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MUHABİR

10 Kasım, Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 
ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 
yıl dönümü ve ulusal yas günümüzdür. 10 Kasım 1938’de yaşamını yitiren 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına her yıl 10 Kasım’da çeşitli etkinlikler 
düzenlenir; ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılır.
Atatürk’ün sağlık durumu 1938 başlarında iyice bozulmaya başlamıştı ve 
kendisine siroz teşhisi konmuştu. Ne yazık ki giderek kötüleşen sağlığı 
tedavilere yanıt vermedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 
Perşembe günü saat 09.05’te İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşında 
hayata gözlerini yumdu. Daha 15 yaşında olan genç Türkiye Cumhuriyeti, 
kurucu liderini kaybetti. Türkiye’de ulusal yas ilan edildi. Atatürk’ün naaşı 
büyük bir törenle Ankara’ya uğurlandı; 21 Kasım 1938 günü Ankara’da 
yapılan büyük bir törenle de Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine kondu. 
15 yıl sonra, 10 Kasım 1953’te, Atatürk kendisi için yaptırılan Anıtkabir’de 
toprağa verildi.
Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte Türkiye 
genelinde herkes, o sırada bulunduğu yerde 2 dakikalık saygı duruşuna geçer. 
Kentlerde trafik durur, insanlar arabalarından inerek saygı duruşuna katılır ya 
da korna çalarak sirene eşlik eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önündeki 
bayraklar dışında, Türkiye’deki tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilir. 
Ankara’da Anıtkabir’de resmi tören yapılır. Okullarda bayrak törenleri 
düzenlenir. Birçok devlet kurumu ve üniversite anma töreni yapar. Devlet 
kurumlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri de tören, gösteri ya da yürüyüş 
gibi etkinlikler düzenler. Ülkenin her yanında binlerce kişi, Atatürk’ü mezarı 
başında anmak için Ankara’ya gelir, Anıtkabir’i ziyaret eder. 10-16 Kasım 
tarihlerini kapsayan hafta da Atatürk Haftası’dır. Bu hafta boyunca Atatürk 
anılır; yaşamı, ilkeleri ve devrimleri anlatılır, konuşmaları kendi sesinden 
yayımlanır, Onunla ilgili filmler gösterilir, sergiler, seminerler ve konferanslar 
düzenlenir.

10 KASIM 1953’TE NELER OLDU?
Mehmet Arif Demirer, Ankara Koleji’nde öğrenim gördüğü yıllarda 
okulun izci grubunda olduğunu ve arkadaşlarıyla birlikte 10 Kasım 1953’te 

Anıtkabir’de gerçekleştirilecek tören için seçildiğini söyledi. Atatürk’ün 
naaşının Anıtkabir’e defnedilmesine şahit olmak isteyen binlerce kişinin 
başkente geldiğini söyleyen Demirer, yaklaşık 70 bin kişinin törene katıldığını 
ve o günün şartlarına göre bunun ciddi bir rakam olduğunu belirtti. Demirer, 
soğuk olmayan güneşli bir kasım gününde törenin gerçekleştiğini ifade 
ederek, “O gün Ankara’da Atatürk vardı. 7’den 70’e kadar herkes Atatürk’ü 
teneffüs ediyordu. İnsanlar o gün Ankara’da olabilmek için uzak yollardan, 
çok geri ulaşım imkanlarıyla gelmişti. Ankara’nın otelleri yeterli olmadığı için 
kaldırımlarda yattılar. Sadece o anı yaşayabilmek için buraya gelmişlerdi.” diye 
konuştu.
Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde rahmet, 
minnet ve şükranla anıyoruz.

Ö Z G E  T E Z C A N

10 KASIM                                         
ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ

Kaynaklar; 

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-10-kasim-ataturku-anma-gunu-anlami-ve-onemi-nedir-10-kasim-ile-ilgili-

bilgiler-41935301/4 

https://kumbaradergisi.com/icerikler/10-kasim-ataturku-anma-gunu/ 
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MUHABİRİ L A Y D A  E Z G İ N

Cumhuriyetimizin 99. Yılı ve Üniversitemizin 25. Yılı, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının konseri ile kutlandı. Üniversitemizin Rektörü sayın Prof. 
Dr. Yıldırım Üçtuğ, günün anlam ve önemini vurgulan açılış konuşmasında, 
Atılım Üniversitesi’nin başarı dolu çeyrek asırlık yolculuğuna değindi. CSO 
Ada Ankara’da 30 Ekim 2022’de gerçekleştirilen etkinliğe Mütevelli Heyet 
Başkanı Sn. Yalçın Zaim, Mütevelli Heyet Üyesi Sn. Zerlin Zaim, Rektör 
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve 
Prof. Dr. Serkan Eryılmaz başta olmak üzere akademik ve idari personel, 
öğrenci ve mezunlarımız ile aileleri katıldı. 
CHP Milletvekilleri Sn. Uğur Bayraktutan ve Sn. Utku Çakırözler, İyi Parti 
Milletvekili Prof. Dr. Ayhan Altıntaş ve eşleri, İyi Parti Eğitim Politikaları 
Başkanı Sevinç Atabay ve eşleri, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İ. 
Haldun Müderrisoğlu, Yargıtay 5. Daire Başkanı Sn. Yaşar Şimşek ve eşleri, 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Mustafa Akış ve eşleri, Gölbaşı Kaymakamı 
Sn. Erol Rüstemoğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Kayyum Heyet 
Başkanı Sn. H. Abdullah Kaya ve Eşleri, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan ve eşleri, Bayındır Sağlık Grubu 
Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü Prof. Dr. Oğuz Okan 

Karaeminoğulları, Medicana International Ankara Hastanesi Başhekimi ve 
Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız etkinliğe katılan 
konuklar arasında yer aldı.
Gerçekleşen etkinlikte; Atılım Üniversitesi’nin 25 yıllık eğitim serüvenin 
anlatıldığı film, konser öncesinde akademik-idari personel ve öğrencilerimizin 
katılımıyla izlendi. Mütevelli Heyet Başkanımız Sn. Yalçın Zaim, Mütevelli 
Heyet Üyemiz Sn. Zerlin Zaim, Rektör Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, Rektör 
Yardımcılarımız Prof. Dr. Yılmaz Kaptan ve Serkan Eryılmaz, Genel 
Sekreterimiz Abdulaziz Şeren, üniversitemizin ilk akademik personellerinden 
Doç. Dr. Çiğdem Turhan, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan 
Prof. Dr. Yılser Devrim, Prof. Dr. Veli Cengiz Özalp, Prof. Dr. Atilla Cihaner, 
ilk mezunlarımızdan Türker Yanık’ın yer aldığı film gösteriminin ardından, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri ile kutlandı.
Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Yalçın Zaim ve kurucularımız 
arasında yer alanlar başta olmak üzere gelişimine katkı sağlayan tüm akademik 
ve idari personelimiz, mezun ve öğrencilerimizi Atılım Haber adına kutluyor, 
geleceğe umut ve gururla bakacak nesiller yetiştirecek üniversitemize nice 
başarı dolu 25 yıllar diliyoruz.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ 
ORKESTRASI
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MUHABİR

Öğretmen dediğimizde aklımıza çağrışım yapan kalıplardan bir tanesi de 
her hangi bir alandaki teknik bilgileri öğretmeyi meslek edinmiş kimselerdir. 
Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek olarak kabul edilmektedir. Çünkü bir 
ulusun eğitiminde ve gelişiminde en önemli faktörlerin başında gelmektedir. 
Bu yüzden bütün toplumlar ve devletler tarafından önemsenen bir meslek 
grubudur. Türkiye’de 1981 yılından itibaren her yıl 24 Kasımda Öğretmenler 
Günü kutlanmaktadır. Aynı zamanda bu gün Türkiye Cumhuriyeti 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kadına yönelik şiddet konusunda 
toplumu bilinçlendirmek amacıyla ilan edilen bir gündür. Bu günün 25 
Kasım’da ilan edilmesinin nedeni, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde 
meydana gelen olaydır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 
tüm dünyada kadınlar; hayatın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, 
sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, aile içi şiddete ve toplumsal şiddete dikkat 
çeker, toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
için etkin ve sürdürülebilir bir şekilde mücadele etme yükümlülüklerini yerine 
getirmeye çağırır. mücadele ve birlik ruhuyla.

Şiddet sadece mağduru değil, aynı zamanda babayı, çocuğu, kardeşi, bir bütün 
olarak toplumu ve uzun vadede geleceğimizi de etkiler. Şiddet mağdurlarının 
ve şiddet mağdurlarının aileleri acı çekiyor. Bu dalga büyüdükçe ilerlemenin, 
gelişmenin ve hepsinden önemlisi toplumsal barış ve güvenliğin önündeki en 
büyük engellerden biri haline gelebilir ve toplumsal travmalara neden olabilir. 
Bu yüzden susmak ve şiddete göz yummak mümkün değil. Şiddetin kurbanı 

Devlet’ nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’ nin      
Başöğretmenliği’ ni kabul ettiği gündür. 

bugün tanımadığımız biri olabileceği gibi yarın bir akrabamız da olabilir. 
Şiddete gözlerimizi kapadığımızda şiddet yerini buluyor.

S A R A  A L A R A  G Ü N E Ş

24 KASIM ÖĞRETMENLER 
GÜNÜ

Kaynaklar; 

https://www.gidahatti.com/haber/11567686/24-kasim-ogretmenler-gununun-anlam-ve-onemi-nedir

MUHABİR C E M  A L İ  S U N B U L

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE 
KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
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Kaynaklar; 

https://www.ntv.com.tr/yasam/20-kasim-dunya-cocuk-gunu-nedir-ne-zaman-kutlanmaya-basladi,dzhnUn5inUa7-

pe03ATT8A 

https://www.hurriyet.com.tr/aile/cocuk-haklari-gunu-ne-zaman-kutlanir-2021-dunya-cocuk-haklari-gunu-sozleri-ve-

mesajlari-41943499 

20 Kasım 1989 yılında çocukların sağlık, beslenme, korunma ve eğitim vb. 
alanlardaki koşulları iyileştirmek adına Birleşmiş Milletler Genel Müdürü 
tarafından imzalanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile Dünya Çocuk Hakları 
Günü ilan edilmiştir. Tabii bu haklar 18 yaş altındaki çocukları kapsamaktadır. 
Çocuk Hakları Sözleşmesi, din- dil- ırk ayrımı yapılmaksızın yaşama, eksiksiz bir 
şekilde gelişme, istismar ve sömürüden korunma, sosyal hayata katılma haklarını 
içermektedir.

Toplumun en temel unsurlarından biridir çocuklar. Masumiyetin, saflığın, iyiliğin 
timsali, toplumun neşe kaynağıdır. Çocukların çocukluklarını yaşayabilmelerini 
sağlamak anne-baba, devlet ve toplumun sorumluluğudur. Son olarak sağlıklı, 

acı çekmeyen, yaşıtlarıyla eşit haklara sahip, mutlu, huzurlu ve yaşamın gerisinde 
kalmayan çocukların olduğu bir dünya dileği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü kutlu olsun.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK 
HAKLARI GÜNÜ

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T
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MUHABİR S E N A  K A D I O Ğ L U

Lösemi bir kan hastalığıdır. Her ne kadar tedavisi olsa da oldukça önemli ve 
ciddidir. Dünyanın her bir noktasında, yüzlerce, binlerce çocuk lösemi hastalığına 
yakalanmaktadır. Teşhis konulduktan sonra ağır bir tedavi sürecine giren çocuklar 
bu zamanda desteğe ihtiyaç duyarlar bundan dolayı, çocuklara destek verilmesi için 
‘Dünya Lösemi Çocuklar haftası’ 25-31 Mayıs’ta kutlanmaktadır.
Türkiye’de ise aynı zamanda Lösemili Çocuklar Haftası 2-8 Kasım tarihlerinde 
kutlanmaktadır. Bu özel hafta ağır tedavilerle yıpranan minicik bedenlerin kocaman 
yüreklerinin toplumun da desteği ve farkındalıklarıyla birlikte sevgi ile dolmasını 
sağlamak amacıyla kutlanır.
LÖSEV bu önemli tarihlerde genellikle farkındalık yaratmak için kamuoyuna 
yönelik bilgilendirici kampanyalar düzenlemektedir. Bizler de Lösemili çocuklara 
destek olmak anlamında gönüllü olabilir, farkındalık arttırma çalışmalarında aktif 
yer alabiliriz.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI

Kaynaklar; 

http://ankara.gov.tr/losemili-cocuklar-haftasi-mesaji

https://www.bayindirhastanesi.com.tr/blog/25-31-mayis-dunya-losemili-cocuklar-haftasi-155 

MUHABİR İ L A Y D A  E Z G İ N

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında her yıl “Organ ve Doku Bağışı 
Haftası” olarak kutlanmaktadır. Tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli sağlık 
sorunlarının tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklardır. 
Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı tüm dünyada ve ülkemizde her geçen 
gün artmaktadır. 
Tıbbın hızla geliştiği içinde bulunduğumuz yüzyılda pek çok hastalık tanımlanmış 
ve yeni tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Organ nakli bu tedavi yöntemlerinden 
biridir. “Organ nakli”, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı veya 
cansız bir vericiden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi 
işlemidir. 
Organ bağışı ise; kişinin hayatta iken hür iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra 
doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesiyle 
bunu belgelendirmesidir. Organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde 
gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz de nakil yapılan organlar; böbrek, karaciğer, kalp, 
akciğer, pankreas ve ince bağırsaktır. Nakil yapılan dokular ise; kalp kapağı, kornea, 
kemik, kemik iliği ve deridir. Bağışlanan organları alacak hastalar öncelikle kan 
grubu ve doku uyumuna yaş, boy, kilo gibi kriterlere ve tıbbi aciliyet durumuna göre 
belirlenir. Bu işlemler yapılırken cins, ırk, din, cinsiyet ayrımı yapılmaz. 2238 sayılı 
yasaya göre; 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının 
bir bölümünü veya tamamını bağışlayabilir. Kişiler istedikleri zaman bağıştan 
vazgeçebilirler. Organ bağışı için il veya ilçe sağlık müdürlükleri, devlet hastaneleri, 
üniversite hastaneleri, özel hastaneler, aile hekimliği merkezleri ve toplum sağlığı 
merkezlerine başvurmak gerekmektedir.

ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ 
HAFTASI

Kaynaklar; 

https://www.sencard.com.tr/sen-programi/otesi/gonulluluk/organ-bagisi-ve-onemi

https://golcukdiyaliz.com/3-9-kasim-organ-nakli-haftasi/

Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır.
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MUHABİRK Ü B R A  Ö N A L )

13 Ekim günü,   Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun onayı ile 1989 yılından 
itibaren Dünya Afet Risklerinin Azaltılması günü olarak belirlenmiştir. Afetlerde 
risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları 
kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, yerleşim yerlerinin ve çevrenin 
yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar 
afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. 
Afetlerle birlikte nasıl yaşayabiliriz?
Doğal tehlikelerin ülkemizin bir gerçeği olduğu bilinci ile önceden hazırlanarak, afet 
ve acil durumlarda bilinçli, eğitimli ve planlı hareket etmeliyiz.
•  Afetler konusunda bilgi sahibi olarak,
• Afetlere karşı önlem alarak,
•  Afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlıklarımızı tamamlayarak,
•  Güvenli yaşam kültürünü hayatımızın tüm alanlarına taşıyarak tehlikelerin 

yaratacağı zararları en aza indirebiliriz.

GÜVENLİ YAŞAM KÜLTÜRÜ
Güvenli Yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. 

Bunun için;
• Tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak ve çalışıyorsak binamızın bu 

duruma uygun güvenlik seviyesinde inşa edildiğinden emin olmalı,
•  Afet ve acil durumlara karşı bir ‘Aile Afet Planı’ hazırlamalı,
•  Tüm aile bireylerimizin veya işyeri çalışanlarımızın afet ve acil durumlardaki 

temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ‘Afet ve Acil Durum Çantası’ hazırlamalı,
• Yaşam alanlarımız için ‘Zorunlu Deprem Sigortası’ ve gerekli diğer sigortaları 

yaptırmalı.

 Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi “Felaket başa gelmeden evvel 
önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin 
yararı yoktur.”

13 EKİM DÜNYA AFET 
RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ 

Kaynaklar; 

https://www.afad.gov.tr/13-ekim-uluslararasi-afet-risklerinin-azaltilmasi-gunu-farkindalik-olusturuyor-basin-bulten 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Po2M_IJMo4AJ:https://izmir.ktb.gov.tr/Eklenti/60471,13-ekim-

dunya-afet-risklerinin-azaltma-gunu--mualladocx.docx%3F0&cd=4&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 
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MUHABİR S A R A  A L A R A  G Ü N E Ş

GEZİ KÖŞESİ

ÇEVRE KÖŞESİ

HALFETI
İlkbahar ayında, havaların ısınmaya yeni başladığı zaman diliminde 63 
plakasına sahip olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesini ziyaret ettim. Gerek dini, 
gerek tarihi şehrimiz olan Şanlıurfa, birbirinden büyüleyici tarihi yerlere 
sahiptir. Balıklı göl, Göbeklitepe, Eyüp Peygamberin çile mağaraları başta 
olmak üzere gezebileceğiniz ve büyülenebileceğiniz gezi turları yapabilirsiniz. 
Sadece gezi amaçlı değil, aynı zamanda birbirinden farklı ve lezzetli yöresel 
yemeklerini de tadabilirsiniz. Tabii Urfa’nın acısına dikkat edin yanmayın. 
Halfeti’ye gittiğim ilk gün büyük bölümünün sular altında kalan “Batık 
Kent” olarak isimlendirilen Savaşan Köyünü tekne turu ile gezdim. Tekne 
turu sırasında, Urfa yöresine ait şarkılar çalarken, tarihçesini anlatan bir sesi 
kaydını da bilgilendirmek amacıyla açmaktadırlar . Tekne turu sırasında ufak 
bir kahve veya çay molası için yalnız tekne veya botla gidilen küçük şirin bir 
kafede mola veriyorlar. Kredi kartı geçmeyen bu kafede, eşsiz manzaranın 
tadını içeceğinizle çıkarmak istiyorsanız yanınızda nakit bulundurmayı 
unutmayın. Tekne turunu bitirdikten sonra mutlaka Halfeti’ye ait siyah gül 
kolonyasını denemelisiniz. Muhteşem güzel kokan ve yöresel bir koku olan 
siyah gül kolonyasının aynı zamanda tohum olarak da satın alabilirsiniz. 
Urfa’ya kadar gitmişken Urfa yemeden dönmek olmaz. Eski Halfeti tarafında 
nehir kenarındaki yemek yerlerinde mutheşem manzara eşliğinde Urfa 
yiyebilirsiniz. Yerlilerinden Doğan abinin sesinden şarkı dinleme şansını 
kaçırmayın derim. Gerek güleryüzlülüğü , gerek misafirperverliği karşısında 
daha keyifli bir gezi olacaktır. Şimdiden iyi gezmeler.

Çevre insan ve diğer canlıların yaşamları boyunca birbirleriyle ilişkilerini 
sürdürdükleri ve etkileşimde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik 
ve kültürel ortamdır. Başka bir deyişle, Dünya’daki ilk yaşamla birlikte var olan 
ortam, organizmanın içinde bulunduğu ortam veya koşullardır.
Çevre, doğal ve yapay olarak ikiye ayrılabilir. Doğal çevre, insan yapımı 
olmayan ve doğal koşullar altında oluşan bir ortamdır. Yapay çevre, insanların 
kendi elleriyle malzemelerden yaptıkları doğal olmayan bir ortamdır.
Tüketilecek ürünleri seçerken çevresel etkileri göz önünde bulundurulmalı ve 
bilinçli bir şekilde seçilmelidir. Çöp poşetinin ağzı sıkıca kapatıldığında çöp 
kutusuna çöp atılmalıdır. Ormanlar korunmalıdır. Ağaçlar zarar görmemelidir.

Doğal bir ortam olmadan insanlar oksijen soluyamaz ve diğer hayvanlar 
yaşayacak bir yer bulamazlar. Bu nedenle çevre tüm canlılar için çok gereklidir. 
Tüm canlılar için çok önemli olan doğal çevrenin korunması ve sürekliliğinin 
sağlanması gerekmektedir. Doğayı korumazsak doğa hızla yok olur.

MUHABİR B E R S U N  M E L İ S A  T A N

Kaynaklar; 

https://www.cevkococuk.org

vikipedia
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18. KİTAP ANKARA FUARI
2005 yılında ortaya çıkan ve her yıl düzenli şekilde devam eden kitap fuarı bu 
yılda 21-30 Ekim tarihleri arasında ATO CONRESIUM Kongre ve Sergi 
merkezinde gerçekleşecek. Tam da kitap severler için düzenlenen bu etkinlik 
de Türkiye’nin 300’ e aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşları katılacak. 10 gün 
süren bu fuarda söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu 
binden fazla etkinlik gerçekleşecek. Siz de keyifli zaman geçirmek istiyorsanız, 
etkinlik de yer almayı unutmayın.

ON KİŞİYDİLER
Tiyatro severlerin ilgisini çeken bu haberde Agatha Christie’den “On Kişiydiler” 
oyunu seyirciye sunulmaktadır. Panora Sanat Merkez’ nde 5 Kasım 2022 de 
gerçekleşecek olan bu etkinlikte Yeşilçam’ın gözde aktörlerinden Ediz Hun ilk 
kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Siz de bu müthiş etkinlikte yerinizi 
almak istiyorsanız şimdiden biletinizi almayı unutmayın.

32. ANKARA FİLM FESTİVALİ
Tam da sinema severlere özel bu etkinlikte Ulusal Uzun Film, Belgesel Film, Kısa 
Film ve Proje Geliştirme dallarında yarışma heyecanı yaşayacak filmlerin yanı 
sıra, dünya sinemasının merakla beklenen, festivallerden ödüllerle dönmüş 
yapımları, kült eserler ve Türkiye’de ilk kez Ankaralı sinema severlerle 
buluşacak filmler yer alıyor. 4-12 Kasım tarihleri arasında  Kızılay Büyülü Fener 
Sineması’nda  gerçekleşecek  32.  Ankara Film Festivali’nde  sizlerde yerinizi 
almayı unutmayın.

Lumiere Kardeşlerin 1895 yılında çektiği ilk film olan “Bir trenin La Ciotat 
garına varışı (Arrival of a Train at La Ciotat)” üzerinden tam 126 yıl geçti. 
Sinema bu 126 yıllık sürecinde büyük bir gelişim göstermiş ve göstermeye devam 
etmekte. İnsan duygularından başlayan çeşitli konu ve kavramlara değinen 
bu sanat dalının bizim üzerimizde büyük bir etkisi vardır. Bir filmi izlerken 
anlatılan hikayenin bizi bulunduğumuz gerçeklikten ayırıp kendi derinliklerine 
taşıyabilmesi insan için büyülü bir deneyim. 
Türk tarihinde ilk sinema filmi olarak kabul edilen eser ise Fuat Uzkınay’ın 14 
Kasım 1914 tarihli Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı adlı eseriydi. Hem 
bu günü, hem de sinemanın önemini, anmak üzere ülkemizde 14 Kasım tarihinde 
kutlanmaktadır. Bu değerli günde hem çalışmaları, hem de verdiği emeklerden 
dolayı Türk yönetmenlerin işlerine özellikle dikkat etmeliyiz. Ülkemizde 
sinema sektörü için çekilmiş çok önemli ve değerli eserler bulunmakta. Kimi 
zaman eserlerimiz uluslararası yarışmalarda birincilik gösterirken kimi zaman 
da kendi festivallerimizde yarışıyorlar. Bizim için önemli olan şey ise bu durumu 
desteklemek ve sanatımızın ilerlemesinde ona eşlik etmektir. Biz sanatımıza 
ihtiyaç duyduğu değeri verdiğimiz sürece bu sanatı üretenler de bize hayran 

kalacağımız işler sunmaya devam edecektir.
Her yıl farklı yönetmenler çeşitli filmler çıkarmaya ve bu sektöre yön vermeye 
devam ediyorlar. Bize yaşattıkları bu güzel deneyimler için hem yönetmenlere 
hem de bu sektörün çalışanlarına sonsuz teşekkürlerde bulunmalıyız.

ETKİNLİK KÖŞESİ

DÜNYA SİNEMA GÜNÜ

Kaynaklar; 

https://ankarakitapfuari.net/

https://www.ifturquie.org/etkinlik/32-ankara-film-festivali/

https://www.oggusto.com/lifestyle/etkinlik/ankara-etkinlikleri

D E N İ Z  Y Ü T E K

C E M  A L İ  S U N B U L MUHABİR
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SİNEMA - DİZİ KÖŞESİ

B E R S U N  M E L İ S A  T A N

  SEVMEDİM DEME
Flimin Türü: Dram / Biyografik 

Flimin puanı: 6,6
Yönetmen:  Burak Kuka 

Oyuncular: Kurtuluş Kuş, Burak Bulut, Ceyda Ateş
Vizyon Tarihi: 14 Ekim 2022

Flimin konusu: ‘‘Sevmedim Deme” şarkısıyla tanınan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un ünlenme hikayesi ve birlikte olan yolculukları beyazperdeye 
taşınmıştır. Zorlu bir hayattan gelen Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut müziğie olan tutkularının peşinden koşması ile değişen hayatlarını izleyicileriyle 

buluşturmaktadır. 

PULP FICTION 
Flimin Türü: Gerilim / Suç

Flimin puanı: 8,9
Yönetmen :  Quentin Tarantino

Oyuncular: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
Vizyon Tarihi: 14 Nisan 1995 

Flimin konusu : Vincent patronun güzel ve genç karısına bebek bakıcılığı yapmakla da görevlendirilirken ortağı suç yaşamına son vermeye karar verir. 
Cesur bir boksör ise para karşılığı hile yapmayı reddederek şehirden kaçar. Kader bu aykırı tipleri muhteşem bir şekilde bir araya getirecek, yollarını 

kesiştirecektir.

 THE BOLD TYPE 
Dizinin Türü: Komedi / Drama 

Yönetmen:  Victor Nelli 
Oyuncular: Katie Stevens , Meghann Fahy , Aisha Dee

Yapım Yılı: 2017
Dizinin Konusu : New York’ta bir kadın dergisinde çalışan üç genç kariyerleri, aşkları, dostlukları ve şehir hayatı arasında denge kurmaya çalışırken 
bir yandan da kendilerini keşfeder. Watch all you want. Aynı zamanda dizinin baş yapımcısı da olan eski “Cosmopolitan” baş editörü Joanna Coles’un 

hayatından esinlendi.

ATHENA
Flimin Türü: Dram 
Flimin puanı: 6,8
Yönetmen:  Richard Thorpe
Oyuncular: Dali Benssalah , Sami Slimane 
Vizyon Tarihi : 2 Eylül 2022
Flimin konusu: Film göç ettikleri Fransa’ya uyum sağlayamayan isyankar gençlerin sonu kötü biten öyküsünü anlatmaktadır. “Athena”yı 
benzerlerinden ayıran bu gençlerin ikiye bölünüp karşı karşıya gelmelerini konu almaktadır. Genç bir çocuğun trajik bir şekilde öldürülmesiyle 
başlanılan bu isyan, aile kavramını da ele almaktadır. 

DAHMER
Dizinin Türü:  Dram / Gerilim / Biyografik
Yönetmen : Ryan Murphy
Oyuncular : Evan Peters, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller
Yapım Yılı : 2022
Dizinin Konusu: DAHMER - Canavar: Jeffrey Dahmer’ın Hikâyesi, Amerika’nın en kötü şöhretli seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer’ın 
hikayesini konu ediyor. Jeffrey Dahmer’ın zor çocukluğundan, dehşet verici suçlarına ve 1992’deki mahkumiyetine odaklanılan yapımda, Dahmer’ın 
yıllar boyunca cinayet işlemesini mümkün kılan sistem sorunlarında da değiniliyor.

POSE
Dizinin Türü:  Drama 
Yönetmen :  Ryan Murphy
Oyuncular : MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore
Yapım Yılı : 2018
Dizinin Konusu : Amerikan toplumunun yaşantısının konu edildiği dizi 1980’lerde geçiyor. New York’ta bir arada yaşayan çeşitli kültürlerden 
insanların hayatına odaklanılacak dizide yeni yaratılan lüks evren, orta sınıflar ve eşcinsel kültüre değiniliyor. Dizide yer alan New York City’nin ışıltılı 
ve entrikalarla dolu düzeninde sıkışıp kalan New Jerseyli çift Stan ve Patty’yi Evan Peters ve Kate Mara canlandırıyor. Van Der Beek, Peters’ın zengin 
patronu Matt’i, Tatiana Maslany ise modern dans eğitmeni olarak karşımıza çıkacak.
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Kitap Adı: Kırmızı Pazartesi
Yazar: Gabriel Garcia Marquez
Sayfa Sayısı: 120

Özet: Gabriel Garcia Márquez’in yedinci romanı Kırmızı Pazartesi 1981’de yayınlanmıştır. Herkesin gerçekleşeceğini bildiği ama 
kimsenin bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsünü anlatmaktadır. Hem Kolombiya’da hem de 
yayınlandığı diğer birçok ülkede şok edici bir etkiye sahip olmuştur bu roman. Usta hikaye anlatıcısı, büyüdüğü toplumda yıllar 
önce meydana gelen bir cinayeti anlatıyor. İlk satırlardan romanın kahramanı Santiago Nasar’ın öldürüleceği bellidir. Santigo 
Nasar’ın bulunduğu toplum adetlerine ve dine oldukça bağlıdır, bu sebepten dolayı Nasar toplumun töreleri yüzünden hayatını 
kaybeder. Batıl inançlarına körü körüne bağlı olan bu kasaba, cinayetin işlenilmesinde sözleriyle yol göstermiş ve işlenen suçun 
en tetikleyici noktalarından biri olmuştur. Kırmızı Pazartesi sadece bir cinayetin bağlamını değil, aynı zamanda bir nüfusun ortak 
davranışını da tasvir ediyor. Sonuç olarak, sonuna kadar ilgiyle okuyacağınız bu kısa ve ölümsüz masal, toplumsal bir psikanaliz 
niteliği kazanıyor.

Kitap Adı: Veronika Ölmek İstiyor
Yazar: Paulo Coelho
Sayfa Sayısı: 213

Özet: Veronika, istediği her şeye sahip gibi görünen, renkli bir hayat yaşayan ve güzel erkeklerle takılan genç bir kadındır, ancak 
kendi kimiliğini tam olarak benimseyememiş ve mutsuzluğa kapılmıştır. Hayatında bir şeylerin eksik olduğu izlenimini edinir. 
Başarısız bir intihar girişiminden sonra Vilette adında çok bilinen bir tımarhanede uyanır.Kısa bir zaman sonra doktorlar sayesinde 
sınırlı bir zamanının kaldığını öğrenir. Zaten ölmeye karar vermiş olan Veronika, farklı alemlerden bireylerle tanışırken kendini 
bulmaya başlar...
Paulo Coelho’nun Bosna ve Slovenya’da geçen bir romanı olan Veronika Ölmek İstiyor, varlığımızın her anını yaşam ve ölüm 
arasında bir karar olarak görüyor. Farklı bakış açıları nedeniyle sosyal normlara meydan okuyan ve düşmanlık yaşayan insanların, 
zamanla bu duruma karşı göğüs gerişini anlatıyor. Bu güzel eser okuyucuya aslında yaşam iradesinin ne kadar önemli olduğunu 
vurgularken, yaşanan her günün yeni mucizelere olanak sağlayabileceğini de okuyucularına gösteriyor.
Kitabın adı ne kadar iç karartıcı olsa da, asıl roman umut, yaşam ve cesaret içermekte. Akıcılığıyla okuyucuyu içine çeken bu kitap 
sayfalar arasında gezinirken ve hikayede ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgi kayboluyor. Bu noktada dizginleri ele almanız ve 
hayatın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha fark etmenize olanak tanıyor.

KİTAP ÖNERİSİ

KAMPÜSTE SONBAHAR

D E N İ Z  Y Ü T E K MUHABİR

MUHABİRD E N İ Z  İ N C E S U

2022-2023 öğretim yılına Atılım’da erken başlandı. Bununla birlikte vizelerin 
getirdiği stres henüz yansımamışken, öğrenciler kampüste keyifli vakit geçirecek 
zamanı bulabildi. Tam anlamıyla soğuk havalar başlamadan önce güz mevsimi, kışın 
habercisi olarak kendini kampüsümüzde de gösterdi. Sarı ve turuncunun birbiriyle 
uyumunun kampüsümüzde yarattığı güzel manzaralara hep birlikte tanık olma 
fırsatı bulabildik. 

Güzün verdiği huzur kampüsümüzün her yerinden görülebiliyorken yine de 
soğumaya başlayan havalar göz ardı edilmemeli. Sıcak içeceklerinizi de alıp dökülen 
sarı yaprakların arasında sevimli dostlarımızla birlikte sonbaharın tadını çıkarmayı 
unutmayın.
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KAMPÜSTEKİ ETKİNLİKLER

Okulumuzda sık sık verilen eğitici konferanslara yenileri eklendi. Tüm 
öğrencilerimizin davetli olduğu bu konferanslar önemli katılımcılar eşliğinde 
gerçekleşti. 
İlk olarak 6 Ekim’de hibrit olarak yapılan “2023 Yılına Girerken Türkiye’nin 
Değişen Yönetim Yapısı Çerçevesinde Yapısal Reform Alanları Konferansı”, 
okulumuz Hukuk Fakültesi’nde bulunan Orhan Zaim Konferans Salonu’nda 
ilk oturumuna saat 9.30’da, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın 
Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR ve Atılım Üniversitesi Rektörü 

D E N İ Z  İ N C E S U



Kaynaklar; 
https://www.atilim.edu.tr/tr/home/event/list

Kullanılan görseller; 
https://www.atilim.edu.tr/thumbnail?src=/uploads/news/turkiye%E2%80%99nin-degisen-yonetim-yapisi-cercevesinde-
yapisal-reform-alanlari-konferansi-1665494580/1665494463-BRK_9981.jpg&w=1024&p=widen

https://www.atilim.edu.tr/thumbnail?src=/uploads/news/turkiye%E2%80%99nin-degisen-yonetim-yapisi-cercevesinde-
yapisal-reform-alanlari-konferansi-1665494580/1665494463-BRK_9984.jpg&w=1024&p=widen

https://www.atilim.edu.tr/thumbnail?src=/uploads/news/turkiye%E2%80%99nin-degisen-yonetim-yapisi-cercevesinde-
yapisal-reform-alanlari-konferansi-1665494580/1665494463-BRK_0101.jpg&w=1024&p=widen

https://www.atilim.edu.tr/thumbnail?src=/uploads/news/turkiye%E2%80%99nin-degisen-yonetim-yapisi-cercevesinde-
yapisal-reform-alanlari-konferansi-1665494580/1665494463-BRK_0119.jpg&w=1024&p=widen

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ÜÇTUĞ’un açılış sunumlarıyla başladı.
Üniversitemiz İşletme Fakültesi Maliye Bölümü ve Hukuk Fakültesi ortak 
çalışmasıyla düzenlenen konferans ,toplam iki gün ve üçer oturumdan oluşan 
ilk gün programının konusu Hukuk Alanı, 7 Ekim’de gerçekleşen kinci gün 
programının konusu ise Ekonomi ve Maliye Alanı idi.
Çeşitli üniversitelerin mensuplarının katılımı ve tartışmasıyla erçekleşen 
konferans son olarak soru-cevap bölümüyle tamamlandı.
Okulumuzda gerçekleşen bir diğer konferans 26 Ekim’de gerçekleşti. İşletme 
Bölümüne bağlı İşletme Topluluğunun düzenlemiş olduğu “Türkiye’de ve 
Dünyada Sağlık Turizmi ve Geleceği” adlı konferans İşletme Fakültesi Lamia 
Ergenekon Konferans Salonu (Kırmızı Salon)’da yapıldı. Katılımında Prof. 
Dr. Chi-Chang CHANG, Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet SUREL, Prof. Dr. 
Dilaver TENGİLİMOĞLU, A. Nihan KARAÇAM SALKAYA ve Dr. Öğr. 
Üyesi Gülçin Türkmen SARIYILDIZ’ın bulunduğu konferans 14.00-16.00 
saatleri arasında gerçekleşti.

27 Ekim 2022 tarihinde Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde 
Davetli Özkan Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen “Uluslararası İş Kültürü” 
konferansı saat 10.00 başlangıcı ile yine Lamia Ergenekon Konferans 
Salonu’nda idi. 

MUHABİRD E N İ Z  İ N C E S U
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Ahat Can Büyük (İktisat):
1. Yeni dönem başladı ve artık neredeyse ortasına geldik. Sınavlar başladı. Sınavlara 
çalışırken nasıl motive oluyorsunuz?
Eğer yeterli zamanım varsa çalışmaya bu benim için motive olma kaynağıdır. Doğru 
planlama yaparak tüm derslerime gerektiği zamanı ayırabilirsem daha iyi ve daha 
motive şekilde çalışıyorum.
2. Sonbaharda en çok yapmayı sevdiğiniz aktiviteler nelerdir?
Sonbahar aylarında hava yağmurluysa yürüyüş yapmayı çok severim.
3. Okuduğunuz bölümle ilişkili olarak yeni dönem öğrencilerine tavsiyeniz var mı? Varsa 
nelerdir?
Dersleri dikkatle dinlemelerini, not almalarını, gerektiğinde notları paylaşmalarını ve 
planlı bir şekilde çalışmalarını öneriyorum. 

Kübra Halise Önal (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık):
1. Yeni dönem başladı ve artık neredeyse ortasına geldik. Sınavlar başladı. Sınavlara 
çalışırken nasıl motive oluyorsunuz?
Sınav haftamda özellikle kütüphaneye gelmeye özen gösteriyorum.  Çünkü benim gibi 
sınava çalışan arkadaşlarımı gördükçe daha istekli ve motive oluyorum. 
2. Sonbaharda en çok yapmayı sevdiğiniz aktiviteler nelerdir?
Arkadaşlarımla kampüste kahve eşliğinde sohbet etmek.
3. Okuduğunuz bölümle ilişkili olarak yeni dönem öğrencilerine tavsiyeniz var mı? Varsa 
nelerdir?
Derslere düzenli gelmelerini, öğretilen programları devamlı kullanarak kendilerini 
geliştirmelerini ve staj yapmalarını öneririm.

Esra Can (Makine Mühendisliği):
1. Yeni dönem başladı ve artık neredeyse ortasına geldik. Sınavlar başladı. Sınavlara 
çalışırken nasıl motive oluyorsunuz?
Sınavlara çalışırken beni en çok motive eden şey Yüksek Lisans. Yüksek lisansta bazı 
yerler belli bir ortalama istiyor ve bu beni motive ediyor. 
2. Sonbaharda en çok yapmayı sevdiğiniz aktiviteler nelerdir?
Ders aralarında arkadaşlarımla kahve içip sohbet etmek. 
3. Okuduğunuz bölümle ilişkili olarak yeni dönem öğrencilerine tavsiyeniz var mı? Varsa 
nelerdir?
Kesinlikle derslere devam zorunluluğu olmasa bile girmeliler. Çünkü bir derse girmeyince 
diğerlerine girseniz de anlamıyorsunuz. Birde düzenli çalışmalarını öneririm.

KAMPÜS NE DİYOR? 

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T
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Türkan Çuğalı (Bilişim Sistemleri Mühendisliği):
1. Atılım Üniversitesi’nde unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Geziler ve Bahar Şenlikleri unutulmaz. Özellikle Berkay konseri çok eğlenceliydi.
2. Eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Kendilerini nasıl 
geliştirmeliler, hangi konuda öne çıkmalılar?
Tavsiyem mümkün olduğunca çok staj yapmalarıdır. Kendilerine katabilecekleri en iyi 
şey yabancı dillerini geliştirmeleridir. Sosyal, girişken ve saygılı bir insan olarak örnek 
gösterilmeyi hedef almalılar.
3. Son olarak Atılım Üniversitesi denilince aklınıza ne geliyor?
Geziler, Soğuk, Teras ve Hocalar.

Selim Şengönül ( Uçak Elektrik Elektronik ):
1. Atılım Üniversitesi’nde unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Atılım üniversitesi öğrenci toplulukları ile ZİÇEV’i ziyaret etmiştik ve o gün orada 
gördüğümüz insanları ve yaşananları unutamıyorum.
2. Eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Kendilerini nasıl 
geliştirmeliler, hangi konuda öne çıkmalılar?
Eğitim hayatına devam eden öğrencilere en büyük tavsiyem sıkı çalışmak olacaktır. 
Çünkü üniversiteye yeni geçen arkadaşlar derslerinden çok arkadaş ortamlarına ve 
eğlence ortamlarının rehavetine kapılıyor ve bu durum onların başarısızlığına sebep 
olabiliyor. Bu yüzden özellikle sınav haftaları öncesinde sıkı çalışmaya girerek konu 
tekrarları ve bol soru çözümleri ile daha başarılı olabilirler.
3. Son olarak Atılım Üniversitesi denilince aklınıza ne geliyor?
Atılım üniversitesi deyince aklıma ilk şey inovasyon oluyor. Okul her zaman kendini 
ve öğrencisini geliştirip yeniliklere ayak uyduruyor ve teknolojik imkanları kullanmakta 
diğer üniversitelerin önüne geçiyor.

Batuhan Şahin ( Pilotaj):
1. Atılım Üniversitesi’nde unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Üç öğrenci pilot uçakları alıp Kahramanmaraş’a dondurma yemeye giderdik 
unutamadığım anım bu.
2. Eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Kendilerini nasıl 
geliştirmeliler, hangi konuda öne çıkmalılar?
Öncelikleri her zaman dersleri olmalı, derslerine zamanında çalıştıktan sonra kalacakları 
hiç bir sebep olmaz ve kendilerine ayıracakları vakit her zaman artar.
3. Son olarak Atılım Üniversitesi denilince aklınıza ne geliyor?
Esenboğa’daki hangar.

MEZUNLAR NE DİYOR?

K Ü B R A  Ö N A L
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BURÇOLOJI
KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Kasım ayına hoş geldiniz sevgili Koç burçları ve 
yükselen burcu Koç olanlar. Bu ay ani fırsatlar söz 
konusu olabilir. Finansal anlamda dikkatli olmanızda 
fayda var. Elinize para geçebilir ancak bu parayı 
değerlendirirken çok dikkat edin derim. Bununla 
beraber herhangi bir girişiminiz varsa bu girişimle ilgili 
sizi kandırmaya çalışan insanlar olabilir.  Bu süreçte 
kimseye güvenmeyin, gözünüzü dört açın. Ay sonuna 
doğru gezecek, dolaşacak, yeni insanlar ve yeni ortamlar 
tanıyacaksınız. Sonuna kadar sosyalleşeceğiniz bir 
dönem söz konusu. Tüm bu süreçte ise hayat amacınızı 
gerçekleştirebilir, yeni kararlar alabilirsiniz.  Son olarak 
bir tavsiyeyle sizlere veda etmek istiyorum sevgili 
koçlar ve yükselen burcu koç olanlar tüm ay boyunca 
sezgilerinizle hareket edin. Sizler zaten her şeyin en 
iyisini bilirsiniz 

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Artık biraz kendinize vakit ayırma, kendinizle ilgilenme 
vakti canım Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. 
Geçtiğimiz aylarla beraber artık tahammülünüzün 
her anlamda azaldığının farkına vardınız. Kasım ayıyla 
beraber ise hayatınızda bu konu da dahil olmak üzere 
önemli kararlar alacaksınız. Örneğin ikili ilişkilerinizde 
“Tamam mı?” “Devam mı?” diye sorup gayet net bir cevap 
vereceksiniz. Ay sonuna doğru ise birkaç insanla tanışıp 
bu insanlardan birçok şey öğrenebilirsiniz. Verdiğiniz 
kararları kendi hayatınıza yansıttığınız bu dönemde kendi 
iyiliğiniz ve geleceğiniz için birçok adım atabilirsiniz. 
Son olarak sizlere naçizane tavsiyem sağlığınıza dikkat 
etmeniz gerektiği. Bu ay boynunuz veya boğazınızla ilgili 
hastalıklar söz konusu olabilir. Aman dikkat!

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar 
bu ay çalışma, koşturmaca ve gelecek planlarıyla geçecek. 
Sizler için kasım ayı hep gezmek isteyeceğiniz ama aynı 
zamanda hem eğitim hem seyahat hem de gelecek planları 
yapacağınız bir ay. 8 Kasım’daki ay tutulmasıyla beraber 
kader konuları da sizlerle olacak. Bir olayın iç yüzüyle 
karşılaşabilir ve aydınlanma yaşayabilirsiniz. Unutmayın 
ki sizinle uğraşan insanlar her zaman olacaktır. Siz sadece 
sakin kalın. Bu ayın önemli konularından sonuncusu ise 
beslenme şekliniz. Beslenme şekliniz, alışkanlıklarınız 
değişebilir. Hiç huyunuz değildir biliyorum ama yine de 
söylemek isterim ki bu değişimlere direnmeyin, akışına 
bırakın

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar bu ay 
biraz eli sıkı olsanız iyi olur. Bu dönem maddi konuların 
önem kazandığı bir dönem. Gelir gider dengesi kurmak 
oldukça önemli. Giderleriniz gelirinizden fazla olabilir. 
8 Kasım’daki ay tutulmasıyla beraber maddi olarak 
beklenmedik gelişmeler yaşanabilirsiniz. Ancak sizler 
için bu gelişmeyi doğru yönetmek çok önemli olacak. 
Bu ay ana tema doğru yatırıma girmek, akıllı olmak. Ay 
sonuna doğru ise yakın çevrenizle vakit geçireceksiniz. 
Sevdiklerinizle bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Hiç 
şüpheniz olmasın her şey çok güzel olacak.

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar sizler 
için oldukça önemli bir aya geldik. Güneş, Merkür 
ve Venüs sizin burcunuzda. Hayatınızı yeniden 
şekillendirebileceğiniz bir dönemdesiniz. Size dert 
olan ne varsa geride kalacak. İkili ilişkilerinizde ise 
olaylar ve kararlar oldukça hızlı gelişecek. Kavga 
etmeyin, tartışmayın ve parasal konularda dikkatli 
olun.  Son olarak ise sağlıkla ilgili konularda ele 
almanız gereken konuları ertelemeyin. Akciğer, 
solunum sistemi ya da alerji gibi sıkıntılarınız varsa 
tetikte olun. 

Kasım ayında hayatınızı gözden geçirebilirsiniz 
sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Geçmişi 
irdeleyeceğiniz, her olayın gözünüzde büyüyeceği bir aya 
girmiş bulunuyorsunuz. Duygu durumlarınızla baş etmek 
zorundasınız. Böylesine düşüncelere daldığınız bu süreçte 
ise sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ani tansiyon 
iniş çıkışları söz konusu olabilir. Vertigonuz varsa bu 
süreçte tetiklenebilir. Ay tutulmasıyla beraber beklediğiniz 
haberler size gelecek. İşler sonucuna bağlanacak. Yakın 
çevrenizde ise birçok sorumluluğu üstlenebilirsiniz. 
Onların yaşadığı olumsuzluklar sizi de etkileyebilir. Ancak 
size şunu söylemeliyim ki herkesi siz iyileştiremezsiniz. 
Başkalarının iyi olmasını sağlarken kendinizi ihmal 
etmeyin. Sağlığınıza dikkat edin. Ay sonuna doğru 
hayatınız keyiflenecek ve her şey düzelecek. Hayata coşku, 
mutluluk ve neşeyle bakacaksınız.

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

Yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar 
kasım ayına yeniliklerle giriyor! Yeni arkadaşlıklar, 
yeni ilişkiler, yeni ortamlar ve işinizden para 
kazanmanın yeni yollarını araştıracağınız bir dönem 
söz konusu. Yine bu dönemde bunlara ek olarak, 
uğraşmak isteyeceğiniz yeni bir hobi, yeni bir uğraş 
edinebilirsiniz. Diğer taraftan 8 Kasım’daki ay 
tutulmasıyla beraber parasal sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 
Bu dönem arkadaşlarınıza ne borç verin ne de 
borç alın. Risk almayın, temkinli davranın. Ay 
sonuna doğru sağlığınızla ilgili birkaç problem 
yaşayabilirsiniz. Bu söylediğim sizi korkutmasın. 
Sizler sağlığınıza göstereceğiniz özenle ve alacağınız 
takviye vitaminlerle bunun da üstesinden gelirsiniz.

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan burçları ve yükselen burcu aslan olanlar bu ay da 
başarılarına başarı katıyor! Kariyer ve meslek hayatınızda 
ani, hızlı ve beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. 
Yılın başlarında yeni bir işe başladıysanız ya da yeni bir 
projede yer aldıysanız 8 Kasım civarında, ay tutulmasıyla 
beraber, bu işlerin sonucunu alabilirsiniz. Bahsettiğim 
bu sonuçlar size çok iyi gelecek. İlişkilerinizde ise 
maalesef ki aradığınızı bu ay da bulamıyorsunuz. Karşı 
tarafta aradığınız çok fazla şey var. Ancak unutmayın 
ki kimse mükemmel değildir (Aslan burçları hariç ) 
Ay sonuna doğru yatırımlarınızla ilgili gidişat çok iyi 
diyebilirim. Son olarak şansınız bol olsun güzel aslanlar 
gerisini siz halledersiniz.

Selamlar sevgili başak burçları ve yükselen burcu 
başak olanlar. Bu ay iletişiminiz oldukça yüksek. Yakın 
çevrenizde ne varsa onlarla ilgilisiniz. Çevrenizde 
olup biten olaylarla ilgili ve dikkatlisiniz. Bu süreçte 
yakın çevrenizdeki insanların sizi oyaladığını fark 
edebilirsiniz. Biraz sakinleşin, yavaşlayın, kimseyle 
tartışmayın. Eğitimle ilgili bazı değişiklikler söz konusu 
olabilir hatta yurtdışı bağlantılı işlere imza atabilirsiniz. 
Ay sonuna doğru duygusal ilişkilerinizde birkaç 
sorun yaşayabilir, kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. 
Bunun yanında benden size tavsiye ilişkilerinizde aile 
sorumluluklarınıza yönelmeniz. Özel yaşantınızda bazı 
hayal kırıklıklarınız olsa bile, ailenize önem vermek 
önemli olmalı.

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Kasım ayında organizasyonlar planlayıp, büyük kitlelerle 
iletişime geçebilirsiniz sevgili Oğlaklar ve yükselen 
burcu Oğlak olanlar. Bu ay şansınız oldukça yüksek. Yeni 
ortamlara, yeni arkadaşlıklara ve yeni bir aşka bile yelken 
açabilirsiniz. Bunlarla beraber yeni bir iş ortamına da 
girebilirsiniz ya da çevrenizi genişletebilirsiniz. Bu çevrede 
özel teklifler karşınıza gelebilir. Az önce de söylediğim gibi 
şansınız oldukça yüksek. Sizlere veda ederken bu ay sonuna 
doğru iletişimsel konularda kendinizi mutsuz ve cesaretsiz 
hissetmenizin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Hiç 
dert etmeyin. Önemli kararlardan uzak durun yeter.

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova 
olanlar kasım ayı kariyerinizde çok önemli fırsatlar 
yakalayacağınız bir ay olacak. Beraber çalıştığınız 
insanlardan ve patronunuzdan destek alabilirsiniz. 
Parasal konularda da önemli gelişmeler söz konusu. 
Ay sonuna doğru ise dolunayla beraber aşk hayatınız 
tetiklenecek. Hayatınızda kimse yoksa birilerinden 
hoşlanmaya başlayabilir ve tutkuya dayalı bir beraberliğe 
başlayabilirsiniz. Halihazırda hayatınızda biri var ise 
ilişkiniz daha da güçlenebilir. Son olarak arkadaşlarınızın 
hayatındaki sorumluluklara sahip olabilirsiniz. Bu 
süreçte kendinizi çok yıpratmamaya dikkat edin.

Bu ay sizler için oldukça önemli sevgili Balıklar ve 
yükselen burcu Balık olanlar. İlginiz ve iletişiminiz yakın 
çevrenize yönelebilir. Eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. 
Yaptığınız işlerin, girişimlerinizin sonuçlarıyla mutlu 
olacaksınız. Yakın çevrenizle beraber yeni ortamlara 
girebilirsiniz. Ev hayatınızda, alışkanlıklarınızdan 
bazı aksilikler söz konusu olabilir. Evinizde kimseyle 
tartışmayın, münakaşaya girmeyin. Bu dönemde 
paranızı evinize harcayabilirsiniz ama bu harcamalarda 
çok dikkatli olun. Bazı şeyleri gözden kaçırmayın. 
İkili ilişkilerinizde ise sevdiğiniz insanlarla planlar 
yapacağınız, çok eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir 
dönem. Şansınız, keyfiniz, muhabbetiniz bol olsun!

BALIK
19 Şubat - 20 Mart

B A Ş A K  G Ö K T A Ş MUHABİR



atilimradio atilimradio atilimradio


