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MUHABİR MUHABİR

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR? 
3 Aralık, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan kararla engellilerin 
topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması 
amacıyla ‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak ilan edilmiştir. Dünya nüfusunun 
yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu oran, tüm dünyada 
yaklaşık 1 milyar engelli birey olduğunu göstermektedir. Nüfusun yaşlanması 
ve kronik hastalıkların artmasıyla engelli sayısı da giderek artmaktadır. Engelli 
bireylerin önemli bir kısmının bedensel engeli bulunmaktadır. Engellilerin 
bağımsız yaşayabilmeleri ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımları bir 
haktır. Bu bağlamda, tüm dünyada 3 Aralık tarihinde engelli bireylerin 
hakları konusunda farkındalık yaratmak ve bu hakların elde edilmesine engel 
olan unsurları ortadan kaldırmak için gerekli önlemlerin alınması amacıyla 
gerçekleştirilmektedir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ
Engellilik, doğuştan ya da herhangi farklı bir sebepten kaynaklı bireylerin 
bedensel, zihinsel ve sosyal yetilerini farklı derecelerde kaybetmeleri nedeniyle 
normal yaşam rutinine uyamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. 
Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz 
etkilerini en aza indirmek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak 
çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Bu önemli gün, engelli 
insanları anlayabilmek açısından oldukça büyük öneme sahiptir. Gerek sosyal 
hayatta gerekse iş hayatında kendilerine zor yer bulan ve hayatın birçok 
alanında çeşitli “engeller” ile karşılaşan engelli bireylerin farkına varmak ve 
onlarla birlikte yaşadığımızı unutmamalıyız. Bu çerçevede; ister çocuk olsun 
isterse yetişkin, engelli bireylerin de haklarının olduğunu unutmamak gerekir. 

Daha kolay yaşamak için engellerin kaldırılmasının, toplumdaki her bireye eşit 
yaşam hakkı sunulmasının ve herkesin bu konuda ortak paydada buluşması 
gerekmektedir. Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, her sağlıklı insanın 
da bir engelli adayı olduğu gerçeğinin unutulmamasını temenni ediyoruz.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ’NDE ENGELLİLER İÇİN SUNULAN 
İMKANLAR
Üniversitemizde engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak ve anlamlı hale 
getirecek aşağıdaki imkanlar sunulmaktadır:
• Sınavlarda özürlülerin doğasından kaynaklanan farklılıklarına göre 

eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak refakatçi görevlendirilmesi; yabancı dil 
derslerinde konuşma eğitimi yerine yazma eğitimi verilmesi.

• Üniversite binaları içerisinde kolayca hareket edebilecek, eğitim 
ortamlarına rahat gidip gelecek rampa, tuvalet ve asansörlerin bulunması.

• Üniversiteye özel servislerle gelip-gitmede kolaylık sağlanması.
• Psikolojik ve rehberlik sorunlarını çözmek için eleman görevlendirilmesi.
• Akademik yaşamlarını engellemeyecek şekilde ders programlarının 

düzenlenmesi.
• Öğrencilerin karşılaşabilecekleri engellerin belirlenerek, bunlara karşı 

gerekli önlemlerin alınması.
• Yerleşke içerisinde özel park yerinin tahsis edilmesi.
• Staj ve iş olanaklarında öncelik verilmesi.
• Kantin vb. yerlerde öncelik tanınması ve özel hizmet verilmesi.
• Acil durumlarda ve yangın anında can güvenliklerinin sağlanması ile ilgili 

önlemlerin alınması.

K U B R A  H A L İ S E  O N A L

3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER GÜNÜ: SEVGİNİN 
AŞAMAYACAĞI ENGEL YOKTUR!

K U B R A  H A L İ S E  O N A L

Kaynaklar; 

1.https://www.atilim.edu.tr/tr/engelli-ogrenciler-o�si 

2.https://www.sabah.com.tr/yasam/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-nedir-iste-engelliler-gununun-anlami-ve-onemi-

4818918?paging=3

3. https://sesanltd.com.tr/3-aralik-uluslararasi-engelliler-gunu/ 
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20 Aralık, Birleşmiş Milletlerin 2005 yılında resmi olarak kabul etmiş olduğu 
uluslararası yardımlaşma günüdür. 

Zamanında yaşanan millet savaşları, soğuk savaş dönemi göz önüne alındığı 
zaman insanoğlunun her zaman sıkıntılar içinde yaşadığı, ölümler, hastalıklar, 
yaşam mücadelesi verdiğini görebiliyoruz. Bu gibi uluslararası sorunların 
önüne geçebilmek için öncelikli olarak 2002 yılında Dünya Dayanışma Vakfı, 
2003 yılında BM Kalkınma Programı olarak değiştirildi. Kurulan programın 
asıl amacı, yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek ve 
insanların dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatmaktır. Yalnızca 
yoksulluk ve yaşam hakları için de projeler yapılmamaktadır aynı zamanda 
BM üyesinde olan devletlerin evrensel konularda yardımlaşması, çalışan 
ücretlerinin eşit ve adil olması, sosyal güvenlik haklarının sağlanması gibi 
konular üzerine de değinilmektedir. 

Kaynaklar; 

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

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

Roma İmparatorluğu zamanında, babasının gazabından kaçarak, İzmit 
yakınlarında madencilerin çalışmakta olduğu bir mağaraya sığınan, çalışmakta 
olan madencileri koruduğuna inanılan ve bu nedenle madenciler tarafından 
azize kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık tarihinde bu mağaraya yerleşmesi, 
önce Anadolu’da daha sonra da Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler 
Günü” olarak kutlanılmaktadır. Dünyanın en önemli maden yataklarına sahip 
olan Türkiye, madencilik sektöründe gelişmiştir. Madencilik ile tarım ve 
hayvancılık dünyanın en eski iki sektörüdür. Fakat madenler tarımda olduğu 
gibi her yıl ekilip yeniden üretilemezler.  Kalkınmanın, sanayinin motoru 
olan madenler doğada sınırlıdır ve yeniden üretilip çoğaltılabilen bir kaynak 
değildir. Bundan dolayı madenler tüm halkın ve gelecek kuşakların sahibi 
olduğu bir kısıtlı servettir. 

Madenler bütün bir toplum, ülke ve gelecek kuşaklar, çevre ve ekolojik 
denge gözetilerek planlanıp, üretilirler. Ayrıca madenler yarattığı büyük 
istihdam ile işsizlik sorununun azaltılmasına çok önemli katkı sağlar. Kırsal 
kesimden kentlere göçü önleyerek kırsal kesime; yol, elektrik vb. altyapı 
taşıyarak bölgeler arası dengesiz gelişmeyi de azaltmaktadır. Fakat çevre ile 
uyumlu, madencilik prensiplerine uygun planlanıp üretim yapılmazsa ve 
denetlenmezse Soma, Ermenek, Şirvan gibi felaketlerin yaşanmasına neden 
olmaktadır. Yerin yüzlerce metre altında her türlü tehlike ve zorluğa karşı yer 
altı zenginliklerimizi aydınlığa çıkaran, üreten, bu uğurda yaşamını kaybeden 
işçilere ve maden emekçilerine insanlığın vefa borcu vardır. Başta Soma, 
Zonguldak, Ermenek, Şırnak, Elbistan ve birçok maden havzasında adını 
sayamadığımız onlarca yerde canlarını kaybeden, aralarında mühendislerin de 
bulunduğu maden işçilerini saygıyla anıyoruz.

Atılım haber olarak; ülkemizin yer altı kaynaklarını gün ışığı ile buluşturan, 
çıkardıkları cevherle yarınımızı aydınlatan madencilerimizin 4 Aralık Dünya 
Madenciler Günü kutlu olsun.

ULUSLARARASI 
İNSANİ DAYANIŞMA GÜNÜ

DÜNYA 
MADENCİLER GÜNÜ

AIDS NEDİR? 

AIDS Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu olarak adlandırılır. Ve 
virüs kaynaklı bir bağışıklık problemidir. İngilizcede Acquired Immune 
De�ciency Syndrome olarak geçer. Hastalığa neden olan HIV virüsü vücudun 
savunulmasında rol alan önemli hücreleri yok eder ve bağışıklık sisteminin 
baskılanmasına sebep olur. Bu durumlarda bağışıklık sisteminin zayı¯aması 
sonucu ağır enfeksiyon rahatsızlıkları oluşur. Hatta bazı durumlarda kanser ve 
benzer hastalıklarda ortaya çıkabilir. 

AIDS teşhisi konulan kişilerde erken evrede tespit edilmesi ve bulaşmasının 
önlenmesi için belirti ve bulgular araştırılmalı, hastalığın bulaşma yolları ve 
korunma yöntemleri hakkında bilgi edinilmelidir.

DÜNYA AIDS GÜNÜ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1988 yılında 1 Aralık, Dünya AIDS Günü 
olarak kabul edilmiştir. 1 Aralık AIDS’in artışına karşın bilincin artırılması 
amacıyla kabul edilmiştir. Diğer bir sebep ise AIDS sebebiyle yaşamını 
yitirmiş insanları anmak ve onları onurlandırmaktır. Her yıl düzenli olarak 
hükûmetler, sağlık yetkilileri tarafından bu özel günde çeşitli konuşmalar, 
forumlar düzenlenmektedir.  

AIDS nedeniyle 1981 yılından 2007’ye kadar 25 milyon insan yaşamını 
yitirmiştir. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı (UNAIDS) 2021 
verilerine göre ise, 650 bin kişi AIDS ile ilgili hastalıklardan yaşamını 
yitirmiştir. 

Ne yazık ki vücudu tam anlamıyla temizleyen bir tedavi bulunmamaktadır. 
Ancak bugün, hastalık öncesinde ve sonrasında oluşabilecek çeşitli hastalıklar, 
çeşitli ilaçlar yardımıyla engellenebilmekte ve virüsün vücutta yayılmasının, 
bulaşıcılığın önüne geçilebilmektedir. 

R Ü M E Y S A  B A Y B U R T

10 ARALIK DÜNYA İNSAN 
HAKLARI GÜNÜ

Kaynaklar; 

https://www.hurriyet.com.tr/aile/10-aralik-dunya-insan-haklari-gunu-nedir-nasil-ortaya-cikti41684817

Kaynaklar; 

https://www.kirmizikurdele.org/hiv-belirtileri?gclid=Cj0KCQiAm5ycBhCXARIsAPldzoULQGIEiBzLl6yMQuFKVhPL5

oWId2dwkacIhu0uT74unYzkAdkWztMaAlowEALw_wcB 

DÜNYA AIDS GÜNÜ

S E N A  K A D I O Ğ L U

Bilim adamlarının araştırmalara göre Dünya’nın yaşı 4,5 milyar yıl civarıdır. 
Bu süreç boyunca Dünya üzerinde çeşitli varlıklar var olmuş, yaşamış ve ırkları 
yok olmuştur. Bunlardan birisi de insanoğludur. İnsanlığın ilk yaşam belirtileri 
3,8 milyon yıl önceye dayanmaktadır ve günümüzde halâ yaşam sürmektedir. 
İnsanlar varoluşunun en başında amacının sadece hayatta kalmak olduğunu 
düşünse de zaman ilerledikçe, insanlık tarihi de ilerlemiş ve her insan ırkı 
kendi üstüne koyarak günümüz de ki haline bürünmüştür.

İlk insanlar olarak bildiğimiz homo sapiensler yırtıcı varlıklarla birlikte 
yaşadıkları için ve şu anki insan neslinin gelişmişlik seviyesinde olmadıkları için 
hayatta kalmaları zordu ama ilerleyen yıllarda bu yırtıcı hayvanların nesilleri 
tükenince insanoğlunun yaşam güvenilirliği daha iyi hale gelmiştir. Bu süreç 
insanlar güvende olduklarını bilip tüm dünyaya yayılana ve çoğalana kadar 
devam etmiştir. Bu seferde insanoğluna zarar verebilecek başka bir ırk olmadığı 
için çeşitli nedenlerle kendi içinde çatışmalara ve bölünmelere gitmiştir. Bunun 
en iyi örneklerinden birisi yakın geçmişteki II Dünya Savaşıdır. Bu savaş 
birkaç devletin birbiri ile anlaşmazlığından dolayı gerçekleşmiş olup birçok 
masum insanın ölümüne, yaralanmasına, evsiz kalmasın hatta yurtlarından 
uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Savaş sonrası devletler, bireylere tanınan hak 
ve özgürlüklerin güvence altına alınması için bir araya gelmişlerdir.

 Savaş bittikten 3 yıl sonra Genel Kurul, Paris’te yapmış olduğu oturumda 
İnsan Hakları Bildirgesi’ni kabul etmiştir. Bu bildirge sadece belirli toplumları 
veya devletleri değil tüm Dünyayı kapsamaktadır. 10 Aralık 1948 yılında 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olup, o tarihten itibaren her 
yıl Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.  Bu bildirgeyi kısaca 
özetleyecek olursak, ırk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların temel 
haklarını beyan eden 30 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan başlıcaları; 
‘Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Yaşamak, 
hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Hiç kimse kölelik veya kulluk 
altında bulundurulamaz’ şeklindedir.

MUHABİR C E M  A L İ  S U N B U L
İ L A Y D A  E Z G İ N MUHABİR

Kaynaklar; 

https://www.maden.org.tr/
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İlk olarak 1992 yılında ICAO’nun kendi kuruluş tarihi olan 7 Aralık’ta 
aldığı genel kurul kararı ile bu tarihi Dünya Sivil Havacılık günü olarak ilan 
edilmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), kuruluş amacında 
uluslararası sivil havacılığın evrensel kurallarının belirlenerek dünya genelinde 
bir düzende bulunarak emniyetli bir şekilde bu kuralların uygulanması söz 
konusudur.

Bu düzen bünyesinde 1994 yılında kurulan Şikago Sözleşmesi ile Birleşmiş 
Milletler kuruluşu altında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’na üye olan 
tüm ülkeler, 7 Aralık tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık gününü her sene 
bir tema belirleyerek kutlamaktadır.

Sivil Havacılık Gününe değinmişken okulumuz bünyesindeki Sivil Havacılık 
Yüksekokulu’ndan bahsetmemek olmaz.

Okulumuz Sivil Havacılık Yüksekokulu kuruluşundaki benimsenen misyon, 
öğrencilerin Sivil Havacılıkta bakım, işletme ve pilot eğitimini pratikte ve 
teorikte yeterli bir şekilde almasıdır. Bu bağlamda okulumuz Sivil Havacılık 
Yüksekokulu’nda bulunan bölümler Havacılık Yönetimi, Pilotaj, Uçak Elektrik 
ve Elektroniği ve Uçak Gövde Motor Bakımıdır. Bölüm öğrencilerinin görüş 
ve yorumlarına göre okulumuzun sağladığı pratik eğitim için gerekli olabilecek 
her türlü imkanın sağlanması eğitimlerine büyük katkı sağlamakta. Ayrıca 
Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Atılım Üniversitesi Hangarı’nda yer alan 
eğitim uçakları sayesinde hem pratik eğitimler hem de pilotaj öğrencilerinin 
uçuş eğitimleri kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Kaynaklar; 

1. https://web.shgm.gov.tr/tr/haberler/1444-dunya-sivil-havacilik-gunu-sivil-havacilik-genel-muduru-dr-ali-aridurunun-

ev-sahipliginde-duzenlenen-gece-ile-kutlandi#:~:text=ICAO’nun%201992%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20

ald%C4%B1%C4%9F%C4%B1,%C3%B6nemli%20g%C3%BCn%C3%BC%20%C3%A7e%C5%9Fitli%20

etkinlerle%20kutluyoruz.

2. https://stratushavacilik.com/7-aralik-dunya-sivil-havacilik-gunu/

3. https://www.haberturk.com/dunya-sivil-havacilik-gunu-nedir-7-aralik-dunya-sivil-havacilik-gunu-nasil-ortaya-

cikti-2894824

4. https://www.atilim.edu.tr/tr/shyo

5. https://pilotlarvak�.org.tr/7-aralik-dunya-sivil-havacilik-gunu/

MUHABİR D E N İ Z  I N C E S U Ö Z G E  T E Z C A N

DÜNYA SİVİL
HAVACILIK GÜNÜ

21 ARALIK (KIŞ DÖNÜMÜ) NEDİR?

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört 
önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 
21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri, 21 
Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak dönencesine dik gelir. Güney yarımkürede 
yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır.

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) 
Güney Yarım Küre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

21 ARALIK’TA NELER OLUYOR?

Güneş ışınları Güney Yarım Küre’de gelebileceği en dik, Kuzey Yarım Küre’de 
en eğik açılarla gelir. Üzerinden Oğlak Dönencesinin geçtiği karaların iç 
kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir. Güneş ışınlarının atmosferde katettiği 
yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir. Öğlen saat 12.00’de Oğlak 
Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Aydınlanma 
çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma 
çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.

EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK? 

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güneş ışıklarının dik geldiği 21 
Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta 
ülkemizde en uzun gece ise Kuzey’deki Sinop’ta yaşanacak.

Kaynaklar; 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/en-uzun-gece-ne-zaman-21-aralikta-neler-oluyor-kis-gundonumu-

nedir,tDFMfQ5BWU-KQmTtBhSdQA 

Dünya Kadın Hakları Günü her yıl 5 Aralık’ta kutlanıyor. 5 Aralık 1934 
yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve 
seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde “Kadınlara Milletvekili Seçme 
ve Seçilme Hakkı” veren yasanın kabulü ile her yıl “Kadın Hakları Günü” 
olarak kutlanmaktadır.

Fransa’da 7 Mayıs 1748’de dünyaya gelen Olympe de Gouges, 1789’da 
Fransız Ulusal Meclisi’nde okunan ve günümüzdeki İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin esin kaynaklarından biri olan İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesi’ne karşı, bu metinde geçen “insan” sözcüğünün yalnızca erkeği 
kastetmesi nedeniyle 1791 yılında Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni 
yayımlar. Bu insanlık tarihindeki ilk kadın hakları bildirgesidir. Türkiye’de ise 
Kadın Hakları Günü, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde bütün dünya 
ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme 
Hakkı” tanındı.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolundaki mücadelenin 
başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika’nın New York kentinde tekstil 
sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini 
ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak 
kabul edilmektedir. Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik 
taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yıl etkinlikleri 
içerisinde Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak 
kutlamaya başladı. Türkiye’de ise Kadın Hakları Günü, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün öncülüğünde bütün dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934 
tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındı.

Kaynaklar; 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/kadin-haklari-gunu-mesajlari-2022-ataturkun-kadin-haklari-sozleri-resimleri-5-

aralik-dunya-kadin-haklari-gunu-nedir-nasil-ortaya-cikti-6655105

21 ARALIK EN UZUN GECE

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ

Ö Z G E  T E Z C A N MUHABİR
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SU KİRLİLİĞİ VE TEMİZ SU KAYNAKLARI

Yeryüzündeki su kaynakları okyanuslar, denizler, göller ve yeraltı sularıdır. 
Dünya üzerinde 361 milyon km2 alan kaplayan su kaynaklarının % 97.5’i tuzlu 
su, % 2.5’i tatlı sulardan oluşmaktadır. Su kaynaklarının çeşitli etkenlerden 
dolayı, doğal halinin bozulması, kimyasal içeriğinin zarar görmesi, kullanım 
ve içme suyu özelliklerinden uzaklaşması su kirliliğidir. Bu etkenin kaynağı 
ne olursa olsun tespit edilmesi ve önüne geçilmesi gerekir. Doğal ortamında 
kirlenmesi pek mümkün olmayan su kaynaklarının genelde insan eli veya 
insanın oluşturduğu yapay sistemlerin marifetiyle kirlenmektedir. Bu duruma 
engel olmak genel ve kapsayıcı çalışmalar yürüterek mümkün olacaktır.

Suyun kirlenmesinin başlıca sebebi doğaya salınmaması gereken kimyasal 
maddelerin bırakılmasıdır. Bu maddeler suya karışarak hem kimyasal 
formülünü bozmakta hem de �ziksel olarak etkilemektedir. Özellikle 
şehirleşmiş bölgelerdeki evlerde veya sanayi işletmelerinde kullanılan atık 
sular ile yağmur sularıyla taşınan zararlı kimyasal ve biyolojik kirleticiler 
su yollarına karışarak tatlı su kaynaklarını kirletmektedir. Dünya genelinde 
tüketilen tatlı suyun yaklaşık %70’i tarımsal sulama için kullanılmaktadır. 
Tarım aynı zamanda gölleri, nehirleri ve yer altı sularını kirleten başlıca 
kirletici kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Tarım ürünlerinin verimini 
artırmak için kullanılan pestisitler yani tarım ilaçları, kimyasal gübreler ve 
hayvan gübreleri su yollarına karışarak tatlı su kaynaklarının kirlenmesine 
yol açmaktadır. Bunların dışında deniz, hava ve kara taşıtlarından, tanker 
kazalarından, yer altındaki çatlaklardan kaynaklanan petrol sızıntıları; uranyum 
madenciliği, nükleer silah denemeleri ve nükleer kazalar sonucu açığa çıkan 
radyoaktif atıklar; fabrikalardan atılan kimyasal maddeler su kaynaklarına 
karışarak su kirliliğine neden olabilmektedir.

Su Kirliliğini Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?

Su, uygun koşullarda içindeki kirleticileri doğal yollarla yok edebilmektedir. 
Ancak kirlilik kontrolsüz hâle geldiğinde ve kirlilik kaynakları sürekli olarak 

suya karıştığında su kendi kendini temizleme özelliğini kaybetmektedir. 
Öncelikle suda yaşayan canlı çeşitliliğini korumak ve varlıklarını devam 
ettirmelerini sağlayabilmek için su ekosistemlerine zarar veren faaliyetlerin 
etkilerini azaltmaya yönelik önlemler alınması gerekmektedir. Kirliliği önleyici 
önlemler konusunda bir kültür oluşturmak önemlidir. Bu yüzden su kirliliğini 
önleyici tedbirleri daha işin başındayken bireysel önlemlerden başlamak üzere, 
kurumsal ve sektörel felsefeler oluşturarak sağlamak gerekmektedir. 

Kaynaklar; 

https://www.wwf.org.tr/calismalarimiz/tatli_su/

https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth

Hepimizin beklediği o ara tatil kapıya dayandı. Herkes yavaş yavaş nereye 
gideceğini karar verirken birkaç tatil bölgesine bakalım istedim.  Sanıyorum ki 
neredeyse hepimizin ara tatil deyince aklına kayak tatili geliyor. Kayak tatili deyince 
de ilk aklımıza gelenlerden biri de Kartalkaya olmakta. Kartalkaya yıllardır birçok 
kişinin heyecanla gittiği. Gidince de hayran kalıp döndüğü bir yer haline gelmiştir. 
Kartalkaya Bolu ilinin doğu tarafında Köroğlu dağlarında bir kayak merkezidir. 
Aynı zamanda Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden biridir. Kartalkaya 
her kış kayak severleri ağırlamaktadır. Ulaşım açısından kolaylığı da insanların 
burayı tercih etmelerinde büyük rol oynamaktadır. Bembeyaz olan görüntüsüyle 
insanları büyüleyip, gün içerisinde kimisinin saatlerce yorulmadan kayak yaptığı, 
kimisinin lezzetli yemekler yediği, kimisinin sevdikleriyle doyasıya vakit geçirdiği, 
kimisinin de akşamları o ateşin altında soğuk havaya rağmen sıcaklığı hissettiği 
bir atmosferi vardır. 

Bunun yanı sıra bir o kadar insan da kış tatillerinden diğer insanlar kadar zevk 
almaz. Bu sebeple sömestr döneminde tatil için tercih ettikleri yerler daha farklıdır. 
Ülkemizde birçok güzel yer olduğu için insanlarımızın da tercih yaparken birçok 
seçenekleri vardır ve bu bazen onları tercih yapmak konusunda zorlayabilir. Her 
ne kadar kişiden kişiye göre değişebilen bir kavram olsa da İstanbul neredeyse 
herkes için dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. İstanbul kıtalararası bir şehir 
olup, Avrupa ve Asya yakası olarak ikiye ayrılır. İstanbul, yaz kış fark etmeksizin 
her nüfustan insanı şehrinde gezdirir. Başta boğazı olmak üzere, tarihi yerleri, 
birbirinden farklı çeşitleriyle restoranları olan bir şehirdir. Her ne kadar nüfusu 
kalabalık ve sesli bir şehir olsa da insanların koşuşturmalı hayatlarından birkaç 
günlüğüne uzak kalmak isteyip güzelce gezebileceği bir şehirdir. 

Ara tatillerini şehir dışında geçirmek, yeni kültürler kazanmak isteyen insanlar 
için de tabi ki yurtdışında çok güzel yerler vardır. Bunlar arasında en gündemde 
olanı ve birçok insanın tercih ettiği yer olan Dubai, Arap Yarımadası’nda Birleşik 
Arap Emirlikleri’ni oluşturan yedi emirlikten birisidir. Yoğun bir nüfusu olmasının 
yanı sıra, şehrine birçok turist alan bir yerdir. Çoğu yerde denk gelmediğimiz 
ve görünce de bizi büyüleyen birçok mimarı yapısı vardır. Aynı zamanda çoğu 
insanın hem kafa dağıtmak, hem kendini mutlu hissetmek ve de ihtiyaç duyduğu 
bir şey olan alışverişin de bir numaralı kapısıdır. Dubai Mall, Dünyanın en büyük 
alışveriş merkezlerinden biri olması da insanların Dubai’ye gitmelerini teşvik eden 
bir unsur haline gelmiştir. Yemekleriyle de ünlü ve farklı olan bu şehir yeni damak 
zevkleri tatmak isteyen herkeste bir merak uyandırmıştır.  

MUHABİR S A R A  A L A R A  G Ü N E Ş

MUHABİR İ L A Y D A  E Z G İ N

ÇEVRE KÖŞESİ

GEZİ KÖŞESİ

S E N A  K A D I O Ğ L U

C E M  A L İ  S U N B U L MUHABİR

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 2 Aralık Cuma günü Halkla 
İlişkiler ve Reklamcılık öğrencileri MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu’nu 
ziyaret etti. Davet edilen sergide okulda özel eğitim alan öğrenciler tarafından 
yapılan çalışmalar ve resimler gösterildi.

Etkinliğe giden öğrencilerimizden Sara Alara GÜNEŞ, ‘’3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü için “Mev Gökkuşağı “ okulundaki kardeşlerimizi ziyaret 
ettik. Onlara bu güzel günlerinde destek olabilmek ve aynı zamanda diğer 
insanlar için de farkındalık yarattığımız bir etkinlik oldu. Onlarla beraber 
keyi¯i bir şekilde vakit geçirdik. Bir dönem boyunca yaptıkları resimlere baktık. 
Hepsi birbirinden güzel ve büyüleyici görünüyordu. Bunun yanı sıra, beraber 
şarkı söyledik, sohbet ettik. Onların yüzündeki mutluluğu görmek oldukça 
mutluluk verici bir an olmuştu bizim için. Gün sonunda bu tarz etkinlikleri 
sık sık tekrarlamamız gerektiğini ve onlar ile daha fazla vakit geçirmemizin 
doğru olacağı konusunda arkadaşlarımızla beraber karar kıldık.’’ sözleriyle 
duygularını bize iletti.

Başak GÖKTAŞ ise, ‘’MEV Gökkuşağı Okuluna gidip çocuklarla 
tanıştığımız anların tari� yok! Hepsi birbirinden özel ve güler yüzlüydü. 
Elimden geldiğince onlarla sohbet ettim, gelecek planlarını öğrendim. Resim 
öğretmeni olmak isteyenler vardı. Onlar bana yaptıkları çalışmaları gösterdiler. 
Çalışmaları oldukça başarılıydı. Ardından resim sergisini gezdik ve müzik 
öğretmeninin gerçekleştirdiği minik konsere katıldık. Bu eşsiz konser için 
hem müzik öğretmenimize hem de solistimiz Huzeyfe’ye teşekkürlerimi 
iletiyorum. Bunlara ek olarak, sergiyi düzenleyen, sergide emeği geçen değerli 
öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize de minnetimi sunmak istiyorum. Bu 
benzersiz gezide öğrendiğim en önemli şey en büyük engelin sevgisizlik 
olduğuydu.’’ Son olarak, Hilal İrem Şeker kendisini şu sözlerle ifade etti‘’ 3 
Aralık engelliler günü için arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Birlikte etkinlikler 
yapıp, çok güzel vakit geçirdik. Birlikte sohbet ettikçe daha mutlu olduklarını 
yüzlerinden görebiliyorduk. Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli 
kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanında olmamamız gerektiğini 
bir kez daha anlamış olduk.’’ 

Günlük hayatın gerek yoğunluğu gerek stres ve sıkıntılarıyla insanın 
rahatlamaya ihtiyacı vardır. Buna başlıca iyi gelecek şeylerden birisi de spordur. 
Kişilerin yaşları ilerledikçe konfor alanları da genişler, rahatlığa ve tembelliğe 
daha çok alışırlar. Bu durum kişiler için önemli bir sorundur çünkü ilerleyen 
zamanlar da sağlık sorunlarıyla karşılaşabilme olasılıkları yüksektir. Bu yüzden 
her insan hayatın da spora önem ve yer vermelidir. 
Üniversiteler arası Kadın-Erkek Basketbol Bölgesel Lig Turnuvası
Her yıl gerçekleşmekte olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 
düzenlediği Üniversiteler arası Kadın-Erkek Basketbol Bölgesel Lig 
Turnuvası’na bu yılda Atılım Üniversitesi ev sahipliği yapmaktadır. 29 Kasım-16 
Aralık tarihleri arasında, toplam da 50 farklı müsabaka ile gerçekleşecek olan 
turnuvaları seyretmek isteyenler ve takımlarını desteklemek isteyenler Atılım 
Ahlatlıbel Kampüsünü ziyaret ederek, katılım sağlayabilirler. 

ATILIM SPOR FAALİYETLERİ GÜNÜ

3 ARALIK DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ GEZİSİ
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SENA NAZ UZUNOĞLU
İşletme Fakültesi, İşletme (İngilizce) (2.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Bu yıl benim için genel olarak iyi bir yıl oldu. Zaman zaman okul hayatımda zorlandığım 
zamanlar oldu. Ama yine de elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Bütün sevdiklerim 
her zaman yanımdaydı ve sağlıkları yerindeydi. Arkadaşlarımla güzel anılar biriktirdiğim ve 

sahiplendim ve benim en iyi dostum oldu.
2022 Nasıl geçti?
Başta sağlık olmak üzere, akademik hayatımda daha başarılı olmayı, sevdiğim insanların 
yanımda olmasını ve çok güzel bir sene geçirmeyi istiyorum. En yakın zamanda mezun olup, 
istediğim bir pozisyonda ile girmek en büyük hayallerimden biri.

ÜMİT BERK KARAKAYA
Mühendislik Fakültesi, Bilişim Sistemleri Mühendisliği (3.sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Her zamanki gibi sıradan bir yıl oldu. Ailem ve sevdiklerimle beraber sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir yıl oldu. Son ayları benim için daha güzeldi diyebilirim. Bu yıl beni en çok mutlu 
eden şeylerden biri doğum günüm oldu, arkadaşlarım benim için unutulmayacak bir doğum 
günü yaşattı.
2022 Nasıl geçti?
Daha heyecanlı bir yıl olmasını bekliyorum. Akademik hayatımda daha başarılı olmak ve yurtdışında 
staj yaparak bunu pekiştirmek istiyorum. Sevdiklerimle beraber sağlık ve mutluluk içerisinde 
yaşamak istiyorum. İstediklerinden emin ve kararlı biri olmaya özen göstermeyi planlıyorum.

BEYZA NUR BİLGİLİ
İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler (1.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
2022 yılında kendi konfor alanımdan çıkmayı öğrendim. Bu alandan çıkarsam hayatı daha iyi 
anlayacağımı ve insanları sevebileceğimi öğrendim. Ayrıca, 2022 yılı bana daha çok arkadaş ve 
daha başarılı bir eğitim hayattı sundu.
2022 Nasıl geçti?
2023 yılından beklentim kendimi yalnızlaştırmaktan daha çok uzaklaşmak, daha dışa dönük 
biri olmak ve kariyerim için daha başarılı işler başarmak istiyorum.

YUNUS ARSLAN
İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik (1.sınıf )
2022 Nasıl geçti?

önem verdiğim ve derslerimde daha başarılı olduğum bir yıl oldu.
2022 Nasıl geçti?
Ailem ve sevdiklerimle beraber sağlıklı, huzurlu ve daha mutlu bir yıl geçirmek istiyorum. 
Akademik hayatımda daha da başarılı olup en yakın zamanda okulumu bitirmek istiyorum. 
Tatil için Yurtdışına gitmek istiyorum.

GAMZE YAREN AYDIN
İşletme Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (2.Sınıf
2022 Nasıl geçti?
Hem çok güzel hem de çok güzel bir yıl geçirdim diyebilirim. Ama geriye dönüp baktığımda 
bu yılın beni büyüttüğünü, geliştirdiğini ve iyi anlamda değiştirdiğini düşünüyorum. Yeni 
insanlar tanıdım, yeni arkadaşlıklar edindim, gitmediğim yerlere gittim ve yeni yerler 
keşfettim. Bunların hepsi benim için unutulmaz bir anı oldu. Bu yüzden de ben bu yılı çok 
güzel hatırlıyorum.
2022 Nasıl geçti?
Yeni yıldan en büyük isteğim sağlıklı bir şekilde yaşamak. Akademik hayatımda başarılı olmak. 

2022’Yİ UĞURLARKEN…
HOŞGELDİN 2023!

Yeni yıl, eski bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Yeni yıl yeni 
başlangıçlar, yeni mutluluklar, yeni deneyimler demektir. Hepiniz için iyi, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olsun. İyi seneler!

Biraz da arkadaşlarımızın 2022 yılını nasıl geçirdiklerini ve yeni yıldan beklentilerini öğrenelim…
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EBRAR METİN
Hukuk Fakültesi, Hukuk (4.sınıf )
2022 Nasıl geçti?
2022 yaşadığım bütün sıkıntılara rağmen çok güzel hatırladığım ve hatırlayacağım bir yıl 
oldu. Kendim için daha çok şey yapmaya başladım, beni düşüren her şeyi bırakıp beni mutlu 
eden ve daha iyi hissettiren şeyleri fark edip bunlara yöneldim. Benim için çok çok iyi bir yıldı.
2022 Nasıl geçti?
2023’ten beklentim ilk başta sağlık, huzur, mutluluk tabi ki. Her konuda bana daha güzel 
kapılar açılacağına inanıyorum ve daha iyisi olmak için çabalayacağım. Bol kahkahalı ve 
başarılı bir yıl olmasını diliyorum. İnşallah beklediklerimden fazlası olur :)

TUĞÇE SERİNKEN
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık (3.sınıf )
2022 Nasıl geçti?
2022 benim için daha çok çabaladığım bir yıldı. Hem okul hem de kendi hayatımda çabaladığım 
ama sonucunu pek göremediğim bir yıl oldu. Aynı zamanda bir süredir yapmak istediğim şeylerin 
gerçekleştiği değişik bir yıldı. Pek çok insan çıktı hayatımdan, bu da bana birçok ders kattı ve beni 
büyüttüğünü hissettim. Ama bir o kadar da güzel insan girdi hayatıma. Aynı zamanda 2022 benim 
için gerçekliğin yılıydı. Hayatı pembe gözlükle değil de gerçekliğiyle görmeye başladığım bir yıl. 
Güzel ama zor bir yıldı. Büyüdüğüm ama aynı zamanda yorulduğum bir yıl oldu diyebilirim.
2022 Nasıl geçti?
2023 yılının daha huzurlu olmasını istiyorum. Çabaladığım ama karşılığını alabildiğim bir yıl olsun 
istiyorum. Hep mutlu olmak da olmaz ağlamak da güzel ama az ağlamak istiyorum. 2023 yılının 
herkese iyi gelmesini istiyorum.

YASİN MERT VURAL
İşletme Fakültesi, İşletme (Türkçe) (2.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Bu yıl benim için genel olarak iyi geçti. Ailemle ve sevdiklerimle beraber sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu bir yıl geçirdim. Okul benim için zordu ama her ne kadar zor olsa da başarılı 
olabilmek için elimden geleni yaptım.
2022 Nasıl geçti?
Bu yılın benim için daha iyi olmasını umut ediyorum. Daha sağlıklı ve huzurlu bir yıl 
olsun istiyorum. Akademik hayatımın daha iyi olmasını ve okulumun bir an önce bitmesini 
istiyorum. Aynı zamanda yurtdışına gitmek ve yeni kültürleri tanımak en büyük isteklerimin 
arasında yer almakta.

ECEM ÖZTEKİN
Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (4.sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Benim için genel olarak depresyonda olduğum bir yıl oldu. Ailemin sağlık sorunlarından ve 
kişisel hayatımda yaşadığım bazı problemlerden ötürü kötü geçti. Tek iyi şey kendime nasıl 
iyi geleceğimi keşfettim. Hede¯erimi gerçekleştirmek yolunda adımlar attım. Arkadaşlarımla 
olan bağlarımı kuvvetlendirdim. Bazı insanların değerini daha iyi anladığım bir yıl oldu.
2022 Nasıl geçti?
Sağlıklı ve sevdiklerimle olduğum bir yıl olsun istiyorum. İlişkimi daha öteye taşımak ve 
evlenmek istiyorum. Bu sene mezun olup, yüksek lisans için yurtdışına gitmek istiyorum. Ve 
daha sonrasında eğitimlerimi tamamlamak istiyorum. Daha sonrasında mutlu olacağım bir 
işe girmek istiyorum. Bolca para istiyorum. Kendim için koyduğum sınırlara bağlı kalmak 
istiyorum. Bir köpek daha almak ve araba almak istiyorum. Umarım herkes için iyi bir yıl olur.

ERAY KÜÇÜKBAYRAM
Sağlık Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik (2.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Başlangıcı bitişi kadar güzel olmasa da benim için heyecan ve tutku dolu bir yıldı. Hayatıma 
giren ve çıkan birçok insan, 2022 yılında bana güzel anılar bıraktı.
2022 Nasıl geçti?
Yeni şeyler deneyimlemek bu deneyimlerimi alışkanlık haline getirmek. Amatörce yaptığım 
işlerde kendimi geliştirmek. Elimden geldiğince kültürel anlamda birikimler elde edebileceğim 
birçok ülke gezmek ve görmek.

S A R A  A L A R A  G U N E S S A R A  A L A R A  G U N E S

ECE YOLCU
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Gra�k Tasarım 
(3.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Bu yıl benim bolca ders çıkarttığım, bir o kadar eğlendiğim bir yıl oldu. Yeni insanlar tanıdım 
ve bunun yanı sıra yeni tecrübe ve alışkanlıklar edindim. Şubat ayında yeni bir arkadaş grubu 
edindim ve hepsi hayatımın çok özel bir kısmını kapladılar. İstanbul’da yaşamayı deneyimlemek 
çok güzeldi. 2022 Sıla konseri benim için unutulmaz bir an oldu çünkü arkadaşlarımla çok 
eğlendim bu anı da benim için bu yılın en güzel zamanlarından biriydi.
2022 Nasıl geçti?
Sağlık, huzur, mutluluk ve başarı istiyorum. Arkadaşlarımla bol bol eğlenmek istiyorum. 
Bereketli bol para, sağlıklı bir ilişki ve en önemlisi denge istiyorum.

AHMET BERKE FİLİK
Mühendislik Fakültesi, Uçak Elektrik Elektronik (3.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Bu yıl benim için verimli, başarılı ve mutlu geçti. Bu yıl okuldaki başarı puanımdan ötürü 
onu belgesi aldım ve bu durum beni çok onurlandırdı. Arkadaşlarımla bolca keyi¯i vakit 
geçirdiğim bir yıl oldu.
2022 Nasıl geçti?
Yeni yıldan yeni bir sayfa açmayı diliyorum. Ailem ve sevdiğim insanlarla beraber sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. Yurtdışına çıkmak için adım atmak istiyorum. Maddi 
olarak daha iyi bir yıl olsun istiyorum.

EFE ELÇİ
İşletme Fakültesi, Maliye (1.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Ruhsal olarak sıkıntılı bir yıldı. Mezuna kaldığım seneydi bu yüzdende benim için oldukça 
zorlu bir sene oldu. Motive olabileceğim bir şey bulamadım. Ama buna rağmen güzel bir 
üniversite kazandım ve bolca yeni arkadaşlar edindim. Böylece yeni bir sayfaya adım atmış 
oldum.
2022 Nasıl geçti?
Bu sene akademik anlamda başarı elde etmek, yaz okuluna kalmamak ve tüm derslerimi 
geçmek istiyorum. Okulumu değiştirmek ve İstanbul’a taşınmak istiyorum. Güzel ve sağlıklı 
bir yıl olsun istiyorum. Ticarette daha da büyümek istiyorum. Ve tuttuğum takım olan 
Galatasaray’ın şampiyon olmasını istiyorum.

AYŞE CEYLİN TESELLİ
Fen Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık (4.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Beklentilerimin karşılandığı bir yıl oldu. Aynı zamanda da hayatıma yön verdiğim ve düzene 
soktuğum bir yıldı benim için. Bolca kendime zaman ayırdım. Ailem ve sevdiklerimle bol bol 
keyi¯i vakit geçirdim. Uzun zamandır arabamı değiştirmek istiyordum, arabamı değiştirmek 
beni çok mutlu etti.
2022 Nasıl geçti?
Aşk istiyorum, bolca para istiyorum. Ailem ve sevdiklerimle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmak 
istiyorum. Bu sene okulda son yılım olduğu için akademik hayatımda daha başarılı ve mutlu olmak 
istiyorum.  Mezun olduktan sonra istediğim gibi iyi bir iş bulup çalışmak istiyorum. İyi insanlar tanımak 
istiyorum. Bu sene daha çok gezmek yeni yerler keşfetmek, yurtdışı seyahatleri yapıp yeni kültürler 
tanımak istiyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlarımla daha çok gezmek ve eğlenmek istiyorum.

KEMAL KUTALP
Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği (3.Sınıf )
2022 Nasıl geçti?
Yorucu ama güzel bir yıl oldu benim için. Beklediğimden daha hızlı geçti. Ailem ve sevdiklerimle 
beraber sağlık ve mutluluk içerisinde geçirdiğim bir yıl oldu. Arkadaşlarımla bolca keyi¯i vakit 
geçirdim. Hayalim olan Kaptanlık Belgesini aldım ve bu beni çok mutlu etti.
2022 Nasıl geçti?
Ailem ve sevdiğim tüm insanlarla beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. 
Akademik hayatımda daha başarılı olup mezun olmak istiyorum. Yurtdışına yerleşmek ve 
hayatımın geri kalanına orada devam etmek istiyorum. Bu konuda Amerika’ya gitmek en 
büyük hayallerimden biri.
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Kırmızı Lamba - Bir Drag Queen Müzikali
Türü: Komedi/Dram

Süre : Tek perde 85 dakika
Yaş : +16

Yazan-Besteleyen-Yöeneten : Onur Yüce
Dekor ve A�ş Tasarım : Aykut Öz

Hareket Düzeni : Deniz Alp
Işık Tasarım : Mahir Köks

Yer : Tatbikat Sahnesi
Tarih : 9.12.2022

Konusu: ‘80’li yılların başında, Beyoğlu’nda bir gece kulübünde çalışan, sahnede acımasız, eğlenceli, kimi zaman utanmaz ve çılgın 
bir kadına dönüşen bir drag queen, gösterisine hazırlanırken, başından geçenleri gözden geçirmektedir. Gösteriye çıkacağı bu 
gece, hayatının en önemli gecesidir. Kimlikler hakkında düşündüren, insanın toplumsal baskılar sebebiyle ruhunun en derin yerine 
hapsettiği acılarını, dans ve müzik dolu bir gece ile, bazen açığa çıkaran, bazen de komedinin arkasına gizleyen bir gösterinin büyüsüne 

kapılacağınız, tek oyuncunun çok ruhlu oyununu ele almaktadır.

e Man From Earth
Film Türü : Bilim kurgu, Gizem, Drama

Yönetmen : Richard Schenkman
Yazar : Jerome Bixby

Yıl : 2007
Süre : 87 dk

Ana karakterimiz olan Jhon Oldman üniversitede bir tarih profesörüdür ve bir gün aldığı ani bir kararla 
işinden istifa edip farklı bir bölgeye taşınma kararı alır. Jhon ile vedalaşmaya gelen iş arkadaşları Jhon’un bu 
ani istifasının nedenini merak ederler. Israrlara daha fazla dayanamayan John sonunda hikayesini anlatmaya 
başlar. Karakterimizin aslında herkesten sakladığı bir sırrı vardır. Bu sırra göre John 14.000 yıldır yaşan bir Cro-

magnon tarih öncesi, mağara adamı olduğunu iddia eder ve işler giderek tuha¯aşmaya başlar.

Alternetif bir tarih okuması olarak değerlendirebileceğimiz bu eser günümüzde çok büyük bir popular kültür 
öğesi haline gelmiştir. Hemen hemen çoğu sinema ve bilim kurgu severi tarafından bilinen bu �lmimiz aslında 
gişe rekortmeni bir �lm değil tam tersine korsan bir şekilde yayılmış ve ilgi görmüştür. Düşük bütçeli ve 
tek bir alanda geçen �lmimiz aslında işlediği temalar ve kamera kullanımıyla asla sizi sıkmıyor, aksine güzel 
yazılmış diyaloglar sayesinde daha da içine çekiyor. Yazarımız Jerome Bixby bilim kurgunun temelleri olarak 
kabul edebileceğimiz Twilight Zone ve Star Trek gibi çalışmaların yazar kadrosunda bulunmaktadır. Bence her 
insanın izlemesi gereken bu eser bize �lm sonunda merak ve sorgulama dürtülerini uyandırıyor. Film boyunca 

işlenen temalar ve sorgulanan konular adeta zihninizi açacak nitelikte.

Hands And Clay Seramik Atölyesi
 Aralık ayı boyunca her Pazar saat 17.00’da gerçekleştirilecek olan 
seramik atölyesi, iki saat boyunca gelen misa�rlerine kendi kupalarını 
tasarlatacaklardır. Hem atölye esnasında toprak ile temas etmek, hem de 
hayatınızın geri kalanında el emeği tasarımınızı kullanabilmek isteyenler 
için harika bir etkinlik fırsatı. Etkinlik kapasiteli ve biletlidir. Tüm gerekli 
malzemeleri atalyönenin vereceği bu etkinliğe katılmak isteyenler Biletino’dan 

alabilirler. Şimdiden iyi eğlenceler. 

Barış Akarsu Merhaba
Tür : Dram/Komedi
Süre : 1 saat 54 dakika
Puan : 8.2
Yönetmen : Murat Dikmen
Oyuncular : İsmail Ege Şaşmaz, Almila Ada, Şafak Pekdemir, Ebru Nil Aydın, Hüseyin Avni Danyal, Metin Çoşkun
Konusu : 2007 yılında geçirdiği tra�k kazası nedeniyle hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu’nun hayat hikayesini ele almaktadır. 
Çocukluğunda müziğe ilgi duymaya başlayan Barış Akarsu, 2004 yılında katıldığı “Akademi Türkiye” adlı şarkı yarışmasıyla adını 
duyurmuştur. Yarışmada birinci olmasının ardından albüm çıkaran Akarsu, müzik çalışmalarının yanı sıra Yalancı Yarim adlı bir 
dizide rol aldı. 2007 yılında, 28. yaş gününde Bodrumda tra�k kazası geçiren Barış Akarsu, yoğun bakımda kaldığı beş günün 
ardından hayata veda etti.

High Life
Film Türü : Bilim Kurgu, Drama
Yönetmen : Claire Denis
Yazar : Claire Denis, Jean-Pol Fargeau
Yıl : 2018
Süre : 113 dk

Müebbet, hapis veya idam gibi cezalar ile karşı karşıya kalan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Sonu 
ölümle sonuçlanabilecek bir deneye katılmayı kabul etmek onların bu cezayı almamaları için önlerinde tek 
seçenektir. Uzayın derinlerinde ilerledikçe kaos ve bilinmezlik de artmaya devam eder.
Başrolünde Robert Pattionson’un yer aldığı bu �lm izleyicilerine farklı duygu geçişlerini bir arada 
yaşatabilecek güzel bir deneyim. Eski, kasvetli bir gemide azılı suçlularla Dünya’dan uzaklaşıp uzayın 
bilinmezliğine doğru ilerledikçe çaresizliğin ve umutsuzluğun yarattığı klostrofobik bir deneyim yaşıyorsunuz. 
Film’in ilk yarısında bizi kasvet ve kaosun hakim olduğu, insani duyguların hayvanlaştırıldığı ve cinselliğinde 
sert şekilde gösterildiği bir anlatım bekliyor. Fakat �lmin öbür yarısında ise kalbimize dokunacak, olanları 
bize unutturacak bir baba-kız ilişkisi anlatılıyor. İzlediğimiz bütün kaostan sonra karakterimizin baba olmayı 
kabullenişini ve kızıyla olan ilişkisini görmek üstümüzdeki bütün yükü alıp götürüyor. Uzayın karanlık 
derinliklerinde kaybolmuşken, karakterimizin babalık hakkında bilemediği duyguları yaşaması ve kızıyla 
beraber bulundukları durumu sorgulamaları size sarsıcı bir etki yaratacak.

SİNEMA KÖŞESİ

MUHABİRD E N İ Z  Y Ü T E K
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Okulumuzda aktif olarak düzenlenen konferanslarda bu ay da yoğun bir 
programla gerçekleşti. Okulumuzda bulunan çeşitli toplulukların katkısıyla 
gerçekleşen konferanslar, değerli katılımcıların eşliğinde okul mensup ve 
öğrencilerin davetli olduğu çeşitli salonlarda yapıldı.
Kasım ayının ilk konferansı olarak 3 Kasım Perşembe günü Mühendislik 
Fakültesi’nde bulunan 1022 Numaralı Konferans Salonu’nda ARGEDA-
TTO Seminerleri kapsamında  Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Serkan 
Eryılmaz’ın katılımı ile gerçekleşen konferans “Güvenirlik Mühendisliği’nde 
5G (Genel Bakış, Gereklilik, Geçmiş, Günümüz, Gelecek) isimli seminer saat 
15.00-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde bulunan İletişim 
Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu “İletişim Antropolojisi” başlıklı söyleşi 
Sosyal Antropoloji Uzmanı ve Hukukçu Av. Vecdi Olgaç Över’in katılımı ile 
gerçekleşti. 16 Kasım 11.30’da başlayan söyleşi dinleyicileriyle buluştu.
17-18 Kasım’da, okulumuz Kurucu Dekanımız Prof. Dr. Nami Çağan’ın 
aramızdan ayrılışının beşinci senesinde, hocamızı anmak adına düzenlenen 
Vergilendirme Yetkisi Sempozyumu, çeşitli üniversite mensuplarının 
katılımıyla dinleyicilere açık bir şekilde hibrit olarak gerçekleşti.
Yine ARGEDO-TTO Seminerleri kapsamında gerçekleşen “Katma Değer 
ve İstihdam Özellikli Yurtiçi Üretim ve Teknoloji” başlıklı seminer, Sivil 
Havacılık Yüksekokulu, Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölüm Başkanı Sayın 
Dr. Öğr. Üyesi Erk İnger tarafından 17 Kasım 15.00-16.30 saatleri arasında 
Mühendislik Fakültesi 1022 Numaralı Konferans Salonu’nda  gerçekleştirildi.
Son olarak 22 Kasım Salı günü İşletme Fakültesi Lamia Ergenekon Salonu 
(Kırmızı Salon)’da gerçekleşen “Küreselleşen Resesyon Ortamında En¯asyon 
Finansal Raporlamaya Etkileri” başlıklı program, İşletme Bölümü bünyesinde 
bulunan İşletme Topluluğu’nun düzenlediği katkısıyla açılış konuşmasıyla 
9.30’da başlayarak 16.30’da kapanış değerlendirmesiyle son buldu.

Kaynaklar; 
https://www.atilim.edu.tr/tr/home/event/list?page=2

Görsel:
https://www.instagram.com/p/ClCdBYPIs5D

MUHABİRD E N İ Z  İ N C E S UD E N İ Z  Y Ü T E K
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DİZİ KÖŞESİ
                                         Kaçış 

Dizinin Türü : Aksiyon Dram Gerilim Macera
Yönetmen :  Yağız Alp Akaydın

Oyuncular : Engin Akyürek, İrem Helvacığlu, Aziz Çapkurt, Levent Ülgen 
Dizinin konusu : Ezidi köyüne araştırma yapmak için giden fotoğrafçı Mehmet ve yabancı bir grup gazetecinin hikayesini ele almaktadır. Grup, 
araştırma yapmak için gittikleri köyde, bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşer. Araştırma ekibi, terör örgütünün elinden kurtulmak için 

zorlu bir mücadeleye girmesi ile dizinin senaryosu başlamaktadır.
Platform: Disnep Plus

Wednesday
Dizinin Türü : Korku Komedisi
Yönetmen :  Tim Burton
Oyuncular : Jenna Ortega, Catherina Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez
Dizinin konusu : Wednesday Addams’ın Nevermore Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif 
öyküsünü konu almaktadır. Wednesday, yeni ortaya çıkan öngörü yeteneğinde ustalaşmaya çalışırken, kasabada dehşet saçan kanlı bir cinayet serisini 
önlemeye çalışmaktadır. Aynı zamanda Wednesday 25 yıl önce ebeveynlerinin karıştığı doğaüstü bir gizemi de dizide çözmektedir.
Platform: Net¯ix 

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

Kitap: Gece Yarısı Kütüphanesi
Yazar: Matt Haig
Sayfa: 283
Zor bir dönemden geçen Nora işinden kovulur ve çok sevdiği kedisi hayatını kaybeder, artık hayata dair umudu kalmayan Nora 
hayatını sonlandırmaya karar verir ve ardından kendini Geceyarısı Kütüphanesi denilen bir yerde bulur. Burada kendisine yardımcı 
olacak akıl hocası Bayan Elm ile tanışır.
Geceyarısı Kitaplığı’nda gördüğü sonsuz sayıdaki kitabın yaşadığı sonsuz hayatları anlatan kitaplar olduğunu ve pişmanlıklarının da 
ayrıca yazılmış bir kitap olduğunu öğrenen Nora, aldığı kararlar sonucunda yaşadığı çeşitli hayatlara yolculuk eder. Pişmanlıklarından 
yola çıkarak hayatının dönüm noktası olduğunu düşündüğü anlarda farkı kararlar alarak hayatının farklı varyasyonlarını yaşayan 
Nora, kendi hayatının gidişatını ve çevresindeki insanların nasıl etkilendiğini gözlemler. Nora bu gezintileri esnasında aldığı 
kararların önemini anlarken aynı zamanda kararını değiştirmiş olsa bile bazı şeylerin daha da kötüye gidebileceğini görmüş oluyor.
Yazar romanda “pişmanlıklarınızı ve yanlışlarınızı değiştirme şansınız olsa hayatınız değişir miydi?” sorusunu fantastik bir biçimde 
ele alıyor. Bizlere hayata karşı olumlu ve pozitif bir duruş sergilememiz gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Olumsuzluğa kapılırsak, 
kendimizi daha da aşağıya çekeceğimizi ve nasıl bir hayat istersek istediğimiz her şey olabileceğimiz mesajını da okuyucuya güzel 
bir dil ile yansıtıyor. 

KİTAP ÖNERİSİ
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SERCAN AYDIN 
(UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIMI BÖLÜMÜ):
1. Kış aylarına girdik. “Ankara’da Kış Mevsimi” desek bize neler söylersiniz? 
Ankara da kış mevsimi deyince ilk aklıma gelen okulumun çok fazla soğuk olması. 
Yolların buz tutmamasını temenni ediyorum. Kış mevsiminin güzellikleri bir yana, ilk 
başta zorluklarını düşünüyorum ne yazık ki.
2. 2022 yılı bitmeden “şunu yapmak istiyorum” dediğiniz bir hede�niz-hayaliniz var 
mı?
İlk olarak 2022 bitmeden THY İstanbul merkezine gidip oradaki meslektaşlarımla 
görüşüp mezun olmadan sektörün içindeki insanlardan �kir almak ve düşüncelerini 
öğrenmek istiyorum. İkincisi ise kendi iş yerimiz açısından da Almanya’ya gidip yıl 
bitmeden iş görüşmesini tamamlayıp Almanya ile iş ortaklığına girmek istiyorum. 
3. Okulumuzda çeşitli etkinlikler, projeler düzenleniyor. Katılıyor musunuz? 
Katılıyorsanız size katkıları oluyor mu?
Projelere katılmıyorum. Fakat okulumuzda düzenlenen voleybol veya futbol etkinliklerine 
katılıyorum. Bana katkısı arkadaşlarımla stres atıp güzel vakitler geçirmemi sağlıyor. Ve 
bölümümle alakalı düzenlenen seminerlere katılmaya özen gösteriyorum çünkü ileriye 
yönelik deneyim ve öğrenim açısından bana faydalı olacağını düşünüyorum. 

ALEYNA BAYRAKTASMA (MALİYE BÖLÜMÜ)
1. Kış aylarına girdik. “Ankara’da Kış Mevsimi” desek bize neler söylersiniz? 
Ankara, gri rengi sevmeyen bana griyi sevdiren bir şehir. Sabahları oluşan o ayaz size 
soğuğun yeni bir boyutunu öğretiyor. Ankara kasvetli bir şehir diye düşünenler, o gri 
havada hiç yürümenin zevkini tatmamışlardır. Yağmur kokusu, kapalı bir hava, ağaçlı 
bir yol. İstediğinizde bu griliğe ve depresi¯iğe bile bir romantizm ekleyebiliyorsunuz.
2. 2022 yılı bitmeden “şunu yapmak istiyorum” dediğiniz bir hede�niz-hayaliniz var 
mı?
Her sene kendime “To do list” hazırlıyorum ancak birçoğunun yakınından bile 
geçemiyorum. Mesela bu sene düzenli spora gitmeyi kendime hedef olarak koymuştum 
ancak sadece bir kez gittim. Her yeni seneye yeni bir başlangıç gözüyle bakıyorum. 
Yaşamamız gereken ve belirsizliklerle dolu 12 ay. 2022 yılı bitmeden en azından 
ajandama yazdıklarımı yerine getirmeyi kendime alışkanlık haline getirmek istiyorum. 
Büyük hede¯ere ulaşmak için atılan küçük adım diyebilirim.
3. Okulumuzda çeşitli etkinlikler, projeler düzenleniyor. Katılıyor musunuz? 
Katılıyorsanız size katkıları oluyor mu?
Okuldaki etkinliklerin birçoğundan haberim oluyor ve ders programım uygun ise 
katılım sağlamaya çalışıyorum. Ancak çoğu etkinlik sabahtan başlayarak belirli 
oturumlar ile devam ediyor. Süreç uzun olduğu için hiç katılmamak yerine belirli 
oturumlara katılabiliyorum. Pandemi döneminde Zoom uygulaması üzerinden olduğu 
için bu daha kolay oluyordu. Bölüm etkinliklerine daha düzenli katılım sağlıyorum. Bu 
da ögrendiklerimi sadece kâğıt üzerinde bırakmayıp tecrübe katıyor. Başarılı insanları 
görünce insan umut doluyor.

NUR TETİK (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)
1. Kış aylarına girdik. “Ankara’da Kış Mevsimi” desek bize neler söylersiniz? 
Ankara’da kış mevsimi oldukça sert geçse de tamamen kış insanıyım ve çok seviyorum. 
Her ne kadar Ankara’nın ayazı üşütse de sıcak bir kahveyle beraber bu soğuk havanın 
tadını çıkarmak bana keyif veriyor. Karın yağmasıyla beraber her yerin beyaza 
bürünmesini heyecanla bekliyorum. İlk karın yağışı ile beraber yürüyüş yapmak, gecenin 
tüm karanlığının beyaza dönüşmesi bana mutluluk veriyor.
2. 2022 yılı bitmeden “şunu yapmak istiyorum” dediğiniz bir hede�niz-hayaliniz var 
mı?
Yıl bitmeden kendime koyduğum kitap okuma hede�mi tamamlamak istiyorum.
3. Okulumuzda çeşitli etkinlikler, projeler düzenleniyor. Katılıyor musunuz? 
Katılıyorsanız size katkıları oluyor mu?
Evet birkaç etkinliğe katıldım ve okulumuzda yapılan etkinlikleri yararlı buluyorum. 
Bu etkinlikler ile birlikte yeni insanlar tanıma fırsatı buluyorum ve onlarla sohbet 
etmek bana farklı bakış açıları kazandırıyor. Farklı deneyimlerin bana mutlaka katkı 
sağlayacağına inanıyorum.

KAMPÜS NE DİYOR? 
YUSUF DUHA AÇIKKAPI 
(SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ):
1. 2022 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu?
2022 yılı mezun olduğum ve yüksek lisans yapmaya karar verdiğim yıl olarak hayatımda 
önemli bir yere sahip. Mezun olduktan sonra aile şirketimizdeki sorumluluğum arttı. 
Bir yandan çalışmak diğer yandan yüksek lisans yapmak hayat düzenimin değişmesine 
neden oldu. Bu dengeyi kurmak dışarıdan bakınca kolay gibi görünse de gerçekten zor.
2. Meslek hayatına yeni başlayacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Günümüz Türkiye’sinde iş hayatının bir arena olarak göründüğü aşikâr. Son 
dönemlerdeki ekonomik sorunlarla birlikte diplomalı işsiz sayısı da gittikçe artmaktadır. 
Ancak yeni mezun olan arkadaşlarım umutsuzluğa kapılıp pes etmesinler. Yaptıkları her 
hata, düştükleri her an onları daha güçlü yapacak ve onlara tecrübe katacak. Öncelikle 
yeteneklerini iyi tespit etmeliler. Ve yeteneklerine uygun başarabilecekleri alanlara 
yönelmeliler. 
3. Mezun olduğunuz bölümle ilgili üniversite adaylarına söylemek istedikleriniz var mı? 
Varsa nelerdir?
Günümüzde üniversiteler sadece diploma alınan yerler olarak düşünülmeye başlandı. 
Eğer bu düşüncelerle bölümü tercih edeceklerse bu bölümü önermiyorum. Ancak bu 
genel kanıya katılmamaktayım. Üniversiteler sadece diploma alınıp mezun olunan 
kurumlar değildir. Üniversiteyi entelektüel olarak kendini geliştireceği, kendine sosyal 
beceriler katacağı ve bunun yanında tercih ettiği bölümde uzmanlaşacağı bir kurum 
olarak nitelendiriyorsa okulumuzun siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü tercih 
edebilirler.

ELİF CAN (PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ)
1. 2022 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu?
2022 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra memleketime geri döndüğümden 
dolayı Ankara’daki arkadaşlarımla eskisi kadar sık görüşemediğim için adapte olmakta 
biraz zorlandım. Memleketime döndükten sonra bir süre bir kurumda gönüllü psikolog 
olarak çalıştım. Şimdi de bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak 
çalışmaktayım. 
2. Meslek hayatına yeni başlayacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Meslek hayatına yeni başlayacak öğrenciler için hangi meslek dalıyla ilgileniyor 
olursa olsunlar pratik yapmanın yani mesleklerinin sahalarına inmelerinin çok önemli 
olduğunu belirtmek isterim. Yani staj ve gönüllü olarak çalışmalardan bahsediyorum. 
Ek olarak, meslek hayatında çeşitli konularda eğitim alırken eğitim veren kişinin aldığı 
eğitimler dikkatli bir şekilde araştırılıp ona göre karar vermeliler. 
3. Mezun olduğunuz bölümle ilgili üniversite adaylarına söylemek istedikleriniz var mı? 
Varsa nelerdir?
Psikoloji bölümü, son yıllarda oldukça popüler olan bir bölüm. Ayrıca Psikoloji hem 
eğitim alırken hem de meslek hayatında çok zevkli bir bölüm.  Ama bölüm seçerken 
bence önceliğimiz kendi ilgi alanlarımız olmalı. Üniversite adayları kendilerine ‘’ Ben 
mezun olduktan sonra bu mesleği icra ederken mutlu olur muyum?’’ diye sormalılar. En 
önemli kriter bu bence.

ENES KOÇ (İKTİSAT BÖLÜMÜ)
1. 2022 yılı özel ve çalışma hayatınız açısından nasıl bir yıl oldu?
Yeni mezun oldum. Bir anda işe başlamak yerine şehir dışına çıkıp görmediğim yerleri 
görüp geziyorum. 2022 kendime ayırmak istediğim bir yıl oldu.
2. Meslek hayatına yeni başlayacak öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?
Yurt dışı şansları varsa yüksek lisans için başvurular yapılabilir. Kesinlikle mezun 
olmadan dil öğrenmeliler.
3. Mezun olduğunuz bölümle ilgili üniversite adaylarına söylemek istedikleriniz var mı? 
Varsa nelerdir?
İktisat bölümünden mezun oldum. Onun yerine tek bir alanı ilgilendiren bölüm okuyup 
o alana yoğunlaşabilirdim. Muhasebe gibi tek bir alandan kendilerini geliştirebilirler 
çünkü iktisat çoğu şeyi kapsıyor. Hepsinde iyi olmaktansa kendi alanlarını düzgün 
seçmeliler.

MEZUNLAR NE DİYOR?
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KOÇ
21 Mart - 20 Nisan

Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Aralık 
ayının ilk günlerinde enerjinizde bir düşüklük 
sezebilirsiniz ancak buna hiç takılmayın. Yeni aya 
girişler herkes için serttir. Bu bağlamda sizlere 
söylemek istediğim şey ayın başında sağlığınıza daha 
fazla özen göstermeniz gerektiğidir. Biraz da bu ay 
gerçekleşecek olan dolunayın sizler için etkisine göz 
atalım. Dolunay, iletişim konularınızı etkileyecek gibi 
duruyor. Gerek işinizde gerek eğitim hayatınızda 
işler yolunda gitmediğinde tepkilerinize dikkat 
edin. Agresif tepkilerden kaçının. Ayrıca çok acil bir 
durum olmadıkça seyahatlerinizi de ertelemenizde 
fayda var. Aralık ayının ortalarında ise gündeminizi 
kariyeriniz olabilir. İş hayatınızda parladığınız, takdir 
gördüğünüz, üstleriniz tarafından fark edildiğiniz bir 
dönemdesiniz sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç 
olanlar. Uzun süredir beklediğiniz bir ter� söz konusu 
olabilir. Ya da bir süredir beklediğiniz bir iş fırsatı 
önünüze çıkabilir. Benden söylemesi. Son olarak biraz 
da 2023’ten bahsetmek istiyorum. Gökyüzündeki 
hareketlere baktığımızda, Jüpiter’in 20 Aralık 
itibariyle Koç burcuna geçmesiyle, tüm yıl boyunca 
en şanslı burç siz olacaksınız! Ancak söylemek isterim 
ki atacağınız her yeni adımda garantici olmanızda, 
hayalperestlikten biraz da olsa uzaklaşmakta oldukça 
fayda var. Şimdiden sizlere güzel bir yıl diliyorum. 
2023 sizin yılınız olsun!

BOĞA
21 Nisan - 20 Mayıs

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar Aralık 
ayına şans dolu giriyorsunuz! Bu ay ihtimal dahi 
vermediğiniz şeyler geçekleşebilir, dostlarınızdan 
alacağınız haberler sizi oldukça sevindirebilir. Ancak 
sizleri bir konuda uyarmalıyım. 8 Aralık dolunayıyla 
beraber parasal konularınız gündemde olabilir. Değerli 
eşyalarınıza, cüzdanınıza, telefonunuza çok dikkat 
edin. Ayrıca alım satım işlerinden de olabildiğince 
uzak durun. Kazanç beklerken kayıp yaşayabilirsiniz. 
Ayın ortasına geldiğinizde ise gündeminizi akademik 
fırsatlar ve seyahatler meşgul edebilir. Kendinizi 
geliştirmek için adımlar atmak isteyebilirsiniz. Tam 
da zamanı. Kariyeriniz için gerekli bir alanda yeni 
bir eğitim alabilir, iş nedeniyle sık sık yurt dışına 
seyahatler planlayabilirsiniz. Seyahat planı demişken 
sizlere tavsiyem bu planları ay sonuna bırakmadan 
gerçekleştirmeniz. Bana kalırsa rezervasyonlarınızı 
ay sonuna bırakmayın. Koca bir yılı geride bıraktınız 
sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar. İyi 
ya da kötü yaşadığınız her şeyin sizler için birer ders 
olması dileğiyle… Yeni yılda bütün güzellikler sizlerle 
olsun!

İKİZLER
21 Mayıs - 21 Haziran

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar 
Aralık ayına kariyer konularıyla giriş yapıyor! Ayın 
ilk günleri iş hayatınızda oldukça agresif olabilirsiniz. 
Bu durumda tartışmalardan kaçınmak sizin yararınıza 
olacaktır. Aralık ayına asabiyetle giren sevgili ikizler 
maalesef dolunaydan da oldukça etkilenecek. Stres 
dolu bir dolunay sizleri bekliyor. Hem mental hem 
�ziksel sağlığınıza dikkat etmeniz ve ilişkilerinizde 
tartışmalardan kaçınmanız gereken bir dönem. Bu 
dolunayı sapasağlam atlatan ikizlere daha da bir şey 
olmaz! Ayın ortasına geldiğimizde ise işler tam tersine 
dönüyor. Ailecek bir konuya sevinebilirsiniz. Bu, 
gayrimenkul işleriniz ya da bir bebek müjdesi olabilir. 
Yine bu dönemde yeni bir aşka da yelken açabilirsiniz. 
Ay sonuna doğru ise �nansal olarak oldukça iyi 
gelişmeler olabilir, rahat bir nefes alabilirsiniz. Son 
olarak sizlere hak ettiğinizi alabileceğiniz, başarı, şans 
ve aşk dolu bir yıl diliyorum.

TERAZİ
23 Eylül - 22 Ekim

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 
Aralık ayına biraz duygusal biraz gergin bir başlangıç 
yapıyor. Bu hisleriniz oldukça normal ancak fazlası 
da zarar. Önceliğinizin sağlık olması gerektiği bir 
aydasınız. Hal böyle olunca gerginlikten de uzak 
durmanız gerekiyor. 8 Aralık dolunayında dikkat 
etmeniz gereken bazı konular var. Örneğin bu 
tarihlerde yolculuklardan kaçının. Seyahat etmek 
için pek uygun bir vakit değil, başınıza bazı aksilikler 
gelebilir. Ayrıca yine bu dönemde iletişiminize de 
dikkat etmelisiniz. Dolunay sürecini agresi¯ikten 
kaçınıp seyahat planlarınızı erteleyerek geçirirseniz 
hiçbir yara almadan devam edebilirsiniz. Ev ve yuva 
konularında yeni sözleşme ya da ev taşıması söz konusu 
olabilir. Bu süreçte aile bireyleriyle olan iletişim diliniz 
sevgi olsun. Hayata daha sıkı tutunacağınız, yaşam 
alanlarınızda da bu yönde değişikliklere gideceğiniz 
bir dönemdesiniz. Çünkü hayatınızda artık yıpranmış 
olan hiçbir şeye yer kalmıyor. Evdeki bu rahatlık hissi, 
iş hayatınıza da pozitif şekilde yansıyacak ve eskiye 
oranla daha ılımlı bir tutum sergileyebileceksiniz. Her 
şey olacağına varıyor, hiç merak etmeyin. Son olarak 
2023 sizler için şans, para ve aşk dolu olsun sevgili 
Teraziler. Çok güzel bir yıl dilerim!

AKREP
23 Ekim - 21 Kasım

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 
Aralık ayını şanslarıyla karşılıyor! Ayın ilk günleri 
oldukça güzel günler geçireceksiniz. Sadece aşk 
hayatında tepkileri abartmayın. 8 Aralık dolunayıyla 
işleriniz biraz aksi gidebilir. Ruh haliniz hiç olmadığı 
kadar negatife odaklı olabilir. Bu süreçte alım 
satımdan olabildiğince kaçının. Ayrıca bu dolunayda 
herhangi bir operasyon geçirecekseniz ve acil değilse 
ertelemenizde fayda var. Ayın ortasıyla birlikte ayın 
başındaki şans hiçbir şeymiş diyeceksiniz. Ay sonuna 
doğru tempolu bir döneme girebilirsiniz. Bu dönemde 
iletişiminiz oldukça önemli. Eğitim hayatında da 
kötü giden şeyler varsa düzelecektir. Ay sonunda bir 
davet alırsanız hiç düşünmeden gidin. Bu davette yeni 
bir iş fırsatı yakalayabilir, yeni bir çevre edinebilirsiniz. 
Aralık ayı burç yorumunu sonlandırırken 2023 
için bütün güzelliklerin sizi bulmasını diliyorum 
sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. 
Unutulmayacak kadar güzel bir yıl olsun!

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar Aralık 
ayına adım atarken her konuda dikkatli olmasınız. 
Örneğin evden çıkarken her şeyi kapattığınızdan 
emin olun. 8 Aralık dolunayında da dikkatiniz devam 
etmeli. Dolunayın size olan etkisini direkt ilişki ve 
evlilik hayatınızda hissedebilirsiniz. Partnerinizle zor 
bir sürece girebilirsiniz. Bunun tek yolu bu dolunayda 
agresif olmak yerine bir müddet sessiz kalmak. 
Eğer siz de partnerinizin çıkışlarına agresif tepkiler 
verirseniz ilişki kurtarılamayacak bir hal alabilir. Aman 
diyeyim. Ayın ortasına baktığımızda kariyerle ilgili 
beklentileriniz varsa sürprizler yaşanabilir. Ay sonuna 
doğru ise maddi olarak güçlenebilirsiniz. Gelirinizde 
bir artış söz konusu olabilir. Finansal anlamda 
güçlenecek olsanız da ayağınızı yorganınıza göre 
uzatmanızda yarar var. Büyük riskler almamalısınız. 
Son olarak 2023 için sizlere bol şans, para, aşk ve 
huzur diliyorum. 

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

Sevgili Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanlar yılı 
sonlandırırken enerjileriyle herkesi şaşırtıyor! Aralık 
ayının ilk günlerinde pozitif enerjinizle hem kendinize 
hem etrafınızdakilere çok iyi geleceksiniz. Bu süreçte 
güzel gelişmeler olursa şaşırmayın. Hislerinizin oldukça 
kuvvetli olduğu bu dönemde kendinize kulak asın, 
kararlarınızı verirken yalnız olun. 8 Aralık dolunayına 
geldiğimizde üzülerek söylemeliyim ki sizler için oldukça 
tatsız bir dolunay olacak. Bu dönemde sağlığınız oldukça 
önemli. Sağlığınızla ilgili ertelediğiniz ne varsa karşınıza 
çıkabilir. Bunun yanında bahsettiğim dolunay sizleri 
daha da duygusal bir hale getirebilir. Eskiler hakkında 
sıkça düşüneceğiniz, kurgular yapacağınız bir dönem. 
Unutmayın ki eskiler güzel olsaydı eskimez, taptaze 
kalırdı. Ayrıca bu dolunayda önce kendim deyip hiçbir 
şeye kulak asmazsanız hiçbir engel almazsınız. Ayın 
ortasına doğru gündeminizde kardeşleriniz ve kariyeriniz 
olabilir. Yeni bir ortam edinebilir ve bu ortamda 
tanıştığınız kişilerden yeni bir iş tekli� alabilirsiniz. Ay 
sonuna geldiğinizde ise kendinizi uzun ve engellerle dolu 
bir koşudan çıkmış gibi hissedebilirsiniz ancak artık bitiş 
çizgisindesiniz. Yaşayacağınız güzellikler, midenizde 
uçuşacak kelebekler ve kalbinizin bir başka atacağı güzel 
günler çizginin diğer tarafında sizleri bekliyor. Sabrın 
sonu selamettir sevgili Yengeçler ve yükselen burcu 
Yengeç olanlar. Bu kurtuluş da sizlere çok iyi gelecek! 
Son olarak söylemek isterim ki 2023’te sizler için her 
şey çok daha güzel olacak. Bu güzelliğin tadına sonuna 
kadar varmanızı dilerim. 

ASLAN
23 Temmuz - 22 Ağustos

Güzel Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar Aralık 
ayına anlamsız bir melankoliyle giriş yapıyorsunuz. 
Anlamsız dememin sebebi ayın ilk haftalarıyla 
güzellikler sizlere gelecek ancak siz biraz durumu 
dramatize etme, her şeyin kötüsüne odaklanma 
peşindesiniz. Hiç gerek yok, key�nize bakın. Ayrıca 
şunu da söylemeliyim ki aşkta ayaklarınızın yerden 
kesileceği bir dönemdesiniz. 8 Aralık dolunayına 
geldiğimizde sizlerin de herkes gibi gergin olacağını 
söylemeliyim. Ancak hiç panik yapmayın sizler 
bir nebze de olsa bahsi geçen dolunayı daha ha�f 
atlatacaksınız. Bunun için yapmanız gereken 
şeyler arasında dilinize hakim olmak var. Özellikle 
tek bir kelimeyle bir dostunuzu silebilirsiniz. Bu 
agresi¯iğe aşk hayatınızda ve iş hayatınızda da dikkat 
etmelisiniz. Ayın ortasıyla birlikte parayla ilgili sürpriz 
gelişmeler olabilir. Gelirinizde artış yaşayabilirsiniz. 
İş hayatınızda da oldukça yoğun bir döneme 
girebilirsiniz ancak emeğinizin karşılığını alacaksınız, 
hiç merak etmeyin. Yeni ayla beraber sağlığınızla 
iliği düzenin dışına çıkabilirsiniz. Bu dönemde her 
konuda alışkanlıklarınız değişebilir. 2023’te sizlere 
değişimin sizi korkutmadığı aksine çok iyi geldiği bir 
yıl diliyorum sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan 
olanlar. Hep güzel kalın!

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar Aralık 
ayrına agresif giriyor. Ayın ilk günü bütün burçlarda 
olduğu gibi sizler de oldukça gerginsiniz. Özellikle 
bu gerginliği ilişkinize yansıtabilirsiniz. Verdiğiniz 
sert tepkiler çözümü olmayan ya da çok zor olan bazı 
durumlara sizi sürükleyebilir. Örneğin iş hayatınızda 
üstlerinizle bir tartışmaya girebilir ve dilinizin sertliği 
yüzünden kendinizi haklıyken haksız bir konuma 
getirebilirsiniz. Bu süreçte sakin kalmanızda fayda var 
çünkü bu gerginlik hali geçici. Ayın devamında çok 
daha pozitif olacaksınız. Dolunayla beraber gelecek 
planlarınız için harekete geçmek pek iyi bir �kir 
olmayabilir. Bu dönemde bir iş görüşmesine gitmek, 
yatırım yapmak kaçınmanız gereken konular arasında. 
Az önce de söylediğim gibi bu gergin başlangıcın ve 
dolunayın üstesinden sakin kalarak gelebilirseniz 
devamında oldukça güzel bir dönem sizleri bekliyor. 
Aşk, para ve statü gibi konularda şansınız oldukça 
yüksek. Eğitim hayatınızda da yüzünüz gülecek.  
Şansınıza şans katan bir sürece giriyorsunuz. Özellikle 
kalbiniz küt küt atabilir. Kendinizi yeni bir ̄ ört içinde 
bulabilirsiniz. Ay sonunda “eski”ler kapınızı çalabilir. 
Sizlere tavsiyem yeni bir yılın da gelişi şere�ne eskiyen 
her şeyi geride bırakmalısınız. 2023’e tüm güzellikler 
sizinle olsun!

BAŞAK
23 Ağustos - 22 Eylül

OĞLAK
22 Aralık - 19 Ocak

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak 
olanlar Aralık ayında kıpır kıpırlar! Hareketli, 
sosyal, içine kapanmayan bir haliniz var. Ayın ilk 
günlerine baktığımızda gerginliklerin olabileceğini 
söyleyebilirim. Söylediğiniz her söz yanlış 
anlaşılabilir. Bu süreçte dilinize hakim olmakta fayda 
var. Söz konusu 8 Aralık dolunayına geldiğinde ise 
gündeminizde sağlığınız olmalı. Bir rahatsızlığınız 
varsa alevlenebilir aman dikkat. Kendinizi ihmal 
etmeyin, doktor randevularınızı ertelemeyin. Son 
olarak evcil hayvanı olanlar onlara göz kulak olsun. 
Ayın ortasına geldiğimizde durumlar düzeliyor. 
Özellikle pozitif bir hava hakim olacak. Akademik 
hayatınızda ise güzel gelişmeler söz konusu. Ay sonuna 
doğru her konuda güçleneceğiniz, enerjinizin artacağı 
bir süreç. Yine bu dönemde yeniliklere oldukça açık 
olabilirsiniz. Ay sonundaki yeni ayla beraber siz hiçbir 
şey yapmasanız da hayat karşınıza güzel tekli¯erle 
sunacak. 2023 yılında da bu şansınızın, enerjinizin 
devam etmesi dileğiyle sevili Oğlaklar ve yükselen 
burcu Oğlak olanlar.

KOVA
20 Ocak - 18 Şubat

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar Aralık 
ayına girerken değerli eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. 
Gündeminizi parasal konular meşgul edecek gibi 
duruyor.  Ama bu para meselesi ayın ilk haftasıyla size 
yük olmaktan çıkacaktır. 8 Aralık’taki dolunaydan 
diğer burçlara oranla daha az etkilenecek olsanız da 
enerjinizde değişim söz konusu. Aşk hayatınızda 
dilinizden çıkan her şeye dikkat etmelisiniz. Sakin 
olup, öfkenizi kontrol etmeniz gereken bir dönemde 
olacaksınız. Ayın ortasına baktığımızda parasal 
konular tekrar gündeme gelecek. Ödemeleriniz 
gündemde olacak gibi duruyor. Kredi düşünüyorsanız 
hamle yapabilirsiniz. Ay sonuna doğru güzel haberler 
alabilirsiniz. Bu yüksek öğrenimle ilgili olabilir. Son 
olarak aramızda kalsın ama ay sonu geldiğinde mazide 
kalan bir sevdiğinizden bir haber gelebilir. Ona 
vereceğiniz tepki oldukça önemli. Etra¯ıca düşünüp 
ona göre hareket etmelisiniz. 2023’ün sizin yılınız 
olmasını diliyorum. Tüm güzellikler sizinle olsun!

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar Aralık 
ayına güzelliklerle giriyorsunuz! Ayın ilk haftası 
sizler açısından oldukça enerjik ve pozitif geçecek 
gibi duruyor. 8 Aralık dolunayı için sizlere söylemek 
istediğim tek şey kendinize hakim olmanız gerektiği. 
Dolunayla beraber oldukça agresif bir döneme 
girebilirsiniz. Kime ve neye tepki verirseniz verin 
düzeltmesi sonradan zor olabilir. Bu süreçte en büyük 
problemleri ailenizle yaşayabilirsiniz. Küçük meseleler 
büyüyebilir, çıkmaza sürüklenebilir. Ayın ortasıyla 
beraber bu gergin ortam yerini romantik bir zaman 
dilimine bırakıyor. Duygusal ilişkilerinizde şansınız 
bir hayli yüksek olacak. Finansal bir konu varsa 
bunu da ay ortasında netleştirebilirsiniz. Çevrenizde, 
yaptığınız işlerde de parmakla gösterilebilirsiniz. Yine 
bu dönemde Sosyal statünüz güçleniyor. Arkadaş 
toplantıları ve sosyal aktiviteler sizin için önemli 
olacak. Son olarak sizlere güzelliklerle dolu bir yıl 
diliyorum sevgili Balıklar. Şansınız, bahtınız, yolunuz 
açık olsun!

BALIK
19 Şubat - 20 Mart

B A Ş A K  G Ö K T A Ş MUHABİR
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