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Bu haberde 25. Yılına giren Atılım Üniversitesinin İşletme Fakültesi hakkında 
sizlere detaylı bilgiler vererek, sizlere kısaca tanıtacağız.
Kuruluşu 1997 olan İşletme Fakültesinde; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İktisat, 
İktisat (İngilizce), İşletme, İşletme (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve 
Lojistik olmak üzere toplam on bölüm bulunmaktadır. Fakültede İngilizce eğtim 
veren bölümlerin kuruluşları ise; 1997’de kurulan İktisat ve İşletme bölümleridir. 
1998 yılında Uluslararası İlişkiler bölümü kurulmuş daha sorasında 2000 yılında 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Turizm İşletmeciliği Bölümü kurulmuş, 
2008 yılına ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü kurulmuştur. Fakültemizde 
Türkçe eğitim veren bölümlerimizin kuruluş yılları ise şu şekildedir; İşletme Bölümü 
2000 yılında, İktisat Bölümü 2008 yılında, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2009 
yılında, son olarakta Maliye Bölümü 2014 yılında kurulmuştur. Bunların yanı 

sıra fakültemiz dört katlıdır. En alt katta yemekhane ve kantin bulunmaktadır. 
Kantinin iç tarafında ise kırtasiye bulunmaktadır. Her katın duvarları farklı renklerle 
boyanmış ve işletme fakültesini yansıtan görseller çizilmiştir. Toplam 21 derslik 
vardır. Dört tane laboratuvar vardır. İkisi büyük, diğer ikisi daha küçük bilgisayar 
laboratuvarlardır.  Bir tane çalışma salonu ve iki tane farklı yerlerde olan konferans 
salonu bulunmaktadır. Doksan beş akademik personel bulunuyor ve   1271 tane 
aktif öğrenci eğitim alıyor. Fakütemiz 2234 tane mezun çıkartmıştır. Yeni açılmış 
olan dijital atölyemizde ise 7 adet masaüstü ve 2 laptop olmak üzere yüksek 
konfigürasyonlu 9 bilgisayar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hem fotoğraf hem 
de video çekimlerine olanak sağlayan 2 Canon DSLR makine, ışık elemanları, 
tripodlad, gimbal ve diğer aksesuarlar atölye envanterinde mevcuttur. Öğrencilerle 
uygulamalı olarak ders işlemek için oldukça verimli bir ortamdır.

B I N N U R  A K I N  -  B U R Ç E  M Ü M I N O Ğ L U

FAKÜLTEMİZİ TANITIYORUZ!
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Kaynaklar; 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/23-nisan-1830355

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-23-nisan-ne-zaman-ilan-edildi-23-nisan-ulusal-egemenlik-ve-cocuk-bayrami-anlami-ve-

onemi-41792646/2

https://www.cnnturk.com/yasam/ataturkun-cocuklarla-ilgili-soyledigi-sozler?page=2

https://www.sozcu.com.tr/2016/gunun-icinden/ataturkun-cocuklara-verdigi-degeri-gosteren-10-unutulmaz-soz-1168363/

R A N A  P A K E R

“TÜM DÜNYA ÇOCUKLARINA ARMAĞAN EDİLMİŞ TEK BAYRAM!”
Takvimler 23 Nisan’ı her gösterdiğinde ülkenin her köşesinden, her yaştan çocuklar 
o sabaha coşkuyla ve büyük bir heyecanla uyanırlar. 23 Nisan gösterileri için 
heyecanlar okullarda aylar öncesinden planlanan programlarla başlar. Öğrenciler 
bazı ders saatlerini sadece bu gösterilere hazırlık yapmak için kullanırlar. Genellikle 
spor salonlarında veya sınıflarda başlayan hazırlıklar havaların da ısınmasıyla birlikte, 
bahçelere taşınır. Nisan boyunca önünden geçtiğiniz okulların bahçesinden içeri 
şöyle bir bakarsanız, gösteriye hazırlanan çocukları görebilirsiniz. 
23 Nisan her okulun kendi bahçesinde kutlanır. Sabah erken saatlerde başlayan 
gösteriler genellikle öğlen saatlerinde biterler. Günün geri kalanı ise çocuklar için 
tam bir şölen tadında geçer. Ne yazık ki son iki senedir dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını yüzünden bu kutlamalara da ara verilmiştir. Neyse ki bu sene yavaş 
yavaş kaldırılan kısıtlamalarla birlikte, 23 Nisan’da yakın çevrenizdeki okullardan 
kutlama seslerini duyabileceksiniz.
Ülkemizde gelenek haline gelen diğer bir 23 Nisan kutlama şekli ise koltuk 
devridir. İlk kez 1933’te Atatürk’le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği, 
günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların 
yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çocuk Sevgisi
Mustafa Kemal Atatürk çocuklara olan sevgisini her fırsatta dile getirmiş bir liderdir. 
Çocuklara olan sevgisini göstermekten hiç kaçınmayan Atatürk, aynı zamanda 
çocukları her zaman geleceğin ta kendisi olarak görmüştür. Bunu da “Küçük 
hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. 
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli 
olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” ve “Benim 
bütün ümidim gençliktedir!” sözlerinden oldukça net bir biçimde anlayabiliriz.  
Atatürk’e göre saf sevginin sözlük anlamı “çocuk” demektir. Çocukların o saf, temiz 
duygularına oldukça inanan Atatürk “Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” 
sözüyle aslında bizlere içimizdeki çocuğu hiçbir zaman öldürmememiz gerektiğini 
hatırlatmak istemiştir. 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tarihçesi 
Bundan 102 sene önce, takvimler 23 Nisan 1920’yi gösterdiğinde, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir dönemeç olan TBMM 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) kuruldu. TBMM’nin kurulmasını kutlamak 
amacıyla, Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açılışından bir yıl sonra, 1921 yılında 23 
Nisan’ın Milli Bayram olarak sayılmasına dair kanun kabul edildi. Kanun 2 Mayıs 
1921’de ise Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılında 23 Nisan Bayramını bütün dünya 
çocuklarına armağan etti ve böylece 23 Nisan ilk kez 1929 tarihinde Çocuk 
Bayramı olarak kutlandı. Bu bayramı özel kılan en önemli nokta ise tam olarak 
budur. 23 Nisan çocuklara armağan edilmiş ilk bayram olmaklar birlikte, tüm dünya 
çocuklarına armağan edilmiş tek bayramdır. 27 Mayıs 1935 tarihinde çıkarılan 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 23 Nisan, “Ulusal Egemenlik 
Bayramı” olarak kutlanmaya devam edildi. Son olarak 1981 tarihli Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanun’da, 20 Nisan 1983’te yapılan değişiklikle, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik Bayramı’nın adı, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak 
değiştirildi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer almış Kurtuluş 
Savaşı’nın ilk adımı 19 Mayıs’ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal 
Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve bugün İtilaf Devletleri’nin 
işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün olarak kabul edilmiştir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıktığı günü “Ben, 1919 senesi 
Mayıs’ı içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir kuvvet yoktu. 
Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran 
yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine 
güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün kesinlikle bir güneş 
doğacağına, bunun hararet ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç 
çıkacağına o kadar emindim ki bunu âdeta gözlerimle görüyordum.” diyerek 
büyük özverilerle yürütülen Millî Mücadele sonrasında kurulan cumhuriyeti 
hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin yılmaz bekçileri olarak gördüğü Türk 
gençliğine emanet etmiştir.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ilk kez 1926 yılında Samsun’da 
kutlanmıştır. Resmiyetini ise Atatürk Günü adıyla 24 Mayıs 1935 yılında 
kazanmıştır. Büyük futbol kulübü Beşiktaş’ın destek ve girişimleriyle 
Fenerbahçe Stadı’nda kutlanmıştır. Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce 
sporcunun da katılmasıyla birlikte spor günü olarak kalmıştır.  Yapılan bu 
kutlamadan kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olan Spor Kongresi’nde söz 

alan Beşiktaş’ın Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni Atatürk Günü’nün 
tüm gençliğe armağan edilmesi için “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” 
adıyla düzenli olarak her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Daha sonra oylamaya 
sunulmuş ve kabul edilmiştir.  Atatürk’ün onayıyla da yasalaşmıştır. 20 Haziran 
1938 yılında “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan bu ulusal bayramın 
ismi 12 Eylül Darbesi’nden sonra “Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” 
adını almıştır.

Bu anlamlı günün yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını 
saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun.

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Kaynaklar; 

https://www.haberturk.com/19-mayis-genclik-ve-spor-bayrami-nedir-19-mayis-ta-ne-oldu-onemi-ne-3076580 

https://tr.wikipedia.org/wiki/19_May%C4%B1s_Atat%C3%BCrk%27%C3%BC_Anma,_Gen%C3%A7lik_ve_Spor_

Bayram%C4%B1 
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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, dünya çapında işçi ve emekçiler tarafından 
kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günüdür. Bugün, dünya 
üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ilk kez 
1923’te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 yılının Nisan ayında “Emek ve Dayanışma 
Günü” olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM’de 
kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009’da Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs İşçi Bayramı Nasıl Doğdu?

İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri insanüstü 
çalışma saatlerinin günde sekiz saate indirgenmesini istemek üzere Melbourne 
Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenledi. Ardından 1 
Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler 
günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma 
talebiyle iş bıraktılar. Chicago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. 
Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla işçi birlikte yürüdüler. Bu gösteriler ilerleyen 
günlerde de tüm hararetiyle devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı 
gerçekleşti. Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 
14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir 
işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve 
dayanışma günü” olarak kutlanmasına karar verildi. Zamanla 8 saatlik iş günü 
birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını 
yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde başta Çin, Kuzey Kore, 
Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya olmakla birçok ülkede tatil günü 
olan 1 Mayıs’ı işçiler büyük gösterileriyle kutluyorlar

Ülkemizde 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamaları

1 Mayıs ilk kez Osmanlı döneminde 1911 yılında Selanik’teki tütün, pamuk 
ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul’daki ilk kutlama ise 1912 yılında 
yapıldı. 1923’te “İşçi Bayramı” ilan edildiği halde 1925’te kitlesel kutlamalar 1976 
yılına kadar yasaklandı. 1977 yılının 1 Mayıs kutlamalarında ise büyük bir katliam 
yaşanır. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in konuşması sırasında açılan ateşle 

37 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı. Bu olay da gerekçe gösterilerek 
12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve 
kutlamalar yasaklandı. 30 yıl boyunca illegal olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi ve 
Emekçiler Bayramı 2009 resmi olarak tekrar kutlanmaya başlandı. 

Atılım Haber ekibi olarak 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler gününü kutlar, patronların 
cebi dolarken emekçilerin üç kuruş kazanamadığı ve sömürülmediği bir düzenin 
olmamasını dileriz.

1 MAYIS                                                                    
İŞÇİNİN VE EMEKÇİNİN GÜNÜ

B A Ş A K  G Ö K T A Ş

Kaynaklar; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1_May%C4%B1s_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Bayram%C4%B1

https://hukukotesi.com/1-mayis/
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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’’.

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 
156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel hafta olarak kayıtlarda yer almaktadır. 
Engelliler Haftası süresinde gündemde engellilik sorunu, engelliliğin 
önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulmaktadır. Bunların 
yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinde farkındalık yaratma amacıyla yürüyüşler 
düzenlenmektedir.

Engellilere sahip çıkmak, onların sorunlarını çözmeye çalışmak ve yaşamlarını 
kolaylaştırıcı önlemler almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireyler 
durum ve konumlarına göre, hiçbir engel tanımadan bir çok sanat dalında hobi 

edinip güzel başarılar elde etmişlerdir. Ayrıca, yine birçok sportif faaliyetlerde 
bulunarak, bu alanlarda üstün başarılara imza attıklarını söyleyebiliriz. Bunun 
en güzel örneği ise Türkiye’dir. Ülkemizde bir çok ciddi başarılar elde etmiş 
engelli bireyler bulunmaktadır. Asıl engeler onların bedenleri değil bireyleri 
tevşik etmeyen, arkasında durmayan insanlardır.

Engellilik birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmektedir, 
bizlere düşen görev ise köstek değil destek olmaktır. Bu nedenle her alanda 
onların yaşamlarını kolaylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için birlik 
beraberlik içinde olmalıyız. Unutmayın ki hepimiz birer engelli adayıyız. 

B U R Ç E  M Ü M I N O Ğ L U

10-16MAYIS                     
ENGELLİLER HAFTASI

Kaynaklar; 

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

https://orgm.meb.gov.tr/www/engelliler-haftasi/icerik/1334

https://tr.wikipedia.org/wiki/Engelliler_Haftas%C4%B1

https://www.engellilerkonfederasyonu.org.tr/engelliler-haftasi/
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Her bir birey dünyaya farklı gelmektedir. Herkesin kendine özel duyguları, bireye 
has fiziki özellikleri ve sosyal hayatını idame ettirdiği yapısı vardır.  Peki Otizme 
sahip olan bireyler neden ötekileştiriliyor? 
Otizm spektrum bozukluğu; yaşamın ilk yıllarında veyahut doğuştan gelen bir nöro-
gelişimsel farklılıktır. Otizm, beynin işleyişini etkileyen bazı sinirsel sorunlardan 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizmli bireylerin sosyal ilişkilerde, davranış 
kalıplarını oluşturmada sorunlar yaşayabilmektedirler veya iletişim kurmada ve 
bilişsel gelişimleri geç öğrenmektedirler.
2 Nisan tüm dünyada otizm için farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözümler 
bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ‘’Dünya Otizm Farkındalık 
Günü’’ olarak belirlenmiştir. Bunun için ‘Mavi Işık Yak’ (Lıght It Up Blue) kampanyası 
düzenlenmektedir.   Dünyada oldukça ilgi uyandıran kampanya, Türkiye Otizm 
Vakfı öncülüğünde bu yıl; Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüleri, 

OTİZM HASTALIK DEĞİL, 
FARKLILIKTIR !

Gaziantep Kalesi, Amasya Kalesi, Masal Şato, Pamukkale Travertenleri, Galata 
Kulesi gibi önemli yapılar mavi ışıkla aydınlatıldı. Bunun yanı sıra sosyal medyada 
insanlar, mavi giydikleri kıyafetleri ile ve #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmin 
farkında olduklarına ve onların yanında olduklarına dair paylaşımlarda bulundular.

Kaynaklar; 

http://www.tekirdag.gov.tr/vali-aziz-yildirimin-2-nisan-dunya-otizm-farkindalik-gunu-mesaji-2022

https://www.tohumotizm.org.tr/2-nisan-gunu-tum-dunyada-oldugu-gibi-turkiyede-de-otizm-farkindaligi-icin-mavi-isik-

yakilacak/ 
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DÜNYA PARKİNSON
GÜNÜ

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen, beyin hücrelerinin birbirleriyle 
haberleşmesini sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkar. 
Beyinde dopamini üreten hücreler hareketlerin kontrolünden, uyumundan ve 
akıcılığından sorumludur.Bu hareketlerde oluşan yavaşlık, dinlenme halindeyken 
titreme, psikiyatrik rahatsızlıklarla kendini belli eden hastalık, çoğunlukla 60 yaş 
sonrası kişilerde görülür. Ancak genetik nedenlerle 40’lı yaşlarda da rastlanabilir. 
Tedavide ilk seçenek ilaçlardır. Ancak bazı kişilerde ilaç tedavisi yetersiz kaldığında 
ya da yoğun yan etkiler gelişirse “beyin pili” yöntemi tercih edilebilir. Temelde 
hastalığın 5 ana evresi bulunmaktadır. Ayrıca ‘Atipik Parkinson’ veya ‘Parkinson Plus’ 
gibi hastalıklar erken dönemlerde, Parkinson hastalığını taklit edebilirler. Klasik 
Parkinson diyebilmek için ana bulgulara ek olarak kısa dönem bile olsa hastanın 
Levodopa’ya yanıtının iyi olması hastalık bulgusu açısından uzmanlar tarafından 
beklenmektedir. Atipik Parkinson hastalığı denildiğinde multiple sistem atrofisi, 
ilerleyici supranukleer palsi ve kortikobazal dejenerasyon dediğimiz hastalıkları 
sayabilmektedir. İkincil parkinsonizm nondejeneratif olarak tanımlanabilen farklı 
nedenlerin sonucunda görülür; bunlar ilaç kullanımı, toksine maruz kalma, beyinde 

su toplama ya da beyin tümörü gibi çeşitli hastalıkların sonucunda olabilir. Parkinson 
hastalığının tanısının konulabilmesi ve tedaviye başlanabilmesi için öncelikle bir 
nöroloji doktoruna başvurmak gerekir. Doktor tarafından hastanın tıbbi geçmişi 
dikkatlice incelenir ve hastaya ilk aşamada fiziksel muayene yapılır. Muayene esnasında 
el, kol veya bacaklarda titreme, hareket kabiliyetinde azalma, denge problemi ve kol 
- bacak - gövde bölgesinde katılaşma gibi ana motor belirtilerinin kişide bulunup 
bulunmadığı kontrol edilir. Eğer bu belirtilerden iki veya daha fazlası kişide mevcutsa 
durum parkinson hastalığının varlığına işaret edebilir. Eğer belirtilerden kesin bir 
sonuç çıkmıyorsa radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılarak kişideki hastalığın 
tespiti yapılabilir. Parkinson hastalığının tedavisi hususunda erken teşhis çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Parkinson, beyinde diğer hücre kaybı yaşatan hastalıkların aksine 
tedaviye olumlu cevap veren bir hastalıktır. Parkinson tedavisi sayesinde, hastalığın 
beyinde yarattığı tahribat tamamen durdurulamasa da önemli ölçüde azaltılabilir 
ve kişinin yaşam kalitesi yükselir. Kişiye uygulanacak olan tedavi hastalığın hangi 
evrede olduğuyla ilişkilidir. Ancak çoğu parkinson hastasına klasik olarak dopamin 
üretimini arttıracak ilaçlar reçete edilmektedir.

I L A Y D A  E Z G I N

Kaynaklar; 

https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/parkinson-hastaligi-nedir-belirtileri-nelerdir

https://www.noroloji.org.tr/TNDData/Uploads/files/parkinson%20hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf
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Dünya Caz Günü kutlu olsun!

Dünya Caz Günü, belki çok uzun bir geçmişe sahip değil ama caz mirasının 
kültürel etkilerini kutlamak için yaratılan bu özel gün, her geçen yıl daha geniş 
alanlarda kendini göstermektedir. Efsanevi caz piyanisti Herbie Hancock 
tarafından yaratılan Dünya Caz Günü, her yıl 30 Nisan’da dünya genelinde 
kutlanmaktadır.

“Caz ve dünyanın dört bir ucundaki insanları bir araya getirmekte üstlendiği 
önemli diplomatik rolün altını çizmek”, bu günün ortaya çıkmasındaki en önemli 
motivasyon. UNESCO İyi Niyet elçisi olan Hancock’ın başkanlığını üstlendiği 
The Thelonious Monk Instituteof Jazz’la birlikte organizasyonunu yaptığı Dünya 
Caz Günü, 2011 yılının sonbaharında resmiyete kavuştu. 30 Nisan tarihinin 
belirlenmesinde de Smithsonian Institution’ın Nisan ayında “Jazz Appreciation 

Month” programını yürütüyor olması rol oynamıştır.

Her yıl farklı bir şehrin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Caz Günü, yıllar içinde 
200’ü aşkın ülkede kutlanmaya başlamıştır. Dünya Caz Günü’ne ev sahipliği 
yapan şehirler, her sene All Star Global Concert etkinliği ve dünyaca tanınmış 
müzisyenlerin katılımıyla gerçekleşen eğitim programlarıyla festivalin merkezi 
olmaktadır. Söz konusu şehirde tarihi önem taşıyan bir mekânda gerçekleşen 
konserde, farklı ülkelerden yirmiyi aşkın müzisyen aynı sahneyi paylaşmaktadır.

H .  K Ü B R A  Ö N A L

DÜNYA CAZ GÜNÜ

Kaynaklar; 
https://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/ugur-zeynep-guven/dunya-caz-gununun-ardindan/2532/  
https://www.kacgun2017.com/sosyal-gunler/dunya-caz-gunu.html
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HIDIRELLEZ

Kaynaklar; 
https://www.sporx.com/hidirellezde-neler-yapilmasi-gerekir-2021-SXHBQ848512SXQ
https://www.cumhuriyet.com.tr

Hıdırellez’in UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne 
alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. ‘Hıdırellez’ kutlamaları 
Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. 6 Mayıs’tan başlayıp 4 
Kasım’a kadar olan süre ‘Hızır Günleri’ adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım’dan 5 Mayıs’a 
kadar olan süre ise ‘Kasım Günleri’ adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 
5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına 
gelmektedir. Hıdırellez bu sene 5 Mayıs Perşembe akşamı başlayacak, 6 Mayıs 
Cuma günü ikindi ezanında bitecek. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan 
Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas’ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak 
kutlanmaktadır. Hızır ve Hıdırellez’in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya 
atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellez’in Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine 
ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait 
olduğu yolundadır. Hıdırellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, 
su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu 
nedenle ‘Hıdırlık’ denildiği de olur. Hıdırellezde baharın taze bitkilerini ve taze 
kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman 
sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları 
kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün 
yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine inanılır. Hıdırellez gecesi Hızır’ın uğradığı 
yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar 
yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, 
bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin 
küçük bir modelini yaparlarsa Hızır’ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı 
zamanda dileklerini kırmızı kurdeleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca 
dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. 

Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. 5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına 
paralar asılır (eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık 
cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı kişiler olmak düşlenir. 
Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi 
için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi 
dilenir. Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp 
buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler. Hıdırellez günü, 
doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve 
cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.
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Dünyanın en kadim emekçileri olan arıların günü kutlu olsun!
Arı ve yaşam arasındaki bağın önemine dikkat çekmek amacıyla 2017 yılından 
itibaren her yıl mayıs ayının 20’si, Dünya Arı Günü olarak kutlanmaktadır. Mayıs, 
kuzey yarımkürede tozlaşmanın ve arıların üremeye başladığı, güney yarımkürede 
ise arı ürünlerini hasat etme zamanıdır.
Ekosistemin belki de en önemli canlıları, dünyanın kadim emekçileri olan arılar, 
milyonlarca yıldır yeryüzündeler... Çiçekten çiçeğe konarken taşıdıkları polenler ile 
yaşamımız için gerekli sayısız farklı bitki türünün döllenmesini, onların çoğalmasını 
sağlamaktadırlar. Gıdalarımızın en az yüzde 33’ü arıların tozlaşma işlemi sayesinde 
elde edilmektedir. Çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80’i arıların taşıdığı polenler 
sayesinde çoğalmaktadır. Ve arılar bunu yaparlarken muhtemelen insanoğlunun 
tanıdığı ilk tatlı olan balı üretmişlerdir. 
Arıların yok olması durumunda ise, bitkilerin tozlaşmasında yüzde 80’e kadar 
azalma olacağı tahmin edilmektedir. Bu da çiçekli bitkiler (meyve, sebze vb.) başta 
olmak üzere pek çok flora üyesinin, soylarının hızla tükeneceğini göstermektedir. 
Bitki soyları bu denli tükendiğinde, yeryüzündeki doğal yaşamın yanı sıra insan 

H .  K Ü B R A  Ö N A L

DÜNYA ARILAR GÜNÜ

hayatında da olumsuz yönde büyük değişimlerin olacağı kaçınılmaz görünmektedir. 
Kısacası; bu yönden bakıldığında arı kelimesinin karşılığını hem “saflık” hem de 
“hayat” oluşturmaktadır.
Ölümsüzlük iksiri de diyorlar
Bal, gençlik, mutluluk, ölümsüzlük iksiri gibi kabul edilen değerli bir besindır. 
Yararlarının başında antimikrobiyal ve antifungal (mantar enfeksiyonlarına karşı) 
özellikleri gelmektedir. Bu sayede yaraların iyileşmesine, bakteri ve mantar gelişiminin 
önlenmesine katkı sağlamakta, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir. 

Kaynaklar; 

https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/dunya-ari-gunu-hayatin-kaynagi-arilar-hakkinda-az-bilinen-

gercekler,tDT5ulKck0KhZJ5ykS67tw/pdQdu5zM7kSaSTOeSfEs2Q 

https://www.balparmak.com.tr/20-mayis-dunya-ari-gununu-hep-birlikte-kutlayalim
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Hollanda Sokak Hayvanları Vakfı tarafından 2010 yılında yapılmış olan girişimler sonucu 
4 Nisan günü birçok ülkede sokak hayvanlarının yaşadıkları türlü sıkıntılara dikkat çekmek 
amacı ile belirlenmiş özel bir gündür. 

Dünya genelinde sokakta yaşayan hayvanların sayısının 600 milyon civarında olduğu 
düşünülmektedir. ‘ Sokak hayvanı’ terimi ise bir sahibi veya bakıcısı olmayan ve başıboş 
şekilde şehirlerde veya başka yerleşim yerlerinde yaşayan hayvanlar için kullanılan bir 
terimdir. Bu özel günde dikkatlerin çekilmek istendiği nokta ise sokak hayvanlarının 
yaşadıkları zor koşullardır. Çoğu sokak hayvanı yetersiz beslenme, olumsuz hava şartları ve 
zaman zaman insanlardan gördükleri şiddet yüzünden hayatlarını kaybediyorlar.

 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü ise çoğu insan için bu canlıların bizlere çoğu noktada 
muhtaç olduklarını anımsatıcı bir gün olmasını sağlıyor. Bizlere muhtaç bu canlılar için 
ne yazık ki gerekli koşullar hala çoğu ülkede sağlanmamaktadır. Aynı zamanda şiddete, 
tecavüze ve işkenceye uğrayan bu canlılar için uygulanan hukuki yaptırımlar ise oldukça 
yetersiz kalıyor.

Türkiye’de Sokak Hayvanları 

Türkiye’de sokak hayvanı sayısı yaklaşık 10 milyon civarında olduğu düşünülmekte. 
Hemen hemen her ilimizde sokak hayvanlarının çoğalmasını engellemek adına belediyeler 
tarafından kısırlaştırılmalar yapılmakta ve çoğu sokakta yaşayan hayvanların belediyeler 
tarafından toplanıp barınaklara yerleştirildiğini biliyoruz. Fakat ne yazık ki dilsiz ve 
yardıma muhtaç bu hayvanlara iyilik adı altında yapılan çalışmaların her biri vicdandan 
yoksun ve acımasız bir şekilde gerçekleştiriliyor. Özellikle belediyeler tarafından kurulan 
çoğu barınakta yaşam koşulları sokaktan çok daha kötü olduğu söyleyebiliriz. Yetersiz 
besleme, özgürlüklerinin çit ve betondan yapılma yerler ile ellerinden alındığı, mevsimlere 
özel barınma sağlayabilecekleri yerleri olmadan sokaktan alınıp mahkum edildikleri bir 
hapishane denilebilir bu barınaklara. 

Sokakta verdikleri yaşam savaşının yanı sıra bilinçsiz ve vicdan yoksunu insanlarla da sınanan 
bu canlıların bizler kadar güzel bir yaşama sahip olmalarının hakkı olduğunu unutmamak 
lazım. Onların yardıma muhtaç olduklarını veya haksızlığa uğradıklarında bunu dile 
getirebilecek bir imkanları olmayabilir fakat bizlerin onların bir kap mama, bir kap suya, 
uygunsuz hava koşullarında sığınabilecekleri bir yere ve sevgiye ihtiyaçları olduklarını her 
daim bilip bireysel olarak bu imkanları az veya çok demeden sağlamanın bizler için insani 
bir görev olduğunu unutmayalım. Tüm canlılara olan sevgi, insanoğlunun en asil özelliğidir.

SOKAK HAYVANLARI GÜNÜ

Kaynaklar; 
https://listelist.com
https://www.yenisafak.com
https://www.dha.com.tr
https://www.cumhuriyet.com.tr
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ANNELER GÜNÜ

Biricik Annelerimiz, Anneler Gününüz Kutlu olsun!
Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Bu 
gelenek, Antik Yunanlıların Yunan mitolojisindeki tanrı ve tanrıçaların annesi olarak 
bilinen Rhea tanrıçasının onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla 
başlamıştır. Ardından, Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa’nın doğumundan 
250 yıl öncesinde ana tanrıça olan Kibele’nin onuruna kutlamaya başlamışlardır. 
Anneler Günü yakın çağımızda ise ilk olarak 17. Yüzyılda kutlanmış, ABD’de 1914 
yılında resmi tatil olarak kabul edilmiş ve ulusal takvimde yerini almıştır. Bu anlamlı 
gün, ABD’de yaşayan Anna Jarvis’in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında 
başlattığı anma günü ile başlamıştır.
Asıl mesleği öğretmenlik olan ve 1864 doğumlu Anna Jarvis, 1902 yılında babası 
ölünce annesi ile beraber ABD Philadelphia’da yaşamaya başlamıştır. Jarvis, 
1905’de annesini kaybettiğinde 41 yaşında olup, annesi hayatta iken gerekli ilgiyi 
gösteremediği için bunun eksikliğini duymuştur. Jarvis, İki yıl sonra annesinin ölüm 
yıl dönümünde, Mayıs ayının ikinci pazar gününde, bu günün ‘Anneler Günü’ 

olarak kutlanması fikrini ortaya atmıştır. Hem tüm anneleri onurlandıracak hem 
de kendi annesinin adını onun için canlı tutacak bir gün olmasını sağlamıştır. Anna 
Jarvis’in edebi yeteneği ve ifade gücü sayesinde anneler günü tüm eyaletlere kısa süre 
içinde yayılmıştır. 1909 yılında birçok senatör tarafından bu günün tatil olması ve 
özel bir gün olarak ilan edilmesi çok fazla eleştirilmiştir. Fakat Jarvis, birçok örgütten 
yardım alarak bu güne resmiyet kazandırmak için çok fazla uğraşmıştır. Öte 
yandan destekçilerinden biri de çiçekçilik sektörü olmuştur. Böylece her geçen yıl 
Anneler Günü’nde karanfil takmak giderek daha büyük bir popülerlik kazanmıştır. 
Takvim 1920’yi gösterdiğinde, Jarvis bu gün ile ilişkilendirilen ticari hırsları fark 
ederek insanları artık çiçek satın almamaya ikna etmeye çalışmaya başlamıştır. Artık 
kendisini destekleyen ‘ticari’ kuruluşları yanında istememeye başlamış, annesi için 
kurduğu günün bir satış ve pazarlama gününe dönüşmesinden büyük rahatsızlık 
duymuştur. Jarvis, insanlara hediye almamaları için çeşitli çağrılarda bulunmuş ve 
Anneler Günü’nü para toplama amacıyla kullanan örgütlerle uzun süre boyunca 
mücadele etmiştir. Anna Jarvis hayatını kaybettiği 1948 yılına kadar otuzdan fazla 
kez şirketlerle davalık olmuştur ve davaların çoğunu kaybetmiştir. Anna Jarvis’in 
ölümünden yaklaşık otuz yıl sonra ise doğduğu ev müze haline getirilmiş ve halka 
açılmıştır. Anneler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanmasına 
karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Mayıs ayının 
ikinci pazarında kutlanmaktadır. 
Bu gün, başta tüm annelerin, anne adaylarının, anne olmasa da annelik yapanların 
değerini anlamamız, onlara minnettar olduğumuzu göstermemiz, çeşitli kutlamalarla, 
hediyeler ya da mesajlarla ifade etmemiz için oldukça önemli bir gündür. Annelerin 
çocukları için sorumlulukları çok fazladır, onlar bizim en değerli varlığımız, hayat 
verenimizdir, bugün bunu bir kez daha hatırlamalıyız. Günümüzde çok fazla 
ticarileşmesine rağmen bu günü onlara ayırıp onlara ne kadar değerli, ne kadar güçlü 
ve ne kadar harika kadınlar olduklarını hissettirelim. 
Bizleri koşulsuz seven, hayatta olsun olmasın hep yanımızda hissettiğimiz, biricik 
annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun!

Kaynaklar; 

www.tarihiolaylar.com

www.officeholidays.com

G I Z E M  B O Z K U R T
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3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ KUTLU OLSUN!
3 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1993 yılında aldığı bir karar ile 
tüm dünyada Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanıyor. Basın; bireyin 
ve toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda, haber alma, araştırma, bilgilendirme, 
aydınlatma, toplum ve ülke yararına kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif 
olarak yansıtmasına, insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişmesine katkıda 
bulunmaktadır. Hepimiz biliyoruz ki, basın demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir 
unsuru, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracıdır. Basının görevini özgürce 
yapabilmesi haberlerin doğru aktarılması konusuunda en büyük etken olacaktır. 
Gazetecilik mesleğinin saygınlığının çok daha ileriye taşınması; özgür bir medya 
ortamında, dürüstlüğün temel ilke olarak benimsendiği bir anlayış ile sağlanabilir. 
Toplumun bilgi edinme hakkı için durmaksızın çalışan basınımızın önünün açılması 
için ekonomik özgürlüğün kazanılması da son derece önemlidir.  Ülkemizde; 1982 
Anayasası ve de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile basının özgür olduğu hüküm 
altına alınmıştır. Her yıl Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından yapılan 
‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ sıralamasında ülkemiz 180 ülke içerisinde 154. 
sırada yer aldı. Dünya Baın Özgürlüğü gününün kutlanmasındaki temel amaç; 
basının demokrasiyi korumaktaki rolünü vurgulamak, etik gazeteciliği ön plana 
çıkarmak ve dünyada basının aşırı sansür edildiği ülkelere bir mesaj göndermektir. 
Bunun yanında unutulmaması gereken bir konu olarak; gün boyu çeşitli yerlerde 

görevini yaparken öldürülen gazetecileri anmak ve yetkililere sorumluluklarını 
hatırlatmak içinde kutlnmalıdır. Uluslararası Basın Enstitüsü’nün hazırladığı rapora 
göre 15 Temmuz 2016’dan beri kapatılan medya kuruluşu ve basımevi sayısı 170’e 
ulaşırken, Türkiye hükümeti medyanın yaklaşık yüzde 95’ini etkisi altına aldı. Basın 
özgürlüğünün bir diğer kolu hiç kuşkusuz basın emekçilerinin örgütlülük düzeyidir. 
Ülkemiz bu açıdan da sorunlar yaşamaktadır. TGS raporuna göre Türkiye’de 43 
gazeteci, uyguladıkları gazetecilik faaliyetleri sebebiyle bir süredir cezaevinde kalıyor. 
Son 1 yıl içinde 57 gazeteci toplam 144 gün gözaltında kaldı, 6 gazeteci gözaltındayken 
darp edildi. Aynı sürede 128 farklı davada 274 gazetecinin yargılandığını aktaran 
rapora göre, bu davalar sonucunda da gazetecilere toplam 226 yıl 8 ay 25 gün hapis 
cezası verildi. Sonuç olarak, gerçekten örgütlü, özgür ve bağımsızlığını kazanmış bir 
basına  ihtiyacımız var. Kimsenin düşünce ve ifadelerinden dolayı yargılanmadığı, 
hiçbir gazetecinin yaptığı haberlerden dolayı ceza almadığı, her türlü baskı ve 
sansürden uzak, sesimizi daha özgür duyuracağımız, daha özgür düşünüp hareket 
edebileceğimiz bir dünya dileğiyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlu 
olsun!

Kaynaklar; 

http://www.erzurum.gov.tr/dunya-basin-ozgurlugu-gunu-kutlu-olsun-2020

https://tr.euronews.com/2019/05/03/3-mayis-dunya-basin-ozgurlugu-gunu-turkiye-her-yil-daha-kotuye-gidiyor

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56959551

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/bugun-3-mayis-dunya-basin-ozgurlugu-gunu-basin-ozgurlugu-gunu-kutlu-

olsun-5789992/

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ

B I N N U R  A K I N



15A T I L I M  H A B E R  -  N I S A N - M AY I S  2 0 2 2

MUHABİR

TÜRKÜLER VE ÖYKÜLER

Yemen Türküsü 
Yemen Türküsü, Yemen’de gerçekleşen çatışmada ölen Osmanlı askerleri için 
yakılmış bir ağıt niteliğindedir. Türkü ilk olarak 1944 yılında Ankara Devlet 
Konservatuvarı adına derlemeler toplayan Muzaffer Sarısözen, Halil Bedii Yönetken 
ve Rıza Yetişen’den oluşan ekip tarafından, Duriye Keskin isimli mahalli sanatçının 
parçasından derlenmiştir. Türküyü Muzaffer Sarısözen notaya almıştır.
Osmanlı Yemen topraklarını ülkesine kattıktan sonra buradaki hükümdarlığını 
sürdürmek için çok sayıda şehit vermiştir. Beş cephede birden çarpışan Osmanlı 
kuvvetleri Anadolu’dan asker sevki yapmıştır. Yemen ellerine, vilayetlerden birinde 
oluşturulacak bir alayla gidilmesinin mümkün olduğuna karar verilmiştir. Düşünülür 
ki; bir tek vilayetten birlik oluşturulursa, bunlar hep akraba ve hısım olacakları için 
birbirlerine bağlılık ve dayanışmaları ile savaş alanından kaçmaları söz konusu 
olmaz. Osmanlı’nın dört bir yanına haberler gönderilir fakat bu oluşuma kimse 
çok istekli olmaz. Değişik vilayetlerden çıkan gönüllü sayıları da savaş için yeterli 
olmaz. Bu sırada Muş’tan Bulanık, Malazgirt ve Varto’dan haber gelir Osmanlıya; 
“hepimiz varız, gönüllüyüz Yemen çöllerine gitmeye’’. Yetkililer bakar sayı yeterli, 
karar verilir ve Yemen çöllerine Muş’tan oluşturulan bir redif alayı gönderilir. 
Çarpışmalar o kadar şiddetli olmuştur ki aileler Yemen’e cepheye giden evlatlarının 
artık geri dönmeyeceğinden emin olmuşlardır. Savaş sonunda da birçok aile cepheye 
gönderdikleri çocuklarından bir daha haber alamamıştır. 
İşte bu türkü gidip de gelemeyen o isimsiz kahramanların Muş’ta kalan sevgililerinin 
sesi, özlemi, kederi ve de acısıdır. Bu acıyla halkın dilinden düşmeyen Yemen Türküsü 
etki ve izlerini günümüze kadar taşımıştır.

Yemen Türküsü Sözleri
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne şivandır
Şu yemen elleri ne de yamandır
Ah o yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Burası Muş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir
Kışlanın önünde redif sesi var
Bakın çantasında acep nesi var
Bir çift kundurayla bir al fesi var
Kışlanın önünde üç ağaç incir
Kolumda kelepçe boynumda zincir
Zincirin yerleri ne yaman sancır
Kışlanın önünde sıra söğütler
Zabitler oturmuş asker öğütler
Yemen’e gidecek bu koç yiğitler
Ah o yemendir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir
Kışlanın ardını duman bağladı
Analar babalar kara bağladı
Yemen’e gidene herkes ağladı
Kışlanın ardında yüzüyor kazlar
Ayağım ağrıyor yüreğim sızlar
Yemen’e gidene ağlıyor kızlar
Kışlanın ardında bir kırık testi
Askerin üstüne sam yeli esti
Gelinlik tazeler umudu kesti
Burası Muş’tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir

Kaynaklar; 

www.gzt.com

www.etnikce.com

www.masallaroku.com 

G I Z E M  B O Z K U R T
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PLASTİK KİRLİLİĞİ
Bugün en büyük sorunlarımızdan biri de Plastik kirliliği. Plastik çöpler, atıklar artık 
her yerde. Mutfakta kullandığımız eşyalardan tutun kişisel bakım ürünlerine kadar. 
Yaşadığımız çağa bakılırsa Plastik Çağı’nda yaşıyoruz diyebiliriz. Çevreyi kirleten 
ve kirletmeye de devam eden bu plastikler boyutlarına göre 3 gruba ayrılır. Bunlar 
mezo, mikro ve makro olarak adlandırılır. Plastikler ucuz ve dayanıklı olduğu için 
üretim seviyeleri de yüksektir. Çoğu plastiğin kimyasal yapısı plastikleri birçok doğal 
bozunma sürecine dayanıklı, kuvvetli hale getirir ve sonuç olarak bozulmaları zaman 
alır. Süreç böyle ilerleyince kirlilik artar ve çevreye zarar vermeye başlar. Doğada 
uzun süre etkisini gösterir ve hem toprak hem de suyun kirlenmesine yol açar. 
Dünya geneline baktığımızda her yıl 300 milyon ton plastik üretiliyor. Bu plastiğin 
büyük bir kısmı da denize atılıyor. Plastik son derece pratik ve etkili olsa da genellikle 

tek kullanımlık üretildiği için üretilen plastiğin yarısı çöp olarak adlandırılıyor. 
Plastikler sadece doğaya zarar vermekle kalmayıp, canlı yaşamını da çok fazla etkiliyor. 
Ki bu sebeple olumsuz etkilenen yaklaşık 400 canlı türünün olduğu düşünülüyor. Bu 
türlerin arasında biz de varız. 
Peki, plastik kirliliğini nasıl azaltabiliriz?
Kara ve denizin bağlantılı olduğunu unutmamalı, uygun çöp kutusu dışındaki yerlere 
çöp atmamalı, plastik atıkları en aza indirmek için tüketimini de en aza indirmeliyiz. 
En önemlisi de bilinçli olmalı ve geri dönüşüme katkı sağlamalıyız. Yapılacak çok 
fazla şey var fakat birinden birini bile yapsak bu kirliliği günden güne azaltabiliriz.

Kaynaklar; 

https://www.hurriyet.com.tr/aile/plastik-urunler-sagligimizi-nasil-etkiliyor-428959

https://www.milliyet.com.tr/molatik/galeri/plastik-atiklarin-cevreye-olan-zarari-nedir-77714/4

https://www.orhunlarkagit.com/hizmet-plastik-atiklar-9.html

https://www.escarus.com/plastik-atik-ve-turkiye

ÇEVRE KÖŞESİ

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T
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Antik Dönemin Mühendislik Harikası: Titrus Tüneli
Türkiye’de Antik Çağ’a ait onlarca efsane bulunmaktadır. Titrus Tüneli efsane 
olduğunu düşündürecek kadar ilginç bir mühendislik harikası olarak günümüze 
kadar adını taşımıştır. Titus Tüneli, diğer adıyla Vespasianus Tüneli Hatay 
iline bağlı Samandağ ilçesinde yer almaktadır. Samandağ tarihte etnik olarak 
Arapların, Ermenilerin ve Türkmenlerin bir arada yaşadığı önemli alanlardan 
biri olmaktadır ancak Samandağ’ın diğer önemli değerlerinden biri de Titrus 
Tüneline ev sahipliği yapıyor oluşudur. 
Titrus Tüneli lokasyon olarak Samandağ’ın Çevlik Mahallesinin 5 km 
kuzeyinde, dağlık ve denize hakim yamaçlarda bulunur.  Roma İmparatoru 
Vespasian’ın emriyle dağlardan inen ve yaşamı tehdit eden sel ile birlikte 
suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasına engel olmak için ‘’bin 
esire’’ yaptırdığı bilinmektedir. Titrus Tüneli ile gelebilecek sel ve kumlar şehrin 
etrafını dolanacak böylece akıntıların yönünü değiştirecektir. İnşaat M.S 69 
yılında başlamış ve M.S 1 yılında halefi ve oğlu Titrus tarafından bitirilmiştir.
1380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki 
olağanüstü tüneli ziyaret edenlerin en fazla ilgisini çeken kısmı ise, tünel 
inşasında Roma lejyonlarının ve kölelerin, çekiç ve murç yardımıyla Musa 
Dağı’nın eteklerini oyarak tüneli yerleştirmiş olmasıdır. Tünelin yaklaşık 100 
metre içerisinde Antik mimari yapısı ve dekorasyonuyla gösterişli Beşikli 
Mağarası bulunmaktadır. Titrus Tüneli’nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara 
içerisinde Roma dönemine ait soylu bir yönetici ve ailesine ait mezarlar olduğu 
sanılıyor. Titrus Tüneli Dünya’nın elle yapılan en büyük tüneli olarak 2014 

GEZİ KÖŞESİ

yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenerek Vespasian’ın 
çılgın projesi günümüzde hala adından söz ettirmektedir. 
Bir turistik gezi alanı olarak faaliyetlerine devam eden Titrus Tüneli’nin 
bulunduğu Samandağ’ın 14 kilometre uzunluğundaki sahiliyle ziyaretçilere 
hem yaz tatili hem de kültürel bir gezi olanağı sunarak her sene ziyaretçi sayısını 
katlamaktadır.

Kaynaklar; 

https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/bin-esirin-yaptigi-titus-tuneli-gezginlerin-yeni-gozdesi-hatay-gezilecek-yerle,0_

TTNKs-OUqZ1s7MwtCidg/lk_udzZAT0W4VNGH64cnew

https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/a70f5f0bccd0e32_ek.pdf?dergi=JEODERG%DD

https://www.neredekal.com/blog/vespasianus-ve-titus-tunelinin-hikayesi/

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

B U R Ç E  M U M I N O Ğ L U
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TİYATRO KÖŞESİ

KİTAP KÖŞESİ

AYIN PERDESİ

THE CROWN OF GILDED BONES (FROM BLOOD AND 
ASH #3) – JENNIFER L. ARMENTROUT

Ülkemizde Lux, Melez Sözleşmeleri ve Titan serileri ile tanıdığımız Jennifer L. Armentrout yeni serisi çıktı! Geçtiğimiz yıl çıkan ve Goodreads okur 
oylamasında Yılın En İyi Romantik Romanı seçilen From Blood and Ash’in üçüncü kitabı The Crown of Gilded Bones ile okurlarına tekrar merhaba dedi. 

Seride insanlarla temas ve yakınlık kurması yasaklanan, Seçilmiş kişi Poppy’nin hayatına dahil olan asker/koruma Hawk ile ilişkisi aktarılıyor

GECE O KADAR KİRLİYDİ Kİ İKİSİ DE KAYBOLDULAR
Büyük Oyunu / 1 Perde 

Yazan: Plinio Marcos
Çeviren: Orhan Güner

Yöneten: Selçuk Göldere
Oyuncular: Tonho Mehmet Demiralp, Paco Eren Oray

OYUNUN KONUSU
Hepimizin kendine özgü bir hikayesi var. Yoksullukla mücadele eden Paco ve Tonho’nun hikayesi, soğuk bir odada başlar. Geçimini pazar yerinde 
hamallık yaparak sağlayan bu iki adam ne toplumda var olabilir ne de o küçük odada. Bir çift ayakkabı ya da bir flüt yeni bir hayata başlamaya yeter 
mi? Dünyanın acımasızlığına karşı gelebilir mi? Bu hikayede bizler için sıradan sayılabilecek isteklerin zamanla nasıl hırsa dönüştüğünü ve işlerin nasıl 

çıkmaza girdiğini görüyoruz.

GÖLGE USTASI 
Büyük Oyunu / 1 Perde 
Yazan: Yeşim Dorman / Yıldırım Türker
Rejisör: A. Sinan Pekinton
Oyuncular: Musaver Hanım Aysel Kara, Tardu Arsal Mazmanoğlu, Seniha Senem Topkaya , Cengiz Berkay Veli

OYUNUN KONUSU
Dışarının korkusuyla kendi kafeslerinden çıkamayan anne ve iki yetişkin çocuğunun hayatları, eve gelen bir yabancıyla değişir. Acı geçmişi, belirsiz 
geleceğiyle gölge hayatlar yaşayan bir ailenin hikâyesi. 

MORBIUS
Filmin Türü: Aksiyon

Yönetmen: Daniel Espinosa
Oyuncular: Jared Leto, Jared Harris, Matt Smith, Adria Arjona, Michael Keaton

Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2022
Süre: 1s 50dk

Özet & Detaylar
Morbius, çizgi romanlarda Spider-Man evrenin karakterlerinden biri olan ve muzdarip olduğu kan hastalığına deva bulmaya çalışırken insanüstü-yarı 
vampir bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius’un hikâyesini anlatıyor. Nadir görülen bir kan hastalığından ötürü kritik durumdaki Dr. 
Morbius aynı kaderi paylaşan başkalarını kurtarmaya kararlıdır ve bu amaçla umutsuz bir kumara başvurur. Girişimi ilk başta radikal bir başarı gibi 

görünse de içindeki karanlık da serbest kalır. İyilik kötülüğe üstün gelecek mi, yoksa Morbius gizemli yeni dürtülerine yenik mi düşecek?

YA BEN ÖLÜRSEM
Filmin Türü: Dram
Yönetmen: Faik Ahmet Akıncı
Oyuncular: Cenan Çamyurdu, Güliz Gündüz, Barış Koçak, Gizem Çıracı, Hakan Tepe
Vizyon Tarihi: 1 Nisan 2022
Süre: 1s 40dk

Özet & Detaylar
Ya Ben Ölürsem, yeni doğan çocuklarına otizm teşhisi konulması sonrası bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor.
Yılmaz bir polis memurudur. Yılmaz’ın karısı Hülya dokuz aylık hamiledir. Çocuğun doğumu gerçekleşir. Çocuk büyürken aile yavaş yavaş evlatlarındaki 
diğer çocuklardan farklı davranışları ayırt etmeye başlar. Çocuk akranlarıyla iletişim kurmakta zorluk yaşamaktadır. Sadece zeka küpüyle oynamaktadır, 
üç yaşına kadar ise konuşmamıştır, Aile, bir gün parkta oynarlarken bir nöroloji hekimiyle karşılaşırlar ve aile “Otizm” kelimesiyle tanışır.
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Hasan Fatih Çakır (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, öncelikle politikanın ne olduğundan kamu 
yönetimi birimlerinin ne gibi işlevi olduğuna dair okumalar yaptırıp bir zemin oluşturan 
daha sonra da Kamu Yönetimi ve Siyaset olmak üzere farklı konulara göre ilerleyen 
bir bölümdür Kamu yönetimi alanında bölümümüz bürokrasi, kamusal alan ve yeni 
kamu yönetimi üzerinde dersler vermektedir Siyaset bilimi içinden çok farklı dersler 
çıkartmakta bunlar siyasi tarih, siyaset psikolojisi, siyaset sosyolojisi siyasal kuram 
dersleri karşılaştırmalı siyaset olmak üzere kapsamın genişliğinden dolayı ayrı ayrı 
okutulmaktadır. Üniversitemize Sivil Havacılık bölümünü seçerek girdim daha sonra 
ilgi alanımın bu alan olmasından ötürü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimine kurum 
içi yatay geçiş yaptım ve keyif alarak okuduğumu söyleyebilirim. Kariyer hedeflerim 
arasında daha çok akademik kariyer düşünüyorum ki aldığım derslerin çoğu da kuram 
dersleri olduğu için akademik alanda daha çok potansiyelimin olduğunu düşünüyorum.

Alp Eren Kemerbaş (İşletme/ Türkçe 4. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Bu bölümün temel amacı kamu veya özel kurumlarda işletmelerin satış, pazarlama 
ve finans alanlarında en iyi şekilde yönetimini sağlamaktır. Ben işletme bölümünü 
seçerken, iş dünyasında geniş yelpazeye sahip olduğu pazarlama, satış, yönetim ve üretim 
gibi alanlarda kabiliyetim olduğumu düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Mezun 
olduğumda ki kariyer hedefim ise işe başladığım firmanın hedeflerine ulaşabilmesinin 
bir parçası olmak ve kendimi sürekli geliştirmeye devam etmektir. Çünkü bu firmanın 
bana katacağı değer ve deneyimin kendimi geliştirmemde büyük avantaj sağlayacağını 
düşünüyorum.

Merve Kılıç (İşletme/ İngilizce 3. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Okuduğum bölüm İşletme. İşletme bölümü iş yelpazesi çok geniş olup hem sözel 
hem sayısal bir alandır. Yönetimin, finans ve bunun gibi çoğu departmanı bünyesinde 
barındırır. Benim bu bölümü okumak istememde ki amaç, hem iş olanağının geniş 
olması hem de bölümü okurken gördüm ki çoğu mesleği ve işi bünyesinde barındırıyor. 
Ayrıca okulunu okumak ve işletme hakkındaki dersleri görmek çok zevkli. Benim 
kariyer hedefim ise yüksek ve bilindik şirketlerin bünyesine girip CEO veya CFO’ ya 
yükselmeyi amaçlamak.

Başak Karakuş (İktisat 3. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
İktisat Bölümü, mikro ve makro ölçekte ekonomileri incelemeyi, insanların, şirketlerin, 
kurumların ve devletlerin ekonomik kararlarını takip etmeyi, bu kararlara öneriler 
getirmeyi, ekonomi politikalarını belirlemeyi amaçlar. Bu bölümü seçmemdeki sebep 
iktisat mezunlarının şartlara bağlı olarak çok geniş çalışma olanakları bulması imkânın 
olması. Yani biraz iktisadi dille konuşacak olursak bana en fazla yarar sağlayacak tercihin 
bu bölüm olacağını düşündüğümden dolayı iktisat bölümünü seçtim. Bankaların 
uzmanlık kadroları, bankaların gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği gibi hedeflerim var.

BÖLÜMÜNÜ ANLAT!
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MUHABİR H A T I C E  K U R T

Cansu Alanyüz (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Bölümüm Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Bölümüm daha çok reklam, tasarım ve 
halkla kurum arasındaki ilişkileri düzenleme üzerine. Bu bölümü okumak istememdeki 
ana sebep kriz yönetimi, insan kaynakları ve iletişim konusundaki becerilerimi 
geliştirebilmek. Kariyer hedefim şu an için öncelikli olarak iletişim alanında çalışmaya 
başlamak.

Ceyda Mina Çelikbaş (Maliye 3. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Maliye bölümü hukuk ile içe içe ve ekonomi ile donanımlı bir bölümdür. Maliye hem 
ekonomi hem hukuk bilgisi hem de günümüz koşullarıyla vergi kavramına yorum 
katabilmeyi ve bunlara daha objektif bir pencereden bakmayı öğretir. Bu nedenlerden 
dolayı maliyeyi seçtim ve bir çok alan ile ilgili olduğu için hem kamu hem de özel 
sektörde iş imkânı çok fazla. SMM, Kaymakam, Maliye Müfettişi, Sayıştay, Denetçi, 
İdari Hâkim, Vali gibi mesleklere sahip olabiliyoruz. Benim hedefim İdari Hâkim 
olmak. Bölümüm ve müfredatım bu meslek yolunda bana çok yardımcı olacak.

Hilmi Can İlhan (Uluslararası İlişkiler 4.sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisiyim. Bölümümde birçok alanda eğitim alıyorum 
bunlardan bazıları ekonomi, hukuk ve uluslararası örgütler gibi alanlar. Bu bölümü 
okumak istememin sebebi dünyaya farklı çerçevelerden bakabilmek. Sadece ülkemde 
değil dünyada neler oluyor anlamak için bu bölümü okumak istedim. Kariyer hedefim 
ise yine bölümümün de getirisi olarak uluslararası firmalarda yönetici pozisyonunda 
çalışmak diyebilirim.

Dicle Hazırlar (Turizm):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Bölümüm çok geniş çaplı bir bölüm. Hem turizm, hem işletme hem de otelcilik ve 
bazen mutfağa bile uzanan bir yolculuk. Bölümümü bu yüzden seçtim ben de kendimi 
çok yönlü bir insan olarak görüyorum ve keşfetmeyi, yeni insanlar tanımayı seviyorum.

Furkan Cem Özçelik (Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4. sınıf ):
Okuduğunuz bölümü bize biraz anlatır mısınız? Bu bölümü neden okumak 
istediniz, kariyer hedefiniz nedir?
Uluslararası ticaret ve lojistik bölümü günümüz dünyasında vazgeçilmez, sürekli 
gelişen uluslararası ticareti ve lojistik kavramlarını interdisipliner bir anlayışla sunan bir 
bölümdür. Özellikle lojistik kavramı geçmişten günümüze sürekli gelişen ve durması 
neredeyse mümkün olmayan bir sektördür.

Bu bölümü tercih etme nedenim ise sektörün nitelikli eleman ihtiyacı olması ve 
bu bölümün büyük düşünen, yabancı dilde iletişim kurabilen, uluslararası alanda 
çalışabilecek insan gücü yetiştirmesidir.

Kariyer hedefim ise, dış ticaret departmanları, ithalat ve ihracat firmaları, gümrükleme 
sektörü gibi köklü fakat gelişime açık alanlarda yer alabilmektir.

Akreditasyon
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Akreditasyon

1) Zengin ve güçlü eğitim kadrosu 3) Akademik performans-Endeksler
RUR endeksine göre Sosyal Bilimler alanında Atılım Üniversitesi Ankara’daki 
Vakıf Üniversiteleri arasında ikinci sırada yer almaktadır.

İşletme Fakültesi Öğretim Elemanları tarafından 2021-2022 yılında yapılan toplam 
yayın sayısı 241’dir. Yayın türlerine göre yayın sayıları:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İŞLETME 
FAKÜLTESİ’Nİ TERCİH ETMEK İÇİN 

17 ÖNEMLİ NEDENİNİZ VAR!

2) Eğiticilerin eğitimi
İşletme Fakültesi olarak öğretim üyelerimizin sürekli eğitimlerine de önem veriyoruz. 
Öğretim üyelerimiz, Pearson Professional tarafından düzenlenen eğitimlere 
katılarak,”Uzaktan Eğitim” sertifikası almışlardır.

İşletme Fakültesi Öğretim Elemanlarını görmek için 
karekodu okutabilirsiniz.

Social Science Citation 
Index

36
Emerging Sources 

Citation Index

12

Diğer Uluslararası 
Hakemli Dergiler

14

Ulusal Hakemli 
Dergiler

29

Ulusal Kitap/ Kitap Bölümü

51
Uluslararası Kitap/

Kitap Bölümü

26

Ulusal ve Uluslararası 
Kongre Katılımı

61
Proje

8

Toplam

241

Scopus

4
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5) Uzmanlaşma 
Fakültemiz verdiği derslerle, muhasebe, uluslararası işletmecilik ve veri bilimi 
alanlarında öğrencilerine uzmanlaşma imkanı tanımaktadır. 

6) Dinamik müfredat
Günümüz koşullarına uyarlanmakta olan dinamik bir müfredata sahibiz.

8) Akademik mentorlük programı 
Akademik mentorlük sistemi fakültemiz birinci sınıf öğrencilerinin adaptasyonunu 
desteklemek üzere kurulmuş bir sistemdir. Mentor akademisyenler her ay düzenli 
olarak mentörü oldukları birinci sınıf öğrencilerini toplar, sorunlarıyla ilgilenir, onlara 
akademik ve kariyerleri ile ilgili konularda destek olurlar. Mentorler, öğrencilerin yeni 
sosyal ağlar oluşturmasında, zaman yönetimi, hedef odaklılık, eleştirel düşünme gibi 
transfer edilebilir beceriler geliştirilmesinde, kariyer kararları vermesinde ve teknik 
bilginliklerinin arttırılmasında yardımcı olurlar.

7) Aktif öğrenme
Aktif öğrenme, öğrenenin 
öğrenme sürecinin 
sorumluluğunu taşıdığı, 
öğrenene öğrenme sürecinin 
çeşitli yönleri ile ilgili karar 
alma ve öz düzenleme 
yapma fırsatlarının 
verildiği ve öğrenenin 
öğrenme sırasında zihinsel 
yeteneklerini kullanmaya 
zorlandığı bir öğrenme 

sürecidir. Biz, öğrencilerimizin sınıfta dinlemekten fazlasını yaptığı öğrenme 
biçimlerini destekliyor ve uyguluyoruz. 
İŞLETME FAKÜLTESİNDE METAVERSE ENTEGRE DERSLER 
Dijital ve gerçek dünya arasındaki mesafe ve ayrımının giderek artan bir hızla ortadan 
kaybolduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu durumun avantaj ve dezavantajlarından bazılarını 
zorlu salgın döneminde beraber deneyimledik. Bu dönem aynı zamanda “sanal” 
ortamların gündelik hayata nüfuz etmesinde bir katalizör görevi gördü.  Metaverse 
kavramının da  hayatımıza girmesi ve farklı gerçeklik üretim yöntemlerinin giderek 
daha fazla ilgi ve yatırım çekmesi de bu nedenle çok beklenmedik değil. Söz ettiğimiz 
bu AR (arttırılmış   gerçeklik), XR (genişletilmiş gerçeklik), VR (sanal gerçeklik) ve 
MR (karışık gerçeklik) gibi teknolojilerin ortaya çıkışı çok yeni olmasa da yaygınlaşma 
konusundaki bariyerlerin giderek azaldığı günümüzde, biz de hazırlıklarımızı bu ivmesi 
giderek artan dönüşümü gereken altyapı ve hazırlık ile karşılama yönünde harekete 
geçiyoruz. Buna yönelik olarak önümüzdeki eğitim dönemlerinde katılımcılarına 
başta eğitim olmak üzere, AR, XR, VR ve içeriklerinin neler olduklarını deneyimleme 
imkanı sağlayan, farklı alanlardaki uygulamalar üzerinden bu yeni ortamı anlama, 
kullanma, tasarlama ve geliştirme yönünde araştırma ve çalışma ortamları sunacak 
dersler bölüm müfredatlarında yerini alacak.

Muhasebe

Uluslararası İşletmecilik

Veri Bilimi

4) Akredite programlar
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9) Öğrenci başarısının izlenmesi 
Her öğrencimize atanan akademik danışmanlar sayesinde öğrencilerimizin başarıları 
bizler tarafından takip edilmektedir.

10) Not ortalaması düşük öğrencilere özel ilgi 
Fakültemizde not ortalaması 1.0’in altında olan öğrencilerimize özel ilgi 
gösterilmektedir. Aynı zamanda başarı oranı düşük dersler belirlenerek öğretim 
yöntemlerinde değişikliğe gidilmektedir.

11) Öğrencinin yönetime katılımı
Her sene seçilen öğrenci temsilcimiz, bizimle toplantılara katılarak, aldığımız 
kararlarda öğrencilerimizin de isteklerini dinleyerek olur. Böylece öğrencilerimiz de 
yönetime aktif olarak katılırlar.

12) İngilizce konuşma kulübü
Öğrencilerimizin İngilizceyi daha aktif kullanmaları için “İngilizce Konuşma 
Kulübümüz” belirlenen gün ve saatte öğrencilerimizle buluşmaktadır. Kulübümüz, 
öğrencilerimizin konuşma becerilerini geliştirirken aynı zamanda onlara yeni bir 
sosyalleşme imkanı da tanımaktadır. 

14) Ortak eğitim programları
Ortak Eğitim Programı; öğrencilerimizin staj ve bir dönemlerini birleştirerek, yaklaşık 
7 ay boyunca protokol imzalanmış iş yerlerinde fiilen çalışarak tecrübe edinmelerine 
olanak sağlamaktadır. Bu uygulama şekliyle firmalar öğrencilerimize normal stajlardan 
farklı olarak gerçek işler vermekte, öğrencilerimiz ise gerçek bir tecrübenin içinde yer 
alarak yetkinliklerini geliştirebilme, teorik bilgilerini pratiğe dökebilme ve iş hayatının 
dinamiklerini öğrenme şansı elde etmektedirler. Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi 
öğrencilerimiz yaklaşık 30 firma anlaşmasının bulunduğu Ortak Eğitim Programı 
ile, mezun olduklarında rekabet üstünlüğü elde ederek iş hayatına bir adım önde 
başlayabileceklerdir.

16) Akademik, sosyal ve kültürel öğrenci 
toplulukları 
Üniversitemizde öğrenci toplulukları ve bu toplulukların etkinlikleri, sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlerine yönelik mekanlar mevcuttur. Süreç, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından yönetilir. Ayrıca sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri yürüten ve 
yöneten idari örgütlenme mevcuttur. Gerçekleştirilen faaliyetler izlenmekte, ihtiyaçlar 
doğrultusunda iyileştirilmektedir. 2021-2022 döneminde aktif olan 66 öğrenci 
kulübümüz tarafından 184 etkinlik düzenlenmiştir.

17) Erasmus anlaşması
İşletme Fakültesinin 52 Erasmus anlaşması mevcuttur. Gerek Erasmus öğrenci 
hareketliliği gerekse de staj hareketliliği öğrencilerimizin mezun olduktan sonra 
istihdam edilmesinde önlerini açacak ve onları bir adım ileriye taşıyacak, onların 
geleceği için çok önemsediğimiz iki programdır.

15) Kariyer ve akademik başarı modülleri
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, öğrencilerinin iş hayatında onları bir adım öne 
geçirebilecek eğitimleri öğrenciyken almasını destekler. 

13) Mezunlarımızla uzun dönemli ilişkiler
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi, tüm bölümlerindeki öğretim elemanlarıyla 
mezunlarının yanında! Hatırlatma dersleri ve çok daha fazlası için QR kodu 
okutarak bizi Youtube’dan takip edin.

Yandaki karekodu okutarak ortak eğitim 
programlarımız hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Yandaki karekodu okutarak 
Erasmus anlaşmamız olan okulları görebilirsiniz.
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BURÇOLOJI
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Parıltınızdan güzüm kamaştı sevgili Koçlar. Tam 
anlamıyla ışıl ışılsınız. Sadece ışıltınıza bakarak bile 
Nisan ayının sizin için bol bol pozitif haber getireceğini 
söyleyebilirim. Ayın ilk gününe burcunuzdaki yeni ay 
ile başlıyoruz. Bu yeni ay size bol bol şans getirecek, 
yeni işlere adım atmanın tam sırası! Yeni işler demişken 
bunu sadece kariyer veya eğitim olarak görememekte 
fayda var. 5 Nisan’da, Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle 
parıltılarınız da renklenecek. Yeni insanlar hayatınıza 
girebilir. Zaten oldukça uzun süren bir kışın ardından 
baharın sıcak güneşine daha yeni kavuştuk. Aşk 
kokusuna daha çok yakışan bir mevsim de sanıyorum 
ki yoktur. Hali hazırda bir ilişki içerisindeyseniz 
ve kendinizi çukurlarla dolu bir yolda koşuyor gibi 
hissediyorsanız, sakinleşin. Çiçek açan tarlaları görmek 
üzeresiniz. Venüs sorunlarınızı çözmeye geliyor. 11 
Nisan’la birlikte ayın üçüncü haftasına giriş yapıyoruz. 
Merkür’ün de Boğa burcuna geçiş yapmasıyla, maddi 
durumunuzun da şanslı yönlerinize katıldığını 
belirtmek istiyorum. Deyim yerindeyse Nisan ayı sizin 
için tam olarak güllük gülistanlık geçecek.
Gelelim Mayıs ayına, bu ay birden fazla gezegen 
gerileme hareketi içinde bulunacak. Yani sanki bir çeşit 
geçmişi toparlama ve yeni yollar belirleme ayı olarak 
ifade edebiliriz.5 Mayıs’ta ay düğümlerinin 2022 yılına 
kadar Yay ve İkizlere geçmesi zaten mayıs gündeminizi 
başlı başına farklılaştırdığını sizlere hissettirecektir. 
Bu süreçte şaşırtıcı bazı haberler öğrenebilirsiniz. 
Kariyerinizde veya ekonomik anlamda güzel gelişmeler 
yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir parayı alabilmeniz 
ya da yeni bir iş ortaklığı içine girmeniz söz konusu 
olabilir. Mayıs ayı boyunca hedeflerinizi belirlemek 
kendinize yeni bir yol çizmek isteyebilirsiniz. Üzerine 
rahatça düşünebilmeniz için oldukça iyi bir ay bence 
Mayıs. Yaza doğru ufak adımlarla giderken, Mayıs size 
şansıyla gelsin, sevgili Koçlar. 

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Bu ay göbek adınız bereket olacak sevgili Boğalar. Altın 
yumurtlayan tavuk ayına geldiniz dersem yanılmış olmam 
sanıyorum. Henüz ayın ilk gününden, yani 1 Nisan’dan 
alacağınız bir şans var. Koç burcunda gerçekleşecek yeni 
ay sizin için bir kapıyı aralayabilir. Hayallerinize giden 
yolda daha sağlam adımlar atacaksınız. 5 Nisan Salı günü 
yönetici gezegeniniz Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle 
birlikte, bunu takip eden 27 gün boyunca tam bir sosyal 
kelebek olacaksınız. Bol bol yeni insanlarla tanışacak, 
yeni arkadaşlıklar kuracaksınız. Kim bilebilir belki de 
bu arkadaşlıklardan birisi aşka dönüşmeyi bekliyordur. 
Ayın ortalarına doğru geldiğimizde ise biraz daha 
dikkatli olmanız gerekecek. 15 Nisan’da Mars’ın Balık 
burcuna geçmesiyle birlikte bazı öfke kontrol sorunların 
yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi özellikle arkadaş 
ortamlarınızda zorlayacaktır. Pasif agresif tavırlarla 
arkadaşlıklarınızı bozabilirsiniz. Benim size önerim 
arkadaş ortamlarınıza biraz daha iyimser davranarak 
girmeniz olacaktır. Ayın 20’sinden sonra ise kelimenin tam 
anlamıyla bir ay boyunca sahne sizin! Güneş burcunuza 
geçiyor. Tadını çıkartın. Mutlu yıllar Boğalar! 
Biraz da Mayıs ayına değinelim. Bu ay yaptığınız işlerle 
veya ilişkilerde dikkat çekeceksiniz. Deyim yerindeyse, 
dikkatleri mıknatıs gibi üzerinize çekebilirsiniz. Uzun 
zamandır aklınızı kurcalayan bir konu hakkında netlik 
kazanabilir, biraz akışına bırakmak size iyi gelecek. Son 3-4 
senedir geleceğinizle ilgili planlarınız biraz bulanıklaşmış 
olabilir. Mayıs size bunları netleştirme şansı sunacak. Eğer 
uzun zamandır süregelen ve pek de mutlu olmadığınız 
bir ilişkiniz var ise, ilişkiniz ile ilgili yeni bir karar alıp; 
karşı tarafa rest çekebilirsiniz. Bu hareketinizle birlikte 
işler daha farklı bir şekilde ilerleyebilir. Ay düğümlerinin 
5 Mayıs sonrası İkizler ve Yay aksına geçiş yapmasıyla 
duygularınıza olan güveniniz iyice artacak. Mantığınızın 
değil, hislerinizin konuştuğu bir Mayıs dizi bekliyor 
Boğalar.

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Sevgili İkizler, gökyüzünün sosyal kelebekleri. Bu ay 
her zaman olduğu gibi sosyal hayatınızda parlıyorsunuz. 
Siz bu duruma zaten alışıksınız ancak. Bu ay çevreniz 
oldukça genişleyecek diyebiliriz. 1 Nisan günü Koç 
burcunda gerçekleşecek bir yeni ay. Bu yeni ay neredeyse 
gökyüzündeki bütün burçlar için şans getirecek. Size ise 
beklenmedik ama heyecan verici haberler getireceğini 
düşünüyorum. Biraz önce çevrenizin genişleyeceğini 
söylemiştim, bu genişleme sizi bazı şeyleri sorgulamaya 
götürebilir. Hayatınızdan çıkartmak istediğiniz insanlar 
varsa Nisan’ın ilk haftası tam sırası! 5 Nisan’da Venüs’ün 
Balık burcuna giriş yapmasıyla birlikte kariyerinizde 
güzel kapılar açılabilir. İnsanları etkilemek için 
sanatçı kişiliğinizi kullanmaktan kaçınmayın sevgili 
İkizler. Özellikle ayın ortalarında kendinizi işinize 
vermenizi tavsiye edebilirim. Emeklerinizin meyvesini 
de alacağınıza emin olabilirsiniz. Ayın sonuna doğru 
geldiğimizde ise Merkür, burcunuza geçiş yapacak. 26 
gün boyunca yönetici gezegeniniz sizin için “Hep destek, 
tam destek!” olacak. 
Sosyal kelebekler İkizlerle birlikte yazın habercisi 
Mayıs ayına geliyoruz. Bir öyle bir böyle olmakta sıra 
duygusallığa geldi. Fazlaca duygusal olduğunuz bir ay 
yaşayabilirsiniz. Bazı zamanlarda duygularınızı değil 
mantığınızı dinlemeniz gerekebilir. Bu da sizi biraz 
zorlayacaktır. Merak etmeyin siz her şeyin üstesinden 
gelirsiniz! Kontrolünüz dışında yaşanan gelişmeler ve 
dedikodular olabilir, bunlara pek de fazla kulak asmayın. 
Yeni planlarınız olsun ve yeni yollar içine girmekten 
korkmayın. 7 Mayıs’taki Akrep dolunayı ile birlikte iş 
hayatınız, kariyeriniz, sağlığınız, günlük rutinlerinizle 
ilgili değişiklik yapmak isteyebilir ve bu konuda 
harekete geçebilirsiniz. Beslenme, diyet ya da spor gibi 
hayatınıza yeni düzenlemeler sokmak isteyebilirsiniz. 
Size iyi geleceğinin düşündüğünüz şeyleri yapmaktan 
korkmayın. Eh, ne demişler: Değişmeyen tek şey 
değişimin kendisidir. Bomba gibi bir Haziran için şimdi 
alacağınız kararları dikkatle tartın. Güzel bir yaz sizi 
bekliyor İkizler!

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Bu ay Güneş resmen sizin için doğuyor Teraziler. Nisan 
sizin için öyle eğlenceli, öyle aktif geçecek ki güneş 
her sabah sizin için doğuyormuş gibi hissedeceksiniz. 
Ayın ilk günü meydana gelecek Koç yeni ayı ise bunun 
habercisi gibi. 1 Nisan’da gerçekleşecek bu yeni ay 
özellikle aşk hayatınıza yeni bir soluk getirecek. Eğer 
iyi gitmeyen bir ilişkinin içindeyseniz yeni ayla birlikte 
bu ilişkiye bir son verebilirsiniz. Yok ben yeni bir şeyler 
arıyorum derseniz de gözünüzü dört açın derim. Yeni 
girdiğiniz bir ortamda veya hep gittiğiniz bir yerde, 
ancak ilk kez gördüğünüz biri… Her iki durumda da 
önemli olan insanları fark etmeye istekli olmanız. Bu 
yeni insanın sadece aşk değil iş hayatınızda da size bir 
şeyler katabilme ihtimali var. 5 Nisan’da Venüs’ün balık 
burcuna geçmesi bu olayları destekliyor. Ayın ortalarında 
geldiğimizde ise çevrenizdeki insanlardan eşitlik 
anlayışınız için takdir toplayabilirsiniz. Bu günlerin 
devamında çizginizi bozmamanız sizin için önem 
taşıyor. Ayın son günlerinde yaşanacak İkizler ve Merkür 
birleşiminin de dengenizi bozmasına izin vermezseniz, 
mis gibi bir ay sizi bekliyor sevgili Teraziler.
Geldik yazın müjdecisi Mayıs ayına. Bu ay ufak tefek 
düzenlemelerle aklınıza takılan her sorun yoluna 
girebilir. Kendinize yapmak istedikleriniz adına bir 
liste hazırlamak isteyebilirsiniz. İstediğiniz şeylerin göz 
önünde olması motivasyonunuzu arttırabilir. 5 Mayıs’ta 
ay düğümlerinin İkizler ve Yay aksına geçmesiyle 
vereceğiniz kararlar sizleri hızlıca başarıya ulaştırabilir. 
Uzun zamandır hayatınızda bir değişiklik yapmamış 
olabilirsiniz ve şu an bir değişiklik fikri sizi ürkütüyor 
olabilir. Şimdi ise değişime açık ve değişimi isteyen 
yönünüzü ortaya çıkartabilirsiniz. Eski seçimlerinize 
kızmak ya da şikayet etmek yerine gerçekte istediğiniz 
şeylere odaklanmayı seçmek sizin yararınıza olacaktır. 
Değişiklik dedik evet ama bu dönemde yeni iş, aşk 
vs. başlamak sizi çok da tatmin etmeyebilir. İyi aylar 
Teraziler!

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Geldi bahar ayları… Gönül yaylarınız da bir gevşeme 
var mı sevgili Akrepler? Hazırsanız bu ay sizin 
için oldukça aksiyonlu geçecek diyebilirim. Koç 
burcunda yaşanacak yeni ay size iş hayatınızda şans 
getirecek. Hemen sonrasın da 5 Nisan’da Venüs’ün 
Balık burcuna geçmesiyle şansınız da aşk hayatınıza 
doğru yön alacak diyebilirim. Kendinizi bir anda 
delidolu bir aşkın içinde bulabilirsiniz. Bu anilik sizi 
biraz şaşırtabilir, anın tadını çıkarın! Ayın ortalarına 
geldiğimizde gündeminizdeki asıl konu “güven” 
olacak. Hem iş hem de özel hayatınızda bir süre bu 
konuyla ilgileneceksiniz diyebilirim. Sizin güveninizin 
sınanma ihtimali olduğu gibi size güvenen insanları 
da zorlamanız söz konusu olabilir. Bu durumdan en az 
hasarla kurtulmak için mantığınızı duygularınızdan 
önce dinlemeniz gerekebilir. Ufak öfke nöbetlerine 
dikkat edin Akrepler. Efsane bir ay sizinle olsun!
Mis gibi bir Nisan ayından sonra geldik Mayıs ayına. 
Bu ay sizleri ilgilendiren en önemli gökyüzü konumu 
7 Mayıs’ta gerçekleşecek olan akrep dolunayı olacak. 
Hayatınızda yeni bir durumu başlatabilir ya da eski 
bir ilişkiyi bitiriyor olabilirsiniz. Unutmamak lazım 
ki bir kapıyı kapatmadan diğerini açamazsınız. 
Bu ay sorumluluklarınız artabilir. Zaman zaman 
altında ezilmekten korksanız da her şeyin üstesinden 
geldiğinizi göreceksiniz. Bu durum ise kendinize 
duyduğunuz güvenin tazelenerek artmasına sebep 
olacak. Zaten bir sürü sorumluluk vardı üzerimde ve 
yorgundum dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden siz 
sormadan söyleyeyim. Şimdiki sorumluluklarınız daha 
kişisel denilebilir. Özellikle aşk, ilişkiler ya da aileniz 
ile ilgili konularda bunu daha fazla hissedebilirsiniz. 
Bu ay seçenekler arsında kaybolmamak adına 
hedeflerinizi ve öncelikleriniz doğru belirlemeniz 
gerecek. Doğru bir eğitim ya da kariyer planlaması 
sizlere çok fazla zaman kazandırabilir. Bol planlı bir 
ay sizi bekliyor Akrepler. Her kararınız doğru yola 
çıksın!

Sevgili Yaylar, baharın bütün sıcaklığı üstünüzde… 
Bahar sizin için, şimdi başlıyor. Nisan boyunca bütün 
sevdiklerinizle güneş gibi parlayacaksınız. Işıltınızdan 
rahatsız olanlar pek tabii olacaktır. Onlara gözünüzü 
kapayıp, yüzünüzü sevdiklerinize dönebilirsiniz. Aile 
hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlar var ise bu ay bunları 
çözüme kavuşturmanın tam zamanı olabilir. 5 Nisan’da 
Venüs’ün Balık burcuna geçmesiyle aşk hayatınıza da renk 
gelecek desem yanılmış olmam. Hali hazırda bir ilişkiniz 
varsa belki ufak tatil planları yapabilirsiniz. Bizim yerimize 
de eğlenin. Eğlence dolu planlar yapacağınıza hiç şüphem 
yok. Siz zaten baharın tadını nasıl çıkacağını biliyorsunuz. 
Yine de ayın ortalarında ağzınızdan çıkan sözlere dikkat 
etmekte fayda var. Herkesin biraz gergin olduğu yaklaşık 
bir haftalık süreç sizleri bekliyor. Onu da atlatırsanız yolun 
sonu bahar!
Biraz da Mayıs ayına uğrayalım isterseniz. Bu ay 
gündeminizde sağlıkla ilgili konular yer alabilir. Sağlığınızla 
ilgili problemleriniz varsa bunları çözebileceğiniz bir 
dönem olacak. Bu süre boyunca hizmet aldığınız kişilerle 
ilgili olan iletişimleriniz önem kazanacak. İletişimin 
önemini anladığınız, size neler kazandırabileceğini veya 
kaybettirebileceğini ilk elden deneyimlediğiniz bir ay 
olacak. Umarım nasıl kazandığınızı görürsünüz sevgili 
Yaylar. 7 Mayıs’taki Akrep dolunayı ile sağlığınıza 
göstermeniz gereken özen artabilir. Zihniniz çok dolu 
olabilir, bir şeyleri fazla düşünüyor olabilirsiniz. Biraz 
sakin olmakta ve rahatlamaya çalışmakta fayda var. Bu 
koşuşturmada kendinizi dinlendirmeyi unutmayın! 
Ayın özellikle ilk yarısı çalışma hayatınızın temposu 
oldukça artacak. Aya oldukça yoğun bir şekilde giriş 
yapıyor olacaksınız. Çok doğal olarak bu dönemde 
çalışma hayatınızda iş arkadaşlarınızla aranızda bazı 
sorunlar baş gösterebilir. Kendinizi burada kanıtlamak 
ve ön plana taşımak zorunda kalabilirsiniz. Bunun da 
üstesinden geleceksinizdir. Kısacası bu ay bazı zorluklar 
yaşayabilirsiniz. Pes etmeyin sevgili Yaylar!

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

Baharda bütün ağaçların çiçek açması gibi gelecek 
Nisan size sevgili Yengeçler. Üzerinizde bol bol 
şans ve bereket olacak. Henüz ayın ilk günü, 1 
Nisan’da gerçekleşecek yeni ayla birlikte beklenmedik 
gelişmelere hazırlıklı olun. Küçük bir önsezi diyelim, 
kariyerinizde yeni gelişmeler meydana gelebilir. Bu 
süreçte kariyerinize odaklanmanız ve sağlam planlar 
yapmanız gerekebilir. Hazır Koç dönemindeyken 
bu enerjiden yararlanmakta fayda var. Bu enerjiyi 
itici güç gibi düşünebilirsiniz. Bu kadar kariyerden 
ve çok çalışmaktan bahsetmişken, hobileriniz de bu 
dönemde gün yüzüne çıkabilir. İlginizi çeken bir sanat 
dalı varsa araştırmakta fayda var, kendinize uygun bir 
kurs bulabilirsiniz. Genellikle ters etkileriyle bilinen 
Merkür bile bu ay sizden yana olacak. 29 Nisan’da 
İkizler burcuna geçecek Merkür hayallerinize ve 
hedeflerinize giden yolda size destek olacak.
Biraz da Mayıs ayına uğrayalım.20 Mayıs’a kadar 
hayat sizi daha özel ve kişisel konularda bazı kararlar 
almaya götürebilir. Bu kararlar önemli olmakta 
birlikte üstesinden gelemeyeceğiniz gibi değiller. 
Sadece aldığınız bazı kararları kendinize saklamak 
isteyebilirsiniz. İster nazara inanın isterseniz 
adına başka bir şey diyelim. Yine de bazı planların 
gerçekleşmeden önce saklı kalmasının gücüne ben 
inanıyorum. Sizi de en azından bir kez denemeye 
teşvik edebilirim diye düşündüm. Zaten bazı 
durumlarda ise bunu yapmaya mecbur kalabilirsiniz. 
Eğer iş ortamınızda bazı gerilimleri olan biriyseniz 
bu ay artık daha net önünüzü görebileceksiniz. 
Kısacası yeni kararların tam zamanı. Bu dönemi iyi 
değerlendirip yeniliklere yelken açabilirsiniz. Eh ne 
diyelim rüzgarınız bol olsun Yengeçler!

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Özgüvenin sözlük anlamı sevgili Aslanlar. Bu 
ay sizin için şans ve mutlulukla dolup taşıyor. 1 
Nisan’la birlikte sizi engelleyen bütün iplerinizden 
kurtulacaksınız. Yeni başlangıçlar, dopdolu yaşanacak 
hayatlar için ilk gününüz o gün olacak. Geleceğiniz 
için kendi fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Zaten 
özgüveniniz sayesinde girdiğiniz her ortamda kendinizi 
belli ediyorsunuz. Şimdi, bunu lehinize kullanmanın 
tam sırası. Kariyer hayatınıza adım atmamış, henüz 
eğitim kısmındaysanız. Size de güzel haberlerim var. 
Yüksek lisans yapmak veya eğitiminizi yurt dışına 
taşımak istiyorsanız şimdi tam sırası. 15 Nisan’da 
Mars’ın Balık burcuna geçmesiyle birlikte savaşçı 
kişiliğiniz biraz daha kendini göstermek isteyebilir. 
Normalde size oldukça iyi gelen bu özelliğinizi biraz 
baskılamak isteyebilirsiniz. Öfke patlamalarına oldukça 
açık olduğunuz bu dönemde, öfkelenmek size destek 
değil köstek olabilir.  
Gelelim Mayıs ayına, bu ay hedefleriniz ve kariyeriniz 
oldukça önem kazanıyor. Beklentilerinizin artacağı 
bir döneme giriyorsunuz desem yanılmam sanıyorum. 
Çok yüksekten uçmamakla beraber beklentilerinizin 
karşılıksız kalmayacağını söyleyebilirim. Zaten 
fikirleriniz ve iletişim becerilerinizle, üstlerinizle olan 
diyalog biçiminiz ile son derece dikkat çekiyorsunuz. 
Bunların sonucunda kariyeriniz ile ilgili oldukça 
ilgi çekici gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda 
ışıldayacağınız bir süreç sizi bekliyor. 7 Mayıs’taki 
Akrep dolunayı ile birlikte ise biraz da özel hayatınız 
gündeme gelecek. Yani bu ay sizler için önemli bir ay, 
yaşamınız, aile hayatınız ve kariyer hayatınızla ilgili 
bazı kararlar alabilir ve bazı değişimler yapabilirsiniz. 
Bazı arkadaşlık ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. 
Böyle durumlarda hislerinize güvenmek sizi en doğru 
yola götürecektir. Hislerinize güvenmeye devam!

Nisan ayı yeniden filizlenmeniz için biçilmiş bir kaftan 
sevgili Başaklar. Hem kişisel hem de profesyonel 
hayatınızda büyük adımlar atmaya hazırlıklı olun. 
Attığınız adımların sonucu ise yüzünüzü tahmininizden 
fazla güldürebilir. Henüz ayın ilk gününden bir olayla 
başlıyoruz. 1 Nisan’da Koç burcunda gerçekleşecek 
yeni ay bahar dönüşümünü başlatırken sizin için de 
yeni başlangıçların kapısını açacak. Aynı zamanda 
dış görünüşünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız 
Nisan ayının 5’inden sonra, bütün ay boyunca 
yapabilirsiniz. 18 Nisan’la beraber hayal gücünüz 
oldukça ön planda olacak. Fikirlerinizin orijinalliği 
size yeni kazanç kapıları aralayabilir. Bu noktada hayal 
gücünüzü mantığınızla birleştirmeniz gerekecektir. 
Risk almaktan ziyade emeğinizin ekmeğini yiyeceksiniz 
desem yanılmış olmam sanıyorum. Genel olarak ay 
boyunca hedefleriniz için çabalayacaksınız diyebilirim. 
Şimdiden, elinize emeğinize sağlık.
Mayıs ayına geldiğimizde, hayata bakış açınız bazı 
değişimler yaşayabilirsiniz, ya da bunu yaşatacak bazı 
olaylar çevrenizde gelişebilir. Kendinizi ve duygularınızı 
gözden geçirdiğiniz ve bunun sonucunda yeni kararlar 
alabildiğiniz bir ay sizi bekliyor. Kariyer konularında 
da bazı değişimler veya gelişmeler yaşayabilirsiniz. 
Özellikle 5 Mayıs sonrasında kariyerinizde hızlı 
değişimlere hazırlıklı olmak isteyebilirsiniz. 20 Mayıs 
itibariyle Güneş’in İkizler burcuna geçmesiyle, Merkür 
ve Venüs de İkizler burcunda olacak. Bu ay elinize 
bir güç geçebilir. Bu gücü nasıl kullandığınız size 
mutlaka geri dönecektir, bunu unutmamakta fayda 
var. Kişisel enerjinizi ise daha yaratıcı girişimlere 
yönlendirebilirsiniz. Yönlendirmeleriniz meyvesini 
ise mutlaka yiyeceksinizdir. 13 Mayıs ile 25 Haziran 
arası ise Venüs Retro pozisyonunda olmasından dolayı 
kariyer ile ilgili konularınızı biraz daha bekletmekte 
fayda var. Sakin olmanız gereken bir ay sizlerle. İyi 
düşünceler Başaklar!

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Sosyalleşme zamanı sevgili Oğlaklar! Baharın gelişiyle 
birlikte içinizde çiçekler açıyor. Tabi ki birer işkolik 
olduğunuz için herkes parklara bahçelere koşarken 
eminim siz ofislere koşacaksınız. Yine de bir Oğlak akıp 
giden zamanın geri gelmeyeceğini her zaman bilir. İş 
hayatınızda bu ay parlayacaksınız zaten o yüzden biraz 
soluklanmayı unutmayın. Ailenizle aranızda ufak sorunlar 
varsa bu ay bunların üzerine gidebilirsiniz. Özellikle 
gelecekle ilgili yaptığınız planlarda, ailenizin size destek 
olduğunu görmek aranızdaki buzları eritmenin ilk adımı 
olacak. 11 Nisan’dan itibaren ise aşk hayatınız rayına tam 
olarak oturacak, yalnız 15 Nisan’dan sonra iletişim şeklinize 
biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Kendi içinizde 
yaşadığınız belirsizlikleri karşı tarafa yansıtmamak daha 
akıllı bir tercih olabilir. Yine de siz mantık kuşları daha 
iyi bilirsiniz tabi ki. Mantığınızın kazandığı bir ay olsun 
Oğlaklar! 
Mayıs size tam olarak çiçek gibi geliyor sevgili Oğlaklar. 
Bu ay aşk ilişkilerinde bazı gelişmeler olabilir. Yeni bir 
aşka yelken açabilir ya da var olan ilişkinizin temellerini 
sağlamlaştırabilirsiniz. Aynı zamanda yaratıcı olduğunuz 
bir ay da sizi bekliyor. Yeteneklerinizi veya hobilerinizi 
işe dönüştürmek için oldukça önemli bir süreç bunu 
değerlendirebilirsiniz. Hayatınızdaki önemli kişilerle 
fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu ayrılıkları tartışmaya 
dönüştürmemek sizin faydanıza olacaktır. Bu fikir ayrılığı 
yaşadığınız konu hakkında planlarınızı en azından ayın 
ikinci yarısına kadar bekletmekte fayda var. Zaten olaylar 
ayın ikinci yarısı sürpriz bir şekilde sizin lehinize sonuç 
alma odaklı gerçekleşeceği için sizin yapmanız gereken 
çok da bir iş kalmayabilir. Sadece iş birliklerinizi ayarlamak 
ve ilişkilerde denge unsuru olabilmek sizi doğru sonuca 
yönlendirecektir. Yolunuzun ışıklarla dolduğu bir ay olsun 
sevgili Oğlaklar.

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Bu ay sizi anlatmak için yazılmış bir ay gibi Kovalar. 
Her zaman çok yönlü olmanız bu ayla sizi birleştiren en 
büyük özelliğiniz diyebilirim. 1 Nisan’da Koç burcunda 
gerçekleşecek yeni ayla birlikte sosyalleşmenin tam 
da sırası! Söz konusu insan ilişkileriyken şansa pek de 
ihtiyacınız yok ama, şans kapınızı çalmışken açmamakta 
olmaz. Sosyalleşirken fırsatlara gözünüzü dört açmayı 
unutmayın sevgili Kovalar. 5 Nisan’da Venüs’ün 
Balık burcuna geçmesi romantik bağlarınızı daha da 
kuvvetlendirebilir. Venüs aşkı temsil etse de aslında, 
maddiyat hakkında da önemli ipuçlarına sahiptir. Bu 
süreç boyunca harcamalarınızın çetelesini tutmakta 
fayda var. Eh ayağı yorgana göre uzatmak lazım sonuçta. 
Ay sonu geldiğinde banka hesaplarınıza bakıp iç 
geçirmeye hiç gerek yok. Zaten ayın sonunda Merkür’ün 
İkizler burcuna geçmesiyle kendinizi sırılsıklam aşık 
bulabilirsiniz. İyi aylar Kovalar!
Gelelim Mayıs ayına, bu ay tüm gezegenlerin boğa 
burcunda hareket etmesiyle gündeminiz eviniz olacak 
diyebilirim. Bu konu hakkında yaşanacak değişimleri 
kabullenmekte zorlanabilirsiniz. 20 Mayıs’a kadar Güneş 
ve Merkür’ün Boğa burcunda olmasıyla birlikte odak 
noktanız ailevi ilişkiler, ailevi konular ve yaşam alanınızı 
olarak kalacak. Ebeveynlerinizle ilgili ya da eşinizle, 
çocuklarınızla ilgili bir durum söz konusu olabilir. 
Ailenizin içinde ufak bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz. 
Bu ay geçmiş aylardan sizinle gelen sorunların ardından 
biraz nefes alma zamanı diyebiliriz. Özellikle yolunda 
gitmeyen ve aksayan planlarınızı rayına sokabileceğiniz 
etkiler devrede olacak. Finansal konularınızın ön planda 
olacağı önemli bir zaman dilimi. Kararlarınızı verirken 
aşırı hırslı ve tutucu bir yapı sergilemezseniz, yolun 
sonunda gökkuşağını görebilirsiniz.

İçinizin güzelliği bu aya yansımış sevgili Balıklar. 
Nisan sizin için deyim yerindeyse masal gibi geçecek. 
Hiç beklemediğiniz gelişmeler bu ay sizi bulabilir. Ayın 
ilk haftası aynı zamanda gelecek planlarınızı gözden 
geçirmek için oldukça iyi bir zaman. Daha gerçekçi, 
daha detaylı planlar yapabilirsiniz. 5 Nisan’da Venüs’ün 
burcunuza geçmesiyle birlikte dış görünüşünüzde 
değişiklikler yapabilirsiniz. Bu değişiklikler, çevreniz 
tarafından algılanış biçiminizi de değiştirebilir. İlham 
perileri bu ay sizinle olacak sevgili Balıklar. Özellikle 
ayın ortalarında sanatsal işlerle uğraşmanız gerekirse 
şans sizinle olacak. İnsanların da sizinle çalışmaya 
hevesli olduğu bir dönem sizi bekliyor. 20 Nisan’dan 
sonra duygularınızı dengelemekte bazı sıkıntılar 
yaşayabilirsiniz. Bu süreçte özellikle öfkenizi kontrol 
edebilmeniz sizin yararınıza olacaktır. Unutmayın siz 
isterseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Mükemmel 
geçecek bir Nisan olsun sevgili Balıklar.
 Baharın güzelliğiyle geldiği Nisan ayından 
sonra yavaş yavaş yaza doğru geçiyoruz. Mayıs ayına 
hoş geldiniz, sevgili Balıklar. Denizlere kavuşmaya 
az kaldı diyebiliriz sanırım. Ayın ilk haftası bir şeyi 
başlamak için oldukça uygun bir zaman, bu süreçte 
yeni bir şeye başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir eğitime 
başlamak için oldukça doğru bir dönem. Bu eğitimi 
sadece iş veya eğitim olarak düşünmenize gerek yok. 
Uzun zamandır uğraşmak istediğiniz bir hobi hakkında 
da istediğiniz bir eğitimi alabilirsiniz. Bu zamanı iyi 
değerlendirmelisiniz. 13 Mayıs ile 25 Haziran arası 
Venüs Retro’su olmasıyla birlikte ev ve aile yaşımıza dair 
konular gündeminiz de olabilir. Bu ay önceliklerinizi 
belirlemeniz gerekebilir. Özellikle kariyerinizle ilgili 
geçtiğiniz yollar bu ay size bazı şartları beraberinde 
getirebilir ve risk alırken aynı zamanda bir şeyleri de 
feda etmek durumunda kalabilirsiniz. Hayatın size 
vermek istediği derse odaklanın sevgili Balıklar. 

BALIK
19 Şubat - 20 Mart

R A N A  P A K E R MUHABİR
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