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En ‹yi Restore Edilmifl 
Tarihi Bina Ödülü!

Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas› "özenli ve kapsaml› restorasyonu
ile içinde bulundu¤u tarihi dokunun geliflimine katk›da bulunmas›" sebebiyle
önemli bir ödüle lay›k görüldü. Europa Nostra Ödülü; Kadir Has Üniversitesi
Rektörü  Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ve Yüksek Mimar Dr. Mehmet Alper’e
geçti¤imiz 25 Kas›m’da düzenlenen bir törenle teslim edildi. 



Törenin aç›lmas›n›n ard›ndan, multivizyon
gösterimini takiben aç›l›fl konuflmas›n›n yapmak
üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr.Yücel Y›lmaz,
Kadir Has Üniversitesi’nin hâlihaz›rda Avrupa
standartlar›n› yakalam›fl bir üniversite oldu¤unu alt›n›
çizerek, Europa Nostra ödülünün bu
aç›dan kendilerini bir kez daha
do¤rulad›¤›n› belirtti.
Sözlerine Kadir Has
Üniversitesi binas›n›n Bizans
sarn›c›ndan, bir e¤itim
yuvas› olmas›na kadar
uzanan serüvenini
anlatarak devam eden
Y›lmaz, günümüz e¤itim
alan›nda Türkiye’nin en
iyisi olma yolunda harcanan
çaban›n karfl›l›¤›n› alman›n
verdi¤i hakl› gururu yaflad›klar›n›
da sözlerine ekledi.
Rektör Y›lmaz, üniversite binas›n›n
hayata geçirilmesinde gösterdikleri gayret ve
katk›dan ötürü  Mütevelli Heyet Baflkan›m›z Kadir
Has ve Üniversitemiz Binas›n› Restore eden Yüksek
Mimar Dr. Mehmet Alper’e birer teflekkür plaketi
sundu. Törene rahats›zl›¤› sebebiyle kat›lamayan

Kadir Has’›n ödülünü ise o¤lu Nuri Has ald›. Törene
kat›lan Europa Nostra Temsilcisi Dr. Andrea
Schuler’e de bir teflekkür plaketi verildi. Ayr›ca
Europa Nostra Temsilcisi Dr. Andrea Schuler’de
Yüksek  Mimar Dr. Mehmet Alper’e çal›flmas›

sebebiyle Europa Nostra’n›n Diplomas›n›
sundu.

Kültür Bakanl›¤›’n› temsilen törene
kat›lan Kültür Bakanl›¤› Müsteflar›

Mustafa ‹sen plaketlerin
verilmesinden sonra yapt›¤›
konuflmas›nda, ‹stanbul’un
bir dünya kenti olmas›
yolunda tüm kurulufllar›n bir
seferberlik halinde olmas›
gerekti¤ini söyleyip bu yönde

yap›lan çal›flmalar›ndan ötürü
Kadir Has Üniversitesi’nin güzel

bir örnek teflkil etti¤ini ifade etti. 
Mustafa ‹sen’den sonra söz alan

Andrea Schuler ise böylesine eski bir
tarihe sahip olan binan›n yaflat›lmas›ndan duydu¤u
sevinci dile getirirken, bu yap›n›n tarihi dokuya
kazand›r›lmas›nda eme¤i geçen herkese teflekkür
etmeyi bir borç bildi¤ini söyledi.



üç

Kadir Has Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma yolunda kararl›
ad›mlarla yürüyor. Geçti¤imiz kas›m ay›nda önde gelen
üniversitelerle yap›lan görüflmelerde olumlu ad›mlar at›ld›.

Kadir Has Üniversitesi, ABD 
ve Avrupa Üniversiteleri

Karfl›l›kl› Kap›lar›n› Açt›lar
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Güçlü ad›mlarla yürüyoruz
Üniversite olarak ABD’deki baz› üniversitelerle iflbirli¤i içinde
oldu¤umuzu duymuflsunuzdur. Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
geçti¤imiz kas›m ay›nda bu üniversiteleri yerinde ziyaret etti.. Orada
konferanslar verdi, ö¤rencilerle görüfltü. Ve çok güzel haberlele
döndü. Ö¤renciler, üniversitemizden gelecek ö¤renci kardefllerini dört
gözle bekliyorlar. 

Kadir Has Üniversitesi, bir dünya üniversitesi olma yolunda kararl›
ad›mlarla yürüyor. Geçti¤imiz kas›m ay›nda önde gelen üniversitelerle
yap›lan görüflmelerde olumlu ad›mlar at›ld›. Bu konuda dergimiz
okurlar›na neler söylemek istersiniz?
Bir üniversitenin üniversite kelimesinin aç›l›m›n› doldurmas› laz›m.
Üniversite, uluslararas› yüksek ö¤retim kurumu ve yapt›¤› e¤itim
uluslararas› düzeyde demek. Bunu sa¤layabilmek için geliflmifl
üniversitelerle yak›n iliflki içinde olmak gerekiyor. Bu ba¤lamda
üniversitemiz hem Amerika’n›n geliflmifl üniversiteleri ile hem de
Avrupa’n›n  üniversiteleriyle s›k› iliflkiler kurmufltur. 

Bu ba¤lamda son gezinizde ne gibi çal›flmalar yapt›n›z?
Amerika’da baz› üniversitelerle antlaflmalar›m›z var. Bu anlaflmalar›n
bir k›sm› de¤iflim anlaflmalar›, hoca ve ö¤renci de¤iflimi, ortak proje
anlaflmalar›. Bir k›sm› ise bunun da ötesinde çifte diploma verme
aflamas›na kadar ulaflan anlaflmalar. Bu son gezim yapm›fl oldu¤umuz
bu anlaflmalara ifllerlik kazand›rma gezisiydi. Art›k bunun en son
noktalar›na ulaflt›k. Bu üniversitelere ziyaretler yapt›m, onlar›n
haz›rlam›fl oldu¤u çok ayr›nt›l› programlar› izledim. Rektörleri,

dekanlar›, program yöneticileri, idari yöneticileri ve hatta ö¤renci
temsilcilerine var›ncaya kadar her konuda her grupla ayr›nt›l›
konuflmalar, görüflmeler yapt›m. 

Görüflmeler sonucunda ne oldu?
Bu görüflmeler her iki taraf için de çok yararl› oldu. Onlar›n bizi çok
ayr›nt›l› olarak tan›mas›na bizim de onlar› tan›mam›za f›rsat verdi.
Bunun sonucunda gönül rahatl›¤›yla, her iki üniversite yani biz ve
Amerika’da iflbirli¤i yapt›¤›m›z üniversiteler, bu iflbirli¤ini bafllatmay›  
ivediyle programlar›na ald›lar. 

GELECEK SONBAHAR G‹D‹YORUZ
Hangi üniversite ile ne zaman bafll›yoruz?
Montana State Üniversitesi ile 2005 – 2006 ö¤retim y›l›nda de¤iflime
bafll›yoruz. ‹lk ö¤rencilerimizi 2005’in sonbahar›nda yolluyoruz. Wayne
State College’›n ö¤rencileri ise bize 2005’in may›s ay›nda gelecekler,
bunlardan baflka Virginia Technic University ile çok kapsaml› bir
de¤iflim iflbirli¤i anlaflmas› imzalad›k. Bu, bir üniversitenin yapabilece¤i
her türlü iflbirli¤ini içeriyor.   

Hangi konuda konferans verdiniz?
‹ki farkl› konuda konferanslar verdim; bunlardan ilki Wayne State
College ile Montana State Üniversitelerinde bafllayan  "Truva antik
kentinin yok oluflunda do¤a güçlerinin rolü" bafll›kl› idi. Denver’de
verdi¤im konferans ise "Anadolu’nun Morfotektonik geliflimi"
konusunda idi. Özellikle üniversitelerdeki konferanslara büyük ilgi
oldu. Amerika gezim  üniversitelerin dergilerinde ve o kentlerin
gazetelerinde yay›nland›. Gezimle ilgili üniversitenin uluslararas› iliflkiler
temilcilerinin güzel de¤erlendirmeleri oldu.

Bizi bilimsel araflt›rma konusunda uluslararas› bir merkez gibi
görüyorlar m›? Baflka bir deyiflle, Kadir Has Üniversitesi deyince bu
üç üniversitenin kafas›nda oluflan imaj ne? Biz onlar için ne ifade
ediyoruz?
Bu konuda ö¤rencilerle ve ö¤renci temsilcileriyle de toplant›lar
yapt›m. Yöneticiler kadar ö¤rencilerin olaya bak›fl› da önemlidir. Bize

may›s ay›nda ilk olarak ö¤renci yollayacak olan Wayne State’in
ö¤renci temsilcileri ile yapt›¤›m görüflme s›ras›nda bana çok ayr›nt›l›
sorular sordular. Gelece¤imiz kent güvenli mi? Bizim orada ikamet
edece¤imiz olanaklar nas›ldan bafllayarak, e¤itimin düzeyimiz nas›la
varan sorular gibi.

Siz onlara soru sordunuz mu?
Evet, onlar›n sorular› bitince ben de onlara flu soruyu sordum. "Peki
buraya Türkiye’den gelecek arkadafllar›n›z› aran›za kendi arkadafllar›n›z
gibi alacak m›s›n›z?  Onlara kendiniz gibi davranacak m›s›n›z? ‹liflkileriniz
s›cak olacak m›? Siz bu konuda bize ne tür garantiler veriyorsunuz?" 

Yan›tlar olumlu mu idi?
Beni çok sevindiren cevaplar verdiler. Wayne State College; yak›n
çevresinde büyük bir e¤lence yerleflimi olmayan bir üniversite. Bu
sebeple ö¤renci sosyal iliflkileri çok güçlü. Spor tesisleri, konferans
salonlar›, müzikte çok geliflmifl olanaklar› var. Çok fazla yabanc›
ö¤rencisi de olmad›¤› için yabanc›lara karfl› bir tepkileri yok. Ve
dedi¤im gibi bizden gidecekleri de heyecanla bekliyorlar. Montana
State Üniversitesi çevreye daha  kolay ulaflabilen daha büyük bir
kentte. Bizim gibi olmasa da flehrin bir kenar›na yerleflmifl bir kent
üniversitesi. 40 – 50 bin nüfuslu bir flehir. Ama kent yaflam› var,
ö¤rencilerin bir k›sm› ö¤renci yurtlar›nda, bir k›sm› ise kentteki evlerde
yafl›yorlar. Oraya gidecek ö¤renciler daha kolay flehir yaflam›na
uyarlar. orada baz› Türk hocalar da var. Örne¤in; çok de¤erli bir fizik
profesörü var, onun çok güçlü bir fizik laboratuvar› ve birkaç Türk
ö¤rencisi var.

May›s ay›nda kaç ö¤renci gelecek acaba?
Tahmin ederim, çeflitli bölümlerden 30 kadar ö¤renci gelecek. Daha 
o say› üstünde kesin bir rakam yok. O ö¤rencilere flu soruyu sordum;
sizin anne ve babalar›n›z, velileriniz  Türkiye’ye gitme konusunda size
ne diyorlar? Onlar: "Bizim alaca¤›m›z her karara anne babalar›m›z sayg›
gösterir, yeter ki biz böyle bir karar› alal›m." diye karfl›l›k vediler.

Avrupa üniversiteleri ile iflbirliklerimizden söz eder misiniz?
"Türkiye’nin Avrupa’ya girme aflamas›nda bizim de dosyalar›m›z›
yollay›p kat›lmak istedi¤imiz Avrupa üniversiteleri aras›ndaki de¤iflim
projesi olan "ERASMUS Program›na" kabul edildik ve ERASMUS
diplomas›n› ald›k. Bu, Avrupa’n›n tüm üniversiteleriyle de¤iflim
yetkimizin oldu¤unun belgesidir. ‹kili iliflkiler bafllatarak ö¤renci ya da
hoca de¤iflimini iflletmeye geçime aflamas›nday›z. 10 kadar Avrupa
Üniversitesi ile iflbirli¤i anlaflmas›n› son 2 ay içinde baflard›k. Bu
üniversiteler aras›nda ‹ngiltere’nin Porsmouth Üniversitesi, Almanya
Berlin’in Von Humbold Üniversitesi’de dahil Avusturya, ‹spanya,
Finlandiya, Hollanda’dan üniversitesilerde var. Bu y›l yollayaca¤›m›z›
taahhüt etti¤imiz ö¤renci say›s› kadar ö¤rencinin de gitmesinin
haz›rl›¤›n› yapt›k. 

Bu nas›l iflliyor?
O y›l kaç ö¤renci de¤iflimi yapabilece¤inizi taahüt ediyorsunuz. Onu
gerçekleme oran›n›za ba¤l› olarak gelifltirebiliyorsunuz. Bu y›l çok
ölçülü bir bafllang›ç planlad›k. Bunu daha bir - iki ayda gerçeklefltirdik.
Seneye  ö¤rencilerimizin hepsi anlaflma yapt›¤›m›z üniversitelere
gidebilecek. 

Neden ölçülüyüz?
Verdi¤imiz bir taahhüdü sa¤lamam›z laz›m. Biz oraya 120 yaz›p da 3
ö¤renci yollarsak, bu bize yak›flmaz. Bu deneyimi kazanmak için ölçülü
bafllad›k. Bu de¤iflimi gerçek anlamda baflarmam›z, o üniversitelerden
de üniversitemize ö¤renci ak›fl›n› sa¤lamam›z laz›m. Planlad›¤›m›z
düzeyde ilerliyoruz. Özellikle karfl›l›kl› çifte diploma vermeyi, bat›l›lar›n
da bize ö¤renci yollama düzeyinde baflaran belki birkaç üniversiteden
birisi haline geldik.
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Amerika’n›n AB Büyükelçisi Rockwell 
Kadir Has Üniversitesi’ni  Ziyaret Etti

Rockwell, konuflmas›na Türkiye’nin üyelik süreci
hakk›ndaki düflünceleriyle bafllad›. Büyükelçi,
Türkiye’nin ‹stanbul ve Ankara’yla s›n›rl› olmad›¤›n› da
sözlerine ekledi. Kültür farkl›l›klar›n›n bir problem
olmas›n›n en çok bu noktada ortaya ç›kt›¤›n›, ‹stanbul
ve Ankara haricindeki flehirlerin geleneklerine
ba¤l›l›klar›n›n daha fazla oldu¤unu söyledi.

Son birkaç y›ld›r Türkiye için düflünülenlerin olumlu
izlenimler elde etti¤ini dile getiren büyükelçi, Filistin
Lideri Yasser Arafat’›n ölümünün de yeni bir dönemi
bafllataca¤›n› belirtti. 

Rockwell ayr›ca BM’nin ve AB’nin ortak çal›flma
konular› oldu¤undan bahsederek bu iki kurumun
problemlere birlikte çözüm arad›klar›n›n alt›n›
çizdi. Öncelikli olarak çözmeye çal›flt›klar› sorunun
"terörizm" oldu¤unu söyledi. BM ve AB aras›nda
farkl› politik seviyeler oldu¤undan bahseden
Büyükelçi,  buna ek olarak aralar›ndaki iliflkinin ifl
iliflkisi oldu¤unu söyleyip bir milyon insan›n da AB
ve BM aras›ndaki iliflkiyi iyilefltirmek için
çal›flt›klar›n› da izleyenlere aktard›. Son olarak da
9 Aral›k için çok olumlu düflünceleri oldu¤unu
sözlerine ekleyip konuflmas›n› bitirdi.

“Politik Kriterler Bir Ülkenin
Pasaportudur”

Avrupa Komisyonu Türk Delegasyon Baflkan›
Büyükelçi Hansjörg Kretschmer, konuflmas›na
bafllamadan önce genç ö¤rencilerle beraber olmaktan
dolay› mutlu oldu¤unu dile getirdi. Türkiye’nin 40
y›ll›k Avrupa Birli¤i (AB) serüveninden bahseden
Kretschmer, Türkiye-AB iliflkileri bafllad›¤›nda
durumun çok farkl› oldu¤unu ve Türkiye’nin son
zamanlarda çok önemli ad›mlar att›¤›n› söyledi.

Kretschmer, Türkiye’nin AB’ye aday ülke oldu¤undan beri siyasi ve
ekonomik anlamda bir çok reform gerçeklefltirdi¤ini vurgulad›. Politik
kriterlerin bir ülkenin göstermesi gereken pasaport oldu¤unu belirten
Kretschmer, Türkiye’nin kendisine uyarlamas› gereken binlerce kanun
oldu¤undan bahsetti.

17 Aral›k tarihinin önemini vurgulayan  Büyükelçi, Türkiye’nin her ne
kadar arada boflluklar olsa da politik kriterleri yerine getirdi¤ini söyledi.
Kretschmer: "Bu ba¤lamda 2015’e kadar Türkiye’nin üye olaca¤›n› ele
al›rsak AB’de durumun ne olaca¤›n› bilemiyoruz" dedi ve AB’ye üye
olan son 10 ülkenin ekonomik anlamda zor durumda olan ülkeler
oldu¤unu belirtti.

Bu ülkelerin geliflmesi gerekti¤ini ve bu geliflmenin AB’nin kaynaklar›n›n
kullan›larak gerçekleflebilece¤ini söyleyen Kretschmer, Türkiye’nin üye
olabilmesi için 2015’te AB’nin politik ve ekonomik durumunun iyi
koflullarda olmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Türkiye’de insanlar›n
dinlerini rahatça
yaflamas› gerekti¤ini,
bölgeleraras› ekonomik
farklar›n giderilmesi
gerekti¤ini belirten
Kretschmer kendi kiflisel
görüflüne göre
müzakerelerin aç›k uçlu
olmas› gerekti¤ini
söyledi. Kretschmer,
Türkiye’nin alan ve
nüfus olarak büyük bir
ülke oldu¤undan ve AB
ile kültürel ve tarihsel
farkl›l›klar›ndan da
bahsetti.
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AB ‹le Müzakere Sürecinde 
Türkiye-AB ‹liflkileri

Türkiye’nin ve Avrupa’n›n son dönemdeki en önemli gündem
maddesini iflleyen AB ile müzakere sürecinde Türkiye– AB ‹liflkileri
konulu panel, geçti¤imiz 20 Aral›k’ta  Kadir Has Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilmifltir.

Panelde eski D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Ali Bozer
konuflmas›na baflta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde
gözlemlenen genel Türkiye muhalifi havaya ra¤men, Türkiye’nin AB
üyeli¤ini destekleyen lobi çal›flmalar›n›n da göz ard› edilmemesi
gerekti¤ini vurgulad›. Bozer sözlerini AB üyeli¤inin bir hükümet
politikas› olmaktan ç›k›p bir devlet politikas› haline gelmesi gerekti¤ini
vurgulayarak bitirdi.

Prof. Dr. Ayd›n Dumano¤lu Türkiye’nin son y›llarda Avrupa
gözündeki konumunu ve AB ye bugüne kadar hangi sebeplerden
dolay› girmedi¤ini aç›klad›¤› konuflmas›na Türkiye Hükümetinin
mevcut politikalar›n› överek devam etti. "Politikan›n arkas›nda bilim
olmaz ise, baflar› olamaz" diyerek sözlerine son verdi.

Ankara antlaflmas›n› temel alarak AB’nin mevcut politikas›n› elefltirerek
konuflmas›na bafllayan Can Baydarol,  olas› AB üyeli¤i sonucunda
Avrupa’dan Türkiye’ye gerçekleflecek göçler karfl›s›nda çeflitli
bölgelerde önlemler al›nmas› gerekti¤ine de dikkat çekti. 

AB ‹lerleme Raporu

‹liflkilerde yaflanan zedelenme ve kopukluk dönemlerine de de¤inen Baydarol,
Türkiye’nin AB’ye girme çabalar›ndan ve Türkiye’nin AB için öneminden bahsetti. 

Can Baydarol Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporunu de¤erlendirmeye
bafllamadan Türkiye -  AB iliflkilerinin geliflimini bilmenin yararl›
oldu¤unu söyledi. Türkiye’nin AB ile iliflkisini kuran belgenin 12 Eylül
1963’te imzalanan ve 1 Aral›k 1964’te yürürlü¤e giren Ankara
Anlaflmas› oldu¤una de¤inen Baydarol, bu anlaflman›n bugüne kadar
Türkiye - AB iliflkilerine referans verilen temel anlaflma oldu¤unu
belirtti. 

‹liflkilerde yaflanan zedelenme ve kopukluk dönemlerine de de¤inen
Baydarol, Türkiye’nin AB’ye girme çabalar›ndan ve Türkiye’nin AB için
öneminden bahsetti. 

AB ‹lerleme Raporunun Türkiye aç›s›ndan olumlu ve olumsuz
yönlerini de¤erlendiren Baydarol, metinlerin esas olmas›ndan

hareketle, 17 Aral›k’ta müzakereye bafllamama gibi bir durum
beklemedi¤ini, çünkü siyasi karar›n, 2002 y›l›nda Kopenhag’da yap›lan
AB Zirvesinde yay›nlanan Baflkanl›k Bildirisinin 18. paragraf›nda yer
alan: "2004 y›l›nda haz›rlanacak bir komisyon raporu temelinde ve
komisyonun önerileri do¤rultusunda, Avrupa Konseyi Türkiye’nin
Kopenhag Siyasi Kriterlerine uydu¤unu kabul ederse, Türkiye ile vakit
kaybetmeksizin müzakerelere bafllan›r." ibaresiyle verildi¤ini ve 6 Ekim
2004’te aç›klanan komisyon raporunun bu bofllu¤u doldurdu¤unu
belirtti. 

Son olarak müzakere sürecinin zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir
süreç oldu¤una de¤inen Baydarol, Türkiye’nin müzakereler s›ras›nda
kendisini aç›k olarak ifade etmesi gerekti¤ini vurgulad›. 
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Türkiye’de ‹flsizlik ve ‹stihdam› Artt›r›c› Çözüm
Aray›fllar› Tart›fl›ld›

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu’nun izleyici olarak kat›ld›¤› panele
konunun uzman› akademisyenler ve ‹flveren ve
‹flçi Konfederasyon ve Sendikalar›ndan
temsilcilerin fikir ve önerilerini sunduklar› panelde
izleyiciler konuyu çok boyutlu de¤erlendirme
f›rsat› buldular. 

Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu  iflsizli¤in acil çözüm bekleyen, yap›sal
bir sorun oldu¤unu belirtip, sorunun toplumsal
oldu¤unu ekledi ve çözümünün topyekün
kat›l›mla gerçekleflece¤ini vurgulad›. ‹flsizli¤i
çözmek için, sorunu, tüm sosyal ve ekonomik
politikalar›n merkezinde tutuklar›na de¤inen
Bakan Baflesgio¤lu, iflsizli¤i makul düzeye indirmek

için ekonomik büyümenin istihdama
dönüfltürülmesi gerekti¤ini, her y›l %6’l›k bir
büyüme performans›n›n 2010 y›l›na kadar
sürdürülmesinin  ve bu büyümenin istihdama
dönüfltürülmesinin baflar›lmas› durumunda, iflsizlik
düzeyinin, makul bir seviyeye çekilmesinin
sa¤lanaca¤›n› belirtti.  

Konuflmac›lardan sonra söz alan Panel Baflkan›
Prof. Dr. Metin Kutal kat›l›mc›lar›n ortak
görüfllerini flu flekilde özetledi: ‹flsizlik Türkiye’de
oldu¤u gibi Dünya ve Avrupa’da da önemli bir
sorundur. Umutsuz olmamak gerekir. Türkiye bu
sorunu do¤ru uygulamalarla avantaja çevirme
potansiyeline  sahiptir.

Avrupa Birli¤ine Giden Uzun ‹nce Yol

Hollanda’n›n Leiden Üniversitesi Prof. Dr. Richard T.Griffths, Kadir Has Üniversitesi
‹letiflim Fakültesi’nin konu¤u olarak ‹stanbul’da idi. Avrupa Birli¤i konusunda Türkiye
ile ilgili araflt›rmalar› hakk›nda ve yapt›¤› çal›flmalar›, deneyimlerini ve görüfllerini
geçti¤imiz ay üniversitemiz ö¤rencileriyle paylaflt›. 

‹flte ö¤rencilerin Griffiths’e sordu¤u sorulardan birkaç›.
Türkiye’de üç kere Avrupa Birli¤i’nden teklif geldi.fiimdi niye zorluk
ç›kart›yorlar?
Reddedilme söz konusu de¤ildir.Önemli olan soru ne zaman
bafllayacak bu müzakere? 17 Aral›k tarihinde virajlar var.
Müzakere de Türkiye için ne karar› verilecek?
Müzakere için 2005’de masaya oturulacak, 2005’de müzakere için gün
verseler de bunun yarar› olmayacakt›r.Türkiye hükümetini denetleme
alt›na alabilirler. 
Din, AB’ne girmekte önemli bir etken midir?
Din, AB’ye girmekte önemli bir etken de¤ildir.Ona bak›l›rsa Fransa’da
çok milliyetçi, Fransa’da girmesin.Türkiye’de dinden öte rüflvet var.
Demokrasi kriterleri yerine getirilmiyor.
AB,Türkiye için bir kazanç m›d›r?
AB’nin,Türkiye’ye  ticari yönden bir yarar› yok, AB bir kulüp, bir
oluflum. Bu birlikte karfl›l›kl› anlay›fl ve ç›kar iliflkileri var. AB de¤erlerin

paylafl›ld›¤› bir yer ve bu ayn› zamanda bir yarard›r.
AB’ne Türkiye yerine di¤er Müslüman ülkeler girseydi, ne olurdu?
Al›nan  politik kararlara göre, Türkiye Avrupa’n›n s›n›r›n› oluflturuyor.
Irak ve ‹ran çemberin d›fl›nda kal›yor. Onlarla da yeni çal›flmalar
yap›l›yor. Ekonomik alan oluflturuluyor.Yani bir bak›ma co¤rafik
konumun etkisi var.
Griffiths kimdir?
Avrupa Birli¤i çal›flmalar›nda program direktörü olan  Richard Thomas
Griffiths, 1967-70 y›llar›nda Swansca Üniversitesi’nde ekonomi e¤itimi
ald›. 1970-75 y›llar› aras›nda Cambridge Üniversitesinde tarih
doktoras› yapt›.1973-80 y›llar›nda Manchester’da Avrupa çal›flmalar›
konusunda dersler veren Griffiths,1980-87 y›llar›nda Amsterdam’da
ekonomi tarihi konusunda profesörlük yapt›.1987-95 y›llar›nda
Florence Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde ça¤dafl tarih profesörlü¤ü
yapan Griffiths, 1995 y›l›ndan beri Leiden Üniversitesi’nde Ekonomi
Tarihi bölümünde profösörlük yapmaktad›r. 
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Uluslararas› Finansal Mimaride K›r›lmalar

Kadir Has Üniversitesi’nde AB Araflt›rma Uygulama Merkezi
Müdürlü¤ü Koordinatörlü¤ünde ‘‘AB Komisyonu ‹lerleme Raporu
Çerçevesinde Ba¤›ms›z Düzenleyici Kurumlar›n Durumu ve Üst
Kurullar Kanun Tasar›s›’’ konulu bir panel düzenlendi.

Panelde konuflmac›lar TBMM’nin 22. Yasama döneminde ç›kar›lan
yasalar hakk›nda düflünce ve kayg›lar›n› anlatt›lar. Türkiye Barolar Birli¤i
Baflkan› Av. Özdemir Özok, AB komisyonu ilerleme raporu
yasalar›’n›n AB’ye girme sürecinde bir tak›m sorunlar ç›karaca¤› ifade
ederek, yasalar›n irdelenmesini yetersiz buldu¤unu söyledi. Prof. Dr.
Selçuk Öztek, üst kurullar›n son günlerde gündemde olan kurulufllar
oldu¤unu üst kurul tablolar›ndan Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulunu ay›rd› ve daha farkl› bir mant›k yap›s›na sahip olduklar›n›
belirtti.

Panelde konuflmac›lar, yeni düzenleme yap›l›rken nelere dikkat
edilmesi gerekti¤inden, üst kurullar›n siyasetin d›fl›na ç›kart›lmas›n›n ne
ölçüde gerekli oldu¤undan, üst kurullar›n siyasetin d›fl›na
ç›kart›lmalar›n›n ne derece  mümkün olabilece¤inden, ça¤dafl bir

yönetim için en önemli de¤iflimin zihniyet de¤iflikli¤i oldu¤undan, üst
kurullar›n devlet denetimi d›fl›nda b›rak›lmas›n›n gerekli olup
olmad›¤›ndan, AB’nin sivilleflmeyi öngördü¤ünden bahsettiler. Kamu
Bankalar› Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve KHÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. ‹lhan Uluda¤ ise panel bitiminde tart›fl›lan
konular›n de¤erlendirmesini yapt›.

Merkez Bankas› Eski Baflkan› Gazi Erçel, Finansal Mimari’nin
kuruluflunun 60.y›l dönümünde "Uluslararas› Finansal Sorunlar" üzerine
bir konferans verdi. Bu konferansta Gazi Erçel, geliflmeler, sorunlar ve
sorunlar›n çözümleriyle birlikte IMF ve Dünya Bankas› gibi kurulufllar›n
önemini anlatt›.

Globalleflme sürecinde uluslararas› mimarinin bedene küçük gelmeye
bafllamas›yla yeni bir finansal mimarinin oluflturulmas›na ihtiyaç
oldu¤unu, yap›labilecek baz› de¤iflikliklerle sistemin yenilenebilece¤ini
ve son olarak var olan sistemin iyi oldu¤u ve bu hali ile devam
edilmesi gerekti¤ini kapsayan üç farkl› görüfl üzerinde durdu. Erçel,
oturmam›fl döviz kuru rejimleri, sorun yaratan k›sa vadeli sermaye
hareketleri, fakir ülkelerin ümitsiz çabalar›, ülkeler aras›ndaki dengesiz
gelir ve büyüme da¤›l›mlar›, giderek artan kamu borçlar› ve krizlerin
önlenmesinde finansal kaynaklar›n nas›l harekete geçirilebilece¤i
konular›n› irdeledi. 

Sonuç olarak Gazi Erçel, büyük hissedarlar›n, IMF’yi kendi istekleri
do¤rultusunda kullanma taraftar› oldu¤unu, uluslararas› finansal
sorunlar›n ise piyasa sistemi içinde çözümlenmesini istediklerini beyan
etti. IMF’nin yeniden yap›lanmas› projesinin halen ka¤›t üzerinde
oldu¤unu anlatt›ktan  sonra konferansa kat›lanlar›n sorular›n› cevaplad›.

‘‘Ba¤›ms›z Düzenleyici Kurumlar’’ Paneli 
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Konferans

Kadir Has Üniversitesi’nde çok de¤erli konuklar›n kat›ld›¤› ‘Türkiye’de
Demokrasi Kültürü’ ad› alt›nda bir sempozyum düzenlendi

Panelde konuflmac›lar demokrasinin u¤runa savafllar verilen, savafl
nedeni say›lacak kadar önemli bir kavram oldu¤undan bahsettiler.
Kat›l›mc›lar demokrasinin eski ça¤lardan beri zay›flar›n taraftar,
güçlülerin ise karfl› durdu¤u bir siyasi düflünce gelene¤i oldu¤unu
söylerken demokrasinin bireyin özgürlü¤ü için varolmas› gerekti¤ini
vurgulad›lar.

Tarihten günümüze kadar demokrasinin geliflim sürecini bizlerle
paylaflt›lar. Platon, Aristoteles gibi düflünürlerin demokrasi hakk›nda
görüflleri anlat›ld›. Eski ça¤lardan itibaren insanlar›n yaflay›fl ve yönetim
flekilleri konuflulduktan sonra demokrasi ve cumhuriyet kavramlar›n›n

birbirleriyle özdeflleflmesi aç›kland›. Cumhuriyetin bir flekil,
demokrasinin ise içerik unsuru oldu¤u vurguland›ktan sonra
Türkiye’deki demokrasi anlay›fl› ele al›nd›.

Ülkemizde demokrasinin tam bir baflar›yla gerçekleflmedi¤i belirtilirken
her fleye ra¤men demokrasiye giden yolun Cumhuriyet sayesinde
aç›lm›fl oldu¤u vurguland›.

Kadir Has Üniversitesi'nin, Türkasya Stratejik Araflt›rmalar Merkezi
(TASAM) ile ortak olarak düzenledi¤i "Dünya'da Hidrojen Enerjisi
Çal›flmalar› ve Türkiye" adl› konferansta gelecek yüzy›l›n enerji kayna¤›
hidrojen konufluldu. 

Konferansta, Miami Üniversitesi Rektörü ve Temiz Enerji Kaynaklar›
Araflt›rma Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Nejat Veziro¤lu, petrol
fiyatlar›n›n sürekli yükselmesi nedeniyle tüm ilginin hidrojen enerjisine
dönece¤ini söyledi.

Veziro¤lu, dünyadaki hidrojen kaynaklar›n›n çal›flma sistemini ve
Türkiye'nin bu konuda anahtar rolünü anlatarak, 2010-2015 y›l›ndan
sonra petrol ve do¤algaz›n ihtiyaca cevap veremeyece¤ini öne sürdü. 

Hidrojen enerjisinin gelece¤in yak›t enerjisi olaca¤›n›n da alt›n› çizen
Veziro¤lu, fosil yak›tlar›n çevreye verdi¤i zararlar› ve bu sorunlara nas›l
çözümler getirilece¤i hakk›ndaki fikirlerini kat›l›mc›larla paylaflarak
konferans› noktalad›.

Merkez Bankas› Baflkan Yard›mc›s› fiükrü
Binay "Yeni Türk Liras›" adl› bir
konferans verdi. fiükrü Binay 1 fiubat’ta
Yeni Türk Liras› ile ilgili çal›flmalara
bafllan›ld›¤›n›, arac›  kurumlar›n
haz›rland›¤›n›, muhasebe yaz›l›mlar›n›n
de¤ifltirildi¤ini, bas›lmas› gereken YTL nin
%60’›n›n bas›ld›¤›n›, madeni paran›n %18
inin üretildi¤ini ve do¤u illeri baflta olmak

üzere sevkiyat›n gerçeklefltirildi¤ini belirtti. 
fiükrü Binay, flu anda 8 adet parayla ifllem yaparken, 1 Ocak 2005’ten
itibaren 21 ayr› para birimiyle karfl›laflaca¤›m›z› söyledi.

Halk› bilinçlendirmek amac›yla saat 19:30’dan sonra 2 dakikal›k
skeçlerle ve tan›t›m filmleriyle TRT’den bizlere ulaflmaya çal›flt›klar›n›
bildirdi.                                         
11  OOccaakk  22000055  nnaass››ll  oollaaccaakk??            
Taksimetrelerde, benzin pompalar›nda ve faturalarda YTL üzerinden
ifllem yap›lacak, banka hesaplar›n›n tamam› YTL ye dönüflecek, pos
makinelerinindeki 000 tuflu devre d›fl› b›rak›lacak ve son 2 hane yeni
kurufla ayr›lacak. Ayr›ca bu tarihten itibaren pos makinelerinin ba¤l›
oldu¤u makinelerin YTL vermesi 20 dakika ile 8 saat aras›nda
de¤iflecek. Keyifli geçen y›lbafl› akflam›n›z›, bir lokanta da bulafl›k
y›kayarak sonland›rmak istemiyorsan›z, o akflam yan›n›zda mutlaka
yeterli miktarda nakit para bulundurmay› unutmay›n.

Türkiye’de Demokrasi Kültürü

Yeni Türk Liras›

Miami Üniversitesi’nden Ünlü Bilim Adam›
Prof. Nejat Veziro¤lu: “Gelece¤in Enerjisi

Hidrojen”
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Kadir Has Üniversitesi’nde gerçeklefltirilen yeni y›l flenli¤i Rektör Prof.
Dr. Yücel Y›lmaz’›n teflviki ile, kamera dersi ö¤retmeni Hakan
Hocao¤lu yönetiminde ‹letiflim Fakültesi Radyo, Sinema ve Televizyon
Bolümü ö¤rencileri taraf›ndan üç kamera ile canl› yay›nda
görüntülendi. 
Ça¤lar Boyu Türk Sanatlar› temal› yeni y›l flenli¤i geçti¤imiz 17 Aral›k
akflam› aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra sahne alan Kantemir Toplulu¤u,
dinleyicilere hofl bir Klasik Türk Müzi¤i dinletisi sundu. Ard›ndan
Ça¤lar Boyu Türk Sanatlar› konulu canl› belgeseli sunmak üzere,
Devlet Sanatç›s› Y›ld›z Kenter ve ilk Kültür Bakan› ve UNICEF
Türkiye Milli Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Talat Halman sahneye geldi.
Türk sanatlar›n›n ilk Türk kavimlerinden tarihteki Türk Devletleri’ne,
Osmanl›’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen tarihi süreçteki örneklerini
renkli slaytlar, Befli Bir Yerde Grubu’nun müzi¤i eflli¤inde ve e¤lendirici

bir üslupla ustaca sunan ikili izleyiciler taraf›ndan ayakta alk›flland›.
Sunumu takiben gerçeklefltirilen kokteylde UNICEF standlar›nda okula
gönderilmeyen k›z çocuklar›na yard›m amaçl› yeni y›l kartlar› ve
hediyelik eflya sat›fl› yap›ld›.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) her y›l düzenledi¤i ve bu y›l
28.'si verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin "Gazetecilik" ödülü, "Yaz›k Bu
Milletin Paras›na" bafll›kl› SSK ‹laç Skandal› haberiyle "Vatan" gazetesi
muhabiri Emine Algan'a verildi. TGC'nin kurucu baflkanlar›ndan Sedat
Simavi ad›na verilen ödüller, geçti¤imiz 11 Aral›k günü
Üniversitemizde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Radyo program› dal›nda Ayça Abakan Duffrene'nin BBC ve NTV
Radyo'da yay›mlanan "‹ki Kere Yabanc›" adl› program›yla ödül ald›¤›
yar›flmada, Televizyon dal›nda da, Nuran Seyhan Bayer, TRT'de
yay›nlanan "Sesimi Duy" program›yla ödüle de¤er bulundular.
Gazetecilik dal›nda Vatan Gazetesi'nden Tülay Acar, "Emine Han›m'a
10 ‹hale" bafll›kl› haberi ile; Radyo dal›nda Ahmet fiefik Yefliltepe ve
Özgünay Ünal, NTV Radyo'da yay›mlanan "Babil Kulesi" adl›
programlar› nedeniyle övgüye de¤er bulundular. Televizyon dal›nda
ise, CNN Türk'ten Savafl Karakafl ve Mehmet Akif Ayd›n,

"Dumlup›nar Belgeseli" ile ve NTV'den Adnan Gerger de "Emniyeti
Bast›lar Adam Kaç›rd›lar" bafll›kl› haberi ile övgüye de¤er görüldüler. 
Edebiyat Ödülü'nün, "Amerika 1954" adl› roman›yla Demir Özlü'ye;
Sosyal Bilimler Ödülü'nün, "Ankara'n›n ‹lk Plan› 1924-25 Lörcher
Plan›" adl› eseriyle Doç. Dr. Ali Cengizhan'a verilmesi kararlaflt›r›ld›. 

Ça¤lar Boyu Türk Sanatlar› temal› yeni y›l flenli¤i Devlet Sanatç›s› Y›ld›z Kenter ile ilk
Kültür Bakan› ve UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Talat Halman’›n
kat›l›mlar›yla coflkulu bir flekilde kutland›.

O
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Püren Buget

Devlet Sanatç›s› Y›ld›z Kenter Üniversitemizde
Çok Görkemli Bir Gösteri Gerçeklefltirdi

Kad›n Gazetecilere ‹ki “Ödül”,‹ki “Övgü”
Sedat Simavi Ödül Töreni Üniversitemizde

Haberler
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Türkiye’deki gazetecilik tarihi hakk›nda bilgi vererek konuflmas›na
bafllayan Do¤an Heper, bas›n›n en önemli görevinin kamuoyu
yaratmak oldu¤unu söyledi. Yasama, yürütme ve yarg›dan sonra
medyay› Türkiye’de 4. kuvvet olarak nitelendiren Heper, baflta

ekonomik problemler olmak üzere, medyada bilgi edinme hakk› ve
haberleflme özgürlü¤ünü s›n›rlayan yasal düzenlemeler, güvenilirlik ve
yetiflmifl eleman sorunlar›n› anlatt›. 

Serimaj – Getty Images kurucu orta¤› Dr. Reflat Sinano¤lu ve Atelye
Marka & Kurum Kimli¤i Ltd. kurucu orta¤› Emre Soylu’nun kat›ld›¤›
Marka ve Kurum Kimli¤i Yaratman›n Perde Arkas› konulu seminer
gerçeklefltirildi. Seminerde Dr. Reflat Sinano¤lu, Marka kavram›ndan
bahsetti ve marka yaratman›n, bir ürün ortaya ç›kararak ona isim
vermek de¤il, üründen farkl› bir de¤er oluflturmak oldu¤unu ifade etti.
Her ülkenin bir marka kald›rac› oldu¤unu ve Türkiye’nin bir dünya

markas› yaratmak için bu kald›raca ba¤›ml› oldu¤unun alt›n› çizen
Sinano¤lu, Türkiye’nin henüz bir dünya markas›na sahip olmad›¤›n›
vurgulad›. Dr. Reflat Sinano¤lu’ndan sonra sözü alan Emre Soylu ise,
marka kimli¤inin ve marka imaj›n›n farkl› kavramlar oldu¤unu
söyleyerek, marka kimli¤inin nas›l alg›land›¤›n› anlatt› ve markan›n
ürüne bir art› de¤er katt›¤›n› ifade etti.

Loweworldwide - TR Ajans Baflkan› Nesteren Davuto¤lu, "Bütünleflik
‹letiflim Çerçevesinde Bir Marka Hikayesi" bafll›kl› konferans›n› vermek
için Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤rencileriyle bulufltu.
Konuflmas›na  markan›n sözlük anlam›yla giren Davuto¤lu,  bir de¤er
olarak markan›n sihirli bir güce sahip oldu¤unu belirttikten sonra
markan›n, arkas›ndaki bir organizasyonun yans›mas› oldu¤unu söyledi.
Ayn› zamanda markan›n bir ihtiyaç oldu¤una da konuflmas›nda yer
veren Davuto¤lu, markan›n tüketiciye verilmifl bir söz oldu¤unu
vurgulad›. Ürün ve markan›n farkl› fleyler oldu¤unu anlatan Davuto¤lu,
ürünlerin fonksiyonel faydalar sa¤larken markalar›n tüketicilere
duygusal faydalar katt›¤›n›, fiziksel oldu¤u kadar duygusal tatminde
gerekli oldu¤unu söyledi. Markan›n tüketicinin alg›s› olarak ifade
ederken, somut bir ürünü temel bir marka haline getirmenin reklam

rekabeti oldu¤unu vurgulad›.
Baflar›l› bir marka oluflturmada kalite, hizmet, yenilik, farkl›l›k gibi dört
kald›raç oldu¤unu belirten Davuto¤lu, bir tüketicinin günde bin kadar
marka ile karfl›laflt›¤›n›, tüketicinin gördü¤ü ve duydu¤u markalar
aras›nda ihtiyac›n› karfl›layacak markay› seçmesinin farkl› aflamalardan
geçti¤ini öne sürdü. Reklam›n, tüketicinin bilgilenme hakk› oldu¤unu,
baflar›l› bir reklam›n tüketici ve ürün aras›nda köprü kurarak iletiflim
sürecini oluflturup marka fark›ndal›¤›n› sa¤lad›¤›n› anlatt›. Marka
oluflumunda hedef kitlenin belirlenmesinin çok önemli bir aflama
oldu¤unu anlatan Davuto¤lu, markalaflma süreci ve baflar›s›na örnek
olarak  Efes Pilsen' i ve bu markayla birlikte dünden bugüne marka
geliflimi üzerine analizler yapt›.

Milliyet Gazetesi köfle yazar› Do¤an Heper, Kadir Has Üniversitesi
ö¤rencileriyle bulufltu.

Bu Ay Bizi Kimler Ziyaret Etmedi ki...

Marka & Kurum Kimli¤i Yaratman›n Perde Arkas›

Bütünleflik ‹letiflim Çerçevesinde Bir Marka Hikayesi

on
bi

r



oniki
Selva Ersöz

Funda Karada¤
A

ydagül Taflk›n

Haberler

Kanal D’de  canl› yay›nlanan "Abbas Güçlü ile Genç

Bak›fl" program› üniversitemizde gerçeklefltirildi.

Siyasetçi, yazar, gazeteci ve sanatç› Zülfü Livaneli’nin

gözünden Avrupa Birli¤i’nde Türkiye 'nin geldi¤i son

nokta de¤erlendirildi. Tüm ö¤rencilerimiz ve

yöneticilerimiz programa  sabaha kadar büyük bir

çoflkuyla kat›ld›.

Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.

Mehmet Zihni Sungur, Kadir Has Üniversitesi’nde verdi¤i

"‹liflkilerde Kad›nlar ve Erkekler, Benzerlikler ve Farklar"

konferansta çiftlerin bafllang›çta birbirlerini mükemmel

alg›lad›klar›n› ancak sonras›nda büyünün bozuldu¤unu söyledi.

‹liflkilerde kad›n ve erkek as›ndaki farklara de¤inen Prof. Dr.

Sungur, "öncelikle kad›n ve erkek fiziksel olarak farkl›d›r. Bu

farkl›l›k iliflki boyutuna geçildi¤inde ise bir çok de¤iflik alanda

sorun ortaya ç›kartmaktad›r" diye konufltu.

Marmara Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi

Sinema Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.

Dr. fiükran Esen "Türk Sinemas›" üzerine

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri ile söyleflti.

Geçmifle iliflkin merak›n gelece¤i anlamakta yard›mc› olaca¤›n›

dile getiren Esen, Türk Sinemas›’n›n bugününe bakabilmek için

ortaya ç›k›fl›ndan beri geçirdi¤i evreleri iyi kavramam›z

gerekti¤inin alt›n› çizdi.

Sinemadan kazan›lan paralar›n sinemaya yat›r›lmad›¤›n› bu

nedenle sinemam›z›n endüstrileflemedi¤ini söyleyen Esen

konferans sonunda ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›.

Abbas Güçlü ile Genç Bak›fl

“Zamanla Büyü Bozuluyor“

Türk Sinemas› Üzerine...
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Yazar Suna Tanaltay’›n, sevgi dolu s›cac›k sözcükleri Kadir Has

Üniversitesi’nde verdi¤i konferansa kat›lanlara duygulu anlar

yaflatt›. Tanaltay, konusu sevgi üzerine kurulu söyleflisinde

sevginin gücünden bahsetti, yaflad›¤› mutlu anlar› dinleyicilerle

paylaflt›.

Konferansa efli Erdo¤an Tanaltay’la birlikte kat›lan Suna
Tanaltay birlikte gerçek sevginin canl› örne¤ini kan›tlar
gibiydiler. 
Tanaltay  çifti, "Gençlik sevgidir ve sevgi emek ister" cümlesinin alt›n›
çizerek geliflen bir yandan teknolojiye ayak uyduran gençlerin bir
yandan da gerçek sevgiyi  göz ard› etmemesine de¤indi. 

Suna Tanaltay konferans›n sonunda kitaplar›n› imzalad›.

Üniversitemizde Orhan Bursal› ile bir söylefli

gerçeklefltirildi.Yirmi y›ld›r gazetecilikle

u¤raflan ve gazeteci kimli¤iyle her zaman ön

planda olan Orhan Bursal›; bilim gazetecili¤i

üzerine ülkemizde uzmanlaflma imkan›

bulunmad›¤›n›, bunun ülkemizin bilimle çok

yak›ndan ilgilenmemesinin bir sonucu

oldu¤unu vurgulad›. 

Türkiye’nin bilim politikalar›ndan bahseden Orhan Bursal›, ülkemizin
tarih süreci içerisinde bilimle aras›n›n oldukça zay›f oldu¤unu,
Türkiye’nin geçmiflte bilinçli bilim politikalar› gelifltiremedi¤ini
belirterek, medyan›n bilimi sadece sansasyonel yönleriyle inceledi¤ini
ve bilimi ilginç k›labilmek için onu kendi bulvar›ndan kopart›p
ola¤anüstü birfleyler yaratan bir konuma yükseltmeye çal›flt›¤›n› ifade
etti. Bursal›, ülkemizde siyasetçilerin bilimi kendi siyasi uygulamalar›
içerisinde ülke yarar›na kullanmad›¤›n› söyledi.

Sevgi Emek ‹ster

Orhan Bursal› ile Söylefli
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Ulusal Sinema Ak›m›’n›n kurucusu, usta yönetmen Halit Refi¤
"Ustalara Sayg›" konulu söylefliler dizisine konuk oldu. Refi¤; genç
meslektafllar›na "hayat›n gerçekleri olan zorluklar›n, engellerin ve
yokluklar›n azim ile afl›labilir" dedi.

“Ustalara Sayg›” konulu söylefliler dizisinin bu ayki konu¤u, Ulusal
Sinema Ak›m›’n›n kurucusu, yönetmen Halit Refi¤ oldu. Gerçekleflen
söyleflide önce ‹letiflim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
araflt›rma görevlisi Elif Akçal› taraf›ndan haz›rlanan yönetmenin
yaflam›ndan ve sinemaya kazand›rd›klar›ndan kesitler sunan bir
belgesel film gösterildi. 

Halit Refi¤ konuflmas›na gelece¤in sinemac›lar›na kendi hayat›ndan
kesitler vererek bafllad›. Refi¤, konuflmas›ndan 1951 y›l›nda Necip
Erses Stüdyosu’nda bafllayan ç›rakl›k döneminden ve bu temel
e¤itimin öneminden, ustalarla bilgi edinmek amaçl› kurdu¤u iletiflimin
kendisine katt›klar›ndan bahsetti. 

Ulusal Sinema Ak›m›na da de¤inen Refi¤, bu ak›m›n aç›l›m›nda;
manevi, kültürel bir boyutun bulundu¤unu, Türk filmlerinin eskiden
de, flimdi de teknoloji ve kapitaldeki eksikli¤i, bu manevi ve kültürel
boyut ile kapatarak pek çok yabanc› filmden daha fazla tercih
edildi¤ini de sözlerine ekledi.

Usta diyor ki:
“Zorluklar, engeller, yokluklar azimle afl›l›r"

‹çimizdeki Lideri Ç›karmaya Geldi
“Sar›l› Kasetler”

Dr. Frank Cardelle 
Tam 30 y›ld›r Kuzey Bat› Amerika
topluluklar›ndan aborjin topluluklar›na,
K›z›lderililerden Avrupal›lara kadar
binlerce kifliyle kendileriyle iç iletiflime
nas›l geçilece¤i konusunda konferanslar
veren Dr. Cardelle, doktora çal›flmas›n›
bütünsel t›p üzerine yapt›. 
Zürih Gustave Jung Enstitüsü, Kaliforniya Esden
Enstitüsü'nde ve Kanada'da Gestalt Enstitüsü'nde
gestalt terapisi üzerine de çal›flmalar› olan Dr.
Cardelle'in kitaplar› dokuz ayr› dile çevrilmifltir.
En son ç›kan Gölgeden Ifl›¤a adl› kitab› Türkçe'ye
çevrilen Dr. Cardelle, alt› saat süren atölye
çal›flmas›nda ö¤rencilere iç görü, sessizlik,
dinleme, görmeden görme, duymadan duyma
gibi yöntemlerle iç iletiflim, kendi içimizdeki
önderi bulma deneyleri yaflatt›.

Psikolog Dr. Frank Cardelle geçti¤imiz
kas›m ay›nda Kadir Has Üniversitesi'nin

halkla iliflkiler, reklamc›l›k ve iletiflim
bölümü ö¤rencilerine "içinizdeki liderle
buluflmak" konulu iki gün süren atölye

çal›flmas› yapt›. Çal›flmadan ak›lda kalanlar›
fliirsel bir anlat›m sunuyoruz.

"‹letiflim her fley".. 
Geri dönüfllerimizde tahripler olmas›n.

Keflkeler olmas›n sar›l› kasetlerde, 
Bafla sar›lmayal›m..
Bafltan almayal›m

Sahneler ayn› kalsa da
Biz geri dönmeyece¤iz geriye..

Sen de bugün sadece bugün kendini düflün. ‹ç aynanda kendine bak,
burçlar›nla bar›fl, günefline karfl› dürüst ol ve baflka y›ld›zlar oldu¤unu da

unutma!
Bir mevsim ol bugün... Sen sonbahar ol bir tercih yap, ben k›fl olup çekeyim

ellerimi ayaklar›m› takvimlerden..
Hepimiz kendimize dönelim.
Daha sonrada birbirimize..

Ama yüz yüze, kalp kalbe ve el ele olal›m hep!!!
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Ulu Önder Atatürk’ü ölümünün 66. y›ldönümünde özlemle and›k.
Kadir Has Üniversitesi Atatürk Büstü önünde saat 09:05’de bayra¤›n
yar›ya indirilmesi ve sayg› duruflu ile bafllayan anma toplant›s› Kadir
Has Üniversitesi Haliç Salonunda Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Erol
Üçdal’›n konuflmas› ile sürdü. Prof. Dr. Üçdal konuflmas›nda Ulu

Önder’in askeri, siyasi liderli¤inden ve reformcu kiflili¤inden söz etti.
Ayr›ca Atatürk’ü anlaman›n, devrimlerini anlamak ve özümsemekle
olaca¤›n› belirten Prof. Dr. Üçdal, Ata’n›n gençli¤e ve e¤itime verdi¤i
önemi vurgulad›. 

Etkinlikte, Kadir Has Üniversitesi Türk Sanat Müzi¤i Kulübü
Ö¤rencileri, Atatürk’ün sevdi¤i flark›lar› seslendirdiler. Ard›ndan
kürsüye gelen Ö¤retim Görevlisi Abdülkadir Özçelik konuflmas›nda,
Atatürk’ün tarihteki önemini belirtirken, çok yönlü önderli¤inden,
humanist kiflili¤inden ve devrimlerinden bahsetti. Atatürk Devrimlerini
ayd›nlanma devrimleri olarak niteleyen Özçelik, devrimlerin baflar›s›n›n
ve devaml›l›¤›n›n Türk Halk›n›n ihtiyaçlar›yla örtüflmesinden
kaynakland›¤›n› belirtti. Özçelik, ayr›ca Ata’n›n düflünce özgürlü¤üne,
bilime, kültüre ve sanata verdi¤i öneme de¤indi.  

Anma etkinli¤i hep birlikte söylenen Onuncu Y›l Marfl› ile son buldu.

Türkiye Üniversiteleraras› ikinci lig müsabakalar›na kat›lan
Üniversitemizin Basketbol tak›m› A Grubu flampiyonu olmufl ve

Genel Klasman’da ‹stanbul Bölgesi ‹kincisi olarak Birinci Lige
yükselmifltir.

10 Kas›m Atatürk’ü Anma Etkinli¤i

Kadir Has Üniversitesi Cumhuriyet Kupas› Kürek Yar›fllar›n›n ‹kincisi,
Kadir Has Üniversitesi önünde bulunan 1200 m.lik Haliç parkurunda,
10 kulüp ve 6 üniversite tak›m›n›n toplam 145 sporcusunun kat›l›m›
ile gerçeklefltirildi. 

Yazdan kalma güneflli bir günde yap›lan yar›fllarda, Kürek Federasyonu
Baflkan› Çetin Öztürk, konuflmas›nda Kadir Has Üniversitesine; gerek
burs ile, gerek branfl açarak, gerekse yar›fl organize ederek kürek
sporuna verdi¤i destekten dolay› teflekkür etti ve "Geçti¤imiz y›llarda
baflar›l› kürekçilerimiz burs verildi¤i için ABD’ne gitmek zorunda
kal›yorlard›. Oysa flimdi Kadir Has Üniversitesi spor bursu ile Türk
Gençli¤ine spor hayatlar›n› e¤itimle paralel olarak sürdürme imkan›
sa¤l›yor." dedi. 

Kulüpler kategorisinde 4, Üniversiteler kategorisinde 3 tekne s›n›f›nda
yap›lan toplam 18 yar›fl sonunda elde edilen birincilikler baz al›narak
yap›lan de¤erlendirme neticesinde Kadir Has Üniversitesi Cumhuriyet

Kupas›n› Üniversiteler Kategorisinde  Marmara Üniversitesi, Kulüpler
Kategorisinde Befliktafl kazand›. Yar›fllar sonras› Kadir Has Üniversitesi
Cibali Salonunda yap›lan madalya töreninde ilk üçe giren sporculara
madalyalar› verilirken, tüm kat›l›mc› sporculara birer kat›l›m belgesi
verildi. Sonucu belirsiz kalan 1. Cumhuriyet Kupas›n› ise Denizcilik
‹flletmeleri Kulübü’nün kazand›¤› aç›kland› ve kupa Federasyon baflkan›
Öztürk taraf›ndan Kulüp Baflkan›na verildi. 

Kadir Has Üniversitesi Üniversiteli Bayanlar 4 x s›n›f›nda 1.lik,
Üniversiteli Hafif Kilo Ekekler 1 x s›n›f›nda 3.lük , Üniversiteli Erkekler 1
x s›n›f›nda 4.lük ve Üniversiteli erkekler 4 – s›n›f›nda 5.lik elde etti.

Üniversitemiz Basketbol Tak›m›ndan Gelen
Büyük Baflar›...

Kürek Sporunda Müjdenin Heyecan› ‹le:
Üniversitemiz Cumhuriyet Kupas› Kürek

Yar›flmalar›nda ‹kinci Oldu
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Ö¤renci Klüpleri ve
Etkinlik



Funda Karada¤
Berrak  Köten

onalt›

Haberler

Hazine Eski Müsteflar› Dr. Mahfi E¤ilmez taraf›ndan "Türk
ekonomisinin Yönü" bafll›¤› alt›nda bir konferans verildi. 

Dr. E¤ilmez, Türk ekonomisinin yönü hakk›nda uzun vadede
tahminler yapman›n çok do¤ru olmayaca¤›n› vurgulayarak,
önümüzdeki dönemde ülkenin kaderini etkileyecek 2 önemli faktör
üzerinde durdu: AB ile iliflkiler ve IMF Program›.

E¤ilmez 17 Aral›¤› ne olumlu ne de olumsuz olarak de¤erlendirdi¤ini,
ama Türk halk›n›n paras›n› dolara ve borsaya yat›rmas›ndan dolay›
karar› olumlu  alg›lad›¤›n›, bu alg›laman›n da tam üyeli¤e giden yolda
Türkiye’nin daha emin ad›mlarla ilerlemesine neden olaca¤›n› belirtti.

E¤ilmez konuflmas›n› Türkiye’nin kendi ayaklar› üzerinde durmas›n›n
öneminden bahsederek bitirdikten sonra; aralar›nda Mithat Bereket’in

de bulundu¤u çok de¤erli konuklar›n, ö¤retim üyeleri ve
ö¤rencilerimizin  sorular›n› alarak konferans› noktalad›.

Özellikle internet ortam›ndaki herhangi bir web sitesinden izinsiz olarak al›nan bir yaz›n›n hukuki yönden yarg›lanabilir olmas› için ne gibi hususlar›n
göz önünde bulunmas› gerekti¤i üzerinde durdu. Yaz›l›, görsel ve iflitsel kitle iletiflim araçlar›n› sadece elefltiri maksad›yla kullanan kifliler hakk›nda
ceza verilmedi¤ini vurgulad›. Yeni düzenlenen TCK’ya göre bas›n kanunundaki görsel, yaz›l› ve iflitsel yay›n organlar›ndaki uygulamalar›n ve
kanunlar›n art›k elektronik ortamda da geçerli olaca¤›n› aç›klad› ve sorular›n cevapland›r›lmas›yla konferans sona erdi.

Avukat Fikret ‹lkiz,  Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤rencilerine " Bas›n ve

‹fade Özgürlü¤ü " konular›n› içeren bir konferans verdi. Konferansa Türkiye ve

dünyada bas›n hukuku hakk›nda bilgi vererek bafllayan ‹lkiz, hala belli bir düzene

sahip olmayan internet ortam›ndaki yay›n hukukunun nas›l yürürlü¤e girebilece¤i

konusunda analizler yapt›.

Türk Ekonomisinin Yönü

Fikret ‹lkiz Konferans›

‹stanbul Proje Yönetim Derne¤i’nden Dr. Faruk Budak, ö¤retim
üyelerine ve ö¤rencilere proje yönetiminin içeriklerini anlatan bir
konferans verdi.
Say›n Budak kat›l›mc›lar›; projelerde baflar›s›zl›k nedenleri, Proje
Management Institution’un (PMI) M‹SYONU, ‹stanbul Proje Yönetim
Derne¤i’nin kapsam›, proje yönetiminin önemi ve ne ifade etti¤i, proje

ve program aras›ndaki farklar konusunda bilgilendirdi ve proje
yönetiminde baflar›s›zl›k nedenleri; standart hale gelmifl ve süreçleri
belirlenmifl bir proje yönetim metodolojisinin uygulanmay›fl›, global bir
rekabet ortam›n› olmas›, kültürel farkl›l›klar,  kötü tan›mlanan hedefler
ve ihtiyaçlar gibi birkaç örnekle sonuçland›rd›.                                  

Proje Performans Yönetimi



Bu
ke

t 
C

en
gi

z
Si

ne
m

 K
ar

ak
ay

a
Ö

m
er

 F
ar

uk
 Ö

zc
an

Sanat

on
ye

di

Kadir Has Üniversitesi Amerikan Kültür ve
Edebiyat› Bölümü’ne konuk olarak gelen ‹stanbul
Teknik Üniversitesi ö¤retim üyesi, tarihçi Dr.
Steven Richmond, özel ilgi alan› olan Amerikal›
yazar Henry David Thoreau hakk›nda dia gösterisi
eflli¤inde konuflma yapt›. 

Dr. Richmond, Thoreau’nun "Walden" adl› yap›t›yla ilgili
konuflmas›nda kendi do¤up büyüdü¤ü Walden Gölü yak›nlar›ndaki
kasaban›n izlenimlerini, çekti¤i foto¤raflardaki imgeleri Thoreau’nun
yap›t›ndan al›nt›larla sundu. Richmond, yap›tta gölün derinlik, sadelik
ve fliirsel güzellik gibi kavramlar› sembolize etti¤ini söyledi.
"American Literature from 1820-1860" adl› dersin kapsam› alt›nda
yap›lan etkinlikte, 14 ciltlik Walden eseri derinlemesine incelemek için
uzun y›llar harcam›fl olan Dr. Richmond bu özel ilgisini ö¤rencilerle
paylaflm›fl olmaktan memnun oldu¤unu belirtti.

Çeviri kültürel bir al›flverifltir
Geçti¤imiz ay edebiyatç› Dr. Ed Foster da bölümün konuklar›
aras›ndayd›. Talisman Dergisi’nin editörü, fliir ve elefltiri alan›nda 23
kitab›n yazar› Foster, ö¤rencilerle yapt›¤› söyleflide fliir çevirisi ve çeviri
sorunlar›ndan bahsetti. Gösterdi¤i dialarla, fliirlerin, çevirilerinin
okumalar› ve yanl›fl okumalar›n› görsel bir zemin üzerinde de tart›flan
Foster, çevirinin bir kültürün perspektifinin, di¤er kültürün
perspektifine çevirisi oldu¤ununun alt›n› çizdi. 

Kültürel bir al›flverifl olarak çeviri sürecini tart›flan Foster, bu ba¤lamda
Viktorya Dönemi’ndeki Oryantalizm söylemini anlatt›. 19. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda fiikago Dünya Fuar›’ndan sonra ABD’de özel bir Türk
modas› bafllad›¤›ndan evlerde bir Türk odas› döflendi¤inden bahseden
Foster konuflmas›n›, dili kültürel özelliklerle çok fazla örülü oldu¤u için
çevirisi neredeyse olanaks›z olan baz› post-modern fliir örneklerinden
bahsederek tamamlad›.

Türk fliirinin konumu özel
Bölüm, son olarak Türk edebiyat›n›n uluslararas› ölçekte tan›nmas›
aç›s›ndan çok önemli bir projeye imza atm›fl olan Murat Nemet
Nejat’› a¤›rlad›. Nejat bölüm ö¤rencileriyle, tamamlamak için befl y›l
harcad›¤› "Eda: An Anthology of Contemporary Turkish Poetry" adl›
çal›flmayla ilgili konufltu. Nejat, sohbet s›ras›nda ‘Eda’n›n "fliir ve
makalelerin çevirisi oldu¤u kadar dilin de çevirisi" oldu¤unu söyledi. 
Nejat, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›ndan 1990’lara kadar 20.
yüzy›l boyunca Türkiye’de kendi vezin tekni¤i, dünya görüflü ve
duyarl›l›¤›yla özgün bir fliir varl›¤›n›n olufltu¤unu söyledi. ‹kinci yeni
ak›m›ndan bahseden Nejat, bu ak›ma dahil flairlerin yay›n organ› olan
Papirüs Dergisi’nde Cemal Süreyya, Ece Ayhan ve Ahmed Arif gibi
flairlerin yanyana yer alm›fl oldu¤unu belirterek, bunun Türk fliirinin
özgün yap›s›n›n en iyi örneklerinden biri oldu¤unu söyledi.
Nejat,  Türk fliirinin özelliklerinin Türk dilinin do¤as›yla aras›ndaki

ba¤lant›dan bahsetti. Nejat, ‘Eda’n›n en baflta ‹stanbul’la ilgili bir fliirler
derlemesi oldu¤unu belirtirken, ‹stanbul’un çok-kültürlü, çok-dinli
kimli¤inin kültür, sanat ve fliir üzerindeki etkilerini anlatt›.

Mine Tamay, ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi Y. Resim Bölümü Prof. Dr. Adnan Çoker
Atölyesi’nden mezun oldu. Birçok ödül alan
sanatç›n›n eserleri, yurtiçi ve yurtd›fl›nda özel ve
resmi koleksiyonlarda, Uluslararas› Olimpiyat
Müzesi’nde bulunmaktad›r. Çoker, Kadir Has
Üniversitesi’ndeki bu sergisi 25. kiflisel sergisidir.

Amac›n›n evrensel de¤erlerle ça¤dafl düzeyde kiflisel bir senteze
varmak oldu¤unu söyleyen sanatç›, bu sergisinde geleneksel objeleri
ve de¤erleri de ele alarak resimlerinde ‹stanbul Bo¤az›’ndan
görüntülere yer vermifltir. Tamay, sanat çal›flmalar›n› atölyesinde
sürdürmektedir. Sergi 21 Ekim- 17 Kas›m 2004 tarihleri aras›nda
sanatseverlerle bulufltu.

“O Göl Derin, Sade ve Güzeldir“

Mine Tamay Resim Sergisi

Üniversitemizde sergi açm›fl olan ressam Defni Sofuo¤lu ve Hülya
Sayal›o¤lu’nun haberlerini önümüzdeki say›da bulabilirsiniz.
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Ö¤renci Klüpleri ve
Etkinlik

Kadir Has Üniversitesi Uni-Social Club’›n düzenledi¤i
"Levent Yüksel ile Bas Sohbetleri" adl› panelde
sanatç› Levent Yüksel ö¤rencilerin alk›fllar› ve yo¤un
ilgisi ile karfl›laflt›. Sanatç›, konuflmas›na bas çalmayaa
nas›l bafllad›¤›n› anlatarak bafllad›.

Eskiyi savunanlardan biri oldu¤unu belirten sanatç› Yüksel, kimi zaman
konuflmas›n›n aralar›na çald›¤› parçalar ve esprili sözlerle panelin renkli
geçmesini sa¤lad›. Söylefli sonunda Levent Yüksel bas gitar eflli¤inde
ö¤rencilerle sevilen parçalar›n› söyledi

Nev, Kadir Has Üniversitesi’nde hayranlar›yla bulufltu. Kadir Has
Üniversite’nde Nev ile müzik dolu ve e¤lenceli bir söylefli gerçekleflti.
Söyleflide, önce kendinden bahseden Nev, müzi¤e ilkokul y›llar›nda
mandolinle bafllad›¤›n›, bunu ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakülte’sinde
okurken gitar›yla para kazanmas›yla önce sadece çald›¤›n› ard›ndan
flark› söylemek ve beste yapman›n geldi¤ini söyledi.

Nev’in amac›n› "Çok para kazanmak de¤il, flark›lar›m›n insanlara
ulaflabilmesi" dedi.. Ad›n›n Nevzat’›n k›saltmas› oldu¤unu söyleyen
flark›c› gelen sorular› yan›tlad› ve müzik piyasas›ndan bahsederken
karmafl›k iliflkilerin etkili oldu¤unu vurgulad›. 

Alternatif tarz›yla as›l
ç›k›fl›n› ikinci kasetinde
yapan flark›c› "Biz baz›lar›
gibi çocuk flark›lar›
yapm›yoruz, sa¤lam ifller
yap›yoruz" diyerek
meslektafllar›na at›fta
bulundu. Sanatç› söyleflinin
sonunda istek flark›lar›yla
ö¤rencileri coflturdu.

Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nün
düzenledi¤i "Ulusal E¤itim, Kültür ve Küreselleflme"
bafll›kl› panelde, Prof. Dr. Oktay Sinano¤lu Avrupa
Birli¤i’nin Türkiye’ye karfl› uygulad›¤› politikan›n
yanl›fll›¤›n› vurgulad›. 

Türkiye’nin yasa ç›karma konusunda, nüfus fazlal›¤› sayesinde söz
sahibi olabilece¤inin alt›n› çizen Sinano¤lu, Türkiye’nin, bu  yüzden
AB’ye al›nm›yor olabilece¤ine dikkat çekti. Konferans sonras› kitaplar›
sat›fla sunulan Sinano¤lu, kat›l›mc›lar›n  kitaplar›n› da imzalamay› da
ihmal etmedi.

Levent Yüksel ‹le Bas Sohbetleri

NEV: "Biz Sa¤lam ‹fller Yap›yoruz"

"Kalabal›¤›z diye AB’ye al›nm›yoruz"



“Bilgisayarla 35 Y›l Önce Tan›flt›m“
“Üniversitede flimdiki gibi bir bilgisayar, internet gibi 
teknolojik geliflmeler yoktu. Herfleyimizi kütüphaneden elde etmeye
çal›fl›rd›k. 1969’da matematiksel istatistik üzerine araflt›rma yapmak için
‹ngiltere’ye gitmifltim. ‹lk kez orada bilgisayarla tan›flt›m. 
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Mutluluklar liman›nda tekneniz aborde olsun...
Tok bir sesi var. fiark› söylese Türk müzi¤ine gidecek kadar bas bir ses
tonu bu. Bize, gençli¤inde okul korolor›nda söyledi¤ini bile itiraf etti.
Yüzmeyi seviyor, tenis ve masa tenisi oynuyor. Ama onun as›l tutkusu
"deniz." Bir tutku ki bu, liseyi deniz harp okulunda okuma karar› bile
ald›rt›r ona. Ailesi karfl› ç›kar çünkü ‘üç evin tek o¤ludur’, delikanl›y›
yat›l› okula vermek istemezler. Tam flimdi burada sizlere, yedek
subayl›¤›n› Deniz Kuvvetleri’nde yapmas›n›n denize olan tutkusunu
giderdi¤ini söylemek isterdik, hay›r tam tersi oldu. "Dostum" adl›
teknesi Bodrum Marinas›’nda ba¤l› kendisiyle seyre ç›kacak kaptan›n›
bekliyor. Kaptan›n ad› m›? Prof. Dr.Erol Üçdal. Sohbetemiz esnas›nda
Kadir Has Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan› ve
Rektör Yard›mc›s› Üçdal’›n gözleri sürekli Haliç’i izledi, geçen
teknelere bak›yordu. Gökten üç tane dal düfltü. Biri Dostum’a, biri
Haliç’e biri de size... 

Babam›n arabas›n› çalard›m 
"Lise ça¤lar›nda babam›n arabas›n› çalar kullan›rd›m. O
günden bugüne kadar araba merak›m hala var
ve de arabalar›ma iyi bakar›m. Her hangi bir
yerinden t›k gelse, o gün servise götürürüm.
Çünkü kafam›n sakin olmas› laz›m. Biraz
h›zl› araba kullan›r›m ve bundan dolay› her
zaman arabam›n lastiklerini yenilerim. ‹ki
sene Ford arabam vard› ama Ford’un
dizeli olmad›¤› için Peugeot ald›m."

Bizim zaman›m›zda randevusuz hoca
görülmezdi
Eskiden hocalarla temas biraz zordu. Bir
hocam›z› görmek istiyorsak, bir hafta
öncesinden randevu al›rd›k. fiimdi ise
odalar›m›z›n kap›lar› ö¤rencilere sonuna
kadar aç›k. Ö¤renciler istedi¤i an gelip
sorunlar›n› dile getirebiliyorlar. Sorunlar›n›
çözmek için de elimizden gelen gayreti sarf
ediyoruz. Biz bunu yaflayamad›k." 

Bilgisayarla 35 y›l önce tan›flt›m
"Üniversitede flimdiki gibi bir bilgisayar, internet gibi teknolojik
geliflmeler yoktu. Herfleyimizi kütüphaneden elde etmeye çal›fl›rd›k.
1969’da matematiksel istatistik üzerine ‹ngiltere’ye gitmifltim. ‹lk kez
orada bilgisayarla tan›flt›m. Türkiye’deki hocamla yaz›flarak konumun
de¤ifltirilmesini istedim ve orada bilgisayar e¤itimi ald›m. Türkiye’ye
döndü¤ümde ‹stanbul Üniversitesi’ne bilgisayar girmiflti ama yaln›z

üniversite s›navlar›n› merkezi sistem yapmak için kullan›l›yordu.
1974’e kadar burada görev yapt›m. Ayn› y›l üniversite

s›navlar› Ankara’ya aktar›l›nca bilgi ifllem merkezi
üniversite hizmetine devredildi. Böylece bilgisayarlar›
e¤itim amaçl› kullanmaya bafllad›k. Asistanl›¤›mda bu
merkez iktisat fakültesine ba¤l›yd› ve matematik istatistik
kürsüsü ilgileniyordu. Merkezin 1983-90 y›llar› aras›nda
müdürlü¤ünü yapt›m." 

fiimdiki ö¤renciler haz›ra al›flm›fl
"fiimdiki gençleri, bizlerle k›yaslad›¤›mda onlar› çok flansl›
buluyorum. Bugün her üniversitede hemen her ö¤renciye

bir bilgisayar veriliyor. Bizim zaman›m›zda böyle haz›r
program paketleri yoktu. Doktora, doçentlik
tezlerimin programlar›n› kendim yazd›m.
Hat›rl›yorum, 1975’de bir hocam›z Urfa Tüneli’nin
jeodezik çal›flmas›n› yapm›flt›. Tünelin jeodezik ve
topografik etüt çal›flmas›nda 1200 noktada ileri-
geri kestirmeler alm›fl. Tüneli hangi noktadan
kazmaya bafllayacak, hangi noktadan girifl yapmak
laz›m ve nas›l yapmal› ki milyonda bir hata ile iki
taraftan aç›lan kanal birleflebilsin? -çünkü ayn›
noktada e¤er hafif bir sapma su debisine ba¤l›
olarak tüneli patlatabilir- gibi verileri bize getirdi.
Biz oturduk, program› yazd›k ve çal›flt›rd›k. Ama
flimdi gençlerin önünde her imkan var, ama
ö¤renciler haz›ra al›flm›fl. Bu yüzden kendi

bulufllar›n› pek ortaya koyam›yorlar." 



Son on y›ld›r ö¤renciler birbirini sevmiyor
"Arkadafll›k derseniz e¤er, o zaman ki arkadafll›k flu an yok. 40 y›ll›k
meslek hayat›m›n son 10 senesinde ö¤rencilerin birbirlerine karfl› 
sevgisinin ve sayg›s›n›n azald›¤›n› görüyorum. Buna sebep ideolojik
görüfller ya da yaflant›s›n›n getirdi¤i zorluklar olabilir. Biz de yaflad›k
baz› zorluklar, ama hiçbir arkadafl›mla b›rak›n kavgay› bir sürtüflmem
bile olmam›flt›r. Anlaflmazl›k oldu¤unda bile kavgayla de¤il, tart›flarak
hallederdik. 

Ö¤renci iken para s›k›nt›s› çekmifltim
"‹stanbul Üniversitesi’nde 15 sene yöneticilik yapt›m. Ö¤rencisi,
memuru, çal›flan› kimin sorunu olursa olsun, yönetici s›fat›yla u¤rafl
verirdik. Kimseye kap›m› kapamam›fl›md›r. Ayn› flekilde herkesin
sorununu dinlerim. Bunun çok ac›s›n› gördüm. Ö¤renci iken derdimi
anlatacak kimse bulamad›m. Ö¤rencili¤imin ilk y›llar›nda paras›z, bir ay
kendi kendimi idare etme zorluklar› yaflad›m. Ben ö¤rencilerime

söylüyorum: "Paran›z bitse bile, gelin isteyin ve hiçbir flekilde
sorununuzu kendi kafan›zda çözmeye çal›flmay›n." Çünkü
çözemedikleri takdirde psikolojik olarak y›k›l›yor. Ondan dolay› dinler
çözmek için de çaba sarf ederim. Çözemedi¤im flimdiye kadar pek bir
fley olmad›."

Matematikçiden iktisatç›, iktisatç›dan matematikçi olmaz
"Matematik Bölümü’nden sonra ‹ktisat’a devam ederken, sene
sonunda final s›nav›na giriyorum. ‹ktisat hocam s›nav ka¤›d›m› okumufl
ve beni ça¤›rd›. Ben de yan›na gittim. Bana ‘‹yi yazm›fls›n  çok güzel de
flu alt›ndaki ibareyi niye koydun?’ dedi. Ka¤›d›m›n sonuna
"matematiksel olarak flöyle gösteririz" demifl ve befl sat›rda
matematiksel ifadeyle göstermifltim. Kendisine ‘Konular› anlayabilmem
için evvela onlar›n matematiksel modelini düflünürüm’ diye yan›t
vermifltim. Hocam da bana ‘sen hocanla ayn› kafadas›n’ dedi, çünkü
hocam Prof. Dr. Emin Altan, bir gün ‹ktisat Fakültesi’nin Yönetim
Kurulu Toplant›s›’nda "matematikçilerden çok güzel iktisatç› olur ama,
iktisatç›lardan matematikçi olmaz" demifl. 

Dersimiz: "Laf yok matematik var"
"Herfleyi matematiksel olarak düflünür, sonra da onu matematiksel
model haline getirirseniz, çözümünü çok daha kolay yapar,
karfl›n›zdakilere de daha kolay anlat›rs›n›z. Çünkü burada laf yok
matematik var. Matematik bir metod ve bu metodu iktisata
uygulayacaks›n›z. Ben de her fleyi matematiksel metod haline getiririm.
Ö¤rencilerin sorunlar›ndan tutun da, herhangi bir aç›klama yaparken

de ayn›d›r. Bu bana bir flevk veriyor. Çünkü matematiksel düflünce bir
mant›kt›r. Herfleyden evvel, mant›kl› hareket etmesini
ö¤renebiliyorsunuz. Matematik bir bilim dal›. Ayn› zamanda da bütün
bilim dallar›n›n metodudur, matemati¤i bütün bilim dallar› kullan›r. 

Örne¤in, siz çizme almak istiyorsunuz. Bir talebiniz var ve bu talebinizi
çizmenin fiyat›, modeli, modas› gibi de¤iflkenler etkiler. Bir çizme için
üç tane de¤iflken sayd›m. Bir çizme talebi üç tane de¤iflkenin
fonksiyonunu oluflturur. Buna da "çok de¤iflkenli fonksiyon" denir.
Eskiden iktisatç›lar "fiyat de¤iflsin, di¤erleri sabit kals›n, ona bakal›m"
diyorlard›. Ama fiyat yükselse bile talep ediliyor. Çünkü, modeli
güzeldir ya da mevsimine göre ç›kar›lm›flt›r. Kifli be¤enir, bu ürünü
talep eder ve al›r. Fiyat de¤iflse de, di¤erleri sabit kalsa ona göre talep
art›yor ve onlarda de¤ifliyor. ‹ktisad›n kural›; "mal›n fiyat› artarsa talep
düfler", fakat böyle bir fley olmuyor, çünkü fiyat›n d›fl›nda di¤er
de¤iflkenlerin tesirini de göz önüne almak gerekir.

Her yeni sene geçmifl senenin bilançosunu yapar›m 
"Her yeni seneye girmeden bir hafta önce, geçmifl senenin
bilançosunu yapar›m. Sevmedi¤im olaylar varsa, bu olaylar› yeni
senede yapmama gayretine girerim.Yeni seneden arta kalan
yapamad›¤›m baz› isteklerim varsa, onlar› bu yeni senede yapmak
isterim. Dünya ve Türk toplumu 2005’de isteklerinin tümüne
ulafls›nlar diliyorum. 2005 herkese sa¤l›k ve baflar› getirsin. Türkiye’nin
Avrupa Birli¤i’ne müzakerelere bafllamas›n› ve müzakeresinin
k›salt›lmas›n› istiyorum. 

2 bin tane çocu¤um var
Kadir Has Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Erol Üçdal 8 May›s
1949’da Bursa’da do¤du. Bursa Erkek Lisesi’nde okudu. 1965’de
‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Jeofizik Bölümü’nden
mezun oldu. Ayn› üniversitenin Fen Fakültesi’nde Uygulamal›
Matematik kürsüsünde asistanl›k yapt›. Ard›ndan ‹ktisat Fakültesi’ni
bitirdi ve ayn› fakülteye  asistan olarak geçti, doktor, doçent ve
profesör ünvanlar›n› ald›. ‹stanbul Üniversitesi’nden yedi y›l önce kendi
iste¤iyle emekli olup, ayn› y›l Kadir Has Üniversitesi’nde göreve
bafllad›. Üniversitenin kuruluflundan itibaren kurucu Dekan ve kurucu
Rektör yard›mc›s› olarak devam Prof. Dr. Üçdal, bu y›l akademik
hayatta 40. y›l›n› doldurdu. Çocu¤u yok, bütün ö¤rencileri için "onlar
benim çocuklar›m, 2 bin tane çocu¤um var" diyor. Ö¤lenleri onu
ö¤rencileriyle koridorlarda görmezseniz bilin ki Haliç’in k›y›s›nda
yürüyordur...

"Lise ça¤lar›nda babam›n arabas›n› çalar
kullan›rd›m. O günden bugüne kadar
araba merak›m hala var ve de arabalar›ma
iyi bakar›m. Her hangi bir yerinden t›k
gelse, o gün servise götürürüm. Çünkü
kafam›n sakin olmas› laz›m. Biraz h›zl›
araba kullan›r›m ve bundan dolay› her
zaman arabam›n lastiklerini yenilerim. ‹ki
sene Ford arabam vard› ama Ford’un
Dizeli olmad›¤› için Peugeot ald›m."

Bizim zaman›m›zda randevusuz hoca
görülmezdi

Eskiden hocalarla temas biraz zordu.
Bir hocam›z› görmek istiyorsak, bir
hafta öncesinden randevu al›rd›k. fiimdi
ise odalar›m›z›n kap›lar› ö¤rencilere
sonuna kadar aç›k. 
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Ö¤renci Klüpleri 
ve Etkinlik

Kadir Has Üniversitesi taraf›ndan düzenlenen geleneksel "Haliç, Fener,
Balat ve Ayvansaray Foto¤raflar›" konulu foto¤raf yar›flmas›n›n
sonuçlar› belli oldu. Birçok üniversiteden kat›l›mlar›n oldu¤u yar›flmada
birincili¤i Sabriye Çelik ( Marmara Üniversitesi), ikincili¤i Berkan Ünsal
(Kocaeli Üniversitesi), üçüncülü¤ü ise Zafer Önel (Kadir Has
Üniversitesi) kazand›.

Yar›flmada mansiyon ödülü kazanan yar›flmac›lar ise: U¤ur Ünnü
(Kadir Has Üniversitesi), fiule Töre (Kocaeli Üniversitesi), Sezen
Y›ld›r›m (‹stanbul Teknik Üniversitesi).

Ödüllerini Rektör Dan›flman› Yard. Doç. Dr. Serhan Oksay’›n elinden
alan yar›flmac›lar daha sonra hep birlikte hat›ra foto¤raf› çektirdiler.

Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz her dönem oldu¤u
gibi Ö¤renci Kulüpleri Baflkanlar› ile s›cak bir toplant› yapt›. 
Ö¤renci Kulüplerimize yönetim olarak büyük önem verdiklerini
söyleyen Y›lmaz, Ö¤renci Kulüplerine her türlü destekte
bulunacaklar›n› ancak onlar›n daha çok üreterek yönetimden talepte
bulunmalar› gerekti¤ini belirtti. S›ras›yla tüm Kulüplerin Baflkanlar› söz
alarak raporlar›n› sunup gerçeklefltirmeyi düflündükleri projelerden
bahsettiler. Toplant› yeni y›l dilekleriyle sona erdi.

Foto¤raf Yar›flmas›

Ö¤renci Kulüpleri Baflkanlar› ile 
S›cak Bir Toplant›

Gülben Ergen ve GFK TR Kamuoyu Araflt›rma fiirketi Müdür
Yard›mc›s› Elvan Oktar Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez
Kampüsünde düzenlenen "Sanatç› Alg›s›: Gülben Ergen" konulu bir
panelle ö¤rencilerimizle bulufltu. 

Gülben Ergen panelde ö¤rencilerimize kendisiyle ilgili
yapt›rm›fl oldu¤u kamuoyu araflt›rmalar›ndan ve Aynal› Oda
deneyinden bahsetti. Aynal› Oda deneyinde çeflitli yafl gruplar›ndan ve
çeflitli meslek gruplar›ndan on kiflinin toplanarak kendisi hakk›nda
yorumlar yapt›¤›n› anlatan Ergen, aynan›n arkas›ndan bu yorumlar›
dinleyerek, kendisiyle ilgili yap›lan bu objektif yorumlar› ö¤rencilerle
paylaflt›.

“Sanatç› Alg›s›: Gülben Ergen”
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"Ö¤rencilerimiz Yeni Y›la Stres Atarak Girdi"
Geçti¤imiz 24 Aral›k’da ö¤rencilerimize yönelik e¤lenceli bir yeni y›la merhaba partisi gerçeklefltirdi.  Kadir
Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü Girifl Holünde Uni Social Club taraf›ndan Redbull sponsorlu¤unda
"Stress Out Party" ismiyle yap›lan hareketli partide lazer showlar›, dans gösterileri ve dj performanslar›
sergilendi. Partide ö¤rencilerimiz doyas›ya dans ederek bütün streslerini att›lar.

Prof. Dr. Murat  Gülbaran
T›p  Fakültesi Dahili T›p

Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Anabilim Dal›na
Profesör olarak atanm›flt›r.

Di¤dem Algır
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okulu’na Okutman olarak

atanm›flt›r. 

Dr. Ahmet Kas›mhan
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

Fakültesi Uluslar aras› ‹liflkiler
Bölümü’ne Yard›mc› Doçent

olarak atanm›flt›r. 

Dr. Matthew Gumpert
Fen-Edebiyat Fakültesi
Amerikan Kültürü ve
Edebiyat› Bölümü’ne

Yard›mc› Doçent olarak
atanm›flt›r. 

Ilg›n Erdem
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

Fakültesi ‹ktisat Bölümü’ne
Araflt›rma Görevlisi olarak

atanm›flt›r. 

Nedim Çatl›
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okulu’na Okutman olarak

atanm›flt›r. 

Ayfle Hilal U¤urlu
Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç
Mimar›k ve Çevre Tasar›m›

Bölümü’ne Araflt›rma
Görevlisi olarak atanm›flt›r.

Ziyaettin Burç Maruflu
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler

Fakültesi Turizm
‹flletmecili¤i Bölümü’ne

Araflt›rma Görevlisi olarak
atanm›flt›r. 

Erhan Ero¤u
Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne
Araflt›rma Görevlisi olarak

atanm›flt›r.  

Bradley Albert Halverson
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okulu’na Okutman olarak
atanm›flt›r.

Aysegül Camgöz
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okulu’na Okutman olarak

atanm›flt›r. 

Graham Robert Johnston
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okuluna Okutman olarak

atan›flt›r.

Özlen Erk
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okulu’na Okutman olarak

atanm›flt›r. 

Joyce Hedda Mattthews
Yabanc› Dil E¤itimi Haz›rl›k
Okuluna Okutman olarak

atanm›flt›r.

Cemil Kaya
Rektörlük teflkilat›na

Güvenlik Amiri ve itfaiye
flefi olarak atanm›flt›r.




