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10 ARALIK DÜNYA            
İNSAN HAKLARI GÜNÜ

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 73. yılındayız. Bu yıl 
da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtildiği gibi barış, adalet, eşitlik, 
özgürlük ve insan onurunun korunmasını ve bunları güvence altına alacak 
demokrasi mücadelesi verilmesini savunmaya devam ediyoruz.

“Hak, insanların size verdiği bir şey değildir, insanların sizden alamayacağı şeydir.”
Ramsey Clark
II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi, evsiz kalması ve 
birçok salgın hastalığında ortaya çıkması üzerine devletin, bireylere verilen hak 
ve özgürlükleri güvence altına alma amacı ile birleşmesi ile İnsan Hakları’nın 
temeli atılmıştır. Savaş bittikten üç yıl sonra, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
yayınlanması ile 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Paris’te yapılan 
oylama sonucu, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.
“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana 
sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.”
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesinden de anlayacağımız üzere, 
tüm insanlar ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insan 
haklarına sahiptir. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. İnsan hakları, her bir 
bireye yaşamı boyunca sahip olduğu özgürlüğü sağlar. Bu özgürlük, başkalarının 
haklarına saygılı olmayı gerektirir. Kısacası, bütün insanlara hakkını verirken 
beraberinde büyük bir sorumlulukta vermektedir. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sayesinde 73 yıldır uluslararası alandaki 
kanunlarla temel hak ve özgürlüklerimiz korunmaktadır. Buna rağmen siz bu 
satırları okurken hala milyonlarca insan savaş ve çatışmalarda yaşamını yitiriyor. 
Hatta sömürü, taciz, istismar ve şiddete uğruyor. 2021 itibariyle dünyada 70 
milyondan fazla insan zorla yerinden edilmiş, bunun 31 milyonu ise çocuk 
olduğu biliniyor.1 262 milyon çocuğun okula erişimi yok edilmiş, en temel 
haklarından biri olan eğitim hakkına erişemiyorlar. 2 Her yıl 12 milyon kız 
çocuğu 18 yaşından önce evlenmeye zorlanmış. 3 Dünyada 152 milyon çocuk 
işçi var ve bunların 10 da 7’si ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. 4
İnsan hakları sorunu, bütün dünyanın gündeminde konuşulmaktadır. Bütün 
devletler, insan hakları ihlallerine meydan vermemeyi görev olarak kabul etmiştir. 
Ancak insan haklarının korunması görevi, sadece devletin başarabileceği bir iş 
değildir. Bu görev, insanların çabasını gerektirmektedir. İnsan hakları bilinci 
için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması 
büyük önem taşımaktadır.

E C E  K A H R A M A NMUHABİR

Kaynaklar ; 

https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/

https://web.archive.org/web/20150421001551/http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-

Evrensel-Beyannamesi.pdf

https://www.ihd.org.tr/insan-haklari-evrensel-beyannames/

https://web.archive.org/web/20150421001551/http://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/688B1--Insan-Haklari-

Evrensel-Beyannamesi.pdf



3A T I L I M  H A B E R  -  A R A L I K  2 0 2 1

B A H A  B A Ş K A L MUHABİR

Gönüllük, kişinin herhangi bir karşılık beklemeden emeğini, zamanını, 
toplumun ve bireylerin yararı için kullanması olarak tanımlayabiliriz. Gönüllük 
adı altında topluma ve bireylere destek vermek, kişinin hem manevi açıdan 
gelişmesi hem de insanlarla olan iletişimine önemli derecede katkı sağlar. Bu 
durumun artması ve toplumun çoğunluğunda farkındalık yaratarak, yardıma 
ihtiyacı olan kişilere umut olunması için her yılın Aralık ayında Dünya 
Gönüllüler Günü kutlanmaktadır. 
Dünya Gönüller Günü, 1985 yılında gönüllük faaliyetlerinin dünya çapında 
artması için 5 Aralıkta kutlanılmasına Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
(UNDP) tarafından karar verilmiştir. Türkiye’nin de dâhil olduğu toplam 123 
ülke tarafından kabul edilerek her yıl kutlanmaktadır. 2001 yılının ‘’Dünya 
Gönüller Yılı’’ olarak açıklanmasının ardından sivil toplum kuruluşları ve 

dernekler toplum katılımının ve farkındalığının artması için çalışmalarını 
arttırmışlardır. İnsanlar tarafından gönüllüğün yaygınlaşması ve bireylerin 
kendilerini topluma karşı daha fazla sorumlu hissetmeleri için 5 Aralık 
gününde etkinlikler ve kutlamalar yapılmaktadır. Özellikle, yakın zamanda 
yaşadığımız pandemi ve doğal afetlerden sonra insanların birbirlerine yardım 
için daha fazla ihtiyaç duymasından dolayı gönüllülük kavramı ciddi bir 
önem kazanmıştır. Dünyamızda ve ülkemizde farklı amaçlarda ve farklı 
kesimlere yardım yapmak için açılmış sayısız dernek ve sivil toplum kuruluşu 
bulunmaktadır. Ülkemizde bu kuruluşlardan en bilinenlerden olan Kızılay, 
AKUT, LÖSEV, TEV ve TEMA gibi dernek ve kurumlarda gönüllü olarak 
çalışabilir ya da maddi anlamada destek olarak yardım bekleyen insanlar için 
bir umut ışığı olabilirsiniz.

5 ARALIK DÜNYA 
GÖNÜLLÜLER GÜNÜ
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C A N S U  A L A N Y Ü Z  /  O K A N  O K U RMUHABİR

18 ARALIK DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ 
KAPSAMINDA ANLAMLI ZİYARET

seçilen 17 öğrenci temsilcisinin yer aldığı etkinlikte öncelikle Mülteci 
Bilgilendirme ve Destekleme Noktası tanıtıldı. Daha sonra ise, Merkezin 
Sorumlusu Berna Köse ve Sosyal Medya Sorumlusu Anıl Adadıoğlu tarafından 
yapılmış ve yapılmakta olan yardımlar ve hizmetler ile ilgili etkili bir sunum 
gerçekleştirildi. Bu önemli günün sonunda ise etkinliğe katılım gösteren herkes 
ile toplu bir fotoğraf çekildi.

Bugün 18 Aralık Dünya Mülteciler Günü! 2001 yılından günümüze kadar 
her yıl 18 Aralık Dünya Mülteciler Günü olarak anılan bu özel günün amacı, 
mültecilerin herkes gibi eşit yaşam haklarına sahip olduklarını topluma 
hatırlatmaktır. Bugünün uluslararası alanda anılıyor olması mültecilerin 
yaşadıkları tüm sorunlara dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık kavramı 
oluşturmaktan gelmektedir.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) yıllık raporuna 
göre, 2018 yılından beri, 82 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu verilere 
göre, bugün toplamda 25,9 milyon mülteci bulunmaktadır. 41,3 milyon kişi 
kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş ve 3,5 milyon ise sığınmacı bulunmaktadır. 
Türkiye’ de ise toplamda 3 milyon 738 bin 32 Suriye’li mültecinin yanı sıra 
320 bin kadar da diğer uyruklardan mülteciler bulunmaktadır. Ülkemizdeki 
düzensiz göçmen sayısı ise 2021 yılında 154 bin 766 kişi olarak kayıtlara 
geçmiştir. Bu durumun ciddiyeti verilen sayılar üzerinden de çok net bir şekilde 
anlaşılmaktadır. Birçok ülkede farklı kuruluşlar bu konu ile ilgili çalışmalarını 
yürütmektedirler. Ülkemizde de kamu kuruluşları ile iş birliği içinde çeşitli 
STK’lar farklı bölgelerde farklı hizmet alanlarında faaliyet yürütmektedir. Bu 
kuruluşlardan biri de İGAM’dir. İGAM İltica ve Göç Merkezi 2013 yılında 
kurulmuştur. İltica ve Göç alanında çalışan STK’lar arasındaki iş birliğinin 
önemine inanan İGAM, Türkiye Mülteci Konseyi’nin (TMK) kurulmasında 
öncü olmuştur. Bu çatı örgüt; alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının 
etkinliğini arttırmak amacıyla 26 STK’yı bir araya getirmiştir.
18 Aralık Dünya Mülteciler Günü kapsamında, Atılım Üniversitesi olarak, 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İletişim Topluluğu ve ATÜGAM 
(Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) iş 
birliği ile İGAM İltica ve Göç Araştırmaları Merkezine bağlı Keçiören’de 
faaliyet gösteren Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Nokta’sına ziyaret 
gerçekleştirildi. Ziyaret kapsamında mülteci bireyler ve ailelerin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak üniversite kapsamında kıyafet, oyuncak, ayakkabı, mont ve 
kırtasiye malzemeleri toplandı. Toplanan bu temel gereksinimler ilgili merkeze 
ihtiyaç sahiplerine dağıtımı için verildi.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlen Özgen, 
ATÜGAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ilgar Seyidov, Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Elbir ve İletişim Topluluğundan 
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İnsanlık tarihi ile birlikte ortaya çıkan engellilik, günümüz toplumlarında da 
devam eden dezavantajlı bir durumdur. Engelli tanımı, özürlü kanununa göre 
şöyle yapılmaktadır: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, 
zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi 
nedeni ile toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karşılama güçlükleri olan korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve 
destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi. Bu tanımdan yola çıkarak şunu diyebiliriz 
ki, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar belirlenerek, özel 
gereksinimleri karşılandığında ve ihtiyaç duydukları hizmetler ve eşit erişim 
hakkını hedefleyen düzenlemeler sunulduğunda, toplumsal yaşama uyumları 
artacak ve “engellilik” durumu, “engellenmişlik” durumuna dönüşmeyecektir. 
Şunu da unutmamalıyız ki her insan birer engelli adayıdır. Engellilik 
durumu doğuştan olabilceği gibi hastalık, kaza ya da yaralanmalar sonucu da 
oluşabilmektedir.

Farkındalık yaratma amacı ile Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık Dünya 
Engellilier Günü olarak belirlenmiştir. Çeşitli sivil toplum organizasyonları 
ve hükümetin desteği ile çeşitli etkinlikler yapılarak bugün engelli bireylerin 
yanında olarak destek verilmektedir. Tarihin değişik dönemlerinde engellilere 
yönelik çeşitli uygulamalar yapılmış, modern dünyada ise sosyal devlet anlayışı 
kapsamında onlara yönelik hizmetler çoğaltılmıştır. Zaman zaman engelliler veya 
aileleri toplumun diğer üyeleri tarafından potansiyel suçlu bulunmuş, bazen bu 
duruma acınma duygusu ile yaklaşılmış bazen de topluma uyum sağlayabilmeleri 
için farklı projeler üretilmiştir. Engelli nüfusun çoğalması bu alandaki yapılan 
projeleri arttırmıştır. Ayrıca nüfusun yaşlanması ve yaşlı insanların engelli hale 
gelme riskinin yüksek olması ile birlikte kronik sağlık sorunlarının da küresel 
olarak artış göstermesi maalesef engelli nüfusun artmasına neden olmaktadır. 

Dünya çapında, herhangi bir engeli olmayan insanlara kıyasla engelli insanlar 
daha olumsuz sağlık durumuna, daha düşük eğitim başarısına ve bunun 
yanında daha yoksulluk oranlarına sahiptirler. Birçok insanın varlığına alıştığı 
ve kolaylıkla ulaşabildiği sağlık, eğitim, istihdam, ulaşım ve bilgi edinme gibi 
hizmetlere erişimde, engelli insanların birtakım bariyerlerle karşılaşması bu 
farkları kısmen açıklayabilmektedir. Mental ya da fiziksel engelleri yetmezmiş 
gibi hayatta da karşılarına insanlar, devlet tarafından bir çok engel çıkmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, engellilerin sağlık ve bakımdan kaynaklanan 

sorunlarının yanında sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü için birimler 
kurmuş, projeler geliştirmiş ve yeni hizmet modellerini hayata geçirmeye 
çalışmaktadır. Bakım hizmeti günümüz dünyasının önemli bir ihtiyacı haline 
gelmiştir. Engellilerin en temel ihtiyacı öz bakımlarının yapılmasıdır. Özellikle 
engelliler içinde yaşlı ve ortopedik olanlar temel ihtiyaçlarını kendi başlarına 
karşılamakta zorlanmaktadırlar. Kendi kendine yeterli olmayanların yakınları 
tarafından bakılmaları halinde devlet aileyi bakım parası ile ekonomik olarak 
desteklemektedir. İlk tercihleri bu ihtiyaçlarını kendi kendine yapabilmektir. En 
büyük sorunları ise başkasına ve yatağa bağımlı olmaktır.

Engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları güçlükler daha çok onlara göre 
sağlıklı olan bireylerin sergiledikleri umursamaz tavırlardır. Maalesef toplum 
tarafından dışlanma sorunu ile sık sık karşılaşmaktadırlar. Engelli vatandaşların 
en önemli sıkıntılarından birisi kuşkusuz iş bulma sorunudur. İş bulmadan önce 
ise eğitimlerinde mimari olanakların sıkıntısından dolayı aksamalar olması ya 
da eğitim alamaması da onlar için büyük bir engel oluşturmaktadır. Evinden 
çıkamayan engelli vatandaşlar ise sosyalleşme sorununu yaşarlar. Bu sorun 
psikolojileri olumsuz yönde etkilemektedir. Bunların yanı sıra ailesi tarafından 
yalnızlığa itilmek ve terk edilmek de yaşadığı sorunlar arasında yer almaktadır. 
Engelli bireylere daha dikkatli ve yardımcı olmalıyız. Ne yazık ki ki hala bu 
konuda yeterli düzeyde bilgili ve hassas değiliz. Örneğin, onların hayatlarını bir 
nebze de olsa kolaylaştırmak için yollarda görme engellilerin rahat yürümesini 
sağlamak için yapılan sarı kabartmalı kaldırımlara araç park etmemeye özen 
göstermeliyiz. En önemlisi ise empati kurmayı öğrenmeliyiz ve yardımlaşma 
içerisinde olmalıyız.

Engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve 
onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler düşmektedir. 
Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları 
anlamak için birlik beraberlik içinde olalım. Unutmayın ki hepimiz birer engelli 
adayıyız. Hoşgörü, sevgi ve saygıyla hep birlikte yaşamı kucaklayalım.

B U R Ç E  M Ü M İ N O Ğ L U MUHABİR

3 ARALIK DÜNYA                             
ENGELLİLER GÜNÜ

Kaynaklar ; 

https://www.dogus.edu.tr/ogrenci/engelli-ogrenci-birimi/engelli-tanimi

https://www.egitimsistem.com/engelli-bireylerle-gunluk-hayatta-karsilastiklari-sorunlar-69271h.htm 



6 A T I L I M  H A B E R  -  A R A L I K  2 0 2 1

Kadın Hakları Günü, 5 Aralık tarihinde temelinde Olympe de Gouges’un 
1791’deki Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne dayanmaktadır. 
Dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bu gün Türkiye’de Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara seçme ve seçilme hakkı” 
tanınmasıyla daha da anlamlı bir gün haline gelmiştir.

Siyasi olarak seçme ve seçilme hakkına diğer Avrupa ülkelerinden daha önce 
sahip olan Türkiye kadınları toplumsal yaşamın her alanında yer edinmeyi 
başarmış, mücadele vererek diğer haklarına da sahip çıkmıştır. İtalya’da 1945, 
Fransa’da 1944, Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971 yılında kadınlara seçme ve 
seçilme hakkı verilmesiyle Türkiye ve Türkiyeli kadınlar diğer medeniyetlere de 
öncü olmuştur. 

Öncelik sırasına göre, kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı 
3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu’nun kabul edilmesiyle tanındı. Ardından 26 
Ekim 1933 tarihli ve 2329 sayılı kanunun çıkarılmasıyla beraber; kadınların 
köy muhtar ve heyetlerine seçilme hakkı tanındı. Daha büyük bir adım olarak, 
Türkiye’deki kadınlar milletvekili olabilmek için ilk adımı 1923’te atmışlardır. 
Kadınların katıldığı ilk genel seçimler ise 8 Şubat 1935 yılında yapılan TBMM 
5. dönem seçimleridir. Bu seçimlerde 17 kadın milletvekili TBMM’ye girerek 
siyasi alanda sahip oldukları hakkı ve gücü resmen göstermişlerdir. 

Günümüzde ise Türkiye’de Kadın Parlamenterler 2021 yılı raporlarına 
göre %17,35 oranında bir yer tutuyor. Bu düşük oranın varlığı, siyasi karar 
mekanizmalarında katılımda cinsiyetler arası eşitliğin sağlanmadığını ifade eder. 
Bir demokratik gelişmişlik göstergesi olarak, kadınların sahip olduğu sandalye 
oranında her yıl bir miktar artış gözleniyor olsa da, uygulanan politikalara bağlı 
olarak bu artışın hızı, kadınların cinsiyet eşitsizliklerine yer olmayan bir dünyada 
var olabilmeleri için hala oldukça yetersiz kalmaktadır. 

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününün 87. Yılında bugün maalesef Kadın 
Hak ve Özgürlüklerinin uygulanmasında ülkemiz dünyada birçok geri kalmış 
ülke ile aynı sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde bugün geldiğimiz noktada, 
kadın cinayetleri, kadına yönelik her türlü şiddet, ayrımcılık ve hak gaspları yıllar 
içinde katlanarak artmaktadır. Bu anlamda kadın hakları demek sadece mecliste 
hak sahibi olmak değil temel anlamda insan haklarını da kapsamaktadır. 

Eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı diyebileceğimiz ve doğarken sahip 
olduğumuz bu temel haklar, vazgeçilemez ve hiçbir durumda değiştirilemez. 
Haklarımızı koruma altına alan hukuk sistemine göre herkes cinsiyet, ırk, renk, 
din, dil, yaş, uyruk ya da toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi farklara 
bakılmaksızın yasalar önünde eşittir. Kadının İnsan Haklarını en temel şekilde 
şöyle ayırabiliriz: Kadının Bedensel Hakları, Kadının Kamu Yaşamındaki 
Hakları, Kadının Boşanma ve Evlilikte Sahip Olduğu Haklar gibi. 

Türkiye’de önemli kadın isimlerden biri olan Afet İnan, Atatürk’ün manevi 
çocuklarından biri olup tüm hayatını modern Türkiye’nin inşasına adamış bir 
isimdir. Mustafa Kemal Atatürk, okuma istediği olan her Türk gencine yaptığı 
gibi Afet İnan’ı da devlet bursuyla Lozan ve Cenevre’ye göndermiştir. Afet 
İnan yurda döndükten sonra özellikle kadın hakları ve Türk tarihi üzerine 
çarpıcı çalışmalar yaparak Cumhuriyet tarihinin ilk ideologlarından biri haline 
gelmiştir. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde 
Devrim Tarihi kürsüsünü kurmakla görevlendirilmiş, daha sonra ise Türk 
Tarih Kurumu’nun kurucu üyeleri arasında yer alarak uzun yıllar bu kurumun 
başkanlığını sürdürmüştür. Başardıkları ilkler ve geldikleri önemli makamlar ile 
Türkiye’nin öncü kadınlarından diğer birkaç örnek isim ise, Muazzez İlmiye 
Çığ, Süreyya Ağaoğlu, Jale İnan, İdil Biret, Remziye Hisar, Adalet Ağaoğlu ve 
Türkan Saylan’dır. 

Atatürk’e göre ”Kadınlarımız için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması 
gereken alan, biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle, gerçek 
faziletle süslenip donanmaktır.”

Kadın Hakları Günü sadece bir kutlama değil aynı zamanda günümüzde kadın 
ve erkek hep beraber daha güzel ve umut dolu bir gelecek için kadınlarımızın 
ekonomik, sosyal ve siyasal hayattaki konumunu ve onlara yönelik zihniyeti de 
sorgulamak, savunmak bilinçlendirmek ve bu konuda harekete geçmektir. 

5 ARALIK DÜNYA                                                                               
KADIN HAKLARI GÜNÜ 

Kaynaklar ; 

https://kadinininsanhaklari.org/kadinin-insan-haklari/

Konan, B. (2011). TÜRK KADINININ SİYASİ HAKLARI KAZANMA SÜRECİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, 60(1), 157-174.

Feyzioğlu, T. (1986). Atatürk ve Kadın Hakları. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2(6), 585-602.

Gökçimen, S. (2008). Ülkemizde kadınların siyasal hayata katılım mücadelesi. Yasama Dergisi, (10), 5-59. 

G İ Z E M  B O Z K U R TMUHABİR
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Kasaum, Atılım Üniversitesi’nde 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren Kadın 
Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’dir. Bu merkez, kadın hakları, 
cinsiyet, kadın çalışmaları gibi alanlarda çalışmalar yapmakta ve bu çalışmalar 
akademisyenler tarafında gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmektedir.  
‘’Merkez bünyesinde, Müdür ve Müdür Yardımcılığının yanı sıra Atılım 
Üniversitesi mensubu akademisyenlerden oluşan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” 
ve “Kadına Yönelik Şiddet” konularında çalışan iki çalışma grubundan oluşan 
Çalışma Kurulu ile bu çalışmalara gerek akademideki gerek sahadaki deneyimi 
ve uzmanlığı ile katkıda bulunmak üzere Atılım Üniversitesi mensubu olan ve 
olmayan üyelerden oluşan bir Danışma Kurulu bulunmaktadır.’’

KASAUM’UN AMACI VE HEDEFLERİ

KASAUM, üniversitemizin ilgili birimleri ile birlikte kadın sorunlarını 
araştırmakta ve cinsiyet eşitliğine karşı toplumsal duyarlılık geliştirmek 
istemektedir. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren KASAUM, teori ve pratikte 
yeni çalışmalar üreterek hem cinsiyet eşitliği sağlanmasını hem de kadınların 

toplumsal statüsünü güçlendirmelerinde onlara katkı sağlamayı hedeflemektedir. 
Merkez, bu amaç doğrultusunda birçok faaliyet yürütmektedir. ‘’Üniversite 
içinde, KASAUM’un güçlendirilmesi ve gelişmesinin yanı sıra hem akademik 
ve idari personel hem de öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, 
yaşanılan sorunlarda danışmanlık ve destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 
faaliyetler gerçekleştirilirken; üniversite dışında ise, toplumsal farkındalık 
yaratılması, sosyal sorumluluk çalışmalarının ve projelerinin yürütülmesi, gerek 
kamu gerek özel kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim ve 
işbirliği kurulması, ihtiyaç sahiplerine talep halinde eğitim/ danışmanlık desteği 
verilmesi ve deneyim paylaşımı gibi faaliyetler yürütülmektedir.’’

KASAUM’UN ÜZERİNDE DURDUĞU BAZI KONU BAŞLIKLARI

Kadının İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kapsayıcı Feminizm, 
Cinsiyetçilik ve Cinsiyete Dayalı Şiddet, Mekân ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi, 
LGBTI+ Çalışmaları üzerinde durulan ve çalışılan temel önemli sorunlardır. 

E D A  Ö Z K A N MUHABİR

KASAUM 
(ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ)
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C A N K A T  S A M İ  E R O V AMUHABİR

AIDS Nedir ?

Edinilmiş İmmün Yetmezlik Sendromu yani bilinen adıyla AIDS, insanlarda 
İmmün Yetmezlik Virüsünün (HIV) neden olduğu kronik ve potansiyel olarak 
yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. HIV, bağışıklık sisteminize zarar vererek 
vücudunuzun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşma yeteneğini zayıflatır.

HIV, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Ayrıca kanla temas yoluyla 
veya hamilelik, doğum veya emzirme sırasında anneden çocuğa bulaşabilir. 
İlaçsız, HIV’in bağışıklık sisteminizi AIDS’e sahip olduğunuz noktaya kadar 
zayıflatması yıllar alabilir.

HIV/AIDS’in tedavisi yoktur, ancak ilaçlar hastalığın ilerlemesini durdurmakta 
ve bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu ilaçlar birçok ülkede AIDS 
ölümlerini azaltmıştır.

Dünya AIDS Günü

AIDS hastalığı sebebi ile 1981 ve 2007 yılları arasındayaklaşık 25 milyon 

insan ölmüştür. 2007 yılı istatistiklerine göre dünyada 33 milyon HIV Pozitif 
kişi yaşamaktadır. Ancak bu sayı sadece kayıtlı hastaları yansıtmaktadır. 
Bunun dışında test yaptırmayan ve kayıt alınmamış çok sayıda virüs taşıyıcısı 
kişi de bulunmaktadırBu hastalık sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da 
görülmektedir.

Her 1 Aralık günü, AIDS hastalığına farkındalık oluşturmak için Dünya AIDS 
günü ilan edilmiştir. Dünya geneline hızla yayılan hastalıkları önlemek amacıyla 
toplum bilinçlendirilmesi için AIDS Günü etkinlikleri, mesajları ve sözler 
büyük önem taşımaktadır. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişiyi mağdur 
eden bir hastalık olan AIDS, bağışıklık sistemini çökerterek vücudu en ufak bir 
rahatsızlığa karşı dahi güçsüz hale getirmektedir. 

Hastalık ilaçlarla etkisi azaltılabilir dahi olsa hastalığın tanınması ve erken tanı 
konulması, erken tedavi başlanması ve etkili koruyucu önlemlerin alınması 
adına 1 Aralık Dünya AIDS Günü’ü farkındalık yaratmak adına oldukça önem 
arz etmektedir.

DÜNYA AIDS GÜNÜ
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7 ARALIK
SİVİL HAVACILIK GÜNÜ

     Sivil havacılık, Askeri bir amaç olmaksızın havada gerçekleştirilen spor ya 
da ticari faaliyetler olarak açıklanabilir. Spor başlıkları altında paraşüt, yelken 
kanat gibi sporlar bulunurken, Ticari olarak ise yolcu ve yük taşımacılığı, 
havaalanı yer hizmetleri, sivil havacılık işletmeciliği gibi önemli meslek grupları 
bulunmaktadır. Ülkemizde ilk Havacılık Faaliyetleri 1912 Yılında gerçekleşmeye 
başlamıştır. Atatürk’ün “ İstikbal Göklerdedir” sözünden hareket ile 1925 yılında 
“Türk Teyyare Cemiyeti” yani bugün ki Türk Hava kurumu ile Türkiye’de sivil 
havacılık alanı hızla gelişim sürecine başlamıştır. 1933 yılında Türkiye’nin ilk 
Sivil Hava Taşımacılığı gerçekleşmiş, “Türk Hava Postaları” 5 uçaklık küçük bir 
filo ile gerçekleştirilmiştir. Bu olayların devamında Cumhuriyetin 10. yılında 
Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak Havayolları Devlet İşletme İdaresi 
görevlendirilmiştir.
     1944 yılında Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil 
havacılık Örgütü (ICAO) kurulmuştur. Günümüzde bünyesinde 193 tane 
ülkeyi barındıran büyük bir örgüttür. Bu örgütün çeşitli temel amaçları vardır. 
Bu amaçlar; Sivil Havacılığın gelişimini ve güvenini Uluslararası düzeyde 
sağlayabilmek, Uçuş ve Havaalanı emniyetinin sağlanması ve geliştirilmesi, 
Üyesi olan ülkelerin haklarını korumak ve havayolu işletmeciliğinde eşitlik 
sağlamak gibi maddelerle özetlenebilir. Genel kurul tüm üyeleri ile birlikte her 
üç yılda bir toplanarak oy birliği ile kararlar verilmektedir.
     Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 1992 yılında oy birliği ile alınan karara 
göre Örgütün kuruluş günü olan 7 Aralık “ Uluslararası Sivil Havacılık Günü” 
olarak ilan edilmiştir. Sivil havacılık bir ülkenin hem ekonomisinin hem de 
sosyal gelişiminin önemli yapı taşlarından bir tanesidir. O sebepten ülkemizde 
de Sivil havacılık konusunda Eğitim’e oldukça fazla dikkat edilmektedir. 
Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde dört adet bölüm 
bulundurmaktadır. Havacılık Yönetimi, Pilotaj, Uçak Elektrik ve Elektroniği, 
Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümleri her yıl onlarca nitelik sahibi öğrenciyi 
Sivil Havacılık sektörüne katmaktadır. Atılım Üniversitesi’nin Sivil Havacılık 
bölümlerinin diğer Vakıf Üniversitelerinden farkı uçuş okulu, uçakları ve uçuş 
eğitimi verme yetkisine sahip tek okul olmasıdır.
Havacılığa gönül vermiş tüm öğretim elemanları, personelleri ve öğrencilerinin 
7 Aralık Dünya Sivil Havacılık gününü kutluyoruz.

B A H A R  A K T A Ş MUHABİR



Z A F E R  Ü S T Ü N B A ŞMUHABİR

Atılım Üniversitesi Ekim Ayının sonundan itibaren yaptığı etkinliklere hız 
kazandırdı. Öncelikle Prof. Dr. İlber Ortaylı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 
Üniversitemizin 25. yılı kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Mühendislik 
Fakültesi’nde 25 Ekim 2021 Pazartesi günü gerçekleşen konferansta Prof. Dr. 
İlber Ortaylı tarafından “Cumhuriyetin İlk Yüzyılı” konusu işlendi. Gençlere 
önemli mesajlar veren Ortaylı, konferansını “Cumhuriyet’in ve aydınlanmanın 
bekçileri, yarınlarımız sizsiniz” mesajıyla bitirdi.

Ardından, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü Etkinlikleri kapsamında TSK 
26. Genelkurmay Başkanı Em. Org. İlker Başbuğ üniversitemize konuk oldu. 
Hukuk Fakültesi Orhan Zaim Konferans Salonunda 11 Kasım 2021 günü 
saat 14:30’da başlayan programda “Atatürk’ün Devrimlerinin Ana Felsefesi ve 

Devrimlerin Dayandığı Temel Sütunlar” konusu işlendi. 

Em. Org. İlker Başbuğ’un konuklarla soru-yanıt şeklinde gerçekleştirdiği 
sunumda Atatürk’ün devrimlerinin ardında yatan temel felsefe irdelendi. 

Son Olarak, Kasım ayının sonlarında yapılan Grafik Tasarımı Bölümümüz 
öğretim üyesi ve bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Tural’ın organizasyonunu 
ve düzenlemesini gerçekleştirdiği “Bir/Sıfır” adlı yerleştirme GSTMF 
Dekanlık Fuaye alanında ziyarete açıldı. Tipografi dersi kapsamında onlarca 
öğrencinin egzersiz çalışmalarının tek bir mekanda ve farklı bir sanatsal 
deneyimi yaşatmak adına yeniden değerlendirildiği çalışma yaklaşık 200 
parçadan oluşuyor.

KAMPÜSTE EKİM VE
KASIM AYI ETKİNLİKLERİ

10 A T I L I M  H A B E R  -  A R A L I K  2 0 2 1
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Kariyer planlamak, geleceği düşünmek ve deneyim kazanmak gibi konular 
biz üniversite öğrencileri için zaman zaman karanlıkta kalmış ve belirsiz 
bir durum olabiliyor. Kariyer planları yapmaya başlayan Atılımlar için 
okulumuzun oluşturduğu Kariyer Planlama Ofisi danışmanlık için her 
zaman sizleri beklemekte. Kariyer planlama ofisinin faaliyetlerinin başlaması 
ile beraber öğrencilerin kariyer gelişimleri adına birçok proje ve program 
başlatıldı. Bunlardan biri ise Ortak Eğitim Programı. 
Ortak Eğitim Programı, 2018-2019 akademik yılında hayata geçirilen 
ve üniversitemizin öğrencilerinin, öğrenim hayatları sürerken iş tecrübesi 
kazanmaları adına yapılan bir programdır.
Ortak Eğitim Programı için bazı başvuru şartları var. Bu şartlardan bazıları; 
öğrencinin üniversitede bulunduğu öğrenim dönemi ve Genel Akademik 
Not Ortalamasıdır. Program öğrencilerin 6. yarıyılını ve sonrasındaki yaz 
dönemini veya yaz dönemini ve 7. yarıyılını kendileriyle protokol imzalanmış 
iş yerlerinde çalışarak geçirmelerine dayanmaktadır. Ortak Eğitim Programı 

ile öğrenciler eğitimlerine ara vermeden ve dönemlerini tamamlamalarında 
herhangi bir risk oluşmaksızın 6-7 aylık bir iş tecrübesi edinmiş olarak programı 
tamamlarlar. Ortak Eğitim Programı kapsamında yapılan çalışma sonucu 
verilecek olan dönem notu, okulumuzun öğretim üyelerinin öğrencilerin 
çalışma performanslarını iş yerlerini birebir ziyaret ederek değerlendirmesi ile 
belirlenmektedir.
Programın başladığı 2018-2019 akademik yılından bu yana 81 öğrenci Ortak 
Eğitim Programını tamamladı. Bu öğrencilerin %40’ı daha mezun olmadan 
Ortak Eğitim yaptıkları firmalardan iş teklifi alarak istihdam edildi. %55’i 
mezuniyetleri sonrası 6 ay içinde başka firmalarda iş hayatına başladı.  2021-
2022 Akademik Yılı itibari ile 49 öğrenci Ortak Eğitim Programı sürecine 
devam etmekte.
İş hayatını henüz öğrenciyken deneyimlemek ve tecrübe kazanırken aynı 
zamanda eğitim hayatınızı sorunsuz bir şekilde devam ettirmek istiyorsanız 
okulumuzun Ortak Eğitim Programı bunun için çok doğru bir seçim olacaktır.

A L A R A  K U R T MUHABİR

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
ORTAK EĞİTİM PROGRAMI

Kaynaklar ; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/cpa/page/3029/hakkimizda 
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B A H A R  A K T A ŞMUHABİR

Türkan Coşkuner  - Mekatronik Mühendisliği 3.Sınıf
1.Neden Mühendis olmak istediniz?
     Mühendislik okuma isteğim aslında havacılık ve uzay merakımdan dolayı 
başladı. Ve hem bu sektöre yakınlığı hem de diğer sektörlerde de çalışma fırsatı 
sağladığı için Mekatronik mühendisliğini okumak istedim.
2.Mühendisliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
     Her geçen gün her alanda teknoloji gelişiyor, bu teknolojinin gelişmesiyle yeni 
mühendislik dalları bile ortaya çıkıyor. Yani mühendisler yeni dünya düzenini 
sağlayacağını düşünüyorum.
3. Sizi etkileyen bir Mühendislik çalışması var mı? Var ise nedir?
     SpaceX, havacılık ve uzay merakımdan dolayı aşırı ilgimi çeken bir proje. 
Sadece mühendislik alanında değil girişimcilik ve hayatta bir iş için asla 
vazgeçememe ilkesini insanlara empoze eden bir projedir.

Yiğit Mustafa Öcal – Mekatronik Mühendisliği 3.Sınıf
1.Neden Mühendis olmak istediniz?
     Çünkü içinde bulunduğumuz çağda teknoloji günden güne gelişmekte ve 
bende bu gelişimin merkez noktasın da bulunmaktan mutluluk duyacağım için 
bu mesleği seçtim.
2.Mühendisliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
     Geleceği açık bir meslek bir önceki soruda da söylediğim gibi her gün gelişen 
bir teknoloji var ve gelişmek için teknolojinin bize bizimde ona ihtiyacımız var.
3.Sizi etkileyen bir Mühendislik çalışması var mı? Var ise nedir? 
     Aslında içinde bulunduğum Mekatronik mühendisliği altında yapılmış birçok 
çalışma var fakat en etkilendiğim Sophia adlı robot çünkü dünyada insana en 
çok benzeyen ve ileri teknoloji bir humanoid bir robot.

Eda Bakır – Endüstri Mühendisliği 3.Sınıf
1. Neden Mühendis olmak istediniz?
Mühendisliğin bize yeni duygu ve beceriler kazandırdığını düşünüyorum. 

Düşündüğümüz şeyleri nesnelere yansıtabildiğimiz daha yaratıcı olabildiğimiz 
için mühendisliği seçtim.
2. Mühendisliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Açık söylemek gerekirse mühendisliğin geleceğini çok iyi görmüyorum çünkü 
ülkemizde çok fazla mühendis olmaya başladı bundan dolayı meslek olarak 
sıradanlaştığını düşünüyorum.
3. Sizi etkileyen bir Mühendislik çalışması var mı? Var ise nedir?
Gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan her bir ürün mühendislik mesleğinden 
bir parça taşıyor. Beni etkileyen en büyük mühendislik çalışması ise insansız 
araçlar olmuştur.

Furkan İnan  - İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf
1.Neden Mühendis olmak istediniz?
Lise yıllarında gelecekte icra edeceğim ve bunu yaparken mutlu olacağım 
mesleği seçmeye çalışırken, kişisel özelliklerime ve hayat görüşüme odaklandım. 
Problem çözme yeteneğim, yenilikçi yaklaşımlara açık oluşum ve yaratıcı 
düşünce kabiliyetim beni mesleki seçimimi mühendislik alanında yapma 
kararına ikna etti. Mühendislik mesleğinin evrensel olması ve bana dünyanın 
her yerinde çalışma fırsatını sunabilecek olması seçimimin bu yönde olmasını 
güçlendirdi.  İnşaat Mühendisliğini seçmemin sebebi ise yaratıcı düşünceyi 
kullanarak insanlığa kalıcı eserler bırakmak ve toplumsal yaşamı şekillendirme 
fikri oldu. Ayrıca uygulamalı bilimlerin temeli olan mühendislik; analitik zeka 
ve sayısal becerilerin yanında farklı gereklilikleri içinde barındırmaktadır. Beni 
mühendis olma konusunda ikna eden diğer etmenler ise inandığım güçlü 
iletişim becerilerim, bir çalışma grubuna liderlik etme, doğru stres yönetimi ve 
organizasyon kabiliyetlerim oldu.
2.Mühendisliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Mühendislik günümüzün en popüler ve saygın mesleklerinden biridir. İnsanın var 
olduğu her zamanda ve alanda mühendisliğe ihtiyaç duyulacağına inanıyorum.  
Teknolojin gelişmesi ve inovatif çalışmaların artmasıyla, mühendisliğin her 
geçen dönem insan yaşamına olan katkısı artmakta ve etki alanı büyümektedir. 
Bu gelişmelerle birlikte mevcut mühendislik alanlarının yanı sıra gelecekte, 
birçok alanda yeni mühendislikler doğacaktır. Ancak değişen dünya ve gelişen 
teknoloji; mühendislik alanlarında yeni yaklaşımları, yeni teknikleri ve metotları 
beraberinde getirecektir. Kariyerinde yüksek seviyede süreklilik isteyen bir 
mühendis her zaman vizyonunu geniş, bilgisini de güncel tutmalıdır. Bu tür yeni 
yaklaşımlara açık olmak, kendini yenilemek ve yeni çözüm yöntemleri bulmak 
mühendisliğin popülerliğini korumasını sağlayacak, varlığını sürdürecektir.
3.Sizi etkileyen bir mühendislik çalışması var mı? Varsa nedir?
İnşaat mühendisliği okuyan bir mühendis adayı olarak, farklı alanlarda 
etkilendiğim birçok mühendislik çalışması var. Bunlar; Antonov An-225 Uçağı, 
Panama Kanalı, Uluslararası Uzay İstasyonu, ülkemizde ise Yusufeli Barajı 
sevdiğim mühendislik çalışmalarındandır.  Beni en çok etkileyen mühendislik 
çalışması ise dünyanın en büyük makinesi olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısıdır. 
Dünyanın en büyük ve en güçlü parçacık çarpıştırıcısı olarak da bilinmektedir. 
Bilindiği üzere binlerce bilim insanını ve mühendisin katılımıyla inşa edilmiştir. 
Bu dev çarpıştırıcıda Büyük Patlama şartları sağlanarak madde ve parçacık 
deneyleri gerçekleşmektedir. Mikro kara delikler oluşturmak amacıyla yerin 
yüz metre altında ve yirmi yedi kilometre uzunluğunda yüksek teknolojiyle inşa 
edilen etkileyici, mühendislik harikası bir yapıdır. 

Zelal İmge Emre – İnşaat Mühendisliği 3.Sınıf
1. Neden Mühendis olmak istediniz?
 Mühendis olmak istedim çünkü mühendisliğin aktif, hareket halinde, yeniliklere 
ve hayal gücüne açık ve dünyanın her yerinde çalışmaya uygun bir meslek 
olduğunu evrensel bir dili olduğunu düşündüm. Aynı zamanda özel olarak 
inşaat mühendisliği hakkında konuşursam kadın yoğunluğunun az olduğu ve 
kadınların bu meslek dalında artması gerektiğini düşünüyorum. 
2.Mühendisliğin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Mühendisliğin hiç bitmeyecek bir meslek olduğunu teknolojiyle uyum içinde 
olduğunu ve tüm dünyada geçerli olmasından kaynaklı hiç bir zaman sonunun 
gelmeyeceğini düşünüyorum.
3.Sizi etkileyen bir mühendislik çalışması var mı? Varsa nedir?
Yok.

5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜNÜ 
MÜHENDİS ADAYLARIMIZA SORDUK
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4 ARALIK
MADENCİLER GÜNÜ 

4 Aralık madenciler günü, Roma zulmünden kaçarak madencilere sığınan Santa 
Barbara’nın dünya madencilerine armağan ettiği gün. Roma İmparatorluğu’nda 
Nicomedia -bugünkü Kocaeli- kentinde zulümden maden ocağına kaçarak 
madencilere sığınan ve hem de madencileri koruyan Santa Barbara’nın dünya 
madencilerine armağan ettiği gün. 
Türkiye maden bakımından zengin bir ülke olsa da madenciliğe ve mandenlerde 
çalışan işçilere gösterilen önem çokta kuvvetli değildir. 
Madencilik ile Tarım ve hayvancılık dünyanın en eski iki sektörüdür. 
Fakat madenler tarımda olduğu gibi her yıl ekilip yeniden üretilemezler.  
Kalkınmanın, sanayinin motoru olan madenler doğada sınırlıdır ve yeniden 
üretilip çoğaltılabilen bir kaynak değildir. Bundan dolayı madenler tüm halkın 
ve gelecek kuşakların sahibi olduğu bir kısıtlı servettir. Madencilik ile Tarım ve 
hayvancılık dünyanın en eski iki sektörüdür. Fakat madenler tarımda olduğu 
gibi her yıl ekilip yeniden üretilemezler.  
Kalkınmanın, sanayinin motoru olan madenler doğada sınırlıdır ve yeniden 
üretilip çoğaltılabilen bir kaynak değildir. Bundan dolayı madenler tüm halkın 
ve gelecek kuşakların sahibi olduğu kısıtlı bir servettir. Kıt kaynak olan madenler 
bütün bir toplum, ülke ve gelecek kuşaklar, çevre ve ekolojik denge gözetilerek 

planlanıp, üretilirler. Bu noktada, madenlerle ilgili olarak devletlerin temkinli, 
dikkatli ve planlı olmaları gerekmektedir. 

Madenler;
• Doğada bulunduğu yer ve miktarla sınırlıdır. Bulunduğu yerde yani kırsalda 

üretilir.
• Yarattığı büyük istihdam ile işsizlik sorununun azaltılmasına çok önemli 

katkı sağlar. Kırsal kesimden kentlere göçü önler.
• Kırsal kesime yol, elektrik vb. altyapı taşıyarak gelişme sağlar. Bölgeler arası 

dengesiz gelişmeyi azaltır.
• Ekonomide diğer sektörleri de hareketlendiren çok yüksek katma değer 

yaratır.
Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa karşı yer altı 
zenginliklerimizi aydınlığa çıkaran, üreten, bu uğurda yaşamını kaybeden işçilere 
ve maden emekçilerine insanlığın vefa borcu vardır.
Türkiye madenlerinde çalışan tüm emektar işçilerimizin günü kutlu olsun. 

P E L İ N  H A Y I R L I MUHABİR
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Atılım Üniversitesi güz dönemi başladıktan hem yeni öğrencilerin kaynaşması 
hemde ilgi alanlarına göre aktivitelere katılması amacıyla kampüs içinde 
bir çok etkinlik düzenlenmiştir. 14 Ekim Perşembe günü saat 10.00-17.00 
arasında kütüphane önünde öğrenci toplulukları tanıtım günü gerçekleşti ve 
fazlasıyla ilgi gördü. 03 Kasım 2021 tarihinde  Denizüstü Rüzgar Enerjisi 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak’ın sunumuyla Denizüstü 
RES Projeleri hakkında seminer düzenlendi.  Özellikle Mühendislik bölümü 
öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda Türkiyede gelişen teknoloji ve 
gelecek planlarla ilgili farklı bir bakış açısı sağladı.

8 Kasım 2021 tarihinde Kemal Zaim Konferans Salonunda Kariyere Atılım 
Rehberi altında iki oturum şeklinde seminer düzenlendi. Nüve İK Müdürü 
ve PERYÖN İç Anadolu Yönetim Kurlu Başkanı Güzin Gün ve Atılım 
Üniversitesi Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörü Selin Tefil’in 
sunumuyla gerçekleşen seminerde öğrencilerin geleceğe yönelik kariyerlerini 
ve hedeflerini belirlemede yardımcı olacak bir çok bilgi alışverişi oldu. 
Öğrencilerin hangi alanlarda iyi olduklarını keşfetmelerine ve doğru kariyer 
hedeflerini belirlemeleri hakkında konuşuldu. Ayrıca iki oturuma katılan 
herkese sertifika dağıtıldı.

E L İ F  T O K A T L IMUHABİR

KAMPÜSTE YAPILAN
ETKİNLİKLER
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E R E N  B A L I K Ç IMUHABİR

EN UZUN GECE
21 ARALIK EKİNOKSU
Dünya’nın Güneş etrafında gerçekleştirmiş olduğu tur sırasında güneş 
ışınlarının geliş açısının değişmesi ile Kuzey yarımküre ve Güney yarımkürede 
bazı mevsimsel değişimler söz konusu olmaktadır. Bu değişimlere baktığımızda 
bunlardan bir tanesi de diğer bir adıyla bilinen ‘en uzun gece’ yani 21 Aralık 
Ekinoksunu yaşarız. 21 Aralık Kış gündönümü, güneş ışınlarının Oğlak 
Dönencesi ‘ne dik geldiği andır. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney 
yarımkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede 
kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı olarak da bilinir. Bununla beraber 
bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edildiğini görebiliriz. Güney 
yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Buna 
ek olarak Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık’ta ise 
ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey’deki Sinop’ta yaşanmaktadır. 
En kısa gece ’ye baktığımızda ise 14 saat ile Güney’deki Hatay’da yaşanır. En 
uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılır. Gündönümü, 
güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak olduğu mesafede olduğu ana 
verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

EKİNOKS (GÜN DÖNÜMÜ) TARİHLERİ 2021

21 Mart (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey 
yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım kürede ise sonbahara gireriz.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin 

yaşandığı zaman dilimidir. Bir diğer adı ise Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım 
kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (Ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, 
sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
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Uluslararası Toprak Bilimleri Birliği (IUSS) tarafından 2002 yılında uluslararası 
toprak günü belirlenmesi fikri önerilmiş, Tayland Krallığı öncülüğünde Dünya 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Dünya Toprak Günü’nün küresel farkındalık 
yaratmak amacı ile resmi bir gün ilan edilmesini desteklemiştir. Aralık 2013 
yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında 5 Aralık 
Dünya Toprak Günü kabul edilmiş, 2002 yılında ortaya konulan fikir 2013 
yılında resmileşmiştir. 
FAO verilerine göre dünya üzerindeki toprağın 3’de 1’inin bozulduğu 
bildirilmiştir. Toprak kirliği beraberinde daha fazla toprağın zarar görmesine 
ve toprak kaybı yaşanmasına sebep olmaktadır. Diğer kirliliklere oranla 
daha görünmez olan toprak kirliliği yakın gelecek için büyük bir tehlike 
oluşturmaktadır. Toprak kirliliği yiyeceklerin, içme sularının zarar görmesi 
ve ormanların tahribi sonucunda solunan havanın zehirlenmesi ile dünya 
çapınca büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu gibi sorunların yaşanmaması 
için her yıl 5 Aralık’ta düzenlenen Dünya Toprak Günü ile sağlıklı toprağın 
önemine dikkat çekmek, sürdürülebilir yöntemler ile toprak kaynaklarını 
korumak, devletlerin ve bireylerin toprak sağlığını arttıracak uygulamaları 
öğrenmeleri amacı ile etkinlikler düzenlenmektedir. Etkinlikler her yıl 
farklı temalar seçilerek kutlanmaktadır. 2018 yılında yapılan Dünya Toprak 
Günü etkinliklerinin teması “Toprak Kirliliğini Önlemek İçin Çözüm Ol”, 
2019 yılının teması ‘‘Erozyonu durdurun, Geleceğimizi kurtarın’’ ve 2020 
yılına gelindiğinde tema “Toprağı Canlı Tut, Biyoçeşitliliğini Koru” olarak 
belirlenmiştir. Toprağı korumaya yönelik:
-Yanlış ilaçlama ve fazla gübre kullanmamak 

-Ormanlara ve bitki örtüsüne zarar vermemek 
-Ağaçlandırma çalışmaları yapmak 
-Tarımı bilinçli ve düzenli şekilde yapmak 
-Kentleşmeyi planlı yaparak yeşil alanları korumak gibi uygulanacak önlemler 
toprak kirliliğinin yakın gelecekte oluşturabileceği toprak kaybı gibi daha 
büyük sorunların önüne geçilmesini sağlamaktadır. 

Ö M E R  Ö N D E R MUHABİR

5 ARALIK
DÜNYA TOPRAK GÜNÜ
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Çevrecilik ideolojisi her bireyde görmek istediğimiz bir ideoloji. Peki çevrecilik 
ideolojisi nedir? 
Çevrecilik ideolojisi, çevrecilikten farklı olarak endüstriyalizmin terk 
edilmesini, ekonomik büyümenin sınırlandırılmasını, çevresel adaleti eko-
merkezli bir bakış açısıyla savunur. Çevreciliğe göre doğanın içkin bir değeri 
vardır. İnsan- doğa ilişkisi doğaya saygı çerçevesinde gelişir. Doğaya, saygı insan 
için etik bir sorumluluk ve doğanın sürdürülebilirliğinin olmazsa olmazıdır.
Dünyamız ekolojik olarak birçok tehdit ile karşı karşıya. Küresel ısınmanın 
getirisi olan yangınlar, sel felaketleri, tsunamiler, erozyonlar ve daha birçok 
ekolojik etmenler dünyanın ve haliyle insan ömrünün kısalmasına bir sebep. 
Geçtiğimiz yaz döneminde Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı yangınlar ülkemiz 
adına oldukça tehlikeli zamanlar yaşatmıştı. Yangın bölgelerinin ege kıyıları 
olması ve yangın felaketinin tatil sezonunda yaşanması hem bölgedeki yerel 
halkı hem de ekonomik açıdan işletmeleri endişeye sokmuştu. Yangında 
hayvanlarını kaybeden, tarlaları zarar gören çiftçilerin endişesi halen devam 

Yeni Nesil Çevre Dostluğu: Eco-Friendly Ürünler
Tüketim alışkanlıklarımızla birlikte dünyadaki kaynaklar da değişmekte. Bu 
tüketimlere her geçen gün daha sürdürülebilir çözümler aramamız hem kendi 
güvenliğimiz için hem de doğanın geleceği içindir. Bilinçli tüketiciler kimyasal 
içerikler yerine doğal içerikleri tercih etmekte ve çevre dostu bu ürünlerin 
sayısı giderek artmaktadır. Daha fazla talep gören organik ürünler, markaları 
da bu yönde üretim yapmaya yönlendirmiştir. 
Bugün Eco-friendly (çevre dostu) dediğimizde aklımıza gelen ilk şey, 
ürünün doğal ve organik olmasıdır. Geri dönüştürülebilir materyallerden 
üretilmesi de tüketicilerin dikkat ettiği hususlar arasındadır. Kimyasallardan 
arındırılmış ve çevreye zarar vermeyen bu ürünleri doğru şekilde seçebilmek, 
insanlar için karışlık hale gelmiş olsa da bu seçimi kolaylaştıracak birçok yol 
bulunmaktadır. Örneğin bir ürünü doğru şekilde imha edebilmek için gerekli 
şartları barındıran etiketler kullanılması, bizi yönlendirmede oldukça etkilidir. 
Hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz bu eco-friendly ürünler 
neredeyse her sektörde yaygınlaşmaktadır. En çok karşılaştıklarımız arasında 
tekstil, kozmetik, yiyecek, temizlik sektörleri bulunmaktadır. Tekstil sektöründe 
kâr sağlamak adına kullanılan bazı hayvansal içerikler, yiyecek sektöründe 
zararlı böcek ilaçları ve bitki öldürücüler, temizlik sektöründeki kimyasal zarar 
vericiler yerine organik tarımı ve doğal ürünleri tercih etmeliyiz. Örneğin son 
zamanlarda kadınlar arasında yaygınlaşan menstrual kaplar, pedlerin yerini 
alarak bu ürünlerden biri haline gelmiştir. Bu ürünler üzerinde bulunan ve 
konseyler tarafından onaylanan ECO simgeleri, bize bu konuda doğru bilgiyi 
vermektedir.
Eco-friendly ürünler çevreye olduğu kadar bireyler için de faydalıdır. Örneğin 
plastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkisi bilinmekte ve zararları gün geçtikçe 
kalıcılaşmaktadır. Özellikle çocuklarda bisfenol A bileşiği ile kurşun gibi 
maddelerin kalp rahatsızlıklarına neden olduğu bilinmektedir. Çevre dostu 
bu ürünler insan yaşamı için olası riskleri büyük miktarda aza indirgemekte ve 
kuşkusuz daha iyi bir yaşam sunmaktadır.  
Bireysel olarak tercihlerimizi bu yönde değiştirmemiz hem kelebek etkisiyle 

ediyor. Orman bölgelerindeki patika yollara şişelerle su koyan ve olası bir 
yangında müdahale etmek için hazırda bekleyen halk için endişe halen 
geçmemiş. Tüm bunların totalinde çevremizi korumak, yeşile sahip çıkmak, 
doğal sularımızı yok etmemek için neler yapılabilir? 
Tabii ki hemen hemen hepimizin bildiği önlemler var, ormanlık alanlar 
başta olmak üzere çevreye cam şişe, plastik atık, kâğıt atık vb. diğer atıkları 
atmamak en önemli korumalardan biri olabilir. Küresel ısınmanın dünyanın 
her yerinde risk oluşturması aslında tüketen insan toplumlarının en önem 
verdiği konulardan biri olmalı. 
Nesli tükenen hayvanların korunmaya alınması, bir diğer koruma yolu olarak 
gösterilebilir. Avcılık doğadaki nadir ve nesli tükenmekte olan hayvan türleri 
için oldukça riskli bir hobi. 
Nesli tükenmekte olan hayvanların sayı her geçen gün artarken avcılık 
devletlerin düzenlemesi gereken temel sorunlardan biri. 

artacak hem de kuruluşlara kadar genişleyerek büyük bir etki yaratacaktır. 
Belgelendirilmiş ve çevre örgütleri tarafından desteklenen bu ürünlerin 
kullanım alanlarının artması, raflarda onları daha fazla görmemize neden olur. 
Dolayısıyla daha görünür olacak olan bu ürünler tüketim alışkanlıklarımızda 
normalleşerek hayatımızın bir parçası haline gelir. Unutmayın, küçük 
değişikliklerimizle büyük değişimler yaratabiliriz!

E S R A  Ç E L İ K  -  P E L İ N  H A Y I R L IMUHABİR

ÇEVRE KÖŞESİ
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İbrahim BALABAN (1921-2019)
İbrahim Balaban 1921 yılında Bursa, Seçköy’de doğdu. Doğduğu köyün 3 
yıllık ilkokulundan mezun olduktan sonra, tarlalarda işçilik ve çobanlık 
yapmaya başladı. 16 yaşına geldiğinde ise kenevir yetiştirmek suçundan 
tutuklandı üç yıl boyunca cezaevinde kaldı. Cezaevinden çıktından birkaç yıl 
sonra, adam öldürme suçundan dolayı tekrar tutuklandı ve Bursa Cezaevi’ne 
gönderildi. Burada Nazım Hikmet’le tanıştı ve öğrencisi olarak, ondan resim 
yapmayı öğrendi. Ressamlık alanında kendisini geliştiren İbrahim Balaban, 
aynı zamanda felsefe, politika ve sosyoloji gibi alanlarda önemli bilgiye sahip 
oldu. Cezaevine girmesine rağmen, kendisine verilen şansı iyi değerlendirerek 
hayatını olumlu yönde değiştiren İbrahim Balaban, cinayet suçundan girdiği 
cezaevinden 1950 yılında aftan yararlanarak bir ressam olarak çıktı.
Serbest kaldıktan sonra 1953 yılında İstanbul’da açılan bir karma sergide 
ilk kez eserlerini sergiledi. İlerleyen zamanlarda ‘’Birinci Dönem ve İkinci 
Dönem’’ adını verdiği kendi kişisel sergilerini açtı ve realist tarzda yaptığı 
eserleri sergilemeye başladı. Eserlerinde genellikle köy yaşamı ve yoksulluk 
temalarını resmeden sanatçı, 1961 yılında ‘’Yeni Dal Grubu’’ katıldı ve 
Anadolu’nun birçok şehrinde sergiler açmaya devam etti. Daha sonra 1979 
ve 1980 yıllarında Hollanda ve Almanya’da eserlerini sergiledi. Ressamlığının 
yanında aynı zamanda önemli bir yazar olan İbrahim Balaban ustası Nazım 
Hikmet’le yaşadığı cezaevi anılarını ‘’Nazım Hikmet’le Yedi Yıl’’ adlı kitapta 
kaleme aldı. Sanat yaşamı boyunca iki binden fazla tablo yapan ve 11 kitap 
yazan İbrahim Balaban 2019 yılında 98 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir.

Y A Ğ M U R  D E M İ R C İ O Ğ L U MUHABİR

ÇAĞDAŞ TÜRK RESSAMLARI

Kaynaklar ; 

https://www.galerisoyut.com.tr/artist/ibrahim-balaban/

https://www.istanbulsanatevi.com/unlu-sanatcilarin-hayati/soyadi-b-unlu-sanatcilarin-hayati/ibrahim-balaban-hayati-ve-

eserleri-1921/

B A H A  B A Ş K A L MUHABİR

KİTAP KÖŞESİ
Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo
Victor Hugo tarafından 1831 yılında yazılan kitap, Fransa’nın krallık günlerini ve o dönemin sorunlarını ele almıştır. 
Kitap, Kuasimodo adında kambur ve çan sesinden dolayı sağır olmuş bir kilise zangocunun hayatını anlatmaktadır. 
Kuasimodo, yüzü çirkin olduğu ve kamburu olduğu için diğer insanlar tarafından dışlanmaktadır. Bir gün Esmeralda 
adında bir çingene kızının şehre gelmesiyle olaylar başlar. Roman da Kuasimodo’nun Esmeralda’ya duyduğu karşılıksız 
aşk romantik bir tonda anlatılmıştır.

Martı - Richard Bach
Richard Bach tarafından 1972 de yazılan bu kitabın dünya edebiyatında önemli bir yeri vardır. Kitap, esas olarak diğer 
martılara benzemeyen ve farklı olan Jonathan Livingston’un hikayesini ele almıştır. Kitap, Jon’un kendisini keşfetmesi, yeni 
martılarla tanışması ve diğer martılara öğretmen gibi ders vermeye başlaması olmak üzere üç bölümden oluşur. Jon, zamanını 
diğer martılar gibi geçirmez. Onun için uçmak ve özgür olmak önemlidir ve zamanının çoğunu uçuş denemeleri yaparak 
geçirir. Diğer martılara benzemeyip, onların kurallarına uymadığı için sürüden atılır. Fakat sürüden ayrılması ona yeni sürülere 
katılabilmenin önünü açmıştır. Yazar, “Martı” kitabında hayallerimizden vazgeçmemenin önemini ve bir işi başarmanın 
denemekten vazgeçmemek olduğunu ustaca anlatmıştır.
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E L İ F  T O K A T L IMUHABİR

TÜRKÜLER VE ÖYKÜLER
Yârim İstanbul’u Mesken mi Tuttun Türküsü
‘Yârim İstanbul’u Mesken mi Tuttun’ türküsü Kayseri yöresine ait olan 
bir türkü olarak bilinen ve bölge halkının maddi imkansızlıklar içinde 

olmasının konusunu ele alan bir türküdür. Maddi imkansızlıklar, 
köydeki gençlerin evlenmesini de engelliyordu. Gençler evlenemiyor 
ve köylerinde hiç düğün yapamıyordu. Nasıl olduysa bir cesaretle 
evlenmeye teşebbüs eden iki genç nişanlanmışlardır.
Bu iki genç nişanlılık yıllarında İstanbul’a giderek çalışmaya başlayıp 
gelecekleri için para biriktirmeye çalışmışlardır. Ardından iki sene 
geçince düğün yapabilmişlerdir. Kayseri’de düğün yapmanın yolları 
olarak İstanbul’a gidip çalışmak olarak anlaşılmıştır. Düğün yapan 
gençlerden biri de evlendikten sonra geçim sıkıntısına düşünce 
İstanbul’a gitme kararı almıştır.
Bu kararlarını karısını ikna edememiş ve tek başına gurbete gitmiştir. 
Karısını geride bırakmasıyla araya hasret girmiştir. Kadın gitmediğine 
çok pişman olmuştur ancak aradan uzun bir zaman geçtikçe kocasına 
ulaşamaz olmuştur. Annesinin ölümü ile köyde yalnızlaşması iyice 
ağıtlar yakmasına neden olmuştur. Bu türküyü de yaktığı ağıtlardan 
biri olarak söylemiştir.

SANAT KÖŞESİ

TİYATRO HABERİ
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Tek Kişilik Düet
Büyük oyunu / 2 Perde
Yazan: Tom Kempinski
Çeviren: Lale Eren Dalsar
Yöneten: Mithat Erdemli
Tek kişilik düet, yazar Tom Kempinski 42 yaşında MS’den (merkezi sinir sisteminde tutukluğa neden olan, yaşamı kısıt-
layan bir çeşit hastalık) ölen usta bir keman virtüözü olan Jacqueline Du Pre’nin hayatından yararlanılarak yazılmıştır.
Bu hikayenin güncel halini bu günlerde Ankara Devlet Tiyatroları bize sunuyor. Hikaye usta keman virtüözü Steph-
anie’nin parmaklarının artık keman üzerinde ki notalara hükmedemez hale gelmesiyle tetikleniyor. Başta kabul etmeseler 
de bu durum kocasıyla aralarının açılmasına gün geçtikçe neden oluyor. Eşinin de önerisiyle bir psikiyatrist doktorla 
görüşmeye başlaması ise hikayenin dönüm noktası. Nur Yazar MS hastalığı yüzünden artık keman çalamayan Steph-
anie’yi, Mehmet Demiralp de devamlı kadının damarına basan, yarasını kaşıyan, hayatını sorgulatan doktor rolüyle 
tiyatro severlerle buluşuyor. 
Siz de bu hikayeyi merak ettiyseniz, Tek Kişilik Düet 5 Aralık- 19 Aralık tarihleri arasında farklı saatlerde Salı, Cuma ve 
Pazar günleri Stüdyo Sahne’de sizlerle.

Periferi
Büyük oyunu / 2 Perde
Yazan: Pembe Akgün
Yöneten: Betül Feyizoğlu Gökçer
Oyun 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya’da göçebe olarak yaşayan bir çingene obasının hikayesini anlatmaktadır. O 
dönemlerde gerçekleşen çingene soykırımının travmasını hala yaşayan çingeneler seyirciye de bunu aktarmakta oldukça 
başarılılar. Oyun boyunca çingenelerin kendi kimliklerini korumak ve hayatta kalmak için nasıl çabaladıklarını görüyoruz. 
Bunların yanı sıra obada yaşayan bir çingene kızı ile bir Alman askerin birbirlerine olan aşkı kutuplaşmayı ve aralarında ki 
çatışmayı oldukça net bir şekilde gözler önüne seriyor. 
Oyun aralık ayı ortalarına kadar İrfan Şahinbaş Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. Sahnenin biraz küçük olması ve oyunun 
da oldukça ilgi çekici olması nedeniyle bilet bulmak biraz zor. Oyunun kapalı gişe oynandığını belirtmekte fayda var. 20 
Aralık itibariyle Cüneyt Gökçer sahnesinde sergilenecek oyun hafta içi dört akşam seyirciyle buluşacak. Ankara Devlet 
Tiyatrolarının bilet satışlarını 14 gün önceden açtığını hatırlatıp gidenlere şimdiden iyi seyirler diliyorum!



19A T I L I M  H A B E R  -  A R A L I K  2 0 2 1

D İ L A R A  K O Ç MUHABİR

AYIN PERDESİ
Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Willem Dafoe, Jon Favreau
Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
Süre: 2s 28 dk 
IMDb Puanı: 9.1
Genel Bakış: Kimliğinin ortaya çıkması ile Doctor Strange’den yardım isteyen Peter Parker yapılan büyünün ters gitmesi 
sonucunda kendini hiç beklemediği sorunların içinde bulur. Büyünün bozulması sonucunda diğer evrenlerdeki Peter Park-
er’ın kimliğini bilen herkes kendi evrenlerine gelmeye başlar. Ancak gelen tüm ziyaretçiler Peter’ın düşmanlarıdır. Sinematik 
evrende ilk kez maskesiz kalan Örümcek-Adam kahraman olmanın getirdiği sorumluluklarla yüzleşmeye başlayacaktır. 

Matrix Resurrections
Yönetmen: Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris
Tür: Bilimkurgu, Aksiyon
Süre: 2s 28 dk 
IMDb Puanı: 7.3
Genel Bakış: Garip anılar görmeye başlayan Neo’nun hayatı kendisini bir anda Matrix’in içinde bulması ile değişmeye 
başlar. Bay Anderson içinde bulunduğu gerçekliğin fiziksel mi yoksa zihinsel bir kurgu mu olduğunu anlamak için bir kez 
daha beyaz tavşanı izlemek zorunda kalır. Neo’nun öğrendiği bir şey varsa Matrix’e girmenin ve çıkmanın tek yolunun bir 
şeçimden geçtiğidir. Uzun süredir beklenen serinin dördüncü filmi “The Matrix Resurrections” ikonikleşmiş karakterleri 
Neo ve Trinity ile geri dönüyor. 

Ö M E R  Ö N D E R MUHABİR

Snowpiercer
Tür: Gerilim, Dram, Distopik kurgu 
Yönetmen: Bong Joon-ho ve Kelly Masterson
Oyuncular: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner, Alison Wright, Iddo Goldberg, Susan Park, Katie McGuinness, Sam 
Otto, Sheila Vand, Mike O’Malley
Ülke: Amerika Birleşik Devletleri
Sezon: 2  / Bölüm: 20
Yayın tarihi: 17 Mayıs 2020
Genel Bakış: Amerika’nın kıyamet sonrası anlatılıyor. Vurucu bir anlatıma sahip olan dizide, dünyanın ıssız ve çorak bir hale geldiğini 
görüyoruz. Dünyanın bu hale gelmesi tam olarak 2014 yılına karşılık geliyor. 79 ülkenin beraber aldığı bir karar ile 2014 yılında küresel 
ısınmaya karşı büyük kimyasal bir savaş başlatılır. Burada amaç ise küresel ısınmayı durdurmaktır. Dünyayı soğutarak bunu yapmak 
isterler ancak sonuç bir felaket olur ve dünya buz çağına girer.. Yaşanan büyük felaketten sonra hayatta kalmaları Snowpiercer adında, 
kürenin etrafında dönen yuvarlak ve devasa trende yaşamaları sayesinde olur. İnsanların farklı olanaklara sahip bir şekilde yaşamını 
sürdürdüğü Snowpiercer, birbirinden adaletsiz durumlara ve zorlu yaşam koşullarına ev sahipliği yapar.

Black Mirror
Tür: Drama, Bilim Kurgu, Gerilim
Yönetmen: Charlie Brooker
Oyuncular: Daniel Lapaine, Hannah John-Kamen, Michaela Coel, Daniel Kaluuya, Daniel Rigby, Gugu Mbatha-Raw, Bryce Dallas 
Howard
Ülke: Birleşik Krallık
Sezon: 5   /  Bölüm: 22
Yayın tarihi: 4 Aralık 2011
Genel Bakış: Teknolojinin insan yaşamındaki yeri ve etkilerini irdeleyen Black Mirror, insanların hayatına kara bir ayna tutuyor. Günlük 
hayatın hemen her alanında yer alan teknolojik araçların nasıl olaylara gebe olabileceğini etkileyici senaryolar eşliğinde izleyiciye sunan 
dizi, bilimkurgu izleyicileri başta olmak üzere, ana akım seyircilere de hitap ediyor. Teknolojiye ve onun getirisi olan dijital aletlere bağımlı 
hale gelen bir toplumun ve o toplumu oluşturan bireylerin raydan çıkışına tanıklık ettiğimiz, her sezon ve her bölümün farklı bir senaryoya 
ve oyunculara sahip olan dizinin ortak tarafı ise insanlık ve teknoloji. Bu temada ilerleyen dizi devlet, teknoloji, toplum, birey gibi temel 
kavramları sorgulatarak sarsıcı bir etki yaratıyor. Her bölümün sonunda çarpıcı bir final ile karşılaşıyorsunuz. Ayrıca dizinin fütüristik 
gerçekliği o kadar güçlü ki, seyircilerin birçoğunda anksiyeteye sebep olduğu söyleniyor. Black Mirror, son yılların en ses getiren yapıtlarından 
biri olmayı başarıyor.

DİZİ ÖNERİLERİ
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Ütopyayı Andıran Bir Ülke: Küba

Küba, Karayipler’de yer alan bir ada ülkesi. Nüfusu 11 milyon. Başkenti ise 
Havana. Peki Küba neden bu kadar ilgi çekiyor? Çünkü dünyadaki son sosyalist 
devletlerden birisi ve Amerika’nın sadece onlarca kilometre uzaklığında olduğu 
halde korkmadan ona kafa tutabilen ve bağımsız kalmayı başarabilen oldukça 
fakir ama buna rağmen güler yüzlü insanların yaşadığı ülke. Küba’nın cadde ve 
sokakları, tam bir görsel şölen sunan klasik Amerikan arabaları ve bakımsız ama 
rengarenk tarihi binalarla dolu. İşte insanları en çok çeken de bu nostaljik ve pozitif 
ambiyans.  Ayrıca beyaz kumu ve turkuaz suyu olan plajlarını da unutmamak 
lazım.

Küba’da gezilecek yerlerin bir numarası Havana. Hem Karayipler’in hem 
de Küba’nın en büyük şehri olan Havana; eğlenceli atmosferi, rengarenk 
sokaklarıyla pek çok kişinin ziyaret ettiği egzotik kentlerin başında gelir. Meşhur 

Eşsiz Manzarası ile Muradiye Şelalesi

Görecek Mahallesi Muradiye ilçesinde yer alan Muradiye şelalesi, doğa turizmi 
açısından bölgenin en önemli zenginliklerinden biridir. Şelale adını Bağdat 
seferine çıkan Osmanlı Padişahı IV. Murat’tan almıştır. Tendürek Dağı’ndan 
beslenen Bend-i Mahi çayı üzerinde bulunmaktadır. Şelale, İlçe merkezine 8 
km, Van il merkezine ise 80 km uzaklıktadır.

Muradiye Şelalesi’nin nasıl oluştuğundan bahsedecek olursak; Bend-i Mahi 
çayı, Tendürek dağlarından doğduktan ve Çaldıran ovasını suladıktan sonra 
Muradiye ilçesinin kuzeybatısında, küçük çaplı şelaleler oluşturmuştur ve 
şelalenin bulunduğu yere gelmiştir. Daha sonra ise, Muradiye ovasını takip 
ederek Van gölüne dökülmektedir.

Muradiye Şelalesi bahar ve yaz aylarında etrafındaki çiçekli, yeşil çevresi ile 
göz doldurmaktadır. Kışın ise şelalenin donmuş görüntüsü buzdan kristalleri 
anımsatıyor ve görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Bu şelale Van’ın gezilicek 

Küba purosunun üretiminde büyük bir paya sahip olan başkentin diğer geçim 
kaynaklarını; turizm ile şeker kamışı ve mısır üretimi oluşturur. Havana dev bir 
açık hava müzesi. Devrimden sonra Küba dünyadan soyutlandığı için burada 
zaman donmuş, alım gücünün olmaması da insanların ellerindekileri muhafaza 
etmeye teşvik etmiş. Eşyaları, hayat ritmi, binalar, alışkanlıklar, her şey retro.

Havana’dan sonra inci beyazı plajları ve turkuaz denizi ile ünlü Varadero’da 
Küba’nın Matanzas’a bağlı görülmesi gereken bir tatil şehri. Burada turistler için 
yunus çiftlikleri vardır. Ve bu çiftliklerde yunuslarla yüzmek hatta yunusların 
insanları öpmesi gibi ilginç uygulamalar vardır. 20 km’den daha uzun olan ve 
beyaz kumlardan oluşan sahili, palmiye ağaçlarıyla ve atlas okyanusunun turkuaz 
ışıltılarıyla birleşince mükemmel bir tropikal cennet ortaya çıkar.  Güneşlenen 
insanlarla dolu kumsalın kalabalıklığı doruk noktasına ulaşır ama muhteşem gün 
batımını beklerseniz yalnızlığın kusursuz kalabalıklığını keşfetmiş olursunuz.

yerler listesinin göz bebeğidir. Turistlere adeta masaldan fırlamış hissi 
yaşatmaktadır. Dört mevsim şelaleyi görmeye giden ziyaretçiler coşkulu akan 
şelalenin ve çevresindeki doğal güzelliğin karşısında mest olmaktadırlar. Bu 
doğa harikasına yolcuğunuzu Van-Erciş karayolunda ilerlerken, Muradiye ilçesi 
Karahan Köyü civarında, yoldan saparak Muradiye Şelalesi’ne gidebilirsiniz. 
Ayrıca Van Şehirler arası Otogarından kalkan Çaldıran İlçe minibüsleri ve halk 
otobüsleri ile de ulaşım sağlayabilirsiniz.

Muradiye Şelalesine giriş ücreti 5 TL olmaktadır. Herhangi bir zaman sınırlaması 
olmadan ziyaret edebilirsiniz. Şelalede suyun üzerine kurulan asma köprüden 
geçerken sallantının heyecanını yaşarken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. 
Köprünün üstünde anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekilebilirsiniz. Ayrıca, 
bölgede büfe ve manzara karşısında unutulmaz yemek yiyebilceğiniz bir 
restoran bulunmaktadır. Doğa ile daha fazla zaman geçirmek istiyorum derseniz  
ise mangal ya da kamp da yapabilirsiniz. Haftasonu küçük bir kaçamak yapıp 
doğayla iç içe bir gün geçirmek için harika bir yer.

KÜLTÜR VE GEZİ KÖŞESİ 
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Otomotiv Endüstrisinde Elektrik Devri

Elektrikli otomobiller dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş yollarda görülmeye 
başlandı. Otomotiv devleri AR-GE çalışmalarını önemli ölçüde elektrikli 
otomobillere yöneltti. Hatta Türkiye ve 30’u aşkın ülke en geç 2040’a kadar 
tamamen sıfır emisyona geçiş sözü verdi. 2040’tan itibaren Türkiye’de benzinli 
veya dizel araç satımı tümüyle durdurulması planlandı. Durum böyle bir hal 
almışken, elektrikli otomobiller bize neler vaat ediyor?

Öncelikle, elektrikli otomobiller, dizel ve benzinli motorlu araçlara nazaran 
sıfır emisyon oranına sahiptir. Yani, doğaya tümüyle zararsızlardır. Bu durum, 
küresel ısınmanın dünyadaki yaşama oluşturduğu tehdidi düşünürsek, ciddi 
önem taşımaktadır. Elektrikli motorlar, sıfır devirden başlayarak maksimum 
tork gücünü verebilir. Ancak, içten yanmalı motorlu araçlar maksimum tork 
gücünü ancak belirli devir aralıklarında (2000-4000) verebilir. Bu nedenle, 
elektrikli araçlar çok daha seri hızlanmaktadır. Ayrıca, elektrikli otomobillerin 
yakıt ücretleri, içten yanmalı motorlu araçlara göre ciddi derecede daha ucuzdur. 
Elektrikli otomobillerin pillerinin ömrünün kısa olabileceği konusu tüketicilerin 
kafasını karıştırmaktadır. Ancak, incelemelere göre; 200,000 kilometreye ulaşan 
bir elektrikli otomobilin %10-12’lik bir pil ömrü kaybı yaşadığı gözlemlenmiştir. 
Bu değerler her ne kadar iyi olsa da pil üreticileri bu konuda iyileştirmeler 
yapmaya devam etmektedir. 

Dünyadaki karbon salınımının ciddi bir bölümünü otomobillerden salınan 
gazlar oluşturuyor. Bu nedenle elektrikli otomobillerin, hem fosil yakıtların 
tükenmeye yaklaşması nedeniyle hem de doğaya zararsız olmaları nedeniyle, 
kullanımının yaygınlaşması önem taşıyor

Metaverse

Metaverse veya sanal evren, insanların fiziksel bir çaba olmaksızın artırılmış sanal 
gerçeklik cihazları sayesinde bütünüyle zihinsel olarak kendilerini hissettikleri 
algısal evrene denir. Bu evren bilgisayarlar, android cihazlar ve 3D cihazlar 
sayesinde insan bilişinin yapay bir fiziksel ortama dâhil olmasını sağlar.

Facebook şirketi dünyadaki en önemli metaverse yatırımcılarındandır. Sanal 
gerçeklik cihazları üreten ‘’Oculus’’ şirketini 2 milyar dolara satın almıştır. 
Facebook aynı zamanda Microsoft gibi önemli yazılım firmaları ile işbiliği 
yapmıştır. Ayrıca Roblox gibi oyun platformları da bu alanda büyük arge 
yatırımları yapmaktadır.

Metaverse kavramı 1990’ların başında ortaya çıkmıştır. İlk kez Neal 
Stephenson’ın 1992 senesinde yayımladığı bilim kurgu romanı Snow Crash’de 
metaverse kavramı kurgusal bir dünyayı nitelemiştir. Metaverse kavramı, ortaya 
çıktığı ilk dönemlerde aşırı abartılı olmakla eleştirilmiştir.

Özellikle Facebook’un konu ile iglilenmesiyle metaverse daha da öne çıkmıştır. 
Elinde dev bir veri havuzu olan Facebook, milyonlarca insanın metaverilerine 
sahiptir. Bu da yapay zeka temelli bir yapının, insanın kişisel sınırlarını ihlat 
edeceği endişesi duyulmasına neden olmuştur.

Metaverse, insanlara sanal bir kamusal alan oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu 
kamusal alanın sanal para birimleri kripto paralar olacaktır. Bu açıdan metaverse 
internetin geleceği olacak demek hiç de yanlış olmaz. Metaverse adı verilen bu 
yapay dünyaya ilk erişim sağlayan şehir ise Seul kentidir.

Bu teknoloji yeteri kadar geliştirildiği takdirde, insanlar edindikleri sanal 
gerçeklik cihazları sayesinde alışveriş yapma, sinemaya gitme, kafede zaman 
geçirme gibi fiziksel efor sarf etmleri gereken eylemleri, fiziksel bir çaba 
harcamaksızın sanal bir dünya içerisinde yapma fırsatına erişecektir. Hatta bu 
evrende,  2020 senesinde ünlü rap sanatçısı Travis Scott sanal bir konser bile 
düzenlemiştir.

TEKNOLOJİ KÖŞESİ

Kaynaklar ; 

https://zes.net/elektrikli-arac-dunyasi.html 

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-benzinli-ve-dizele-2040ta-elveda-41939253 

https://kartepeotoservis.com/haberdetay/elektrikli-arac-motoru-ozellikleri-cesitleri-tork-ve-guc-degerleri.html
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Heysem Sevgi (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) :
2021 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu? 

2021 yılım herkes için olduğu gibi Covid-19 salgınının gölgesinde geçti. Ama 
2020’den farklı olarak ister istemez biraz daha alıştık bu yeni normale. Bu sene 
hayatımın belki de en yoğun ve belirleyici zamanıydı. Çünkü eğitim hayatımda 
bir yandan lisansım sona ererken öte yandan yüksek lisansımın ders aşamasını 
tamamladım. Bir Cuma günü mezun olduktan hemen sonraki Pazartesi günü 
profesyonel kariyerime başladım. Anlayacağınız 2021 benim için pek kişinin 
aksine özel hayatıma odaklandığım, içime döndüğüm, kendimi dinlediğim bir 
zaman dilimi değildi. Hayatın temposuna ayak uydurmaya çalışırken sürekli vites 
yükseltmem gerekti.

2022 yılından beklentileriniz neler? 

2022 yılından öncelikle sağlık alanında hepimiz adına sevindirici gelişmeler 
olmasını diliyorum. Sadece Covid-19 için değil, daha önce çaresini bulamadığımız 
diğer hastalıklar için de tıp alanındaki ilerlemenin artan ivmesine güvenmek 
istiyorum. Kendi adıma da, istediğim gibi bir başlangıç yaptığım profesyonel 
kariyerimde sabırla deneyimimi artırmayı ve gelecek adına doğru tercihler 
yapabilmeyi diliyorum. 2022’nin azimle ve keyifle çalışıp ürettiğimiz, ürettiklerimizi 
artırdığımız, artırdıklarımızdan da paylaştığımız mutlu bir yıl olması en büyük 
dileğim. Ayrıca bu sayede bir parçası olmaktan her zaman gurur duyacağım Atılım 
ailesine de selamlarımı sunuyorum. 

Buse Erhan (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık) :
2021 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu? 

Evde olmayı seven ve kendi kendime yetebilen bir insan olduğum için pandemi 
sürecini elimden geldiğince verimli geçirdim ve bol bol yabancı dizi izledim. 
Özel hayatımda sosyalleşmem biraz zor olsa da arkadaşlarımla görüntülü sohbet 
aracılığıyla iletişim kurdum. Ekonomik olarak da olumlu etkilendim çünkü dışarı 
çıkamadığım için birikim yapma şansım oldu.

2022 yılından beklentileriniz neler? 

Yeni bir iş, yeni bir aşk ve bolca para herkesin önceliğidir. Fakat en önemlisi 
tabii ki sağlık ve huzur. Bir an önce bu pandemi sürecinin bitmesini diliyorum. 
Aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin de son bulmasını 
istiyorum.

Duygu Rodoplu (Psikoloji) :
2021 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu? 

2021 yılı yine Covid-19 salgınının gölgesinde geçti benim için. Salgın hayatın 
her alanını etkisi altına almış durumda ve hala devam etmekte. Çalışma hayatı 
açısından baktığımda yeni yıla girmeden önceki son birkaç ay oldukça yoğun ve 
stres altında geçti. Yeni yılda güzel gelişmelerin benimle olmasını diliyorum.

2022 yılından beklentileriniz neler? 

Yeni yıldan beklentim belki de herkesin ilk dilediği şey aslında. Bu büyük korkudan, 
Covid-19 salgınından tamamen kurtulmak. Bunun dışında çalışma hayatımda ve 
özel hayatımda güzel ve sürpriz gelişmelerin benimle olmasını diliyorum. 2022 
herkese kalbinden geçirdiği tüm güzellikleri versin. Herkese mutlu yeni yıllar.

Y A Ğ M U R  D E M İ R C İ O Ğ L UMUHABİR

MEZUNLAR NE DİYOR?
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KAMPÜS NE DİYOR?
Kampüse indik, kampüsün nabzını tuttuk…

Dönemin sonuna yaklaştık bu dönemle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

S E R D A R  K U T L U MUHABİR

Doğucan Yeğin (Bilgisayar Mühendisliği) :
2021 yılı sizin için nasıl geçti?

2021 benim için, 2020’ye nazaran çok daha iyi geçti diyebilirim. Pandeminin 
etkilerinin azalması ve normalleşme ile rutin hayatıma bir nebze de olsa geri 
dönebildim diyebilirim. Yeni normalle birlikte, eskiden alışkanlık haline getirdiğim 
ve yanlış olduğunu fark ettiğim birçok farklı şeyi hayatımdan çıkardım veya 
evrimleştirdim. Bu açıdan oldukça verimliydi.

Yeni yıla kısa bir süre kaldı, yeni yıldan beklentileriniz neler?

Yeni yıldan beklentim birçok insan gibi öncelikle sağlıklı bir dönem geçirmek ve 
bu esnada da kendime yeni deneyimler katıp hayattan edindiğim bu tecrübeleri 
en verimli şekilde kullanarak gerek akademik olarak gerekse kariyer anlamında 
oldukça başarılı bir yıl geçirmek diyebilirim. 

Bora Alemdar  (Makine Mühendisliği) :
2021 yılı sizin için nasıl geçti?

2021 pandemi dolayısıyla pek de eğlenceli geçmedi fakat akademik anlamda 
oldukça verimli bir seneydi. İlk stajımı yaptığım sene olarak benim için tarihe 
geçti, iş hayatını bana, kısa süreli olsa bile anlatabildi. El işçiliğimi geliştirdiğim bir 
sene oldu, DIY yani “Do it your self ” projelerim ile vakit geçirdiğim bir sürü işi 
evden hallettiğim bir sene oldu. 

Yeni yıla kısa bir süre kaldı, yeni yıldan beklentileriniz neler?

Yeni yıldan aslında çok fazla beklentim yok, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve ekonomik 
kaygılar olmayan bir sene bekliyorum. Sanırım ekonomik kaygılar olmaması en 
büyük beklentim. Akademik başarılarımın devamını diliyorum. Bütün ailem ve 
arkadaşlarımla beraber nice mutlu senelere diyorum. İnşallah, herkesin istediği 
gibi bir sene olur. Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.

Berra Düzdaban (Uluslararası İlişkiler) :
2021 yılı sizin için nasıl geçti?

2021 yılı benim için, kendimi fark ettiğim, gelecekte kendimi nerde, nasıl görmek 
istediğimi düşündüğüm ve bunun için somut adımlarla yoluma devam etmem 
gerektiğini fark ettiğim bir yıl oldu. Kısaca özetlemek gerekirse, 2021 yılı benim 
için farkındalık yılı oldu diyebilirim.

Yeni yıla kısa bir süre kaldı, yeni yıldan beklentileriniz neler?

Yeni yıldan öncelikli beklentim, şüphesiz, pandeminin seyrinin azalması ve 
sevdiklerim ile kendimin sağlıkla hayatına devam edebileceği bir yıl olabilmesidir. 
Buna ilave olarak, hayalini kurduğum çok şey var, bu anlamda 2022 yılının 
isteklerimin gerçekleşmeye başladığı yıl olarak rol almasını temenni ediyorum.
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S E M İ H  K E S K İ NMUHABİR

ATILIM RADYO YENİLENDİ!

2018’den beri yayın hayatına devam eden Atılım Radyo, sürekli olarak gelişmeye 
devam ediyor. Yeni öğretim yılı ile birlikte yeni eğitimler düzenleyen Atılım 
Radyo topluluğu kendisini geliştirerek ve dönüştürerek yayın hayatın devam 
ediyor. Bu eğitimler ile öğrenci topluluğu ve küçük bir amatör yapılanmadan 
sıyrılarak daha profesyonel bir yapıya geçti. Yenilenen ekipmanlar, eğitimler 
ve seminerlerin artışı, topluluk katılımcılarının artması ile gelişimine devam 
ediyor. Eğitimler ve ekipmanlar sayesinde oluşturulan birçok farklı içerik 
dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
 Kampüs içi ve dışı birçok haber ve içeriğe sahip radyomuz artık sadece internet 
radyosu değil. Okulumuzun öğrencilerinin de katkısı ile Atılım Radyoyu 
Google Play’den de indirerek kullanabilir, yayınları takip edebilirsiniz. 

Radyomuz için yapılan uygulama sayesinde herkes okulumuzun radyosuna 
ulaşabilir. Çok Kısa bir süre sonra App Store’dan da indirebileceksiniz. Bu 
sayede kitlesinin genişlemesi, değiştirilen içeriklerin de katkısıyla kısa sürede 
büyük kazanımlar elde edilmesi bekleniyor. Topluluk içindeki yayımcı 
arkadaşlarımızın aldığı eğitimler onların gelecekte belki de bir radyocu olma 
yolunda hazırlıyor. 
Değişim ve gelişim ile beraber kariyerini bu yönde ilerletmek isteyen öncelikle 
Atılım Radyo topluluğu üyesi arkadaşlarımız ve yayıncı arkadaşlarımız 
, uygulama üzerinden insanların da ulaşabilmesi sayesinde hedeflerine 
ulaşabilirler. Sizde yenilenen içerikleri ve gelişen Atılım Radyoyu dinlemek 
istiyorsanız Google Play’ den indirebilirsiniz.
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S E M İ H  K E S K İ N MUHABİR
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Sevgili Koçlar! Size bir tavsiye vererek başlamak 
istiyorum. Daha önce yaratım panosunu duymuş 
muydunuz? Eğer duymadıysanız hemen en 
yakın arama motoruna girin. İlginizi çektiyse 
devam ediyorum. Yaratım panosu en özet haliyle 
istediğiniz şeyleri hayatınıza çekmek için bir 
fırsattır. Sizin içinse doğru zaman aralık ayı! 
Eskiye dair aklınıza takılan ne varsa söküp atın. 
Unutmayın yeni kapılar siz eskileri kapatmadıkça 
açılmazlar. Aralık ayının ilk 10 günü hem iş hem de 
özel hayatınızda daha cesur adımlar atabilirsiniz. 
Fakat bu adımları atarken fevri davranmamakta 
oldukça önemli. Zorluklar üst üste gelebilir. 
Hiç beklemediğiniz yerlerden sınanbilirsiniz. 
Merak etmeyin 13 Aralıkta Mars’ın yay burcuna 
geçmesiyle biraz daha rahatlayacaksınız. Aklınıza 
takılan sorunlar çözüme kavuşacak. Ayın son 
günlerinden ise içinizdki lider kendini göstermek 
isteyecek. Denenmemişi deneme zamanı geldi. 
Şans sizinle olsun Koçlar!

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

İyi eğlenceler boğalar. Ayın 1’inde Neptün’ün 
düzelmesiyle birlikte etkinliklerin aranılan yüzü 
olacaksınız. Arkadaşlarınızla beraber bir çok 
organizasyon planlayabilirsiniz. Bu anların keyfini 
çıkarın, çünkü biraz kısa sürebilir. 4 Aralıktaki 
tutulma etkisni müşterek para alanlarınızda 
gösterecek. Özellikle ortak yaptığınız işlerde borç ve 
alacak dengesi beklediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir. 
Kendinizi o an sıkıştırmak yerine ay başından 
itibaren harcamalarınıza dikkat etmek sizi oldukça 
rahatlatacaktır. 13 Aralık ise sizin için yeni adımlar 
demek. Uzun süredir aklınızı kurcalayan o fikir için 
adım atmanın tam zamanı. Planlarınızı eyleme 
dökün sevgili boğalar. Evet, ay boyunca bi çok 
konuda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat bunlar uzun 
süreli olmayacaktır. Özellikle iş konularında da bazı 
zorlamalara maruz kalabilirsiniz. Ay sonuna kadar 
dizginleri bırakmamakta fayda var. 21 Aralık’ta 
güneşin oğlak burcuna geçmesiyle birlikte şans da 
size dönecek. Aynaya bakın ve kendinize inanın!

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Kararsızlıklarla dolu ikizler! Ikili ilişkiler bu ay 
sizi bir sarmaşık gibi samış durumda. 4 Aralık’ta 
gerçekleşecek tam güneş tutulması da ilişkiler 
alanınızda yaşanacak. Bu tutulmanın etkilerini 
önümüzdeki 6 ay boyunca görebilirsiniz. Eğer 
hayatınızda biri varsa, ona bağlı bazı kararlar 
almanız oldukça mümkün. 13 Aralık’ta Marsın 
yay burcuna geçmesiyle ise tam anlamıyla 
gözünüz açılacak diyebilirim. Görmek veya kabul 
etmek istemediğiniz problemler bu günlerde 
kendini oldukça hissettirecek. Sizin ise bu konuda 
yapabileceğiniz pek de bir şey kalmayacak. 
Hislerinnize güvenin. Ama dilinize pek 
güvenmeyin. Biliyorum içinizden gelen her şeyi 
söylemek isiyorsunuz ama ağzınızdan çıkan bazı 
sözler kalp kırmaya fazla müsait olabilir. Sizin de 
bunu istemediğinizi biliyorum. Dikkatli olmakta 
fayda var. Bir de para mevzuları… Ay boyunca 
eliniz yanmasın istiyosanız ne borç alın, ne de borç 
verin. Bol aşklı, bol paralı bir ay olsun.

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

İletişim, iletişim. Bu ay gündeminiz iletişim teraziler. 
Yakın çevrenizle girişeceğiniz her iş için üzel bir 
ay geliyor. Satış, reklam, bilgisayar, pazarlama 
ve benzeri konularda oldukça aktif olacaksınız. 
Eğer bunlarla ilgili hiç bir şey yapmıyorsanız da 
kendi yakın çevrenizdekini oayları merak edip, 
yazıp çizebilirsiniz. 4 Aralıkta ki tutulma bu 
konularda etksini gösterecek. Eğer bu konularda 
yeni işlere atılacaksanız sonu güzel olacaktır. Bu 
işin hayatınıza yansımaları yüzünüzü güldürecek. 
13 Aralıkta marsın da bu konulara gelmesiyle 
yakın ilişkilerinizde mücadele söz konusu olabilir. 
Onlarla beraber planlarınız varsa eyleme dökmek 
için güzel bir zaman. Fakat bazen açık sözlülüğünüz 
insanlar üzerinizde baskı kurmanıza sebep olabilir. 
Insanlara yapacağı işleri hatırlatmak zorunda 
kalmak ilişkilerinizi biraz yıpratabilir. Olumsuz 
bakış açısını hayatınıza almadığınız bir ay olsun 
teraziler!

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Bu ay parıldayacaksınız Akrepler! Geçtiğimiz aylarda 
çalıştınız, çabaladınız. Bu ay meyvelerini toplama 
zamanı geldi. 4 Aralık’taki tutulma para konularını 
gündeminize getiriyor. Ancak, hemen sevinmeyin. 
Bazı beklenmedik para haberleri alabileceğiniz 
gibi beklediğiniz alacaklarda da gecikmeler 
yaşayabilirsiniz. Yine de her durumda o para cebinize 
girecek. 13 Aralık’a kadar  para konuları kafanızda 
dönüp duracak. 13 Aralık’ta mars bu konulara 
geçince sizin içi de bir hareketlenme başlayacak. 
Konuşmakla olmaz bu işler haydi harekete! Mars 
size hareket getirecek. 19 Aralık’taki venüs gerilemesi 
yakın çevrenizi etkileyecek. Yakın akrabalarınızla 
bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz ya da onların kendi 
hayatlarında zorlandığını görebilirsiniz. Bu çevrede 
küs olduğunuz birileri varsa affetmenin tam sırası. 
Onların hayatında ki olumsuzluklar sizi de kötü 
etkiliyor. Hayatınıza dokunan herkesin yüzünün 
güller açtığı bir ay olsun!

 Aralık sizin ayınız yaylar! 4 Aralıkta’ki güneş 
tutulması bir süper ay. Bu da demek ki hayatınız 
oldukça renklenecek. Önemli kararlar bu ay 
hayatınızda olacak. Yine de bu tutulma 1. Evinizde 
gerçekleşeceği için 6 ay boyunca sağlık konuları da 
gündeminizde olacak. Şimdiye kadaar başlatmak 
istediğiniz ne fikir varsa 13 Aralıkta kendinizi bu işlere 
koştururken bulabilirsiniz. Bu koşuşturmanın içinde 
ufak kazalara dikkat edin. Hayallerinize koşarken 
taşlara takılmanızı istemeyiz.  Zaten enerjiniz bütün 
koşuşturmalara yetecek kadar yüksek olacak! Ay 
sonunda parayla ilgili konulara dikkat etmek lazım. 
Çok büyük harcamalar için doğru bir zaman değil. 
Lüks değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Yapmayın. 
Elinizdekilerin kıymetini bilmekte fayda var. Aynı 
zamanda yeni bir işe girişecekseniz yeni ortaklarla 
değil eskiden iş yaptığınız insanlarla çalışmakta 
fayda var. Yeni yaşınız mutluluk getirsin Yaylar! 
Mutlu yaşlar!

YAY
22 Kasım - 21 Aralık
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YENGEÇ
22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeçler! 4 Aralık’taki tam güneş tutulmasının iş 
alanınızda gerçekleşecek olması kimseyi şaşırtmaz 
sanıyorum. Bu ay da başınızı masanızdan çok 
fazla kaldıramayacaksınız. Evet çok çalışacaksınız 
fakat çok da kazanacaksınız. Bu ay aklınızda 
ki planları eykeme dökmenin tam sırası. İşten 
boşluk bulabilirseniz bol bol gezmeye bakın. 
19 Aralık venüs gerilemesiyle birlikte ikili 
ilişkiler gündeminizde kendine yer bulacak. Eski 
ilişkileriniz kendini yeniden hatırlatabilir. Önemli 
kararlar almak için çok doğru bir zaman değil 
ama affetmek için güzel bir zaman. Eğer önceden 
aklınıza takılan, omzunuza yük ettiğiniz olaylar 
varsa, özürlerini kabul edin. Unutmayın affetmek 
rahatlatır. Ya şu an hayatınızda biri varsa? Biraz 
önce yazdıklarım yine geçerli diyebiliriz. Bazı 
tartışmalar yaşayabilirsiniz. Önemli olan bunların 
nasıl üstesinden geldiğinizdir. Omuzlarınızdaki 
yüklerin uçup gideceği bir ay olsun!

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Aşkla dolu aslanlar! Bu ay aşkla dolu bir ay 
olacak. Yeni bir insanı hayatınıza alabilirsiniz. 
4 Aralık güneş tutulmasını bunun için biçilmiş 
kaftan. Diğer taraftan 13 Aralık’t marsın yay 
burcuna geçmesiyle sizde aklınızdakilerin 
hareketlendiğini göreceksiniz. Aylardır 
ertelediğiniz o spora yazılmanın tam zamanı 
olabilir. Ay ortasından sonra iş ortaklarınızla 
bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. Eğer eğitim 
hayatınızda ortak yaptığınız bir proje varsa 
bununla ilgili de biraz yorulabilirsiniz. Takım 
çalışmasına çok da müsait olmadığınız bir dönem 
diyebiiliriz. Ekip arkadaşlarınnızla birbirinizi 
anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. 24 Aralıkta’ki 
satürn karesinin de bu alanlara değinmesi çok 
işinize gelmeyebilir. Bu zamanlarda esnek olmak 
size en iyi gelen şey olacaktır. Biliyoruz ormanın 
sahibi olmayı seviyorsunuz ama tek başınıza 
kocaman bir orman? Istediğiniz bu olduğunu hiç 
sanmam. Güzel aylar Aslanlar!

Mis gibi bir ay geliyor Başaklar. Bu ay sizin için 
şifalanma ayı olacak diyebiliriz. Bu ay sizin için 
ev ve aile konuları gündeminizde olacak. Tek 
başınıza yaşıyorsanız taşınma söz konusu olabilir. 
Ebebevynlerinizle yaşıyorsanız onların aldığı bazı 
kararlar sizi tahminizden fazla etkileyebilir. Bazı 
sağlık sorunları da kendini hane içinde gösterebilir. 
Kısacası hareketli bir ev hayatı sizi bekliyor. 13 
Aralık’tan itibaren ise deyim yerindeyse yerinizde 
duramayacaksınız. Sürekli bir koşturma içinde 
olacaksınız. Ama sizi yoran değil size iyi gelen bir 
koşuştuma olacak. Aklınızdan geçenleri somut 
olarak yapabilmek sizi güçlendirecek. 19 Aralıkta 
ki venüs gerilemesi ise bu koşuşturmanın içine eski 
aşkları ekleyebilir. Bu süreçte yeni bir işe kalkışmak 
çok da mantıklı olmayabilir. Başladığınız işlerin 
yarım kaldığını görebilirsiniz. Sakin kalmaya özen 
gösterin. 

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Dikkat çanları bu ay sizin için çalıyor oğlaklar! Size 
uymuyor biliyorum ama bu ay biraz köşenize çekilme 
zamanı. Geçtiğimiz seneden beri tutulmalar iş, sağlık 
ve kadersel alanlardaydı. Bu ay ki tutulmalar da bu 
konularda olmaya devam edecek. Bazı noktalarda 
kontrolün elinizden kaydığını hissedebilirsiniz. Bu 
duruma da alışık olmadığınız için eliniz ayağınız 
birbirinize dolaşabilir. Yeni girşimlere girmeye 
kendinizi zorlamayın. Sağlığınıza gereken özeni 
göstermeye dikkat edin çünkü 19 ayında ki venüs 
gerilemesi sağlık alanınızda gerçekleşecek. Yönünüzü 
kaybetmiş gibi hissedebilirsiniz. Kendinizi ihmal 
etmeyin! Çok fazla risk içeren ilere girmemeye 
çalışın. Yine de oğlaklar oğlaklığını gösterecek ve 
hayatınız etkileyen önemli kararlar alacaksınız. 
Neyse ki 19 Aralıktan sonra biraz daha dinlenmiş 
hissedeceksiniz. Her zaman ipleri siz kontrol 
edemezsiniz. Kendinizi rahat bırakın oğlaklar! 
Isterseniz, yapabilirsiniz!

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Sosyal kovalar! Bu ay girdiğiniz her ortamda çok 
güzel geri dönüşler alacaksınız. Yeni insanlardan, 
davetlerden, organizasyonlardan beslendiğiniz bir 
ay olacak. 4 aralıktaki tutulma da bu konularda 
gerçekleşecek. Çevreniz değişebilir. Bu tutulma 
sizi destekleyecek bir tutulma olacak. Yeni adımlar 
atmaktan korkmayın! 13 Aralıkta mars size “Hadi 
artık!” diyecek. Insanlara liderlik yaptığınız, her 
şeyi planladığınız ve planlarla parladığınız bir ay 
olacak. diğer taraftan 19 Aralık’ta bazı eski konular 
gün yüzüne çıkabilir. Bazı ailevi sağlık sorunları 
da bu nokta da kendini gösterebilir. Bu zorluklar 
eliniz kolunuzu biraz bağlayabilir. Kendi kendinize 
kalmak isteyebilirsiniz. Bulduğunuz boşluklarda 
bunu değerlendirmeye dikkat edin. Kendinizle 
kalmak da size iyi gelecek. Fakat bazen bu da 
yetmeyebilir. 24 Aralıkta ki satürn uranüs karesinde 
yine aileniz gündemde olacak. beklenmedik olaylar 
yaşayabilirsiniz. Kendi sesinizi duyabildiğiniz bir ay 
olsun kovalar.

Bu ay siz de ışıl ışılsınız balıklar! Kariyer alanınızda 
parıl parılsınız. Neptünün 1 Aralık düzelmesiyle 
birlikte daha sezgisel adımlar atabilirsiniz. 
4 Aralık’taki tutulma ise meslek ve kariyer 
alanınızda olacak. Önemli kararlar almak veya 
daha büyük değişimler yaşamak isteyebilirsiniz. 
13 Aralık sonrası bu düşünceleri eyleme dökmek 
için doğru bir zamanlama olacak. Attığınız 
adımların sonucunu daha hızlı görebilirsiniz. 
Adımları atmanız için gereken cesarette zaten bu 
günlerde sizin yanınızda olacak. Bu dönem diğer 
insanların dikkatini üzerinize çekebilir. Bakışların 
sizi engellemesine izin vermeyin. Unutmayın, 
bu hayat sadece sizin. Venüs gerilemesi bazı eski 
kişileri de hayatınıza yeniden çekebilir. Aklınızda 
kalan, kalbinizin kırıldığı insanlar size gelirse 
en güzel çözüm affetmektir balıklar. Duygusal 
kalplerinize yeni yükler yüklemeye gerek yok. 
Affedin bitsin balıklar !

BALIK
19 Şubat - 20 Mart

R A N A  P A K E R MUHABİR
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