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Doç. Dr. Özgür 
Orhangazi,  
Marie Curie Başarı 
Hikayesi’ne Aday 
Gösterildi

DIŞ POLİTİKA KAMUOYU ALGILARI 
ARAŞTIRMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI

K
has Türkiye Araştırmaları 
Merkezi’nin her yıl düzenli 
olarak gerçekleştirdiği Türk 
Dış Politikası Kamuoyu 

Algıları Araştırması’nın 2016 yılı 
sonuçları açıklandı. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın 
başkanlığında, Doç. Dr. Sinem 
Açıkmeşe koordinasyonunda, 
Türkiye’nin nüfus yapısını temsil 
eden 26 ilde 18 yaş üstü 1.000 kişi 
ile yüzyüze görüşülerek yaptırılan 
ankette, Türkiye’nin başta Suriye, 
ABD, AB ve Rusya ile ikili ilişkileri 
olmak üzere Türk dış politikasına 
yön veren gelişmeler hakkında 
sorular soruldu. Buna göre, halkın 
Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği 
desteğin geçen yıla nazaran arttığı 
gözlenirken, Suriyeli göçmenler 
sorunuyla ilgili konulara 
yönelik gösterilen olumsuz 
tavır ile Rusya’nın tehdit olarak 
algılanmasındaki ciddi artış dikkat 
çekti. Anket sonuçlarına göre, 
özel olarak Suriye ve Ortadoğu’ya 
yönelik politikalar ile genel olarak 
izlenen dış politika konularında 
Türkiye’yi başarısız bulanlar 
başarılı bulanlardan daha fazla. 

Anket çalışmasına katılan 

deneklere sorulan “Sizce Türkiye, 
mültecilere karşı nasıl bir politika 
izlemelidir” sorusuna katılımcıların 
yüzde 45,2’si “Göçmen alımına son 
verilmeli” derken, “Ülkeye gelecek 
göçmenlere sayı sınırı konmalı” 
cevabını verenlerin oranı ise yüzde 
28,5 oldu. 

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNE 
DESTEK

Ankete katılanların yüzde 58,2’si 
Türkiye’nin Suriye’de bir Rus 
uçağını düşürmesini desteklerken, 
yüzde 41,8’i ise desteklemediğini 
belirtti. Rus uçağının düşürülmesini 
destekleyenler, destekleme nedeni 
olarak yüzde 57,6 ile “Büyük 
devlet olduğumuzu gösterdik” 
derken, bu seçeneği yüzde 54,1 ile 
“Sınırlarımızı korumamız lazım” 
cevabı izledi. Birden fazla cevap 
verilebilen bu soruda Rus uçağının 
düşürülmesini desteklemeyenler 
ise yüzde 57,7 ile “Orantısız tepki 
verildiği” görüşünü öne sürerken, 
katılımcıların yüzde 27,3’ü ise 
Türkiye’nin haksız konumda olduğu 
için, yüzde 23,2’si ise Rusya’nın 
büyük bir devlet olması nedeniyle 
desteklemediklerini söyledi. 

Çalışmada Türkiye halkının 
Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine 
verdiği destekte artış yaşanması 
dikkati çeken bir diğer unsur 
olarak öne çıktı. 2015 yılında yüzde 
42,4 olarak çıkan Türkiye’nin AB 
üyeliğini destekleme oranı, bu 
yıl yüzde 61,8 olarak gerçekleşti. 
“Türkiye AB’ye hiçbir zaman tam 
üye olamayacak” diyenlerin oranı 
2015 yılında yüzde 47,6 olarak 
gerçekleşirken, bu yıl bu oranın 
yüzde 66,7 olması dikkat çekti. 

EN BÜYÜK DOST AZERBAYCAN – 
RUSYA BÜYÜK TEHDİT 

“Türkiye’nin en yakın dostu 
hangi ülkedir” sorusunda 
katılımcıların yüzde 59,3’ü 
“Azerbaycan” cevabını verdi. 
“Türkiye’nin dostu yoktur” 
diyenlerin oranının ise geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 38,9’dan yüzde 
23,1’e gerilemesi dikkat çekti. 

Türkiye için tehdit olarak 
görülen ülkeler seçeneğinde ise 
yüzde 69,6 ile Ortadoğu ülkeleri 
öne çıkarken, bu ülkelerden en 
büyük tehdidin hangisi olduğuna 
dair soruya ise katılımcıların yüzde 
30,4’ü “Suriye” yanıtını verdi. 
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SPOR HUKUKUNDA 
ELEKTRONİK BİLET 

TARTIŞILDI

Hukuk Fakültesi ile Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin düzenlediği “Spor 
Hukukunda Elektronik Bilet 

Dönemi – Hukuki ve İdari Yaklaşımlar” 
konferansı 11 Mayıs 2016 Çarşamba günü 
Cibali Salonu’nda yapıldı. Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve 
Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü Emir 
Güney tarafından yapılan konferansın ilk 
oturumunda Hukuk Fakültesi Öğretim 
Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar ve Yrd. 
Doç. Dr. Aysun Altunkaş’ın sunumları yer 
aldı. Eski bir futbolcu olduğu için sporda 
şiddet konusunu en yakından bilenlerden 
biri olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Ayar, elektronik bilet uygulamasının 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanun’la çelişen noktalarına dikkat 
çekti. Yrd. Doç. Dr. Ayar, “Türk Medeni 
Kanunu’nun 24 ve 25’inci maddelerine 
göre kişisel veriler de kişinin özel alanına 
girdiği için, bunların, değil bir başkasıyla 
paylaşılması, depolanması bile 6698 sayılı 
yasaya aykırılık teşkil eder” dedi. 

Ayrıca elektronik bilet uygulamasının 
sadece Süper Lig ve 1. Lig’de olması, daha 
alt liglerde ve amatör liglerde olmaması da 
yasayla çelişiyor” dedi.

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysun 
Altunkaş ise, elektronik bilet uygulamasıyla 
getirilen “seyirden yasaklama” cezasının 
medeni hukuk açısından durumunu inceleyen 
sunumunda, seyirden yasaklama cezasındaki 
bazı yasal boşluklara dikkat çekti. Son olarak söz 
alan oturum moderatörü, Hukuk Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ise, elektronik 
bilet uygulamasının sözleşmeler hukukuyla 
olan çelişkilerine değindi. Türkiye Futbol 
Federasyonu eski başkanlarından, Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Dr. Levent 
Bıçakcı’nın moderatör olduğu ikinci oturumda 
ise ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu Bilet 
Koordinatörü Kemal Hacıoğlu’nun “Elektronik Bilet 
Uygulamasının Dünü ve Bugünü” adlı sunumu yer 
aldı. Elektronik bilet uygulamasının karaborsa 
bilet satılmasını kolaylaştırdığı yönündeki 
eleştirilere de açıklık getiren Hacıoğlu, “Karaborsa 
bilet satışının önüne geçmek için gerçekleştirilen 
böyle bir uygulamanın karaborsayı artırması 
mümkün değil” dedi. Hacıoğlu ayrıca, önümüzdeki 
sezondan itibaren kulüplerle ortak hareket ederek 
“ikinci el bilet” satışına başlanacağını açıkladı. 

İKİNCİ EL BİLET SATIŞI BAŞLAYACAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü ile Kadir Has Üniversitesi CESD-Enerji ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi, 5-7 Mayıs 2016 tarihlerinde Kalkanlı’daki ODTÜ kampüsünde Doğu 
Akdeniz’in enerji güvenliği ve jeopolitiği konusunda ortak bir konferans düzenledi. CESD Direktörü Prof. 
Dr. Volkan Ş. Ediger ile ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Saner’in Başkanlığında düzenlenen konferansın 
Onursal Başkanlığı Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın yaptı. Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Doç. Dr. Ahmet Han 
ve Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil gibi öğretim üyelerinin de aktif katılımıyla gerçekleşen konferansta çok 
sayıda uluslararası uzman Levant Bölgesi’nin hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda 
görüşlerini bildirdi.

Akdeniz’in enerji güvenliği konuşuldu{ {
17. TÜRKİYE FİLM ARAŞTIRMALARINDA 
YENİ YÖNELİMLER KONFERANSI 5, 6 
VE 7 MAYIS TARİHLERİNDE SİNEMA A 
SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİ.
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Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, 
Çağdaş Yunanca seviyeleri 
4 Haziran itibariyle 
yeniden başladı. Yunanca 
metinleri okuma, yazma ve 
pratik konuşma becerisi 
kazandırmayı amaçlayan 
kursta günlük hayatta 
kullanılan Yunancayı 
şarkılar dinlenerek, 
masallar ve küçük 
hikâyeler okunarak farklı ve 
çağdaş bir yöntemle 
öğretiliyor. Detaylı bilgi için:   
http://www.khas.edu.tr/1366/yunanca-dil-kursu

Kürek Takımı şampiyonluklarına 
bir yenisini daha ekledi. 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı çerçevesinde Türkiye Kürek 
Federasyonu tarafından organize edilen 
“Gençlik ve Spor Bayramı Kupası”nda 
kürek çeken ekip, yarışlarda aldığı 
derecelerle toplamda şampiyonluğa 
ulaştı. 

Kadir Has Üniversitesi kürek yarışçıları, 
A ve B olmak üzere iki takımla katıldığı 
Akademi Erkek 1x’de Ozan Demirdelen 
(A Ekibi) ile üçüncü, Akademi Erkek 1x’de 
Levent Örge (B Ekibi) ile ikinci; Akademi 
Erkek 2-‘de Özgür Borazan – Yavuz Ali 
Oğuz ikilisiyle birinci, Deniz Küreği 1x 
(C-1x)’de Kaan Kaptan ile dördüncü, 
Akademi Erkek 4-‘te Savrun Kanay – 
Batuhan Köksal – Cihat Yasin Sevinç – 
Buğra Akyazı ekibiyle birinci, Akademi 
Erkek 8+’de ise Cihat Yasin Sevinç – Özgür 
Borazan – Yavuz Ali Oğuz – Batuhan 
Köksal – Savrun Kanay – Murat Koçer – 
Levent Örge – Buğra Akyazı ve dümende 
Kübra Aksoyer ekibiyle birinci olarak; 
toplamda üç birincilik kazanarak 42 
puanla şampiyonluk kürsüsüne çıktı. 

Yeni Medya Laboratuvarı, STK’lar 
için dijital medyada içerik üretimi 
sertifika programı düzenledi. 

Medyadaki dijital dönüşümle birlikte 
özel sektör ve kamu kurumları gibi sivil 
toplum da bilginin yönetimi, yeniden 
kullanılması ve içerik oluşturulması gibi 
alanlarda farklı ihtiyaçlarının farkına 
varıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle Yeni 
Medya Laboratuvarı’nda STK’lar İçin 
Dijital Medyada İçerik Üretimi Sertifika 
Programı düzenlendi.

İletişim Fakültesi Yeni Medya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eylem 
Yanardağoğlu, “İlk defa dijital medya 
içerik üretimi için bir sertifika programı 
düzenliyoruz. Program bir atölye 
çalışması şeklinde yani uygulamalı 
alanları da olacak olan bir sertifika 
programı. Başka bir özelliği de ilk defa 
sivil toplum-üniversite işbirliği sayesinde 
düzenleniyor olması. Yaşama Dair 
Vâkıf’ın sivil sayfalar isimli portalıyla 
birlikte düzenliyoruz yani katılımcılar aynı 
zamanda internet haber portalı üzerinden 
içerik üretme olanağı da bulacaklar, 
içerikleri orada yayınlama olanağı da 
bulacaklar” diye konuştu. 

Programa eğitmen olarak İletişim 
Fakültesi akademisyenlerinin ve yüksek 
lisans öğrencilerinin de katıldığını 
belirten Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu, 
“Yeni medya sürekli değişen, gelişen bir 
alan, bizim bu programda hedefimiz sivil 
toplum örgütlerinin ve platformların bu 
dünyadaki değişimleri takip etmelerini 
kolaylaştırmak. Sürekli güncellemeler 
oluyor, bu değişimleri takip ederek 
onların kendi araçlarını daha efektif 
kullanmalarını sağlamaya çalışmak 
istiyoruz” dedi.

STK’lar İçin Dijital Medyada 
İçerik Üretimi Sertifika 
Programı düzenlendi 

Yunanca kursu başladı

KÜREKTE ŞAMPİYONLUK
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Ortadoğu ve Afrika Araştırma 
Merkezi’nin (MARC) ortaklığında, 
Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi 

ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün 
koordinatörlüğünde ve Konrad Adenauer 
Vakfı desteğiyle gerçekleştirilen 
“Suriye’den Gelen Sığınmacılar ve Türkiye-
AB İlişkilerine Etkileri Projesi” kapsamında 
bir çalıştay düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Ortadoğu 
ve Afrika Araştırmaları Merkezi (MARC) 
Müdürü Doç. Dr. Salih Bıçakcı, “Bugün 
İstanbul’un birçok semtine baktığınızda 
Suriyeli göçmenlerin yaşadığı, bir 
nevi gettolar görebilir duruma geldik. 
Bilindiği gibi Suriye’den sığınmacı akını 
başladığında, sayının 1 milyon civarında 
kalacağını düşünüyorduk. Ancak bugün 
geldiğimiz noktada sayı 3 milyonu 
aşmış durumda. Şimdi geri kabul 
anlaşmalarına göre, ülkemizde misafir 
ettiğimiz 3 milyonu aşan sığınmacının 
yanında 750 bin civarında hesaplanan AB 
ülkelerinden gelecek Suriyeli sığınmacıları 
da ağırlayacağız. Ancak devletimizin bu 
rakama hazırlıklı olmadığını da görüyoruz” 
dedi.

SURİYELİ SIĞINMACILAR 
VATANDAŞ OLMA 
YOLUNDA

Suriyeli sığınmacıların zaman içinde vatandaşlığa geçme 
sürecinin de yaşanacağını söyleyen Doç. Dr. Bıçakcı, 
“Suriyeliler için başta Türkiye olmak üzere gittikleri 

ülkelerin vatandaşı olmaları durumu söz konusu olacaktır” 
ifadelerini kullandı. Suriyeli sığınmacılar konusunun 
Türkiye-AB ilişkilerine etkisini de değerlendiren Doç. Dr. 
Bıçakcı, “Bu konu son dönemlerde Türkiye-AB ilişkilerinin 
merkezine oturmuş durumda. Daha doğrusu Türkiye Suriyeli 
sığınmacılar konusunu AB’ye karşı elinde siyasi bir koz 
olarak kullanıyor. AB ise Suriyeli sığınmacıları, biraz da bu 
gibi kuruluşların doğası gereği dışsallama, üçüncü ve güvenli 
bir ülkede tutma peşinde. Ancak bu iki farklı tutumun ortak 
bir noktada buluşması gerek. Öyle görülüyor ki, Türkiye-
AB ilişkilerinin seyrini bir süre daha Suriyeli sığınmacılar 
belirleyecek” diye konuştu. Çalıştay daha sonra, Suriyeli 
göçmenler sorununun Türkiye-AB ilişkileri açısından durumu, 
kamuoyundaki Suriyeli göçmenler algısı, sorunun güvenlik 
ve insani boyutlarının konuşulduğu oturumlarla devam etti. 
Proje kapsamında Ankara ve Gaziantep’te birer çalıştay daha 
yapılacak.

SURİYELİ SIĞINMACILAR 
VATANDAŞ MI OLUYOR?

Açıkhava Reklamcıları 
Vakfı (ARVAK) 
tarafından her 

yıl düzenli olarak 
gerçekleştirilen A 
Awards Açıkhava Reklam 
Yarışması’nın sonuçları 16 
Mayıs 2016 Pazartesi akşamı 
Rahmi M. Koç Müzesi’nde 
gerçekleştirilen gecede 
açıklandı.

A Awards Açıkhava 
Reklam Yarışması’nın 
“Üniversite Medya Junior” 

kategorisinde yarışan 
Kadir Has Üniversitesi 
öğrencilerinin oluşturduğu 
gruplardan, Ahmet Can 
Özaydınlı, Sena Yeniçeri, 
Can Akalın, Eren Kılınç ve 
Dilara Kervancıoğlu’nun 
oluşturduğu “Hava Açık” 
grubu üçüncülük; Erkan 
Batuk, Çağrı Erdemir, Yeşim 
Satıroğlu, Natali Nurnur 
ve Hira Koyuncuoğlu’ndan 
oluşan “Beşi Bi Yerde” ise 
birincilik ödülünü aldı. 

A AWARDS’TAN ÖDÜL

Tüketici Hukukunda 
Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin 
Güncel Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Sempozyumu
1 Haziran 
Çarşamba günü 
Cibali Salonu’nda 
gerçekleşen 
sempozyumda, 
tüketici hukukunda 
uyuşmazlık çözümüne 
ilişkin güncel sorunlar 
ve çözüm önerileri 
ve tüketicilere 
tanınan hakların 
nasıl korunacağı üzerinde duruldu.  Sempozyum 
çerçevesinde, Bakanlık yetkilileri, Yargıtay üyeleri, 
akademisyenler, hakimler, avukatlar gibi hemen 
her kesimden hukukçu, tüketici hukukunda 
uyuşmazlık çözümüne ilişkin hukuki meseleleri 
bir bütünün parçaları şeklinde, belirli bir sıra ile 
ele aldı. Sempozyum çerçevesinde, sadece güncel 
sorunların tespit edilmesi ve ortaya konulması 
değil; aynı zamanda, kısa, orta ve uzun vadede 
çözüm önerilerinin de sunularak değerlendirilmesi 
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 
öğrencilerinden Burak Özkaya ve 
Reklamcılık Bölümü öğrencisi Öykü 

Erdoğan'ın da üyesi olduğu uluslararası 
takım, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 
Mohamed Bin Zayed Vakfı'nın Dugon ve 
Yosun Koruma Projesi için hazırladığı 
halkla ilişkiler projesiyle Global 
Communications Project (GlobCom) 
Yarışması'ndan birincilikle döndü. Abu 
Dhabi'de yapılan finalde 9 takım arasında 
birinciliği alan öğrencilerimizi kutluyoruz. 

Koordinatörlüğünü Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü’nden Prof. Dr. Banu 
Baybars Hawks, Yrd. Doç. Dr. Efe Sevin 
ve Öğr. Gör. Sarphan Uzunoğlu'nun 
yaptığı CF-330 dersini alan öğrenciler, 
Uluslararası GlobComm yarışmasında, 
İngiltere, ABD, Güney Afrika, Avustralya, 
Şili, Almanya, İspanya, Hindistan, İtalya, 
Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Yeni Zellanda, Portekiz ve Rusya olmak 
üzere 15 farklı ülkeden gelen 300'ü aşkın 
halkla ilişkiler öğrencisiyle beraber sanal 
takımlar oluşturmuş ve bir dönem boyunca 
Mohamed Bin Zayed Vakfı ile çalışarak 
vakıf için halkla ilişkiler stratejileri üretme 
imkanı bulmuşlardı.

Öğrencilerimizden 
Uluslararası Başarı:   

Abu Dhabi’den Birincilikle 
Döndüler

Haber : Zeynep MENGİ 
Fotoğraf	:	Ulaş TOSUN
Tasarım	: Birsen DUYAR AKDEMİR
Yöneten : Birsu ŞENTÜRK

   Adres :  Kadir Has Caddesi Cibali  
       34083 İstanbul  
   Tel :  212 533 65 32 
   E-mail	:  newsletter@khas.edu.tr
   Web :  http://www.khas.edu.tr

Kadir Has Üniversitesi, Cinema for Peace Foundation 
ve Global Citizen’in gerçekleştirdiği film gösterimi 
etkinliğine ev sahipliği yaptı. 200 kadar Suriyeli çocuğun 
anneleriyle birlikte üniversiteyi gezdi. Daha sonra 
sinema salonuna geçilen organizasyon kapsamında 
Türkiye’ye gelen ünlü Hintli avukat ve çocuk hakları 
savunucusu Kailash Satyarthi, konuşmasında “Sizler 
bugün ülkenizden, memleketlerinizden uzaktasınız belki 
ama en azından kalacak bir eviniz, sizleri seven, koruyup 
kollayan anne ve babalarınız var. Halbuki dünyanın 
birçok yerinde birçok yaşıtınız ve kardeşiniz, ağır şartlar 
altında yaşıyor, çalışıyor, anne ve babalarını kaybediyor, 
hatta ölüyor. Sizler için de gerek Türkiye’de gerekse 
başka ülkelerde, yaşam, eğitim, sağlık ve gıda gibi 
alanlarda şartların iyileşmesi için çalışıyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Satyarthi’nin konuşmasının ardından çocuklar, 
“Shaun The Sheep” adlı animasyon filmi seyrettiler. 
Çocuklar ve aileleri ertesi gün Büyük Salon’da gösterilen 
“The Great Wall” adlı film gösterimine katıldılar.

200 SURİYELİ ÇOCUK KADİR 
HAS ÜNİVERSİTESİ’NDEYDİ

İstanbul İnsani Güvenlik Konferansı 
Ekim’de düzenleniyor

6. İstanbul İnsani Güvenlik Konferansı, Coventry 
Üniversitesi Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi 
(CTPSR), Birleşmiş Milletler İnsani Güvenlik Birimi 
ve ev sahibi Kadir Has Üniversitesi’nin işbirliğiyle 
gerçekleştiriliyor. Konferans Yerel Bütünleşme 
ve Güven İnşası, Ters Göç, İnsani Yardım, Mülteci 
Kampları, Dünyada mülteci krizlerine yönelik 
çözümler, Ulusötecilik ve Çatışma olmak üzere 6 tema 
etrafında düzenleniyor. Detaylı bilgi için http://www.
istanbulhumansecurity.org/


