15 Nisan-01 Mayıs 2012 - Sayı 11

Haliç’de Kürekler Yarıştı
Şampiyon ‘ Kadir Has ’

Geleneksel
Kadir Has Vakfı
Golf Turnuvası’nın
Dördüncüsü
Gerçekleştirildi

İ

stanbul Golf Kulübü’nde bu
sene 4. kez gerçekleştirilen
Kadir Has Vakfı Golf
Turnuvası, erkekler,
bayanlar, gross, senior
ve junior kategorilerinde
golf dünyasının önde gelen
isimlerini yine biraraya
getirdi. 28-29 Nisan 2012
tarihlerinde düzenlenen
turnuva, tüm kategorilerde
çekişmeli ve keyifli
mücadelere evsahipliği
yaptı.
4. Geleneksel Kadir Has
Vakfı Golf Turnuvası’nda,
Bayanlarlar B kategorisinde
Venüs Colamarino birinciliğe
ulaşırken, Bayanlar A’da
Beyhan Elçin Sönmez birinci
oldu. Şampiyon olan ve
dereceye giren sporculara
ödülleri, Kadir Has Vakfı
Başkanı Nuri Has ve Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Can Has
tarafından verildi.

Yayın Koordinatörü: Burçin Bicioğlu
İçerik: Özge Ercan, Arzu Özbek
Tasarım: Birsen Duyar
Fotograf: Ulaş Tosun

K

adir Has Üniversitesi’nin 15. yılında
10. kez düzenlediği kürek yarışları
Haliç’de gerçekleşti. 19 kategoride
yapılan yarışlarda 12 üniversite ve 8 spor
kulübünden 200 sporcu mücadele etti.
Takımların tüm kategorilerde aldıkları
birinciliklere göre yapılan puanlamada
üniversiteler kategorisinde birincilik
kupasını Kadir Has Üniversitesi kazandı,
aynı kategoride Gebze Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ikinci, Deniz Harp Okulu
üçüncü oldu. Kulüpler sıralamasında ise
Galatasaray birinci, Şişecam Çayırova ikinci
Fenerbahçe üçüncü sırada yer aldı.
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
önündeki Haliç Parkuru’nda 1000 metrelik
mesafede yapılan yarışlar 19 kategoride
düzenlendi. Yarışlara aralarında Koç,
Sabancı, Deniz Harp Okulu ve Ankara
Üniversitesi’nin de bulunduğu 12 üniversite
ve 8 spor kulübünden 200’den fazla sporcu
katıldı.
Türkiye Kürek Federasyonu ve Spor
A.Ş’nin de destek verdiği yarışlarda
üniversiteler kategorisinde tüm tekne
sınıflarının bulunduğu yarışlarda ayrıca
Büyük B Erkekler, Genç A Erkekler,
Genç A Bayanlar, Genç B Erkekler, Hafif
Kilo Erkekler, Kıdemli Erkekler 4-(Dört
Tek) ve Kıdemli Bayanlar (Dört Çifte)
kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

“Haliç Su Sporları Merkezi Olmalı”

K

has kürek yarışlarının kupa töreninde
konuşan Khas Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın, yarışların İstanbul’un tarihi
yarımadasında, Haliç kıyısında yerleşik bir
üniversite olan Kadir Has Üniversitesi için
ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Kürek
sporu üniversite olarak uzun yıllardır değer
verdiğimiz ve yatırım yaptığımız bir branş,
özellikle son 2 yıldır bu alana ciddi yatırım
yapıyoruz” diye konuştu. Khas kürek takımının
kazandığı başarının bu yatırımların bir sonucu
olduğunu, ileriye yönelik 2 hedefin kürek
sporunu kitlesel, izleyicisi bol bir spor dalı
haline getirmek ve Haliç’i su sporlarında
uluslararası bir mekana dönüştürmek
olduğunu belirtti.

15 NİSAN-01 MAYIS 2012 | NEWSLETTER KHAS | 1

Haberler / Etkinlikler

“İyiliğe Koşu” ve “10. Altın
Boynuz Yol Koşusu”nda Buluşalım

K

adir Has Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk projelerine “İyiliğe
Koşu” maratonu ile devam ediyor. “İyiliğe Koşu” maratonunda
şampiyon olmak için ne hızlı koşucu olmak, ne de bitiş çizgisine
herkesten önce varmak gerekiyor.
“İyiliğe Koşu” için tek yapmanız gereken http://activity.khas.edu.
tr/ybe_kosu/ adresi üzerinden ‘İyiliğe Koşu Sosyal Sorumluluk
Maratonu’na elektronik kayıt yaptırıp, şampiyon olmak için en
çok kaynak yaratan olmanız gerektiğini arkadaş ve paydaşlarınıza
duyurmanız.
Üniversite, 6 Mayıs 2012’de bir diğer önemli koşuya daha evsahipliği
yapıyor. Khas, Atletizm Federasyonu ve Üniversite Sporları
Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen geleneksel Kadir Has Üniversitesi
“10. Altın Boynuz Ödüllü Yol Koşusu” da aynı gün düzenleniyor. Ödüllü
Yol Koşusu’na lise veya üniversitelere bağlı spor kulüplerinden atletizm
lisansına sahip sporcular katılabiliyor.
Khas olarak sizleri de “İyiliğe Koşu” Sosyal Sorumluluk Maratonu’nda ve “10. Altın Boynuz Ödüllü Yol
Koşusu”nda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
Bağışlarınız İçin:
GARANTİ BANKASI BALAT ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 020, HESAP NO : 6299710
IBAN : TR32 0006 2000 0200 0006 2997 10

5800 kişi Yeni Medya Konferansı’nı
Soluksuz İzledi!

Y

eni Medya’yı 2004 yılında bünyesine alan
ilk üniversite olan Khas, bu alandaki 8 yıllık
birikimini düzenlediği Yeni Medya konferansı ile
katılımcılara aktardı. Akademi ile sektörü buluşturan
konferansta yeni medyanın yarattığı bireysel, sosyal,
ekonomik, politik ve hukuksal değişimler interaktif
katılımcılarımızla birlikte gün boyunca tartışıldı.
Moderatörlüğünü gazeteci-yazar ve TV programcısı
Mithat Bereket’in yaptığı konferansa akademisyenler
ve sektörden önde gelen isimler konuşmacı olarak
katıldı. Konuşmacılar arasında gazeteci yazar M. Serdar
Kuzuloğlu, Psikiyatrist Kemal Sayar, Radyo programcısı
Nihat Sırdar, gazeteci yazar Ahmet Tezcan, Avukat
Gökhan Ahi, Özgür Alaz (promoqube), Cemil Türün
(Yogurtistan), Dr. Özgür Uçkan, Yrd. Doç. Dr. Ebru
Baranseli de yer aldı.
“Sosyal medyayla uyuyor, uyanıyoruz”
Yeni Medya Konferansının açılış konuşmasını yapan
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Khas’ın
Yeni Medya alanını akademik olarak sahiplenen ve
yeni medya bölümünü açan ilk üniversite olduğunu
belirterek, “2004 yılından itibaren bu alanı akademik
eğitim kapsamına aldık. Bu 8 yılın birikimini
aktarmaktan mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu.
Yeni medyanın varlığının kaçınılmaz olduğunu
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söyleyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Yeni Medya ‘iyi
mi kötü mü?’ ya da ‘olmalı mı olmamalı mı?’ diye
tartışmak zaman kaybıdır. İnsanlık tarihinin gelişimi
devrimlerle gerçekleşti. Tarım, sanayi ve teknoloji
devriminin ardından sosyal medya ve internet devrimi
yaşandı. Türkiye bu devrimi öncekilerden daha hızlı
yakaladı. Bugün sosyal medyayla uyuyor, uyanıyoruz.
Arap Baharı’nın arkasında sosyal medyanın gücü
vardı artık diktatörler ülkelerini dış dünyaya kapatıp
yaşayamıyorlar” dedi.

Haberler / Etkinlikler

23 Nisan’da 110 Özürlü
Çocuğun Yüzü Güldü

K

has öğrencileri, akademik ve idari personeli
bu yıl da 23 Nisan’ı 110 özürlü çocukla kutladı.
“Has Imperium” sosyal sorumluluk projesi
kapsamında düzenlenen etkinlikle özürlü çocuklara
hediyeler verildi, eğlenceli aktivitelerle Cibali kampüsü
panayır alanına döndü.
Yıldız Özel Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’ne mensup
çocukların folklor gösterisi ve perküsyon konseri ile
renklenen bayram ortamında, Khas öğrencilerinin
sosyal sorumluluk projesi “Has Imperium”
kapsamında kostümleriyle masal kahramanlarına
dönüşen öğrenciler çocuklara neşeli saatler yaşattı.

İletişim ve İnnovasyon’un
Neresindeyiz?

Ü

niversite Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği Khas İletişim
Gündemi 2012, İletişim ve İnovasyon başlığıyla 17 Nisan
2012’de düzenlendi. İletişim sektörünün önde gelen isimleriyle
akademisyenlerin katıldığı etkinlik tam gün sürdü.
Açılış konuşmasını yapan üniversite rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın,
iletişimin artık 24 saat yapıldığını ve bu yaşadığımız dönemin iletişim
devrimi olduğu söyledi. Üniversitedeki akademik personelin de bu
değişimden etkilendiğine değinen Rektör Aydın, “Masanın arkasında
oturup ders anlatan hoca dönemi kapandı; ses, görüntü ve animasyon
önem kazandı.Günümüz dünyasında öğrenmenin ötesinde yaratıcı
olmanın büyük önemi var. Bunu dikkate alarak ilerlemeliyiz.” dedi.
Khas İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Bayraktar, Prof. Dr.
Haluk Şahin ve Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katıldığı açılış oturumunda
da teknolojileri takip etmeden ilerlemenin mümkün olamayacağı
konuşuldu.

Selimpaşa Kampüsü’nde
Cuma Söyleşileri

A

raştırmacı yazar, tarihçi ve öğretim görevlisi Sacide Bolcan, 20 Nisan
2012’de Selimpaşa kampüsündeki Cuma Söyleşileri’nin konuşmacı
konuğu idi.
“Ulusal Egemenlik” başlıklı söyleşisinde, 23 Nisan’a özel bir içerik
hazırlayan Bolcan, Atatürk’ün liderlik özelliklerini ve yaptıklarını verdiği
örneklerle açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaşlarının yorumları,
belgeler ve tanıklıklar ışığında, tarihteki bilgi kirliliğine karşı mücadele
veren Bolcan, şiirsel anlatımı sayesinde, Atatürk’ün dehasını vurgulayan
örneklere değinerek katılımcıların ilgisini çekti.
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Yuvarlak Masa’nın konusu Suriye!

S

Milletvekili Pistelli, “Suriye’nin diğer Arap
ülkelerinden tarihi ve jeo-politik konumuyla
ayrıldığını, Suriye’deki çözümün çok daha
zor geleceğini ve uluslararası askeri
müdahalenin uzun dönemde barışçıl bir
bölge yaratılması açısından çok daha ciddi
sonuçları olacağını” ifade etti.

uriye meselesi
gündemimizden
düşmüyor.
Kadir Has Üniversitesi,
Orta Doğu ve Afrika
Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin düzenlediği,
“Kuzey’de Yağmur,
Ortadoğu’da Savaş”
başlıklı Konferans’ta,
Avrupa Parlamentosu eski
milletvekillerinden, İtalyan
Parlamentosu’nda Demokrat
Parti milletvekili Sayın
Lapo Pistelli’yi ağırladı.
Konferansta, Suriye ve
bölge’deki son gelişmeler
ele alındı.
Milletvekili Pistelli’ye göre,
AB’nin İran’a uygulayacağı

ambargo işe yaramaz,
Suriye’ye yapılacak bir askeri
müdahale ise çözümü daha
da zora sokar. Türkiye’deki
temaslarından önce İran ve
diğer Orta Doğu ülkelerini
de ziyaret etmiş olan
Pistelli, konuşmasında
Avrupa Birliği’nin İran’a
karşı uygulamaya
koyacağı ekonomik
ambargo ve yaptırımların
işe yaramayacağını
belirtti. Konferansta
ayrıca, bölgedeki siyasi,
dini, kültürel ve iktisadi
dinamikler ile İran, Rusya
ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin
tutumları, Türkiye’nin rolü ve
bölgenin geleceği tartışıldı.

‘Enerji’ Dolu Bir Cuma
Söyleşisi

E

nerji uzmanı, yazar ve bilim insanı Prof. Dr. Volkan
Ş. Ediger de ‘Cuma Söyleşileri’nin konuğu oldu. 27
Nisan’da, Selimpaşa Kampüsü’ndeki Prof.Dr. Erol
Üçdal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Türkiye’nin
Enerji Geleceği” başlıklı söyleşide, Türkiye’nin enerji
gündemi ve dünyanın değişen enerji trendleri ele alındı.
Türkiye enerji sisteminin hassas noktalarına değinen
Ediger, 21. yüzyılda sürdürülebilir enerji gelişimini
sağlayabilmek için Türkiye’nin yükselen dışa bağımlılığı
ile enerji kayıp ve kaçaklarını azaltarak verimlilik ve yerli
kaynak kullanımını artırmasının gerekli olduğunu ifade etti.
“Çin’e yapılan son gezi ve gelişmeler çok olumlu”
Çin’in hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak için kendi
kömür rezervlerine yönelerek temiz kullanımı konusunda
teknoloji geliştirmesini ise örnek alınması gereken bir
politika olduğunu söyledi. Bu konuda Çin’e yapılan son gezi
ve sonrasındaki gelişmeleri çok olumlu bulduğunu belirten
Prof.Dr. Ediger, son zamanlarda belirginleşen jeopolitik
mücadelelerin ve enerji sektöründe devletçiliğin yükselen
önemine değinerek, hızla değişen dünyada Türkiye’nin
önündeki yeni fırsat ve tehditleri iyi tahlil ederek mefaatine
olan hususların öne çıkarılması gerektiğini belirtti.
Silivri Kaymakamı Salih Keser ve Büyükçekmece
Kaymakamı Dr. İsmail Gündüz’ün de katılımı ile
gerçekleştirilen söyleşide, Ediger bilimsel verilerle
desteklenen akıcı konuşmasıyla, enerjinin değişik
boyutlarını seyircilerin anlayabileceği açıklıkta sundu.
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997 yılında
kurulan Kadir Has
Üniversitesi’nin iki yıldır
Rektörlüğünü yürüten
Prof. Dr. Mustafa Aydın
“Özel üniversite kavramı
yanlış anlaşılabiliyor.” diyor.
“Türkiye’de özel üniversiteler
kazanç sağlayamazlar. Biz
aslında kar amacı gütmeyen
kurumlarız. Özel üniversiteler
yasalara göre kurucularının
vakıflarına bağlı olarak
oluşturulurlar ve adlarını
da genellikle kurucularının
isimlerinden alırlar.“ Haliç’de
bir zamanlar tütün fabrikası
olan binada bulunan Kadir
Has Üniversitesi, eğitimde en
üst kaliteyi sunmak konusuna
büyük önem veriyor. Mustafa
Aydın bu yaklaşımı “Biz artık
sadece öğrenciyi değil, en
iyisini istiyoruz.” sözleriyle
ifade ediyor. Şu anda
üniversitenin 5118 öğrencisi
5 fakültesinde, sanattan
mühendislik bilimine,
ekonomi ve hukuk alanına
kadar eğitim görüyor. Sosyal
ve doğa bilimlerinin karışımı
ilk bakışta biraz alışılmışın
dışında gibi algılanabilir,
ancak öğrencilerin
ilgilerini karşılıyor. Yakın
zamanda toplumsal cinsiyet
çalışmaları alanında bir
merkez kuruldu.
Akademik personel
genellikle Türkiye kökenli,
ama başarı vaad eden bir
çok yabancı profesör de
yurtdışından davet edildi.
Öğrenci eğitim ücretleri
7.000-12.000 Euro arasında,
ancak Aydın öğrencilerin
dörtte üçünün burslu
olduğunu belirtiyor,
böylece masraflar yarı
yarıya düşürülüyor ve bazı
durumlarda öğrenciler bu
ücretten de muaflar. Günün
birinde aile şirketlerini
üstlenecek olan bu genç
öğrenciler İstanbul orta üst
sınıfından geliyor. Rektör
Aydın toplumsal farklılıkları
yok etmeyi hedefliyor.

Sosyal sorumluluk dersleri
bu nedenle zorunlu,
öğrenciler ‘komşuluk hakkı’
projelerinde çalışarak ilkokul
öğrencilerine tiyatro veya
spor dersi veriyorlar, sanat
öğrencileri İstanbul’un yoksul
kenar mahallelerinde sanat
projeleri düzenliyorlar.
Aydın, üniversiteyi
uluslararası platforma
açmak yolunda ilerliyor.
“Biz ABD ve Avrupa ile
alışılagelmiş bağlantıları
yapmak istemiyoruz.”diyor.
Buna bağlı olarak Khas’ın
bağlantıları olan komşu
bölgeler ile, VAE, Rusya,
Kosova, Lübnan, Çin,
Tayvan, Kore, ABD, Hollanda
ve Kanada’da değişim
programları ve işbirlikleri
yürütülüyor. Rektör
“Kendimizi küresel bir
üniversite olarak görüyoruz”
diyerek bu konunun altını
açıkça çiziyor. Tüm bu
uluslararasılık yaklaşımının
yanısıra, üniversitenin
kurucusu Kadir Has’ın
da izinde ve onun “vatan
borcu ödüyorum” ruhunu
sürdürmek onun da en
önemli amaçlarından birisi.
Vatana geri verilecek
şeylerin başında bilgi
ve uzmanlık geliyor.
760.000 genç insan 2011
yılında Türkiye’de eğitim
gördüler. On yıl önce üstün
gayretli bilim insanları için
yurtdışında kariyer peşinde
koşmak daha iyi bir fırsatken
ABD’ye beyin göçünün
yönü, tersine dönmüş
gözüküyor. Bilim insanları
geri geliyorlar. Türkiye’de
geri dönen bilim insanlarına
iyi çalışma koşulları ve dönüş
primleri veriliyor. Yeni Sunum
Merkezi’nin müdürü Volkan
Özgüş de Irvine Sensors
Corporation, Kaliforniya’da
uzun yıllar çalıştıktan sonra
geri döndü. Prof. Dr. Mustafa
Aydın da Paris, İngiltere ve
ABD’de uzun yıllar araştırma
yapmıştır.

Durumdur

“Türkiye için önemli olan, beyin göçünü
tersine çevirmek; bu dönüşüme biz de
katkıda bulunuyoruz”
Prof. Dr. Mustafa Aydın 2010’dan bu yana
İstanbul’daki vakıf üniversitesi Kadir Has
Üniversitesi’nin Rektörü. Üniversitenin
5200’ye yakın öğrencisi var ve araştırma ve
öğretimin kalitesini güvence altına almak için
bu sayıyı muhafaza etmek istiyor. Son yıllarda
62 özel üniversitenin kurulması nedeniyle özel
üniversiteler arasındaki rekabet büyük, sonuç
olarak Türkiye’de sayısı 103’e ulaşmış vakıf
üniversitesi mevcut.

1997 yılında kurulan Kadir Has İstanbul’un en güzel
konumlarından birine sahip: Haliç’in kıyısında, restorasyonu
ile ödüllendirilmiş eski bir bir tütün fabrikasında bulunuyor.

Haberler / Etkinlikler

“Uluslararası ölçekte bir
üniversiteyiz”
Erkeklik
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Hacı Bekir İle Şeker Sanatı Üzerine

Y

aşam Boyu Eğitim Merkezi’nin iki haftada bir düzenlediği “Dedemden
Öğütler” paneller dizisinin sonuncusuna Şekerci Ali Muhiddin Hacı
Bekir’in 4.kuşak temsilcisi Doğan Şahin konuk oldu. Kendisini “şekeri
yedirme üstadı” olarak tanıtan Doğan Şahin, “Hacı Bekir’in sahibi değil
eminiyim” diyerek başarısı kuşaktan kuşağa bir emanet gibi aktarılan Ali
Muhiddin Hacı Bekir’in sırrını paylaştı. Bugün 18 ülkeye ihracat yapan
Şekerci Hacı Bekir, halen Türkiye’nin en eski firmalarından biri olarak
faaliyetini sürdürüyor.
Hacı Bekir’in bu iki asırlık başarısının sırrını merak edenlere Doğan
Şahin şöyle yanıt verdi. “Öncelikle yaptığınız işi seveceksiniz ama işinizin
sevdiğiniz kısmını sevdiğiniz kadar yaparsanız yine olmaz. İşin gereğini
gerektiği kadar yaparsanız ancak o zaman başarılı olursunuz.”

Bunları Biliyor muydunuz?
u
u

Ali Muhiddin Hacı Bekir’in, Osmanlı döneminin ilk markası olduğunu,

Ali Muhiddin Hacı Bekir’in, Turkish Delight terimini üreten ve dünyaya yayan kişi olduğunu bilyor muydunuz?

Sivil Toplum Kuruluşları
Kadir Has’ta Toplandı

K

adir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Derneği işbirliği ile kurulan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından
gerçekleştirilen Sivil Toplum Günleri’nin dördüncüsü
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti.
Etkinliğe aralarında UNICEF, Uluslararası Göç Örgütü,
TÜSEV, TOG ve Anadolu’dan sivil toplum kuruluşlarının
bulunduğu 25 sivil toplum kuruluşu katıldı. Etkinlikte
öğrenciler, akademisyenler ve diğer STK’larla bir araya
gelen sivil toplum kuruluşları projelerini tanıttı, çevre,

eğitim, yoksulluk, cinsiyet eşitliği, hastalıklarla
mücadele gibi faaliyet alanlarında geleceğe dair
öngörülerde bulundu.

1.İstanbul Tasarım Bienali‘ne
Kürotör: Pelin Tan

İ

letişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyelerinden Yard.
Doç. Dr. Pelin Tan, 1.Istanbul Tasarım Bienali Adhokrasi ekibine
Joseph Grima tarafından küratör olarak davet edildi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) ilk İstanbul Tasarım Bienali’ni
13 Ekim 2012 – 12 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştiriyor.
İlk tasarım Bienali’nin küratörleri, mimar Emre Arolat (Emre Arolat
Architects) ve Domus Dergisi’nin genel yayın yönetmeni Joseph Grima
olarak belirlendi. Küratörler, ‘Kusurluluk’ (Imperfection) temasını ayrı
ayrı yorumlayacak. Küratörlerden Joseph Grima ve küratoryel ekibi
Adhocracy (Adhokrasi) başlıklı sergiyi Galata Özel Rum İlkokulu’nda
gerçekleştirilecek.
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K

adir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları
Merkezi’nin düzenlediği “Nasıl Yapmalı?” başlıklı
panel dizisinin ikincisinde Emek Sineması tartışıldı.
Araştırmacı-yazar Gökhan Akçura, TMMOB Mimarlar
Odası avukatı Can Atalay, Sinema Yazarları Derneği
yönetim kurulu üyesi, eleştirmen ve aktivist Senem Aytaç
ve İstanbul Film Festivali direktörü Azize Tan'ın katıldığı
panelde Yrd. Doç. Dr. Melis Behlil moderatörlük yaptı.
Gökhan Akçura'nın Emek Sineması’nın ve çevre
bölgesinin 120 yıllık tarihini anlatarak başladığı panelde,
Can Atalay son yıllarda yaşanan gelişmelerin hukuksal
yönünü, Azize Tan İstanbul Film Festivali için Emek
Sineması’nın önemini ve İKSV'nin bölgeye dair getirdiği
öneriyi anlattı. Senem Aytaç ise kentin bir bireyi olarak
kamusal bir binaya dair yapılan müdahalelere nasıl
karşı konulması gerektiğinden bahsetti.Sadece Emek
Sineması olayında değil kentsel dönüşümün her
aşamasında hukuksuzluğun hüküm sürdüğünü belirten
Can Atalay, davaların uzatılıp detaylandırılarak yıldırma

politikası uygulandığını ve bu nedenle hukuksal
mücadelenin değil, kentlilerin, sinemacıların
mücadelesinin daha önemli olduğunu belirtti.
Avrupa ülkelerindeki film festivallerinin hepsinin
bir “festival sarayı” denilen özel bir yapıya sahip
olduğunu belirten Azize Tan, festival sarayı olmayan
İstanbul Film Festivali açısından, Emek Sineması’nın
bu işlevi gördüğünü vurguladı. Dünyaca ünlü birçok
yönetmenin Emek Sineması’nda ağırlandığını
söyleyen Tan, film festivalleri zamanlarında
Beyoğlu’nun çehresinin değiştiğini ve esnaftan da
olumlu tepkiler aldıklarını anlattı.

Haberler / Etkinlikler

Emek Sineması’nı
Nasıl Yapmalı?

Anayasa Yapım Süreçleri Üzerine
Uluslararası Seminer

Y

eni bir anayasa yapılması konusu gündemin en önemli
maddelerinden biri ve içinde bulunduğumuz anayasa yapım süreci
ülkemiz açısından son derece önemli bir süreç. Bu noktada öncelikle
sürece ilişkin usul ve esasların iyi tespit edilmesi gerekiyor.
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Fransa ve İspanya’dan
uzmanlar ile bir araya gelerek yeni anayasa yapımındaki zorlu süreçteki
çalışmalara katkıda bulunmaya çalışıyor. Anayasa Yapım Süreçleri Üzerine
Uluslararası Seminer, 25 Nisan 2012’de bu başlıklar çerçevesinde Cibali
Salonu’nda gerçekleşti.

Salı Seminerleri Devam Ediyor

İ

ki dönemdir düzenlenen Salı Seminerleri; TÜBİTAK'ın Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı tarafından da destek almaya hak kazandı. Her Salı
günü 16.30-18.30 arasında gerçekleşen seminerler Fener Salonu’nda
düzenleniyor. Programla ilgili detaylı bilgi için:
http://sbe.khas.edu.tr/index.php?page=1830

u

u

Seminer Programı
15 Mayıs/May 15
u 29 Mayıs/May 29
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Kadir Has 		
Professor Dimitri Nikulin, New School for Social 		
Üniversitesi
Research
“Öz Kemalizm-Beş Kemalizm: Darbeler ve İdeoloji”
“Narrating the History of the Poor”
22 Mayıs/May 22
Professor Peter Thomas, Brunel University
“Contours of Contemporary Critical Thought”

u 6 Haziran/June 6
Professor Wendy Brown, University of California, Berkeley
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Haberler / Etkinlikler

Vodafone’dan en başarılı
8 öğrenciye staj imkanı

V

odafone Türkiye’nin Kadir Has Üniversitesi
işbirliğiyle hayata geçirdiği “Data, Everywhere!”
Sertifika Programı’nın ilki, bilgisayar
ve elektronik mühendisliği 3. ve 4. sınıf
öğrencilerine yönelik 8 haftalık eğitim sürecinin ardından
sona erdi.
Mobil iletişim teknolojileri ve mobil data uygulamaları
konusunda 30 ülkeden gelen global bir bilgi birikimine
sahip olan Vodafone, “Data, Everywhere!” Programı ile
söz konusu birikimi kariyerini bu yönde çizmek isteyen
gençler için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Bu program ile
bir yandan genç mühendislerin vizyonlarını genişleterek
geleceğin trendlerine yön verecek inovasyonlara imza
atmaları adına onlara destek sağlayan Vodafone, diğer
yandan sektöre kazandırdığı nitelikli ve yaratıcı işgücü ile
mobil iletişimin geleceğini yapılandırıyor.
Törende, sertifika programını tamamlayarak
Vodafone’da staj yapma imkanı yakalayan 8 şanslı
öğrenci de sonrasında performansları doğrultusunda,
son sınıfta yarı zamanlı olarak çalışmaya devam
edebilecekler. “Data, Everywhere!” Programı’na
katılan öğrenciler de bu elemelere katılarak, Vodafone
Türkiye’de uzun süreli bir kariyer fırsatının kapılarını
aralamış oldular.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan Süel, sertifika töreninde yaptığı konuşmada
Ülkemizin sürdürülebilir geleceği, ancak bilgiyi üreten
ve yaygınlaştıran bir genç nesil ile mümkün olduğunu
söyledi. Bu program ile gençlerimizin vizyonunu
genişletirken, aynı zamanda yeni fikirler üretebilen
ve ürettiklerini uygulayabilen bir neslin inşasına
katkıda bulunduklarını, uzun vadede ise mobil iletişim
endüstrisinde girişimci ve nitelikli bir iş gücünün
istihdam edilmesine aracı olduklarını belirtti. Üniversite
rektörü de dünyanın bir iletişim devrimi yaşadığını,
Türkiye’nin de bu devrimi hızla yakaladığını. Işaret
ederek, “Artık dataya, bilgiye ulaşmak çok kolay ancak
asıl önemli olan elimizdeki bu bilgiyi nasıl kullandığımız
bu bilgiyle ne yaptığımız. Bunu akıllı, yaratıcı bir biçimde
kullananlar fark yaratıyor.
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Bu bağlamda Data Everywhere programı da
öğrencilerimize kazandırdığı bilgi ve becerilerle onların
geleceğinde fark yaratacak.” dedi.

Nitelikli işgücü için işbirliği

K

has Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın,“Vodafone
Red Academy ile başlattığımız Data Everywhere
projesi bizim için çok önemli bir girişimdi. Kadir
Has Üniversitesi olarak üniversite-sektör işbirliğine
büyük önem veriyoruz. Vodafone bu kapsamda
işbirliği yaptığımız ilk kurum değil ancak bizim
için cesaret verici, iyi bir örnek niteliği taşıyor. Bizi
de daha ileriye taşıyacak bu işbirliğinin gelişerek
sürmesini temenni ediyoruz. Data Everywhere
programı öğrencilerimiz için çok değerli, çok
başarılı bir girişim oldu. 74 öğrenciyle 24 Şubat’ta
başladığımız programa katılan öğrenci sayısı 83’e
ulaştı. Öğrencilerimizin başarı oranı ise yüzde
86 oldu; bu çok önemli bir başarı, gösterdikleri
ilgi için eğitmenlerine de teşekkür ediyorum. Bu
öğrencilerimiz arasından 8’i Discover Genç Yetenek
programı adayları arasına seçildi bu da bizim için
çok sevindirici. Teknoloji ve bilişimdeki değişim,
hayatlarımızı da değiştiriyor. Artık dataya, bilgiye
ulaşmak çok kolay ancak asıl önemli olan elimizdeki
bu bilgiyi nasıl kullandığımız bu bilgiyle ne yaptığımız.
Bunu akıllı, yaratıcı bir biçimde kullananlar fark
yaratıyor “ dedi.
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Basında KHAS
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