprak’ ve 
diğer eserlerini de seslendirerek, dinleyici-
lere duygusal dakikalar yaşattı.

Aşık geleneğinin büyük temsilcisi, Türk 
halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu,1894’te Si-
vas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan kö-
yünde dünyaya geldi.

Karaca lakaplı bir çiftçi olan Ahmet Efendi ile 
Gülizar’ın oğullarıydı. Aşık Veysel, o dönem-
lerde Sivas yöresini kasıp kavuran çiçek has-
talığı nedeni ile iki kız kardeşini kaybetmiş-
ti. Bu hastalık sadece kız kardeşlerini elinden 
almamıştı Küçük Veysel’in, aynı zamanda iki 
gözünü de kaybetmesine sebep olmuştu.

1901 yılında yaşadığı acı olayı şöyle anlat-
maktadır: “Çiçeğe yatmadan evvel anam 
güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni 
çok seven Muhsine Kadın’a göstermeye git-
miştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gün-
dü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. 
Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmış-
tım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek 
beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan 
olacak, perde indi. O gün bu gündür dünya 
başıma zindan.”

Veysel’in tedavi ile görme şansı olan sağ 
gözünü de, babasının değneğinin ucu gir-
mesi sonucu tamamen kaybetti.

Veysel bu olaydan sonra iyice içine kapan-
mıştır. Kardeşleri Ali ve Elif’in yardımlarıy-
la artık dolaşmaya ve ihtiyaçlarını gider-
meye başladı. Gözlerini kaybeden oğlunun 
oyalanması için ona bir bağlama arma-
ğan eden babası sayesinde müzikle tanıştı. 
İlk dersini Çarmışıhlı Ali Ağa’dan öğrenen 
Veysel, o dönemde bilinen ozanların türkü-
lerini çalmaya başladı ve kendini bu konu-
da giderek geliştirdi.

Köydeki tüm gençler ve kardeşi Ali sefe-
re katılmış; Hocası Çarmışıhlı Ali’nin yar-
dımıyla Pir Sultan Abdal, Karaoğlan, Dertli, 
Rühsati gibi ozanların dünyalarıyla tanışan 
Veysel, köyde yalnız kalmanın üzüntüsüyle 
tek başına kalmıştır.

Hissettiklerini şu dizelere dökmüştür: 
“Ne yazık ki bana olmadı kısmet
Düşmanı denize dökerken millet
Felek kırdı kolumu, vermedi nöbet
Kılıç vurmak için düşman başına.
Bugünler müyesser olsaydı bana
Minnet etmez idim bir kaşık kana
Mukadder harici gelmez meydana
Neler geldi bu Veysel’in başına”

Aşık Veysel, Esma adında bir kızla anne-
si ve babası tarafından evlendirildi. Sonra-
sında dünyaya gelen oğlunu henüz 10 aylık-
ken kaybetti, 1921’de annesini, kısa bir süre 

sonra da babasını yitirdi. Sonrasında tarla-
larında çalışan bir tarım işçisi Veysel’in eşi 
Esma ile kaçtı. Veysel, Esma’dan olan 6 ay-
lık kızıyla tek başına kaldı. Fakat kızını da 
2 yıl sonra kaybetti.

İkinci eşi Gülizar’la evlenen Veysel, 1931 yı-
lında Sivas Lisesi’nde edebiyat öğretmen-
liği yapan Ahmet Kutsi Tecer’le tanıştı ve 
aynı yıl Halk Şairleri Bayramı’na katıldı. 
1933’te ise Ahmet Kutsi Tecer’in isteğiy-
le diğer halk ozanları gibi o da Gazi Musta-
fa Kemal hakkında bir şiir yazdı. Böylelikle 
“Atatürk’tür Türkiye’nin ihyası” sözleriyle 
başlayan ilk şiirini yazdı.

Şiiri beğenilip de Ankara’ya gönderilmek 
istendiğinde, arkadaşı İbrahim ile birlikte 
Ankara’ya doğru yola çıktı. 3 ay süren yaya 
yolculuklarının sonunda Ankara’ya ulaş-

tı ve burada bir yakınlarının evinde 45 gün 
misafir oldu. Ne var ki karşısına çıkan en-
geller onun Mustafa Kemal Atatürk’e ulaş-
masına izin vermedi, fakat şiiri Hakimiyet-
i Milliye gazetesinde 3 gün yayımlandı.

Ankara’da bulundukları sırada Halkevi’nde 
konser verme fırsatı bulan Veysel ile yol ar-
kadaşı İbrahim, buradan aldıkları parayla 
köylerine geri dönebildiler. Köye döndükten 
sonra yine Ahmet Kutsi Tecer’in yardımıy-
la Köy Enstitülerinde saz hocalığı yapma-
ya başlayan Veysel, şiirini sürekli geliştirdi. 
Öyle ki 1965’te kendisine özel bir kanunla 
“anadiline ve milli birliğe yaptığı katkılar-
dan dolayı” 500 liralık aylık bağlandı.

Sazını elinden bırakmayan usta, 21 Mart 
1973’te güneş doğmadan birkaç saat önce do-
ğum yeri olan Sivrialan’da hayata veda etti..

- SENA GELAL -

- FATMA BAHÇE -

Aşık Veysel Oda Orkestrası Atılım Üniversitesi Konseri
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DÖRT BÜYÜK OTEL ZINCIRI’NIN TÜRK YÖNETICILERI

ATILIM’DAYDI!

Panele, Sheraton Ankara Hotel & Conventi-
on Center’ın Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, 
Mövenpick Hotels Ankara’nın Genel Müdü-
rü Atakan Turhan, Swiss Hotel Ankara’nın 
Genel Müdürü Savaş Çolakoğlu, Radisson 
Blu Hotel Ankara Genel Müdürü Atilla Ay-
tun konuşmacı olarak katıldı. Panelistlere 
birlikte, bu otellerin insan kaynakları de-
partman yöneticileri de etkinlikte yer aldı-
lar. Atılım Üniversitesi öğrencilerinin yanı 
sıra, TÜRSAB Lisesi, Çankaya IMKB Lisesi 
ve 100. Yıl Meslek Liseleri’nin son sınıf öğ-
rencileri de katılımcılar arasındaydı.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Birkan’ın moderatörlüğü-
nü üstlendiği panel, Turizm Kulübü Başka-
nı Hazel Sağlam’ın açış konuşması ile baş-
ladı. 

“GENÇ TURIZMCILER ÇOK 
AVANTAJLI”

Tanıtım ve açış konuşmalarının ardından, 
Prof. Dr. İbrahim Birkan panelin katılımcı-
lar bakımından çok yararlı olacağını belirt-
ti. “Dünya’da çok büyük değişiklikler olu-
yor. Şu anda gayrısafi global hasılasının % 
65’i hizmet sektöründen sağlanıyor. Bu sek-
törlerin içinde birinciliği % 25’lik bir payla 
turizm sektörü üstleniyor. Ileride genç ar-

kadaşlarımız bu sektörde istihdam edile-
cek ve diğer sektörlere nazaran çok cid-
di bir avantaja sahip olacaklar. Turizm’de 
uluslararası otel zincirlerinde çok önemli 
görevlere gelebilme şansları var” dedi. 

YAKIN GELECEKTE TURIZM
Prof. Dr. İbrahim Birkan panelistlere, “Yakın 
gelecekte turizm nasıl olacak? Y ve Z ku-
şağı nesilleri otellerimizde memnun ede-
bilmek için, yeni müşteri tipine göre nasıl 
genç otelciler yetiştirmeliyiz?” sorusunu 
yöneltti, sözü ilk olarak Sinan Köseoğlu’na 
aldı. Köseoğlu, “ Gözlemlediğim kadarıy-
la, kendi zincirim de dahil olmak üzere tüm 
zincirlerde ‘Yeni kuşaklara nasıl hitap ede-
riz?’ sorusu ile, ‘Yeni kuşakla birlikte nasıl 
çalışabiliriz?’ sorusu bütünleşiyor. Çünkü 
yeni kuşak müşterilerimiz, 2025’te Dünya 
otel müşterilerinin % 43’ünü oluşturacak, 
dolayısıyla otelcilik portföyünü devrala-
caklar. Turizm acentaları yavaş yavaş kay-
bolacak, çünkü artık bileti nereden aldığı-
nızı bile bilmiyorsunuz. Bizde rezervasyon 
yapmanız halinde, normalde resepsiyona 
gidip bilgilerinizi vermeniz gerekirken, re-
sepsiyona uğramadan odaya çıkma avanta-
jı mevcut… Dedi.

TURIZM SEKTÖRÜ TEKNOLOJI 
ILE ŞEKILLENIYOR

Konuya ilişkin olarak Atakan Turhan ise, 
sektörün değişimine bakıldığında tekno-
lojinin hem müşteriler, hem de çalışanlar 
açısından göz ardı etmenin imkansız ol-
duğunu belirtti. “Her şey otomatikleşti, her 
şey daha profesyonel hale getirildi, her şey 
daha çabuk yapılabilir hale geldi ve beklen-
tiler de bu yönde şekillendi.” Diyerek tüm 
zincirlerin teknolojiye yatırım yaptığını 
iletti. 

Sağlıklı yaşamla ilgili değişen trendler ol-
duğunu, otele gelenlerin artık ne yedikle-
rini, kaç kalori olduğunu, organik olup ol-
madığını, sağlığa zararlı olup olmadığını, 
glutensiz, alerjik olup olmadığını merak 
ettiğini ifade eden Turhan, “Daha orijinal, 
daha yerel tatlar beklentisi mevcut, yiye-
cek-içecekte sağlık üzerine beklentiler var” 
dedi. 

 “SOSYAL MEDYAYA RAĞMEN 
INSANLAR BIRBIRINDEN UZAK”

“Sosyal medya hayatımıza çok girdi, sos-
yalleşiyoruz ancak yalnızca elektronik or-

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Turizm Kulübü’nün organize 
ettiği “Uluslararası Otel İşletmelerinde Genç Turizmciler İçin Kariyer Fırsatları” Panel’i 29 
Nisan 2019’da Kemal Zaim Sunel Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Atılım Haber etkinliği 
yerinde takip etti.        Fotoğraf: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

- CENK DOĞU -

Atakan Turhan – Mövenpick Hotels Genel Müdürü, Sinan Köseoğlu – Sheraton Ankara Hotel&Convention Center Genel Müdürü, Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, Savaş Çolakoğlu – Swissotel Ankara Genel Müdürü, Atilla Aytun – Radisson Blu Hotel Ankara Genel Müdürü

tamda. Insanlar birbirlerinden uzaklaşı-
yorlar. Dolayısıyla otellerde ortak sosyal 
alanlar git gide artmaya başladı. Birbirleri-
ni tanımayan insanlar aynı masada oturup 
birlikte yemek yiyor, beraber spor yapıyor, 
beraber oturup çay içiyor, içkisini yudum-
luyor. Değişen misafir taleplerine, biz de de-
ğişen personelle birlikte cevap vermeye ça-
lışıyoruz şeklinde özetleyebilirim” dedi.

Söz alan Atilla Aytun, gelişen teknoloji ile 
birlikte ‘Casual Workspace’ konseptinin 
geliştiğini vurguladı. Daha rahat çalışma 
ve oturma alanlarının otellerde görülme-
ye başlandığını aktardı. “Tamamen bu kon-
septte, daha rahat oturulacak, rahat sandal-
yeler, bar, lobi gibi müşterilerin daha çok 
vakit geçirdiği, ayağını uzatabileceği şekil-
de otelimizi yakın zamanda yeniledik. Es-
kiden daha klasik mobilyalar kullanılırken, 
artık televizyonun karşısında nasıl daha 
rahat çalışılabilir, oturulabilir gibi şeyleri 
düşünüyoruz. Örneğin priz sayısı. Çok basit 
bir detay ama tüm oteli prizle donattık; çün-
kü herkes bunu istiyor.” Diyerek otel zincir-
lerinin bu değişikliklere kayıtsız kalmama-
sı gerektiğini aktardı. 

Swiss Hotel Ankara’nın genel müdürü Sa-
vaş Çolakoğlu, “Aslında Atılım Üniversite-
si’ne yabancı değilim, part-time öğretim 
görevlisiydim. Burada ön büro derslerine 
geldim, arkadaşlarımla bilgi ve tecrübeleri-
mi paylaştım.” dedi ve yeni kuşak müşteri 
tipine dair görüşlerini paylaştı. 

“YENI KUŞAĞIN DERDINI, 
TALEPLERINI ANCAK YENI 
KUŞAK ANLAYABILIR”

Yeni kuşak müşteri tipine alışmanın ken-
disi için zor olduğunu ifade eden Çolakoğlu, 
“Yeni kuşağın istediği şeyler genel anlam-
da bize ters geliyor, anlamıyoruz. O yüzden 
yeni kuşak müşteri için, sizlere ihtiyacımız 
var arkadaşlar. Yeni kuşak müşterinin istek-
lerini, taleplerini sizler bizlerden daha iyi an-
layabilirsiniz. Bu okuldan mezun olduktan 
sonraki süreçte çok acil olarak bizim yanımı-
za gelmelisiniz ki, biz de hizmet standart ve 
kalitemizi üst seviyelere taşıyabilelim.” Di-
yerek geleceğin turizmcilerini hızlı bir şekil-
de sektöre adım atmaya davet etti ve ekledi : 
“Yeni kuşağın derdini, taleplerini ancak yeni 
kuşak anlayabiliyor.”

Çok renkli geçen panel sonrası, dört öğren-
ciye brunch armağan edildi ve öğrenciler 
ustalar ile yüzyüze konuşma, tanışma fır-
satı elde ettiler. 
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Atılım Üniversitesi Spor Salonu ve Kadriye Zaim konfe-
rans salonunda 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen or-
ganizasyona 48 firmanın temsilcileri katıldı. Katılımcı 
firmalar arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Medicana 
Hastanesi, MAG Medya, Decathlon ve daha bir çok sek-
törün lokomotifi ya da yükselen değeri olan kuruluş yer 
aldı. Çeşitli topluluklardan 33 öğrencinin de gönüllü ola-
rak görev aldığı etkinlikler, sabah saat 09:00’da başlaW-
yarak akşam saat 17:00’ye kadar ziyaretçilerini ağırladı. 
Firmalar spor salonunda açtıkları standlarda öğrenci-
lerin merak ettiği soruları cevaplandırdı. Mezun olduk-
larında çalışacakları şirketlerin temsilcileriyle bir çatı 
altında buluşma imkanı bulan öğrencilerin, ‘Kariyer 
Günleri’ne ilgisinin de oldukça fazla olduğu gözlendi.

Organizatörlerden Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Ko-
ordinatörü Selin Tefil, ‘Kariyer Günleri’ ile ilgili düşün-

celerini aktardı: “Yüzlerce öğrenci ve mezunumuzun 
katıldığı Kariyer Günleri’nde farklı sektörlerden gelen 
profesyoneller, öğrenci ve mezunlardan neler bekledikle-
rini, bulundukları sektörün gelişmekte olan alanlarının 
neler olduğunu ve staj/iş arayanların bu süreçte kendi-
lerini hangi yönde geliştirmelerinin faydalı olabileceği-
ni stantlarını ziyaret edenlerle paylaştılar. Mezunlarla 
Iletişim Ofisi’nin de katkı sağladığı etkinliğe mezunla-
rımızdan firma sahibi olan katılımcıların da yer alarak 
öğrencilerimize deneyimlerini aktarması da kendi işini 
kurmak isteyen öğrencilerimiz için ilham verici oldu. Bu 
etkinlik öğrenci ve mezunlarımız için güzel bir fırsat ol-
duğu kadar, Kariyer Günleri'ne katılan firmalara da ara-
dıkları genç yetenekleri, belki de, buradaki bir sohbet es-
nasında bulma fırsatı yaratmıştır.”

Fuar alanında öğrenciler firmaların bünyelerindeki kari-
yer ve staj fırsatlarını düzenlenen mülakatlar, atölyeler 
ve standlarda yüzyüze yaptıkları görüşmelerle deneyim-
lendiler. Yine etkinliğe katılan başarılı mezunlarla yap-
tıkları konuşmalar özellikle mezuniyet sonrası kısa ve 
orta vadedeki planlarını şekillendirme konusunda yarar 
sağladı.

Kadriye Zaim salonunda ise iki gün boyunca süren se-
miner programları yer aldı. Burada katılımcı firmaların 
temsilcileri gerek firmalarının kurumsal kimlikleri, ge-
rekse kendi tecrübeleri ile ilgili zengin sunumlara imza 
attılar. Çarşamba günü EPE Hukuk Bürosu adına Av. Ali-
can ERTAŞ, MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu, 

Atılım Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü, 
Sosyal İşler ve Spor Direktörlüğü ile Atılım Üniversitesi Mezunlarla İletişim 
Ofisi işbirliğiyle bu sene ilki düzenlenen "Kariyer Günleri" sektörden önemli 
firmaların insan kaynakları temsilcileri ile Atılım Üniversitesi öğrencilerini 
bir araya getirdi.     Fotoğraf: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil

KARIYER GÜNLERI

ATILIM ÜNIVERSITESI

Kariyer Günleri Organizasyon Ekibi

Yurtbay Seramik İnsan Kaynakları Uzmanı Semih ÇO-
BAN, Yenibiriş.com İç Anadolu Bölge Yönetmeni Öz-
lem ŞEN ve UCAM Türkiye Temsilcisi Caner OKUTAN; 
Perşembe günü ise Bayındır Sağlık Grubu adına Gökçe 
YALMAN, Microsoft Teknik Hesap Yöneticisi Büşra KA-
MİLOĞLU, Ankara Patent Hukuk Birimi adına Av. Gözde 
EKER & Deniz YILMAZ, Türk Hava Yolları İstihdam Baş-
kanlığı Uzmanı Hakan EFENDİ ve E-PTT AVM Genel Mü-
dür Yardımcısı Merve Günal İPEK sunum yaptılar.

Düzenlenen sertifika programı “Kariyer Günleri”ni tek 

yönlü olmaktan kurtaran diğer bir etken oldu. Fuar ala-
nına gelen öğrenciler ilk olarak organizasyona kayıt ol-
dular. Kayıt sonrasında kendilerine kariyer günleri pa-
saportu verildi. Bu sayede katılımcılar dahil oldukları 
görüşmeleri ve katıldıkları seminerleri bu pasaporta iş-
lediler. Organizasyon sonrasında yeterli düzeyde aktif 
olan öğrenciler sertifika almaya da hak kazandı.

“Kariyer Günleri” katılımcıları fuar alanına CV’leriyle 
birlikte geldiler. Burada düzenlenen mülakat simülas-
yonlarıyla hem mezun olup sektöre atılmışcasına ter-
lediler, hem de sektörün önemli firmalarının temsilcile-
riyle tanışıp CV’lerini bırakmış oldular. Bu sayede alınan 
CV’lerin veri tabanlarına işlenerek ileride doğacak po-
zisyonlar için değerlendirilme şansları doğdu. Koor-
dinatör Selin Tefil bu konuyla ilgili olarak da, “Normal 
şartlarda kariyer portalları üzerinden yapılan iş başvu-
ruları milyonlarca CV arasında kaybolabilirken Kariyer 
Günlerinde öğrenci ve mezunlarımız firma temsilcile-
ri ile doğrudan iletişim kurarak, kendilerini ve yetenek-
lerini tanıtma şansı bulduğu; ayrıca bir iş ağı (network) 
oluşturmakla da yine öğrenciler için avantaj sağlandığı 
düşüncesindeyim” dedi. Mülakat simülasyonları 11 Ni-
san Perşembe günü Bilişim A.Ş., Proven Bilişim, Netgsm, 
Düzakın Psikoloji, Decathlon, Mia Teknoloji ve Bayındır 
Sağlık tarafından düzenlendi.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan, ‘Kariyer Günleri’nin 
ikincisinin yeni fikirler ve daha geniş bir katılımla dü-
zenleneceğinin altını çizen Tefil, Atılım Üniversitesi öğ-
renci ve mezunlarına katkı sağlayacak etkinliklerin sü-
receğini kaydetti.

Yurtbay Seramik İnsan Kaynakları Uzmanı Semih ÇOBAN

MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu

- H
EYSEM SEVGİ -



10

27-30 Mart Kütüphane Haftası çerçevesinde gerçek-
leştirilen etkinliklerden biri ise ‘1K-1K Kitap Okuyo-
ruz’ etkinliği oldu. Etkinlik, Atılım Üniversitesi Kad-

riye Zaim Konferans Salonu’nda, saat 
12.30-13.30 arasında yapıldı.

Etkinlik, Kurucu Koordinatör Prof. Dr. 
Hasan Akay’ın konuşmasıyla başla-
dı. Akay, konuşmasında; başlattığı 
öğrenci odaklı programlardan bah-
setti. İçinde, 50 İz Bırakan Öğrenci 
projesi gibi birçok projenin daha bu-
lunduğu programlardan birinin ise 
1K-1K projesi olduğunu belirtti. Aynı 
zamanda Prof. Dr. Hasan Akay 1K-1K 
projesinin amacından, kitap seçilme 
sürecinden ve program kapsamında 
yapılacak olan diğer etkinliklerden 
söz etti. Projenin amacını ‘Öğrencile-
rin çok yönlü olmasını sağlamak ve 
kitap okuma kültürünü geliştirmek’ 
olarak belirtirken, yapılacak diğer et-
kinliklerden birinin Hazırlık Okulu öğrencilerinin hazır-
layacağı, kitabın konusuyla ilgili bir tiyatro gösterisi ol-

duğunu söyledi. Program kapsamında, 5 Nisan 2019 günü 
bir etkinlik daha yapılacağından ve etkinlikte, Mülksüzler 
kitabının çevirmeni Levent Mollomustafaoğlu’nun Sky-

pe uygulaması üzerinden toplantıya 
katılımıyla, kitap ile ilgili bir söyleşi 
ortamı düzenleneceğinin müjdesini 
kitapseverlere verdi.

Akay, herkesin Kütüphane Haftası-
nı kutlayarak konuşmasını bitirdi. 
Prof. Dr. Hasan Akay’ın ardından Atı-
lım Üniversitesi Modern Diller Bö-
lüm Başkanı Öğr. Gör. Feride Güven, 
konuşmasını yapmak üzere kürsü-
ye çıktı. Espirili diliyle dinleyicile-
ri gülümseten Güven, ileri tarihlerde 
yapılacak olan diğer etkinliklerden 
bahsetti ve program sürecinde, ken-
dilerine destek olan tüm kurumlara, 
birimlere ve kişilere teşekkürlerini 
sundu.

Güven’in sonrasında Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Sevil Yıl-
dız, yaptıkları çalışmalar ve okuma grupları hakkında bil-

BİR KİTAP BİR KONU 
Atılım Üniversitesi tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen 1 Kitap 1 Konu projesinin 
etkinlikleri devam ediyor. 2018-2019 akademik yılında sekizincisi gerçekleşen projenin, 
okunmak üzere seçilen kitabı Ursula K. Le Guin’in Mülksüzler isimli kitabı oldu. Proje 
kapsamında birçok etkinlik ve söyleşi düzenlenmeye devam ediliyor.

Program kapsamında 2018-
2019 akademik yılın da 
okunmak üzere seçilen 

kitap Ursula K. Le Guin’in 
Mülksüzler isimli kitabı oldu. 

Soldan Sağa- Program sunucusu, Enver Yunusoğlu, Feride Güven, Berkay Doğançay, Ladan E. Safaı

Kurucu Koodinatör Prof. Dr. Hasan Akay

Modern Diller Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Feride Güven

- SENA GELAL -

giler verdi ve projenin amacını ‘paylaşmayı ve sosyalleş-
meyi arttırmak, hep birlikte bir şey yapıyor olmak’ olarak 
ifade etti. Yıldız’ın konuşmasının ardından tüm ulus-
la eş zamanlı olarak okuma saati başladı. Okuma saa-
ti 15 dakika sürdü. Tüm izleyenlere Mülksüzler kitabın-
dan bir kesit dağıtıldı. Sonrasında verilen kesiti okuyan 
herkes kitap ile ilgili izlenimlerini küçük kağıtlara yazdı 
ve kağıtlar program afişlerinin üstlerine asıldı. Etkinlik-
te, program afişinin tasarımcısı Atılım Üniversitesi Grafik 
Tasarımı bölümü öğrencisi Berkay Doğançay da vardı. Do-
ğançay’a ödülü teslim edildi. Program sonunda dağıtılan 
kitap kesitlerinin üzerindeki numaralar ile bir çekiliş ya-
pıldı, kazananlara armağanları verildi. Etkinlik çay ,kah-
ve ve kuru pasta ikramlarıyla sona erdi.

Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Sevil Yıldız
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FIZIK-MATEMATIK-KIMYA 
YARIŞMASI YAPILDI

LISELER ARASI 

Ankara Atılım Üniversitesi kurulduğu yıldan itibaren sosyal sorumluluk 
projelerine de destek olmak amacıyla birçok etkinlik düzenledi.
Fotoğraf: Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörlüğü

Bunlardan en önemlisi de, Ankara İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün destek ve katkılarıyla düzenlenen orta 
öğretim kurumları Matematik- Fizik- Kimya yarış-

malarıdır. Bu yarışmaların amacı; Orta öğretim kurumla-
rı öğrencilerine matematik, fizik, kimya sevgisinin aşı-
lanması, temel bilimin eğlenceli dünyasından örnekler 
gösterilmesi, öğrencilerin bilgilerini değerlendirmeye kat-
kı sağlanması ve özgüvenlerinin artırılması, öğrencilere 
üniversite ortamının tanıtılması, okullar arasında yarışma 
sebebiyle sosyal bir ortam oluşturulması ve Atılım Üniver-
sitesi ile öğrenciler ve okullar arasında bir köprü kurulma-
sıdır. 

Atılım Üniversitesi temel bilime olan ilginin azalmasın-
dan dolayı yarışmalar düzenleyerek, katkı sağlamak ama-
cıyla ilk olarak 2009 yılında matematik yarışması ile baş-
lattı. Yarışma sadece Gölbaşı’nda bulunan liseler arasında 
yapıldı. Üç kez yapılan yarışma daha sonra tüm Ankara 
geneline yayıldı. 

 LISELER ARASI 7. FIZIK YARIŞMASI 
Gençlere fiziğin bilimsel ve teknolojik gelişme içindeki 
önemini anlatmak ve temel bilimlere olan ilgilerini ar-
tırmak ve daha çok sevdirmek amacıyla üniversitemiz 
Fizik Grubu tarafından Ankara Ortaöğretim Kurumları 
arasında VII. Fizik yarışmasının eleme bölümü 26 Nisan 
2019 tarihinde yapıldı. Eleme bölümü sonunda ilk 8 sıra-
yı alarak finale katılmaya hak kazanan okullar alfabetik 
sıra ile şu şekildedir:

ANKARA FEN LİSESİ, ANKARA ÖZEL EVRENSEL FEN Lİ-
SESİ, GAZİ ANADOLU LİSESİ, ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI 
ÖZEL LİSESİ, ÖZEL BÜYÜK KOLEJ FEN LİSESİ, ÖZEL MU-
RADİYE SEVGİ İNCEK ANADOLU VE FEN LİSESİ , ÖZEL 
NENE HATUN KIZ FEN LİSESİ, ÖZEL NESİBE AYDIN FEN 
LİSESİ

Ankara ili liseler arasında VII. Fizik yarışmasının final 
bölümü 2 Nisan 2019 tarihinde yapıldı. 

Final yarışması sonunda ilk üç dereceyi sırasıy-
la;

Özel Nesibe Aydın Fen Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Özel 
Evrensel Fen Lisesi almıştır.

LISELER ARASI 10. MATEMATIK YARIŞMASI

Eleme sınavı sonucunda ilk sekize giren okullar alfabe-
tik sıra ile aşağıdaki gibidir. 

ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ, ANKARA FEN Lİ-
SESİ, CUMHURİYET FEN LİSESİ, ETİMESGUT FİNAL 
AKADEMİ OKULLARI, JALE TEZER FEN LİSESİ, ODTÜ GV 
ÖZEL LİSESİ, ÖZEL İNCEK OKYANUS KOLEJİ, TED ANKA-
RA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

Ankara ili liseler arasında 10.Matematik yarışmasının fi-
nal bölümü 3 Nisan 2019 tarihinde yapıldı. 

Final yarışması sonunda ilk üç dereceyi sırasıyla;

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Etimesgut Final Akade-
mi Okulları, Ankara Fen Lisesi almıştır.

LISELER ARASI 7. KIMYA YARIŞMASI 
Eleme sınavı sonucunda ilk sekize giren okullar alfabe-
tik sıra ile aşağıdaki gibidir.

ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ, ANKARA FEN Lİ-
SESİ, JALE TEZER FEN LİSESİ, ÖZEL ARI ANADOLU Lİ-
SESİ, ÖZEL KARİYER FEN LİSESİ, ÖZEL MURADİYE ER-
KEK FEN LİSESİ, ÖZEL NESİBE AYDIN FEN LİSESİ, ÖZEL 
ZEHRA FEN LİSEESİ

Ankara ili liseler arasında 7.Kimya yarışmasının final 
bölümü 4 Nisan 2019 tarihinde yapıldı. 

Final yarışması sonunda ilk üç dereceyi sırasıyla;

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Özel Nesibe Aydın Fen 
Lisesi, Özel Kariyer Fen Lisesi almıştır.

Yarışmada dereceye giren okul ekip öğrencilerine birin-
cilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları, okullarına ba-
şarı plaketi, ayrıca dereceye giren okul ekip öğrenci ve 
danışman öğretmenlerine farklı modellerde cep telefo-
nu hediye edildi. Ayrıca, finale katılan tüm okul öğrenci-
lerine plaket ve madalyaları sunuldu.

- AYLİN ŞİRİN -

 Bu yıl ise ilk elemeler için 26 Mart tarihinde 7.Fizik ya-
rışması, 27 Mart tarihinde 10.Matematik yarışması ve 28 
Mart tarihinde 7.Kimya yarışması yapıldı. Fizik Yarışması 
için 55 lise başvurdu,53 lise katıldı. Matematik Yarışması-
na 76 lise başvurdu, 68 lise katıldı. Kimya yarışmasına ise 
65 lise başvurdu,57 lise katıldı. 

Okullar yarışmaya, kayıtlı öğrencilerinden oluşan 3’er ki-
şilik takımlarla katıldı. Yarışma Eleme ve Final olmak 
üzere iki aşamadan oluşmakta. Eleme’de okullar aynı/ayrı 
salon(lar)da aynı anda yarışmaktalar. Bu aşamada okul-
lara 10 soru sorulmakta ve 60 dakika içinde bu soruların 
detaylı çözümlerini kendilerine verilen yanıt kağıtlarına 
yazmaları istenmektedir. 

Eleme sınav sonuçlarının jüri tarafından değerlendiril-
mesinden sonra ilk sekiz (8) sırayı alan okullar bir hafta 
içinde ilan edilir ve bu okullar Final yarışmasına katılma-
ya hak kazanır. Final yarışması jüri ve izleyicilerin bulun-
duğu bir salonda yapılır. Final yarışmasında her soru sı-
rasıyla takımlara sorulur ve puanlama yapıldıktan sonra 
diğer soruya geçilir. Soruların puanlamaları o soruya doğ-
ru yanıt veren ekiplerin sayısına göre değişiklik gösterir. 
Buna göre; Her bir sorunun puanı p, o soruya doğru yanıt 
veren ekiplerin sayısı n (n>0) olmak üzere, p=18-n şeklinde 
hesaplanır,Yarışma sonunda puan eşitliği olursa, eşit pu-
anlı ekiplere eşitlik bozulana kadar, üç yedek soru/prob-
lem sorulur. Üç yedek soru sonunda eşitliğin bozulmaması 
durumunda, eşit puana sahip ekiplerin eleme sınavların-
da aldığı puanlar dikkate alınarak sıralama belirlenir. Fi-
nal yarışması canlı olarak http://atilimtv.atilim.edu.tr/ ad-
resinden yayınlanır. 

Liselerarası Fizik, Matematik ve Kimya Yarışması Katılımcıları

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri Rektör Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğ’dan madalya ve sertifikalarını alırken
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ALI OSMAN ÖZTÜRK, “KENTSEL 
AKUPUNKTUR” KONFERANSI KAPSAMINDA 
MIMARLIK BÖLÜMÜ ILE BULUŞTU
26 Mart Salı günü Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, Armada,Tepe Prime, Maidan, Togo 
Kuleleri gibi birçok yapıtın mimarı olan Ali Osman Öztürk bu mimarilerin 
kentsel akupunkturdaki yerini ve önemini öğrencilerle paylaştı.

Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve 
Tekstil Tasarımı Bölümü Öğrencisi Mehmet Demir 2019 Koza Genç Moda 
Tasarımcıları Yarışmasında birinci oldu.      Fotoğraf: Mehmet Demir

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri 
(İHKİB) tarafından düzenlenen Koza Genç Moda Tasa-
rımcıları Yarışmasının 18 Nisan 2019’da, Zorlu PSM’de 

gerçekleşen final gecesinde Atılım Üniversitesi Güzel Sa-
natlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Moda ve Tekstil Ta-
sarımı Bölümü Öğrencisi Mehmet Demir, yarışmanın Bi-
rincisi oldu. 

Demir kendisini şöyle tanıttı, ”12. 08. 1995 tarihinde An-
kara’da doğdum. Lisede bilişim teknolojileri bölümünde 
okudum, daha sonra bilgisayar mühendisliğini kazandım 
fakat hayallerim arasında moda ve tekstil tasarımı bölü-
münde olmak vardı. Nü desen eğitimi aldıktan bir yıl son-
ra, Atılım Üniversitesi’nde Moda ve Tekstil tasarımı bölü-
münde eğitim hayatıma başladım ve şu an dördüncü sınıf 
öğrencisiyim” dedi. 

Yarışmaya hazırlanma sürecisinde gerek okulun gerekse 
hocalarının büyük katkısı olduğunu belirten Demir, ’’De-
senlerimi okulda aldığım ders sayesinde ortaya çıkardım, 
okul bana teknik bilgi ve sanatsal bakış açımın temelleri-
ni verdi ve daha sonrası iş bize kalıyor, hayal gücümüzü 
geliştirmek için daha fazla teknik bilgi edinmek için bir-
çok yerde bulunmamız gerekiyor. Okulumuz yarışmalar-

da bulunmamız için bize destek veriyor, tüm öğrencilerin 
bu fırsatı iyi bir şekilde değerlendirmesini öneririm” dedi. 
Yarışmaya hazırlanma sürecinde Seçil Store firmasının 
katkılarını da unutmayan Demir,‘’CO-OP projesinde bulun-
duğum Seçil Store firması bu konuda bana çok destekçi ol-
dular. Bilmediğim kapıları açtılar bana, kumaş tedarikleri, 
modelist, makinacılar hepsi bana yardımcı oldular. Olduk-
ça profesyonel bir şirket, her gün yeni bir şey öğrenme fır-
satım oldu ve daha öğreneceğim çok fazla şey var, bunun 
için gerçekten çok heyecanlıyım. Manevi duygularımın 
kuvvetlendiği bir yer olmuştur. Yol göstericilerim benim 
orada ailem gibiydiler. Secil Store firmasına sonsuz teşek-
kürlerimi sunarım; bana bu güzel günleri yaşattınız ve hep 
arkamda olduğunuz için’’ dedi. Böylesi büyük ve prestijli 
bir yarışmada olmanın önemine değinen Demir ‘’27.’si dü-
zenlenen Koza yarışması Türkiye’de moda sektörünün en 
önemli yarışmasıdır. Türkiye moda tarihini yazan yarış-
madır. Bu yarışmanın en güzel yanı ise en önemli moda ta-
sarımcıları ve firma sahiplerinin karşısına çıkıp onlardan 
eleştiri alabilme şansıdır. KOZA gerçekten profesyonel ha-
yata kapılarınızı açıyor, yarışma süreci oldukça kusursuz 
ve zor. Herkes çok çalışıyor, atmosferinde bulunmak bile 
beni çok mutlu etti; yeni bir deneyim bambaşka bir süreç. 
Koza yarışması moda tasarımcıları için destekleyici bir 
yarışma, çok büyük ödülleri bulunmaktadır. İlk yıl İstan-
bul Moda Akademisinde New Gen adı altında eğitim prog-
ramı, yabancı dil eğitim programı, yurt dışı master eğiti-
mi ve daha birçok olanak sunmaktadır‘’dedi. Yarışmada 
birinci seçilen tasarımlarının derin anlamları olduğunu 
belirten Demir‘’Afroamerika kökenli insanlardan ve ken-
di hayatımdan ilham alarak tasarladım. Önce kumaş de-
senlerimi hazırladım, kumaş desenlerimin içerisinde gizli 
semboller bulunmaktadır, renkli ve eğlenceli görüntüsü-
nün altında birçok drama ve acıyı işledim. Fakat ana me-
saj olarak renksizleştirilen bu dünyada bir arayış içindey-
dim; bariyerler yerine köprüler kurmayı istiyorum’’dedi. 

Tasarımlarının hikayesinden de bahseden Demir, ‘’Bu ko-
leksiyon benim kişisel duygularımla yön almış, toplum-
sal bazı konulara değinen, özel bir koleksiyondur. Bir nevi 
son aylardaki düşüncelerimin dışa vurumudur. Gün geç-
tikçe dünya daha iyi bir hal almıyor diye düşünüyordum 
uzun zamandır. Herkesin içinde bir ‘uyumsuzluk’ hissi 
var. Gerçek hayata uyum sağlayamıyordum ben de. Na-
sıl göründüğümüz ya da cüzdanlarımızla yargılandığımız 
bu günlerde, hayata baş kaldırmış bir haldeydim. Bu dü-
şüncelerim bana sanki hayatların değeri yokmuş gibi yıl-
larca oldukları kişilerden dolayı yargılanmış farklı etnik 
kökenli insanları hatırlattı. Duyduğum birçok öyküden il-
ham alarak bir desen tasarladım onlar için. Çünkü biliyor-
dum ki moda benim kendimi ifade biçimim, hayata kar-
şı defans mekanizmam. Geçmiş zaman ile konuşmamın 
nedeni, artık ötekileştirmelerin olduğu bir dünyaya inan-
mama isteğim. Desenlerimi tasarladıktan sonraki süreçte 
koleksiyonum çıkmaya başlarken aklımdaki tek düşünce 
insanlar ve kendim için yumuşak bir evren yaratma iste-
diğimdi. Çünkü hayatın bana yeni öğrettiği bir durum var. 
Eğer bulunduğumuz, her gün binlerce kötü haber alınan 
dünyadan çıkmak istiyorsak, bunun için bariyerler yerine 
köprüler kurmalıyız. Bu köprüler, sevgi dolu köprüler ol-
malı, insanları birbirine yakınlaştıran, evrensel bir dil ol-
malı. Bunun içinde yumuşak bir evren kurmalıyız. Bu ko-
leksiyon sadece etnik kökeni farklı insanlar için değil, 
kendini bir yere ait hissedemeyen, kayıp ruhlar için. Unut-
mayalım, hayatın nasıl olduğu değil, onu nasıl şekillendir-
diğimiz ve baktığımız önemlidir’’ dedi. Son olarak bundan 
sonrası için kariyer hedeflerinden de bahseden Demir ‘’Şu 
an okulumda son sınıf öğrencisiyim. Mezun olduktan son-
ra İstanbul’a taşınıp İMA’da 1 yıllık eğitimimi tamamlar-
ken bir firmada tasarımcı olarak çalışmaya başlayacağım. 
Daha sonra yurt dışı master eğitimim için London Collo-
ge’a gitmeyi planlıyorum. Heyecanlı bir süreç beni bekli-
yor diyebilirim’’ dedi. 

26 Mart Salı günü Kemal Zaim Sunel Konferans sa-
lonunda gerçekleştirilen etkinlikte ödüllü mi-
mar Ali Osman Öztürk “Kentsel Akupunktur” 

adlı sunumunu gerçekleştirdi. Yaptığı sunumda kentsel 
akupunktur isminin, akupunktur felsefesi ile analoji ku-
rularak oluşturduğunu belirten Öztürk, küçük noktalara 
dokunarak büyük bir etki bırakmak amacında olan aku-
punktur analojisini verdiği örnek görsellerle de açıkladı.

“Eskişehir yolu bir omurilik gibi uzanıyor ve bizde Arma-
da, Tepe Prime, Maidan, Congresium ve Togo kuleleri ile 
bu omuriliğe beş adet iğne batırmış oluyoruz.”

Mimaride planın ve nizamın önemli olduğunu belirten Öz-
türk birbirini desteklemeyen yapıların estetik ve mimari 
açıdan başarılı olmasının imkanı olmadığını ve kentsel aku-
punktur’un bu düzene yardımcı olduğunu belirtti. Yaptığı 
mimari çalışmalarında yaya trafiği ve meydanlara önem ver-
diğini belirten Öztürk, şehirlerde de meydan ve park sayıları-
nın artması gerektiğine ve araç trafiğinden çok yaya trafiğini 
geliştirecek adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

Konferansta daha çok Ankara-Eskişehir yolunda yaptı-
ğı bu beş noktadaki çalışmalar üzerinden görsellerle akıl-
larda kalıcı bilgiler bırakan Öztürk, Eskişehir yolunun on 
sene önceki hali ve günümüzdeki son halinin fotoğrafları-
nı göstererek, aslında mimari açıdan küçük bir zaman di-
liminde bu kadar yapılanma ve düzenlenmenin nasıl ol-
duğuna dair çeşitli örnekler verdi. 

Yapılan projelerde insanlara ve yaya trafiğine önem ve-
rilmesi gerektiğini sık sık vurgulayan mimar Öztürk, me-
kanların açık alanlarının tavan kısmının kapalı olmaması 
gerektiğini ve böylece insanların basık bir yerde oturdu-
ğunu hissetmemesi gerektiğini önemle vurguladı. Oturma 
alanlarının ve kafelerin çevre düzenlemesi ile tamamen 
ferahlığı tatmasını ve insanların kafalarını kaldırdığında 
tavanı değil gökyüzünü görmesinin hem estetik hem de 
mimari açıdan doğru olacağını vurguladı. Sunum sonun-
da verdiği örnekler ve merak edilen detaylar hakkında so-
ruları yanıtlayan Öztürk konferansı sonlandırdı.

Ali Osman Öztürk kimdir?
Ali Osman Öztürk, 1965 yılında Ankara’da doğdu. 1987 yı-
lında ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'ne giren 
Ali Osman Öztürk, ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden lisans 
ve yüksek lisans derecelerini aldı. 1992 yılında yüksek li-
sansını Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 1987-93 
yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü Tasarım Stüdyo-
su’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1997 yılına kadar ODTÜ’de, 1998 yılında Gazi Üniversite-
si’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 
1997 yılında kurduğu A Tasarım Mimarlık bürosu ile bir-
likte projeler üretmeye devam etmektedir. Birçok ünlü mi-
marlık bürosunda çalıştıktan sonra 1997 yılından itibaren 
A Tasarım'ı kurarak alışveriş merkezleri, ofis, eğitim, ko-
nut yapıları, oteller, sağlık yapıları, kültür ve eğlence ya-
pılarının yanı sıra kentsel dönüşüm projelerini hayata ge-
çirdi. 2004 yılı Avrupa'nın en iyi alışveriş merkezi ödülünü 
Armada Alışveriş ve İş Merkezi ile kazandı. Yapı aynı za-
manda 2004 yılı mimarlar odası 9. Ulusal Mimarlık Sergisi 
ve ödülleri'nde En İyi Yapı ödülü'ne aday oldu.

Mehmet Demir Ödülü Alırken

Mehmet Demir ve Yarışmada Birinciliği Getiren Tasarımları

- ENİS TÜRKKAN
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ATILIM ÜNIVERSITESI ARAŞTIRMA GELIŞTIRME VE 
DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJI TRANSFER OFISI

Atılım Üniversitesi, araştırma politikaları-
nı “Eğitimde ve araştırmada Türkiye’de ilk 
10, dünyada ilk 500 üniversite içerisinde sü-
rekli yer almak” şeklinde belirlenmiş olan 
vizyonu çerçevesinde şekillendirmektedir. 

ARGEDA-TTO
Atılım Üniversitesinde, Araştırma-Ge-
liştirme (Ar-Ge) ve Teknoloji yönetim ve 
koordinasyon faaliyetleri Atılım Üniver-
sitesi Araştırma Geliştirme ve Danış-
manlık ve Teknoloji Transfer Ofisi (AR-
GEDA-TTO) tarafından yürütülmektedir. 
ARGEDA-TTO Direktörlüğü 2015 yılından 
itibaren TÜBITAK 1513 Teknoloji Transfer 
Ofislerini Destekleme Programı kapsa-
mında desteklenmeye başlamış, 2017 yılı 
başından itibaren ise Bireysel Genç Giri-
şimci (BIGG) Programı kapsamında des-
teklenen 25 kuruluştan biri olmuştur.

ARGEDA-TTO'nun genel amacı Atılım 
Üniversitesi’nde var olan veya yapılan 
çalışmalarla elde edilen deneyimin ve 
bilginin en verimli şekilde kullanılması-
nı sağlamak ve bu sayede Üniversitede 

yapılmakta olan çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkan teknolojinin veya sonuçla-
rın, ticari değer kazanarak ihtiyaç duyan 
kurum/kuruluşlarca kullanılmasını sağ-
lamaktır.

Örgüt yapısına bakıldığında, Araştırma-
dan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Serkan Eryılmaz’a bağlı olan ARGEDA- 
TTO Direktörlüğü, Doç. Dr. Yılser Devrim 
yönetiminde Tanıtım, Bilgilendirme, Eği-

tim Hizmetleri, Proje Geliştirme, Üniver-
site Sanayi İşbirliği, Fikri ve Sınai Mül-
kiyet Hakları ve Ticarileştirme, Destek 
Programlarından Yararlanmaya Yönelik 
Hizmetler, Proje Geliştirme/Yönetim Hiz-
metleri (Üniversite Sanayi İşbirliği Faali-
yetleri), Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve 
Lisanslama Hizmetleri, Şirketleşme ve 
Girişimcilik Hizmetleri olmak üzere beş 
modülden oluşmaktadır. Ayrıca ön Ku-
luçka Merkezinde Girişimcilere yönelik 
programlar yürütülmektedir.

ARGEDA-TTO düzenlenen seminerler, 
toplantılar ve birebir görüşmeler ile aka-
demik personelin mevcut Ulusal ve Ulus-
lararası hibe destek programları hakkın-
da bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve 
Üniversitede araştırma potansiyelinin 

artırılması ve daha nitelikli araştırma ya-
pılmasını desteklemektedir.

Üniversite–Sanayi İşbirliği kapsamın-
da Üniversite’nin sahip olduğu akade-
mik bilgi birikiminin özel sektör Ar-Ge 
projelerinde kullanılması çerçevesinde 
yürütülecek faaliyetler; çeşitli iletişim 
araçlarının kullanılarak firmaların Ar-
Ge projelerinin belirlenmesi, belirlenen 
projelere destek verecek araştırmacıların 

bulunması, işbirliğine yönelik kontrat-
ların oluşturulması, projelerin yürütül-
mesi esnasında verilecek koordinasyon 
hizmetleri ARGEDA-TTO tarafından ko-
ordine edilmektedir.

Atılım Üniversitesi’nde Fikri ve Sınai 
Mülkiyet Hakları çerçevesinde değerlen-
dirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, 
gizlilik, know-how, tescil vb. kararların 
alınması, tescil işlemleri, fikri mülkiyetin 
pazarlanması, lisanslanması ve kullanı-
cıya/müşteriye kullanım bilgisinin akta-
rılması ile ilgili işlemler ARGEDA-TTO ta-
rafından yürütülmektedir.

ARGEDA-TTO girişimcilerin teknoloji 
ve yenilik odaklı iş fikirlerini, fikir aşa-
masından şirketleşmeye kadar olan fa-

aliyetlerini desteklemekte olup, kurul-
duğu günden bu yana girişimci adayları 
ve girişimcilerle çalışmalarını etkin ola-
rak sürdürmektedir. Ar-Ge fikri olan aka-
demisyen ve öğrencileri, söz konusu fi-
kirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, 
hukuk ve idari işlemler gibi konularda 
danışmanlık, eğitim vb. hizmetler veril-
mesi şeklinde desteklemektedir. 

BİGG-ATILIM projesi ile TÜBİTAK’ın uygu-
layıcı kuruluşu olan ARGEDA-TTO Türkiye 
genelinde girişimci adaylarına proje ve iş 
fikirlerini hayata geçirebilmeleri için eği-
tim ve mentörlük desteği sağlamaktadır.

Üniversitedeki bilimsel potansiyelin, 
sanayiye aktarılarak ekonomik değe-
re dönüşmesine katkıda bulunulması ve 
ARGEDA-TTO Direktörlüğü olarak verdi-
ğimiz destekler ile akademisyenlerin ye-
nilikçi, üreten, ülke ekonomisine değer 
katan çalışmalarının desteklenmesi he-
deflenmektedir.

Atılım Üniversitesi Öğrencileri, 2011 yı-
lından itibaren ARGEDA-TTO Direktörlü-
ğü tarafından yürütülen LAP Projelerin-
de bursiyer/gönüllü öğrenci olarak görev 
almaktadır. Ayrıca 2017 yılından itibaren 
yürütülen BİGG-ATILIM Programına da 
öğrencilerimiz başvurabilmekte aktif bir 
şekilde destek almaktadırlar.

Atılım Üniversitesi öğrencileri ve ilgililer, 
ARGEDA – Teknoloji Transfer Ofisi Direk-
törlüğü’ne;
ARGEDA-TTO Mühendislik Fakültesi A 
Blok 1. Kat 1030-1038 

E-Posta: argedatto@atilim.edu.tr 
Telefon: 8801-8802-8803-8804-8805-8806  
ve web sitesi - sosyal medya hesapları 
üzerinden ulaşabilirler.

- H
EYSEM SEVGİ -

Deniz Azapoğlu, Tuğba Toker, Nihan Ertüzün Gökcan, Doç.Dr. Yılser Devrim, Melis Çağla Uğurlu, Sema Hüseyin, Can Tiryaki

www.linkedin.com/company/arge-
da-tto

www.atilim.edu.tr/tr/argeda-tekno-
loji-transfer-ofisi-direktorlugu

twitter.com/argedatto
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NEDEN DOMATES GÜZELI
Üne kavuşması ise bir televizyon ske-
ciyle birlikte oldu. Televizyonda yer al-
dığı “Domates Güzeli Nahide Şerbet” 
skecinde canlandırdığı rol ile hafızala-
ra Domates Güzeli olarak kazınan Ay-
şen Gruda, uzun süre bu isimle anıldı.

Üç kız kardeşten ortanca olarak dünya-
ya gelen Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 yılın-
da Osmanlı döneminden kalma bir köşkte 
dünyaya geldi. Babası tren makinisti olan 
Ayşen Gruda, oldukça hoşgörülü ve anla-
yışlı ebeveynler tarafından yetiştirildi.

Aslında en büyük hayali, avukat olmaktı. 
Ancak henüz lise 2’deyken babasını kay-
betmesi üzerine hızlıca eve para kazandır-
ması ve geçimini sağlaması gerekiyordu. 
O dönemde oyunculukla tanıştı ve tiyat-
rolarda rol almaya başladı. İlk olarak, Tevfik 
Bilge ve ekibi ile turnelere çıkmaya başladı.

Kısa sürede beğenilmesi ve birçok oyun-
da rol alması ise tesadüf değildi. Daha çok 
küçük yaşlardayken mahallesinde Erme-
ni komşularına yaptığı taklitlerle ve skeç-
lerle kahkahaları üzerinde toplamayı ba-
şaran Ayşen Gruda’nın bu yeteneği ilk defa 
komşuları tarafından fark edildi ve gece 
toplanmalarının en büyük neşesi haline 
geldi.

Yılmaz Gruda’yla tanışması ise Anka-
ra Meydan Sahnesi’ndeyken gerçekleş-
ti. Kısa sürede evlenen ikilinin Elvan adın-
da bir kızları oldu. Uzun seneler bir arada 
kaldıktan sonra boşanan çift, hayatları bo-
yunca arkadaş kalmaya devam etti. Hatta 
Ayşen Gruda bu isimle ünlü olması ve kı-
zının babasının soyadı olması sebebiyle 
“Erman” soyadına geri dönmedi ve gönül-
lerimize Ayşen Gruda olarak kazındı.

Hayatının dönüm noktası ise, Ertem Eğil-
mez ile tanışmasıyla oldu. O dönem ki ya-
kın dostu ve daha sonralarda birçok filmde 
yan yana olacağı rol arkadaşı Adile Na-
şit, Ayşen Gruda’nın ünlü yönetmenle ta-
nışmasına vesile oldu ve Ertem Eğilmez, 
Ayşen Gruda’ya ilk olarak Hababam Sını-
fı’nda küçük bir rol verdi. Daha sonrasında 
ise, sıklıkla filmlerinde yer almaya başla-
dı. Ayşen Gruda bir anısında Ertem Eğil-
mez’in oldukça disiplinli bir yönetmen ol-
duğundan ve bir kere Tarık Akan ile geç 
kaldıkları için tek ayak üstünde durma ce-
zası aldıklarını gülerek bizlerle paylaş-
mıştır.

Hafızalara kazınan birçok filmde önem-
li roller alan Ayşen Gruda, oyunculuk ka-
riyeri boyunca 50’nin üzerinde filmde rol 
almıştır. Bu filmlerin arasında Gulyabani, 
Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Neşeli Günler, 
Gülen Gözler ve Çöpçüler Kralı gibi birçok 
klasik de yer almaktadır.

Kendisine neden sadece komedi yaptığı ve 
dram türündeki rollerde yer almadığı so-
rulduğunda ise daima aynı cevabı veren 
Ayşen Gruda, burada komedinin gayet cid-
di bir iş olduğundan bahseder ve komediyi 
daima savunur. 

Ömrü boyunca kendini geliştirmeye çaba-
layan, hayatını verdiği alana bolca emek 
sarf eden, hem gençlere hem de kendi 
nesline sıklıkla örnek gösterilen değer-

li oyuncu Ayşen Gruda’nın bütün bu tutu-
mu, dünya görüşü, bilgisi ve hazır cevap-
lılığı tesadüf değildir. Hem dünyadan hem 
de kendi kültürümüzden birçok eseri ya-
kından takip eden Ayşen Gruda, tüm bu 
alanlarda bolca okumuş, izlemiş ve dinle-
miştir.

Usta oyuncu 23 Ocak 2019 tarihinde ara-
mızdan ayrıldı…

AYŞEN GRUDA KIMDIR?

KOMŞULARI KEŞFETTI 

ERTEM EĞILMEZ ILE TANIŞMASI

CIDDI BIR KOMEDYEN

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ

‘’DOMATES GÜZELİ’’ ANISINA
AYŞEN GRUDA
Saygıdeğer sanatçı Ayşen Gruda. Geçmişten gelen bir tebessüm.

- B

ÜŞRA DAĞDELEN
 -
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Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal'ın konuk olduğu 
Reklam İnsanı başlıklı konferans

Ayşegül Aygün'ün konuşmacı olarak yer aldığı Sosyal Medyada PR 
ve Reklam Söyleşileri başlıklı konferans

 Topluluğunuz ne zaman kuruldu ve topluluğunuzu biz-
lere kısaca tanıtır mısınız ? 
“İletişim Topluluğu 2015 yılında, bölümümüz akademik 
kadrosu ve Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü desteği ile 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri tarafın-
dan kuruldu.”
 “Topluluğumuz İletişim alanında düzenlenen konferans, 
fuar, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenleyen, var olan-
lara katılan, mesleki bilgi ve becerilerimizi geliştirmenin 
yanı sıra Atılım Üniversitesi’nin adını duyurarak alanda 
tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmayı amaçlayan son de-
rece yaratıcı bir topluluktur.”

 Iletişim Topluluğu olarak Atılım Üniversitesindeki faali-
yetlerinizden bahsedebilir misiniz?
“Topluluğumuz üniversitenin en aktiflerinden birisidir. 
Faaliyetlerimiz çoğunlukla sosyal medya, dijital iletişim, 
marka yönetimi, kurumsal iletişim, gazetecilik, metin ya-
zarlığı ve kurumsal iletişim alanlarıyla alakalı gerçekleş-

- FATMA BAHÇE -

ILETIŞIM TOPLULUĞU 
Topluluk Başkanı Mehmet Cenk DOĞU iletişim topluluğu 
hakkında bilgi verdi.

Üyelerimizle birlikte gittiğimiz ATO Marka Festivali de 
bizler için son derece verimli bir etkinlikti. 2018 yılı içe-
risinde de “İletişim Topluluğu Konferansları” adı altında, 
Olmadık Projeler Atölyesi’nin Kurucusu, Marka Danışma-
nı Yonca Boztunalı ile birlikteydik. Kendisi “Marka Yöne-
timinde Dijital İletişim’in Önemi” başlıklı sunumunda biz-
lere geleceğe yönelik kıymetli ipuçları vermişti. Aynı seri 
kapsamında, bizler için de son derece gurur verici olan, 
Ankara Reklamcılar Derneği Başkanı Bora Hızal’ı üniver-
sitemizde konuk ettik. “Reklam İnsanı” başlıklı konferans-
ta Halkla İlişkiler ve Reklamcılık sektörünün geçmişten 
bugüne gelişimini ve geleceğini değerlendirerek, sektörün 
uzmanı Hızal’dan bir reklamcının nelere dikkat etmesi ge-
rektiğini öğrendik. 
Sosyal medyada sıkça rastladığımız blogların, şehir et-
kinliklerinden bahseden sayfaların mutfağına girmek is-
tedik. Bu sebeple Instagram’da oldukça fazla takipçisi bu-
lunan Ankara Etkinlik sayfasının sahibi Ayşegül Aygün’ü 

Etkinliklerimize tabii ki tam gaz devam edeceğiz. 30 Ni-
san 2019’da Atılım Üniversitesi KASAUM (Kadın Sorun-
ları Araştırma ve Uygulama Merkezi) ve İstanbul Cinsel 
Şiddetle Mücadele Derneği’nin desteği ile bir atölye ça-
lışması organize ediyoruz. Bu etkinlikte, pek çoğu Atılım 
Haber muhabiri olan/olacak 25 Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencisine yeni bir hassasiyet kazan-
dırmayı amaçlıyoruz. “Cinsel Şiddet Alanında Hak Temelli 
Habercilik” başlıklı atölye çalışmamızda, güncel haberle-
rin cinsiyet eşitliği açısından ne kadar tarafsız olduğunu, 
düzeltilmesi gerekenleri uygulamalı olarak göreceğiz. İs-
tanbul’dan CŞMD Atölye Kolaylaştırıcısı Şehlem Kaçar’ın 
konuk olacağı etkinliğimiz için hazırlıklarımız tamam sa-
yılır.
Bütün bunlara ek olarak her sene sonunda Halkla İlişkiler 
ve Reklamcılık Bölüm Sonu Sergisi’ni organize ediyoruz. 
Eğitim süresince aldığımız tüm grafik tasarım, fotoğraf-
çılık ve gazetecilik derslerimizin uygulamalarını burada 
topluyor ve sergiliyoruz. Bu sergilere katılımı çok önemsi-
yoruz, çünkü hem bizlere motivasyon oluyor, hem de ken-
dimizi geliştirmemiz için dışarıdan bakan gözlerin yorum 
yapması da çok iyi oluyor açıkçası.”

 Üyeleriniz hangi bölümlerden?
“Üyelerimizin büyük bir kısmı Halkla İlişkiler ve Rek-
lamcılık Bölümü öğrencileridir. Her akademik yıl açılı-
şı, Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün desteği ve or-
ganizasyonu ile Hazırlık Okulu’nda ve çeşitli fakültelerde 
bilgilendirme ve üye alım standlarımız oluyor. Buradan 
üniversitemize yeni gelen arkadaşlara bilgilendirme yapı-
yor, çalışmalarımızdan bahsediyoruz. Atılım Haber’i gös-
teriyoruz onlara. Özellikle kendilerinin yazabileceği bir 
mecrayı görünce çok heyecanlanıyorlar ve üye oluyorlar. 
Mühendislik Fakültesi’nden de, İşletme Fakültesi’nden de 
çok sayıda üyemiz var. Elektrik Elektronik Mühendisliği, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği, İşletme gibi pek çok bölüm-
den arkadaşımız bizlerle beraber, etkinliklerimize destek 
veriyorlar. “

 Topluluk hedefleriniz neler? Ne gibi faaliyetler yapmak 
istiyorsunuz?
“Hedefimiz tabii ki etkinliklerimize devam etmek. Gelece-
ğin halkla ilişkiler uzmanı, veya reklamcılarına bir şeyler 
katmak istiyoruz. Kendi bilgi birikimimizi akademik ola-
rak geliştirmemiz Atılım Üniversitesi sayesinde tabii ki 
mümkün, ancak tecrübe ve yaşanmışlıkları da es geçmek 
istemiyoruz. Türkiye koşullarında, sektörde kim ne gör-
müş, ne yapmış, herhangi bir problemi nasıl aşmış, bunları 
değerlendirmek istiyoruz. “İşe alımlarda önemli kriter ne-
dir?”, “Sektörde nasıl başarılı olunur?” Bunları merak edi-
yoruz ve mümkün olduğunca çok kişiye bu soruları sor-
mak istiyoruz. Bu kişilerin de sektörde yıllarını geçirmiş 
uzman kişiler olmasını arzuluyoruz. 

tirilir. 
Geçmişten bugüne yaptığımız pek çok etkinlik oldu. Bun-
lardan Kariyere Atılım Günleri kapsamında Türk Traktör 
İK Müdürü Ceren Ertem, Acıbadem Ankara Hastanesi Di-
rektörü Nihan Karaçam, Kariyer.net Anadolu Birim Müdü-
rü Didem Arıkan gibi sektörde tecrübeli kişileri üniver-
sitemize getirdik. İsmail Küçükkaya’yı misafir ettiğimiz 
“Medya ve Ötesi” konferansı, ulusal basının da son derece 
ilgisini çeken, başarılı bir konferans olmuştu. 

davet ettik ve “Sosyal Medyada PR ve Reklam Söyleşileri” 
başlığı altında kendisinden detayları öğrendik. 
Oldukça iddialı etkinliklerimizden birisi de bugün TUR-
KCELL Devlet İlişkileri Başkanı olan Tümay Ünal’ı da-
vet ettiğimiz “Telekomünikasyon Sektöründe Başarının 
Anahtarı” etkinliği oldu. Ünal, bizlere çalışma hayatında 
yaşadıklarını, tecrübelerini aktardı. Konferans sonunda da 
her zaman olduğu gibi sorularımızı yanıtlayarak merak et-
tiklerimize yanıt oldu. 

SOSYAL FARKINDALIK TOPLULUĞU 
2017 yılının Ekim ayında kurulan 
Sosyal Farkındalık Topluluğu amaç 
olarak; Sosyal Sorumluluk Projeleri 
üretmeyi ve toplumsal sorunları, 
konuları belirleyerek bunlarla 
ilgili sempozyumlar, konferanslar 
yaparak topluma faydalı olmayı 
amaçlamaktadır. 

Aktif olarak yönetim kuruluyla beraber 30 üyesi bulun-
maktadır. Üyelerin çoğunluğunu Mühendislik ve İşlet-
me Fakültesi öğrencileri oluşturmakta. Kurulduğun-
dan bu yana huzurevi ziyaretleri, köy okullarına yardım 
projeleri, Zihinsel Engeliler Okulu ziyareti, Hayvan Ba-
rınaklarına Yardım, Çocuk Hakları ve Kadın Hakları 
konularında konferanslar gibi birçok etkinlik düzenle-
mekteler. Topluluk olarak daha fazla aktif üyeye ulaşıp 
toplumumuza seslerini o kadar çok duyurmak ve fayda-
lı olmak istemekteler. 
Önümüzdeki günlerde, Sosyal Farkındalık Topluluğu 
üyelerini Fidan Dikim Projesi, Kadın Sığınma Evlerine 
ziyaret ve destek, Lösemili kardeşlerimize destek ve ih-
tiyaç sahibi ailelere yardımlar gibi birçok etkinlik bek-
lemekte.

- RABİA YALÇIN

 -



16

Topluluk ; köy okulları projele-
ri, hastane ve huzurevi ziyaretle-
ri yapmaktadır. Sokak hayvanları-

na yönelik beslemelerde bulunmaktadır. 
Yaşayan Düşler Topluluğu zihinsel en-
gelli çocukları ziyaret etmenin yanı sıra 
koruma altındaki çocuklara ilişkin ola-
rak hak temelli çalışmalarda bulunmak-
tadır. Atılım Üniversitesi öğrencilerinin 
yanı sıra, okul dışından da pek cok gönül-
lü üyesi bulunmakta; üye sayısı 200’e ya-
kındır. Gerçekleştirmiş oldukları projele-
ri güzelleştirerek ve geliştirerek devam 
etmeyi temenni etmektedirler. Daha çok 

YAŞAYAN DÜŞLER TOPLULUĞU

İşletme Topluluğu -Cem Çerçioğlu söyleşi İşletme Topluluğu Monster Notebook Söyleşi etkinliği

IŞLETME TOPLULUĞU 
IŞLETME TOPLULUĞU BAŞKANI FURKAN PALTACI, IŞLETME 

TOPLULUĞU VE AMACI HAKKINDA BILGI VERDI

 Topluluğunuz ne zaman kuruldu ve top-
luluğunuzu bizlere kısaca tanıtır mısınız ? 
Topluluğumuz 2016 Yılında aktif oldu ve 
çalışmalarına devam etmektedir.
Topluluğumuz öncelikle İşletme Bölümü 
öğrencilerini, ardında da ilgili olan diğer 
fakülte ve bölümleri kapsamaktadır. Genel 
olarak iş dünyası ve girişimcilik üzerine 
çalışmalar yürüten topluluğumuz, çeşitli 
interaktif çalışmalarla da okulda edinilen 
teorik bilgilerin, pratiğe yansıtılmasını 
sağlamaktadır.

 Işletme Topluluğu olarak Atılım Üniver-
sitesindeki faaliyetlerinizden bahsedebilir 
misiniz?
• 24 Mart 2016 Selin Sayek BÖKE ve Yase-

min Öney CANKURTARAN ile Siz Sorun 
Biz Söyleyelim Diyalog Projesi.

• 29 Mart 2017 Kudret Göz Hastanesi Genel 

Müdürü ile Sektöre Dair Seminer.
• 27 Kasım 2018 CAPSIM TURKEY Uygula-

ma Etkinliği.
• 20 Aralık 2018 Efes Pilsen Teknik Gezisi.
• 18 Nisan 2019 Monster Notebook Strate-

ji ve İş Geliştime Direktörü Cem ÇERÇOĞ-
LU – Monster Girişimcilik Hikayesi Söy-
leşi Etkinliği

 Üyeleriniz hangi bölümlerden? 
Üyelerimiz İşletme Fakültesi, İşletme ve 
İktisat (İng/Tur) bölümerinden.

 Topluluk hedefleriniz neler? Ne gibi faa-
liyetler yapmak istiyorsunuz? 
Topluluk olarak asıl amacımız üniversite-
den sadece teorik bilgi alarak mezun ol-
mak değil; gerek sektörün içindeki kişiler-
den, gerekse de yapılan ve yapılacak olan 
teknik geziler sayesinde biz öğrencilerin 
farkındalığını artırmaktır.

- FATMA BAHÇE -

Atılım Üniversitesi Yaşayan Düşler Topluluğu ve Çocuk 
Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı İşbirliğinde 
07.03.2019 tarihinde ‘’Çocuk İstismarı Semineri’’ 
gerçekleştirildi.

canlının yarınlarına umut olup, düşlerini 
yaşatmak ve yolculuklarına yepyeni gö-
nüllüleri de ekleyerek devam ettirmek is-
temekteler. 

Yaşayan Düşler Topluluğu pek çok alan-
dan sosyal sorumluluk projelerini haya-
ta geçirdi. Köy okulları projesi kapsamın-
da birçok bölgeye kırtasiye malzemesi 
ulaştırıp , “ 1 bot 1 mont” gibi kampanya-
lar ile çoçukların ihtiyaçları gideriliyor. 
Hastane ve huzurevi ziyaretlerinde bulu-
narak onlar ile vakit geçirip mutlu olma-
larını sağlıyorlar. ZİÇEV ( Zihinsel Yeter-
siz Çocukları Eğitim Vakfı) ziyaretlerinde 

- AYLİN ŞİRİN -

gerçekleştirip çeşitli etkinliklerde bu-
lunuyorlar ayrıca Atılım Üniversitesi 
Kültür Müdürlüğünün desteği ile anne-
lerin çocuklarının eğitimlerine katkı 
sağlamak amacıyla çeşitli el işi kıyafetler 
ve ev yemekleri ile konferanslarda stant 
açılıyor. Sokak hayvanları içinde faaliyet-
lerde bulunuyorlar. Bu sayede Yaşayan 
Düşler Topluluğu ile yeni kişilerle tanışıp 
, insanların hayatına dokunuyorlar.

Topluluk başkanlığı’nı Sümeyra Demirtaş 
yürütmektedir.
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ÇAĞDAŞ TÜRK RESSAMLARI

İBRAHİM BALABAN

TOPLUMSAL GERÇEKÇI
TÜRK RESSAM

1921 de Bursa’da dünyaya gelen Türk ressam İbrahim Balaban, 
Seçköy köyünün üç sınıflı ilkokulunu bitirdikten sonra (1931) 
kendini çobanlık, tarım işçisi, taş kırma işçiliğinde buldu. Adı-
nın karıştığı kaçakçılık suçlamasıyla (1937), daha sonra adam 
öldürme suçlamaları yüzünde 1942 yılında tutuklandı. Cezae-
vinde geçirdiği yıllar Nazım Hikmet’i tanımasına vesile oldu 
ve ondan resim yapmayı öğrendi. İbrahim Balaban için artık 
resim, sanat ve kişisel sergi kapıları açılmış oldu.

Balaban’ın sanat anlayışı, bu ölçü için-
de, doğrudan doğruya kendi mantı-
ğıyla açıklanabilecek bir anlam ta-

şır. Ayrıca bu mantığın, günümüz sanat 
oluşumları karşısında, dışa açık olan yönü, 
içine kapanık yönüne baskın çıkar. Resim-
lerine konu olarak seçtiği figürleri, yaşa-
dıkları ortam ve çevre içinde genellikle bir 
tür nakış beğenisiyle ele alması, buradan 

yola çıkarak onları çizgisel bir üsluplaştır-
ma modeline temel yapması, bir sentez an-
layışını akla getirir. Ama bu anlayışta, ha-
zır kalıplara ve kolay, denenmiş çözümlere 
de rastlanır. Balaban’ın resminde çözüm, 
uzun bir kişisel deneyin ürünüdür. Bala-
ban’ın sanatı, halktan kaynaklanan bir du-
yarlığın, anonimlikten kişiselliğe geçişi 
diye tanımlanabilir.

İBRAHİM BALABAN’IN SANAT ANLAYIŞI

İbrahim Balaban'ın 98. yaş gününe özel yaptığı çalışmaların olduğu sergiyi gezerken

Nazım Hikmet'in Fırçasından 
Balaban Portresi 1941

1950 yıllarında aftan ya-
rarlanarak serbest 
kaldığı cezaevinden, 

Nazım Hikmet’ten öğrendiği ilk resim tek-
niğiyle İstanbul Maya Galerisi’nde açılan 
karma bir sergiye katıldı. Hemen ardından 
1953 yılında, yine İstanbul’da düzenlediği 
ilk kişisel sergisi ile ‘toplumsal gerçekçi’ 
akımına yönelmiş oldu. Bu sergiye “Birin-
ci Dönem” adını veren ressam Balaban, çe-
şitli aralıklarla Ankara ve İstanbul’da açtığı 
öteki dönem sergileriyle takip etti. 

1961 yılında, İstanbul’da Yeni Dal Grubu’na 
(Balaban’ın, üç ressam ve 1 heykeltıraş ar-
kadaşıyla kurduğu grup)katıldı. Özellik-
le üçüncü ve dördüncü dönem sergilerini, 
büyük iller dışında Bursa, Denizli, Aydın, 
Konya, Burdur ve Antalya’ya da götüren sa-
natçı, bu dönem resimlerini “Dağınık”, “Na-

- TUĞÇE BERBER -

kışsı” ve “Ağıraksak” gibi özgün adlar altın-
da topladı. 1979-1980 yıllarında Almanya ve 
Hollanda’da kişisel sergiler açtı. 1982-1985 
arasında çeşitli resim dizileri (Yaşam Kav-
gası dizisi, 1984) gerçekleştirdi. 1985 sonu 
ve 1990’da açtığı sergilerde özellikle Ana-
dolu kadınlarına geniş yer ayırdı (Sivaslı 
Zühre, vb.). Sanata ve toplumsallığa ilişkin 
görüşlerini, düşüncelerini Balaban (1962), 
İz (1965), Şair Baba ve Damdakiler (1968), Iz-
düşümü (1969) adlı kitaplarında kendine 
özgü bir anlatımla dile getirdi.

İbrahim Balaban’ın edebi çalışmaları da 
“Forum” ve “İmece” dergilerinde yayım-
landı. Kitaplarında hayat hikâyesini ile sa-
nat anlayışını yansıttı. Ayrıca Nazım Hik-
met’in hayatının bir dönemine ışık tutacak 
bazı gerçekleri içten ve sıcak bir anlatım-
la dile getirdi. Resim eleştirmenleri ken-
disini, “Anadolu insanının yaşamından ve 
halk efsanelerinden yola çıkarak toplum-
sal gerçekçi yapıtlar üreten ressam” olarak 
tanımlarlar. 

Öküz Çalışması Hastahane Önü 1953

Demet Taşıyan İki Kadın 1984

Küfe Taşıyan Kadınlar

Mapushane Kapısı 1944
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Aynı zamanda çalıştığı gazeteye faks ile karikatür 
gönderen ilk karikatürist olarak mizah tarihimi-
ze geçmiştir. Çizdikleri ”sadece ona ait olduğundan 

ötürü” çizmeyi hiç bırakmayan Erbulak’ın futbol karika-
türleri günümüzde dahi sık sık kullanılmaktadır.

“19 senedir karikatür çizerim. Kimse benimle, karikatürist 
olduğum için röportaj yapmadı. Ancak sinema ve tiyatro-

KARİKATÜRİST

Karikatür çizmeye küçük yaşlarda başlayan Erbulak Vatan, Akşam, Tef, Akbaba, 
Fırt, Gırgır, Milliyet gibi çok sayıda dergi ve gazetede karikatür çizdi. Hürmüz’le 
Cafer, Kibar Hırsız sanatçının Türk mizahına kazandırdığı karikatür tipleri 
arasında sayılabilir. 

Dünyanın dört bir yanından kari-
katürleri ve karikatüristleri ulus-
lararası bir platformda buluştu-

ran Aydın Doğan Uluslararası Karikatür 
Yarışması’nda ödül alan ve sergilenme-
ye değer görülen karikatürler, bu kez Atı-
lım Üniversitesi’nde sanatseverler ile bu-
luştu.

Karikatür sanatına verdiği değerle bili-
nen, dünya tarihine ışık tutan karikatür-
leri ve karikatürlere hayat verenleri ödül-

lendiren Aydın Doğan Vakfı tarafından 
bu yıl 35’incisi düzenlenen Aydın Doğan 
Uluslararası Karikatür Yarışması’na 64 
ülkeden 623 sanatçı 2.143 eseriyle katı-
lım sağladı.

Amacı, insanların ifadelerini, hislerini, 
düşüncelerini çizerek anlattığı eserleri 
halk ile buluşturmak olan bu sergi, derin 
anlamlar içeren, insanları düşündüren 
ve toplumu eleştiren karikatürler bulun-
duruyor. Ödül alan ve sergilenmeye de-

AYDIN DOĞAN KARIKATÜR 
YARIŞMASI SERGISI ATILIM’DA

35. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül 
alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürleri, Atılım 
Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi’nde 4 - 14 Nisan 
tarihleri arasında sergilendi.

ALTAN ERBULAK 

Birincili Ödülü 
Jugoslav Vlahovıc, Sırbistan

Başarı Ödülü 
Kürşat Zaman, Türkiye

Birincilik Ödülü 
Dokhshıd Ghodratıpour, İran 

Başarı Ödülü 
Turan Aksoy, Türkiye

İkincilik  Ödülü 
Shahrokh Heıdarı, İran

Özel Ödül - Güçlü Kızlar, Güçlü 
Yarınlar, Bernard Bouton, Fransa

Üçüncülük Ödülü 
Krzystof Grzondzıel, Polonya

ğer karikatürler ülkenin çeşitli yerlerin-
de açılan bu sergiler sayesinde halk ile 
buluşuyor. Bu kez de Atılım Üniversite-
si’nde 4-14 Nisan tarihleri arasında sabah 
09:00’dan akşam 17:30’a kadar olan saat-
lerde sanatseverleri ile buluştu.

Sergide yarışmanın bu yılki birinciliğini 
paylaşan Dokhshid Ghodratipour (İran), 
Jugoslav Vlahovic (Sırbistan), ikincisi 
Shahrokh Heidari (İran), üçüncüsü Krzy-

sztof Grzondziel (Polonya) ve ‘Güçlü Kız-
lar, Güçlü Yarınlar’ kategorisinde veri-
len Özel Ödül’ün sahibi Bernard Bouton 
(Fransa) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödü-
lü alan ve sergilenmeye değer görülen ka-
rikatürler de yer alıyor.

Türkiye’den ise, Seçici Kurul’un ödüle de-
ğer gördüğü Başarı Ödülü kazananları 
arasında Turan Aksoy ve Kürşat Zaman 
yer alıyor.

- MERVE ÖNEL -

- RABİA YALÇIN

 -
da oynadıktan sonra röportaj yazarları, foto muhabirleri 
kapımı çalmaya başladı. Vallahi üzülüyorum yani kari-
katürist olmak, artist olmak kadar önemli değil mi? Ka-
rikatürcü daha ufak bir iş mi yapıyor? Içerler dururum, 
niçin yazarlara, ressamlara, diğer sanatçılara sinema ar-
tistleri kadar yer vermiyorlar diye! Ben film çevirmesey-
dim, demek kimse benimle röportaj yapmayacaktı.” – Al-
tan Erbulak (1962)
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Atılım Üniversitesi, Spor Koordinatörü A.Semih Gö-
kalp Atılım Habere, Üniversitemiz eskrim çalışma-
ları hakkında bilgi verdi. “Üniversitemizde eskrim 

çalışmaları 2007-2008 akademik yılında okula gelmemle 
başladı.” dedi. Eskrim turnuvası’nın bu yıl Konya’da yapı-
lacağını anlattı. 

“ESKRIM TURNUVALARINDA ATILIMIN 
BAŞARISI”
Atılım Üniversitesi’nin eskrim turnuvalarına bireysel ola-
rak katıldığını söyleyen Gökalp, eskrimle uğraşan yeter-
li sporcularının olmadığını, bu nedenle de yarışmalara ta-
kım sokamadıklarını dile getirdi. Turnuvaların genellikle 
üç gün sürdüğünü ve flöre dalında birçok şampiyonlukla-
rının olduğunu ifade eden Gökalp, Türkiye Üniversiteleri 
arasında eskrim dalındaki başarılarının tesadüf olmadığı-
nı belirtti.

“SPOR KONUSUNDA AKTIFIZ”
Gökalp, “Spor konusunda üniversitemizin sağladığı im-
kanlar doğrultusunda çok önemli mesafeler kat ettik ve 
Türkiye genelinde önemli kazanımlar elde ettik” şeklinde 
konuştu ve sözlerine şöyle devam etti, “Atılım Üniversite-
sinin kendini her alanda geliştirdiği gibi, spor konusunda 
da oldukça aktifiz” dedi.

ESKRIMIN KISA TARIHÇESI
Eskrimin tarihçesi milattan önce 2000 yıllarında Mısır ve 
Çin’de kılıç kullanma sanatı olarak ortaya çıkmıştır. Mo-
dern eskrimin ilk doğuş yeri ise İspanya’da oluşmuştur. 
Eskrim vücut esnekliği ve hız isteyen bir silahtı ve bunun-
la birlikte silahı kullanırken bazı kılıç teknikleri istiyordu. 
İspanya’da başlayan bu hareket yavaş yavaş Fransa, İtalya 
ve diğer Avrupa ülkelerine de yayıldı.

ESKRIM SILAHLARI NELERDIR?
Eskrimde üç temel silah çeşidi vardır bunlar;

Flöre: Uç kısmında ufak bir düğme ve çan şeklinde bir ko-
ruyucusu olan ince bir silah çeşididir.

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

Kılıç: Dürtme ve kesme silahı olarak adlandırılır. Şekli düz 
ve yassıdır ve yarı yuvarlak bir koruyucuya sahiptir. Kılıç 
branşında uğraşan eskrimcilerin sahip oldukları özellik-
leri ise süratli bacaklarıdır.

KONTROLÜNÜ KAYBEDERSEN, YENILIRSIN!
Maç esnasında karşındaki rakiple arandaki mesafeyi ko-
rumak bu oyunun en önemli kuralıdır. Rakibinin atağına 
cevap vermekte gecikirsen yeni bir atağa maruz kalabili-
yorsun. Karşınızdaki oyuncaya kızarsanız, yenilgiye mah-
kûm olursunuz. Kazanmak istiyorsan, doğru yerde doğru 
hamle yapabilmelisin. Vereceğin kararlar maçın kaderini 
belirler ve dikkatli olmazsan oyunu rakibine verirsin. 

ESKRIMLE UĞRAŞIRSANIZ KENDINIZI 
EĞITIRSINIZ 
Eskrim yapan insanların bedenlerini kullanırken akılları-
nı da paralel olarak geliştirdiği gerçeğini göz ardı edilme-
mesi gerekiyor. Ayrıca hızlı düşünme ve çabuk karar verip 
o kararın uygulanmasını gerektiriyor. Eskrim sporu askeri 
okullarda, konservatuarlarda, devlet tiyatrolarında zorun-
lu ders olarak okutulmaktadır. Bu sporla uğraşanlar diğer-
lerinden daha çevik olurlar ve konsantrasyonlarını daha 
üst seviyeye taşıyabileceklerdir. Bunlara ek olarak duygu-
ları kontrol altında tutmayı öğreneceklerdir. Bu size ilerde 
her konuda büyük bir avantaj sağlayacaktır. 

ATILIM ÜNIVERSITESI 
SPORDA DA BAŞARILI!

Atılım Üniversitesi Afyon’da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası’nda, 
Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

“IYI SPORCULAR IYI ÜNIVERSITELERDE 
OKUYAMIYOR”
İyi bir sporcu olabilmenin kuralının sıkı antrenman yap-
maktan geçtiğini vurgulayan Gökalp, eskrimle uğraşan bir 
sporcunun günde en az 3-4 saat antrenman yapılması ge-
rektiğini ifade etti. Alıştırma ve antrenman yapmak için 
ciddi süre ayırılması üzerinde durdu. Spora zaman ayıra-
mayan öğrencilerin belirli bir başarıyı yakalamakta zor-
landığını söyleyen Gökalp, Atılım Üniversitesi gibi güçlü 

bir okulda eğitim gören sporcuların önceliğinin, okulları ve 
dersleri olmasının da son derece doğal olduğunu belirtti. 

“ESKRIM ANTRENMANLARI OKULDA 
YAPILAMIYOR”
Eskrim alanıyla uğraşan sporcuların yeterli sayısıda ol-
mamasından, antrenmanlarda müsabaka çalışmaları ya-
pamadıklarını söyledi. Bu nedenle de sporcuların antren-
manlarını ‘Ankara Eskrim Kulübünde’ yaptıklarını dile 
getirdi. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dediğimiz za-
man Türk Milleti’nin gönlünde, 
onun bağımsızlığının sarsılmaz 
ifadesi olarak en önemli yeri iş-

gal eden, her yıl yurdumuzda ve 
yurtdışındaki temsilciliklerimiz-

de, bütün kurumlarımızda, okulları-
mızda ve her evde çeşitli etkinliklerle 

coşkuyla kutlanması aklıma geliyor.

ONUR CAN ÖZEL 

Öncelikle Mustafa Kemal Ata-
türk'ün tüm dünya çocuklarına 
armağan ettiği 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlu olsun.23 Nisan dediğiniz 

zaman aklıma ilk gelen şey Ulu 
Önder M.Kemal Atatürk’ün Ege-

menlik kayıtsız şartsız milletindir 
sözü oluyor.Bir çok ülkeye göre çok 

daha erken elde ettiğimiz kazanımların 
değerini unutmamız gerektiğini düşünüyorum

F. SUDE BÜYÜKMUMCU

Büyük önder Atatürk’ün dü-
şüncesinde çocuklar, milletin 
geleceğidir. Onlara duyduğu 
sarsılmaz güvenin ve büyük 
sevginin ifadesi olarak, millî 

bayramımız olan 23 Nisan’ı ço-
cuklara armağan etmiştir. Bizim 

görevimiz ise çocuklarımızı koru-
yup onlara çok daha güçlü,özgür bir 

Türkiye bırakmaktır.

SENA SAYGIN 

23 Nisan dediğiniz zaman ak-
lıma ilk gelen Mustafa Ke-
mal Atatürk oluyor .Haya-
tımda örnek aldığım insanın 
cumhuriyetimizi kuran adam 

olması başka bir övünç kay-
nağıdır.Hayatında yaşadığı 

zorluklar,mücadeleler ve kayıpla-
ra rağmen güçlü bir ülke hayalinden 

vazgeçmeyip sürekli çalışması biz genç-
lerin örnek alması gereken niteliklerdir.

FATIH ŞAHIN 

Benim aklıma 23 Nisan denil-
diği zaman şiirler geliyor. İl-
kokulda 23 Nisan neşe ile do-
luyor insan şiirini okuduğum 
günler aklıma geldi .O günler 
çok daha masum ve güzeldi.Ge-

çen her yılın insanlardan daha 
çok şeyler götürdüğünü düşünü-

yorum.

UTKU AYDIN

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve 
Çocuk Bayramı’nın ülkemiz-
deki yeri ve öneminin, bu ül-
kenin vatandaşı olan herkesin 
farkında olduğunu düşünüyo-

rum. Umarım yıllar geçse de bu 
özel gün anlam ve önemini asla 

kaybetmez.Özellikle son yıllarda 
yaşadığımız olaylar neticesinde her 

Türk gencinin bu özel günü daha anlam-
lı kutlaması gerektiğini düşünüyorum.

OĞULCAN SAATÇI

Öncelikle bütün çocukların 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı kutlu olsun. Kü-
çüklerin en mutlu günü olan 
23 Nisan gününde daha çok 

eğlenmelerini istiyorum.Ço-
cukken çok daha fazla eğlenir-

dik 23 Nisan’da ama yıllar geç-
tikce değerini ve önemini daha iyi 

anladığımı düşünüyorum.

ILAYDA ARSLAN 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı Milletimize ve 
bütün çocuklara kutlu olsun. 
Umuyorum ki her yıl aynı coş-
ku ve heyecanla Atatürk’ün ço-

cuklara hediye ettiği bu güzel 
bayram, her yıl unutulmadan kut-

lanmaya devam edilir.Her Türk gen-
cinin Başta Mustafa Kemal Atatürk ve 

silah arkadaşlarının sayesinde bu günlerin 
kutlandığının bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum.

MERT CAN BAKAN 

Benim aklıma 23 Nisan dedi-
ğiniz zaman gelen şey, ilkokul 
yıllarımızda 23 Nisan şiirleri-
ni ezberleyip sınıfta tahtaya 
kalkıp okumamız oluyor. Her 

çocuğun yaşadığı bu benzer 
duyguların değerini ilerleyen 

yıllarda çok daha iyi anlıyorum.
Eskiden yaşadığımız bu heyecanlı 

anları artık göremiyoruz.23 Nisan da şiir 
okurken heyecanlanan o çocuk olarak kalmak isterdim.

BERKE OĞUZ 

Öncelikle bütün Dünya Çocuk-
larının 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutlamak istiyorum. 23 Nisan 
denildiği zaman aklıma gelen 

şeylerden birisi de birçok fark-
lı ülkeden ve ırktan çocukların 

yan yana olmasıdır .Büyüklerin 
çocuklardan alması gereken pek çok 

ders olduğunu düşünüyorum.Ülkelerin ve 
yöneticilerin daha eşit ,özgür ve mutlu bir dünya kurması için 
çocukları örnek alması gerektiğini düşünüyorum

AYSEN AYYILDIZ 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın yeri ve öneminin 
bilinmesi, her 23 Nisan günü 
kutlanıyor olması çok güzel. 
Ülkemizde ve dünya genelinde 

bu günün özel bir gün olduğunu 
ve hala kutlanabiliyor olduğunu 

bilmek ve görmek beni mutlu edi-
yor.Başka ülkemizin ve dünyadaki 

bütün çocukların 23 Nisan çocuk bayra-
mını kutluyorum. 

ILAYDA I. ORMANLIOĞLU

Öncelikle bütün küçüklerimi-
zin 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı içtenlik-
le kutluyorum. 23 Nisan de-
diğinizde aklıma gelen önem-

li olaylardan birisi olan 1920’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 

açılmış olmasıdır.O gün ne zorluk-
larla bu cumhuriyetin kurulduğunun 

farkında olmamız gerekiyor.Bize düşen 
görev bu ülkeyi bir daha o zorluklarla karşılaştırmayıp çok 
daha iyi yerlere getirmektir.

BENGISU ÖZDEMIR 

Dünyadaki bütün çocukların 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayramı’nı en içten dilek-
lerimle kutluyorum ve hepsini 
öpüyorum.Çocuklar bu dünya-

yı mutlu kılan en önemli var-
lıklardır.Hiç bir çocuğun acı çek-

mediği bir dünya diliyorum.

ÖZGE ASILSAMANCI 

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Ve Çocuk Bayramı ülkemizde 
TBMM’nin açılışını sembolize 
etmesinin yanı sıra , çocukla-
ra Ata’mızın en büyük armağa-

nıdır. Bizlere yakışan şekilde, 
coşkuyla kutlamamız gerekti-

ğini düşünüyorum . Dünyada ço-
cuklara verilen bugünün bizim cum-

huriyetimizden çıkması atalarımıza ve 
cumhuriyetin temellerine saygımı çok daha fazla arttırıyor.

BUĞRA ALTUĞ ÇIMEN

Aklıma gelen ilk şey 23 Nisan’ın 
Türkiye’de ulusal bayram olarak 
kabul edilmesinin nedeni olan 
1920’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılmış olmasıdır. 

Sonrasında ise çocuklara Musta-
fa Kemal Atatürk’ün en güzel ar-

mağanlarından birisi olan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı gelmek-

tedir. Yaşadığım şehir olan Ankara’nın bu 
gelişmelere tanıklık etmesi şehrime ayrı bir önem katıyor.

AHMET SEZER ÖREN 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dediğiniz za-
man, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti'nin resmi bayramların-

dan olması aklıma geliyor.Ön-
celikle iki kardeş milletin daha 

sonra bütün çocukların çocuk 
bayramını kutluyorum.Dünyadaki 

en saf en masum canlılar olan çocukların 
her zaman mutlu olmalarını diliyorum.

CEYDA NUR BAĞCI 

23 Nisan dediğiniz zaman be-
nim aklıma Ulu Önder Musta-
fa Kemal’in çok ince düşüne-
rek bütün dünya çocuklarına 
bu bayramı hediye etmesi ge-

liyor. Türk dünyasının en başa-
rılı liderlerinden biri olan Mus-

tafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
cumhuriyette yaşadığım için kendi-

mi şanslı hissediyorum.Biz Türk gençleri 
olarak yapmamız gereken ilk görevin Atatürk’ün ilke ve inkı-
laplarını anlayıp Türkiye Cumhuriyetinin kazanımlarını ko-
rumak olduğunu düşünüyorum.

YIĞIT KURT 

Çocukları çok seviyorum ve bü-
tün çocukların 23 Nisan Çocuk 
Bayramını kutluyorum. Es-
kiden olduğu gibi her 23 Ni-
san’ın coşkuyla ve neşeyle kut-
landığını görmek beni mutlu 

ediyor.Mustafa Kemal Atatürk’e 
bize bu günü verdiği için çok min-

nettarım.

BURÇAK GÖKÇE 
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KOÇ BURCU
Bu ay senin Ayın demek ye-
tersiz; bu seneyi senin sene 
yapabilecek güçte, çok yük-
sek potansiyelli bir Nisan 
ayına giriyorsun. İlk ve en 
güçlü ihtimal olarak ilişkiler 
görünüyor, sevgili Koç. Eğer 
bekarsan, bu dolunay etkisi 
ile sevdiğin kişiye açılman, 
flörtünü bir üst seviyeye ta-
şıman söz konusu olabilir. 
Eğer sevgilin varsa da; ayın 

6'sında başlayan bu etki ile Ayın sonundaki dolunay döneminde 
artarak: sorunları çözmek, yakınlığı arttırmak, tabir-i caizse "zir-
veye çıkmak" söz konusu olabilir. Ayın 10'undan itibaren: Daha 
önceden heves edip yarıda bıraktığın, heves edip bir türlü girişe-
mediğin, kaçırdığını düşündüğün fırsatlar yenide karşına çıka-
bilir. Daha da önemlisi, bu fırsatlar karşısında bu defa öğretmen-
patron-baba gibi, akıl hocası gibi gördüğün birinden de destek 
alabilirsin.

ASLAN BURCU 
Sana aylardır "kendini sev-
mek" geyiği yapıp durdum. 
Bu öylesine içsel bir meseley-
di ki, yer yer tarif etmek konu-
sunda yetersiz kaldığımı his-
settim fakat şu saatten sonra 
deneyimleyerek bu sürecin 
aşağı yukarı sana ne öğret-
meye çalıştığını anlamışsın-
dır zaten... Neyse ki artık gitti, 
bitti. Bu ay yepyeni bir sayfa 
açıyoruz. Hem de kendimiz-
le, çevremizle uğraşarak de-
ğil; büyük resmi görerek, yarı-

nı değil bundan on yıl sonrasını düşünerek, sadece ailemizi ya da 
kankalarımızı değil; koca insanlığı memnun etmeyi hesaba kata-
rak... İdeallerinde, hayallerinde ne varsa sandıktan çıkarma vakti. 
Tıpkı çocukken yaptığımız gibi tüm masumiyetimiz, inancımız ve 
tazecik enerjimizle "Ben büyüyünce xxx olacağım" deme vakti! İşte 
evren sana böyle bir kapı açıyor... Bu kapının gıcırtısını ancak ayın 
7'sinde duymaya başlayacaksın, sevgili Aslan. Zira Merkür'ün dura-
ğanlığı ve Balık'ın sisleri ancak dağılmaya başladı. Öncelikli olarak 
finansal konularda bazı çözümlere gidebilirsin. Borçlar konusunda 
rahatlatıcı haberler gelebilir. Bir aracı sayesinde burs, sponsor gibi 
gelir kaynakları bulabilirsin.

YAY BURCU 
Bu ay açıkçası 7 Nisan'a ka-
dar başlıyor diyemeyiz. Gök-
yüzünde böyle bir rehavet, 
retrosunu bitiren Merkür'ün 
durağanlığı ve Balık sezonu-
nun da artakalan sisleri var. 
Neyse ki ayın 7'sinde hayat 
ateşimiz bu defa gerçekten, 
alev alev yanmaya başlıyor. 
Genelde dolunay ve yeni ay 
etkilerini "şu-şu tarihler ara-
sında doğduysan daha çok 

etki alacaksın" vs. diye belirtirim. Fakat bu yeni ay, öyle bir yeni 
ay ki; istisnasız pek çok Yay'ın hissedeceğine eminim. Okul arka-
daşlarından fazlaca destek görüp yeni projelere başlayabileceğin, 
günlük rutininde yenilemeler yapıp, sağlığın adına güzel alışkan-
lıklar edinebileceğin bir dönem, sevgili Yay. Misler gibi! Finaller-
den önce güzel bir dönemdesin. Hadi bakalım darısı finallere. 

BOĞA BURCU 
Sevgili Boğa, bu Ay senin 
için sakin fakat önemli bir 
dönem olacak. Önce 6 Ni-
san'da gerçekleşecek yeni 
ay dönemine bakalım. 
Yeni ay, yeni başlangıçlar 
demektir; taze bir enerji 
getirir. Bu durumdan elbet-
te sen de faydalanacaksın. 
Bu dönemde alacağın bazı 
haberler ya da çevrenden 
birileri tarafından buyuru-

lan işler, tavsiyeler pek hoşuna gitmeyebilir. Lakin, eskilerin 
de dediği gibi; kartlar rastgele dağıtılsa da nasıl oynadığın 
sana kalmıştır! Bence açık fikirli ol ve çevrenden gelen tavsi-
yelere burun kıvırma. Sonuçlar sandığından daha güzel ola-
bilir. 

BAŞAK BURCU 
Bu ay nihayet yönetici geze-
genin Merkür retrodan çık-
tı, üstüne durağan sürecini 
de bitirdi sayılır ve Balık bur-
cunun o sislerini yavaş yavaş 
dağıtmaya başladı. Her ne ka-
dar bugün itibariyle bir Koç 
yeni ayı yaşıyor olsak da; yö-
netici gezegenin Merkür'ün 
kendine gelmesi ayın 7'sini 
bulacak ve enerjin kademe 
kademe yükselecek gibi du-
ruyor. Bu yeni ay ile ilgili ko-
nuşalım önce; ilk ve en güçlü 

ihtimallerden biri finansal konularda... Bir borcu ödeyip kapatabi-
lirsin, kredi kartı gibi yüklerden kurtulmak için iyi bir zaman. Eğer 
burs, sponsor, vesaire arayışındaysan da yeni kaynaklar karşına çı-
kabilir. Her ne kadar etkileri 6'sında kendisini hissettirecek olsa da, 
en az ayın 12'sine kadar yayılacak bir etki bu. Finansal konularda 
hareketlenmelere hazır ol derim kısacası. Zaten ay sonundaki do-
lunay da para konularını etkileyecek -hem de mesleğini de dahil 
ederek! Bu ilerledikçe ve sonuna geldikçe güzelleşen Nisan ayında 
özellikle 12'sinden itibaren kariyer anlamında güzel gelişmeler var. 
Sınavlar hazır bitmişken mutlu günler seni bekliyor. 

OĞLAK BURCU
Önce biraz aşktan bahse-
delim... Çünkü ay düğüm-
leri artık Oğlak - Yengeç 
aksında ve kadersel dön-
güleri tetikliyorlar. Olması 
gereken şeyler olması ge-
reken zamanda gözlerinin 
önünde adeta bir film gibi 
gerçekleşirken; neyin se-
nin kontrolünde, neyin ta-
mamen yazgısal olduğunu 
dahi ayırt edemeyebilir-

sin. Hepsinden de önemlisi, tüm bunlara bir anlam vereme-
yebilirsin. Ama panikleme, akışa güven ve yaşanan her şeyin 
sonsuza dek seninle olacağını, onlardan çıkarman gereken 
anlam ve alman gereken dersi de hazır olduğun herhangi bir 
zaman alabileceğini unutma. Geçmişe bir sünger çek bu ay... 
Mutluluğu, şımarıklığı hakediyorsun.

IKIZLER BURCU
Bu Ay deli fişek gibisin. Ne-
reden başlasam bilemiyo-
rum ki. Öncelikle şu konuyu 
netleştirelim en azından bu 
ay ters gidecek bir durum 
yok, bu ay dikkat etmen ge-
reken tek deli kendinsin! 
Artık Mars senin burcun-
da, önümüzdeki birkaç ay 
boyunca da senin burcunda 
kalmaya devam edecek ve 
sana gerekli enerjiyi sağla-

yacak. Bu elbette ki hedefini bilen, hazırlığını yapmış biri için 
son derece iyi. Fakat henüz kafanda bazı şeyleri netleştireme-
mişsen, ne istediğin ya da yaptığın konusunda şüphelerin var-
sa; Mars'ın o ateşi seni sadece agresif, huysuz ve geçimsiz bir 
ruh haline sokabilir. Ne derler bilirsin; keskin sirke küpüne za-
rar. O yüzden bu hafta içerisinde biraz içine dönüp düşün de-
rim. Hayatınla ne yapıyorsun, ne istiyorsun, neden ve ne kadar 
sürede istiyorsun. Çünkü dediğim gibi, hazır üzerinde yüklü 
miktarda yakıt varken yola çıkmak akıllıca olur.

TERAZI BURCU 
Bu konuları duymaktan bık-
tın mı bilemiyorum fakat bu 
ayın gündem konusu yine 
ilişkiler... Gerçi ilişkiler de-
yip geçmemek lazım zira iliş-
kiler çoğu zaman en önemli 
öğretmenlerimizi hayatları-
mıza sokup bize en kıymet-
li dersleri verebiliyorlar. Bizi 
fazlasıyla büyütüp, geliştire-
biliyorlar. Dolayısıyla sade-
ce "aşk meşk mevzusu" diye 
bakmayalım olaya. bu ayın 
getirilerine, başkalarının göz-

lerinden kendi hikayemiz tadında bakalım...Öncelikle ayın 7'sin-
den itibaren etkili bir yeni ay ve Merkür durağanlığının da bitişi var. 
Yani bu demek oluyor ki, dile getirilmemiş ve içeride biriktirilmiş 
meselelerin dökülme vakti. Eğer uzunca bir süredir devam eden bir 
ilişkin varsa; gergin bir mesele gün yüzüne çıkabilir. Bu, nasıl gö-
ğüslediğinize bağlı olarak, sizi çift olarak seviye de atlatabilir, sınıf-
ta da bırakabilir. Bu yüzden uzun uzun düşünmek, önceliklerini be-
lirlemek ve sakin davranmak önemli. Ay sonunda senin burcunda 
gerçekleşen bir dolunay -ki senin burcunda gerçekleşen ikinci do-
lunay olacak bu- çılgın bir enerjiyle geliyor. Bu enerjiyi yönetmeyi 
becerebilirsen yaza bomba gibi bir giriş yapabilirsin. 

KOVA BURCU
Bu ay çok önemli iki etki 
altında olacaksın ve ikisi-
nin etkisi de 10 Nisan vur-
gulu olmak üzere ayın ikin-
ci haftasını domine edecek. 
Biri Jüpiter'in retro hare-
ketine başlaması, diğeri ise 
Merkür'ün fişeklenmesiyle 
Koç yeni ayı... Bu iki hareket 
de sosyal anlamda seni çok 
hızlı bir sürece hazırlıyor. 
Evinde misafirler ağırlama-
ya, insanlarla organizasyon-

lar yapmaya, dışarı çıkmaya ve ufak yolculuklara hazırlan derim. 
Elbette ki herkes kısmetiyle geliyor ve sana gerek iş, gerek de 
aşk için yeni bağlantılar sağlıyorlar -zaten Kova sosyal bir burç-
tur ve tüm farklılığına, adeta uzaylılığına rağmen şeytan tüyü ile 
kendisini sevdirmek, insanları anlamak ve öğretmek sanki asli 
görevidir Bu ay tam bir Kova gibi, etrafına insanları çekeceksin 
ve elleri boş gelmeyecekler kısacası. Senin için bu güzel ayda 
derslerinde de başarılar dilerim. Umarım sınavların,sunumların 
ve ödev teslimlerin de çok güzel geçer. 

YENGEÇ BURCU 
Bu Ay özellikle iş hayatın-
da yapmak istediğin çok 
fazla şey olacak, ama 7 - 
13 Nisan arası sular biraz 
hareketli ve evdeki hesap 
pek de çarşıya uyacak gibi 
durmuyor. Öncelikle ayın 
7'sinde Merkür'ün dura-
ğanlığının tamamen bit-
mesi ile beraber hayalle-
rin, ideallerin konusunda 
yeni bir vizyon sahibi ola-

cağını, motivasyonunun artacağını düşünüyorum. Buna Koç 
yeni ayının vereceği güç, çevreden ve statü sahibi insanlar-
dan gelecek destek de eklenince her şeyin kusursuz işleye-
ceğini hissedebilirsin. Fakat özellikle Nisan 12 ve 13 tarihle-
rinde kişisel anlamda kontrol problemlerin de gün yüzüne 
çıkabilir. Ve sevgili Atılımlı yengeç eğitim hayatında güzel 
gelişmelerin olacağı bir dönemdesin. Eğer çalışıyorsan ya da 
staj yapıyorsan da iş yaşantını daha iyi hale getirecek bir ba-
kış açısı yakalayabilir, işlerini ve ufkunu genişletebilirsin.

AKREP BURCU
Biraz gergin bir ay. Herkese 
kelebekler, gökkuşağı, pem-
be bulutlar; sana biraz ger-
ginlik oldu... Ama şu açıdan 
bakalım: Bu ay içindeki tüm 
sıkıntıyı, kafandaki soru işa-
retlerini, hayatındaki pürüz-
leri çöpe atıyorsun ve bomba 
gibi bir yaza hazırlanıyor-
sun. Kökten bir temizlik ne 
zaman kolay oldu ki? Elbet-
te bu ay azıcık canın sıkıla-
cak ama uzun vadede terte-
miz bir mevsim var önünde. 

Şimdi Nisan'a şöyle bir bakalım.Bu ay Koç yeni ayı ile başlıyoruz 
fakat retrosu bitmesine rağmen hala durağan olan Merkür ken-
disini ancak 7'sinde toparlıyor. Dolayısıyla eski ritmimize ancak 
ayın 7'sinden sonra kavuşuyoruz diyebiliriz. Seni öncelikli olarak 
aşk meselelerinde etkileyecek bu. Flörtlerin varsa sürekli konu-
şacağınız, cilveleşeceğiniz ve hatta belki de ufak yolculuklara çı-
kabileceğiniz süreç ayın 9'undan itibaren kendisini hissettiyor. 
Özellikle ayın 12'si flörtler açısından çok güzel. Gelelim ayın diğer 
bir etkisine... Sağlıklı bir yaşama geçiş, kötü alışkanlıkları (kaç ay-
dır söylüyorum eğer hala bırakmadıysan) bırakış, okulda yeni bir 
projeye başlama gibi konular için şahane bir dönem olacak senin 
için. Ama aman okulu aksatma.

BALIK BURCU 
Bu ayın rehavetinden 7'sinde 
tam olarak çıkmaya başlıyor-
sun diyebiliriz. Hani derler 
ya "Gelir bahar ayları, gevşer 
gönül yayları" diye; işte bi-
raz senin durumuna uyuyor 
sanki Venüs'ü de yanına al-
mışsın, retrolarla biraz için 
geçmiş, "Her şey olacağına 
varır" rahatlığına ulaşmışsın. 
Ama toparlanman gerek, ha-
yata saldırman gerek. Çünkü 
macera dolu bir yaz mevsi-
mine girmek üzeresin. Artık 
hayal kurmak değil, hayalle-

ri yaşamak lazım. Ayın 7'sinde ve 10'unda iki önemli retro etkisi var 
ve ikisi de seni "kadersel" konularda etkiliyor. Öncelikli yorumum 
okul ve aile ile alakalı, sevgili Balık. Hem aile içinde, hem de okul-
da konuşulmadan üstü örtülmüş, adeta görmezden gelinmiş konu-
lar varsa artık yüzleşme vakti geliyor. Aile ile alakalı olan mesele-
de işin içine paranın da gireceği kanaatindeyim. Uzak akrabaların 
da dahil olduğu bir miras, mal mülk paylaşımı, ortak bir iş söz ko-
nusuysa; bence konuyu masaya yatırmak için en uygun tarih 14 Ni-
san. Fazlasıyla yapıcı ve sakin olmak gerek. Bir diğer konu okul ile 
alakalı... Özellikle hocaların ile konuşabilir ve uzun süren bir tat-
sızlığı dile getirmen gerekebilir. Bunun zamanı gelmiş gibi duruyor. 
Umarım bütün problemlerini çözersin. 



AYIN PERDESi
Deli ve Dahi
28 Nisan 2019

İhtiyar Adam ve Silah
5 Nisan 2019

Benden Hikayesi
5 Nisan 2019 

Hayvan Mezarlığı
5 Nisan 2019

Hellboy
12 Nisan 2019

Şipşak Aile 
12 Nisan 2019

Sıcacık Bir Aile Hikayesi Fantastik Film Severlere…

Shazam! 6 Güç
5 Nisan 2019

Yapımı: 2019 – ABD
Tür: Dram, Biyografik
Yönetmen: Farhad Safinia
Senaryo: Farhad Safinia
Yapımcı: Mel Gibson
Oyuncular: Mel Gibson, Sean Penn

Konusu: Deli ve Dahi, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün 
yaradılışının gerçek hikayesini konu ediyor. 
Professor James Murray, gerçekleştirmek istediği 
proje için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. 
Onun amacı, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on 
bin kelimelik ilk baskısını hayata geçirmektir. 
Çalışmalarını sürdürdüğü sırada Murray’in eline akıl 
hastanesinden büyük bir çalışma geçer. Çok tehlikeli 
hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmakta 
olan Dr. W.C. Minor, profesöre 10,000 kelimelik bir 
çalışma gönderir. Minor’un gönderdiği bu liste, 
ikilinin yollarının kesişmesine neden olur. 

Yapımı: 2019-ABD
Tür: Dram, Biyografik
Yönetmen: David Lowery
Senaryo: David Lowery
Yapımcı: James M. Johnston 
Oyuncular: Robert Redford, Sissy Spacek 

Konusu: Forrest Tucker yaşlı bir adamdır ancak 
hayatını dolu dolu yaşamadığını söyleyebilecek hiç 
kimse yoktur. Kendinden emin ve güçlü görünen 
bu yaşlı adam hayatı boyunca toplamda 18 kere 
hapisten kaçmayı başarmıştır. Forrest Tucker'ın son 
hamlesi ise 70 yaşında bir kez daha San Quentin 
Hapishanesi'nden firar etmek olacaktır. Ancak 
polisler başta olmak üzere duyan herkesi şoke eden 
bu olay Forrest'ın son sürprizi değildir. Hapisten 
kaçan yaşlı adam, ardından eşi benzeri görülmemiş 
bir banka soygunu zincirine imza atar. Forrest'ın 
ardından kovalamaca başlamıştır. 

Yapımı: 2019 – Türkiye
Tür: Biyografik
Yönetmen: Onur Barış
Senaryo: Onur Barış
Yapımcı: Levent Cengizhan 
Oyuncular: Mert Er

Konusu: "Benden Hikayesi", Türk edebiyatının 
usta kalemi Sait Faik Abasıyanık'ın yaşamı 
ve duygu dünyasını konu ediyor. Filmde, 
Adapazarı'nda doğan ve ömrünü bir adada geçiren 
Sait Faik'in hayat hikayesi, kendi ağzından 
anlatılıyor. Sait Faik'in lise döneminde yazdığı 
"İpek Mendil" ile başlayan yazarlık serüvenine 
odaklanılan belgeselde, yazarın birçok öyküsüne 
de yer veriliyor.

Yapımı: 2019 – ABD 
Tür: Korku
Yönetmen: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Senaryo: Jeff Buhler
Yapımcı: Steven Schneider
Oyuncular: Jason Clarke, Amy Seimetz

Konusu: Hayvan Mezarlığı, henüz taşındığı evde ailesi 
ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük kızını 
geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir 
adamın hikayesini anlatıyor. Louis Creed, iki çocuğu ve 
eşi Rachel ile birlikte Boston'daki şehir yaşamlarından 
kurtulup, kırsal kesime taşınmaya karar verir. Yeni 
yaşamlarına uyum sağlamaya çalışan aile, kedilerinin 
bir kaza sonucu ölmesiyle büyük bir üzüntüye kapılır. 
Kedilerini, evlerinin yakınındaki gizemli bir mezarlığa 
gömen aile, bir süre sonra inanılmayacak bir durumla 
karşı karşıya kalır. Gömdükleri kedi hayata geri 
döner. Creed ailesi, artık gizemli mezarlığın sırrını 
öğrenmiştir. 

Yapımı: 2019 - ABD
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Sean Anders
Senaryo: Sean Anders
Yapımcı: Mark Wahlberg 
Oyuncular: Mark Wahlberg, Rose Byrne

Konusu: Şipşak Aile, çocuk sahibi olmak 
isteyen ve evlat edinmeye karar veren bir 
çiftin hikayesini konu ediyor. Pete ve Ellie 
birbirlerini seven, uyumlu bir çifttir. Tek 
istekleri ise çocuk sahibi olmaktır. Sevimli 
çift, bir aile kurmaya karar verdiğinde 
koruyucu aile olarak evlat edinme yoluna 
başvurur. Amaçları küçük bir çocuğu evlat 
edinmektir ancak birbirinden tatlı üç kardeş 
görünce hepsini evlat edinmeye karar verirler. 
Kardeşlerin en büyüğü, asi bir genç kız olan 15 
yaşındaki Lizzy’dir. Çift kendilerini bir gecede 
üç çocuklu bir aile olarak bulur. Pete ve Ellie, artık bir aile olma umuduyla, nasıl ebeveynlik 
yapılması gerektiğini öğrenmek zorundadır. Bu süreçte birbirlerinden farklı karakterlerde olan 
bu 5 kişi, birbirlerine alışmalı ve uyum sağlamayı öğrenmelidir. Aile dinamikleri, evlat edinme 
sisteminin kağıt işleri, çıkan aksaklıklar, aile sahibi olmanın ne demek olduğunu unutan 
çocuklar ve hassas duygular da işin içine girince her şey giderek zorlaşır.

Yapımı: 2019 – ABD
Tür: Fantastik, Korku
Yönetmen: Neil Marshall
Senaryo: Gürkan Tanyas
Yapımcı: Mustafa Uslu
Oyuncular: David Harbour, Milla Johovich

Konusu: Film, insanların dünyası ile fantastik 
yaratıklarla dolu bir dünya arasında sıkışıp 
kalan Hellboy'un hangi tarafa ait olduğunu 
bulmak için çabalarken, bir yandan da Kral 
Arthur zamanında yaşayıp Merlin'in güçlerini 
çalan kötü büyücü Nimue'nin intikam 
almak için insanlığa açtığı savaşı durdurma 
çabasını temel alıyor. Yönetmen koltuğuna 
senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği 
The Descent ve Doomsday filmlerinden aşina 
olduğumuz Neil Marshall'ı oturtan çizgi 
roman uyarlamasında cehennemden gelen 
ünlü çizgi roman karakterini de Stranger Things oyuncularından David 
Harbour canlandırıyor. Mike Mignola‘nın hayal gücü sayesinde ortaya 
çıkan karakterin yeni beyazperde macerasında senaryoyu Mignola ile 
birlikte Andrew Cosby ve Christopher Golden üstleniyor.

Yapımı: 2019 - ABD
Tür: Aile, Macera
Yönetmen: Tim Burton
Senaryo: Ehren Kruger
Yapımcı: Derek Frey 
Oyuncular: Colin Farrell, Danny DeVito 

Konusu: Sirk sahibi Max Medici, eski yıldızı Holt Farrier 
ve onun çocukları Milly ve Joe'ya sıradışı bir görev 
verir. Ailenin görevi, sirkin yeni üyesinin bakımını 
üstlenmektir. Bu yeni üye, koca kulakları sebebiyle 
seyircileri güldüren, yavru bir bebek fildir. Ancak 
Dumbo'nun uçabileceğini keşfettiklerinde, tek ayağı 
çukurda olan sirk inanılmaz bir geri dönüş yapar ve 
ikna edici girişimci V.A. Vandevere'in dikkatini çeker. 
Vandevere, sevimli fili, yeni ve büyük eğlence parkı 
Dreamland için kiralar. Ancak Dreamland, yüzeyde 
göründüğü kadar parlak ve görkemli değildir. 
Dumbo, çekici ve muhteşem bir akrobat olan Colette 
Marchant ile birlikte yeni zirvelere doğru yükselir. 

Yapımı: 2019- ABD
Tür: Aksiyon, Fantastik
Yönetmen: David F. Sandberg
Senaryo: Henry Gayden
Yapımcı: Peter Safran
Oyuncular: David F. Sandberg

Konusu: Shazam, genç Billy Batson'ın ihtiyaç 
anlarında sihirli sözcükleri söyleyerek dönüşebildiği 
bir süper kahraman. Sihirli sözcükleri söylediği an 
dünyanın en güçlü ölümlüsüne dönüşen karakter, 
gündelik hayatında okul ödevleri gibi meselelerle 
boğuşurken, süper kahraman olduğunda da dünyanın 
güvenliği için mücadele veriyor. Süleyman'ın 
bilgeliği, Herkül'ün gücü, Atlas'ın dayanıklığı, Zeus'un 
görlemi, Aşil'in cesareti ve Merkür'ün hızına sahip 
olan karakter, edindiği güçlerin sahiplerinin baş 
harfleri ile S.H.A.Z.A.M. adını alıyor. Peki bu güçlü 
yetişkin bedenini yöneten küçük bir çocuğun ruhu 
bir araya gelince ortaya nasıl bir kahraman çıkıyor?

Dumbo
5 Nisan 2019
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