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Bu sene Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümünü kutlayacağız. Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere ve gelecek nesillere armağan ettiği 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı, milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst 
düzeye çıktığı milli bayramımızdır. Bugün üzerimizde kötü emelleri olan düşmanlar 
o gün de vardı ve o gün de boş durmuyorlardı. Varlığımızı tamamen bitirmek ve Türk 
milletini tarih sahnesinden silmek için tüm güçleriyle savaştılar. Ancak tarihin hiçbir 
döneminde esaret altına alınamamış olan aziz Türk milleti, adeta küllerinden yeniden 
doğdu ve Kurtuluş Savaşını zaferle sonuçlandırarak kimseye boyun eğmeyeceğini 
tüm dünyaya bir kere daha gösterdi. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 29 Ekim 1923’te, ‘’Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir’’ ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkarma hedefi ile Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.
Ulu Önderimiz Atatürk, Cumhuriyet’in ilanını duyurduğu geceyi Nutuk adlı 
eserinde bizlere kendi sözleri ile anlatmıştır.
“Gece olmuştu... Çankaya’ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda 
beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa, 
Ankara’dan hareket ederken bunların Ankara’ya geldiklerini o günkü gazetede 
‘Bir Uğurlama ve Bir Karşılama’ başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle 
görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini 
anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa 
vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa’ya ve Fethi Bey’e de 
Çankaya’ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya’ya gittiğim zaman, 
orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar 
Milletvekili Ruşen Eşref Beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek 
sırasında: ‘Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz’ dedim. Orada bulunan arkadaşlar, 
derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket 
edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığım 
programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. Efendiler, görüyorsunuz 
ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara’da bulunan bütün arkadaşlarımı 
davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü, 
onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. 
Halbuki o sırada Ankara’da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, 
kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet’in ilan 
edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar.”
Türkiye halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet’in ilanını kutladı. 26 
Ekim 1924’te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet’in ilanının yüz bir pare top 

atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi.
Atatürk;
‘‘Efendiler, mecliste, Cumhuriyeti kabul kararı 29/30 Ekim 1923 gecesi, saat 8.30’da 
verildi. On beş dakika sonra, yani 8.45’te cumhurbaşkanı seçildi. Durum, aynı gece 
bütün memlekete bildirildi ve her tarafta, gece yarısından sonra, yüz bir defa top 
atılarak ilan olundu.’’
Cumhuriyet’in ilanı, yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Karar doğrultusunda 
29 Ekim 1924’teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu. Hariciye Vekaleti, 
2 Şubat 1925’te bir kanun teklifiyle 29 Ekim’in bayram olmasını önerdi. Teklif, 
Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan’da karara bağlandı. 
TBMM’de teklifin 19 Nisan’da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana 
“Milli Bayram” olarak kutlanmaya başlanmıştır.
Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetim şeklidir. 
Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 
Cumhuriyet yönetiminde söz mutlak suretle ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, 
kollamak ve daima yaşatmak her Türk vatandaşının en ehemmiyetli görevidir. 
Demokratik, laik, çağdaş, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
aziz milleti; bugün geldiği noktada, daha aydınlık yarınlara ancak Cumhuriyetle 
varabileceğinin de bilincindedir.
Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, sahip çıkmaya; 
Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve kazanımlarını el üstünde tutmaya devam 
edeceğiz. Gelecek genç nesiller olarak inanıyorum ki; Cumhuriyetimizi çağdaşlaşma 
hedefleri doğrultusunda çok daha büyük başarılarla taçlandıracak, çok daha büyük 
mesafeler kat edeceğiz.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal 
Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde 
ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. 
Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 
kutlu olsun.

İ L A Y D A  E Z G İ N

29 EKİM                                         
CUMHURİYET BAYRAMI

Kaynaklar; 

Atatürk, M.K. (1927). Nutuk. Elips Yayınları.
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Kaynaklar; 
https://www.haberturk.com/ankara-nin-baskent-olusunun-96-yil-donumu-ankara-nin-baskent-olmasi-nedenleri-nelerdir-2530532 

 https://www.posta.com.tr/kultur-sanat/ankara-ne-zaman-kac-yilinda-baskent-oldu-ankara-nin-baskent-olusunun-nedenleri-

nelerdir-2386711 

https://www.google.com/search?q=ankaran%C4%B1n+ba%C5%9Fkent+olu%C5%9Fu&rlz=1C1SQJL_

trTR917TR917&sxsrf=ALiCzsY-rKPzIlDEu4UaN_ThEd-7MXsAYA:1664830355297&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwje8sCv-MT6AhWRuIsKHbfzCt8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1517&bih=694&dpr=0.9

K Ü B R A  Ö N A L

13 EKİM 1923 ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU KUTLU OLSUN
Türkiye’nin en gelişmiş şehirlerinden biri haline gelen Ankara, 
13 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen tek 
maddelik yasayla Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur. TBMM tarafından 
başkent olarak kabul edilen Ankara’nın başkent oluşunun bu sene 99. yıl dönümü 
gerçekleştirilmektedir.
Tarihsel olarak bakıldığında, 13 Ekim 1923’te TBMM’de İsmet İnönü ve dört 
arkadaşının başkentin Ankara olması yönünde verdiği yasa önerisi kabul edilmiştir. 
Böylece Ankara, Türkiye Devletinin başkenti olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk ise,  “Büyük başarılar için büyük mekanlara gerek yok”  diyerek devletin 
merkezini Ankara olarak ilan etmiştir.
ANKARA NE ZAMAN, KAÇ YILINDA BAŞKENT OLDU?
Lozan Barış Antlaşması’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasının 
ardından İstanbul, 23 Eylül 1923 tarihi itibariyle tahliye edilmeye başlanmıştır. 6 
Ekim 1923 tarihinde ise İstanbul düşman işgalinden tamamen kurtulmuş olmuştur. 
Tüm bu yaşananların ardından da Türkiye’nin hükümet merkezi sorunu baş 
göstermiştir.
Gazi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü, Ankara’nın başkent olmasına ilişkin bir teklifi 
hazırladı ve bu tek maddelik kanun teklifi 9 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sunulmuştur.
13 Ekim 1923 tarihinde Meclis’te görüşülen kanun teklifinin kabul edilmesinin 
ardından Ankara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkenti olmuştur.
13 EKİM 1923 ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU ÖZETİ
23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açılmıştır. Milletin ve 
devletin bağımsızlığını koruma savaşı yine Ankara’da sürdürülmüştür ve sonuçta 
büyük bir zafer kazanılmıştır. 
Lozan Antlaşması gereği, 2 Ekim 1923’te İtilaf Devletleri İstanbul’u tamamen 
boşaltmıştır, 6 Ekim 1923’te şanlı Türk ordusu milletin büyük coşkusu içinde 
İstanbul’a girmiştir.
İstanbul’un kurtuluşu, bazı kimselerde devlet merkezinin burada kalması fikrini 
oluşturmuştur. Daha önce de merkez olarak Kayseri, Konya, Halep, Şam gibi 
kentler teklif edilmiştir. Fakat artık devlet merkezi meselesinin karara bağlanması 
ve kanunlaşması gerekmiştir. 
“Devlet merkezinin Ankara olması zaruridir”
İsmet İnönü, Ankara’nın “başşehir” olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini 

9 Ekim 1923’te Meclise vermiştir.
Tek maddelik kanun teklifinde, “Türkiye devletinin makarrı idaresi Ankara şehridir” 
denildi. Kanunun gerekçesinde “İstanbul, Türk milletinin müdafaa vasıtalarına 
mevdu olarak ilelebed korunacaktır. Devlet merkezinin Ankara olması zaruridir” 
ifadesi yer almıştır.
Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul 
edildi. Ankara’nın başkent olarak belirlenmesi Cumhuriyet’in ilanı için de bir adım 
olmuştur.
Ankara, bağımsızlık mücadelesinin zor günlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve arkadaşlarına karargâh olmuş, milli mücadelenin başarıya ulaşmasında tarihi rol 
oynamıştır.
Atatürk düşüncelerini “Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkenti Anadolu’da ve 
Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu.” sözleriyle ifade etmiştir. 
Böylece Türkiye’nin yeni başkenti Ankara olmuştur.
ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 6 ÖNEMLİ NEDENİ
• Bağımsızlık mücadelesi sürecinde Ankara’nın oynadığı siyasî ve stratejik rol, 

Ankara’nın başkent yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.
• Ankara, haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı olup bütün cephelere eşit 

mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği merkez olmuştur.
• Ankara’nın iklimi, ulaştırma araçları, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından 

daha uygun olduğu görülmüştür.
• Ankara’nın daha önceden işgale uğramamış olmasıdır.
• Ankara’nın İstanbul’a yakın olması. Bu sayede İstanbul’daki gelişmeleri daha 

yakından takip etme imkânına sahip olmasıdır.
• İstanbul’un siyasal ve toplumsal çevresine karşı duyulan güvensizliğin artmış 

olmasıdır.

13 EKİM 1923                                         
ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU
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Atılım Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış töreni 13 Eylül Perşembe 
günü Orhan Zaim Konferans salonunda gerçekleştirildi!  Mütevelli Heyet 
Başkanı Sayın Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Yıldırım 
Üçtuğ, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Bölüm başkanları,  ,akademik-idari 
personel ve öğrencilerin katılımı ile öncelikli olarak saygı duruşu ve istiklal 
marşı sonrasında törene başlandı.   Açılış konuşmasını yapan  Rektör Prof. 
Dr. Yıldırım Üçtuğ, üniversitemizin 25 yıllık başarı serüvenine değindi. 
Ayrıca, geçen sene almaya hak kazanılan kurumsal akreditasyon olmak üzere 
bölümlerimizin de kazandığı akreditasyonları dile getirdi.

Sayın Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ “Üniversitemizin kuruluşunun 25. yılını 
kutladığı bugünlerde ülkemiz ise Cumhuriyetin yüzüncü yılını kutlamaya 
hazırlanıyor. Orta Asya’da başlayıp Küçük Asya’da Cumhuriyetle taçlanan 
kadim uygarlığımızın ulaştığı bu en üst noktanın 100. seneyi devriyesini 
kutlayacağız hep birlikte” sözleriyle 2023 yılının önemine değindi ve “Bundan 
yüz yıl önce nasıl imkansızı başardıysak, hiç kuşkum yok ki, bu sefer de 
başaracağız. Çünkü büyük Atatürk’ün güvendiği ve Cumhuriyeti emanet 
ettiği aynı gençlik yine burada, aramızda, karşımızda. Ve bizim görevimiz, 
Atatürk’ün fikirlerinin sonsuz savunucuları olduklarına yürekten inandığım 
gençlerimizi önümüzdeki yüzyılda muasır medeniyet seviyesini belirleyecek 
bireyler olarak yetiştirmek.” Sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

YENİ DÖNEMİN AÇILIŞI KAMPÜSÜMÜZE DE YANSIDI!

Her ne kadar sonbahar mevsimine de girsek okulumuzun açılması biz 
öğrencilere bahar gibi geldi! Kampüsümüz, çimlerde oturup eğlenen, 
son dakika derse yetişmeye çalışan öğrenciler ve tabii ki ders sonrasındaki 
yorgunluğu üstünden atmak isteyip, kahvesini alıp sohbet eden öğrencilerle 
doldu!  Okulumuzu bu şekilde neşeli ve kalabalık bir şekilde görmek her 
birimizi çok mutlu ediyor! 

Aynı zamanda 2 Ekim Salı günü gerçekleşen Topluluk Tanıtım Günleri 
etkinliğimiz de çok eğlenceliydi ! Saat 09.30’da başlayan etkinliğimize 
öğrenciler oldukça ilgiliydi !  Eğlenmek ve dinlenmek isteyen arkadaşlarımız, 
etkinliğimizin parçası olan Konserimize de misafirimiz oldular ! 

Herkese başarılı bir akademik yıl diliyoruz!

S E N A  K A D I O Ğ L U

YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Kaynaklar; 

https://www.atilim.edu.tr/tr/home/news/5571/universitemiz-yeni-akademik-yila-torenle-basladi 
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Üniversitemizin Hukuk Fakültesinde eğitim alan Beyza BAYINDIR, Hazar 
BİLDİK, İlkem BİNBİRÇİÇEK, İzgi BİÇER ve Mehmet COŞKUN’un yer 
aldığı ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep MÜFTÜOĞLU’nun yürütücü olduğu, Hukuk 
eğitimi ve kariyerini uluslararası arenada yürütmek geliştirmek isteyen hukuk 
fakültesi öğrencilerinin bu imkanları öğrenmesi, fırsatlar hakkında farkındalık 
sahibi olması ve bunlardan faydalanması amacı ile proje gerçekleştirdiler. 

2021 yılının kasım ayında başlanılan proje, geçtiğimiz Mayıs ayında sonlandı. 
Toplamda 7 ay süren bu proje üniversitemizin ARGEDA-TTO tarafından 
desteklenerek hayata geçirildi. Projenin kapsam ile ilgili İlkem BİNBİRÇİÇEK’e 
göre “ulusal bir alan olarak düşünülen hukuk eğitimi ve kariyeri bilinen genel kanının 
aksine gerekli araştırmaların yapılmasıyla ve doğru fırsatların yakalanmasıyla 
uluslararası alanda da icra edilebilecek bir çalışma alanıdır. Bu noktada önemli olan 
kişinin kendine en uygun seçenekleri bulması ve onları değerlendirmesidir. Mevcut 
şartlarına göre kişiler kendilerine en çok hitap eden eğitim ve kariyer fırsatlarını 
bulup değerlendirdiklerinde istedikleri yurtdışı fırsatlarını elde edebileceklerdir‘’. 
Hazal BİLDİK ise hukuk öğrencisinde bulunması gerek özelliklerin, ‘’Yabancı dil, 
iletişim becerileri, grup çalışması yapabilme, yazım becerisi, yüksek lisans ve staj’’ 
olduğunu vurguluyor. ‘’Bir hukuk öğrencisinin uluslararası alanda çalışamayacağına 
dair ön yargı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirtmek istiyorum. Bu 
imkanlardan kendimize fırsat yaratabilmek için bize artı sağlayabilecek noktalara 
vurgu yapmak istedim.’’

Beyza BAYINDIR’a göre ‘’Proje kapsamında yapılan araştırma sonucunda 
Türkiye‘deki hukuk fakültelerinin öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek 
verecek ilgili birimlerin bu konuda yeterli çalışma yapmadığı görülmektedir. 
Üniversitelerin kariyer planlama birimleri, genellikle mühendislik, işletme 
vb. alanlarda eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamalarında destek 
veren etkinlikler düzenlemektedir. Hukuk fakülteleri için kariyer planlama 
birimlerinin etkin bir çalışma yürütmeyişi hukuk fakültesi öğrencilerinin kariyer 
planlarını yapmasını olumsuz etkilemektedir. Öğrenciler kendi potansiyellerini 
değerlendirememektedir. Bu da onların yanlış tercihler yapmalarına sebep 
olmaktadır.’’ Bu bağlamda İzgi BİÇER, “Ben bir hukukçu olarak ülkem dışında 

ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulmakta olduğumuz bir proje olduğunu 
ifade etmektedir. Ben de bu yazıda sizlere bu cevaplardan birine gidiş yolumuzu 
anlatacağım: Burs Programları. Bu çerçevede Jean Monnet Burs Programı, TEV-
DAAD yüksek lisans bursu ve Fulbright Bursu’nun ne olduklarından, bu burs 
programlarından nasıl faydalanılabileceğini anlatıyor.

Son olarak Mehmet Eren COŞKUN  birçok hukuk fakültesi mezunun merak ettiği 
fakat araştırırken karamsarlığa düştüğü bir konu yurtdışında hukuk diplomasının 
denkliğini sağlayıp, mesleğini avukat olarak devam ettirip ettiremeyeceği 
konusuna değinmektedir. Çoşkuna’a göre “Türkiye, Kıta Avrupası hukukuna 
tabii ve fakat Avrupa’da hukuk diplomalarımız tanınmıyor. Amerika için denkliği 
düşündüğünüzde, hukuk alanında yüksek lisansınızı Amerika’da yaptıktan sonra 
sadece belirli eyaletler için baro sınavlarına girebiliyorsunuz. Amerika’da üç yıllık 
hukuk eğitimi olan Juris Doktora yapıp istediğiniz eyalette baro sınavına girmek 
istediğinizde bu eğitim karşınıza yüksek fiyatlar çıkarmakta. Umut kırıcı bir giriş 
oldu ama peki Kanada’da hukuk diplomanızın denkliği hakkında hiç düşündünüz 
mü? Kanada, hukuk fakültesi bu açıdan umut barındıran bir liman mı? Gelin 
beraber inceleyelim’’ ifadeleriyle yazısına başlıyor ve yurtdışında hukuk fakültesi 
diplomasını kullanmak isteyen kişiler için nasıl yollar izlemesi gerektiğinden 
bahsediyor.

Proje kapsamında çalışan herkesi emeğinden dolayı tebrik eder ve başarılarının 
devamını dileriz.

HUKUK FAKÜLTESİ PROJE 
HABERİ

S E N A  K A D I O Ğ L U
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Duyu organlarımızın en önemlilerinden biri de gözdür. Gözlerimizi bir 
dakikalığına kapattığımızda bile günlük hayatımızın ne kadar zorlaştığını 
anlayabilir ve önemini çok rahat kavrayabiliriz. Ki bir ömür boyu görmeden 
yaşayan birçok insan var. 15 Ekim görme engeli olan insanların yaşamlarındaki 
zorlukları dünyaya hatırlatmak için “Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü” 
olarak kabul edilmiştir. 
Görme engelli bireyler günlük yaşamlarında çeşitli risklere karşı beyaz baston 
kullanırlar. Beyaz Baston kullanımı ise 1921’de Londra’da trafik kazası nedeniyle 
görme yetisini kaybetmiş bir fotoğraf sanatçısı olan James Biggs tarafından dış 
dünyanın kendisini fark etmesi adına bastonunu beyaza boyamasıyla başlamıştır. 
Bu uygulamayla birlikte gelen pozitif sonuçların etkisiyle Fransa’da Körler 
Örgütü 1931 yılında beyaz bastonun simgeleştirilmesinde karar kılmıştır. 
Böylelikle beyaz baston körler için bağımsızlaşma ve özgürleşme sembolü 
olmuştur. 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü kutlu olsun.

mekaniğinin anlanması için bu etkinlik bizim açımızdan çok önemliydi. Biz kendi 
alanımızdaki arkadaşlarımızla bu algının temelini oluşturmak istedik. Alanımızda 
olmayan ancak ilgisi olan arkadaşlarımıza da prensiplerimizi aktardık. Karşılıklı 
etkileşimin bolca olduğu bir etkinlikti.Tamamıyla bol keyif aldığımız bir etkinlikti 
kısacası. Bu eğitimlerimizin devamı da ileride gelmeye devam edecek. Dediğim 
gibi yeni kurulan bir topluluğuz ancak kurulduktan sonra katıldığımız projeler ve 
buna ek olarak bu ay ve sonraki aylar içerisinde düzenleyeceğimiz konferanslar 
seminerler planlarımız arasında. Güzel bir takımız, takım üyeleri arasında birlik ve 
yardımlaşma duygusu ağır bastığı için tamamıyla bir bütünüz diyebilirim”

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T

HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
TOPLULUĞU HABERİ

Kaynaklar; 

http://akil.akdeniz.edu.tr/15-ekim-dunya-beyaz-baston-gorme-engelliler-ve-guvenlik-gunu-kutlandi/ 

https://kirikkaleism.saglik.gov.tr/TR-45313/engelli-olmak-kusur-degildir---7-14-ocak-gorme-engelliler-haftasi.html 

15 EKİM 
DÜNYA GÖRME ENGELLİLER GÜNÜ 

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Topluluğu tarafından 24-25 Eylül ve 1-2 Ekim 
tarihlerinde düzenlene Ata Model Uçak Eğitimi, topluluğun Yönetim Kurulu 
üyelerinden Şevval Altan tarafından verildi. 
Kültür Müdürlüğü Çok Amaçlı Salonunda verilen ve dört gün süren eğitime onar 
kişilik gruplar halinde 40 öğrencimiz katıldı. 
Eğitimler hakkında bilgiler veren Şevval Altan şunları söyledi:  
“Türk Hava Kurumu Başlangıç Ata Model Model Uçak eğitimi adı altında 
benim önderliğimde eğitimini tamamlayan arkadaşlarım(35) sertifika almaya 
hak kazandı. İlk workshop deneyimimizin model uçak olmasının nedeni gerek 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Topluluğu olmamız gerek topluluk yeni 
kurulduğu için çoğunluğun bölümümüz öğrencilerinden oluşmasıydı. Birçok 
alan gibi havacılığın temeli de disiplinleri öğrenmekten geçiyor. Türk Hava 
Kurumunda daha önceden almış olduğum eğitimler doğrultusunda arkadaşlarıma, 
sabırla hareket edebilmeyi; zorluklar karşısında alternatif üretebilmeyi; temiz ve 
titiz çalışmanın gerek havacılıkta gerek günlük hayatta önemini ve aksi halde 
karşılarına çıkabilecek sorunları görmelerini istediğim ve çoğunun da yaptıkları 
en ufak bir hatanın daha sonrasında sorun yaratacağını fark ettiği eğlenceli 
bir çalışmaydı. Eğitimin ilk günü iskeleti oluşturduk, ikinci gün ise kaplama 
yaptık.Hayalimiz olan mesleğimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için soyut 
hesaplamaların ötesinde, elimizin malzemelerle bütünleştiği ve alternatif çözümler 
üretebileceğimiz somut gerçekliklerle çalışabilmemiz gerekiyor.Sabrın ve uçuş 

MUHABİR S E N A  K A D I O Ğ L U
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Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi ve ilk olarak 1 Eylül 
1982’de kutlandı. Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, 
Almanya’nın 1939’da Polonya’yı işgal etmesiyle 1 Eylül’de kabul edildi. 
Birleşmiş Milletler 7 Eylül 2001 tarihli bir kararla bu tarihi 21 Eylül olarak kabul 
etmiştir. Dünya Barış Günü ‘ün temel amacı; dünya çapında çatışma önleme bilincini 
artırmak ve barış için bir temel oluşturmaktır. Her yıl 21 Eylül’de BM merkezinde 
“Barış Çanı” çalınır. 
Herkes kimsenin kimseden üstün olmadığı, savaşın olmadığı, ten rengi, inancı, dili, 
ırkı ne olursa olsun barış ve huzurun olduğu bir dünyada yaşamak ister. Aslında 
herkesin birbiri hakkında böyle düşünceleri olsaydı dünyada kötülük olmazdı. 
Barışçıl bir gelecek umuduyla Dünya Barış Günü kutlu olsun.

21 EYLÜL                                               
DÜNYA BARIŞ GÜNÜ 

Kaynaklar; 

https://images.google.com

https://www.ntv.com.tr

https://www.cumhuriyet.com.tr

https://www.sozcu.com.tr

https://www.haberturk.com

https://www.wwf.org.tr
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DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

C E M  A L İ  S U N B U L

Kaynaklar; 

https://images.google.com

https://www.ntv.com.tr

https://www.cumhuriyet.com.tr

https://www.sozcu.com.tr

https://www.haberturk.com

https://www.wwf.org.tr

Kaynaklar; 

https://www.garantibbva.com.tr/blog/tasarruf-nedir

https://kulturveyasam.com/9-madde-ile-dunya-capinda-enerji-tasarrufu-calismalari/

8 A T I L I M  H A B E R  -  E Y L Ü L - E K İ M  2 0 2 2

1931 yılında Floransa’da bir araya gelen bu organizasyon, dünyada nesli tehlikede 
olan hayvan türlerine dikkat çekmek için Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan 
etti. Günümüzün temel amacı; dünyada insanlardan başka canlıların da olduğunu 
anlamak, onların yaşam alanlarına ve yaşam haklarına saygı duyarak yaşamak 
demektir. 
Hayvanlar hayatımızda çok önemlidir. Bazı hayvanların etini ve sütünü, bazılarının 
yumurtalarını ve derilerini kullanırız. Hayvanlar, çocukların bolca yemesi gereken 
süt, bal ve yumurta gibi yiyecekleri sağlar. Bunun yanında bazen hayvanlar da bizi 
takip eder. 
Hayvanları korumalıyız çünkü hayvanlar bilim dünyasında da çok önemlidir. 
Örneğin, uçaklar yapılırken uçan hayvanların kanatlarından numuneler alındı. 
Bunların dışında hayvanları vicdanen sevmeliyiz. Hem bizim hem de onların maddi 
ve manevi olarak birbirimize ihtiyacımız var. 
Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Tasarruf dediğimizde ilk aklımıza gelen genelde daha az harcama yapmak veya bir 
köşeye para atmak gibi şeyler gelmektedir ama şunu bilmeliyiz ki tasarruf sadece 
bunlardan ibaret değildir. Kısaca tasarrufu tanımlayacak olursak; doğal kaynakların 
bilinçli tüketilmesi, günlük enerjimizin doğru kullanılması, eşyalarımızı düzgün 
kullanmak veya kişisel finansımızı doğru yönlendirmek gibi tanımlar kullanabiliriz. 
Günümüzde dünyaca tasarruf yapmak için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlardan 
bazıları; yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, enerji kaynaklarını tasarruflu 
kullanmak, ulaşımda karbon ayak izini azaltmak, çöp ayrıştırması yapmak, yeni 
nesilleri daha da bilinçli kılmak, daha az elektronik eşya kullanmak aynı şekilde 
kullanılan eşyaların daha fazla enerji tasarrufu yapan modellerini tercih etmek, son 
olarak faaliyet göstermeyen eşyalarımızı farklı bir alanda kullanmak diyebiliriz.
Pekala, bu konuda ben ne yapabilirim sorusunu kendinize sorduğunuzu duyar 
gibiyim. 
Günümüzde son derece önem taşıyan bu konuda bilinçli olmalı ve günlük 
hayatınızda bunu sergilemelisiniz buna ek olarak da çevrenizde bu konuda bilinçsiz 
olan kişileri aydınlatabilirsiniz.

31 EKİM DÜNYA TASARRUF GÜNÜ

MUHABİR S A R A  A L A R A  G Ü N E Ş
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Ulusularası “Şiddete Hayır” günü olarak kabul edilen 2 Ekim, Mahatma Gandhi 
tarafından sosyal adalet ve eşitsizlik gibi halkın temel haklarını savunması ve 
mücadele etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Şiddet içermeyen direniş olarak da bilinen 
“Şidette Hayır” günü, sosyal ve politik değişim sağlamak için fiziksel ve psikolojik 
şiddeti reddetmektedir. Şiddet ,hayatın her alanında karşılaşabileceğimiz, güç ve 
baskı uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden 
olan bireysel veya toplu hareketlerin tümüne verilen isimdir. Fiziksel şiddet, 
psiklojik şiddet, cinsel şiddet, duygusal şiddet ve ekonomik şiddet gibi şiddetin 
farklı türlerini görmekteyiz. Fiziksel şiddet, kaba kuvvetin kullanılarak; itmek, tokat 
atmak, ısırmak, eşya fırlatmak gibi fiziksel kuvvetin uygulanmasıdır. Psikolojik 
şiddet, duygusal istismar olarak da bilinmekte, duygusal olarak kişiyi aşağı çekmesi; 
zorlamak, bağırmak,öfkelenmesi psikolojik şiddete örnektir. Günümüzde de 

kadına şiddet haberleri  gerek fiziksel gerek sözlü olarak gün geçtikçe artmasıyla 
beraber, şiddete yönelik projelerin arttığını da görmekteyiz. Şiddete maruz kalan 
kadınları korumak amacıyla bu sosyal yardım projeleri kadınlara daha güvenli bir 
hayat sunmaktadır. Kadın Dayanışma Vakfı, Sabancı Vakfı gibi vakıflar büyük 
ölçekte kadına şiddet başlığı altında sosyal sorumluluk projeleri üretmektedir. 
Şiddetsiz bir dünya için ve şiddet eylemlerinin gerçekleştirilmemesi amacıyla 
“Şiddete Hayır” günü oldukça önemlidir.

B E R S U N  M E L İ S A  T A N

DÜNYA ŞİDDETE HAYIR GÜNÜ

Kaynaklar; 
https://www.tekcan.av.tr/kadina-siddet-ve-siddetin-turleri/ 

https://www.once.org.tr/siddet-nedir/ 



10 A T I L I M  H A B E R  -  E Y L Ü L - E K İ M  2 0 2 2

MUHABİR Ö Z G E  T E Z C A N

27 EYLÜL                               
DÜNYA TURİZM GÜNÜ

Kaynaklar; 
https://www.osmed.com.tr/turizm-nedir/
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Turizm_G%C3%BCn%C3%BC

“Turizm ” Latince “Tornus” kelimesinden gelmektedir. Anlamı “dönme hareketi” 
dir. İngilizce “tour”(tur) ve “touring” (Turing) de bu kelimeden türemiştir. “Tour” 
dairesel bir hareketi; bazı yörelere yapılan ziyaretleri, iş veya eğlence amacıyla yapılan 
yer değiştirmeyi ifade etmektedir.
Turizmin değişik tanımları vardır. Dünya Turizm Örgütü (WTO) turizmi şöyle 
tanımlamaktadır:“Turizm; sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir 
uğraşıda bulunmamak şartı ile bireylerin geçici süre konaklamalarından doğan olay 
ve ilişkilerin tümüdür.”
Tanımda sözü edilen konaklamalar, kazanç sağlama amacına yönelik değildir. 
Konaklama geçici bir süre içindir, geziyi yapan ve konaklayan kişi bir süre sonra 
yaşadığı yere döner. Öğrenim amacıyla uzun süreli konaklamalar, iş arama amacıyla 
yapılan geziler turizmin kapsamına girmemektedir.
Turizm Nasıl Ortaya Çıktı?
Turizmin doğmasına neden olan olaylar şunlardır:
• İnsanların eğlenme ve dinlenme istekleri,
• Sağlık veya hava değişimi için yer değiştirmeler,
• Spor, sanat ve kültürel etkinlikler,
• İnceleme ve araştırma için yapılan geziler,
• Kutsal sayılan yerleri ziyaretler,

• Kongre veya toplantılar,
• İş için yapılan geziler.
Turistlerin her türlü gereksinimlerini karşılamak üzere yapılmış işletmelerin tümüne 
ağırlama endüstrisi adı verilir.
1980 yılından bu yana Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen 27 Eylül Dünya 
Turizm Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih, 27 Eylül 1970’te belirlenmiş ve 
1980’den günümüze kadar gelmiştir. Dünya Turizm Günü’nün amacı, uluslararası 
toplumlar için turizmin önemini vurgulamaktadır. Turizm’in sosyal, kültürel ve 
ekonomik değerler üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir. 
Dünya Turizm Örgütü, Ekim 1997’de İstanbul’da düzenlenen 12. oturumda her yıl 
bir ülkenin bugüne ev sahipliği yapmasına karar vermiştir. Ekim 2003’te Çin’in Pekin 
kentinde düzenlenen 15. oturumda ise ev sahipliği ile ilgili coğrafi sıraya uyulması; 
2006’da Avrupa’da, 2007’de Güney Asya’da, 2008’de Amerika’da, 2009’da Afrika’da, 
2011’de ise Ortadoğu’da olması kararlaştırılmıştır. 27 Eylül’ün Dünya Turizm Günü 
olarak kutlanmasını Nijeryalı Ignatius Amaduwa Atigbi önermiştir.
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FETHİYE ÖLÜDENİZ
Ölüdeniz Fethiye’nin küçük kasabasıdır. Fethiye şehir merkezine 13 km, 
Hisarönü’ne 4 km, ünlü Çalış Plajı’na 18 km mesafededir. Türkiye ve Avrupa’nın 
popüler tatil beldelerinden biri olan Ölüdeniz aynı zamanda “Blue Lagoon” 
olarak da bilinir. Muhteşem denizi ve benzersiz manzarasıyla bölgeyi popüler 
kılmaktadır. Turistler tarafından dünyanın en çok fotoğraflanan plajlarından 
birisidir. Ölüdeniz, plaj tarafında otel ve pansiyonlar ile restoranlar ve barlar ile 
dolu bir sahil beldesidir. Ölüdeniz yamaç paraşütçüleri tarafından dünyaca ünlü 
ve popüler olan uçuş noktası olan Babadağ’ın eteklerindedir. Harika manzarası 
ve hava şartları ile dünyanın en iyi yamaç paraşütü yerlerinden birine sahiptir.
Ölüdeniz plajı iki bölümden oluşur. Denize doğru bakarken solda kalan kısım, 
Belcekız olarak adlandırılan bir kumsala sahiptir. Diğer kısım ise Ölüdeniz 
olarak bilinen Lagun kısmıdır. Ölüdeniz ulusal bir rezerv olarak korunmaktadır. 
Rüzgarlı günlerde ve fırtınalarda bile burada deniz, havuz olarak sakin durur. 
Ölüdeniz suyu ve plajıyla dünyanın en iyi 5 plajı arasında yer almaktadır. 
Ölüdeniz’in havası yaz aylarında 40 C dereceye kadar yükselir, ancak ortalama 
sıcaklık 35-37 C derece arasında geçer. Kışlar serindir ama soğuk değildir. Ocak 
ayında ortalama sıcaklık 13-14 C derece civarındadır. Mayıs ayından itibaren ise 
ısınan hava ile deniz suyunun tadını çıkarabilirsiniz.
Ulaşım: Beldeye kara, deniz ve havayolu ile kolayca ulaşmak mümkündür. 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerden Fethiye ilçesine düzenli otobüs 
seferleri yapılmaktadır. Hava yolunu tercih ederseniz en yakın havalimanı 55 
km uzaklıktaki Dalaman Havalimanıdır. Fethiye Ölüdeniz arası 14 km olup 
Fethiye’den beldeye düzenli ulaşım imkanları vardır.

GEZİ KÖŞESİ

Kaynaklar; 

http://www.fethiye.gov.tr/ludeniz03-12-2012 

https://www.fethiye-turlari.com/oludeniz-hakkinda/ 

Ö Z G E  T E Z C A N
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Su Kirliliği
Son yıllarda dünyamızı tehdit eden en büyük sorunlardan biri de su kirliliğidir. 
Yaşamamız için en büyük gereksinimlerimizden olan ve bazı canlıların yaşam alanı 
olan suyun önemi hayat için çok büyük. Yaşam olanı su olan canlılar için yaşamları 
büyük oranda kısıtlanmakta ve tür çeşitlerinin de azalmasına hatta yok olmasına 
sebep olmaktadır. Suların %10’unun canlı çeşitlerine ev sahipliği yaptığı gerçeği ile 
de su kirliliğin sebep olduğu diğer sonuçlar da hayat kalitemizi düşürmektedir. Bu 
durum doğal yollardan ya da dış müdahaleyle de oluşabilmektedir. Su kirliliğini 
önlemek adına bilinçli olarak hareket edebilir ve çeşitli önlemler alınabilir.

İklim Değişikliği
İklim belli bir bölgede uzun dönemde gözlemlenen meteorolojik sürecin etkisinde 
oluşmaktadır. Son yıllarda iklim değişikliğinin doğaya verilen zararların etkisiyle de 
dünyanın her yerinde meydana geldiği gözlemlenmektedir. Küresel ısınma günden 
güne dünyanın olması gereken dengesini ve düzenini bozmakla birçok alanda 
zarar teşkil etmektedir. Doğal sürecin haricinde insan etkilerinin olumsuzlukları bu 
konuda da büyük etkide yer almaktadır.
Küresel ısınmanın etkilerinde buzulların erimesi, kuraklık gibi ciddi problemler 
somut olarak görülebilmektedir. Beraberinde daha çeşitli doğal sorunların oluşmasına 
da ön ayak olabilmektedir. Bu durumun doğaya olan etkisi her anlamda tehlike arz 
etmektedir. Canlı hayatını tehdit etmekte ve etkileri gözle görülebilir durumda 
olmaktadır. Biyolojik, ekolojik dengenin de bozulmasıyla tür çeşitliliklerinin 
azalmasına sebep olmaktadır.
Bu bağlamda doğamızı koruyarak gelecek nesillere bırakacağımız bu dünya için 
bilinçli hareket edip önlem alarak bu durumun önüne geçilerek daha iyi bir dünya 
mümkün kılınabilir.

Kimyasal maddeler, atıklar veya doğal yollarla meydana gelen bu kirliliğin 
sularımıza karışması günden güne artmaya devam etmekte ve  zaten tükenmekte 
olan kaynakların iyice kısıtlanmasına neden olmaktadır. Su kirliliğinin sonuçları 
günümüzde neredeyse her konuda zorluğun temel sebebi haline gelmektedir. 
Dünyanın birçok yerinde su kaynaklarının tüketimi konusunda riskli olduğu da 
bilinmektedir. Bu durumu önlemek adına, su kaynaklarının bu şekilde tüketilerek 
birçok konuda tehlike teşkil etmesini engellemek için birçok kurumun desteği ile 
çeşitli projeler ve yapılan kampanyalarla birlikte doğayı korumak daha mümkün 
hale gelebilir ve geleceği riske atmak yerine güvenceye almak sağlanabilir.

Kaynaklar; 

https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/ayak_izinin_azaltilmasi/su/

https://wefa.org/tr/su-kirliligi/

https://www.milliyet.com.tr/gundem/iklim-degisikligi-depremi-tetikliyor-6533060

ÇEVRE KÖŞESİ

D E N İ Z  İ N C E S U
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23 Eylül ekinoksu ile sonbahar mevsimi başlayacak. 
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde olacak şekilde yılda iki kez Güneş’ten gelen ışınlar 
Ekvatora dik düşer. Bu durum her yerde gece ve gündüzün eşit olmasına sebep 
olur. Gökyüzünde gerçekleşen bu olaya Ekinoks denir. 21 Mart tarihinde ilkbahar 
ekinoksu gerçekleşir ve sonucunda Kuzey Yarım Küre’de bu tarihten itibaren 
gündüzler uzamaya başlar. 23 Eylül tarihinde ise sonbahar ekinoksu yaşanır ve Kuzey 
Yarım Küre’de geceler bu tarihten itibaren uzamaya başlar. Aynı zamanda bahsi 
geçen tarihler Kuzey Kutup Noktasında 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktasında 

Günümüzde mutfak kültürünün önemli bir ögesi haline gelen kahve , dünyanın 
dört bir yanında heyecan dolu festivallere de konu oluyor. Bu yıl Bilkent Center’da 
sekizincisi düzenlenen “Kahve Festivali” ülkemizde kahve severleri buluşturuyor. 
23 Eylül Cuma günü katılımcılarına kapılarını açan festival, 25 Eylül Pazar günü 
düzenlenecek Adamlar konseri ile kahvesevenlere veda ediyor. Bilkent Sanat 
Festivali, birbirinden eğlenceli organizasyonlar ve atölye çalışmalarıyla  kapılarını 
açıyor. Festival direktörünün Burcu Bozkaya Şener’in üstlendiği kahve festivalinde 

ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

bu yıl yüz on bir kahve firmasının katılımıyla birlikte kahve atıklarının gübre olarak 
kullanılacaktır.Ziyaretçiler Türkiye’de alışık oldukları kahvelerin yanı sıra Peru, 
Endonezya, Brezilya gibi farklı kültürlerin eşsiz tatlarını da deneyimleme şansına 
sahip oluyorlar. Bülent Ortaçgil, Melike Şahin ve Adamlar grubu da festivale 
konserleri ile birlikte renk katacaklar. Bilet almak isteyenler organizasyonun internet 
sayfasından veya Festival alanındaki gişelerden biletlerini alabilirler. Şimdiden iyi 
eğlenceler. 

Kaynaklar; 

https://www.cnnturk.com/yasam/ekinoks-ne-zaman-hangi-gun-gece-gunduz-esitligi-ayin-kacinda

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-gece-gunduz-esitligi-icin-geri-sayim-sonbahar-ekinoksu-nedir-42141348/2

https://univerlist.com/tr/blog/en-uzun-gece-21-aralik-ekinoksu-nedir/

B E R S U N  M E L İ S A  T A N 

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSU

  ANKARA KAHVE FESTİVALİ
MUHABİRB A Ş A K  G Ö K T A Ş
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SİNEMA - DİZİ KÖŞESİ
Film Adı: Happy Together 

Büyük Oyunu / 1 Perde 
Film Türü: Drama - Romantizm

Yönetmen: Kar-Wai Wong
Oyuncular: Leslie Cheung, Tony Chiu-Wai Leung

Vizyon Tarihi: 17 Mayıs 1997
Süre: 96dk

Özet ve Detaylar:
 Sinemanın ünlü yönetmenlerinden Kar-Wai Wong’un en çok bilinen ve sinematografisini sergilediği eserlerinden biri olan “Happy Together” eşcinsel 
çiftimizin arasında yaşanan duygu dolu aşk ve yolculuk serüvenini seyircilere sunuyor. Çıktıkları yolculuk esnasında ilgilerini çeken bir lamba üzerinde 
bulunan şelaleyi bulmak için hayal kurmaya başlarlar fakat yaşanan hadiseler kurdukları hayale gölge düşürmüştür. Seyir boyunca yönetmen’in bize 

sunduğu aşk ve tutkunun yarattığı saplantının ne kadarda tehlikeli olabileceğini tüm çıplaklığıyla gözlemleyebiliyoruz.

Film adı: Top Gun Maverick 
Film Türü: Aksiyon - Drama

Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles Teller

Vizyon Tarihi: 27 Mayıs 2022
Süre: 130dk

Özet ve Detaylar:
Seksenli yılların gözdesi olan “Top Gun” filminin devam filmi bu sene izleyicilerle buluştu. Başına buyruk karakterimiz Maverick zamanın kışına 
ayak uydurmaktan ziyade halen iç dünyasında yaşarken aniden kendi kendisini yansıtan bir öğrenci grubunun başında bulur. Aksiyon görüntüsü ile 
izleyicilerini heyecanın dorukları yaşatan bu film gökyüzünde çekilen gerçek sahneleri imkansızı başarıyor. Set ekibi ve oyuncuların fizik kurallarına karşı 

gelen hamleleri seyirci için filmi çekici bir hale getiriyor.

Dizi Adı: Rehearsal 
Türü: Belgesel – Komedi 
Creator: Nathen Fielder

Oyuncular: Nathen Fielder, Journey Baker, Anna Lamadrid
Vizyon Tarihi: 2022

Süre: 30dk
Özet ve Detaylar: 

Yaptığı işler ile zihninizin ufuklarını aydınlatacak, yaşanan olayları sorgulatıp ağzınız açık bir şekilde izleyeceğiniz bir iş. Nathen yaptığı yeni proje ile 
adeta bir kurtarıcı melek gibi sorunlarınıza yardımcı oluyor. Çözemediğiniz problemleriniz için size önceden durumun prova imkanını sunarken hiçbir 

engel tanımıyor. Yaşanabilecek bütün olasılıkları hesaplamaya çalışan Nathen yardımına başvuran insanlar için imkansızları başarıyor.

Filmin Adı: Nope
Film Türü: Korku – Gizem – Bilim kurgu
Yönetmen: Jordan Peele
Oyuncular: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Brandon Perea
Vizyon Tarihi: 22 Temmuz 2022
Süre: 130dk
Özet ve Detaylar: 
Komedi türündeki içerikleriyle bilinen Jordan Peele, son dönemde seyircilerini şaşırtarak yaptığı korku ve gerilim türündeki eserleri sayesinde 
yakaladığı başarının ardından bu yaz bizlere sunduğu yeni filmi ile çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Gökten düşen bir nesne sonucu babalarını 
kaybeden Haywood kardeşler imkansız görüntüyü yakalamak uğruna yola koyulurlar. Basit bir UFO filmi gibi gözüken ama işlediği temalar sayesinde 
anlatımını güçlü tutmayı başarabilen bu film seyircilerine ilgi çekici ve gerilim dolu anlar yaşatıyor.

Dizi adı: Love, Death & Robots
Türü: Kısa - Animasyon 
Creator: Tim Miller
Vizyon Tarihi: 2022
Süre: 15dk
Özet ve Detaylar: 
Bilim kurgu, fantezi, korku ve komedi türlerinde eserler içeren bir animasyon, kısa öykü koleksiyonu. Her sezonu ile animasyon kalitesinin gerçekliği 
izleyenleri hayran bırakıyor. Her türlü janradan, insanların beğenebileceği farklı içeriklere sahip olan bu dizi işleyişiyle de göz dolduruyor.

Dizi adı: War of the Worlds
Türü: Drama – Gizem – Bilim kurgu
Creator: Howard Overman
Oyuncular: Lea Drucker, Gabriel Byrne, Bayo Gbadamasi
Vizyon Tarihi: 2019 - 2022
Süre: 49dk
Özet ve Detaylar: 
Uzaylılar tarafından yaşanan istila yüzünden dünyadaki insanlığın büyük bir çoğunluğu ortadan kalkar. Şans eseri hayatta kalmayı başaran ana 
karakterlerimiz dizi boyunca karşı karşıya geldikleri olaylar sonucunda insanlık kavramını sorgulatan bu yeni dünya ile yüzleşirler.
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Yazar: José Saramago
Kitap: Körlük
Sayfa sayısı: 331

Özet: Portekizli usta yazar José Saramago’nun kaleme aldığı bu eser toplumsal birlikteliğin bitişi ve direnişi 
arasındaki ince çizgiyi bizlere gösterirken aynı zamanda umudun ne kadar önemli olduğunu bizlere yansıtıyor. 
Hikayemiz, trafikte ilerleyen bir adamın ansızın görme duyusunu kaybetmesiyle başlar fakat bu bildiğimiz bir 
körlük değildir. Karakterimizin söylemine göre sanılanın aksine bu karanlığın hakim olduğu değil, her şeyi içine 
alan yoğun bir sis gibidir. Doktorların teşhis edemediği bu hastalık zamanla bir salgına dönüşür ve ardından kaosu 
tetikler. Bu eseri sayesinde Nobel Edebiyat Ödülünü almaya hak kazanan yazarımız aynı zamanda da eseri kendi 
kaleminden senaryolaştırıp beyaz perdeye yansımasına yardımcı olmuştur.

Yazar: Zülfü Livaneli
Kitap: Kardeşimin Hikayesi
Sayfa Sayısı: 330

Özet: Ülkemizin önde gelen sanatçılarından olan Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı, aşk ile gizemin bir arada 
olduğu bu etkileyici eser sürükleyici anlatımı ve akıcı hikayesi ile okuru kitabın içine çekiyor. Sakin bir balıkçı 
köyünde işlenen gizemli bir cinayet sonrasında tanışan karakterlerimiz kendilerini karanlık bir girdap içerisinde 
buluyor. Her sayfada yeni bir cevaba ulaşan karakterlerimiz bize sabırsızlıkla çözmek isteyeceğimiz bir yolculuk 
sunuyorlar. Aşk ile şüphenin bir arada olduğu bu büyüleyici roman, içinde bulunan gizemleri aydınlattıkça sizinde 
okuma zevkinizi arttıracak.

Kaynaklar; 

https://www.imdb.com/

KİTAP ÖNERİSİ
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6 EKİM                                        
DÜNYA SEREBRAL PALSİ GÜNÜ

Kaynaklar; 
https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/serebral-palsi/
https://www.aile.gov.tr/erzurum/haberler/6-ekim-dunya-serebral-palsi-farkindalik-gunu/#:~:text=6%20Ekim%20
D%C3%BCnya%20Serebral%20Palsi%20Fark%C4%B1ndal%C4%B1k%20G%C3%BCn%C3%BCnde%20
%C3%A7e%C5%9Fitli%20etkinlikler%20d%C3%BCzenleniyor,ye%C5%9Fil%20renkle%20simgele%C5%9Ftirilen%20
etkinlikler%20yap%C4%B1l%C4%B1yor.

Serebral Palsi rahatsızlığı diğer adıyla beyin felci, vücut ta ki kasların hareketini, 
duruşunu ve durumunu etkileyen bir çeşit fiziksel engellilik durumu diye kısaca 
tanımlayabiliriz. Bu rahatsızlık genelde bireyin bebekliğinde veya çocukluğunda 
ortaya çıkmaktadır. Dünyada yaklaşık 17 milyon serebral palsili bulunmaktadır.
Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. Serebral 
palsinin kesin bir tedavisi olmasa da bazı destekleyici yöntemler geliştirilmiştir. 
Hastalık ile farkındalık yaratma amacıyla 6 Ekim Dünya Serebral Günü ilan 
edilmiştir. Bu günü simgeleştirmek için yeşil renge vurgu yapacak şekilde etkinlikler 
düzenlenmektedir. Aynı zamanda kişiler yeşil elbiseler giyip, takılar takar ve 
bulundukları ambiyans da yeşile ağırlık verilir. Siz de küçük dostlarımıza destek de 

bulunmak için 6 Ekimi önemseyebilir, bu önemli günde onların yanında olup destek 
verebilirsiniz.



Üniversitemizde eğitim gören Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. Sınıf öğrencisi 
Nedim Ülkü geçtiğimiz ağustos ayında aramızdan ayrılmıştır. Derslerine 
olan ilgisi ve başarısıyla, enerjisiyle, atılgan ruhuyla her zaman kalbimizde 
hatırlayacağız. Aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşamakla birlikte 
Ülkü ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. 
Arkadaşlarının Gözünden Nedim;
Hasan Can Çoruh: Nedim cana yakın, araştırmayı seven, karşısına çıkan her 
türlü zorluklara karşı göğüs gerebilen, mücadeleci ve çok güzel aile terbiyesi 
almış biriydi. Benim için en önemlisi ise çok iyi bir dosttu. Mekânı cennet olsun. 
Ailesine sabırlar diliyorum. 

Ferhat Şan: Nedim arkadaşımızla bir sene önce bu zamanlarda tanışmıştık. 
Tanışır tanışmaz arkadaş olduk zaten. Kendisi çok sevecen bir insandı. Herkesle 
iyi anlaşırdı. Birinin kalbini kırdığı zaman bin defa özür dileyebilecek kadar 
alçak gönüllü biriydi. Sınav zamanlarında çok yardımcı olurdu. Hala vefat 
ettiğine inanamıyorum. Çok hayat doluydu. Allah mekânını cennet etsin.
Göktuğ Yıldız: Gerek baş başa geçirdiğimiz, dertleştiğimiz vakitler olsun gerekse 
okulda hep beraber geçirdiğimiz vakitler olsun hepsi çok güzeldi. Tertemiz 
kalpli, mükemmel bir insandı. Allah ailesinden razı olsun. Sabır versin. Mekânı 
cennet olsun.

OKULUMUZUN ACI KAYBI:           
NEDİM ÜLKÜ

MUHABİRR Ü M E Y S A  B A Y B U R T
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Yunus Yaylacı (Psikoloji):
1) Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler 
nelerdir ? 
-Akademik eğitim, geri kalan tüm kariyer hayatı için oldukça önemli olduğu için, 
kendilerini olabildiğince geliştirip meslekleri ve kariyerleri için bolca araştırmalar 
yapmalarını öneririm.
2) Atılım Üniversitesi’nin hayatınızdaki, başarınızdaki yeri ne oldu?
 -Atılım üniversitesi öncelikle benim için tatmin edici, eğitici ve donanımlı bir akademik 
hayat sunarken öte yandan ufkumu genişlettiğim ve geniş sosyal ağlar kurduğum bir 
okul oldu.
3) Atılım Üniversitesi’nde lisans öğrencisi olduğun zamanlara baktığında “keşke” dediğin 
ve değiştirmek istediğin noktalar var mı?
-Akademik başarımı daha da yüksek seviyelerde tutabilirdim diye düşünüyorum. 
Özellikle ilk sınıflar için bunu düşündüğümde, keşke daha yüksek notlar alabilmek 
için çabalasaydım. Eğer değiştirebilme imkanım olsaydı; çalışma stilimi daha doğru bir 
yönde değiştirmek isterdim.

Cankat Erova (Halkla ilişkiler ve Reklamcılık):
1) Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler 
nelerdir ? 
- Mezun bir öğrenci olarak şuanda eğitimine devam eden öğrencilere tavsiyem, 
birincisi öğrenci olmak çok kıymetli bir şey değeri bilinmeli kesinlikle. Eğitimin yaşı 
yoktur dersler fakat bence öğrenciliğin yaşı vardır ve güzel değerlendirilmeli. Bir diğer 
tavsiyem ise mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri. Bununda en iyi yolu staj yapmak 
diye düşünüyorum. Mutlaka staj yapılmalı ya da mümkün değil ise kendi imkanları ile 
kendilerini geliştirmeliler
2) Atılım Üniversitesi’nin hayatınızdaki, başarınızdaki yeri ne oldu?
- Öncelikle başarım oldu mu onu konuşmak gerek. Mezun oldum ve çok kısa bir sürede 
iş buldum ve bence bunu günümüz şartlarında başarı olarak değerlendirebiliriz. Atılım 
in bu başarıda ki yeri şudur ki, eğitim hayatım boyunca çok dolu bir cv ve portfolyo 
yapmama yardımcı olan dersler ve etkinlikler oldu. Bu fırsatları iyi değerlendiren her 
atılım öğrencisi piyasada başarılı olabilir çünkü az çok biliyorum ki okulun piyasada  
fena olmayan bir adı var ve güzel anılıyor.
3) Atılım Üniversitesi’nde lisans öğrencisi olduğun zamanlara baktığında “keşke” dediğin 
ve değiştirmek istediğin noktalar var mı?
- Keşke dediğim çok şey yok aslında yapmak istediğim çoğu şeyi yaptım. Üretken bir 
öğrencilik hayatım oldu akademik olarak çok başarılı olmasamda bir şeyler üretmek 
konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Ama keşke şuan bölümüm olan halkla ilişkiler 
ve Reklamcılık bölümündeki atölyenin imkanlarından faydalanabilseydim. Sanırım tek 
keşkem budur. Benim dönemimde atölye yapım aşamasında idi ve kullanma fırsatım 
olmamıştı. Bir şeyler üretmek adına çok güzel bir fırsat umuyorum ki şuan ki öğrenciler 
bu fırsatı iyi değerlendirir.

Merve Kaya (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi):
1) Mezun olarak, üniversite eğitimine devam edenlere vermek istediğiniz tavsiyeler 
nelerdir ? 
-Üniversiteyi yalnızca müfredat derslerini vermekten ibaret görmesinler, birçok bölümle 
iletişim halinde olarak faaliyetlere programlara aktif katılım gerçekleştirerek geniş bir 
perspektif ve kontaklar yakalayabilirler. 
2) Atılım Üniversitesi’nin hayatınızdaki, başarınızdaki yeri ne oldu?
-Kaliteli akademik kadrosuyla bölümlerimize dair alabileceğimiz en iyi verimi alarak 
bizlere ufkumuzu genişletme imkanı sağlaması.
3) Atılım Üniversitesi’nde lisans öğrencisi olduğun zamanlara baktığında “keşke” dediğin 
ve değiştirmek istediğin noktalar var mı?
-Olaylara daha az kişisel bakabilip daha fazla insanla iletişim kurmuş olmayı dilerdim.

MEZUNLAR NE DİYOR ?

K Ü B R A  H A L İ S E  Ö N A L
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Özge Tezcan (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
1) Bu dönemle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
-Atılım Üniversitesi okuduğum dönem boyunca kaliteli eğitim kadrosu olan, fiziki 
şartları iyi, bakımlı bir kampüse sahip önemli değerleri olan bir üniversitedir. Yeni 
dönemle birlikte okulumuzda yapılan etkinlikler ve topluluklar sayesinde keyifli vakit 
geçirebiliyoruz.
2) Üniversite hayatınızı üç kelimeyle özetleyin desek ne dersiniz? 
-Projeler- Kahve- Arkadaş
3) Atılım Üniversitesi’nin ev sevdiğiniz yani nedir?
- Okulda bulunduğum 5 yıl boyunca en sevdiğim şey kesinlikle kampüs alanımız. Çok 
fazla yeşillik olması ve bunun için ayriyeten titizlik ve çaba gösterilmesi, arkadaşlarımla 
oturabileceğim rahat bir alan olması okuduğum süreç boyunca bana en keyif veren 
şeylerden biridir.

Emre Kandemir (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
1) Bu dönemle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
- Bu dönem benim için biraz sıkıcı geçiyor ama bu dönem 6 seçmeli 1 zorunlu ders 
aldığım için önceki dönemlere kıyasla biraz daha rahatım diyebilirim.
2) Üniversite hayatınızı üç kelimeyle özetleyin desek ne dersiniz? 
- Yoğun, biraz stresli, sıkıcı
3) Atılım Üniversitesi’nin ev sevdiğiniz yani nedir?
- Atılım’ın en sevdiğim yanı bölümdeki hocalarım özellikle part time hocalarımın yeri 
çok ayrıdır, bir de Kadriye Zaim Kütüphanesi’ni seviyorum.

Rümeysa Bayburt  (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
1) Bu dönemle ilgili düşünceleriniz nelerdir ?
-Döneme güzel başladık diyebilirim. Son senenin verdiği mutlulukla beraber biraz 
hüzünlüyüm de. Fakat yeni dönemin başlamasıyla yeni öğrenciler, eski öğrenciler 
herkes cıvıl cıvıl. Etkinlikler, projeler her şey çok güzel gidiyor. 
2) Üniversite hayatınızı üç kelimeyle özetleyin desek ne dersiniz?
- Eğlence - Eğitim- Dostluk
3) Atılım Üniversitesi’nin ev sevdiğiniz yani nedir? 
-Okulumuzun en sevdiğim yanı düzenli ve bakımlı kampüsünde arkadaşlarla keyifli 
saatler geçirmek diyebilirim. Ve tabii ki bir çok kedi ve köpeğe ev sahipliği yapıyor 
olması.

KAMPÜS NE DİYOR?

K Ü B R A  H A L İ S E  Ö N A L
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BURÇOLOJI
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar... Bu ay tüm 
odağınız kariyerinizde ve sağlığınızda olacak, aman 
dikkat! Kariyer anlamında çok çalışıp çok yorulacaksınız. 
Eylül ayında yeni bir projeye başlayabilirsiniz ve bu 
proje için çokça koşturabilirsiniz. Bunun yanında 
üstleriniz tarafından birçok iş sizin sorumluluğunuzda 
olmamasına rağmen size bırakılabilir. Tüm bu iş 
koşuşturmasının yanı sıra sağlığınızla ilgili ertelediğiniz 
şeyler için artık şifalanma zamanı. Yeni tetkikler 
yaptırabilir farklı bir tedavi yöntemi seçebilirsiniz. Tüm 
bu stres dolu süreçte yakın çevrenizle olan ilişkinize de 
dikkat etmelisiniz. Benden size tavsiye tartışmalardan 
kaçının, siz karlı çıkarsınız.
Gelelim Ekim ayına… Ekim ayında sevgili koçlar ve 
yükselen burcu koç olanların ilişki gündemleri oldukça 
yoğunlaşacağa benziyor. Kendinizi ilişkilere verip 
vaktinizin çoğunu sevdiklerinizle harcayacaksınız. Eylül 
ayının aksine Ekim ayında iş ve sağlık konularında 
güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Tüm bu süreçte siz 
yine de iletişiminize dikkat edin, kimseyi kırmayın.

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Hayatınızda biri yoksa işte tam da zamanı sevgili boğalar 
ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül ayınız aşk konusunda 
çok yoğun geçecek. Bekar boğalar aşkın peşinden 
koşarken hali hazırda bir ilişki içerisinde olanlar ise her 
şeyi rayına oturtacaklar. Aşkla beraber yatırım fikirleri 
de bu ay sizin kafanızı kurcalayabilir. Yatırım yapmak 
isteyebilir, kazanacağınız paraları daha iyi değerlendirmek 
adına adımlar atabilirsiniz. Tüm bu konularla ilgili finansal 
destek almanızda fayda var. Karşınıza çıkan fırsatları iyi 
değerlendirin derim ;)
Hadi biraz Ekim ayı hakkında konuşalım sevgili boğalar 
ve yükselen burcu boğa olanlar. Bu ay ilişkinizde artıları ve 
eksileri sorgulayıp yeni kararlar alabilirsiniz. Bu sizi hemen 
korkutmasın çünkü ilişkilerinizde rahatlama söz konusu. 
Ekim ayı için sizlere tavsiyem büyük harcamalardan 
kaçınmanız gerektiği. Maddi konularda daha planlı ve 
dikkatli ilerlemeniz sizin yararınıza olacaktır.

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Canım ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Eylül 
ayında biraz temkinli olmanızda fayda var. Zaman 
zaman gergin olacağınız bir ay sizi bekliyor. Sinirlerinize 
hakim olmalı, fevri hareketlerden kaçınmalısınız. 
Unutmayın ki sizler birazcık sabırla bu dönemin de 
üstesinden gelebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra aile, ev 
ve kariyer konularıyla da oldukça meşgul olabilirsiniz. 
İlişkide yeni adımlar, yeni birliktelikler de söz konusu. 
İlişki demişken tamamlanmamış ilişkileriniz de tekrar 
alevlenebilir demedi demeyin.
Ekim ayına gelindiğinde ikizler ve yükselen burcu ikizler 
olanlar artık kendilerine vakit ayıracaklar. Biraz tembellik 
sizin de hakkınız. Aşka, keyfe, mutluluğa hayatınızda 
daha çok yer vermek isteyeceksiniz. Eylül ayında sizlere 
aileyle ilgili konularda meşgul olacaksınız demiştim işte 
bu dönemde tüm o mevzular hallolacak. Her şey rayına 
oturacak hiç merak etmeyin. Keyfinize bakın ve bu 
dönemde kariyer ve meslek alanında şansınızın çok açık 
olduğunu unutmayın. ;)

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Eylül’ün ortalarına kadar kendinizi çok iyi ifade 
edebiliyorken sonrası için dikkat sevgili teraziler ve 
yükselen burcu terazi olanlar. Kendinizi yanlış ifade 
edebilir, yanlış kararlar verebilir ya da manipüle 
edilebilirsiniz. Adaletli olmanın sizin için ne kadar 
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ancak bu 
dönemde verilen yanlış kararlarla birlikte adaletsiz 
olduğunuzu düşünebilir, sonrasında pişman olabilirsiniz. 
Biraz temkinli davranmanızda yarar var. Bu zorlu 
süreçte kabuğunuza dönebilir, kendinizi dinlemek 
isteyebilirsiniz. Ancak her şeyde olduğu gibi bu da 
geçecek ve ekim ayıyla beraber her şey yoluna girecek hiç 
merak etmeyin.
Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar… 
Sizlere Ekim ayı daha güzel olacak demiştim. Bu ay 
kendinizi daha çok ön plana çıkaracağınız bir ay. Bazı 
işlerinizi daha rahat ele alabilirsiniz ama eski işlerinizi 
tamamladıktan sonra harekete geçmenizde fayda var. 
İşlerinizle ilgili şanslar ve fırsatlar sizinle olacak sadece 
doğru değerlendirmeyi bilin. Son olarak size söylemek 
istediğim bir diğer güzel haber ise sağlıkla ilgili güzel 
gelişmelerin söz konusu olduğu. Kendinize hep çok iyi 
bakın.

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Akrep burçları ve yükselen akrepler bu ay sonbahara 
hazırlanıyor. Eylül ayında sizler için psikolojik 
rahatlamalar söz konusu. Ancak bu psikolojik 
rahatlama döneminde gizli şeyler açığa çıkabilir. 
Sevgili akrepler, sezgileriniz oldukça kuvvetli. Bu 
dönemde arkanızdan konuşulanları öğrenebilirsiniz. 
Sizin sakladığınız şeyler varsa onlar da gün yüzüne 
çıkabilir. Yani bu ay gizli saklı hiçbir şey kalmayacak 
aman dikkat edin.
Ekim ayında sizleri dertsiz, tasasız bir ay bekliyor 
sevgili Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 
Hayatınızla ilgili önemli karar alacaksınız. 
Arkadaşlarınızla yaşadığınız problemler çözüme 
ulaşacak. İlişkilerinizde ve sağlığınızda çok güzel 
gelişmeler var. Kendinizi iyileştireceksiniz. Bu ay için 
sizleri uyarmam gereken tek konu maddiyat.  Para 
alanlarında büyük adımlardan kaçının borç vermeyin 
ve almayın derim.

Bu ay biraz sakin olmanız gerekiyor sevgili yaylar ve 
yükselen burcu yay olanlar. Bu ay biraz fevrileşebilir, 
patlamaya hazır bir bomba olabilirsiniz. Sakin kalın. 
Meditasyon yapın. Kendinizi rahatlatmanın yollarını 
araştırın. Bu süreçte ilişkilerinizde eskiden yaşanmış, 
tarihe gömülmüş kim varsa tekrar gün yüzüne çıkabilir. 
Gündeminizde eski arkadaşlıklar ve aşklar olabilir. Ani 
kararlar vermeyin özellikle ilişkiler ve yakın çevrenizle 
ilgili kararlarda temkinli olmakta fayda var.
Ekim ayı sizler için aşk, keyif ve mutluluk zamanı canım 
yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Sosyal hayatınızda 
oldukça güzel gelişmeler söz konusu. Arkadaşlarınızla bir 
arada olmaktan çok keyif alacaksınız. İlişkilerinizde birçok 
şey rayına oturacak ve olumlu gelişmeler olacak. Kariyer 
ve meslek hayatınızda da önemli gelişmeler söz konusu. 
Ancak ortak hareket ettiğiniz kişilerle bağlantılarınıza 
dikkat edin. Yanlış kararlar vermenize neden olmasınlar.

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

Bavulları hazırlayın sevgili yengeç ve yükselen 
burcu yengeç olanlar seyahate çıkıyorsunuz! Gönül 
rahatlığıyla söyleyebilirim ki eylül ayı sizin için oldukça 
huzurlu geçecek. Sürpriz seyahatler planlanabilir 
ve bu seyahatlerde yeni insanlar hayatınıza girebilir. 
Planlarınız arasında taşınmak varsa tam zamanı! 
Yaşam alanlarınızı değiştirebilir, ev satın alabilirsiniz. 
Bu dönemde kardeşlerinizle ya da yakın çevrenizle 
aranızda ufak sıkıntılar olabilir ama hiç dert etmeyin. 
Gökyüzündeki hareketlenmeler gösteriyor ki Eylül 
ayının sonuna kadar bahsi geçen sıkıntıları çok rahat 
çözeceksiniz. 
Şimdi biraz da Ekim ayı hakkında konuşalım sevgili 
yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Bu ay 
bütün odağınız eviniz ve ailenizde olmalı. Evinizde 
misafirler ağırlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda bu ay da 
güzel gelişmeler söz konusu. Cesur olduğunuz sürece 
aşkta da işte de çok başarılı olacaksınız. Şansınız bol 
olsun.

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Güzel aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Eylül ayı 
sizler için para kazanma ayı. Ağustos ayında attığınız 
yeni ve güçlü adımların meyvelerini toplama zamanı 
geldi. Yatırımlar ve yeni sözleşmeler yapabilirsiniz. Bu 
ay sizler için maddi anlamda oldukça hareketli geçecek 
diyebilirim. Tüm bu bolluk ve bereketin yanında 
seyahat planlarınızda aksamalar yaşayabilirsiniz. Bu 
aksamalar ise yakın çevrenizle aranızda kaos ya da 
küslüklerin yaşanmasına kadar gidebilir. Lafınızı hiç 
esirgemezsiniz bilirim ama siz yine de bu dönemde 
biraz temkinli olun. İki düşünüp bir konuşun derim 
Ekim ayı keyif zamanı canım aslanlar ve yükselen 
burcu aslan olanlar. Maddi rahatlığınız bu ay da 
devam edecek gibi gözüküyor. Yakın çevrenizle keyifli 
zamanlar geçirip, kısa seyahatlere bile çıkabilirsiniz. 
Tüm bu süreçte ailenizi daha fazla önemseyeceksiniz. 
Sosyal hayatınızda da kariyerinizde de oldukça güzel 
gelişmeler söz konusu. Aman nazar değmesin.

Bu ne güzellik canım Başak! Işıl ışıl parlıyorsun. Eylül 
ayı başak burçları ve yükselen başaklar için güzelleşme, 
kendine iyi bakma zamanı. Bu dönemde kendinize 
yatırımlar yapacaksınız ve bu yatırımlar uzun vadede 
size kazançlar sunacak. Ektiğinizi biçeceksiniz de 
diyebilirim. Ancak bu dönemde maddi konularda 
oldukça dikkatli olmalısınız. Bakımlar, kendine 
yatırımlar derken fazla para harcayabilirsiniz. Temkinli 
olun ve unutmayın ki Venüs güneşinizin üzerinde sizi 
hep parlatacak. 
Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar 
gelin biraz da Ekim ayından bahsedelim… Bu ay 
planlarınız ve girişimleriniz konusunda daha rahat 
hareket edebilirsiniz. Sosyal anlamda bir aydınlanma 
yaşayabilirsiniz. Olayları iyi gözlemleyin ve kendinize 
hep ders çıkarın. Uzun zamandır görüşmediğiniz 
biriyle görüşebilir, karşılıklı af dilenebilir. Son olarak 
söylemeden edemeyeceğim duygusal ilişkilerinizde 
şansınız çok yüksek, iyi değerlendirin.

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Eylül ayı oğlak burçları ve yükselen oğlaklar için oldukça 
keyifli geçecek gibi gözüküyor. Parasal konular gündemde. 
Hiç beklemediğiniz bir yerden hiç beklemediğiniz paralar 
gelebilir. İş hayatınızda destek alabilirsiniz. Seyahat 
planlarınızı düzenleyebilir bu planlar arsına yurtdışı 
seyahati bile ekleyebilirsiniz. Bol bol gezip planlar yapın. 
Eylül ayı size çok iyi gelecek sevgili oğlaklar, çok iyi 
değerlendirin.
Oğlak burçları ve yükselen burcu oğlak olanların keyifleri, 
seyahat planları Ekim ayında da devam edecek gibi 
gözüküyor. Ayrıca bu ay yeni bir işe başlayabilir, yeni 
anlaşmalar yapabilirsiniz. Artık kendinizi gösterme 
zamanı geldi. Bunların yanı sıra arkadaş ortamınızda 
yaptığınız hataların farkına varıp onları değiştireceksiniz. 
Ne de olsa krizi fırsata çevirmek sizin işiniz.

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Sürprizlerle dolu bir aya hoş geldiniz sevgili kovalar ve 
yükselen burcu kova olanlar. Yenilikler ve sürprizlerle 
dolu bir ay sizi bekliyor. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni 
bir hobi edinebilirsiniz ve bu yenilikler sizler için uzun 
vadede bir kazanca dönüşebilir. Kazançtan bahsetmişken 
uzun zamandır ödeme beklediğiniz ne varsa size ulaşacak. 
Eylül ayı boyunca maddi ve manevi olarak oldukça rahat 
ve şanslı olacaksınız, iyi değerlendirin.
Ekim ayında size bir kuş çok uzaklardan önemli bir haber 
getirebilir sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 
Hazırlıklı olun. Bu ay da size çok iyi gelecek. Seyahat 
planları gündeminizde olacak. Ayrıca parasal konuları 
daha da iyi yöneteceksiniz, daha çok kazanacaksınız ve 
para size çok iyi gelecek. Son olarak kariyer ve meslek 
alanında sizi aşağı çekenler olacaktır onlara aldırmadan 
yola devam edin. 

Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, akışta 
kalmakta fayda var. Bu ay sizler için gizli saklı ne 
varsa açığa çıktığı, zaman zaman eleştirileceğiniz ve 
zihinsel olarak huzursuz hissedebileceğiniz bir ay 
olabilir. Bu süreçte kendinizi pasif hissedebilirsiniz. 
Eylülün ilk döneminde kabuğunuzda kalmanız ve 
kötü hissederseniz yardım istemeniz sizin yararınıza 
olacaktır. Siz nelerin üstesinden geldiniz bunun da 
gelirsiniz.
Ekim ayıyla beraber tüm sıkıntılarınız geride kalacak 
sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Parasal 
anlamda çok şanslı olacağınız bir dönem gireceksiniz. 
İlişkide ve iletişimde çok daha rahat olacaksınız. 
Önemli insanların desteklerini üzerinizde hissedebilir, 
yabancı insanlarla iş yapabilirsiniz. Tüm bunların 
keyfini çıkarın!

BALIK
19 Şubat - 20 Mart
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