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geçtiğimiz yıllarda öğrencilerini mağdur etmemiş ve eğitimlerine çevrimiçi 
olarak düzeli bir şekilde devam etmiştir. Bu nedenle, birçok üniversitenin yanı 
sıra, Atılım Üniversitesi öğrencileri eğitim hayatlarında zaman kaybetmemiş, 
aksine hem vakaların yoğun olduğu dönemde sağlıklarını riske atmamış hem 
de okullarından uzakta da olsalar derslerinden geri kalmamıştır. Okulumuzda 
şuan da bazı derslerimiz çevrimiçi verilirken bazı derslerimiz yüz yüze şekilde 
verilmeye devam edilmektedir. Tabii ki, dönem koşullarına göre öğrenci yanlısı 
olmayı her zaman birinci planda tutan değerli akademisyenlerimiz, bazı 
dersleri halen çevrimiçi bir şekilde öğrencileri ile buluşturmaktadır. Örneğin, 
fakültelerin ortak derslerinden bazıları, öğrencilerin sağlıklarını korumak 
ve halen içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında dersliklerde öğrenci 
yoğunluğu oluşmaması açısından çevrimiçi olarak öğrenci ile buluşmaktadır. 
Hem öğrenciler hem de akademisyenler için zaman zaman oldukça zorlayıcı 
olan çevrimiçi  eğitim sürecinin hepimize yeni deneyimler kattığını ön planda 
tutarak , umuyoruz ki yeniden okulumuzdan uzaktan eğitim almak zorunda 
kalmayız.

Yeniden pandemi öncesindeki neşeli bahar dönemindeki gibi olan Üniversitemiz 
20 Mayıs 2022 tarihinde Bahar Dönemi derslerinin akademik takvime göre 
sona ermesiyle 23 Mayıs ve 4 Haziran 2022 tarihlerinde dönem sonu sınavları 
ile dönemi sonlandıracak.

Atılım Haber olarak, tüm Atılım Üniversitesi öğrencileri ve öğretmenlerine 
başarılı bir Bahar Yarıyılı geçirmelerini temenni ediyoruz.

Atılım Üniversitesi 2021-2022 Bahar Yarıyılı Dönemi 2 ve 4 Şubat 2022 
tarihlerinde ,Bahar Dönemi Ders kayıtları ve danışman onaylarının yapılması 
ile 7 Şubat 2022 Pazartesi günü resmi olarak başladı. 14-18 Şubat 2022  
tarihlerindeki ders ekleme-bırakma günlerinin de son bulması ile kampüsümüz 
yeniden öğrencileri ile hareketlendi. 

Pandemi nedeniyle okullarından zorunlu olarak uzak kalan öğrenciler, yüz yüze 
eğitim kararı alınması ile birlikte okullarına geçtiğimiz Güz Yarıyılında geri 
dönmüşlerdi. Üniversitelerine büyük bir heyecan ile geri dönen öğrenciler, yeni 
bir kapanma olmaması umuduyla dersliklerinde yerlerini aldılar.
Covid-19 pandemisinin halen devam ettiği bu günlerde Atılım Üniversitesi, 
öğrencilerinin ve akademik personellerinin sağlıklarını korumak amacıyla çeşitli 
önlemler almaya her geçen gün devam etmektedir. Maske kullanımının zorunlu 
olduğu, dersliklerin düzenli olarak dezenfekte edilip havalandırılması, kampüs 
girişlerinde ateş ölçümü yapılması veya HES kodlarının düzenli kontrol 
edilmesi gibi önlemler ile hem öğrencilerinin hem de akademik personellerinin 
sağlıklarını korumak için önlemler almaktadır. Ayrıca ortak kullanım alanları 
başta olmak üzere, fakültelerde adım başı diyebileceğimiz sıklıkta hijyen 
noktaları bulunmaktadır.

Atılım Üniversitesi 25 yıllık eğitim öğretim hizmeti veren Ankara’nın bizce 
en güzel Üniversitesi olan okulumuz, değişen teknolojiye ve koşullara hızlı 
bir şekilde adapte olabilmektedir. Zorunlu olarak çevrimiçi eğitim aldığımız 

İ L A Y D A  E Z G İ NMUHABİR
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İ L A Y D A  E Z G İ N MUHABİR

24-25 Şubat tarihlerinde Atılım Üniversitesi Spor Salonunda 10:00-17:00 
saatleri arasında gerçekleşmiş olan ‘‘Atılım Üniversitesi Kariyer Günleri’’ öğrenci 
ve mezun öğrencileri, firmalar ile bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinliktir. 
Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim Koordinatörlüğü’nün her yıl düzenli olarak 
yürüttüğü ve bu sene yirmi ikincisi düzenlenen etkinlikte; öğrencilerin iş 
hayatına atılmadan önce sektörel bilgiler edinmelerini, mezuniyet sonrasında 
çalışma imkanına sahip olabilecekleri firmaları tanımaları ve etkinlik 
kapsamındaki firmalarda staj gibi çeşitli iş pozisyonlarından faydalanabilmeleri 
hedeflemektedir. 
Öğrencilerin kariyerlerinin ilk basamaklarını tırmanmalarında yardımcı olan 
kariyer günleri etkinliği, Atılım öğrencilerinin, sektöre yeni girecek rakiplerine 
karşı da ciddi bir avantaja sahip olmalarını sağlamaktadır. 
Kariyer Günlerine katılan firmalar ise, çalışma kadrolarını yeni, dinamik 
ve tamamen sektörlerine uygun eğitim almış gençlere istihdam sağlamakla 
birlikte; kurumsal beklentilerini, çalışma ortamlarını ve çalışanlarından 
beklentilerini anlatma imkanı bulabilmektedir. Bu sayede, kendileri için doğru 
insan kaynağına ulaşabilmek adına doğrudan fırsat bulmaktadır.
Her yıl düzenlenen “Kariyer Günleri” bu yıl 34 firmanın katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Her geçen yıl daha çok öğrencinin ilgisini çekmeyi başaran 
bu önemli etkinlik, öğrencilerin olduğu kadar firmalarında ilgisini çekmeyi 
başarmaktadır. Böylelikle katılımcı firmaların sayılarının her yeni etkinlikte 
artmakta ve firma portföyü genişlemektedir.

KARİYER GÜNLERİ
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14 ŞUBAT
SEVGİLİLER GÜNÜ 
Sevgililer Günü her yıl 14 Şubat gününde dünyada kutlanılan bir gündür. Az bilinen 
tarihçesi ile aslında dramatik bir tarafı da vardır. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi’nin inanışına 
dayanmaktadır. Bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilmiş bir bayram 
günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bazı toplumlarda Aziz Valentine Günü olarak da 
bilinmektedir. 
Sevgililer Gününün tarihçesi, 3. yüzyılda Aziz Valentine’nin gizlice kıydığı nikahlara 
dayanmaktadır. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek 
için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre ise bu yasağa karşı gelen 
Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. Bunun 
sonucunda ise Aziz Valentine, M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. 
1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland’ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu 
yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun sonucu olarak da 
olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmıştır ve Sevgililer Günü, tüm dünyada ticaretin 
canlandığı bir dönem hâline gelmiştir. 
Günümüzde Sevgililer Günü için en popüler uygulama eşe ya da sevgiliye gönderilen 

romantik kartlardır. Geleneksel hediyeler arasında şeker çikolata ve çiçekler, özellikle de güzellik 
ve sevginin sembolü olan kırmızı güller bulunur. 

Sevgililer Günü, ülkemizde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde, İngiltere, Kanada ve 
Avustralya’da da oldukça popülerdir ve Arjantin, Fransa, Meksika ve Güney Kore de dahil olmak 
üzere diğer birçok ülkede kutlanmaktadır. Suudi Arabistan’da resmî olarak da Sevgililer Günü 
kutlamasında kullanılan ürünlerin satışı yasaktır. Özbekistan, Türkmenistan, Malezya, Endonezya, 
İran ve Pakistan gibi ülkeler ise Sevgililer Gününü kutlamayan ülkelerdir.  

G İ Z E M  B O Z K U R TMUHABİR
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Evcil Hayvanını Sevme Günü her yıl 20 Şubatta kutlanıyor. Bu gün evcil 
hayvanlarınıza sevginizi ve ilginizi göstermek için kutlanmakta ve evcil 
hayvanlarla ilgili bazı önemli noktalara dikkat çekmektedir. Ayrıca onlarla 
kurduğunuz özel bağ ve sevgiye odaklanmak için de oldukça iyi bir fırsattır. 
Bu özel günün kökeni ve kurucusu hala tam olarak bilinmemektedir. 

Evlerde beslenilen en popüler hayvanlar kediler ve köpekler olmaya devam 
ederken, muhabbet kuşu, tavşan, kanarya, papağan ve balık gibi hayvanlarda 
oldukça tercih edilen türler arasında yer almaktadır. Evini bir hayvanla 
paylaşanların sayısı her geçen gün giderek artmaktadır. Evcil hayvanların 
tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih öncesi çağlardan bu yana 
köpeklerle ilişki kuran insanlık, hayvanların dostlukları kadar hayatta kalmak 
için yardımlarına da ihtiyaç duymuştur. Bilim, köpeklerin Avrupa’da 16 bin yıl 
öncesinde evcilleştirildiğini öne sürmektedir. Kediler ise milattan yaklaşık bin 
yıl öncesinde Antik Mısır’da gerçekleşen evcilleşme sonrasında kara ve deniz 
yollarıyla dünyaya yayılmıştır. 

Bugün, Avrupa’da 88 milyon hanede bir kedi ya da köpek yaşamaktadır. 
Avrupa ülkelerindeki evlerde kedi birinci sırada yer alırken, ikinci sırayı 
köpekler, üçüncü sırayı ise kuşlar alıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 5 ve evcil 

hayvanlarla yaşayanların ilk tercihi yüzde 33 ile kuş. İkinci sırada yüzde 32 ile 
kediler gelirken, yüzde 27’si köpek ve yüzde 21’i balık besliyor. 

Evcil hayvanlar sahiplerine hem fiziksel hem de duygusal faydalar sağlar. Onlar 
kimi zaman evlerimizi korurlar, kimi zaman oyun arkadaşı ya da bir sırdaşımız 
olurlar. Onlar sayesinde unutulmaz anlar ve anılar biriktiririz. Bunların yanı 
sıra, sosyal ilişkileri iyileştirme, sorumluluk bilinci edinme, stres azaltmada 
etkili olma, yardımlaşma ve bağlılık duygusunu güçlendirme, duygusal zeka 
gelişimi gibi yararları vardır. Ayrıca çocukların bir evcil hayvanla yetişmesi 
de pek çok araştırmaya konu olup olumlu bulgular edinilmiştir. Çocukların 
duygusal, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişiminde evcil hayvanlar önemli bir 
role sahip olmaktadır. Onların evcil hayvanlarla bağ kurarak duygularını, 
korkularını, öfkelerini daha rahat ifade edebildiği gözlemlenmiştir.

Bu günü kutlamak ve hem kendiniz hem de onlar için bir iyilik yapmak 
isterseniz siz de kendinize bir evcil hayvan edinebilirsiniz. Satın almama bilinci 
ile barınaklara terk edilen sokak hayvanlarına yeni bir yuva verebilirsiniz. 
Böylece, çeşitli özel günlerde ya da sıradan bir günde hediye olarak satın alınan 
ve daha çok satılmasına teşvik edilmiş olan o canları sahiplenerek onlara ve 
kendinize yepyeni bir hayat sağlamış olursunuz.  

Evcil hayvanlar, bir hevesle satın alınıp birkaç ay sonrasında sokağa atılacak 
canlılar değildir. Onlara herhangi bir obje muamelesi yapılmamalıdır. Eğer bir 
hayvan evlat edinemiyorsanız ise barınaklara gidip onlara mama desteğinde 
bulunabilir ya da tedavi ücretlerine katkı sağlayabilirsiniz. Sadece onlarla 
ilgilenmek için bile barınakları ziyaret edebilirsiniz. Hayvan ticaretine destek 
olmayarak çevremizi ve kendimizi bu konuda bilinçlendirmeliyiz. 

G İ Z E M  B O Z K U R T MUHABİR

20 ŞUBAT
EVCİL HAYVANINI SEVME GÜNÜ 

Satın Alma, 
Sahiplen!

14 ŞUBAT
SEVGİLİLER GÜNÜ 

Kaynaklar; 

https://heryasta.org/2022/02/18/hayatimizi-guzellestiren-dostlarimizin-gunu/

https://nationaltoday.com/national-love-pet-day/

https://www.bukrek.com/gun/evcil-hayvan-sevgi-gunu 
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1987 yılından beri her yıl Dünya Sağlık Örgütü tarafından 9 Şubat Dünya 
Sigarayı Bırakma Günü olarak kabul ediliyor. İçeriğinde 80’den fazlası kanser 
yaptığı kanıtlanmış yedi binden fazla kimyasal madde barındıran sigara 
nedeniyle akciğer kanserinin de bir numaralı nedeni olarak biliniyor.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü olan 9 Şubat’ta bir açıklama yapan Türkiye 
Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), bu bağımlılığın dünyada her yıl 
yedi milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığına dikkat çekti. “Siz bu yazıyı 
okurken en az on kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti” 
uyarısında bulundu.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) paylaştığı son verilere göre; tütün 
kullanımı ve pasif sigara dumanından etkilenmek kalp hastalıkları nedeni ile 
olan ölümlerin yüzde on ikisinden sorumlu. Tütün kullanımı küresel düzeyde 
her yıl yedi milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor ve bu sayının 900 bin 
kadarı sigara içmeyen ancak sigara dumanından pasif olarak etkilenen kişilere 
ait. Maalesef, sigara kullanan her iki kişiden biri bu nedenle yaşamını yitiriyor. 
Her gün 14 bin kişi ve her 6,5 saniyede bir kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayata 
veda ediyor.

Sigarayı bırakmayı ertelemeyin, sağlığınızın sizi mecbur etmesini 
beklemeyin. Şimdi karar alın ve hemen uygulamaya başlayın. Sigarayı 
bırakmak için en doğru zaman şu andır.

Sigarayı Bırakmak İçin
En Doğru Zaman!

9 ŞUBAT
DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ

Ö Z G E  T E Z C A NMUHABİR
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27 Şubat 2005 yılından itibaren her yıl “Dünya Ressamlar Günü” çeşitli 
etkinliklerle kutlanmaktadır. Pek çok ressam için her ne kadar geç kalınmış 
ve unutulmuş bir gün olarak nitelendirilse de, Türkiye’de ve Dünya’da birçok 
ressam tarafından bu özel gün kutlanmaktadır.

Dünya ressamlar günü nasıl ortaya çıktı?

Süleyman Şahin (Çoban Ressam ) tarafından ilk kez 2005 yılında Kayseri’de 
çalışmalarından oluşan bir sergi açarak 27 Şubat’ı Dünya Ressamlar Günü’nü 
olarak ilan etmiştir. Bugün gelinen noktada Azerbaycan ve bazı Batılı ülkelerde 
bugünün desteklendiğini belirten Şahin, “Hiçbir sanatçı dünyaya zarar vermemiş. 
Yüz yıllar öncesinde yaptıkları resimler ise dünyanın her yerinde çok kıymetli. 
Onun için sanatçıların da bir günü olsun istiyoruz. Günü olsun, hatırlansın, 
ressamlar bilinsin, halka yayılsın. Halkla kaynaşsın” diye konuşmuştur.

Tarihimizde iz bırakmış ilk kadın ressamımız - Mihri Müşfik Rasim ( 1886-1954)

Ressam, bazen sadece karakalem ile bazen ise renkleri ustalıkla kullanarak belli 
bir duygu ya da düşünceyi rahatlıkla anlatan kişidir. Bu anlamda tarihimiz 
boyunca ortaya koydukları eserler ile dünya çapında ün yapmış ve sanat 
camiasında kendisine yer edinmiş pek çok ünlü kadın ressamımız vardır. 
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen eserleri ile hala kendisinden söz ettirmeyi 
başaran kadın ressamlarımızın başında ise, ilk Türk kadın ressam unvanına sahip 
Mihri Müşfik Hanım gelmektedir. 

Çağdaş Türk resim sanatının kadın öncüsü olan Mihri Müşfik Hanım, Türkiye’de 
çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressamdır. Tanınmış kişilerin 
portrelerini yapan Mihri Müşfik Hanım’ın portresini yaptığı kişiler arasında 
Mustafa Kemal Atatürk ‘‘Mareşal Üniformalı Mustafa Kemal Portresi’’ ve Papa 
XV. Benedict de bulunmaktadır. Tevfik Fikret’in ölümü üzerine yüzünün kalıbını 
alarak maskını yapmış ve bu Türkiye’de yapılan ilk mask çalışması olmuştur.

K Ü B R A  Ö N A L MUHABİR

27 ŞUBAT
DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜ

Referanslar; 

1. Dünya Ressamlar Günü bilgi erişimi: Ressamların günü neden olmasın! - Kültür Sanat haberleri (milligazete.com.tr)

2. Dünya Ressamlar Günü bilgi erişimi: https://www.ntv.com.tr/sanat/mihri-musfik-hanim-131-yasinda-mihri-musfik-

hanim-kimdir,IcvWW3R74E22aUNHNK8d8g 
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K Ü B R A  Ö N A LMUHABİR

TÜRKÜLER VE ÖYKÜLER

Bir Hasretin Türküsü: Neredesin Sen

Bazı şarkılar, türküler zihnimizde derin izler bırakır. Sanatçının bu türküyü 
yazarken ve yahut söylerken ne hissettiğini anlamaya çalışır acaba o da benim gibi 
mi hissetti diye düşünürüz. Öyle şarkılardan biridir “Neredesin Sen” türküsüdür. 
Türk halk ozanımız nam-ı diğer Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş tarafından 
derin anlamlar yüklenerek yazılan bu türkü alır başka diyarlara götürür bizi.  
Türküleri ile kalbimize köprü kurmuş bu halk ozanımızın bu şarkıyı neden ve 
nasıl yazdığını, kime yazdığını hiç düşündünüz mü?

Neşet Ertaş 8 yaşına kadar doğduğu köy olan Kırtıllar Köyü’nde yaşamıştır. 
Sonrasında ailesi ile birlikte İbikli Köyü’ne yerleşmişlerdir. 12 yaşındayken 
annesi Döne Ertaş’ı kaybetmiştir. Bağlama ustası olan babası Muharrem Ertaş, 
Yozgat’ın Kırıksoku Köyünden Arzu isminde bir kadınla evlenince bir süre 
bu köyde yaşadıktan sonra Yozgat’ın Yerköy ilçesine yerleşmişlerdir. Ertaş, 
ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenmiş, babası 
Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile türküler söylemeye 
başlamıştır. Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu 
söylemiş ve bu durumu şu şekilde ifade etmiştir; “Babamla ben aynı ruhun 
insanlarıyız.” Babasına duyduğu hayranlık ve büyük sevgiyi böyle dile getiren, 
müzik adına öğrendiği her şeyi babasından aldığını söyler. 

Bu kadar büyük baba sevgisine sahip olan Ertaş, bu süreçte annesinin şefkatine 
ve sevgisine hasret kaldığını, bu yüzden babasına bu kadar çok bağlandığını 
çıktığı bir konserde dile getirmiştir. İşte bu hasret Ertaş’a “Neredesin Sen”i 
yazdırmıştır. Şarkının hikâyesini ise şöyle anlatır Ertaş ; “1960’lı yıllarda TRT 
sanatçılarıyla Almanya’ya gitmiştim. Otomobilim vardı ama ne ehliyetim 
vardı, ne de kullanmayı biliyordum. Bazıları dönünce mecburen ben kullandım 
otomobili. Dönüşte kaza yaptık. Beni cezaevine koydular. Üç ay hapis yattım. 
Kâğıt, kalem de vermiyorlardı. Bu türkünün sözlerini sigara kâğıtlarının üzerine 
kibrit çöpünün barutlu kısmını tükürükle ıslatarak yazdım.”

İşte kimimizin sevdiğini düşünerek, kimimizin hasret duyduğu birini düşünerek 
dinlendiğimiz bu türküyü 12 yaşında kaybettiği annesine yazmıştır Ertaş.

Her dizesiyle ayrı bir gönül bağı kurduğumuz o türkünün sözlerini ise bir kez 
daha hatırlamak için şöyle bırakalım;

NEREDESİN SEN

Şu garip halimden bilen şiveli nazlı

Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?

Datlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?

Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülen

Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilen

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?

Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?

Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor

Hiç bir tabip yarama merhem olmuyor

Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?

Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor

Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen?
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DÜNYA RADYO GÜNÜ 

Kuruluş hikayesi tartışmalı olsa da, radyonun, İtalyan Mucit Marconi tarafından 
1865 yılında icat edildiği öne sürülmektedir. Yıllardır önemli bir kitle iletişim 
aracı olan radyo, günümüzde de önemini dünyanın her yerinde korumaktadır. 
Radyonun önemine dikkat çekmek için UNESCO tarafından 13 Şubat Dünya 

Radyo Günü olarak ilan edilmiştir. 
 Her yıl farklı bir tema ile radyo gününü kutlayan UNESCO 2014 yılında 
‘radyoda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi’, 2017 yılında ‘radyo 
ve sen’ temalarını seçmiştir. İçinde bulunduğumuz yılın  temasını da ‘Radyoya 
Evet, Güvene Evet’ olarak seçti.
RADIO ATILIM
Radio Atılım, 2018 yılında öğrencilerin, radyo ve internet yayıncılığında 
kendilerini geliştirmeleri ve deneyim kazanmalarını sağlamak için Atılım 
Mezunlar Derneği’nin büyük çabasıyla radyo topluluğu olarak kurulmuştur. 
Kısa süre sonra başarı yakalayan topluluk ‘Radio Atılım’ adıyla 2019 yılının 
Ağustos ayında test yayınları ile hayatına başlamıştır. 
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan üyelerinin yapımcısı ve programcısı 
olduğu Radio Atılım, 24 saat boyunca yayın akışı yapmaktadır. Dinleyicilerine 
değer veren Radio Atılım, kampüsten haberler, özel röportajlar, kültür, sanat 
programları gibi canlı yayınlar ile dinleyicisine ulaşmaktadır.  Podcast’leri ile 
eğlenceli ve bilgili yayınlar hazırlayan Radio Atılım’a artık telefonlarımızdan da 
mobil uygulaması ile kolaylıkla ulaşabiliyoruz.!

S E N A  K A D I O Ğ L U MUHABİR

Kaynaklar; 

RADIO ATILIM Radio Atılım (radioatilim.com)

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu



Görüşmeciler:

Kemal ŞENOĞLU (Atılım Üniversitesi Kültür Müdürü)

Arad REZAZADEH (Radyo Topluluğu Başkanı)

• Üniversiteye ait bir radyo kurulması 
fikri nasıl  ortaya çıktı? Nasıl kuruldu? 
Süreci anlatabilir misiniz? 

Bir grup öğrencimiz, internet 
üzerinden amatör de olsa radyo 
yayını yapmak istediklerini, 
bunun kampüs yaşamına bir 
renk katacağını düşündüklerini 
belirterek bizimle temas kurdular. 
Radyo yayıncılığı konusunda kısmen 
deneyimi olan ve halen de Radyo 
Topluluğunda yönetici olan bu iki 
öğrencimizle görüştük. Daha önce 
karasal yayın yapan ve öğrencilerimiz 
tarafından da ilgi görmesi nedeniyle güzel izler 
bırakan bir radyomuzun olması nedeniyle fikre 
olumlu bakıyorduk. Hem öğrencilerimizin, hem de 
radyo yayıncılığında duayen isimlerin, uzmanların 
görüşlerini de alarak çalışmalara başladık. Üniversite 
yönetimimizin büyük desteği, Mezunlar Derneğimizin 
de katkılarıyla profesyonel bir stüdyo kuruldu. İnternet 
üzerinden yayın yapacak radyomuzun programlarının yürütülmesi 
ve yönetilmesi için de Radyo Topluluğunun kuruluşunu gerçekleştirdik. 

• Atılım Üniversitesi Mezunları Derneği’nin Radyo Atılım’ın kuruluşuna 
önemli katkıları olduğunu biliyoruz. Biraz da bundan bahseder misiniz?

Sosyal İşler ve Spor Direktörümüzün aynı zamanda Atılım Üniversitesi 
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olmasının da etkisi çok büyük. 
Daha da önemli olan 2000-2002 yılları arasında 96.9 frekansından yayın 
yapan Radyo Atılım’da hafta içi 18.00-20.00 saatleri arasındaki programın 
yayıncısının da kendisinin olması bizim için fırsat oldu. Radyo fikrine Dernek 
olarak en büyük desteği vereceklerini açıkça belirtti. 

Kendisi ve yönetim kurulunda yer alan mezunlarımızın da onayı ile Atılım 
MED şuanda radyomuzun en önemli destekçisi. İnternet radyosu olmasından 
ötürü gerekli olan web sitesi domain işlemleri, web sitesinin hazırlanması ve 
yayına alınması, yayın için gerekli olan hosting ve server gereksinimleri ve 
son olarak da tüm Atılımlıların radyomuzu her yerde dinleyebilmeleri için 
gerekli olan Google Play ve App Store’da yer alan uygulamalar derneğimiz 
tarafından radyomuza ve üniversitemize maddi hiçbir yük getirilmeden 
kendileri tarafından karşılandı. 

• Yayıncılık, radyo programcılığı profesyonel bir iş, öğrencilerimiz bu konuda 
eğitim alıyor mu? Ekibi nasıl seçiyorsunuz?

Bir öğrenci radyosu olsa da, yayıncılığın asgari profesyonel şartlarını yerine 
getirmeyi ilke olarak kabul ettiğimizden, radyo yayıncılığı konusunda 
deneyimli veya deneyimsiz, sadece Topluluk üyesi öğrencilerimize açık “Radyo 
Programcılığı ve Diksiyon” eğitimlerini başlattık. Uzun yıllara dayanan bir 
radyo yayıncılığı tecrübesi olan ve üniversite radyoculuğunu da bilen uzman 
isimler veriyor bu eğitimleri. Bu eğitimlerden başarıyla geçen öğrencilerimiz 
Radyo Atılım’ın yayın ekibinde görev alabiliyor. Eğitimini tamamlayan ilk 
grup öğrencilerimiz 2020 başlarında ilk programlarını yapmaya başladılar, 
sonrasında Pandemi nedeniyle hem eğitimler hem de programlarımız 
kesintiye uğrasa da, bu akademik dönemin başında teorik ve pratik eğitimleri 
yeniden başlattık. Kırka yakın öğrencimiz bu eğitimlere katıldı ve şu aşamada 
9 öğrencimizi, 13 canlı yayın programıyla dinleme şansımız olacak. 

• Radyo Topluluğu kurarken bu kadar büyüyüp gelişeceğini biliyor muydunuz 
?

Aslında ilk başta ben (Arad Rezazadeh) kendimi stüdyoda çok rahat ve mutlu 
hissettiğim için böyle bir topluluk kurulması için arkadaşlarımla bir araya 
geldim. Topluluğu kurduk ve yola çıktık bu kadar büyüyüp gelişeceğimizi 
bilemiyorduk. 

• Yeni üyelerinize veyahut alacağınız üyelerinize ne tavsiyeler verirsiniz? 

Topluluğa katılmak için bir limitlememiz yok katılmak isteyen herkes kapımızı 

çalabilir. Ancak bildirmem gerek önemli nokta şudur 
ki yayın ekibine sene ortasında üye alamıyoruz 

çünkü onların belirlenmiş bir eğitim 
programları var ve bu 1senelik eğitim 

olduğundan dolayı programın ortasında 
yeni birini almamız mümkün değil. 

Onun dışında prodüksiyon, sosyal 
medya ve etkinlik ekibimiz var. 
Yakın zamanda DJ ekibi kurmak 
istiyoruz. O tarz şeylerde her 
şekilde kapımız açık ve büyük 
bir istekle onların gelmelerini 
istiyoruz.

• Kampüsten nasıl geri dönüşler 
alıyorsunuz ? 

İlk başlarda oldyz/rock türü olduğu 
için öğrencilere çok hitap edememiştik 

ancak şimdi müzik türünü değiştirince 
biraz daha gençlere hitap eden seçimler 

yaptıktan sonra etkileşimimiz artmaya 
başladı ve bundan çok mutluyuz. Sosyal 

medyamızı canlandırdık ve etkileşimleri 
arttırmak için etkinlikler, yarışmalar yaptık. 

İlerleyen zamanlarda da partiler ve etkinlikler 
düzenleyerek daha çok aktif olmayı planlıyoruz.

•  Program esnasında sizi zorlayan/ eğlendiren  ilginç bir 
anınız var mı ?

Bizim hala oturtmaya çalışan radyo olduğumuz için ufak tefek teknik aksaklılar 
yaşayabiliyoruz. Geçen hafta başıma gelen olayı anlatayım size. Pazar günü 
Irmak URAL ile yayın yapıyoruz ve 11 ile 1 arasında yayın yapıyoruz. 45 
dakika kadar bir yayın yaptık ve fark ettik ki sesimiz gitmiyormuş. 45 dakikadır 
sadece müzik dönüyor , biz kendi kendimize gülüp konuşup eğlenmişiz ve 
programın yarısı yok olmuş(gülüyor). Sonrasında bir şekilde düzelttik  ve 
özrümüzü dileyip programın kalan yarısını yapmaya çalıştık.

•  Geçmiş yıllardaki radyoculuk ve günümüz radyoculuğu hakkında 
karşılaştırma yaparsak neler söyleyebilirsiniz ? 

Sadece üniversite radyosunda deneyimim olduğu için çokta profesyonel 
zamanda çalıştığımı söyleyemem. Okulumuzun sağladığı imkanlarla da aynı 
zaman da  Radyovizyon ile birlikte çalışıyoruz ve oradaki yayıncılardan teknik 
eğitim alıyoruz; Diksiyon, nefes eğitimive ekipman ve program kullanım 
eğitimi alarak geliyoruz buraya. O yüzden çok daha profesyonel yapabiliyoruz 
bu işi. 

O zamandan bu zamana değişen en büyük şey benim için, biraz daha  
bilinçli  yayıncılık yapabilme. Daha önce eksiklerimin farkında olabiliyorum. 
Playlistimi, İçeriğimi hazırlayıp konuşmam gereken konuşma süresini 
belirleyip ona uyarak anonslarımı yapabilmeyi öğrendim. Yani çok daha 
profesyonel hale geldim en büyük değişim bu oldu.

S E N A  K A D I O Ğ L UMUHABİR

RADIO ATILIM RÖPORTAJ
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Atılım üniversitesi  öğrencilerinden oluşan Gelişim Topluluğu, Lösemili 
çocuklar köyüne ziyarette bulundular. Bu ziyaret kapsamında Lösemili 
çocukların yaşadığı ortamı ve ailelerine sunulan imkanları yakından inceleme 
fırsatı bulduklarını belirten Gelişim Topluluğu  üyeleri, etkinlik sonunda 
çocukların yüzünü bir nebze de olsa gülümsetebilmek adına minik hediyeler 
vererek ziyaretlerini tamamladılar.
2021 Ağustos ayı itibariyle kurulmuş  ve o tarihten bu yana aktif olarak 
faaliyet gösteren Atılım Gelişim Topluluğu, idealleri doğrultusunda yılmadan 
gelişmeyi ve geliştirmeyi hedef belirleyen ve her bireyin kendi bünyesinden 
bir parça bulabileceği yenilikçi ve ilham verici bir topluluk olarak kendini 
adlandırmaktadır. Gelişim Topluluğu üyeleri bu anlamlı ve özel ziyaret 
sonrasında lösemili çocuklarla vakit geçirmenin mutluluğunu paylaştıklarını 
belirtmişlerdir. Atılım Üniversitesi öğrencileri olarak bu Toplulukta yer aldıkları 
için kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek mutluluğunu paylaşmışlardır.
Lösev Köyü’nde yaşayan çocuklar bir yandan tedavilerini olmakta, diğer 
yandan okullarına devam etmektedir. Tüm gerekli malzemelerin bulunduğu 
aile konutları Sevgi Evleri’nde yaşamaktadırlar. Çocuklar oyun sokağı olan 
Neşe Bahçesi’nde resim yapmanın yanı sıra sek sek gibi diğer oyunları da 
oynayabilmektedirler.
Lösev Köyü’nün en büyük kuruluş amacı Lösev hastası olan çocukların 
ailelerine maddi ve manevi destek olmaktır. Lösemili ailelerin %87’si asgari 
ücretle geçinmeye çalışırken %12’sinin hiçbir geliri bulunmamaktadır. Burası 
o ailelerin yükü hafifleten önemli kuruluşlardan biridir. Burada; evler, okul, 
hastane, otel, ulaşım ve her şey içinde tamamen ücretsiz, yardım amaçlı 
yapılmaktadır. 
Küçük büyük ayırt etmeden yapılan her yardım, yardım olarak kabul 
edilmektedir. Ziyaretler bile o çocukların mutluluğuna bir katkıdır. Atılım 
Gelişim Topluluğu “Lösev Hayat Verir!” sloganıyla yola çıktığını belirterek, bu 
etkinliklerinde onları yalnız bırakmayan üyelerine ve Lösemili Çocuklar Köyü 
çalışanlarına teşekkür ettiler. Ayrıca bu anlamlı ziyaretlerinin ve etkinliklerinin 
devamnın geleceğini belirttiler.

B U R Ç E  M U M İ N O Ğ L U MUHABİR

LÖSEV
HAYAT VERİR!

Kaynaklar; 

https://www.losev.org.tr/v6/hizmet-binasi/losemili-cocuklar-koyu-4
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B A Ş A K  G Ö K T A ŞMUHABİR

Ö Z G E  T E Z C A NMUHABİR

Atılım Üniversitesi, öğrencilerinin ve personelinin kampüs yaşamlarını 
canlandırmak, spor yapma imkanlarını geliştirmek, fiziksel gelişimlerini 
arttırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkıda bulunmak 
amacı ile kurslar ve kondisyon programları düzenlemektedir. Misyonumuz, 
öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim hayatı dışında ilgi duydukları 
alanlarda çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak, öğrencilerimize ve 
personelimize sağlıklı bir ortamda spor yapma imkânı sunmak ve hayatları 
boyunca kullanabilecekleri spor yetenekler kazandırmaktır. 

Atılım Üniversitesi olarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 
düzenlediği turnuvalarda üniversitemizi 27 branşta başarıyla temsil etmekteyiz. 
Okul takımlarımız içinde Atıcılık, Badminton, Basketbol, Bilardo, Bowling 
,Buz Hokeyi, Jimnastik, Dans, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, 
Tenis, Voleybol, Yüzme ve daha birçok branşımız vardır. Ayrıca Atılım 
Üniversitesi’nin hizmetleri arasında Total Body, Spinning, Tenis Kursu, 
Rektörlük Koşusu, Kürek & Dragon bot gibi faaliyetler de bulunmaktadır.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun organize ettiği faaliyetlerde 
Türkiye genelindeki tüm üniversiteler arasında %33’lük dilimde kalarak büyük 
başarı elde ettik.

Üniversitemizin takımlarında yer almak için yeteneklerinizi deneyebilir, her 
yıl katıldığımız üniversiteler arası spor karşılaşmalarında Atılım Üniversitesini 
siz de temsil edebilirsiniz.

Dünyanın kıyısında olduğu sorun: Su Kıtlığı

Uluslararası çabalar iklim değişikliğiyle mücadele ederken, dünyada küresel 
ısınmayla beraber su kıtlığı da artıyor. Dünyamızın 2/3’si su ile kaplıdır. 
Yerkürede bulunan suyun % 97.5’i okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan 
oluşmaktadır. Ancak canlıların yaşamını sürdürebilmesi için tatlı suya 
ihtiyaçları vardır. Bu doğrultuda dünyadaki tatlı su oranı yalnızca %2.5’tur. 

Her geçen gün artan su tüketimiyle ve küresel ısınmanın beraberinde 
getirdiği iklim değişimiyle beraber temiz tatlı su kaynakları giderek tükeniyor. 

Atılım Üniversitesi Spor Kulübü

Atılım Üniversitesi Spor Kulübü 14 Ağustos 2017 tarihinde kurulmuştur. 
Kuruluş amacı spora gönül veren her yaştan insanı bir araya getirerek sporu 
sevdirmek, Atılım Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve mensuplarının 
ilgilendikleri tüm spor branşlarında spor yapma imkanı sağlamak amacıyla 
kurulmuştur. Bunu yaparken de konusunda uzman eğitmen ve antrenörlerle 
çalışmaya özen göstermekte ve sporcularımızın eğitimlerinin en üst düzeyde 
olmasını sağlamaktadır.

2017 – 2018 sezonunda ilk kez Atılım Üniversitesi Spor Kulübü’nün 
kurulumu gerçekleşmiş, Kadın ve Erkek Basketbol takımlarımız Ankara 
içinde gerçekleşen müsabakalara katılmıştır. 

Kadın Basketbol Takımımız; Üniversite takımımızın ağırlıklı olduğu takımımız 
Ankara Büyük Kadınlar Ligi’ne  (ABKL)  katılmış ve çoğunluğun üniversite 
takımımızdan oluşan takımımız sezonu 12 maçta 11 galibiyet alarak büyük 
başarıyla tamamlamış ve Ankara ikincisi olarak başarıyla tamamlamıştır.

Katıldığı ilk yılda kulüp takımlarımızın başarısı ve adını Ankara içinde 
duyurması gurur kaynağımız olmuştur.

Uluslararası çabalar iklim değişikliğiyle mücadele ederken, dünyada küresel 
ısınmayla beraber su kıtlığı da artıyor.

Sektör bazında küresel su tüketimi incelendiğinde %69 gıda ve tarım, %19’u 
enerji ve endüstriyel sektörler, %12’si ise içme suyu ve evsel kullanımda 
harcanıyor  

Bununla beraber dünyada ülkerin üçte birinin suya erişimi yok veya kısıtlı. 
Dünya nüfusunun %18’i ise temiz suya ulaşamıyor. 

ÇEVRE KÖŞESİ
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Peki neler yapmalıyız?

Dünya su kıtlığının kıyısındayken alınabilecek birkaç önlemle su sorunu 
engellenebilir. Örneğin, küresel su tüketiminde %68’lik bir alanı kapsayan 
“gıda ve tarım” sektöründe sadece sulama yöntemini değiştirerek bile su 
tasarrufu elde edilebir. Bunun yanında su sorunu kapsamında bireylerin 
sorumlulukları da oldukça önemli. Evlerde kullanılan sularda olabildiğince 
tasarruflu olunmalıdır. Her bireyin yapacağı su tasarufunun  toplumsal 
düzeyde katkı sağladığı unutulmamalıdır

Küresel Isınma

Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera 
etkisinin sonucunda, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen 
ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. İklim değişikliğinin 
etkisiyle beraber kuraklık, seller, şiddetli kasırgalar gibi aşırı hava olaylarının 
sıklığında ve etkisinde ciddi artış görünmektedir. Bunlara ek olarak, okyanus 
ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, 
buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin 
yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır.   

İklim Değişikliğine Neden Olan Şey Nedir?

İklim değişikliği nedenleri arasında insani faaliyetler sonucunda sera gazı 

emisyonunda meydana gelen artış en önde geliyor. Örneğin, ulaşımda 
kullanılan fosil yakıtlar hava ve su kirliliğinde büyük bir oynuyor. Bu durumda 
sera gazı salınımının artmasına sebep oluyor. Bununla beraber tüketim 
çılgınlığı da küresel ısınmada büyük bir rol oynuyor. Piyasaya her gün yeni 
bir ürün sürülmekte ve bu ürünlerin sadece üretimi esnasında harcanan 
kaynaklar, toplam sera gazı emisyonunun %60’ını oluşturuyor. Yeni bir ürün 
satışa sunulduğunda eskilerinin atık haline gelmesi de etkiyi çoğaltıyor. 

Küresel Isınma Nasıl Önlenebilir?

• Sürdürülebilir Tarım

Et ve süt üretimi sırasında, atmosfere büyük oranda karbon salınımı yapılıyor. 
Sürdürülebilir tarım ürünlerini tercih etmek iklim için çok iyi gelecektir. 
Bunun yanında alışveriş yaparken yerel tarım ürünlerini tercih ederek nakliye 
sırasında doğaya salınan sera gazlarını azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

• Yeşil Alanlar 

Şehir içinde yer alan park ve bahçeler, kentlerin aşırı ısınmasının önüne 
geçiyor ve sıcaklığı önemli ölçüde dengeliyor. Çevrenizde bulunan atıl 
alanların yeşillendirilmesi için belediyeleri harekete geçirebilir, ağaçlandırma 
ve yeşillendirme çalışmalarına destek verebilirsiniz.

• Daha Az Enerji

Karbon salınımını azaltmanın bir diğer yolu enerji kullanımınızı azaltmak. 
Elektrik, su ve doğalgaz kullanımından nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenerek ve 
tasarruf yöntemlerini uygulayarak üstünüze düşen görevi yerine getirebilirsiniz.

Kaynaklar; 
https://www.reformhaber.com/gaziantep/gaziantep-su-kitligi-riski-en-fazla-olan-10-il-arasinda-h5675.html
https ://www.ideauniversa l .org/empati-yuruyusu/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_
campaign=grant_&utm_content=su%20
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/gelecekteki-tehlike-su-kitligi
https://mgm.gov.tr/genel/hidrometeoroloji.aspx?s=3#:~:text=D%C3%BCnyam%C4%B1z%C4%B1n%202%2F3%20
%C3%BC%20su,tabakalarda%20yeralt%C4%B1%20suyu%20olarak%20bulunur. 
https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/
https://www.magcanta.com/kuresel-isinma-nedenleri-ve-sonuclari/
https://mgm.gov.tr/iklim/iklim-degisikligi.aspx

B A Ş A K  G Ö K T A Ş MUHABİR
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KİTAP VE TİYATRO KÖŞESİ
Gazap Üzümleri - John Steinback
Steinbeck’in en büyük eseri olan ve ona Pulitzer ödülünü kazandıran Gazap Üzümleri, 1939 yılında yayınlanmıştır. 
Tarımın kapitalistleşmesi ve krizler yüzünden yoksullaşan, mülksüzleşen insanların ayakta kalma mücadelesinin anlatıldığı 
bu destansı romanda Steinbeck, açlık, sefalet ve zorbalık yüzünden evlerini terk edip yollara düşmek zorunda kalan bin-
lerce işçi ailesinden birine odaklanıyor. Boşa çıkan umutların, hüzne dönüşen sevinçlerin arasında insanlığın direncini ve 
onurunu çarpıcı bir dille anlatan, kapitalizmi iliklerine kadar eleştiren bu kitap en önemli eserlerden biridir. 

1984- Büyük Gözaltı
Kurgu: Taner Barlas
Yöneten: Rutkay Aziz

1984 - Büyük Gözaltı oyunu George Orwell’in kısa sürede kült mertebesine erişmiş kitabı 1984’ten uyarlanmıştır. Geleceğe 
dair karamsar bir senaryo üzerine kurulu olan kitapta “Büyük Birader”, “Düşünce Polisi”, “101 Numaralı Oda”, “2+2=5” gibi 
kavramlar ve terminolojiler kullanılmaktadır. Romanda oluşturulan dünya üç farklı rejimle yönetilmektedir: Okyanusya, 
Doğu Asya ve Avrasya. Okyanusya, Büyük Birader adında birine bağlılıkları olan, düşünmeden itaat eden halkın yaşadığı 
devlettir. Toplumda yaşayan tüm insanlar izlenmektedir. Bu toplumda aynı zamanda bir de muhalif özellikte kardeşlik isimli bir 
yeraltı örgütü vardır. Örgütün lideri Goldstein ve kardeşlik ise bu toplumun düşmanı olarak görülür.  Romanın başkahramanı 
Winston’ın günlük rutininin bozulup, çeşitli olayların gerçekleşmesiyle okuyucuların aklında Büyük Birader ve Goldstein’in 
gerçekten yaşayıp yaşamadığına dair soru işaretleri canlanıyor. 
1984- Büyük Gözaltı, Ankara’da izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sizde bu oyunu izlemek istiyorsanız, 28 Şubat Pazartesi 
günü Cüneyt Gökçer Sahnesi’nde ve 1 Mart Salı günü Panora Sanat Merkezi’nde sizlerle. Şimdiden iyi seyirler!

Fahrenheit 451 - Ray Bradbury
Amerikan edebiyatının öne çıkan yazarlarından Ray Bradbury’nin 1953 yılında yayımlanan eseri Fahrenheit 451, on yıllar 
öncesinden bugünün ve uzak geleceğin dünyasına sert eleştirilerde bulunuyor. Distopik bir kurgusal düzlemde ilerleyen bu 
eser, teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumun gerileyen sanat ve düşünce dünyasını ele alıyor. Ray Bradbury’nin karanlık bir 
geleceği konu aldığı bu romanı, bilim kurgu ögelerini baskı rejimi ve robotlaşmış bir toplumla harmanlıyor. Kitabın olay örgüsü, 
itfaiyecilerin yangın söndürmek yerine kitap yakmakla görevlendirildiği totaliter bir düzen etrafında şekilleniyor. Roman, adını 

ise kitapların yanma derecesi olan ısı ölçüsünden alıyor.

1984- Büyük Gözaltı
Yazan: Paul Pörtner

Yöneten: Nedim Saban

Guinness Rekorlar Kitabı’na, Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak geçen Şen Makas, 1979 
yılından beri kesintisiz olarak Boston’da sahnelenmektedir. Bu oyun aynı zamanda Charlie Chaplin Komedi Ödülü alan 
tek oyun olarak tarihte yerini almıştır. Pek çok farklı ülkede yıllarca sahnelenen oyun, Türkiye’de 1997 yılında Tiyatro Kare 

tarafından sahnelenmiştir.
Nedim Sabah imzalı, Schwarzkopf ana sponsorluğunda sahnelenen Şen Makas, sosyal medya kullanımının yoğunlaştırıldığı 
yeni versiyonu ile sahneleniyor. Şen Makas’ta izleyiciler, olaya bir kuaför salonunda tanıklık etmektedir. Kuaför salonuna sızan 

katil ise seyirciler tarafından oy oranına göre belirlenmektedir. Böylece her gece farklı bir oyun sahnelenmektedir. 
Eğer siz de eğlenmek istiyorsanız, 23 Mart Çarşamba günü akşam saat 20.00’da Ankara MEB Şura Salonu’nda sizlerle 

buluşuyor. 
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AYIN PERDESİ
Tinder Avcısı

Orijinal İsmi: The Tinder Swindler
Yönetmen: Felicity Morris 

Oyuncular: Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen, Ayleen Charlotte, Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjöholm, Natalie Remoe 
Hansen

Süre: 1 saat 54 dakika
Tür: Belgesel

IMDb Puanı: 7.2

Genel Bakış: Son dönemde herkesin dilinde olan Tinder Avcısı, yayınlanır yayınlanmaz inanılmaz ilgi topladı. Hikaye, 
Tinder uygulaması üzerinden kendini zengin bir iş adamı olarak tanıtarak kandırdığı kadınların yaşadıkları etrafında 
dönüyor. Kadınlar teker teker kendi taraflarından hikayeyi olduğu gibi anlatıyor. Kadınlar kendilerini tek bir ekran kaydırma 
hareketiyle hayatlarının en korkunç olayını yaşamaya itmişlerdir. Kendini zengin bir iş adamı olarak tanıtan bu adam, 
kadınları önce mükemmel bir ilişkinin içindeymiş gibi hissettirir. Fakat zamanla kadınları farklı hikayelerle dolandırarak 

bir servet sahibi olur.

Drive My Car
Yönetmen: Ryusuke Hamaguchi 

Oyuncular: Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Süre: 2 saat 59 dakika
Tür: Dram, Romantik

IMDb Puanı: 7.2

Genel Bakış: 2022’de Altın Küre ödüllerinde, Yabancı Dilde En İyi Film ödülünü alan ‘Drive My Car’, oyuncu ve yönetmen 
olan Yusuke Kafuku’nun hayatından bahsediyor. Eşini kaybeden Yusuke, yas tuttuğu sırada oyununu sahneye koyamk için 
bir film festivaline çağırılır. Festival kendisine genç bir kadın şoför tahsis eder. Hiç beklemediği anda şoförüyle yalnızlık, yas 

ve hayat üzerine konuştuğu uzun bir yolculuğa çıkar… Aldığı tüm ödülleri sonuna kadar haketmiş bir film.

Aşk Taktikleri
Yönetmen: Emre Kabakuşak 
Oyuncular: Demet Özdemir, Şükrü Özyıldız, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Yasemin Yazıcı, Atakan Çelik
Süre: 1 saat 38 dakika
Tür: Romantik Komedi
IMDb Puanı: 5.1

Genel Bakış: Emre Kabakuşak’ın yönettiği 2022 yapımı bir Türk filmidir. Çapkın bir reklamcı olan Kerem kadınları 
çözdüğünü iddia eder ve bunun üzerine arkadaşlarıyla iddiaya girer. Bir mekanda gördükleri güzel bir kız üzerinden bir 
oyun oynamak isterler. Tesadüftür ki popüler bir blog yazarı aynı zamanda moda tasarımcısı olan Aslı da kız arkadaşlarıyla 
eğenirken erkekleri çözdüğünü iddia eder ve Kerem’i tavlamaya çalışır. İkili birbirleriyle tanışır. İki tarafta türlü taktiklerle 
karşı tarafı kendine aşık etmeye çalışır. Aşka inanmayan iki insan zamanla yaşadıkları olaylar ve tesadüflerle birbirlerine 
bağlanır.

Kaynaklar; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tinder_Avc%C4%B1s%C4%B1

https://www.beyazperde.com/filmler/film-292581/

https://www.cinemaximum.com.tr/drive-my-car-filmi

http://www.spectrumsinema.com/drive-my-car
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DİZİ KÖŞESİ
Inventing Anna
Tür: Dram
Yönetmen: Shonda Rhimes
Oyuncular: Anna Chlumsky, Julia Garner, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere 
Smith, Jeff Perry, Terry Kinney, Laverne Cox
IMDb Puanı: 6.9

Dokuz bölümlük mini bir dolandırıcılık hikayesi… Dizi, New York’ta kendisini Anna Delvey adıyla tanıtan, zengin Alman 
rolünü oynayan 20’li yaşlardaki genç sosyetik Anna Sorokin’in gerçek olduğuna inanması güç hikayesi anlatılıyor. Aslında 
dizi daha çok mesleğinde kendisini kanıtlamaya çalışan bir gazeteciye odaklanıyor. Hırslı gazeteci kendini, sahte mirasçı 
olan Anna Delvey olayını araştırmaya adar ve onun kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Her bölümün başında ‘’Bu hikaye 
tamamen gerçektir. Gerçek olmayan kısımları hariç’’ cümlesi ilgileri anında çekmeyi başarmıştır. Her bölüm hangi olay 
gerçek hangisi kurgu diye düşünüp dururken bölümlerin nasıl akıp gittiğini anlayamayacaksınız.

Saygı 
Tür: Polisiye- suç
Yönetmen: Ali Taner Baltacı, Ender Mıhlar
Oyuncular: Nejat İşler, Miray Daner, Boran Kuzum
IMDb Puanı: 7.6

İki sezonuyla da tüm dikkatleri üzerine çeken Saygı dizisi, bir dijital platformda yayınlanmıştır. Adını daha önce Behzat 
Ç dizisinde sıkça duyduğumuz Ercüment Çözer, toplumun yozlaşmasına karşı, toplumdaki saygısızlıklara karşı kendine 
kendine bir adalet sistemi geliştirmiştir. Bu sistemi uygularken kendisiyle aynı düşüncelere sahip olan ve bunun için 
harekete geçmiş iki gençle tanışır ve işte o dakikadan sonra her şey bambaşka bir hal alır. 

Archive 81 
Tür: Korku

Yönetmen: Rebecca Thomas, Haifaa Al-Mansour, Justin Benson, Aaron Moorhead
Oyuncular: Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Evan Jonigkeit, Julia Chan, Ariana Neal, Matt McGorry, Martin Donovan

IMDb Puanı: 7.4

14 Ocak 2022’de dijital bir platformda yayına giren Archive 81, “Dan” ismindeki bir gencin, hasar görmüş eski film ve 
kasetleri tamir edip, elde ettiği görüntüleri dijitalleştiren bir görüntü müzesinde çalışırken başına gelenleri anlatıyor. Bir 
gün Dan’dan 1994 yılına ait yanmış kasetlerdeki görüntüleri kurtarması isteniyor ve işte o andan sonra korku ve gerilim 
dolu anlar bizleri bekliyor. Paranormal olayların yaşandığı dizi ve filmleri izlemekten hoşlanıyorsanız, bu yeni yapıma bir 

şans verin derim.

Kaynaklar; 

https://blog-okur.com/inventing-anna-dizi-konusu-ve-yorumu-netflix/

https://www.netflix.com/title/81008305

https://tr.wikipedia.org/wiki/Inventing_Anna

https://www.netflix.com/title/80222802#

https://tr.wikipedia.org/wiki/Archive_81

https://www.beyazperde.com/diziler/dizi-26014/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sayg%C4%B1_(dizi)
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GEZİ KÖŞESİ

Kaynaklar; 

https://www.mynet.com/amp/clandras-koprusu-nerede-clandras-koprusu-tarihi-hikayesi-clandras-koprusu-piknik-

alani-190101253057

https://tr.wikipedia.org/wiki/Clandras_K%C3%B6pr%C3%BCs%C3%BC

Clandras Köprüsü 
Clandras Köprüsü, Uşak ilimizin az bilinen güzelliklerinden biri olan tarihi 
bir köprüdür. Clandras köprüsü Pepuza Antik Kenti’ne su taşımak için su 
kemeri olarak yaptırılmıştır. Bunun yanı sıra, bazı kaynaklarda Frigyalılar 
tarafından inşa edildiği bazılarında ise Romalılar tarafından yaptırıldığı 
söylenen köprünün tarihi 2000-2500 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. 
Tarihi köprünün adı resmi kaynaklarda Clandras ismi ile bilinir. Clandras 
kelimesinin sözlük anlamı hala bilinmemekle birlikte bazı tahminler vardır. 
Frig Krallarından Kral Andreas isminin zamanla Kılandıras olarak değişmesi 
bu tahminlerden biridir. Bir diğer tahmin ise; Kala-Adras, yani Adra’nın Kıyısı 
(kıyıdaki kenti) olabileceği yönündedir.

Clandras Köprüsü ve etrafı, özellikle de Uşak’tan gelen ziyaretçiler için çok iyi 
bir piknik alanı sunmaktadır. Uzunluğu 24 metre ve derinliği ise 17 metre olan 
bu köprü, üzerinde 2500 yıllık tarihin derin izlerini taşımaktadır. Clandras 
Köprüsü‘nün eşsiz manzarası ziyaretçilerini büyülemektedir. Hem tarihi 
değerleri hem de doğal güzelliği ile kendine hayran bırakan bu köprünün 
üzerinde kalemle yazılmış yazılar da yer almaktadır.

Fakat önemli bir bilgiyi netleştirmemizde fayda var. Clandras Köprüsü’nün 
bulunduğu yerde doğal bir şelale bulunmamaktadır. Şelale olarak adlandılan 
ve yüksekten dökülen su Karahallı Hidroelektrik Santrali’ne ait bir su tahliye 
borusudur. Ancak şelale gibi bir görüntü verdiği için halk arasında Clandras 
Şelalesi olarak anılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde Uşaklılar bu köprünün çevresine sevdikleri ile güzel vakit 
geçirmek ve piknik yapmak için sıkça gitmektedir. Bu doğal güzelliği yakından 
görmek ve tarihi hissetmek için Uşak’taki Clandras Köprüsü eşsiz bir piknik 
deneyimi yaşamak ve manzaranın keyfini çıkarmak için güzel bir fırsat.
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KÜLTÜR KÖŞESİ

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

Avrupa’nın Kalbi: Prag
I. ve II. Dünya Savaşlarına şahitlik etmiş bir şehir: Prag. Prag, Çek Cumhuriyeti’nin 
başkenti olmakla birlikte en büyük şehridir de. Nüfusu 1. 4 milyonu bulan bu 
şehir Orta Bohemya’daki Vltava Nehri’nin üzerinde yer alır. Belirli bir inanç 
sistemleri yoktur ve toplumu farklı uluslardan oluşur. Prag, tarihi açıdan oldukça 
önemlidir. Önemli olmasının bir nedeni, Roma döneminde kurulmuş ve Gotik- 
Rönesans dönemlerinde gelişmiş olmasıdır. Diğer bir nedeni ise iki Kutsal 
Roma İmparatorluğu’nun koltuğu olmasıdır.

Prag, kış aylarında bembeyaz görüntüsü ile insanları kendisine hayran bırakır. 
Yağan karın etrafı beyaz örtüyle kaplamasını izleyen çiftlerle doludur. Fakat yaz 
aylarında bambaşka bir hale bürünür. Renkli gece hayatı ve yazın etkisini yavaş 
yavaş göstermeye başladığı Mayıs ayındaki 17 günlük Çek Bira Festivali ve daha 
birçok festival insanları eğlenceye sürükler.

Son olarak Prag’ın en seçkin ve modern mimarisine sahip olan Dans Eden 
Ev’den bahsedelim. Bu bina genellikle ofislerden ve otellerden oluşur. Fakat 
en üst katındaki restoran ve kafelerinin harika manzaralarıyla dikkat çeker. 
Manzarasından ziyade dış görüntüsüyle de oldukça dikkat çeken bu bina, dans 
eden iki ünlü insanı sembolize ettiği için de Fred ve Ginger’a adanmıştır. Binaya 
verilen bir başka isim ise Sarhoş Ev’dir. 

Kaynaklar; 

https://www.pragdarehber.com/prag-tarihi/  

https://www.arkitektuel.com/dans-eden-ev/
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köyler arasında, Ege’nin çokta bilinmeyen Sokakağzı, Bademli, Koyunevi gibi 
köyler vardır. Bu köyler tarihle iç içe dokusu, huzurlu ve sakin günlük yaşamı, 
misafirperver köylüleriyle bambaşka bir kültürü tanımanıza ve yaşamanıza 
vesile olacaktır. 

Son olarak günümüzde Assos’un felsefeyle uğraşanlar için hala önemini koruyor 
olmasının bir nedeni de Assos’ta Örsan K. Öymen’in 2000 yılından beri felsefe 
toplantıları düzenlemesidir. Bu toplantılardaki amaç; karşılıklı etkileşim, düşünce 
alışverişi ve konuşmaktır. Katılım ise tahmin edilemeyecek kadar fazladır. 

Assos Antik Kenti
Assos’un Felsefe dünyasında özel bir yeri vardır. Fikirleri ve görüşleri ile pek 
çok düşünürü kendisine hayran bırakan Aristoteles, bir süre Assos Kentinde 
yaşamıştır. Üstelik buraya felsefe okulu da kurmuştur. Kurduğu bu okulda 
yaşambilim üzerine çalışmalar yapmıştır. Assos’a, buram- buram tarih kokan taş 
sokakları, yüz yıllık taş evleri ve antik çağ kalıntılarıyla beraber muhteşem bir yer 
diyebiliriz. Assos, tarihi ve manevi değerinin yanı sıra limanları, plajları, renkli 
caddeleriyle, küçük ve dar ama bir o kadar da samimi sokaklarıyla insanların 
gönlünde taht kuran Çanakkale’de yer alan bir antik kenttir. Ege’nin güçlü turizm 
merkezlerinden olan Antik Kenti, muazzam Midilli manzarası, çevresindeki 
tarihi kalıntıları, hoş butik otelleri ve temiz havasıyla gidilip görülmeye değer. 

Assos’un çevresinde yaşamın devam ettiği pek çok farklı köy bulunur. Bu 

Kaynaklar; 

https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/1800den-bu-yana-kazilan-kent-assos/1545854 
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KAMPÜS NE DİYOR?
Kampüse indik, kampüsün nabzını tuttuk…
Dönemin sonuna yaklaştık bu dönemle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Cansu Alanyüz ( Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
Bahar dönemi başladı. Bahar döneminden beklentileriniz neler?

Yazın gelişiyle birlikte daha aktif, daha başarılı bir dönem geçirmek istiyorum. 
Mezuniyetimden önceki son Bahar Dönemi olması bu beklentimi gerçekleştirmek 
istememdeki en büyük etken diyebilirim. 

Üniversitede bahar dönemi aynı zamanda şenlik dönemidir. Pandemiden kaynaklı 
uzun süredir yapamadığımız şenlikleri özlediniz mi? Bu şenliklerde özlediğiniz 
etkinlikler nelerdir?

Evet, kesinlikle çok özledim. Şenlikler kanayan yaram haline geldi. Konserden 
önceki yapılan müzikler, arkadaşlarla çimdeki sohbetler en büyük özlemim oldu.

Uzun bir süreden sonra hayatlarımız normale dönmesi akademik açıdan size 
motivasyon sağladı mı? Bunlar nelerdir?

Beni hiçbir zaman etkilemedi aslında. Akademik açıdan kendimi hazır hissettim 
hep. Sadece okula gelip akademisyenlerimle yüz-yüze ders işleyebilmek beni daha 
çok motive etti diyebilirim.

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.

Yiğit Mustafa Öcal ( Mekatronik Mühendisliği):
Bahar dönemi başladı. Bahar döneminden beklentileriniz neler?

Bahar döneminden beklentim okulumuzun pandemi şartları altında bizim 
eğitimimizi sağlaması ve başarılı bir dönem geçirmek

Üniversitede bahar dönemi aynı zamanda şenlik dönemidir. Pandemiden kaynaklı 
uzun süredir yapamadığımız şenlikleri özlediniz mi? Bu şenliklerde özlediğiniz 
etkinlikler nelerdir?

Evet tabi ki özledim bende diğer herkes gibi okula kayıt olduğumdan beri sadece 
bir tanesine denk gelebildim o da bahar şenliği idi. Genel anlamda o kalabalığı ve 
sosyalliği özlediğimi söyleyebilirim.

Uzun bir süreden sonra hayatlarımız normale dönmesi akademik açıdan size 
motivasyon sağladı mı? Bunlar nelerdir?

Evet sağladı. Hem bedenen hem de ruhsal açıdan  kendimi daha mutlu 
hissediyorum. Haliyle bu durum derslerime olan ilgimi de olumlu yönde etkiliyor.

Sude Serpan (İşletme Bölümü):
Bahar dönemi başladı. Bahar döneminden beklentileriniz neler?

Yüz-yüze eğitime geçildi ancak önlemler bu kadar esnetilmemeli. Çünkü hala 
salgın ile mücadele ediyoruz. Sağlıklı ve başarılı bir şekilde hem kendi adıma hem 
de arkadaşlarım adına dönemi tamamlamayı umut ediyorum.

Üniversitede bahar dönemi aynı zamanda şenlik dönemidir. Pandemiden kaynaklı 
uzun süredir yapamadığımız şenlikleri özlediniz mi? Bu şenliklerde özlediğiniz 
etkinlikler nelerdir?

Kesinlikle bahar şenliği yapılmalı bu sene, herkes çok özledi. Daha hiç üniversite 
hayatında senlik görmemiş arkadaşlarımız var onlarda bu deneyimi yaşamalı diye 
düşünüyorum. Çünkü üniversite birazda böyle etkinlikler ile daha eğlenceli hale 
geliyor. En çok özlediğim etkinlik ise okulumuzda yapılan konserler oldu.

Uzun bir süreden sonra hayatlarımız normale dönmesi akademik açıdan size 
motivasyon sağladı mı? Bunlar nelerdir?

Okula gitmek ve derslere girmek ve kütüphaneye gidip ders çalışmak 
motivasyonumu arttırdı. Çünkü bunların hepsi birazcık derslere karşı disiplinde 
sağlıyor.  Aynı zamanda sosyal hayatlarımızın aktif hale gelmesi birçok konuda 
motivasyon sağlıyor bizlere. 
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Halil İbrahim Şeker (Enerji Sistemleri Mühendisliği):
Son iki senedir pandemi sürecinde mezunlar veriyoruz, sizde onlardan birisiniz. Bu süreçte 
mezun olmak iş hayatınızı nasıl etkiledi?
Lisans eğitimimin son döneminde pandemi ile yüzleştik ve eğitim online şekilde devam 
etti. Ben de bir dönem online eğitim gördüm ve sonrasında mezun oldum. Lisans 
eğitimimin son sınıfında ortak eğitim programı ile uzun dönem staj yaptığım için iş 
arama sürecim ortak eğitim sürecinde çalıştığım firmadan gelen teklif ile şekillendi. 
İş hayatıma bu firmada devam ediyorum. Pandemi sürecinde çalışmak iş hayatını bir 
noktada zorlaştırıyor. Bu pandemi sürecinde çalışan olduğum için şanslı olanlardanım. 
Birçok arkadaşım pandeminin iş veren üzerinde yaptığı etkilerden kaynaklı hala iş 
bulamıyorlar.
Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir?
Üniversite eğitimine devam edenlere vereceğim en önemli tavsiye kendilerini 
geliştirmekten asla vazgeçmesinler. Okul sonrası buldukları boş vakitlerde kendilerini 
geliştirmek adına online kurslar ve eğitimlerle katılmaları onlara çok fayda sağlayacaktır. 
Kendilerine yapacakları yatırımlar sayesinde rakipleri arasında yıldız gibi parlayabilecekleri 
özelliklerini keşfetmeleri açısından oldukça yararlı olacaktır.
Pandemi ile yaşamayı öğrendik ve her şey normale dönüyor. Kısıtlamaların yoğun olduğu 
dönemler iş hayatınızı nasıl etkiledi?
Kısıtlamaların yoğun olduğu dönemlerde çoğu zaman evden online olarak çalışmak 
durumundaydık. Ama çalışmalar ne yazık ki sürekli evden yaparak gerçekleşmiyor. 
Bundan kaynaklı özel izinler alarak işe gitmek durumunda olduğumuz süreçler oldu. 
Bu sürecin üretim için oldukça zorlayıcı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sosyal 
hayatlarımızın durması kendimi çoğu konuda motive edememe sebep oluyordu.

Okan Okur ( Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
Son iki senedir pandemi sürecinde mezunlar veriyoruz, sizde onlardan birisiniz. Bu süreçte 
mezun olmak iş hayatınızı nasıl etkiledi?
Öncelikle okulumuz pandemi sürecini iyi yönetti diyebilirim. Mezun olduktan sonra 
diplomamızı alırken bizlere bütün dersleri yüz-yüze aldığımızı, sınavlarımıza yüz-yüze 
girdiğimizi belirten bir belge verdiler. Açıkçası bu belge bizlere iş bulmakta fayda sağladı 
diyebilirim. Çünkü herkesin bileceği üzere pandemide ve pandemiden sonra çoğu şirket 
diploma notlarına daha değer verir oldu. Hatta bazı şirketler başvuru formlarına diploma 
notu koşulu koydu. Kısacası, okulumuzun vermiş olduğu bu belge bana iş bulmam 
konusunda büyük fayda sağladı diyebilirim.
Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir?
Üniversite eğitimine devam eden arkadaşlara tavsiyeler verecek olsam bu büyük ihtimalle 
kendilerini olabildiğince geliştirmeleri, kendilerini iş hayatına hazırlamalarını ve okulda 
olduğu süreçlerde olabildiğince network (ağ kurma ve geliştirme) edinmeleri gerektiğini 
söyleyebilirim.
Pandemi ile yaşamayı öğrendik ve her şey normale dönüyor. Kısıtlamaların yoğun olduğu 
dönemler iş hayatınızı nasıl etkiledi?
Ben yeni mezun biri olarak bu soruya kapsamlı bir cevap veremeyeceğim. Fakat o 
dönemde çalışan bazı arkadaşlarım ile görüştüğümde, bu durumun iş hayatlarını olumsuz 
etkilediğini ve kaotik bir ortamda olduklarını söylemişlerdi. Umarım o günler çok geride 
kalır ve tekrar gelmez.

Zeynep Sezerse (Uluslararası İlişkiler):
Son iki senedir pandemi sürecinde mezunlar veriyoruz, sizde onlardan birisiniz. Bu süreçte 
mezun olmak iş hayatınızı nasıl etkiledi?
2020 yılı temmuz ayında atılım uluslararası ilişkilerden mezun oldum. Okul hayatımın 
son döneminde iş aramaya başlamıştım. O zamanlar pandemi hayatımıza yeni yeni 
giriyordu. İşe alımlar bir anda durdu, çoğu fabrika üretimini durdurdu. İş arama 
sürecinde en çok biz yeni mezunlar etkilendik. Günümüz dünyasında, yeni mezun 
alımları zaten düşüktü ama pandemi ile bu durum iyice aşağılara düştü. Durum 
böyle olunca çoğumuz hayalindeki meslek yerine, hangi iş olursa yaparım demekten 
kendini alamadı. Bende ilk bulduğum işlerde bu algıya devam ettim ve tabi ki 
kaçınılmaz son, mutsuz oldum. Artık tüm dünya biraz daha pandemi ile yaşamaya 
alıştı, ekonomik durum günden güne kötüye gitse de bazı şanslı insanlar bir şekilde 
hayallerindeki mesleğe mezun olduktan bir sene sonra kavuştu. Bende şuan ki yeni 
işim ile o şanslılardan biri oldum fakat hala pandeminin negatif etkileri devam ediyor 
 
Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir?
Fırsatları varsa yurtdışı-yüksek lisans öneririm veya şimdiden istedikleri mesleklerle alakalı 
gönüllü olarak veya staj olarak bir yerde çalışmalılar. Yeni mezunlar için özgeçmişleri çok 
önemli. O yüzden özgeçmişlerini doldurabildikleri kadar eğitim ve stajlarla doldurmaları 
oldukça önemli.
Pandemi ile yaşamayı öğrendik ve her şey normale dönüyor. Kısıtlamaların yoğun olduğu 
dönemler iş hayatınızı nasıl etkiledi?
Sosyal hayatım negatif yönde etkilendi. Sadece işe gidip gelebiliyordum. Zaten çıkış 
saatleri geç olduğu için, sonrasında hiç bir aktivite içinde bulunamıyordum. O yüzden o 
an işte oluşan kafa yorgunluğumu üzerimden atamıyordum, kafamı dağıtamıyordum. İş 
yerindeki motivasyonu sağlayan sebeplerden biri de iş dışı yaptığın aktivitelerdir. Bunlar 
kısıtlandıkça, ister istemez bu iş için motivasyonumu etkiliyordu. 

MEZUNLAR NE DİYOR?

H A T İ C E  K U R T MUHABİR
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ASTROLOJİ KÖŞESİ
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Sevgili Koçlar, fırsat kapılarının ardı ardına açılacağı 
bir Şubat ayına hazır mısınız? Bu ay gökyüzü oldukça 
hareketli. 1 Şubat’taki Kova yeni ayı ise bu hareketlerin 
başlangıcı olacak. Kova yeni ayı sizi duygularınızla 
sınayacak diyebiliriz. Ayın ilk günlerinde üzerindeki 
sıkıntıları henüz atamamış olabilirsiniz fakat, kendinizi 
üzmeyin. 
Bu ay sizin için de rahatlamalarla dolu olacak. Geçmiş 
aylardan omuzlarınızda kalan yükleri 3 Şubat’ta Merkür 
Retro’sunun bitmesiyle, üzerinizden atacaksınız. 
Kısacası bütün ayınızı ilk günlere göre planlamamakta 
fayda olduğunu söyleyebilirim. 14 Şubat’ta Merkür’ün 
Kova burcuna giriş yapmasıyla ne demek istediğimi 
anlayacaksınız. 
İletişim gezegeninizin 15 günlük seyahati size iş 
dünyanızda yeni kapılar açılacak. Her yeni açılan 
kapı da olduğu gibi bu süreçte de önce eski kapıları 
kapamanız gerekecek. Önemli iş fırsatları kapınızı 
çalabilir. Kulağınız kapıda olsun sevgili Koçlar! Bu ay 
sosyal çevreniz de oldukça zengin gözüküyor ancak, 
her yere yetişmeye çalışırken bir anda bunaldığınızı 
hissedebilirsiniz. Bazı para konuları veya arkadaş 
ortamlarınızın üzerinizde yarattığı sorumluluk 
size fazla gelebilir. Bu noktada kendinize zaman 
yönetiminin önemini hatırlatmanızda fayda var. 
Oldukça sosyal olacağınız bu ay için size önerim 
kendinize bir ajanda edinmeniz olacak. Zaman 
yönetimine gösterdiğiniz ufak bir özen bu ay bütün 
sorumluluklarınıza yetişmenizi sağlayacak. Hep iş, hep 
kariyer nereye kadar dediğinizi duyar gibiyim. Tam da 
bu yüzden 16 Şubat’ta bir dolunay var. Bu dolunay sizin 
aşk evinizde gerçekleşecek. Aşkın yanı sıra sanatla ilgili 
işlerle uğraşıyorsanız bu dolunay kreatif tarafınızın da 
su yüzüne çıkmasına yardımcı olacak. Şans dolu bir ay 
olsun!

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Baharın inatçı çocukları, sevgili Boğalar. Bu ay 
sizin için hep iş hep kariyer tadında geçecek desem 
sanıyorum ki yanılmış olmam. Ayın ilk günlerinde 
kariyerinizle ilgili ya da mevcut işinizle ilgili önemli 
bir karar vermeniz gerekebilir.  Bu süreçte verdiğiniz 
kararın etkilerini sonraki iki hafta içinde göreceksiniz. 
Beklediğiniz terfi veya yeni bir iş kapıda sizi bekliyor. 
3 Şubat’ta Merkür Retro’su sona eriyor. Merkür’ün 
bu tarihten sonra düz hareket etmesi size de yurt 
dışı yollarının göz kırptığının habercisi olabilir.  Bu 
kadar iş konuşmuşken, işinizi hayatınızın merkezine 
koymak ev hayatınızda bazı sallantılar yaratabilir. 
Ailenizi bu süreçte çok da ihmal etmemekte fayda 
var. Onlara kızmadan denge kurmayı başarabilirseniz 
aslında başarılarınızla ne kadar gururlandıklarını 
ve her zaman yanınızda olduklarını görebilirsiniz. 
11 Şubat’ta Merkür ve Plüton’un kavuşumu 
iletişim kanallarını etkileyecek. Ailenizde veya 
yakın çevrenizde, arkadaşlarınızla yaşanan sorunları 
çözmek için bu tarihi dikkate alabilirsiniz. Merak 
etmeyin, bu sorunların da üstünden geleceksiniz. 
Sorunlarınızın çözümlenmesiyle birlikte hayatınızda 
bembeyaz bir sayfa açılacak. Bu sayfanın parlayan 
yıldızı sizler olacaksınız. 17 Şubat’ta Balık burcundaki 
Jüpiter ile sizin burcunuzdaki Uranüs bir kavuşum 
gerçekleştirecek. İşte bu kavuşum sizin için yılın en 
şanslı günleri demek. Ayın 18’ine geldiğimizde ise 
Güneş Balık burcuna geçiş yapacak ve Balık sakinliğini 
siz de hayatınızda hissedeceksiniz. Sorunlarınızın 
çözüldüğü, şansın da yüzünüze güldüğü bir ay sizi 
bekliyor sevgili Boğalar. Dalgaların durulduğu, dingin 
sularda yüzdüğünüz bir ay sizinle olsun!

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Ocak ayının gözü yaşlıları, sevgili İkizler! Merak 
etmeyin size vereceğim ilk müjde ocak ayının bitmesidir. 
Yılın en zorlu ayını atlattınız, şimdi ayağa kalkma 
zamanı. Yurt dışında bir iş veya eğitim planınız varsa 
güzel haberlerim bununla başlıyor. 1 Şubat’ta Kova 
burcunda meydana gelen yeni ay size bu planlarla 
ilgili gelişmeler getirecek. Açacağınız bu yeni sayfa, 
hayata bakış açınızı da değiştirecek. Kendinize yeni 
bir yol çizmenin tam da sırası! 3 Şubat’ta ise Oğlak 
burcundaki Merkür Retro’su sona erecek. Merkür’ün 
düz hareketleriyle birlikte hayatında bir rahatlama etkisi 
olacak. Merkür en çok da maddi durumunu etkileyecek. 
Varsa kredi borçlarının ödenmesi veya yapılandırılmaya 
gidilmesi gibi bir rahatlama söz konusu olabilir. Maddi 
konular bir yana tabi ki Merkür sadece para durumunu 
etkilemeyecek; hayatına yeni birisi girebilir. Fakat, bu 
kişi seninle aynı duygulara sahip olmayabilir. Dikkatli 
olmakta fayda var. Ayın 11’inde gerçekleşecek Merkür ve 
Plüto kavuşumu sizi etrafınızdaki insanları sorgulamak 
zorunda bırakabilir. Bu sorgulamaların sonucunda size 
iyi gelmediğinizi düşündüğünüz insanları, hayatınızdan 
çıkartabilirsiniz. Sizler on iki ayın sosyal kelebekleri 
olduğunuz için çok büyük sosyal çevrelere sahip 
olmanız kaçınılmaz. Bu çevreler içinde sizi zorda 
bırakmak isteyecek birileri de elbet olacaktır. İşte biraz 
önce bahsettiğimiz kişiler tam olarak bunlar. Bu kişiler 
ortamınızda olan bitenleri size yanlış aksettirebilirler. 
Onlara inanmadan önce duyduklarınızı bir mantık 
süzgecinden geçirmekte fayda var. 16 Şubat’ta Aslan 
burcunda meydana gelen dolunay ise bu sıkıntıları 
çözmeniz için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bu tarihlerde 
kariyerinizle ilgili de yeni adımlar atmanız söz konusu 
olabilir. Önünüze çıkabilecek fırsatlara hazırlıklı 
olmakta fayda var. Ayın son günlerine geldiğimizde ise 
rutinlerinizin değişmesi söz konusu olabilir, hayatınızın 
akışına yetişmekte zorlanabilirsiniz. Bu günlerde 
planlarınızın aksaması veya planlarınıza yeni insanların 
dahil olması söz konusu olabilir. Bu yeni insanların uzun 
zamandır beklediğiniz birileri olabileceğini hatırlatmak 
istiyorum. Bütün sıkıntıların üzerinden atladığınız bir ay 
olsun!

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Sevgili Teraziler, yılın en olumlu ayına hoş geldiniz! 
Henüz ayın ilk günü, 1 Şubat itibariyle Ocak ayının 
bittiğini anlayacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili almanız 
gereken önemli kararlar veya taşımanız gereken 
sorumluluklar varsa, şimdi tam sırası! 1 Şubat’taki Kova 
yeni ayı size aşk hayatınızda yeni bir sayfa sunuyor 
diyebilirim. Yeni sayfalar demişken, bu süreçte yeni bir 
hobi edinebilirsiniz. Daha da önemlisi bu yeni hobiniz 
de beklemediğiniz kadar iyi hissedip, bunu işiniz haline 
getirebilirsiniz. Unutmayın sevgili Teraziler, yeni bir siz 
için asla yeterince geç değildir! 3 Şubat’ta ise Oğlak 
burcundaki Merkür Retro’su sona eriyor. Merkür 
düz hareketleri boyunca evinizin üzerinde dolaşacak 
desem yanılmış olmam sanıyorum. Aile ilişkilerinizde 
Merkür’ün olumlu etkisini kesinlikle hissedeceksiniz. 
Kim bilir, belki de sürpriz bir miras sizi bekliyordur. 11 
Şubat’ta Oğlak burcundaki Merkür ve Plüto kavuşum 
gerçekleştirecek. Bu dönemde iletişim becerileri yüksek 
insanların ikna kabiliyeti artarken, dolandırılma veya 
kandırılma vakaları da artış gösterebilir. İyi niyetinizin 
kurbanı olmamanız için her duyduğunuza inanmamız 
gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. 14 Şubat’a 
geldiğimizde ise Merkür kova burcuna giriş yapacak ve 
15 gün boyunca buralarda seyredecek.
Gezegeniniz yeni ay boyunca başlattığınız bütün 
girişimleri destekleyici bir etkiye sahip olacak. Ayrıca 
yeni başladığınız hobinizi geliştirmek için de bu günler 
oldukça güzel gözüküyor. Karşınıza çıkan fırsatlara 
gözünüzü dört açın! Ayın 16’sındaki Aslan burcunda 
gerçekleşecek dolunay ise geleceğe dair yön çizmenize 
yardımcı olacak gibi duruyor. Karşına çıkan fırsatlara 
gözünü dört açmaya devam!

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Sevgili akrepler, ilaç gibi bir Şubat sizleri bekliyor! Ayın 
ilk gününe Kova burcunda meydana gelecek yeni ay ile 
başlıyoruz. Yeni aydan sonra birkaç gün içinde aileniz, 
özellikle de ebeveynleriniz gündeminizde olabilir. 
Geçtiğimiz aylarda aranızda ufak tartışmalar veya 
küskünlükler yaşandıysa bu günlerde buzların erimekte 
olduğunu söyleyebilirim. Aile içinde sağlık durumlarına 
dikkat etmekte fayda var. Bunun yanı sıra aile içi bir miras 
da söz konusu olabilir. 3 Şubat’ta ise Oğlak burcundaki 
Merkür Retro’su sona eriyor. Yaklaşık iki hafta boyunca 
düz hareketine devam eden Merkür Retro’da sizden 
aldıklarını geri verecek. Bunun yanı sıra geçmiş dönemde 
yapmak istediğiniz fakat yapamadığınız planlarınız da bu 
dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Bu sadece plan değil, uzun 
zamandır almayı planladığınız eşyalar da olabilir. Özellikle 
teknolojik alet almayı düşünüyorsanız, şimdi tam sırası. 14 
Şubat’ta Merkür Kova burcuna geçiş yapacak. Bu geçiş 
yeni ayla gündeminize giren konular için hızlandırıcı 
bir etkiye sahip olacak. Ayın 16’sında Aslan burcunda 
bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay en çok iş 
hayatınız üzerinde gezinecek diyebilirim. İş hayatınızda 
sizi geri tutan, adım atmanızı engelleyen ne varsa onların 
üstüne gidebilirsiniz, çünkü dolunaydan sonraki 5 gün 
boyunca geleceğine yönelik çeşitli adımlar atabilirsiniz. 
Hayallerinizi gerçekleştirmek için son bir adım daha! 
Kariyer hayatınızda istediğiniz yerlere gelmeniz çok yakın. 
Ayın 18’inde güneş Balık burcuna geçiş yapacak. Bir ay 
sürecek Balık sezonunda, daha duygusal ve merhametli 
hissedebilirsiniz. Normalde yaşadıklarını unutmayan, 
tabiri caizse kin tutan bir burç olmanıza rağmen; bu ay 
affetmeyi öğreneceksiniz.

Sevgili Yaylar, hazırsanız ocak ayı bitti! Şubat ayının sizin 
için olumlu etkilere sahip olacak ve ay boyunca oldukça iyi 
hissedeceksiniz. Aya, 1 Şubat’ta Kova burcunda meydana 
gelen yeni ay yakın çevrenle olan iletişiminde yeni bir 
sayfa açabilir.  Var olan sorunlarınızı çözmek için bir 
adım atabilirsiniz ya da kendinizi daha iyi ifade etmenin 
yollarını bulabilirsiniz. Bu süreçte arkadaş grubunuzla 
ufak bir seyahat de planlayabilirsiniz. Eğlenirken salgın 
kurallarını da göz ardı etmemenizi tavsiye edebilirim. 
Kendinizi umutsuz hissettiğiniz Ocak ayının buralarda 
olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Ayın 11’inde 
Oğlak burcundaki Merkür ve Plüto kavuşumu düşünce 
şeklinizi değiştirebilir. Sabit fikirli olduğunuz bazı konular 
varsa bakış açınız değişebilir. Değişimden korkmayın! 
14 Şubat’ta ise Merkür Kova burcuna giriş yapacak ve 
15 gün boyunca burada seyahat edecek. Bu seyahat, 
gündeminizdeki bütün konuları hızlandırma etkisinde 
olacak. Bunların sonucunda yakın çevrenizle iletişimin 
düzelmesiyle aranızdaki bağ da kuvvetlenebilir. Bu 
kuvvetlenmenin sonucu olarak ortak bir işe girişebilirsiniz. 
Bu iş sana güzel kazanç sağlayabileceği gibi sana da 
yeni bir sosyal ortam kapısı açılabilir. 16 Şubat’ta Aslan 
burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay size 
farklı ülkelerin kapısını açabilir. Yurt dışına eğitim veya 
iş için bir başvurunuz varsa bu süreçte sonuçlanabilir. 
Bu konuda hala adım atmadıysanız, şimdi tam sırası. 25 
Şubat’ta Kova burcundaki Merkür ile boğa burcundaki 
Uranüs kare açı gerçekleştirecek. Bu açıyla birlikte 
günlük hayatınızın artan temposuna uyum sağlamakta 
güçlük çekebilirsiniz. Yine de moral bozmaya gerek yok. 
Ayın geneline baktığımızda olumlu günlerin daha fazla 
olduğunu düşünüyorum. Bol gülümsemeli aylar!

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

Sevgili Yengeçler, bu ay gündeminiz para! 1 Şubat’ta 
Kova burcunda meydana gelecek yeni ay size de yeni 
başlangıçlar getirecek. Bu yeni başlangıçları yeni 
gelir kapıları olarak görebilirsiniz. Yeni bir ortaklık 
veya aldığınız yeni iş teklifi maddi sıkıntılarınızı 
sonlandırabilir, borçlarınızı ödemek için yeni 
yollar bulabilirsiniz. Daha önce ertelediğiniz sağlık 
problemleriniz varsa doktor randevusu almanın da 
tam zamanı. Güzel haberler sizi bekliyor! 3 Şubat’ta 
Oğlak burcundaki Merkür Retro’sunun sona ermesiyle 
hayatınızın her alanındaki ilişkilerde gözle görülür bir 
iyileşme yaşayacaksınız. Özellikle ayın 14’üne kadar bu 
durumu iş ilişkilerinizde hissedebilirsiniz. Fikirlerinizi 
çok daha rahat kabul ettirebileceğiniz için aklınızdan 
geçenleri söylemekten çekinmeyin. Ortaklarınıza veya 
üstlerinize sunduğunuz yaratıcı fikirler onlara gerçekten 
bu işte ne kadar iyi olduğunuzu gösterebilir. Kreatif 
tarafınızı kullanmaktan kaçınmayın. 16 Şubat’ta Aslan 
burcunda meydana gelen dolunayın ise en büyük etkisi 
iştahınız üzerinde olacak diyebilirim. Bu süreçte mide 
sorunlarına dikkat etmekte fayda var. Sonradan pişman 
olmamak için yemeden önce gıdaların size faydasını 
sorgulayabilirsiniz. Ayın 18’ine geldiğimizde Güneş, 
Balık burcuna giriş yapacak. Bir ay sürecek Balık etkisi 
sezgilerinizi oldukça kuvvetlendirecek gibi duruyor. 
Sosyal çevrenizden, size yakın olan insanların dertlerini 
onlar daha söylemeden hissetmeniz, onlara yardımcı 
olmak istemeniz muhtemel. Yardım etme duygunuz 
sadece sosyal çevrenizle sınırlı kalmayabilir. Bu süreçte 
toplumsal olaylara karşı hassasiyetiniz artabilir. Bunun 
bir getirisi olarak yardım kuruluşlarına üye olabilir 
veya kampanyalarına katılabilirsiniz. Unutmayın, iyilik 
paylaştıkça çoğalır! En başta bu ay gündeminizin para 
olduğunuzu söylemiştim. Fakat, gelen paranın geldiği 
gibi gitme ihtimali olduğunu unutmamakta da fayda 
var. Bütçe planlaması yapmak bu ay sizin için oldukça 
mantıklı duruyor. Bu noktada Elizabeth Warren’in 
geliştirdiği 50/30/20 kuralını araştırabilirsiniz. Kim bilir 
belki de senelerdir birikim yapmak için aradığınız ilk 
adım budur.  Bol paralı, bol birikimli, güzel aylar!

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Sevgili Aslanlar! Hazırsanız, Ocak ayının soğuk 
havasından kurtulup, bol bereketli bir Şubat ayının 
sizi beklediği müjdesini vermek istiyorum. Gökyüzü 
bu ay oldukça hareketli, o yüzden hemen anlatmaya 
başlıyorum. Aya 1 Şubat’ta gerçekleşecek Kova yeni 
ayıyla başlıyoruz. Adından da anlaşıldığı üzere yeni ay, 
yeni başlangıçlar demektir. Kova yeni ayı hayatınızın 
her alanındaki ilişkilerde size yeni başlangıçlar 
sunuyor. Gerek iş, gerek eğitim, gerek aşk… Eğer 
hali hazırda bir ilişkiniz varsa yeni başlangıcı yeni bir 
kişi değil, yeni bir adım olarak görebilirsiniz. Özel 
hayatınıza dair sorumluluklar almanız gereken bir 
ay olabilir. İş, hizmet ve sağlık Merkür’ün gerilediği 
noktalardı. Bu yüzden ayın 11’inde gerçekleşen 
Merkür ve Plüto kavuşumu sizi tam olarak bu 
konularda rahatlatacak. Eğer bazı şeyleri tek başınıza 
atlatamayacağınızı düşünüyorsanız, psikolojik 
destek almayı düşünebilirsiniz. 16 Şubat’ta etkisi 5 
gün sürecek bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay 
size bazı kapıları kapatmanız için bir fırsat olarak 
gözükebilir. Motivasyonunuzu düşüren olayları veya 
kişileri bu tarihlerde arkanızda bırakabilirsiniz. Bütün 
bunların devamında dış görünüşünüzde değişiklik 
yapmak isteyebilirsiniz. Kilo vermek, almak veya spora 
başlamak için aradığınız motivasyon bu tarihlerde 
olabilir. Dolunayın destekleyici etkisini hedeflerinizin 
gerçekleşmesi için bir basamak olarak kullanabilirsiniz. 
Yaratıcılığın had safhada olacağı bu dönemde özellikle 
sanatla ilgileniyorsanız kariyerinizde güzel gelişmeler 
yaşayabilirsiniz. Bu sürecin mart ayına kadar devam 
edeceğini söyleyebilirim. Ayın geneline baktığımızda 
sizin için güzel bir dönemin başlangıcı olduğunu 
söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın!

Gezegenin en titizleri! Herkes gibi sizin içinde zorlu 
bir Ocak ayını geride bıraktık. Her şeyi aklında 
planlayan ve onlara göre yaşayan siz Başaklar için, ocak 
ayı biraz beklenmedik yaşanmışlıklar getirmiş olabilir. 
Neyse ki, size bereket ve huzur getirecek Şubat ayı 
hakkında artık konuşabiliriz. 1 Şubat’ta gerçekleşecek 
yeni ay iş hayatınızda bazı değişiklikler yaşamanıza 
neden olabilir. Aynı zamanda yeni iş arkadaşları da 
hayatınıza eklenebilir. Oğlak burcundaki Merkür 
Retro’su boyunca yakın çevrenle bazı anlaşmazlıklar 
yaşamış olabilirsiniz. Müjdemi isterim! 3 Şubat’ın 
gelmesiyle birlikte Merkür’ün Oğlak burcundaki 
Retro’sunun da sonuna geliyoruz. Güzel günler 
yakındır! Özellikle ikili ilişkilerde yaşadığınız 
sıkıntılar bu dönemde sonuca kavuşacaktır. Derin 
bir nefes alabilirsiniz. Ayın 11’inde Merkür ve 
Plüto kavuşumu sizi düşüncelerinizi dışarı yansıtma 
konusunda cesaretlendirebilir. Sizi rahatsız eden 
konuları konuşarak çözüme ulaştırabilirsiniz. 14 
Şubat’ta Merkür’ün Kova burcuna giriş yapmasıyla 
şans kelebekleri de sizin üzerinizde dolaşmaya 
başlayacak diyebilirim. Bu 15 günlük süreç boyunca 
hayatınızın her alanında şans sizinle olacak. Özellikle 
yeni bir işe başladıysanız, iş ortamında potansiyelinizi 
göstermeniz ve yakın arkadaşlıklar kurmanız söz 
konusu olabilir. 16 Şubat’ta Aslan burcunda bir 
dolunay meydana gelecek. Dolunaylar bitişlerin 
habercisidir. Size zarar verdiğini düşündüğünüz 
ilişkiler, arkadaşlıklar veya başka herhangi bir durum, 
bunların tamamı siz de isterseniz hayatınızdan çıkacak. 
Bu bitişler sizi yeni doğan bir kelebek gibi kozanızdan 
çıkaracak. Ayın geri kalanında değiştirebileceğiniz 
her şeyi değiştirip, elinizden gelmeyen konuları 
da kabullenmeye başlayacaksınız. Her ne kadar 
mantığınızla yaşamaya alışsanız da Kova yeni ayı 
boyunca duygularınıza da karşı koyamayacaksınız. 
Ayrıca hava da aşk kokusu olduğunu da söylemeden 
geçemem. Keyifli uçuşlar, kelebekler!

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Sevgili Oğlaklar, Şubat başlıyor! Çoğunuzun doğum 
günü olmasına rağmen Ocak ayı sizin için zor geçmiş 
olabilir. Şubat ayının böyle olmayacağı müjdesini vermek 
isterim. Bu ay sizin için yılın belki de en olumlu etkilerine 
sahip ay olacak. Hazırsanız, 1 Şubat’ta Kova burcunda 
yeni ay meydana geliyor. Maddi açıdan sıkıntılı günler 
geçirdiyseniz yeni ayın olumlu etkileriyle bu durumu 
değiştirebilirsiniz. Umudunuzu kaybettiğiniz günler 
geride kaldı. Ayın 11’inde burcunuzdaki Merkür ve 
Plüto kavuşumu gerçekleşecek. Bu kavuşum sayesinde 
sizi rahatsız eden konuların nedenini bulup, çözüme 
kavuşturabilirsiniz. İkna kabiliyeti yüksek kişiler olduğunuz 
için bu konuları tatlıya bağlamak hiç de zor olmayacak. 
14 Şubat’a geldiğimizde ise Merkür burcunuzdan çıkıp 
Kova burcuna geçiş yapacak. Devamındaki iki haftalık 
süreçte yeni ayla birlikte gündeminize gelen konularda 
olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir işe veya projeye 
başladıysanız, çalışma arkadaşlarınızla geliştirdiğiniz güzel 
ilişkiler sayesinde büyük başarılar yakalayabilirsiniz. Bu ay 
daha sağlıklı olmak için güzel bir başlangıç olabilir. Uzun 
zamandır önünden geçtiğiniz spor salonuna yazılmak 
veya markette gördüğün o çikolatayı almamak güzel bir 
başlangıç olabilir. Ayın 16’sında Aslan burcunda meydana 
gelen dolunayın güçlü etkisiyle birlikte, sizi başarıdan 
uzak tutan engellerden kurtulacaksınız. Önünüzde hiçbir 
gücün duramadığını fark ettiğinizde ise başarıya ulaşmak 
sizin için çocuk oyuncağı olacak. Dolunaydan sonraki 5 
gün içinde size zarar veren ortaklıkları bitirebilirsiniz. 
Yeni kişilerle tanışıp kendinizi bir anda kaptırabilirsiniz. 
Dereye atlamadan önce beklentilerinizi karşı tarafa 
açıkça aktarmak sizi akıntıya kapılmaktan koruyabilir. 
Sezgilerinizin sizi yanıltmadığı bir ay olsun!

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Şubat ayının doğum günü çocukları, pamuk gibi bir 
aya hoş geldiniz. Öncelikle mutlu yıllar! Sakin, huzurlu 
ve tabi ki bol bereketli nice yaşlarınız olsun! Şubat ayı 
sizin için oldukça sakin geçecek. 1 Şubat’ta burcunda 
gerçekleşen yeni ay sizlere değişim zamanı diyor. 
Fiziksel görünüşünüzden istemediğiniz özelliklere 
kadar her şey için, değişim başlıyor! Sıfırdan başlamak 
isteyenleriniz için bu fırsatı kaçırmamakta fayda 
var. Sağlıklı yaşama başlamak isteyenler için de gün 
bugündür diyebiliriz. Karamsarlık yapan biriyseniz bu ay 
düşüncelerinizi kapının arkasında bırakmak iyi bir fikir. 
Yeni ay size başladığınız gücü verecek. 3 Şubat’ta Oğlak 
burcundaki Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte 
karamsarlıkta ruhunuzdan uçup gidecek. Yeni ay, yeni 
bir yol çizmenize yardımcı olacak. Kendinize güvenin! 
Ayın 11’inde Merkür ile Plüto’nun kavuşumundan en 
çok düşünceleriniz etkilenecek. Bu etkileşim kendinizi 
baştan yaratmanız için sizi cesaretlendirecek. Yakın 
çevreniz bu süreçte destekleriyle size yalnız olmadığınızı 
hissettirecek. 14 Şubat’ta Merkür’ün burcunuza giriş 
yapmasıyla birlikte sosyal çevrenizin genişleyeceğini 
söyleyebilirim. Işıltıyı seven her Kova gibi sizde 
ortamın parlayan yıldızı olacaksınız. Kim bilir belki 
de bu ortamlardan yeni bir aşka yelken açarsınız. Eğer 
halihazırda bir ilişki içerisindeyseniz 16 Şubat’taki 
Aslan dolunayı aklınızdaki soruların cevaplanmasına 
yardımcı olabilir. Biliyorum ki mantığınızın elinden 
ipleri almak istemiyorsunuz, yine de benim tavsiyem: 
Kalbinizin sesine güvenin. Dolunayın size diğer 
bir etkisi ise gözünüzü açmak olacak. Çevrenizdeki 
dost kılığına girmiş düşmanlarınızı bu süreçte fark 
edebilirsiniz. Özellikle ayın 18’inden sonra sezgilerinizin 
kuvvetlendiği bir ay sizi bekliyor. Işığınızın sönmediği 
bir ay olsun!

Gezegenlerin duygusal Balıkları, yarı doğum ayınıza 
hoş geldiniz. Öncelikle Şubat ayında dünyaya 
gelenlerin doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsınız! 
Hazırsanız oldukça olaylı geçen Ocak ayının ardından, 
derin bir nefes alabilirsiniz. Aya, 1 Şubat’ta Kova 
burcunda meydana gelecek yeni ay ile başlıyoruz. 
Bu ay sizin için iyileştirici bir ay olacak. Üzülmemek 
için görmezden geldiğiniz sorunlar sırayla su üstüne 
çıkacak. Fakat siz korkularınıza yenik düşmek yerine, 
bu sefer üstüne yürüyeceksiniz. Bu değişim size iyi 
gelecek. Sizi üzen herkesi hayatınızdan çıkaracak, her 
konuyu da çözüme kavuşturacaksınız. Yeni ayın adım 
atmanıza destek olacağını unutmayın. Değişimden 
korkmayın! 3 Şubat’ta Oğlak burcundaki Merkür 
retrosunun sona ermesiyle, Retro boyunca yaşadığın 
tartışmaları veya küslükleri tersine çevirebilirsin. Bu 
süreçten sonra özellikle ikili ilişkilerinizde daha kuvvetli 
bağlar kuracaksınız. 14 şubatta Merkür’ün Kova 
burcuna giriş yapmasıyla birlikte, adlığınız kararları 
uygulamanız kolaylaşacak. Kendinizi daha net ve rahat 
ifade ettiğiniz için yakın çevrenizin de bu kararların 
desteklediğini göreceksiniz. Var olan duygusallığınız 
üzerine, bu ay merhamet duygunuzun da artacağı 
bir ay olabilir. İnsanlara yardım eli uzatmaktan 
korkmayın. 18 Şubat’ta Güneş burcunuza giriş yapıyor 
ve sonunda sizin sezonunuz başlıyor! Güneşin bir 
aylık ziyareti boyunca şans perilerinizi hep yanınızda 
hissedeceksiniz. Yaratıcılığınız zirvede olduğu bu 
aylarda aklınızdaki fikirleri hayata geçirebilirsiniz. 
Bu projeler size maddi kazanç getireceği gibi sosyal 
ortamlarda da görünürlüğünüzü arttıracaktır. Özellikle 
Şubat ayının son haftalarında gözünüzü dört açmakta 
fayda var. Belki de gerçek aşkınız bu tarihlerde bir 
yerlere gizlenmiştir. Aşkla dolu seneler!

BALIK
19 Şubat - 20 Mart
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