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Kadir Has’ı
saygı, sevgi
ve özlemle
anıyoruz

K

adir Has Üniversitesi’nin
kurucusu, ilk Mütevelli
Heyeti Başkanı, Kadir
Has Vakfı’nın kurucusu,
ülkemizin yetiştirdiği seçkin
hayırsever işadamlarından,
Devlet Üstün Hizmet
Madalyası sahibi Kadir Has’ı
ölümünün 5. yılında saygı,
sevgi ve özlemle anıyoruz.
24 Mart 2012’deki anma
töreninde konuşan Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Can Has ve
Kadir Has Vakfı Başkanı
Nuri Has, merhum Kadir
Has’ın işadamı kimliğine
ve hayırseverliğine vurgu
yaparak, kurucusu olduğu
üniversite ile ardında her
geçen gün büyüyen bir miras
bıraktığını belirttiler.

Yöneten: Ayten Görgün
Tasarım: Birsen Duyar
İçerik: KİK

Kadir Has Başarı Ödülleri

kültür sanat alanında verildi
Kadir Has Üniversitesi’nin
kurucusu, Devlet Üstün
Hizmet Madalyası sahibi,
hayırsever işadamı Kadir
Has, vefatının 5. yılında
Kadir Has Üniversitesi’nde
düzenlenen törenle anıldı.
Anma töreninde Kadir Has
Başarı Ödülleri de 8. kez
sahiplerini buldu. Ödüller
kültür sanat alanında
mimar Emre Arolat’a ve
genç piyano virtüözü Lara
Melda’ya verildi. u

M

illi Eğitim Bakanı Ömer
Dinçer’in katılımıyla
Cibali Kampüsü’nde
gerçekleştirilen anma
töreninde, merhum Kadir
Has’ın ailesi ve sevenleri, Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Başkanı Can Has, Kadir
Has Vakfı Başkanı Nuri Has,
Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir
Has Üniversitesi öğrencileri,
akademik ve idari personeli
yer aldı. Kadir Has’ı anma ve
ödül töreni öncesinde yeniden
düzenlenen Kadir Has Sergi
ve Anı Salonu’nun da açılışı
yapıldı.
Anma töreninde Kadir Has
Başarı Ödülleri de sekizinci
kez sahiplerini buldu. Kadir
Has Ödülleri, Türkiye’nin
ulusal ve uluslararası düzeyde
önemli başarılara imza atmış,
toplumun gelişimine katkıda
bulunmuş kişi ve kurumlarını
tanıtmayı ve ödüllendirmeyi
amaçlıyor. Ödüller bu yıl kültür
sanat alanında “Üstün Başarı”

ve “Gelecek Vaat Eden Sanatçı”
olmak üzere iki kategoride
sunuldu. Çok sayıda başvuru
ve aday önerisi arasından
Değerlendirme Kurulu’nca
yapılan değerlendirme sonucu
Sanatta Üstün Başarı ödülünü,
farklı konulardaki başarılı
mimarlık çalışmalarıyla önemli
projelere imza atmış Mimar
Emre Arolat kazandı. Arolat,
ödüle, ulusal ve uluslararası
tanınırlığını kanıtladığı
çok sayıda proje ve ödül,
sürdürmekte olduğu yenilikçi
ve öncü projeleri ve mimarlık ve

tasarım konularında yarattığı
toplumsal bilinç nedeniyle
layık görüldü. “Gelecek Vaat
Eden Sanatçı” ödülünü ise, 18
yaşındaki piyano sanatçısı Lara
Melda genç yaşında elde ettiği
üstün virtüözlük başarıları ile
kazandı. Melda ödüle, dünyanın
en saygın yarışmalarında
kazandığı ödüller, evrensel
düzeyde önemli orkestralarla
verdiği konserler yetenek
ve sanatsal gücünün bir
göstergesi olarak kabul edildiği
jüriler ve yaptığı kayıtlarla layık
görüldü.
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Sporda Khas rüzgarı esiyor

üKhas Erkek Basketbol Takımı, Okan

Üniversitesi’ni 48-72 yenerek 1. lige çıkmaya hak
kazandı. Final maçına merhum Kadir Has’ın ölüm
yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle siyah bantla
çıkan takım, 18 takımla mücadele etti.

üKhas Badminton Takımı, 2.Lig Badminton

Müsabakaları’nda bireysellerde çeyrek finale
yükseldi.

üKhas Bayan Tenis Takımı, Antalya’da düzenlenen
Türkiye Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda
finalde Kocaeli Üniversitesi’ni yenerek süper lige
çıkmaya hak kazandı.

üKhas Khas Erkek Tenis Takımı, Antalya’da
düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Tenis
Şampiyonası’nda , 1. lige çıktı.

üKhas Yelken Takımı, kurulduğu ilk yılda Campus
Cup’da 18 üniversite arasında 1. oldu.

Öğrencilerimiz Viyana
kapılarına dayandı!

V

iyana’da Pace Üniversitesi tarafından
19 yıldır düzenlenen, 60 ülke ve
250’den fazla üniversiteden hukuk
öğrencilerinin gerçek mahkeme ortamında
yarıştığı Uluslararası Ticari Tahkim Farazi
Dava Yarışması’na bu yıl Türkiye’den Khas da
katılıyor.
Yaklaşık bir yıldır yarışmaya hazırlanan
Khas takımı 5 öğrenci ve takımın koçu Devletler Özel
Hukuku ABD Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral’dan
oluşuyor. Yarışmanın önemine dikkat çeken Süral,
Türkiye’de yargı sisteminin en büyük sorununun uzun
yargılama süreleri olduğunu, bu sorunun da tahkim

gibi alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin
uygulanması ile çözülebileceğini belirtiyor. “Ancak
dünyada son derece gelişmiş olan bu yöntemler
ülkemizde az sayıda uzman tarafından biliniyor ve
uygulanıyor” diyen Süral, Viyana’daki yarışma ile genç
hukuk öğrencilerinin bu alana ilgisinin uyandırıldığını
söylüyor.

Hediyemiz Kütüphane Oldu

K

has Öğrenci Konseyi,
üniversitenin üç
kampüsünde 20-28
Mart 2012 tarihleri arasında
eş zamanlı olarak “Hediyemiz
Bir Kütüphane Olsun”
kampanyası düzenlendi.
Mardin’deki Çıplak İlköğretim
Okulu’na kütüphane
kurmak için gerçekleşen kampanyada 1500’e yakın kitap toplandı.
Öğrencilerin yanı sıra Can Yayınları ve Anafen Dershaneleri ile
çeşitli dershane ve yayınevleri de kampanyaya destek oldu. Ayrıca,
Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilinci pekiştirmek ve özendirmek
amaçlandığı için 5 kitap getiren öğrenci bir KSS seminerinden muaf
sayıldı.
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Ü

niversitede her yıl düzenlenen kan bağışı
etkinliği, bu yıl 27-28 Mart 2012 tarihlerinde
Öğrenci Konseyi ve öğrenci kulüplerinin
desteğiyle Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.
Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği kampanyada
121 kişi bağışta bulundu. Diğer üniversitelerdeki
kampanyaya katılarak bağışta bulunanların sayısı şu
şekilde: İstanbul Üniversitesi 44, Arel Üniversitesi 19,
Bahçeşehir Üniversitesi 25 ve Yeditepe Üniversitesi 35.

Tuna Kiremitçi romantizmi anlattı

Haberler / Etkinlikler

‘KanKanı Al Gel’
Kampanyası’na Yoğun İlgi

Y

azar Tuna Kiremitçi, ‘Romantizm, Egoizmin Panzehiri’ başlıklı
söyleşisiyle üniversiteye konuk oldu. Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün
düzenlediği etkinlikte Kiremitçi, romantizmi dinamik, neşeli ve bir
o kadar da ters köşelerden yaptığı tanımlarla anlattı ve romantizmin
hayatımızdaki yerine değindi. Mustafa Kemal’i iflah olmaz bir romantik,
Kurtuluş Savaşı’nın da tarihimizin en romantik eylemi olduğunu
söyleyen Kiremitçi, cumhuriyetin 88.yılında günümüz Türkiye’sini
henüz olgunlaşmamış, isyankar, alınıp küsen bir ergene benzetti.
Karşı çıktığımız, rahatsızlıkla sesimizi yükselttiğimiz olaylara hoşgörü
gösterebildiğimiz bir toplum bilincine ulaştığımızda ergenlikten erginliğe
ulaşabileceğimizi ifade eden yazar, bunun önümüzdeki 88 yıl içerisinde
ancak gerçekleşebileceğine inandığını söyledi.

Tatlıcı Amca okula geldi

200

yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en eski
baklava üreticilerinden olan Güllüoğlu
baklavalarının 5. kuşaktan sahibi
Naci Güllü, Khas’a konuk oldu. Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi’nin 15 günde bir düzenlediği “Dedemden
Öğütler” paneller dizisi kapsamında öğrencilerle
buluşan Nadir Güllü, ders niteliğinde öğütler verdi.
Hayatta kalmak dahası para kazanmak isteyen bir
işletmenin en güçlü silahının pazarlama olduğunu
söyleyen Nadir Güllü, etkili bir pazarlama için ise
önkoşulun kaliteli ürün ve iyi üretim olduğu söylüyor.

Spor Hukuku Araştırma Merkezi
UEFA yetkililerini ağırladı

U

EFA Hukuk danışmanı Veron Mosengo-Omba, üniversitede
gerçekleştirilen 'UEFA Disiplin Süreçleri’ seminerinde çarpıcı
açıklamalarda bulundu. Omba "Şike olayının sahaya yansıyıp
yansımamasının karar aşamasında UEFA’ya etkisi nedir?" sorusuna "Şikeyi
sahada görmek ekstrem durumlar dışında mümkün değildir. Dolayısıyla
hakem ve gözlemci raporlarında bununla ilgili bir beklenti içerisinde olmak
çok doğru olmaz" dedi. Konuk katılımcılardan UEFA Tahkim Kurulu başkanı
Pedro Tomas Marques ise Fenerbahçe hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
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Panorama Khas‘ın
6. sayısı çıktı

D

ünya ve
Türkiye
gündemi
hızla değişiyor, en
sıcak, en önemli
haberler bile bir gün
sonra unutuluyor
üzerinde kimse
düşünmez oluyor.
Panorma Khas
böylesine yoğun
ve hızlı değişen
gündemleri mercek
altına alıyor. Sadece
bilim insanlarımızın
kaleminden tespit etmekle yetinmiyor, Türk
basınının önemli isimlerinin değerlendirmelerini de
okuyucularına sunuyor.
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Prof. Dr. Banu
Baybars Hawks, Barçın Yinanç, Kadri Gürsel, İsmail
Hakkı Polat, Mithat Bereket gibi birçok değerli
ismin yazılarından oluşan derginin dosya konusu
ise Kadir Has Üniversitesi’nin Aralık 2011’de
gerçekleştirdiği Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimleri
Araştırması’nın sonuçları.

Khas Hazırlık
Okulu’ndan Bir Dergi:
under_construction

K

has Hazırlık
Okulu öğrenci
ve okutmanları
tarafından
hazırlanan
under_construction
dergisinin ilk sayısı
çıktı. Yılda iki kez
yayınlanacak dergi
yaratıcı ve akademik
çalışmalardan
oluşuyor. Ayrıca
öğrencilerle
öğretmenler
arasında dinamik ve
etkin bir iletişimin
sağlanması hedefliyor.
Okutmanların farklı ülkelerdeki çalışma
deneyimleri, seyahat hikayeleri, şiir çeviri
çalışmaları ile öğrencilerin yaratıcı yazı ve
röportajlarının bulunduğu dergi, Selimpaşa ve Cibali
kampüslerindeki öğrenci ve öğretim üyelerinin
katkılarına da açık.

En İyi Makale Ödülü Prof. Dr. Erdal
Panayırcı’nın oldu

M

ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Erdal Panayırcı,
TMMOB Elektrik Mühendisler Odası’nın En İyi Makale Ödülü’nü
aldı. EMO Bilimsel Dergisin’de yayınlanan ‘MIMO Sistemler İçin
Geliştirilmiş Uzaysal Modülasyon Teknikleri’ makalesiyle ödüle layık
görülen Panayırcı, 30 Mart 2012’de Ankara’da düzenlenen ödül
töreninde bir plaket ile konferans desteği olarak para ödülü aldı.

“Dünya Saati”
kampanyasına Khas’tan
destek

K

has, WWF’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için
dünya genelinde her sene düzenlediği “Dünya
Saati” kampanyasına bu sene de destek verdi.
Dünyanın en kalabalık katılımlı küresel sosyal
sorumluluk aktivitesi kapsamında, Cibali Kampüs
binasının ışıkları 31 Mart 2012’de 20:30-21:30
saatleri arasında kapatıldı.
WWF’nin öncülüğünde tüm dünyada destek gören
“Dünya Saati” hareketiyle, ışıkların kapatılarak
gezegenimizin olumsuz gidişatını ortadan
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kaldıracak değişimlere olan bağlılığı konusuna
dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Kanal 24’de Günün
Manşeti
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Bülent Kahraman Kanal 24’teki “Günün
Manşeti” programında Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı
Seul’de düzenlenen Nükleer Güvenlik
Zirvesi’ni ve Ortadoğu’da yaşananları
değerlendirdi.

A Haber ’de Suriye’deki
Gelişmeler
Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim
üyesi Doç. Dr. Serhat Güvenç, A
Haber’de Can Okanar’ın sunduğu
Akşam Ajansı programına konuk oldu
ve Suriye’deki son gelişmeler hakkında
görüşlerini paylaştı.

TRT Türk’te Ortadoğu’nun
Son Durumu
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet K.
Han, Ortadoğu’daki son gelişmeleri
değerlendirmek üzere TRT Türk’teki
“Siyaset Akademisi” programında
konuk oldu.

TRT Arapça’da Ekonomi
Gündemi
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Hasan
Eken, TRT Arapça’daki ekonomi
programına katıldı.

A Haber’de AİHM’in Son
Kararı
Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Doç. Dr. Olgun Akbulut, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi’nin uzun yargılama
süreleri üzerine verdiği son kararı
konuşmak üzere A Haber’deki “Akşam
Ajansı” programına konuk oldu.

TRT Türk’te Siyaset
Akademisi
Rusya seçimleri sonrası gelişmeler
ile Türkiye ve çevresine muhtemel
etkilerinin ele alındığı TRT Türk’te
Siyaset Akademisi programına
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Mitat Çelikpala konuşmacı
olarak katıldı;

K

Üniversite Medya’ya
konuk olduk

has Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aydın, Show
TV’de yayınlanan
Üniversite Medya
programına konuk oldu.
Dünyadaki hızlı değişimi
çok yakından takip
ettiklerini söyleyen Rektör
Aydın, “değişim dalgasının
arkasından yüzmek yerine
üzerinde sörf yapıyoruz.”
şeklinde konuştu. Bu
sebeple bölümlerde
yenilenme, birleşmelerin
yaşandığını anlatan
Aydın, başka üniversiteler
fakülte ve öğrenci sayısını
artırmayı isterken, Khas’ın
az sayıda öğrenciyle kaliteli eğitim kurumu olmayı hedeflediğinin
bir defa daha altını çizdi.
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Tv’de Khas

Metropol mercek altında

M

ithat Bereket, bu
defa Pusula’da yeni
İstanbul’un portresini
çıkarıyor. Proje yetkilileri,
akademisyenler, halk ve
Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş’ın görüşlerini
alarak İstanbul’un 10 yıl
sonra nasıl görüneceğini
anlamaya çalışıyor.

Pusula’da bu hafta

Ç

ok şeyler söyleniyor; çok şeyler yazılıyor... Herkes
İstanbul’daki kentsel dönüşüm projelerini
konuşuyor. Çoğu depreme karşı alınacak tedbirleri
kapsayan bu projeler, büyük bir hızla hayata
geçirilmeye çalışılıyor. Taksim Meydan düzenlemesi, Haliç
Köprüsü, Kanal İstanbul, 3. Boğaz Köprüsü, Tarlabaşı,
Fikirtepe, Zeytinburnu, Marmaray ve Yenikapı en sık
duyulan projeler... Bunlarla birlikte, İstanbul’un çehresi
tamamen değişecek ve daha da önemlisi şehirdeki günlük
hayat farklılaşacak...
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İstanbul yeni tiyatro
mekanına kavuştu

K

adir Has Üniversitesi tarafından Cibali kampüsü içinde
kurulan tiyatro sahnesi Sahne Kadir Has Üniversitesi
perdelerini açtı. Yeni bir tiyatro mekanı olarak
İstanbul kültür- sanat hayatına büyük katkı sağlayacak
olan Sahne Kadir Has Üniversitesi Türkiye’de ve yurtdışında
üretilen araştırmacı ve deneysel çalışmaların seyirci ile
buluşmasında önemli bir rol oynayacak ve tiyatro dışında
gösteri sanatlarının farklı alanlarına da hizmet verecek.
Karakutu mantığı ile modüler bir sitemde tasarlanan
Sahne Kadir Has Üniversitesi seyirci ile oyuncunun iç içe
olduğu interaktif bir oyun düzenine de olanak sağlıyor.
Sabit bir oturma düzeni bulunmayan mekanda topluluklar
gösterilerini istedikleri oturma planıyla sergileme imkanı
bulacak.
Sahne Kadir Has Üniversitesi’ın İstanbul sanat hayatına
katılışı ise Kadir Has Üniversitesi Cibali kampüsünde
düzenlenen bir geceyle gerçekleşti. Açılış kokteyline Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Can Has, Kadir
Has Vakfı Başkanı Nuri Has, Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aydın, tiyatro bölümü öğrencileri ile
sinema ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı.

Anne Frank
gezici sergi
Cibali’de

H

er yıl dünya çapında 150’den fazla
yerde sergilenen uluslararası
gezici sergi Anne Frank’ın
hikayesini İkinci Dünya Savaşı sırasında
tuttuğu günlüğünden alıntılar ve Frank
ailesinin fotoğraflarıyla aktarıyor.
Sergide, merkezi Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’da bulunan “Anne Frank
House”dan getirtilen materyaller
yer alıyor. Anne Frank’ın ailesiyle
saklandıkları sırada tutmaya başladığı
günlüğü, savaş sonrası “Anne Frank’ın
Hatıra Defteri” adıyla kitaplaştırmış ve
dünya çapında bir best-seller olarak
60’dan fazla dile çevrilmişti.
Önyargı, ayrımcılık, ırkçılık ve insan
hakları konularına dikkat çekmeyi
amaçlayan “Anne Frank: Günümüz için
bir Tarih” sergisi 6 Nisan’a kadar Kadir
Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde
ziyaret edilebilecek.

6 | 15-31 MART 2012 | NEWSLETTER KHAS

