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Atılım Üniversitesinde yeni bir yıl… Yalnızca 2017’ye değil aynı 
zamanda üniversitemizin yirminci yılına girdik bugünlerde. 
Barakalardan kocaman bir kampüse, birkaç yüz kişiden binlerce 
öğrencinin eğitim aldığı bir kuruma dönüşmenin haklı gururunu 
yaşadığımız yeni bir seneye başlangıç yaptık.

BAŞYAZI

YENİ BİR İZ
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Atılım Üniversitesi daha kurulduğu yıllarda ortaya konulan 
hedeflere bir üniversitenin ömrü için çok kısa sayılabilecek 
bir sürede, yirmi yıl içerisinde ulaşmayı başarmış durumda.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında açıklanan birçok sıralamada 
üniversitemiz dünyanın en iyi yükseköğretim kurumları 
arasında yer aldı. 

Doğaldır ki bu başarı en üst yönetimden en alttaki çalışanına ka-

dar herkesin elinden gelen gayreti göstermesinin bir sonucu. 

Aynı çabanın, süregelen bu birlik, beraberlik ve takım arkadaşlığı 

ruhu ile önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine ve üniversite-

mizin elde ettiği bu başarıyı sürekli yineleyeceğine olan inancım 

tam.

Yirminci yılımızı kutlarken sloganımızı ‘girişim, gelişim, deği-

şim’ olarak belirledik. Ulaştığımız başarı çıtasını sürekli kılmak 

ve daha ötelere taşımak ancak günün koşullarına göre gelişim ve 

değişimi temel ve vazgeçilmez ilke olarak benimsememize bağ-

lı. Çıktığımız kalite yolculuğunda verdiğimiz eğitim, yaptığımız 

araştırma ve toplumumuza sunduğumuz hizmetleri en mükem-

mel düzeye çıkarmak tüm mensuplarımızın görevi. Her birey 

veya kurum gibi doğaldır ki bizim de eksikliklerimiz, sınırlama-

larımız var. Ama anlayış birliği içerisinde bunların üstesinden 

gelmek, her geçen gün daha iyiye gitmek tüm bu gelişim süreci 

içerisinde değişmeyen tek mottomuz olmak durumunda.

Öğrenci bilgi sistemimizi yenileme projemiz yaklaşık bir yıllık 

bir çabanın sonucunda ümit ediyoruz ki 2017 yılı içerisinde tüm 

bileşenleri ile tamamlanmış olacak. Bu şekilde danışmanlarımız, 

bölümlerimiz, öğrenci işleri ve mali işler çalışanlarımız üzerinde 

oluşan yükün büyük ölçüde hafifleyeceğini umuyoruz. Kurgu-

lamaya çalıştığımız ve pilot uygulamasını yine bu yıl içerisinde 

gerçekleştireceğimiz performans yönetim sistemi ile de tüm sis-

temlerimizin daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını hedefli-

yoruz. Denemesini geçtiğimiz sene yaptığımız ve ilk uygulamaya 

bu yıl geçtiğimiz bütçe sistemimizi, satın alma ve muhasebe ya-

zılımları ile de destekleyerek bu alanda oluşan darboğazları ve iş 

yükünü bertaraf etmek önemli projelerimizden bir diğeri. Büyük 

ölçüde araştırma, yayın ve atıf ölçütlerine bağlı olarak elde ettiği-

miz sıralama başarısını eğitim alanına taşımak zor ama vazgeçil-

mez hedeflerimizden biri olmak durumunda. 

Hep birlikte, öğrencisi, öğretim elemanı ve her bir çalışanıyla Atı-

lım Üniversitesinin bir parçası olmaktan gurur duyacağımız yeni 

yıllara ulaşmayı, geleceğe yeni izler bırakmayı diliyorum.

Saygılarımla. 

REKTÖR

Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ
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Eğer çalışırken dikkatinizi toplayamamaktan şikayetçiyseniz konsantrasyon 

problemi yaşıyor olabilirsiniz. Dikkatinizi toplayamıyorsanız, bunun mutlaka 

bir nedeni vardır. Konsantrasyonunuzu arttırmak için, her şeyden önce 

dikkatinizi neyin dağıttığını öğrenin. Daha sonra dikkatinizi dağıtan şeyleri 

kontrol altına almak için kendinize bir yol geliştirin ve geliştirdiğiniz bu yolu 

alışkanlık haline getirin. 

ÇALIŞIRKEN 
KONSANTRASYONUMU 
NASIL ARTTIRIRIM?

ÇALIŞIRKEN DİKKATİMİ NELER DAĞITIR? 
• Cep Telefonu, tablet, bilgisayar vb.
• Çok rahat bir koltuk  
• Başka insanlar
• Gürültü
• Sözlü müzik   
• Poster, afiş ve resimler 
• Uygun olmayan oda ısısı
• Tv 

• Açlık 
• Esneme (Uykunuzun gelmesi)
• Kaygılanma
• Gözünüzün korkması
• Hayal kurma 
• Kişisel kaygılar
• Sıkılma, hoşlanmama 
• İlgi çekici bulmama



DİKKATİMİ NASIL KONTROL ALTINA ALABİLİRİM? 
Dikkatinizi dağıtan ortamlardan uzaklaşın ya da ortamı 

yeniden düzenleyin. Kendinize bir çalışma köşesi belirle-

yin. Burayı sadece ders çalışmak için kullanın. Kendinizi 

en verimli hissettiğiniz saatlerde çalışın, proteince zengin 

besinler alın ve mümkünse çalışmaya başlamadan önce 

5 dakika kadar hafif egzersiz yapın. Asla yatarak, uzana-

rak  çalışmayın.  Çalıştığınız konuyu sevmenizi sağlayacak 

bir neden bulun. Sürekli kaygılanmanıza neden olan so-

runlarınızı belirlemeye ve bunları çözmeye çalışın. Bunun 

için Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi uzmanlarından 

yardım alabilirsiniz. Eğer çalışmanız, okumanız gereken 

çok fazla şey varsa, bunları küçük parçalara ayırarak işe 

başlayabilirsiniz. Size en zor gelen parça ile çalışmaya 

başlayın.  Her parçanın sonunda birkaç dakika dinlenin ve 

kendinize ödül verin (sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek gibi). 

Eğer bu parçaları bitiremediyseniz bu kez kendinize kü-

çük bir ceza verin (2 saat telefonla konuşmamak gibi).

Çalışırken hayal kurmaya başladığınızı fark ederseniz, ça-

lışmayı bırakın ve aklınızdan geçenleri bir yere yazın. Ya 

da hayal kurmaya başladığınızı fark ettiğiniz anda,  o ana 

kadar geldiğiniz yere kadar olan konuları gözden geçirip, 

çalışmayı bırakın. Sizi, neyin endişelendirdiğini belirleyin 

ve bunun üstesinden gelmek için somut bir plan yapın. 

Size yardımcı olabilecek biriyle bunu paylaşın, güvendi-

ğiniz biri ya da Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi uz-

manları ile konuşun. 
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KONSANTRASYONUMU 
VE PERFORMANSIMI 
YÜKSEK TUTMAK İÇİN 
NE YAPABİLİRİM? 
• Dönem boyunca sağlıklı beslenin, spor yapın ve   

 gerektiği kadar dinlenin. Günde 7-8 saat düzenli  

 uyumaya mutlaka özen gösterin.

• Her ders çalıştığınızda vücudunuzu, konsantras  

 yonunuzu arttırmak için kullanın.

• Çalışma sandalyeniz ve masanızın boyutları, size 

 uyumlu olsun. Masanızda, ihtiyaç duyabileceğiniz 

 her şeyi bulundurun.

• Çalışma saatlerinizi biyoritminize göre ayarlayın. 

 En verimli çalışabildiğiniz saatlerde en zor konu  

 ları çalışın. Kendi konsantrasyon limitinizi bilin ve 

 bunu kabullenin.

• Çalışma sonunda neyi başarmak istediğinizi he  

 defleyin ve moraliniz yüksek bir şekilde çalışmaya

 başlayın. Ara verdiğiniz zamanlarda birileriyle 

 konuşun, kısa bir yürüyüş yapın ve gevşeyin.

KONSANTRASYON 
VE BEDENİNİZ
Bazen yoğun ders çalışma tem-
posuna ayak uydurmak ve hedef-
lediğimiz başarıya ulaşmak için, 
bedenimizi ihmal ederiz. Ancak 
sağlığınıza ve bedeninize gerekli 
özeni göstermezseniz, hem çalış-
ma isteğinizi ve enerjinizi hem de 
sağlığınızı kaybedebilir, çabuk yo-
rulabilirsiniz ki, bu da kaygı düze-
yinizi arttırarak performansınızı 
düşürür.



Rusya Federasyonu Ankara 
Büyükelçisi Andrey Karlov 

Türk dostu, Türkiye sevdalısı 
bir diplomat olmanın yanı 

sıra iyi bir Atılım Üniversitesi 
dostuydu. Karlov, Uluslararası 

İlişkiler Bölümünün Diplomacy 
O’Clock faaliyetleri kapsamında 

üniversitemize ilk ziyaretini 9 
Nisan 2014 tarihinde yapmıştı. O 
tarihte Kırım meselesi yüzünden 

Rusya-Ukrayna gerginliği zirve 
noktasındaydı. Atılım ailesine 

Türk-Rus ilişkileri ve Ukrayna-
Rusya anlaşmazlıkları hakkında 

detaylı bilgiler vermişti.

Andrey Gennadiyeviç 
Karlov’un Ardından
Prof. Dr. Hasan Ali Karasar
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi

İZ BIRAKANLAR
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KENDİSİ İLE KONUŞMA FIRSATI BULAN HERKES SOĞUK VE 
SEÇİLMİŞ CÜMLELERLE KONUŞAN BİR DİPLOMATTAN ZİYADE BİR 
DOSTLA, SAMİMİ, ALÇAK GÖNÜLLÜ VE ÇOK AÇIK KONUŞAN BİR 
İNSANLA TANIŞTIKLARI İNTİBAINI EDİNİYORDU.

Normalde diplomatlar bu tür platform-
larda sadece kendi duruşlarının ortaya 
konmasından hoşlanırlar. Karlov iyi bir 
Rus vatanseveriydi. Vatanseverliğini de 
duygusal ve tarihi platformlardan ziya-
de gerçekler ve real politik üzerine inşa 
etmeyi tercih etmiş bir diplomattı. 
Bu faaliyetin ardından özellikle İşletme 
Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Ünal ile yakın bir dostluk geliştirdiler. 
Ankara’daki diplomatik resepsiyonlar 
ve uluslararası toplantılar başta olmak 
üzere bir çok yerde bir araya geldiler. 
Ankara’daki büyükelçiler arasında Atı-
lım ailesine en yakın kişiydi dersek 
yanlış olmaz. Üniversitemizde eğitim-
lerine devam eden Rusya vatandaşı 
öğrencilerimiz ile de yakın alaka kurdu. 
Birçok konuda Atılım Üniversitesi ile 
Rusya’daki mübadilleri arasında yakın 
ilişkilerin kurulması için planlar yap-
mıştık.
Başta Ortadoğu’da yaşanan kanlı sa-
vaşların önlenmesi olmak üzere dün-
ya çapında diplomasi alanında birçok 
başarıya imza atmış olan Rusya Dı-
şişleri Bakanı Lavrov’a üniversitemiz 
adına fahri doktora verme fikri de bu 
kapsamda ortaya çıkmıştı. Nitekim 

Kendisine bu seminerin 

ardından on gün kadar sonra 

Ukrayna Büyükelçisini de davet 

ederek dinlemek niyetinde 

olduğumuzu söylediğimizde 

tüm tarafların pozisyonlarının 

açıklıkla bilinmesi gerektiği 

yorumunu yapmış ve büyük 

sempatimizi kazanmıştı. 

müteveffa Karlov hemen Lavrov ile irtibata geçmiş ve bize geri dönerek Sa-
yın Lavrov’un bundan duyduğu memnuniyeti bizlere iletmişti. Hatta aralık ayı 
başında Sayın Lavrov’un yapmış olduğu Alanya ziyaretinde bu fahri doktora 
unvanı tevdi edilebilir mi diye bir ön çalışma dahi yapılmış; ancak kendisinin 
Ankara'ya geleceği bir tarihin beklenmesinin daha iyi olacağı kanaatine varıl-
mıştı. 
Andrey Karlov ile Atılım ailesinin sıcak ilişkileri Türk-Rus ilişkilerinin tarih bo-
yunca yaşadığı en sert soğukluk anlarında dahi devam etti. Karlov Rusya’nın 
tarihte, bugün ve gelecekte Türklerin ve Türkiye’nin samimi bir dostu olduğu-
na inanıyordu. Nitekim 2016-2017 eğitim öğretim yılının açılışında üniversi-
temizde açılış dersi verme teklifini aldığında hiç düşünmeden kabul etti. Ve 
gerçekten tarihe geçecek bir konuşma ile bu eğitim-öğretim yılını açtı. Karlov, 
üniversitemizdeki bu konuşmasına, her iki ülkenin de krizden büyük dersler 
çıkardığını ve bu derslerin en önemlisinin ise birbirlerine ne kadar ihtiyaç duy-
duklarını anlamaları olduğunu ifade ederek son vermişti.
Andrey Karlov’un kaybı hem Türkiye hem de Rusya için büyük bir acı kaynağı. 
Atılım ailesi de en yakını gördüğü bir dostunu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 
yaşıyor. Karlov ebediyete intikal ederken bile Türk-Rus dostluğunun güçlen-
mesine vesile oldu. Adının Ankara’da ve Türkiye’de sonsuza kadar yaşatılaca-
ğından şüphemiz yok.
Türk ve Rus halklarının başı sağ olsun.



Dünyanın En 
Prestijli Ödülü  
Fazıl Say'a...
17 Aralık 2016, ülkemiz ve müzik adına tarihe 

geçtiğimiz bir gündü. Uluslararası çapta önem 

sırasına göre en üstte yer alan;  “Uluslararası 

Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, 

Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü”ne 

Fazıl Say layık görüldü. Beethoven Akademisi'nin 

her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül 

töreni, bu yıl Almanya'nın Bonn kentindeki Kreuz 

Kilisesi'nde gerçekleşti. Törende ödül alan Say, 

Aşık Veysel anısına yazdığı "Kara Toprak" adlı 

eserini çaldı.

İZ BIRAKANLAR

Özgür Kalın
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Barışı olmadığında dilemek çok acı!

Neden böyle bir başlık attım? Toplumsal acılarımızın bireysel mutluluklarımızı bertaraf ettiği nice uzun günler geçir-

dik hep beraber, 2016 epeyce huzursuz geçti... Dolayısıyla “tadımız yok, çünkü olmamız gerektiği gibi değiliz!”

Bu haleti ruhiyeye ülke genelince sahip olduğumuz aşikar, Ünlü Piyano Sanatçısı ve Besteci Fazıl Say için de aynı du-

rum söz konusu olmalı ki başarısının verdiği mutluluk cümlelerini kuramadı ne yazık ki. Öncesinde, sonrasında hep 

“barış” hakkında konuştu.

Misal, törende yaptığı konuşmasında terör kurbanlarını 

andı. Konuşmasında, dünyada terör nedeniyle zor zaman-

lar yaşandığına ve Halep'te devam eden iç savaşa değindi.  

Halbuki olması gereken neydi, Fazıl Say nasıl bir konuşma 

yapmalıydı? Ülkesindeki sanata, sanatçıya olan desteklere 

ve saygıya, sevdiklerine, onu sevenlere samimi bir teşekkür 

edip, bizleri mutluluktan gururlandırsaydı, keşke... Belki bir 

gün... Hatta her şeye rağmen tüm mütevaziliği ile yaptığı  

“Yaşamım boyunca 50’den fazla ödül aldım ama hepsi kı-

rıldı. Kedim hepsini aşağı atıyor. Bu güzel ödül içinse cam 

muhafazalı bir bölüm ayırdım. Beethoven ödülü sağlam ka-

lacak” konuşmasını yine yapsaydı ama ülkemizdeki acılara 

değinmesine gerek olmasaydı, barışı olmadığında dilemek 

çok acı!

O nedenle 2017'de barış içinde kalıp, tadımızın kaçmadığı, 

olmamız gerektiği gibi olduğumuz  günler dileğiyle...

Tadımız yok, çünkü olmamız gerektiği gibi 
değiliz!

-Osho



Konser
Üniversitemiz, günlük müzik dinletilerinin 
yanı sıra, Türkiye’nin en seçkin sanatçıları 

ve müzik gruplarının da konserlerine ev 
sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sen-
foni Orkestrası, Volkan Konak, Yalın, Fatih 

Erkoç, Kerem Görsev, Serdar Ortaç, Murat 
Dalkılıç, Nükhet Duru, Abrass Cadabrass, 

Gece Yolcuları, Erol Evgin gibi orkestra, 
sanatçı ve müzik gruplarını ağırlayan 

üniversitemiz, geçtiğimiz eylül ayında da 
binlerce öğrencinin katıldığı MFÖ konse-

riyle eğitim dönemini açtı.   

Atılım Çok Sesli 
Gençlik Korosu 
ve Quartet Grubu
Öğrenci toplulukları tarafından yürütü-
len faaliyetler de üniversitenin kültür, 
sanat yaşamına ayrı bir renk ve coşku 
katmaya devam ediyor. 
Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde 
sahne alan Atılım Quartet, marşlar ve 
klasikleşen şarkılarla kutlamalarda yer 
alırken, Şef Arda Özmen yönetiminde 
çalışmalarını sürdüren Atılım Çok Sesli 
Gençlik Korosu, Atatürk’ün sevdiği par-
çalarla ilk kez 10 Kasım Töreninde sah-
ne aldı. 

KÜLTÜR SANAT
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Tiyatro
Atılım Üniversitesi Tiyatro Topluluğu kendi 
yazdığı ve yönettiği "Bi Değişik Oyun" ese-
riyle Uluslararası Ankara Tiyatro Festiva-
lindeydi. Bir yıla yakın bir süredir sahne-
lenen ve büyük bir beğeniyle karşılanan 
oyun, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde 
Nisan – Mayıs 2017 tarihleri arasında 
yapılacak tiyatro şenliğine de özel olarak 
davet edildi. 
Öğrencilerin sanatsal çalışmalarını kentle 
bütünleştiren tiyatro etkinlikleri, önemli 

tiyatro eserlerinin kampüse taşınmasıyla 
sanatseverleri de üniversite ve öğrenci ile 
bir araya getirdi. Hakan Gerçek'in oynadı-
ğı tek kişilik “Van Gogh” oyunu ve Sunay 
Akın’ın “İki Kitap Bir Heves” adlı gösterisi 
Atılım Üniversitesi salonlarında Ankara 
izleyicisiyle buluştu. Hakan Gerçek’in ola-
ğanüstü performansı izleyenleri derinden 
etkilerken, Sunay Akın’ın gösterisi izle-
yenleri doğru bilgiye ve gerçeğe ulaşmak 
üzere büyüleyici bir keşfe çıkardı. 

Resital

Sergi

Fransız Virtüöz Tristan Pfaff’ın piyano 
resitali ve Altuğ Tozan’ın klasik gitar re-
sitali salon konserlerinin akılda kalan 
en önemli örnekleriydi. Yerli ve yabancı 
bestecilerin eserleri farklı yaş grupların-
dan yüzlerce dinleyici bir araya getirdi.  

“Sivil Mimari Bellek Ankara 
1930-1980” sergisi, her biri 
yapıldıkları dönemin barın-
ma pratiklerini ve modern 
yaşam kültürünü aktaran 
çok sayıda yapı arasından 
seçilmiş 120 konuta odak-
lanıyor. Bu yapılara dikkat 
çeken sergi, sivil mimari 
yapıların “değişebilir ve yok 
olabilir nesneler” algısına 
karşı, tasarım zenginliğini, 
öğreticiliğini, temsil niteliğini 
ve hayatla kurduğu bağı öne 
çıkarıyor. Atılım Üniversitesi 
Kütüphanesinde açılan ser-
gi yıl sonuna kadar ziyarete 
açık kaldı. 

Ankara’da 1930-1980 Yılları Arasında Sivil Mimari Kültür Mirası: Araştırma Belgeleme ve Koruma Ölçütleri Geliştirme Projesi  
Başkent Üniversitesi bünyesinde Yürütücü: Doç. Dr. Nuray Bayraktar, Araştırmacılar: Doç. Dr. Bülent Batuman, Yrd. Doç. Dr. Umut Şumnu, Tezcan Karakuş Candan,  
Bursiyerler: Y. Yeşim Uysal, Elif Selena Ayhan, Ece Akay Şumnu, Emine Çiğdem Asrav (3. Yıl ), Didem Bahar (2. Yıl), Aslı Tuncer (1. Yıl) tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Proje TÜBİTAK ve VEKAM tarafından desteklenmiştir. 

www.sivilmimaribellekankara.com

Modern Dönem tartışmaları içinde önemli ve özel-
likli bir yere sahip olan Ankara kentinde, yine Mo-
dern Dönem tartışmaları içinde önemli ve özellikli 
bir yere sahip bir zaman aralığında inşa edilmiş, 
her biri yapıldıkları dönemin barınma pratiklerini 
ve modern yaşam kültürünü aktaran çok sayı-
da yapı arasından seçilmiş 120 konut yapısı. sivil 
mimari bellek ankara 1930-1980 
sergisi bu yapılara dikkat çekilmesi, bu ya-
pıların mimarlarının bilinir olmasının sağlanması 
ve kullanıcıları aracılığı ile sosyal olarak yeniden 
üretilmeleri sürecinin ortaya konulması amacıyla 
düzenlenmekte. Konut yapıları özelinde sivil mi-
marlık yapılarının en hızla değişebilir, yok olabilir 
nesneler olarak algılanmasına cevaben bu yapı-
ların tasarım zenginliğini, öğreticiliğini, temsil nite-
liğini ve hayatla kurduğu bağı ortaya koymakta, 
paylaşmakta.

. ..
...

YER 
Atılım Üniversitesi 

Kadriye Zaim 
Kütüphanesi

Atılım cad. 
Kızılcaşar Mah. 

İncek/Gölbaşı/Ankara

ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ

ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME 
FAKÜLTESİ

ATILIM 
ÜNİVERSİTESİ
KADRİYE ZAİM 
KÜTÜPHANESİ

AÇILIŞ 
19.12.2016

14:30
KOKTEYL

14:00

SÜRE
19.12.2016 
30.12.2016 



ANKARA’DA BU AY

6 Ocak 2017
Ato Congresium
Ankara Kitap Fuarı 2017

5-6 Ocak 2017
CSO Konser Salonu
Konser

8 Ocak 2017
50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu
Gulyabani

7 Ocak 2017
CerModern Sanat Merkezi
Atölye Sanatı Anlamak Batı Sanatı Tarihi

15 Ocak 2017
CerModern Sanat Merkezi
Tiyatro Ben Frida Kahlo Otoportre

22 Ocak 2017
CerModern Sanat Merkezi
Tiyatro Satranç

12 Ocak 2017 
Ankara Yeni Sahne
Yıldız İbrahimova Konseri

14 Ocak 2017 
ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu
Bülent Ortaçgil & Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu

Fakültelerin fuaye alanlarında ve öğrenci kafeteryalarında 
verilen dinletiler kampüsü canlandırıyor. 
Evrensel müzik kültürünü kampüs yaşamının bir parçası 
haline getiren canlı dinletiler, bir saati aşkın süre boyunca 
klasik batı müziği, vals ve yerli-yabancı tango eserlerinden 
oluşan bir repertuar sunuyor. 
Çello, keman, yan flüt, saksafon ve akordeon sanatçıların-
dan oluşan trio gruplarının farklı repertuarla bahar döne-
minde de dinletilerini sürdürmesi planlanıyor. 

Kampüsü Canlandıran 
Canlı Müzikler

KÜLTÜR SANAT
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1 Ocak 2016 Yazar Yiğit Okur
7 Ocak 2016 Dizi ve Film Oyuncusu Remzi Evren
9 Ocak 2016 Türk Halk Müziği Sanatçısı Bircan Pullukçuoğlu  
11 Ocak 2016 Rock Yıldızı  David Bowie
14 Ocak 2016 İngiliz Aktör Alan Rickman
15 Ocak 2016 Oyuncu Şefik Döğen
22 Ocak 2016 Edebiyatçı, Yazar, Eleştirmen ve Akademisyen Tahsin Yücel
25 Ocak 2016 Müzisyen Ergüder Yoldaş
26 Ocak 2016 Baba Filmi Oyuncusu Abe Vigoda
31ocak 2016 Yeşilçam Oyuncusu Ülkü Ülker
9 Şubat 2016 Tpao Batman Orkestrasının Solisti İlhan Telli
19 Şubat 2016 Dünyaca Ünlü Yazar, Bilim Adamı Umberto Eco
24 Şubat 2016 TSM Sanatçısı Selma Sağbaş
3 Mart 2016  Yazar, Şair Ahmet Oktay Börtecene
5 Mart 2016 Gitarist Mithat Danışan
7 Nisan 2016 Yönetmen Ülkü Erakalın
19 Nisan 2016 Sinema Oyuncusu Adnan Mersinli
20 Nisan 2016 Müzisyen Atilla Özdemiroğlu
21 Nisan 2016 Ünlü Şarkıcı Prince
24 Nisan 2016 Tiyatro Yönetmeni, Oyuncu Çetin İpekkaya
4 Mayıs 2016 Besteci Gültekin Çeki
12 Mayıs 2016 Tiyatro Sanatçısı Heyecan Başaran
15 Mayıs 2016 Oyuncu Oya Aydoğan
7 Haziran 2016 Yeşilçam Oyuncusu Tanju Gürsu
24 Haziran 2016 Müzisyen, Gitarist Asım Can Gündüz
29 Haziran 2016 Tiyatro Oyuncusu Nezih Tuncay
23 Temmuz 2016 Arabesk Müzik ve Halk Müziği Sanatçısı Hüseyin Altın
22 Ağustos 2016 Dizi ve Sinema Oyuncusu İsrafil Köse
29 Ağustos 2016 Türk Edebiyatının Usta İsimlerinden Vedat Türkali
30 Ağustos 2016 Ses Sanatçısı Naşide Göktürk
10 Eylül 2016 Yeşilçam Oyuncusu Mahmut Hekimoğlu
16 Eylül 2016 Sinema Oyuncusu, Sanatçı Tarık Akan
23 Eylül 2016 Opera Sanatçısı Leyla Demiriş
11 Ekim 2016 Besteci Ömer Sami Güpgüp
2 Kasım 2016 Oyuncu Gönül Ülkü Özcan
7 Kasım 2016 Şarkıcı Besteci Leonard Cohen
17 Kasım 2016 Sinema Sanatçısı Mete Dönmezer
27 Kasım 2016 Tiyatro Sanatçısı Münir Akça
30 Kasım 2016 Oyuncu Erdal Tosun
25 Aralık 2016 İngiliz Şarkıcı George Michael
27 Aralık 2016  Oyuncu Carrie Fisher
27 Aralık 2016 Ünlü Yazar Richard Adams

2016 yılında sanat adına sevindirici pek çok ge-
lişme yaşandı; ancak bizi üzen, pek çok ismi de 
kaybettik. İşte sanata adını altın harflerle yazdır-
mış 2016 yılı hayata gözlerini yuman sanatçıla-
rımız almanağı... Dilerseniz onları anmak adına 
Cohen'den Everybody Knows'u dinleyip,  David 
Bowie gecesi yapıp ya da George Micheal ile 80'li 
yılları anıp yahut da bir Tarık Akan filmi izleyebi-
lirsiniz. Her birini sanata katkılarından ve verdik-
leri emekler için saygı ile anıyoruz... 

“Giderek artıyor yalnızlığımız”
-Cahit Sıtkı Tarancı

Leonard Cohen

David Bowie

Tarık Akan

Erdal Tosun

Prince

George Michael



MUTFAKTA MÜHENDİS VAR!

Cahit GÜREL

 Sizi tanıyabilir miyiz?

Herkese merhabalar, ben 2004 yılından beri Atılım 

Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde 

öğrenciyim :) Tabi bu uzun süre zarfında hep 

lisans okumadım. 2009 yılında bölüm birinciliği 

ile lisans eğitiminden mezun oldum. Öğrenmek 

ve öğretmek adına yüksek lisans eğitimimle 

birlikte kendi bölümümde araştırma görevlisi 

oldum. 2011 yılında yüksek lisansımı bitirdim ve 

MODES Doktora Programında mekatronik üzerine 

çalışmalarıma başladım. 2015 yılında öğretim 

görevlisi oldum. Araştırma ve eğitim konularında 

bir basamak daha yükseldim. Halen doktora 

çalışmalarım devam etmekte. Bu uzun ve yorucu 

eğitim öğretim hayatında sadece mühendislik 

ve akademisyenlikle uğraşmadım. Belki de 

hayatıma renk katan ve güzel yönlendirmeler 

yapan, tutkuyla icra ettiğim hobilerim ve çeşitli 

uğraşlarım oldu. Fotoğraf, müzik, dağcılık, rüzgar 

sörfü, yemek bunlardan bazıları.

Mekatronik Yüksek Mühendisi

Öğretim Görevlisi

Üniversitemizin ilk mezunlarından 
biri olan Cahit Gürel, mekatronik 
mühendisi ve doktorasını bitirmek 
üzere olan bir akademisyen. İki 
tekerlek üzerinde uzun seyahatlar 
yapmaktan kayağa kadar farklı spor 
dallarına meraklı bir sporcu, fotoğraf 
tutkunu, aynı zamanda mutfağa girip 
yeni tatlar deneyen bir maceracı...

İÇİMİZDEKİ RENKLER  - Röportaj   |   Ayla Akkan
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 Yemek ile ilgili biri gibi görünmüyorsunuz ;) ama çok iyi 
bir aşçı olduğunuzu duyduk. Bu merak nasıl başladı?
Yemek sevgisi ve uğraşı aslında hayatımın kopmaz bir parçası 
olarak küçük yaşlarımdan beri var. Yemeği sevmemde ve 
yapmamdaki en büyük etken annem diyebilirim. Çünkü annem 
de yemeği keyifle yapar ve benim ona yardım etmeme de hiç 
hayır demezdi. İlkokul yıllarımda pasta çırpmaktan tutun da 
yaprak sarmasına kadar pek çok yemekte anneme yamaklık 
yapar ve pişmemiş yemeklerin tadına bakardım. Hala, yanına 
gittiğimde yapıyorum.
Hatırlamaya çalışıyorum da belki de yemek yapmama ilk 
pasta karıştırma kabının dibini sıyırma keyfi sebep oldu. 
Çünkü annem her pasta yaptığında yemek isterdim ama bazen 
annem vermeyi unuturdu. Ben de haliyle çok üzülürdüm. 
Ama annem ben üzülmeyim diye “balığı vermek yerine balık 
tutmayı” öğreterek, pasta harcı yapmayı öğretti. İşte bu anda 
kendi başıma yemek yapabileceğimi görmem ve bundan keyif 
almam, beni severek yemek yapmaya iten nokta oldu.

 Özellikle neler pişirmekten hoşlanırsınız? Bir nedeni var 
mı? Mühendislik yaklaşımının yemekle ilgisi olabilir mi? 
Varsa nasıl? (Sorgulayıcı, çözüm üretici, analitik yönleriyle 
mühendislik ve yemek yapmak arasında bir bağlantı 
kurulabilir mi mesela?) 
Lise yıllarından itibaren ailemden ayrı yaşamaya başlayınca 

yemek yapmak zorunluluk oldu ama zaman zaman sadece 

doymak dışında lezzetli yiyeceklerle de uğraşıyordum. Yıllar 

geçtikçe ve mühendislik eğitimi ile birlikte araştırarak ve 

deneyerek yemek yapmaya başladım. İnternetten aynı yemek 

için pek çok tarife bakıp ortak bir tarif çıkarmaktan, ölçülü 

ve olabildiğince aynı kalitede yemek yapmaya kadar merak 

ve uğraşlarım oldu. Mühendis olmamın etkisiyle, elimde 

olmadan, yemek sürecini en başından en sonuna kadar izler 

ve ortaya çıkanları kafamda analiz edip iyileştirmeye çalışırım. 

Ama bir noktaya da değineyim ki her yemek sırasında iç sesim 

de büyük etki katar ki, yeni denemeler ve lezzetlere yol açar.

Hatırlamaya çalışıyorum da belki de yemek yapmama ilk pasta karıştırma kabının dibini 
sıyırma keyfi sebep oldu. Çünkü annem her pasta yaptığında yemek isterdim ama bazen 

annem vermeyi unuturdu. Ben de haliyle çok üzülürdüm. Ama annem ben üzülmeyim diye 
“balığı vermek yerine balık tutmayı” öğreterek, pasta harcı yapmayı öğretti. 



Mutfakta en çok tatlı 
çeşitlerini yapmaktan 
hoşlanıyorum ve yaptığım 
yemeklerde hazır malzeme 
kullanmaktan çekiniyorum. 
Çünkü yemeğin her şeyini 
yapmak keyif, huzur verirken, 
kafamı dağıtmamı da 
sağlıyor ve yemeklerin daha 
sağlıklı olmasına yol açıyor.
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 Yemekle ilgili merakınızda mevsimsel ya da dönemsel farklılıklar oluşuyor 
mu? Belli kriterleriniz var mı? (Yaz yemekleri, kış yemekleri, mevsiminde mal-
zeme temini, zaman zaman tatlı, zaman zaman ana yemeklere ya da çorbalara 
yönelmek gibi) İlham aldığınız aşçılar, yöreler, ülkeler neler? 
Aslında tek bir ülkenin ya da yörenin yemeklerini yapmaktan hoşlanıyorum diye-
mem ama İtalyan yemekleri lezzet anlamında beni çekiyor. Pizzaları, makarnaları, 
risottoları gibi. Mutfakta en çok tatlı çeşitlerini yapmaktan hoşlanıyorum ve yap-
tığım yemeklerde hazır malzeme kullanmaktan çekiniyorum. Çünkü yemeğin her 
şeyini yapmak keyif, huzur verirken, kafamı dağıtmamı da sağlıyor ve yemeklerin 
daha sağlıklı olmasına yol açıyor. Mesela makarna yaparken, hamuru kendim ya-
pıp, açıp kesiyorum. Sırf bunun için İtalya'ya gittiğimde makarna merdanesi aldım. 
İtalyan yemeklerinden hoşladığımı söylediğime göre tahmin edeceğiniz üzere ma-
karna çeşitleri favorim diyebilirim. Ancak makarna çeşitleri içerisinden en favorim 
küçüklüğümden beri lazanyadır. Yukarıda belirttiğim gibi lazanya yaparken de ma-
karnasından sosuna kadar her şeyini kendim hazırlıyorum. "Çok vakit alır" dediği-
nizi duyar gibiyim ama denediğinizde göreceksiniz ki zihniniz ve ruhunuz yemek 
yaparken rahatladığı gibi vermiş olduğunuz enerji yemeğinize lezzet katıyor. Dipnot 
olarak belirteyim ki sevgiliniz karşısında böyle bir şey yaptığınızda, karşı tarafta 
çok büyük bir etki yaratıyor. Bu etkilerden biri de sürekli sizden yemek yapmanızı 
istemesi.
Yemekleri yaparken veya seçerken mevsimsel ya da dönemsel bir tercihim yok 
onun yerine enerjim bağlı değişkenlik gösteriyor diyebilirim. Ruh halim biraz dü-

Ben yemek yeme ve yapma 
kısmını keyif ve zevk için 
uygulayarak hayatıma farklı 
bir boyut kazandırdım. 
Sevginizi vererek her şeyiyle 
sizin uğraştığınız yemek bir 
terapiden farksızdır. İçinizdeki 
yemek canavarını dinleyin o 
sizi lezzetinize götürecektir. 

şükse tatlı çeşitlerini tercih ediyorum ki 
enerjimi yükseltsin. Tabi yeni yemek de-
nemelerimde, televizyonlardan izleyerek 
hoşlandığım aşçılardan örnek alıyorum: 
David Rocco, Jamie Oliver ve Heston 
Blumenthal bunların birkaçı. Heston 
Blumenthal’ın yemeklerini daha deneme 
fırsatını bulamadım ama kendisi yemek 
yaparken yemeğe teknik yaklaşması 
benim ilgimi çekiyor. Ama işin özünde, 
içimdeki yemek canavarını dinliyorum.
Konuyu toparlayacak ve özetleyecek 
olursam, yemek yemek herkesin kopmaz 
bir parçası. Ben yemek yeme ve yapma 
kısmını keyif ve zevk için uygulayarak 
hayatıma farklı bir boyut kazandırdım. 
Sevginizi vererek her şeyiyle sizin uğ-
raştığınız yemek bir terapiden farksızdır. 
İçinizdeki yemek canavarını dinleyin o 
sizi lezzetinize götürecektir. Keyif içinde 
yemek yapma ve yemek yeme dileğiyle.



Moğolistan'da kendisi için   “Atalarının çekik gözle at sırtında terk ettiği diyarlara 
badem gözü demir atı ile gelen Türk” denilmesiyle "Demir Atlı Adam" olarak 
hafızalarda yer edinen Gürkan Genç, 2010 Nisan - 2011 Mart tarihleri arasında 
12.500 km. pedal çevirerek Türkiye (Orta ve Doğu Karadeniz), Gürcistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Çin, Moğolistan, Güney Kore, 
Japonya turunu gerçekleştirdi. 
Tek cümlede yazılabilmesine karşın, birçok ilki barındıran bu uzun ve yorucu 
yolculukta Orta Asya Türk devletlerini, Kuzey Asyanın tamamını, İpek Yolunun 
tamamını, Türkmenistan’da Kara-Kum ve Moğolistan’da Gobi Çölünü, Tacikistan’da 
toplamda 37.000 metre tırmanış yapılan Walkhan Vadisini ve  4650 metredeki, Pamir 
Geçidini bisikleti ile  geçen ilk Türk unvanını kazandı. 
2012'de başlayan "Gelecek İçin Pedalla" projesi ise 7 kıta, 97 ülkeyi kapsıyor. 
Yolculuğunda 5 kıtanın en yüksek araç geçiş noktası ve en büyük çölleri yer alıyor. En 
sıcak dönemlerde çölleri ve en soğuk dönemlerde kutup dairelerinde gerçekleşen/
gerçekleşecek seyahatler Gürkan örneğinde insanoğlunun mukavemetini ispatlıyor.  

Hedefleri olan, hedeflerini 

gerçekleştirmek için ruhen, 

bedenen ve düşünsel olarak 

kendini odaklayan, yoran, 

yönettiği süreçle birçok konuda 

örnek gösterilen Gürkan Genç'e 

hayal ortağı olan üniversitemiz 

"Gelecek İçin Pedalla" projesinin 

de ana sponsoru. 

İZ   |   Editoryal
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Kışın çadırda -42 ⁰C, bisiklet üstünde 
–57  0C ve yazın çöllerde 61 0C sıcaklıkları 
gördü.
 “Dünya turu” sırasında "Kutup Dairesine" 
bisikleti ile kış aylarında ulaşmayı 
başaran ve yazları çölleri bisikletle geçen 
dünyanın sayılı tur bisikletçilerinden ve 
kaşiflerinden biri oldu. 
2015 Ocak - Nisan tarihleri arasında Suudi 
Arabistan'ı 120 gün bisikletle gezmesine 
izin verilen ilk bisikletli kaşif unvanını aldı.  
Türmenistan'da Kara Kum, Çin'de 
Taklamakan, Moğolistan'da Gobi, 
Ispanya'da Tabernas, Afika'da Sahra, 
Ortadoğu'da Arabistan çöllerinin 
tamamından bisikletle geçen ilk bisikletli 
kaşif hala o. 

• Almanya, İsviçre, Avusturya, İtalya,  
 Fransa Alplerinde bisikleti ile 32 Alp  
 geçitini 
• Avrupa Kıta'sının en yüksek asfalt ve  
 toprak araç geçiş noktaları: 
- Fransa’da Col de La Bonette’ye
 (2.802 metre)
- İspanya'da Picodel Veleta
 (3395 metre)
• Afrika Kıta'sının en yüksek asfalt ve  
 toprak geçiş noktaları: 
- Etiyopya'da ki Bale Dağı (3620 metre)
- Etiyopya'daki Tulu Dimtu (4377 metre) 
 geçidini bisiklet üstünde tırmanarak  
 geçmeyi başardı.

GÜRKAN'IN 9 EYLÜL 2012'DE BAŞLADIĞI DÜNYA SEYAHATINDE

GÜRKAN GENÇ'IN 
ROTASINDA KAYDA GEÇIP, 
TEKRAR TEKRAR KONU 
EDILESI NOKTALAR ŞÖYLE:

DÜNYA TURUNDA 
GEÇECEĞI 3 ÇÖL 

DAHA KALDI

2012 Aralık ayında Ukrayna’yı
2013 Ocak ayında Rusya’yı
2013 Şubat ayında Finlandiya ve
 İsveç'de Kutup Dairesini
2014 Temmuz ve Ağustos aylarında 
 Kuzey Afrika'da Sahra Çölü'nü
2015 Temmuz ve Ağustos aylarında  
 Arabistan Çölü'nü
2015 Ekim ayında Kenya'da ekvator  
 çizgisini geçti. 

Gürkan Genç, bisikletle dünyada en fazla çöl geçişi 

gerçekleştiren bisikletçi olarak yol izi kayıtlarını 

Guiness Rekorlarına iletti.  Tüm zorluklara inat 

hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor... 

Avrupa’da; Türkiye (İç Anadolu, Ege, Marma-
ra), Bulgaristan, Romanya, Moldova, Ukrayna, 
Rusya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, 
Almanya, Avusturya, İsviçre, İtalya, Monako, 
Fransa, Belçika, Hollanda, İskoçya, İngiltere, 
İspanya, 

Ortadoğu'da İsrail, Filistin, Ürdün, Suudi 

Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap 

Emirliğin, Umman, 

Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus, Etiyopya, Ken-
ya, Tazanya, Malavi, Zambia, Botsvana ve 
Swaziland yer aldı. Bu rotada 49.200 kilo-
metre pedal çevirdi.  Şimdi yoluna Güney 
Afrika'da devam etmekte...



Ülkemizde gün geçtikçe popülerliği artan tarih bilimi ne ya-
zık ki bu durumdan olumsuz yönde etkilenmektedir. “Res-
mi tarih sıkıcılığından” kendilerini kurtardıkları iddiasında 
bulunan kimi yayınlar, gerçekliğine bakmaksızın ilginç 
buldukları ve manipüle etmekte bir sakınca görmedikleri 
önemli-önemsiz bilgileri televizyon/kitap dizileri yoluyla 
ve popüler tarih yayınları adı altında hızla yaymaktadırlar. 
Bu sırada tarihi sadece geçilmesi gereken zorunlu bir ders 
olarak gören öğrenciler veya kısa yoldan “kültürlü olmaya 
çalışan” kişiler Türkiye’de hemen hemen her alanda eksik-
liğini hissettiğimiz eleştiri yapma alışkanlığını kazanma zah-
metine girişmeden kendileri için yeterince ilginç olan her 
tarihi bilgiyi kabul etmeye hazır gibidirler. Oysa bu durum 
tarih bilimini yarı akademik bir dedikodu mecrası olmaktan 
öteye geçirmez. 
Örneğin, bazı öğrenciler kafalarında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Osmanlı Devleti’ni yıktığı fikriyle ilk kez tarih 
derslerine gelirler ve aslında onun doğduğu yıl Osmanlı 
Devleti’nin iflasını zaten açıkladığını ve Mustafa Kemal’in 
Osmanlı Devleti’nde görevini layığıyla yerine getirmeye 
çalışan vatansever bir subay olduğunu öğrendiklerinde şa-
şırırlar. 
Çanakkale Cephesi’ni I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı 
Devleti’nin zafer kazandığı tek cephe değil de Kurtuluş 
Savaşı’nın bir uzantısı olduğundan neredeyse emindirler. 
Haftanın birkaç günü akşamleyin televizyonu açtıklarında 
gördükleri Osmanlı Haremi karakterlerinin giyim kuşam-
larından entrikalarına kadar İngiltere’nin Tudor Dönemi 
dizilerinin yanıltıcı bir kopyası olduğunu düşünmezler. Batı 
Oryantalizminin yaydığı yarı hayal, yarı saptırılmış odalara 
kapatılan kadın imajının aslında sarayın en mahrem daire-
sinde günlerini ibadetle, dil öğrenimiyle ve Osmanlı kültü-
rüne adaptasyonla geçiren kadınların ta kendisi olduğunu 
kafalarında bağdaştıramazlar. 

Kulaktan dolma yargılarla dinsiz olarak yaftaladıkları 
Atatürk’ün, İlahiyat Fakültelerini açtığını ve şahsi parasını 
kullanarak Kuran-ı Kerim’i Türkçe’ye çevirttiğini böylece 
halkın dini duygularının kötü niyetli kişilerce kullanılmak-
tan kurtarıldığını bilmezler.
Tüm bunlar ve henüz burada sayılmamış örnekler en iyi 
niyetli ifadeyle doğru bilinen yanlışlardır; en kötü ihtimal-
le ise yakın tarih yalanlarıdır. Hangi kelime grubuyla ifade 
edilirlerse edilsinler aslında bunların tamamı gerçekliğe ka-
vuşturulmayı bekleyen noktalardır. Dergimizin bu bölümü-
nün amacı, tarih disiplininin zaman, yer ve mekân belirtme, 
belge gösterme ve yorumlamaya açık olma özelliklerinin 
hepsinin birden kullanılarak da en az popüler tarih kadar 
“eğlenceli” olabileceğini ispat etmektir. Tarih savaşlardan, 
zaferlerden ve sayılardan ibaret değildir.
Tarih canlıdır, tarih süreklidir, tarih ülkemizde yaşanan 
herhangi bir olaya şahit olduğumuzda bizi de “acaba bu ne-
den oldu?” ve “acaba bu neye yol açacak?” sorularıyla safla-
rına katmaktan çekinmeyecek kadar güçlü ve sonsuz bir yol 
arkadaşıdır. 
Bugün tarih diye okuduklarımız dün tarihi yaşayanlardır. 
Bizler de bugünü yaşarken gelecektekilerin tarihi oluyoruz 
ve bu döngüden kaçış yoktur. O halde en iyisi bu döngüde 
bilinçli bir şekilde yer almak ve şüphe etmekten, eleştirmek-
ten, en önemlisi gerçeği öğrenmekten kaçmamaktır. 

Müstakbel tarih severler, unutmayın: 

Kafanız karışmıyorsa neler olduğunu bilmiyorsu-
nuzdur!

Merakınız daim olsun.
Sevgilerimle…

Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü

Dergimizin ilk sayısında sizlere bu köşeden “merhaba” demekten büyük bir mutluluk duyuyo-
rum. Öncelikle belirtmeliyim ki heyecanla ve hevesle hazırladığımız dergimizin “Tarihte Atılım” 
bölümü bu duygularımızın doruğa ulaştığı nokta olmuştur. 
Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ve çeyrek asrına doğru kararlı adımlarla ilerleyen üniver-
sitemiz, eğitim ve öğretimin yalnızca kuru bilgilerin kaynağı olmadığının farkındadır. Dünyada  
“Başöğretmen” sıfatlı tek lider olan Mustafa Kemal Atatürk’ün altını çizdiği “ince ruhlu, hümanist 
insanlar” yetiştirmedeki görevinin bilincindedir. Bu önemli görevi yerine getirmenin yolu gelece-
ğe iz bırakmayı hedefleyen öğrencilere geçmişlerini de en doğru şekilde anlatmaktan geçer.

İZ   |   Tarihte Atılım



TAŞ BEBEK’İN HAZİN 
OLMAYAN ÖLÜMÜ 
1931 yılının ilkbaharında, 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın sürdüğü hafta içinde Yenigün gazetesinin 
çocuk sayfalarında ilginç bir anket göze çarpmaktadır. Küçük kız öğrencilere “Büyüyünce ne ol-
mak istersiniz?” sorusu sorulmuş ve bugün bile sevgiyle gülümseten yanıtlar alınmıştır. Kız ço-
cuklarından bazıları “İş Bankasında kâtip”, bazıları “tayyareci”, bazıları ise “okul müdürü” olmak 
istemektedir.
Ancak bu cevapların yanı sıra öyle bir kız öğrenci grubu vardır ki cevaplarına şaşırmamak elde 
değildir: onlar “sanatkâr” ve “musikişinas” olmak istemektedirler. 
Bu Cumhuriyet kızları “sanatsız kalan bir milletin hayat da-
marlarından biri kopmuş demektir” diyebilen ince ruhlu bir 
liderin cesur çocuklarıdır. Cevapların sahibi küçük kızlar 
belki bugün hayatta değildir, belki de artık büyük büyükan-
ne olmuşlardır. Vaktiyle gazetede çıkmış sözlerini anımsa-
yabilmekteler midir ya da hayal ettikleri mesleklere kavuş-
muşlar mıdır bilinmez ama özledikleri işlerde bugüne kadar 
sayısız kadın çalışmıştır. Kadın sanatçılarımız Türkiye’nin 
yüzünü ağartacak başarılar kazanmışlardır. 

Bir kültür dönüşümü olan çağdaşlaşma, Cumhuriyet Tür-
kiye'sinde yeni boyutlar, yeni anlamlar katmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin mimarı Atatürk, sanat ve kültür atılımının 
temel ilkelerini belirlerken tiyatroya özel bir önem atfeder. 
Böylece Türk tiyatrosu gelişme olanaklarına kavuşur. Çe-
şitli yollarla yaygınlaştırılmaya çalışan tiyatrolar ve tiyatro 
sanatçıları devlet tarafından korunur. Tüm bunlar olurken 
Atatürk özelikle bir konu üzerinde durur: Türk kadını tiyat-
ro sahnesinde kendisine yakışan yeri bulacaktır. 
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Oysa geleneksel Türk tiyatrosunda kadın 
oyuncu sorununa farklı bir çözüm bulun-
muştur: Kadın rollerini erkeklere oynat-
mak!
Geleneksel gölge oyunumuz Karagöz ve 
Hacivat’ta  ise kadının sesinin bile yeri 
yoktur: 
Tüm figürleri ve oynatan ve konuşturan 
erkektir; bu erkek sesini incelterek “zen-
ne, Arap bacı, kocakarı…” gibi kadın figür-
leri de canlandırır. 
Yerleşmiş uygulamalardan da anlaşılacağı 

üzere Türk tiyatrosunda Türk ve Müslü-
man kadınların oyuncu olarak yer alması 
uzun yıllar sürmüştür. Her ne kadar mo-
dernleşme etkisiyle tiyatro oyunlarındaki 
kadın rollerine gereksinim artsa da bu ge-
reksinim de farklı bir yolla karşılanmıştır: 
Ermeni kadınlar başta olmak üzere diğer 
azınlık gruplarına mensup kadınları sah-
neye çıkartarak. 
Tiyatromuzda devam eden bu geleneğin 
ilk ciddi kırılmaları Darülbedayi’nin kuru-
luşuyla gerçekleşir.

1918’de beş kadın oyuncu buraya kabul edi-
lir ama bunların bir kısmı devam etmeyerek 
ayrılır. Afife Hanım 5 Lira aylıkla “ilk aday 
oyuncu” olarak işe alınsa da sahneye çıkma 
izni verilmediği için bir yıldır provalarına 
devam ettiği oyunu oynayamaz. 
Yasaklar ve kovalamaca Cumhuriyet yılla-
rına kadar devam eder. Afife Hanım, Tatlı 
Sır’da sahneye çıkar ama bu kez de polis ti-
yatroyu basar. Talihsiz kadın oyuncu ise arka 
bahçeden kaçırılır ve salon boşaltılır. 
Mücadelelerini sürdüren kadın oyuncuların 
şansı nihayet 16 Temmuz 1923’te Atatürk’ün 

Darülbedayi’nin "Hisse-i Şayia" adlı oyu-
nunu İzmir’de izlemeye gelmesiyle döner.  
Atatürk ilk kez bu toplantıda Türk kadınının 
sahneye çıkmasını güvence altına alacağına 
söz verir ve kadın oyuncuları destekler. 
Aynı yıl "Othello" temsiline iki kadın oyuncu 
çıkmıştır bile: Neyyire Neyir ve Bedia Mu-
vahhit Hanımlar. 
Yine aynı yıl "Balo Kaçakları" adlı müzikli 
oyunda da çok genç bir Türk kızı Nazire Se-
dat Hanım görünür. 
Kısa sürede onları başka tiyatro oyuncusu 
kadınlar izler. 

Dârülbedâyi ya da asıl adıyla
Dârü'l-bedâyi-i Osmânî, 27 

Ekim 1914 tarihinde İstanbul 
Belediyesi bünyesinde 

konservatuvar olarak açıldıktan 
sonra okul hüviyetinden çıkıp 

bir tiyatro topluluğuna dönüşen 
ve İstanbul Şehir Tiyatroları 

adıyla varlığını sürdüren sanat 
kurumudur.

  NEDİR?



Üstelik Atatürk devrimlerinin tiyatroya yansımasıyla 
başlayan süreçte, Türk kadınının vatandaş olarak tüm 
haklardan yararlanması gerekliliği de kabul görmeye 
başlamıştır. Hatta bu kabullenişi sanat alanına da taşı-
yan Atatürk yazarlara oyunlar  ısmarlamış, onlara konu-
lar önermiştir. Ismarlanan oyunlarda en az bir önemli 
kadın karakterin olması şarttır ve Atatürk’e göre bu 
kadın karakter Türk kadınının üstün erdemlerini kişi-
liğinde toplamalıdır. 
Atatürk ısmarladığı oyunları daha sonra bizzat okuya-
rak incelemiştir ve düzeltmiştir. 
Atatürk'ün el yazısıyla düzeltmeler yaptığı oyunlardan 
biri "Taş Bebek" 'tir. 
Oyundaki karakterlerden birinin karşısındaki kadına 
inanmadığı; kadının uzaktan ve bir süs gibi sevilmesi 
gerektiğini belirten bir repliği Atatürk tarafından çıka-
rılmıştır ve karşısına şu not düşülmüştür:

Atatürk’ün üstüne basa basa vurguladığı bu değişim 
gerçekleştiğinde ortaya çıkan manzara görülmeye de-
ğerdir. Türk tiyatrosu gelişim yoluna girmiştir. Sanatın 
tiyatro dalının devlet tarafından korunması; yazarın ve 
sahne kadrosunun cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ye-
tiştirilmesi ile tiyatro seyircisinin ortaya çıkması tam 
anlamıyla kültürel bir sıçrama sağlamıştır. Halkevle-
rinde yapılan çalışmalar tiyatronun potansiyelini ortaya 
çıkarmıştır. Okullarda yapılan amatör tiyatro çalışma-
ları ve tiyatro şenlikleri tiyatronun halk arasında yay-
gınlaşmasının yolunu açmıştır. Basının bu faaliyetlere 
geniş yer ayırmasıyla tiyatro bulunmayan yörelerde de 
televizyon yoluyla bu sanat dalı tanıtılmıştır ve geniş bir 
seyirci kitlesi oluşmuştur. En önemlisi yeni oluşan tiyat-
ro seyircisi, kadın ve erkek oyuncu ayrımı hiç olmamış 
gibi; öylesine doğal bir şekilde tüm sanatçıları aynı be-
ğeni ve takdirle avuçları patlayıncaya kadar alkışlamış-
tır. 
Peki bu sırada Atatürk mü ne yapmaktadır? 
Sabahleyin uykusunun en tatlı yerinde uyandırdığı ma-
nevi kızı Tarihçi Afet İnan ile birlikte, yazdırmayı plan-
ladığı yeni tiyatro oyununun geçeceği en uygun mekânı 
arayıp bulmak için serin Ankara yollarını heyecanla 
adımlamaktadır!
Kaynaklar:
- Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Sayı 79, İstanbul, 
1985. 
- Güzin Yamaner, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının 
Yansımaları, Ankara, 2001.
- Melahat Özgü, Atatürk’e Sevgi, Ankara, 1972. 
- Sami N. Özerdim, Bilinmiyen Atatürk, İstanbul, 1976.
- www.wikipedia.org 

"Biz kadınlar için böyle 

düşünemeyiz ! Kadın varlığı 

ulusun bin bir noktadan temelidir! 

Artık kendini süs tanımak fikrini 

tazelemek doğru değildir... 

DEĞİŞMELİ."

Türk kadını tiyatro 
sahnesinde kendisine 

yakışan yeri bulacaktır. 
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2016 bitmeden yılın belki de en güzel 
hareketlerinden biri gerçekleştirildi. 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN 
Women) desteği ve koordinasyonu, Bir-
leşmiş Milletler kuruluşlarının katkıla-
rıyla, Kadına ve Kız Çocuğuna Şiddete 
Karşı Dünyayı Turuncuya Boyayalım 
Kampanyası ile 25 Kasım-10 Aralık ta-
rihleri arasında Türkiye’de düzenlenen 
çeşitli etkinliklerle, kadınlara ve kız ço-
cuklara yönelik şiddete karşı herkesi 
harekete geçmeye çağırmak gibi güzel 
bir girişimde bulunuldu ve kamu-özel 
tüm sektörler harekete geçmeye çağ-
rıldı. Atılım Üniversitesi, KASAUM'un 
2015-2016 LAP etkinlikleri kapsamın-
da Birleşmiş Milletler (BM) ile kurmuş 
olduğu diyaloğun önemli bir geri bil-

dirimi olarak Atılım KASAUM, Kadına 
Karşı Şiddetle Mücadelede BM "Dün-
yayı Turuncuya Boyayalım" 16 Günlük 
Aktivizm Kampanyasına davet edildi. 
Bu etkinliğe Atılım Üniversitesi'nin yanı 
sıra ODTÜ, Ankara Üniversitesi, Hacet-
tepe Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi 
davet edilmiş olup adı geçen üniversi-
teler katıldılar. Atılım Üniversitesi KA-
SAUM da Başarıyı Paylaşım Programı 
kapsamında birlikte çalıştığı öğrenciler 
ve HUM 211 dersini almakta olan öğ-
rencilerle birlikte kampanyaya katkı 
sundular. Bu çerçevede BM ile ortak 
yürütülen programın takvimi şu şekilde: 
Ekim-Kasım 2016 Kadına Karşı Şiddetle 
Mücadele Manifestosunun hazırlanma-
sı; 25 Kasım-10 Aralık 2016: Öğrencile-

Atılım KASAUM, Kadına 

Karşı Şiddetle Mücadelede 

BM "Dünyayı Turuncuya 

Boyayalım" 16 Günlük 

Aktivizm Kampanyasına 

davet edildi.

kadınlara ve kız çocuklarına
yönelik şiddete karşı 

DÜNYAYI TURUNCUYA BOYAYALIM1
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Hukuk Fakültesi

4. Sınıf Öğrencisi
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 "Kadına şiddet bir salgın ise
 eşitsizlik de onun mikrobudur."

rin üniversitelerde kendi kampüslerinde 
öğrenciden öğrenciye farkındalık çalış-
maları ve kampanyanın görünürlük ka-
zanması. Bu kapsamda üniversitelerde 
16 gün standları kurulması. 
Kampanya sonunda 9 Aralık 2016 günü 
düzenlenen ve benim de yer aldığım Tu-
runcu Zirve’de gözlemlediğim en önemli 
şey tüm katılımcıların bu etkinlikleri sırf 
yapmış olmak için değil, gerçekten bir 
farkındalık yaratmak için çabalamış ol-
masıydı. Özellikle üniversitelerin kadın 
haklarına dair birimlerinin öğrencilerle 
işbirliği içinde yaptıkları çalışmalarını 
sunmasıyla bir kişinin bile ufacık çaba-
sıyla neleri değiştirebileceğini gözlem-
ledik. Atılım KASAUM da önce akran 
eğitimi ile turuncu kampanyada görev 
alacak arkadaşlarımıza farkındalık ka-
zandırdı, daha sonra kampüs içinde tu-
runcu afişlerle, standlarla, görsellerle, 
sosyal medya üzerinden bu farkındalığın 
öğrenciden öğrenciye yayılmasını sağla-

dı. Bunun yanı sıra KASAUM ve üniversi-
tenin farklı bölümlerinden öğrencilerle 
Mannequin Challenge Turuncu Hareket 
adlı bir video ile sosyal medyada etkin 
şekilde kampanyayı duyurdu.  Bu 16 
günlük kampanyanın sonunda gösterdi-
ğimiz çabayla şunu gördük ki katılımcı-
ların verdiği tepkilere bakıldığında şid-
dete dur diyebilirmişiz. Zirvede katılımcı 
üniversitelerin öğrencileri bir manifesto 

okudu. Zirve sonrası arkadaşlarımla 
konuştuğumda herkesin aklında kalan 
en net maddeler ise şunlardı: Farklılık-
larımla güzelim, beni kalıplara sokma! 
Kadın mühendisler ve erkek hemşire-
ler de vardır! Hayat ortaksa ev işleri de 
ortak! Sokaklar da benim, beni bekle-
me sen yat! Her şey olabildik, bir kadın 
olamadık! Senin isteğin senin, benim 
bedenim benim!.. Benim için en vurucu 



madde ise : ‘’Kadın bedenim değil, insan 
aklım’’.
Zirvedeki en eğlenceli anlardan biri An-
kara Üniversitesi Konservatuarı Modern 
Sanat Dalı öğrencilerinin sergilediği 
dans gösterisi oldu. Biz katılımcıların da 
modern dans öğrencilerinin önderliğin-
de dans gösterisine dahil edildik. Basit 
figürlerle yaptığımız dansta ne derece 
başarılı olduk bilemem ama çok eğlen-
diğimiz ve dayanışma ruhunu yakaladı-
ğımız kesindi. Zirvede Avrupa Konseyi 
Ankara Program Ofisi Başkanı Michael 
Ingledow, İstanbul Sözleşmesi’nin ro-
lünden bahsetti. Zaten tüm dünyada 
önemli bir sorun olan kadına şiddetin 

uluslararası yollardan çözüme kavuş-
masının da ne kadar önemli bir girişim 
olduğu aşikar. Bu konuda uluslararası 
anlaşmaların devletlere, konseye ve 
uluslararası kuruluşlara ne gibi so-
rumluluklar yüklediğini bilmek bizim 
için önemliydi. Çünkü üniversitelerin 
toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları 
birimleri, öğrenci toplulukları ve diğer 
tüm bileşenleri olarak bunları öğren-
menin bu mücadelede bize büyük kat-
kısı olacağı da bir gerçek.
Zirvenin sonunda Atılım Üniversitesi 
KASAUM’da görev alan öğrenci arka-
daşlarım ‘’Kadın Dostu Kampüs’’ pro-
jesini anlattı. Sadece bir üniversitenin 

bile neleri değiştirebileceği, çabasıyla 

insanların hayatına dokunup, sorunlara 

çözüm üretmekte başarılı olabileceğini 

gösterdik. Farkındalık yaratmak için yü-

rütülen bu hareket ve bu hareketin kay-

nağı olan KASAUM daha pek çok yeni 

proje ve çalışma için kolları sıvamış 

durumda ve topladığı verilerle, sorunla-

ra ürettiği projelerle daha pek çok yeni 

başlangıcın temelini oluşturacak. Gele-

cek sene İzmir’de düzenlenecek olan 

Turuncu Zirve’de görüşmek dileğiyle…

Kadına yönelik şiddetin olmadığı daha 
parlak bir geleceği temsil eden turuncu 

rengi kullanıldı.

1 Bu yazı Dr. Aslı Şimşek tarafından gözden geçirilmiş ve yazıya son hali verilmiştir.
2 İlgili videoyu izlemek için bkz. https://www.youtube.com/watch?v=tMWUMRGBF6E&feature=youtu.be
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3 BOYUTLU YAZICILAR ILE YAKIN 
GELECEKTE SIRADAN BIR GÜN
Sabah kalkıyorsunuz, duşa girmeden önce mutfağa yöneliyor-

sunuz. Cep telefonunuza bağlı, mutfağınızdaki 3 boyutlu gıda 

yazıcısını çikolatalı bir kek yapması için çalıştırıp duşa giriyor-

sunuz. 3 boyutlu gıda yazıcısı, içine takılı olan şurup kartuşları-

nı kullanarak ve otomatik tanımlı karışım tarifine uygun olarak 

keki hazırlarken siz duşun keyfini çıkarıyorsunuz. Duştan çıktı-

ğınızda kekinizin 3 boyutlu yazılması tamamlanmış ve ekipman 

otomatik pişirme moduna girmiş bile.

İşe gitmek için evden çıkmak üzereyken 

komşunuz kapınızı çalıyor, oğlunun tablet 

bilgisayarının arka kapağı kırılmış, kısa 

süre önce aynı sorunu yaşadığınızı bildi-

ğinizden sizden arka kapağın çizim dos-

yasını soruyor. Geçen hafta internetten 

ücretsiz arka kapak çizimini alıp, balkona 

koyduğunuz (masa üstü) 3 boyutlu FDM 

tipi yazıcı ile yenisini üretmiştiniz. Üstelik de iç 

karartıcı bulduğunuz siyah yerine, kızınızın 

en sevdiği renk olan pembe renkte bir ka-

pak çıktısı almıştınız. Hemen dosyayı kom-

şunuza mail atıyorsunuz. Komşunuzun 

oğlu muhtemelen en sevdiği çizgi roman 

kahramanın resmini de çizime ekleyerek, 

parçayı çıktı alıp tabletine takıyor olacak.

  

Giderek kalabalıklaşan yolda trafikle bo-

ğuşurken telefonunuz çalıyor, arayan ofis 

asistanınız, diş implantında sorun olduğu 

için sabahın en erken saatinde acil mua-

yene olmaya gelen bir hastanız yardım 

bekliyor. Hemen ağız yapısının 3 boyutlu 

tarayıcı ile taranmasını istiyorsunuz, siz 

muayenehaneye varana kadar tarayıcı ile 

hastanın 3 boyutlu çene ve kemik yapısı 

bilgisayara aktarılmış oluyor. Hemen yeni 

implant için, 3 boyutlu baskı merkezine 

dosyayı gönderip sipariş geçiyorsunuz, ti-

tanyum toz kartuşlarını kullanan SLS tipi 

3 boyutlu yazıcı ile yeni implantın akşama 

TEKNOLOJİ

hazır olacağını söylüyorlar, implant ile birlikte hediye olarak da implantın kılavuzunu 

da SLA tipi reçineli 3 boyutlu yazıcı ile tamamlayarak göndereceklerini belirtiyorlar. Siz 

daha ofise ulaşmadan sipariş tamamlanmış oluyor. 

"Her şeyin başı sağlık" diye iç geçirirken,  3 boyutlu bio yazıcı ile kendine özel olarak 

üretilen böbrek nakli kısa süre önce gerçekleşen babanıza, akşam ziyarete giderken 

süpriz yapmaya karar veriyorsunuz. Daha geçen ay torunlarla 360 derece fotoğrafla-

ma ile çekilen fotoğraflar telefonunuzda duruyor, hemen 3 boyutlu bir seramik biblo 
çıktısına dönüşmesi için 3 boyutlu hediyelik eşya dükkanına fotoğraf dizisini gönderip 
sipariş geçiyorsunuz. Biblo,öğlene bitmiş olarak adrese teslim ediliyor olacak.
Ofise mutlu bir günaydın diyerek girerken, asistanınız hasta bekleme odasına 3 boyutlu 
SLS tipi yazıcı ile üretilen, orjinali İtalya'da bir sanat müzesinde olan heykelinbire bir 
kopyasını yerleştiriyor. 
3 boyutlu yazıcıların ne kadar ilerleme kaydettiğini düşünüyorsunuz. 3 boyutlu yazıcılar 
olmadan önce hayat nasıldı hatırlamakta bile güçlük çektiğinizi hissediyorsunuz.

Berk Giray 
ARGEDA TTO Üniversite ve Sanayi İşbirliği Uzmanı



İlk olarak Roma’ya gittim. Te-
reddütler, nasıl bulacağım, na-
sıl gideceğim korkularına rağ-
men gitmek ve bütün bunları 
yaşayıp görmek mükemmel 
bir deneyimdi. 
Roma Ciampino Havaalanına 
indiğimde içimi ısıtan mükem-
mel güneş eşliğinde bagajımı 
aldıktan sonra, Roma polisinin 
beni durdurup soru sorması 
bayağı korkutmuştu. Ama her 
zaman kapı açan "Erasmus" 
ve "öğrenciyim" kelimeleri 
yine hayat kurtarmıştı. Ek ola-
rak çok fazla olmamakla be-
raber nakit paranızın olması 
kapı açıyor diyebilirim. Shuttle  
araçlara binerek şehir merke-
zine gidebiliyorsunuz.
Bir diğer önemli nokta da ko-
naklama biçiminiz. Aslında 

Geçen sene 
yakaladığım fırsat 
sonucu bu sene de 

okulu bitirdikten 
sonra Almanya ‘da 
staj yapıyorum ve 
ve stajım bittikten 
sonra yine burada 

master yapacağım.

DÜNYA VATANDAŞI OLMA YOLUNDA

BİR GEZGİN RUH
OĞUZ

HAN
ONAYLI

Geçen sene bu zamanlarda okulumda 
başvurduğum Erasmus staj hakkını ka-
zanmıştım. Almanya TU Dortmund (IUL) 
Enstitüsü'nde staja başladım ve bulduğum 
her fırsatta gezmeyi ihmal etmedim. Aslın-
da burada önemli olan "Yola çık, yol açık" 
düşüncesi. Facebook'ta üyesi olduğum In-
terrail Türkiye sayfasında benim gibi bir-
çok üniversite öğrencisinin gezi hikayele-
rini ve fotoğraflarını görünce kendimdeki 
gezme ve keşfetme duygusunun ağırlığını 
hissettim. İnternette bulduğum ucuz uçak 
ve otobüs biletleri de cabası.

Otomotiv Mühendisliği 2016 Mezunu

İZ   |   GİTTİM GÖRDÜM GELDİM



Ocak 2017 33

Yeni yerler 
keşfetme, başka 
milletten  insanlar 
tanımak konusunda 
bu deneyimleri 
edineceğime gerçekten 
inanmazdım ama 
seyahat etmek 
gerçekten özgürlüğün 
ta kendisiymiş. 

müştü. Yukarıda bahsettiğim şekilde 
önce uçak bileti sonra Hostel rezervas-
yonu  artık sıradanlaşmıştı. Bu arada 
bedava internet bulduğum o kahve kö-
şeleri gerçekten kahve kültürümü art-
tırdı.
Barcelona'da şehir merkezine geldikten 
sonra yaptığım ilk iş Barcelona maçına 
bilet almak olmuştu. Şehir haritasını 
kaptığım gibi başlamıştım gezmeye, 
doyamıyordum o kadar zevkliydi ki  ve 
Almanya’nın soğuğu geride kalıp denizi 
görünce o kadar sevinmişim ki, ilk gün 
gece saat 4‘e kadar sahilde gezdim dur-
dum. Tabi orada olmamın başka bir se-
bebi de arkadaş edinmemdi
Arkadaşım beni öyle bir gezdirdi ki, 
sokaklarından küçük kiliselerine ka-
dar Barcelona'ya  ayrı bir hayranlığım 
oluştu. Barcelona'da Gaudi’nin de için-
de bulunduğu yeni sanat akımın izlerini 
her yerde görebilirsiniz. Özellikle Casa 
Milàve Casa Batlló'yu kesinlikle görme-
lisiniz. Hala yapımına devam eden La 
Sagrada Familia ve mükemmel bir park 

ve eşsiz manzarası olan Park Güell. Tek 
kelimeyle harikaydı. Tabi halka açık olan, 
herkesin istediği gibi eğlendiği plajları 
da unutmamak lazım. Barcelona'dan 
sonra Köln havaalanına inip bir anda o 
soğuğu hissetmek tabi çok hoş olmadı 
ama insan neye alışmıyor ki... İki ay kal-
dığım ve birçok milletten arkadaş edin-
diğim Erasmus staj maceram Ankara’ya 
gelmemle son buldu. İçimizde bir yer-
lerde gizli olan keşfetme duygusunu 
yaşatmalıyız. 
Erasmus veya başka bir nedenle yurt 
dışındayken sadece iş değil, işle bera-
ber seyahat duygusunun gelişmesine 
olanak verin. Dünya  çok güzel ve keş-
fedilmeyi bekleyen o kadar yer var ki…
Bana bu deneyimi kazanmamda büyük 
emeği olan Atılım Üniversitesi Erasmus 
Koordinatörlüğüne, Atılım ailesine ve 
Interrail Türkiye ailesine teşekkür edi-
yorum.
"Korkma yola çık çünkü yol açık" Ken-
dinize iyi bakın görüşmek üzere. 
TSCHÜSS

bazı arkadaşlarımın havaalanlarında 
konaklaması beni daha çok cezbetmişti, 
ama çok güvenli olmadığını gördüm. Yine 
internetten ayarladığınız uygun hosteller 
sayesinde o da sorun olmaktan çıkıyor.
Bu ek bilgilerden sonra Roma serüveni-
me geri dönelim:
Turist bilgi noktasından aldığım şehir 
haritasıyla beraber hosteli buldum ve 
Roma benimdi. Bütün gitmem gereken 
yerleri haritada işaretledikten sonra yola 
koyuldum: Colosseum, Aşıklar Ceşmesi, 
Vatikan... "Pantheon'un karşısında lazan-
ya yedik" derken iki günün nasıl geçtiğini 
anlamayan ben, bir diğer durak olan Bar-
celona için plan yapmaya başlamıştım 
bile. Hosteldeki son gecemde Brezilyalı 
bir öğrenci arkadaşla konuşup ondan 
Barcelona'da gitmem gereken birkaç yer 
konusunda tüyolar almıştım. Bu arada; 
yurt dışına ilk çıkacak arkadaşlara tavsi-
yem "kasmayın kimse mükemmel İngi-
lizce bilmiyor" en kötüsü işaret dili var ve 
önemli olan güler yüz.
Yeni yerler keşfetmet, başka milletler-
den  insanlar tanımak konusunda bu de-
neyimleri edineceğime gerçekten inan-
mazdım ama seyahat etmek özgürlüğün 
ta kendisiymiş. 
Roma’da peşine takıldığım seyahat dür-
tüsü Barcelona da tam bir zevke dönüş-



"Fotoğraf çekmek insanın 

gözünü, aklını ve yüreğini 

aynı hizaya getirmesidir."

Henri Certier-Bresson

Farklı görmek, güzel görmek, ışığı görmek, duyguyu görmek… yani gözle değil yü-

rekle görebilmek. Bunun için de sevgiyle bakmasını bilmek gerek.  Eğer iyi bir fo-

toğraf; yaşamın her anında insanları görebilmekse!... Eğer iyi bir fotoğraf; evrende  

renkler, dokular ve tonlarla oluşmuş düzeni iyi görebilmekse!... Eğer iyi bir fotoğraf; 

ışığı görebilmekse!... Ve yarattığı algı, çekenin benzersiz bakışının bir ifadesi olarak 

anlam kazanmış, farklılaşabilmişse o fotoğraf yaşıyor ve yaşatıyordur.

Üniversitemiz Fotoğrafçılık Kulübü çalışmaları da, yeni yüzüyle yayımlanan İz 

Dergisi’nin her sayısında okuyucularla göz, akıl ve yürekle aynı hizada buluşacak… 

Susuz Yaylası / Giresun

Kuşlar

- Doruk Karaca -- Aslı Bulut -

Bir fotoğraf; uzun bir 
yazıdan, bir filmden, sa-
atlerce süren bir konuş-

madan daha fazla şey 
anlatır bazen. Gerçek 

olanın kanıtıdır fotoğraf. 
Bir andan daha fazlası-

dır ki o anın aynı zaman-
da gerçek tanığıdır.

09.07.2016
Makina Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi 

21.11.2016
 İşletme Fakültesi

Hazırlık Sınıfı Öğrencisi 

İZ   |   ALBÜM
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İstanbul Sonbahar

BalıkçılarPlak Dükkanı / Ankara Kalesi

- Canberk Karadağ - - Berkay Yılmaz -

- Tan Yurdakul  -- Murat Mimarbaşı -
18.09.2016

Hukuk Fakültesi 1. Sınıf  Öğrencisi

12.06.2016
Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi

14.05.2016
Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi

01.08.2016
Endüstri Ürünleri Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi



Uluslararası sıralamalarda ülkemize gurur yaşatan 
ve  dünyanın birçok ülkesinden öğrencisiyle bir dünya 
üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atılım 
Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrencilerinden biri de 
Mısır vatandaşı Ahmet Eid. 
Ahmed Eid, 1991 Suudi Arabistan doğumlu ve Mısır vatandaşı. Uluslararası Ame-

rikan Lisesini bitirdikten sonra Mısır’ın en iyi üniversitelerinden biri olan Mansoura 

Üniversitesinde Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye, Almanya ve 

Rusya’da lisansüstü öğrenimine devam etmek için başvurularda bulunan Ahmed 

Mısırlı Ahmet Eid Elbanna'nın
Tercihi Atılım Üniversitesi

10 yıl önce internetten tanıştığı ilk 
Türk arkadaşı olan Ömer ile

Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı 
KimyaBölümü Yüksek Lisans Öğrencisi

Mısır'da laboratuvarda  çalışırken Atılım Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Uluslararası Yerleşkeden Öyküler
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Ahmet Eid Elbanna'nın 
TÜBİTAK'ta şu anda 
çalıştığı bir projesi 
bulunuyor ve 4 ay 
içerisinde ilk bilimsel 
makalesini yayınlayacak. 

Eczacılık Alanında Stajyerlik Yaparken

Laboratuvar

Eid, Atılım Üniversitesinde Kimya Mühendisli-

ği ve Uygulama Kimya Yüksek Lisans Progra-

mını tercih ederek öğrencimiz oldu. İnternet-

ten yaptığı araştırmada Atılım Üniversitesinin 

ilgisini çektiğini ve  Türkiye’nin misafirperver, 

güzel bir ülke olmasının da etkisiyle üniversi-

temizde okumaya karar verdiğini ifade ediyor.  

Atılım Üniversitesinde özellikle Dr. Belgin İş-

gör, Dr. Yasemin İşgör, Dr. Murat Kaya ve Dr. 

Seha Tirkeş gibi hocalarından çok şey öğren-

diğini ve Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü-

nün, karşılaştığı sorunlar konusunda kendisi-

ne çok yardımcı olduğunu belirten Ahmet Eid, 

hem başarılı bir öğrenci hem de öğrenimini 

sürdürürken yarı zamanlı olarak Ankara’da 

bir uluslararası kuruluşta tercüman olarak 

çalışıyor. Aynı zamanda bir yandan da yük-

sek lisans tezi üzerinde çalışıyor. Ana dili olan 

Arapça ve Atılım Üniversitesindeki öğrenim 

dili olan İngilizce dışında; Almanca, Türkçe 

ve Fransızca da konuşan Ahmed, 2016-2017 

Bahar döneminde Erasmus Değişim Progra-

mı ile Almanya’da bir dönem kimya alanında 

öğrenim görecek. 

Yüksek lisans derecesini aldığında kimya 

alanında doktora programlarına başvurmayı 

planlıyor. TÜBİTAK’ta şu an üzerinde çalıştığı 

bir projesi bulunuyor ve 4 ay içerisinde ilk bi-

limsel makalesini yayınlayacak. 



Her yıl düzenli olarak ARGEDA- TTO tarafından düzenlenen li-
sans araştırma projelerinden biri olan “Karton Bisiklet Projesi”, 
Ankara Kalkınma Ajansının düzenlediği TechAnkara Proje Paza-
rı Yarışmasına katıldı. Proje; 30 kişiden oluşan bağımsız değer-
lendiriciler tarafından yenilikçilik, ticarileşme potansiyeli, pazar 
potansiyeli ve sosyal ve çevresel fayda alanlarında 4 aşamalı 
eleme sonucunda  579 proje arasında ilk 101’e girdi. Proje ekibi; 
19 Aralık 2016'da ATO Congresium’da gün boyu devam eden ele-

İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ce-
mal Merih Şengönül ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Tolga Akış önderliğinde İmalat Mühendisliği öğrenci-
leri Yekta Özden Çelebi, Burak Bağcı, Kaan İnam, Özgün Öğ-
retmen, Şafak Özden’in gerçekleştirdiği “Karton Bisiklet Pro-
jesi” büyük başarılara imza attı.

meler sonucunda, ilk 20 proje için yapılan yatırımcı şirket 
sunumlarına katılmaya hak kazandı. Sunumlarda; alanında 
uzman, tanınmış şirket ve yatırımcıların şirketleşmek iste-
yen girişimciler ve büyümeye çalışan şirketler için  bire bir 
danışmanlık ve yatırım olanakları konuşuldu. Görüşmeler 
sonucunda “Karton Bisiklet Projesi” alanında öncü iki büyük 
şirket tarafından yatırım yapılmaya uygun görüldü. Konuyla 
ilgili şirketleşme ve yatırım görüşmelerine başlandı.
Proje ekibi daha önce; ARGEDA- TTO’nun Üniversitemiz Hu-
kuk Fakültesinde gerçekleştirdiği Lisans Araştırma Projele-
ri Sergisi, Bursa’da gerçekleştirilen 17. Uluslararası Makine 
Tasarım ve İmalat Kongresi ve son olarak 14-15-16 Aralık 
tarihlerinde ATO Congresium’da düzenlenen Ankara Marka 
Festivali’nde başarılı sunumlar gerçekleştirmiş ve projele-
rini tanıtmıştı. 

Üniversitemiz TUBİTAK 
BİGG Programında 
Uygulayıcı Kuruluş 

Olarak Desteklenmeye 
Hak Kazandı

Üniversitemiz, Başkent Üniversitesi ve 
OSTİM Teknopark ile ortak başvuru yaptığı 
TÜBİTAK'ın 1601 - Yenilik ve Girişimcilik 
Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik 
Destek Programı kapsamında 2016 yılında 
açılan “1512 Teknogirişim Sermaye 
Desteği Programı (Bireysel Genç Girişim- 
BİGG) 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş 
Çağrısı” 1601-1512 BİGG Programı'nda 
uygulayıcı kuruluş olarak desteklenmeye 
hak kazandı. 
Atılım Üniversitesi, 2017 yılının ilk 
aylarında açılacak BiGG çağrısında 1. 
Aşama süreçlerini yürütecek Uygulayıcı 

Kuruluşlar arasında yer alacak. BiGG 
çağrısı kapsamında BİGG-ATILIM, 
girişimci adaylarının iş fikri başvurularını 
toplayarak değerlendirecek, uygun 
bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak 
iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek 
ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda 
girişimcilere destek olacak. 
Tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 
girişimciler TÜBİTAK'tan 150.000 TL hibe 
almaya hak kazanacaklar.
Program hakkında detaylı bilgi için:  
http://argeda.atilim.edu.tr/duyuru/
biggatilim-11477

KARTON BISIKLET PROJEMIZ HAYATA GEÇIYOR
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Üniversitemiz Makine 

Mühendisliği Bölümü öğretim 

üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür 

Aslan, Amerika Birleşik 

Devletleri Ulusal Havacılık ve 

Uzay Dairesi (NASA) ile ortak 

yürüttüğü “Şekil Hafızalı 

Alaşımların Termomekanik 

Davranışlarının 

Modellenmesi ve 

Simülasyonu” isimli 

projesi ile TÜBİTAK ARDEB 

tarafından fonlanan 1001 

– Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri 

Destekleme Programı 

kapsamında desteklenmeye 

layık görülmüştür.

Geliştirilecek olan 

simülasyon teknolojileri 

ile NASA’nın uzay 

programlarında kullandığı 

reflektör, anten, motor 

sistemleri ve biyomedikal 

teknolojiler alanında 

yapılan modelleme ve 

tasarım yeteneklerine 

önemli katkılar sunmasını 

beklediğimiz ve 36 ay 

sürecek olan projesi için 

değerli akademisyenimizi 

tebrik ediyor, başarılarının 

devamını diliyoruz. 

NASA ile Ortak 
Yürütülen 
Projeye 
TÜBİTAK 
Desteği

Atılımcı Hukukçular Topluluğunun bu yıl dördüncüsü-
nü düzenlendiği Hukukta Kariyer Forumu 10-11 Aralık 
2016’da Orhan Zaim Konferans Salonunda gerçekleşti-
rildi. Foruma Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kı-
rıkkale Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi,  Hacettepe 
Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversite-
si, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi gibi çeşitli 
üniversitelerden yaklaşık 320 hukukçu adayı katıldı. 
"Hakim ve Savcılık", "Akademisyenlik", "Noterlik", "Tah-
kim ve Arabuluculuk" konularının yanında "Hava ve 
Uzay Hukuku", "Spor Hukuku", "Bilişim Hukuku" gibi 
subjektif alanlarda da uzman hukukçuların da katıldığı 
forumda hukukçu adayları sorularını sorma fırsatı bul-
dular.
Forum süresince günümüzde hukuk mezunlarının git-
tikçe artması ve buna duyulan endişenin giderilmesi 
için hukukçuların kendisini geliştirmesi gerektiği vurgu-
lanırken; bir alan seçmenin ve yabancı dile sahip olma-
nın gerekliliği üzerinde duruldu.

Hukukçular Hukukta Kariyer 
Forumunda Buluştu

Atılımcı Hukukçular Topluluğunun bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 
Hukukta Kariyer Forumu 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde 

Orhan Zaim Konferans Salonunda gerçekleştirildi.



SAĞLIK - Röportaj   |   Eda Çalgüner
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AKAPUNKTUR
Dr. Serkan Eskioğlu
Sağlık İşleri Koordinatörü
İş Yeri Hekimi

 Akapunktura ilginiz nereden kaynaklanıyor?

Bundan 20 yıl öncesinde insan ömrü 60-65 yıl 

ile sınırlıydı; günümüze geldiğimizde ise insan 

ömrünün 80-85 yıla uzadığını görüyoruz. Ancak 

insanlar, artık daha uzun bir ömür sürmelerine 

rağmen daha konforlu bir ömür sürmüyorlar. 

Normalde tıbbın ya da insanlık yararı için yapılan 

her şeyin amacı insanlara kaliteli ve uzun bir 

yaşam sürdürebilmek; ancak biz insanlara şu 

an mevcut yöntemlerle daha uzun bir yaşam 

sağlanabilirken, daha kaliteli bir yaşam sunulup 

sunulamıyor. Akapunkturun;  bizlere uzun olduğu 

kadar kaliteli de olan bir hayat sürme imkanı 

sağladığını düşünüyorum.

 Daha uzun bir hayat sürebilirken, daha kaliteli 
bir hayat süremememize sebep olan faktörler 
nedir?

Bu durumun en temel nedeni  artık 4 yaşındaki 

bir çocuktan 85 yaşındaki bir teyzeye kadar 

herkeste etkisini gösteren stres faktörünü 

engelleyemememiz. Stres faktörü aslında 

insan yaşantısı üzerinde kontrol edilebilir bir 

etkendir; ancak örneğin 4 yaşındaki bir çocuğun 

kreşe başladığını düşünürseniz bu dönemden 

başlayarak artık ömrünün sonuna kadar devam 

edecek bir stres faktörüyle tanışmış demektir, 

ve biz bunu engelleyemiyoruz. Dolayısıyla  stres;  

hayat kalitesini düşürüyor. İkincisi, hayatımızda 

çok fazla kimyasallar var,  dolayısıyla tedavi 

almakla, hastanede kalmakla ya da sağlığımıza 

zararlı birtakım etkenlerden kaçınmaya 

çalışmakla gitgide daha fazla zaman harcıyoruz. 

Özellikle bu ve bu gibi durumların etkisiyle 

çevremizde artık hemen hemen her yaşta  çok 

fazla kanser vakası görmeye başlıyoruz.  Bu 

etkenler içerisinde kontrol edebileceğimiz şeyler 

var ise, bunları kontrol etmemiz lazım, tıptaki 

temel ilke budur. Kimyasal etkenleri ve stres 

faktörünü ortadan kaldıramadan insanların 

mevcut yaşam kalitesini  artırabilmenin 

imkanı yok.  Akapunktur aslında bize bunu 

yapabileceğimizi gösteriyor.

 Önce sizi biraz tanıyalım...
1975 yılında Konya Akşehir’de doğdum.  Ortaöğretime 
kadar Akşehir’de eğitim aldım, ardından İstanbul Ku-
leli Askeri Lisesi ve sonrasında da Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde okuyarak 2000 yılı itibariyle tıp doktoru 
oldum. 2000 yılından 2013 yılının ortalarına kadar Türk 
Silahlı Kuvvetleri ‘nde Askeri Tabip olarak görev yaptım. 
2013 yılında mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra 
kendi isteğimle Silahlı Kuvvetler’den ayrıldım.



 Akapunkturun temel felsefesi neye dayanıyor? Bu 
felsefeyi kesin neden-sonuç ilişkisine dayanan Tıp Bilimi  
ile ilişkilendirebilir misiniz? 

Hepimizin bir şekilde inanan ya da inanmayan herkesin bir 

ruh bilinci var. Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ölümün 

gerçekleştiği gibi. Biz ruhu gözümüzle göremiyoruz ama 

neticede böyle bir şeyin olduğunu kabul ediyoruz. Normalde 

pozitif bilimler gözüyle göremediği, eliyle tutamadığı her şeyi 

reddeder, ancak inanış gereği insanlar bir şekilde bir ruhun 

olduğunu ve bu ruhun bedenden ayrıldığı zaman ölümün 

gerçekleştiğini düşünür. Akapunktur felsefesinde de aynı şey 

söz konusudur. Hayatta aynı damar sistemi gibi ya da sinir 

sistemi gibi ekstra bir sistemin olduğu, ekstra kanalların 

-güncel tabirle “çakra”ların olduğu, ve bu sistem içersinde 

oluşan bir hayat enerjisi olduğu kabul ediliyor akapunktur 

felsefesine göre. Ve bu sistem içersinde dolaşan o enerjiye 

de kimi inanışlar “ruh” derken, akapunktur felsefesine göre 

 Akapunktur, hastalıkların tedavisinde dünya çapında ve 
resmi olarak kullanılıyor mu? Bu onayı veren kurum ya da 
kuruluşlar kimdir?  
Tabi akapunkturu gündelik hayatında çok yoğun şekilde 
kullanan doğu kültürü, pek çok hastalığı bu şekilde tedavi 
edebiliyor; ama biz Avrupa’nın etkisinde kalmış olan bir 
Asya-Avrupa  karışımı ülke olarak baktığımızda bilimsel 
verilerimizi kullanma ve ortaya koyma anlamında mecburen 
batıya uyum sağlamak durumundayız. Tıpla ilgili hangi 
hastalıkların neler olduğu, bu hastalıklarda hangi tedavilerin 
kullanılması gerektiği  gibi konularda otör olan kurum World 
Healt Organization (WHO) yani Dünya Sağlık Örgütü’dür. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün, akapunktur uygulanmasında, evet 
bu tedavi yöntemini bu hastalıklarda uygulayabilirsiniz dediği  
50’ye yakın hastalık var. Dünya Sağlık örgütü bu hastalıklarda 
akapunkturun bir tedavi yöntemi olarak kullanılmasına onay 
veriyor. Ancak şunu mutlaka belirtmek lazım; biz Türkiye’de 
sadece World Health Organization yani Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO)’nun belirlediği hastalıklarda akapunktur  tedavisini 
uyguluyoruz. 
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 WHO’nun akapunktur ile  tedavisine onay verdiği  hangi 
hastalıklar nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütünün tedaviye onay verdiği hastalıklar; 

örneğin hemen hemen psikolojik hastalıların tamamı, yani 

depresif bozukluk, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları vs. 

Bu gibi durumlarda akapunkturdan kesinlikte fayda görüyoruz 

ve kişiye herhangi bir kimyasal vermeden bu cevabı alıyoruz; 

bu bizim için çok önemli. Onay verilen bir diğer  uygulama 

alanı ise kas- iskelet sistemi hastalıkları;  yani bel fıtığı, boyun 

fıtığı, özellikle sporcularda gördüğümüz kas yaralanmaları, 

kırık, diz ağrıları, gibi durumlar. Bunlara ek olarak romatizma, 

alerjik durumlar, kilo problemlerinde de akapunktur tedavisi 

uygulanabiliyor.  Ancak kilo problemi durumlarında kişilerin 

şöyle bir zihninde birkaç akapunktur seansı sonrasında 

yemeyi içmeyi tamamen kesmek zorunda kalma gibi bir 

yanılgıyla tedavi sürecine başlamalarını istemeyiz. Bunlar 

dışında; sigara, alkol, uyarıcı ve uyuşturucu kimyasallar dahil 

olmak üzere her türlü madde bağımlılığında akapunkturun 

çok ciddi etkisinin olduğunu görüyoruz. Akapunktur bir 

denge tedavisidir ve biz akapunktur felsefesine göre; bozulan 

dengeyi tekrar normale çevirebilirsek, hastalıkların tedavi 

edilebileceğini savunuyoruz. Ancak elbette, akapunkturun 

tedavi edemeyeceği, onay verilmemiş hastalıklar da var.

 Akapunktur tedavisi kaç seansta tamamlanır ve bu 
iyileşmenin bir sürekliliği var mıdır?

Ortalama seanslar 10 ile 15 arasındadır. İlk başlarda seanslar 

haftada iki defa yani üç günde bir yapılır, sonra da haftalık 

seanslara geçilir, dolayısıyla maksimum 15-20 seans arasında 

bir hastalık kabaca tedavi edilmiş olur. Bununla birlikte; 

senelik periyotlarla bazı hatırlatma  tedavilerinin yapılması 

lazım. Bu iki seans veya dört seans olabilir. 

buna “çi” adı veriliyor. Hastalıkların vs. temel kaynağı; çeşitli 
bölgelerde bu kanal içersinde bu hayat enerjisinin ya da 
çi’nin akışı esnasında bazı yerlerde tınanıklıkların olduğu, 
ve bu tıkanıklıklar neticesinde hastalıkların ortaya çıktığı 
düşünülüyor. Akapunktur felsefesine göre; özellikle mevcut 
mental ya da psikolojik durumun, hastalıkların temelinde yatan 
birincil faktör söyleyebiliriz. Nitekim; pozitif tıp bilimlerine 
baktığınız zaman da stres, hastalıkların birincil sebebi olarak 
karşılanıyor. Bu anlamda örtüştüklerini söyleyebiliriz. 



 Akpunkturun bir yan etkisi var mıdır, kimler akapunktur 

yaptırmamalı?

Akapunktur yapılmayacak kişiler olarak değerlendirebiliece-

ğimiz tek grup, kullanılacak malzemeye alerjisi olan kişiler-

dir. Tedavi genellikle çelik iğneler, altın iğneler veya gümüş 

uçlu iğneler ile uygulanıyor; bu bahsettiğimiz metallere aler-

jisi olan kişilere akapunktur tedavisi  uygulanmamalı. Onun 

dışında uygulanması anlamında kısıtlılığı olan hiç kimse 

yoktur. Bir yan etkisi de yoktur. Bizim, akapunktur tedavisin-

de bu iğneleri sinirlere batırdığımıza dair bir yanlış algı var. 

Akapunktur uygulaması daha yüzeyde kalıyor. Evet, sinirler 

vücudun bazı bölgelerinde yüzeyselleşirler; ancak çoğu yer-

de sinirler korunma amacıyla gizlenmiştir. Zaten bizim aka-

punktur uyguladığımız noktaların hiçbirinin sinir sitemiyle 

ilgisi yoktur, o tamamen kendi içinde bir kanal sistemi, enerji 

akışının sağlandığı bir sitemdir. 
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 Peki, kullandığınız malzemelerin özellikleri nedir tam 

olarak?

Akapunkturun temelde iki uygulama yöntemi vardır ve bu iki 

yöntem birbiriyle örtüşür. Birincisi vücut akapunkturu, ikincisi 

kulak akapunkturudur. Çünkü kulakta ve ayakta tüm vücudu 

temsil eden noktalar vardır. Hatta el ve ayak akapunkturları da 

vardır; ama el ve ayak altına uyguladığımız noktalar genelde 

kişilerde ağrı duyusunu tetiklediği için çok kullanılmaz. 

Vücutta uygulanan akapunkturda, mecburen iğneler kullanılır; 

çünkü onun dışında bir seçeneğimiz yoktur. Ancak kulakta  çok 

küçük iğneler ya da o noktlara yerleştirilmiş olan tohumlar 

kullanılabilir.

 Diyelim akapunktur yaptırmaya kadar verdik. 

Yaptıracağımız kişi ve kullanılan malzemelerin türü/hijyeni 

konusunda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir?

Akapunkturda temel olarak kullandığımız iki malzeme vardır: 

iğne veya tohum. Bunların normal şartlar altında iki kez 

kullanımları mümkün değil; ancak malesef basından takip 

ettiğimizde kullanılmış enjektörlerin bazı kişilerce tekrar 

kullanıldığını görüyoruz. Normalde akapunktur iğneleri  kapalı 

steril kutular içinde olurlar ve bu kutulardan çıkarıldığını 

kişinin görmesi lazım, bu bir. Kime güvenecek nasıl yaptıracak 

konusunda ise; sağlık bakanlığının uyguladığı eğitimler 

referans alınmalı. Bu eğitimler yaklaşık 3-4 ay sürüyor ve 

bunları  tamamladıktan sonra yeterlik sınavında başarılı 

olan kişilere sağlık bakanlığı akapunktur tedavisi uygulama 

yetkisi  ve akapunktur uzmanlık belgesi veriyor. Dolayısıyla bu 

uzmanlık belgesine sahip olan kişilerden tedavi almak gerekir. 



Kampüste Spor
Atılım Üniversitesi bünyesinde, öğrencilerin ve personelin kampüs yaşamla-
rını canlandırmak, spor yapma imkânlarını geliştirmek, fiziksel gelişimlerini 
arttırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkıda bulunmak 

amacıyla Spor Koordinatörlüğü kuruldu. 

Üniversitemizin Başarı İle Temsil Edildiği Branşlar

Erkek Takımlarımız

Kadın Takımlarımız

2015 – 2016 eğitim öğretim yılında üniversitemiz 19 branş ve 

24 takımla müsabakalara katıldı. 200 erkek, 60 kadın sporcu-

muzla yarışmalarda yer aldık. 

ÜNİVERSİTEMİZ 
SPOR ALANINDAKİ 
ORGANİZASYONLARDA 
SIKÇA YER ALMAKTADIR. 

19 Branş ve 24 Takım

Spor koordinatörlüğü, öğrenci-

lerin ve personelin eğitim hayatı 

dışında ilgi duydukları alanlarda 

çalışmalarını ve gelişmelerini 

sağlamayı, öğrencilere, persone-

le modern, sağlıklı ve temiz bir 

ortamda spor yapma imkânı sun-

mayı, hayatları boyunca kullana-

bilecekleri spor yeteneklerini ka-

zandırmayı hedeflemektedir. 

Üniversitedeki sporun geliş-

mesine katkı sağlayan koordi-

natörlük, öğrencilerin akademik 

eğitimlerinin yanı sıra onları 

sportif anlamda düşünce ve ya-

şam tarzına alıştırıp kişisel ge-

lişimlerini artırmada yardımcı 

olmaktadır. 

Üniversitemiz spor alanında 

üniversitelerarası organizas-

yonlarda sıkça yer almaktadır. 

Kendi içindeki müsabakalarla da 

öğrencileri ve çalışanları sporla 

iç içe yaşamak için motive et-

mektedir. Bu doğrultuda takım-

larımızın 1. Lig’te yer alması, 

üniversitemizin adının sporla bir-

likte duyulması, çalışmalarımızın 

meyvesidir. 

• Amerikan Futbolu
• Futbol
• Futsal
• Hentbol
• Bowling

• Voleybol
• Basketbol
• Eskrim
• Yüzme

• Bilardo
• Bisiklet
• Atıcılık
• Buz Hokeyi
• Masa Tenisi

• Tenis
• Badminton
• Okçuluk
• Dans

İZ   |   SPOR
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Bu sene 3.’sünü düzenlemiş olduğumuz 3. Rektörlük Ko-
şusu organizasyonumuz oldukça keyifli bir şekilde ve 50 
kişinin katılımı ile tamamlandı. 5. Personel Futsal Turnu-
vası ise 48 akademik ve idari personelin katılımıyla yapıldı.

SPOR ŞENLİKLERİNE 
KATILIM SAYISI 
HER YIL ARTIYOR

Üniversitelerarası 
Yarışmalarda 
Kadın Basketbol 
Takımı 1. Lig’te

Ülkemizde sayıları 70’e yaklaşan spor yüksekokulları ve beden 
eğitimi fakülteleri arasından sıyrılan üniversitemiz sporcuları, 
katıldığı yarışmalarda saha içi ve saha dışı davranışlarıyla örnek 
bir takım olmayı başarmıştır. 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 

yarışmalar 180 üniversite arasında yapılmaktadır. Üniversitemiz 
yapılan değerlendirmeler sonunda katılım ve başarı tablosunda 
% 33’lük dilim içindedir. Öğrenci sayımız ve spor tesislerimiz bu 
üniversiteler ile kıyaslandığında aldığımız sorumluluğun ve ba-
şarılarımızın da ne derece önemli olduğu görülecektir. 

Kampüs hayatını canlandırmak, sporun birleştirici gücünden ya-
rarlanmak ve spora duyulan ilgiyi daha çok arttırmak amacıyla 
Rektörlük Kupası Spor Şenliği, Rektörlük Koşusu ve Geleneksel 
Personel Futsal Turnuvası gibi organizasyonlar düzenlenmek-
tedir.  Bugüne kadar Rektörlük Kupası’nın 9.’sunu, Rektörlük 
Koşusu’nun 3.’sünü, Geleneksel Personel Futsal Turnuvası’nın 

da 5.’sini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geçmiş yıllarla kıyas-
landığında organizasyonlara katılımda ciddi bir artış gözlen-
mektedir. Tüm Atılım Üniversitesi öğrencilerine, akademisyen-
lerine ve idari personellerine açık olan 9. Rektörlük Kupası Spor 
Şenliği 288 katılımcı ile Tenis – Badminton – Futsal – Voleybol 
– Dart – Basketbol – Masa Tenisi branşlarında oynandı.

Yine aralık ayında açıklanan faaliyet programında erkek voleybol ve futbol takımımız Antalya’da 
2. Lig turnuvalarına katıldı. Ocak ayı içerisinde açıklanan programa göre ise Korumalı Futbol 
Takımımız 21 Ocak günü Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversite ile karşılaşacaktır. Ayrıca masa tenisi 
takımımız 27-29 Ocak tarihlerinde Ankara’da 1. etap müsabakalarına katılacaktır. Tüm takım-
larımız katılacakları müsabakalara düzenli antrenmanlar ve yoğun çabalarla hazırlanmaktadır. 
Tüm takımlarımızın üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğini biliyor ve hepsine sonsuz 
başarılar diliyoruz. 

Üniversitemiz, Türki-
ye Üniversite Sporları 
Federasyonu’nun düzen-
lemiş olduğu yarışmalara 
katılmaktadır. Bunların ilki 
aralık ayında Antalya’da 
düzenlenen 2. Lig Kadın ve 
Erkek Basketbol turnuvası 
oldu. Üniversitemiz Kadın 
Basketbol Takımı şampiyon 
olarak 1. Lig’e yükselme ba-
şarısını gösterdi. Erkek takı-
mımız ise 2. Lig’te oynama-
ya devam etmektedir. 



MEZUN İZLERİ

 Bize kendinizden yaptığınız işten/firmanızdan bahseder 
misiniz? 
18 Mart 1980 Ankara doğumluyum. Orta ve lise öğrenimi-
ni TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 2004 yılında 
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 
mezun olup, 2006 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Fakültesi Finansman Bölümünde Yüksek Lisansımı tamam-
ladım.
2004 yılında özel sektörde denetçi olarak başladığım çalış-
ma hayatıma 2007 yılından beri sigorta sektöründe faaliyet 
gösteren aile şirketimiz Öz-Tuğ Sigorta Ltd. Şti.’nin ortağı ola-
rak devam etmekteyim. Sağlık, emeklilik ve tüm elementer 
branşlarda faaliyet göstermekteyiz. 

 Neden İşletme Bölümü’nde okumayı tercih ettiniz? 
Babamın mali müşavir olması, kendisini emekliye ayırdığında 
mevcut düzenini devam ettirme ve onun yolundan ilerleme 
düşüncesiyle işletme okumaya ve devamında finansman yük-
sek lisansı yapmaya karar verdim. Ancak zaman içerisinde 
bu düşüncem değişti ve kendimi sigorta sektörü içerisinde 
buldum. 

- Cenk İçli -
2004 İşletme Bölümü Mezunu

 Atılım Üniversitesinin sizlere sağladığı hangi olanaklar 
iş yaşamınızda/profesyonel hayatınızda faydalar sağladı? 
Gerek lisans gerek ise yüksek lisans derslerini diğer üniversi-
telere oranla daha az sınıf mevcudiyetiyle almamız bizler için 
büyük bir şanstı. Derslere daha aktif katılım sağlamak, sürekli 
enteraktif sunumlar yapmak, topluluk karşısında konuşma ve 
hitabet yeteneğimizi geliştirdiğini düşünüyorum.
Yaptığımız iş sigortalıların risklerini satın almak, bunun için 
de hitabet ve sunum büyük önem taşıyor.

 Üniversite hayatınızdan bahseder misiniz?  Öğrencilik/
eğitim hayatınızdan Atılım Üniversitesine dair aklınızda ka-
lanlar neler?
Bizler Atılım Üniversitesinin ilk mezunları arasında yer alıyo-
ruz. Dolayısıyla öğrenci sayısının az oluşu dostlukları ve ar-
kadaşlıkları pekiştirmemizde etkin rol oynadı. Neredeyse tüm 
bölümlerde arkadaşlarımız vardı ve bu sosyal yaşantımızı her 

Röportaj   |   Mezunlar Derneği



zaman olumlu etkiledi. Düşünsenize kantine girdiğinizde, bahçeye 
çıktığınızda her tarafta birlikte oturup konuşabileceğiniz arkadaşla-
rınız var. Bunu şimdilerde yaşamak pek kolay olmasa gerek.

 Atılım Üniversitesinin geldiği noktayı bir mezunu olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
1999 yılında ilk adımımı attığım yerleşke ile şimdiki kampüsü kıyas-
lamak imkânsız. Gerek öğrencilere sunduğu imkânlar, gerek yer-
leşke yaşamı gerek ise eğitim-öğretim ve araştırmalara sağlanan 
imkânlar tartışmasız geride kalan 16 yılın başarısı. Bu gelişmeler 
tabi ki bizleri mutlu ediyor ve gururlandırıyor. 

 Mezun ve öğrenci olan arkadaşlarımıza söylemek istedikleriniz/
iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? 
Üniversite yıllarının kıymetini bilsinler, iş hayatına atılmadan önce 
tadını çıkartarak kendilerini hayata hazırlamasını bilsinler. Tabi en 
önemli kısım mezun olduktan sonra üniversiteden kopmasınlar.  Me-

zunlar derneğine üye olarak Atılım me-
zunu olmanın mutluluğunu yaşamaya 
devam etsinler. 

 AtılımMED’in bir üyesi olarak Dernek 
tarafından yapılan çalışmalar ve hız 
kazanan faaliyetler hakkında neler dü-
şünüyorsunuz? 
Güncel derneğimiz AtılımMED 2014 yı-
lından bu yana aktif olarak çalışıyor. Üye 
sayısının artışı ve düzenli etkinlikler her 
geçen gün artmakta ve katılım sayısının 
fazlalaştığı gözlenmektedir. Bu şekilde 
devam etmesini dilerim.  

 Üniversitemizin yeni yatırımları-
nı (bölümler ve yerleşkeye yönelik 
olanları) ve gelişen/gelişmekte olan 
imkânlarını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? 
Üniversiteye girdiğimizde iki katlı bir 
fakülte binamız vardı. Şimdi etrafındaki 
fakülte binaları, amfi, kütüphane, insanın 
kendisini ait hissedebileceği bir kampüs 
haline gelmiş. İşletme Fakültesinin yeni 
binası içerisinde yer alan restoranda 
göl manzarasına karşı eşim ve kızımla 
birlikte kahvaltı yapabiliyor olmak “iyi ki 
Atılım mezunuyum!” dedirten bir başka 
unsur.



Değerli Mensuplarımız,

Üniversitenin kurulduğu günden itibaren tek amacım ve hedefim;  kaliteli öğretim verilen,  
bilim ve teknoloji üreten, araştırma yapan, ülkenin geleceğine ışık tutan bir üniversite  
olmaktı. Bu yıl Atılım Üniversitesinin 20. yılı. Çeşitli kriterler esas alınarak yapılan ulusal ve 
uluslararası üniversite sıralamalarında vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'teyiz. 
Bu yıl ilk kez;
• THE (Times Higher Education) dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 401-500 
üniversite aralığında ve Türk üniversiteleri arasında 4. sırada, 
• THE BRICS ve gelişmekte olan ülkeler üniversite sıralamasında 62. ve Türk vakıf 
üniversiteleri arasında 4. sırada yer almayı başardık. 
 Bu başarılar bizlere doğru yolda yürüdüğümüzü gösteriyor.

Bu başarının gerçekleşmesinde emeği olan değerli yöneticilerimize, akademik ve idari 
personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza, bu yolda bize inanan destek olan herkese 
mütevelli heyetimiz  adına içtenlikle teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte bu yolda yürürken 
vefat eden değerli çalışma arkadaşlarımıza da Tanrı’dan rahmet diliyorum.

İnanıyorum ki; dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu yolda daha çok çalışacak, daha çok 
yorulacak ve daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bu yol NOBEL’e ve ötesine doğru 
ilerliyor… Bunun artık zannedildiği kadar uzak olmadığının herkes tarafından anlaşıldığını 
umut ediyorum.

Bu vesile ile yeni yılınızı kutluyor, 2017 yılının ülkemize barış ve huzur, sizlere ve 
sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı getirmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Yalçın Zaim
Mütevelli Heyet Başkanı

Mütevelli Heyeti Başkanımızın Yeni Yıl Mesajı
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