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5REKTÖRDEN

Gördü¤ünüz gibi biz birlikte flark› söylemekten ke-
yif alan bir koroyuz. San›r›m birçok hatalar yapt›k.
Ama en baflta genifl hoflgörünüzün oldu¤unu buna s›-
¤›nabilece¤imizi biliyorduk. Siz alk›fllar›n›zla bizi des-
teklediniz, yüreklendirdiniz. Deste¤iniz artt›kça gele-
cekte daha iyi bir koro oluflacak. Daha iyi söyleyecek-
lerine emin olun. 

Bu üniversitede yapmaya çal›flt›¤›m›z iflin özü as-
l›nda bu; birlikte baflarmaya u¤raflan, bir yürek, bir
erek insan›n çabalar›. 

Bu düzeye ulaflmada, birçok evreleri geçtik; önce
bu ifli birlikte yapmaya hevesli, titiz bir seçimle bir ara-
ya gelen, güzide bir topluluk; yani ekip olufltu. Sonra
farkl› bu insanlardan, uyumlu bir ses, aidiyet duygusu
geliflti; yani aralar›nda ahenk-uyum-sevgi çimentosu
geliflti; böylece en zor flark›lar› bile becermeye cesaret
eden bir koro kendili¤inden olufltu. 

Kadir Has Üniversitesinde, giderek büyüyen bir ai-
lenin bir bireyi, olman›n mutlulu¤u ve gururu içinde si-
zi selaml›yorum. 

De¤erli Rezan Has Han›mefendi, de¤erli misafirle-
rimiz, de¤erli dostlar›m›z, arkadafllar›m›z, de¤erli men-
suplar›m›z törenimize hofl geldiniz, aram›za hofl geldi-
niz bizi onurland›rd›n›z. 

Özellikle benim için anlam› büyük, bu günümüze
kat›ld›¤›n›z için flükranlar›m› arz ediyorum. 

Size son 8 y›l›n öyküsünden baz› sat›r bafllar›yla il-
gili birkaç bir fley söylemek istiyorum; 

8 y›l önce bana rektörlük teklif edildi¤inde kar›fl›k
duygular içindeydim. Rektörlük, çok onurlu, çok cazip
bir görev. Bu görevi üstlenebilmem için az çok akade-
mik ve idari bir birikimlerimin oldu¤unu düflünüyor-
dum; idari yönetim bak›m›ndan, e¤itimimi tamamla-
y›p yurda döndü¤ümden itibaren kesintisiz olarak üni-
versite yönetim görevlerinde bulunmufltum; ABD
Baflkan›, Bölüm Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyesi, Se-
nato, Dekan yani Türkiye Yüksekö¤retim yönetiminin
her kademesinde hem de Türkiye’nin en büyük üni-
versitelerinin ikisinde; ‹stanbul Üniversitesi ve ‹TÜ’de
deneyimler kazanm›flt›m. 

Akademik-bilimsel yönetimde de az›msanmaya-
cak deneyimlerim, birikimim olmufltu. 

Tübitak Bilim Kurulu Üyeli¤i
Nato Bilim Kurulu Üyeli¤i
ODP (Ocean Drilling Project) Üyeli¤i
Tübitak Grup Baflkanl›¤› ve Üyeli¤i
Birçok ulusal ve uluslararas› bilimsel toplant› dü-

zenleme kurul baflkanl›¤› ve üyeli¤i
Tüba Üyeli¤i
Dünyan›n birçok üniversitesinde hoca ola-

rak, araflt›r›c› olarak da bulunmufltum, bir hayli
deneyimim olmufltu; Londra Üniversitesi, Paris
Üniversitesi, New York State Üniversitesi,
Cambridge Üniversitesi, Cornell gibi üniversite-
lerde ortak projeler yapm›fl, dersler vermifltim. 

Bütün bunlara ra¤men bilemedi¤im beni
korkutan fleyler vard›; Devlet üniversitelerinde-
ki rektörlük görevi hakk›nda az çok bilgim vard›
ama vak›f üniversiteleri benim için tam bir bilin-
meyendi. Çünkü vak›f üniversitelerinin ço¤unun
3-5 y›ll›k geçmiflleri ancak vard›. Bu süre ku-
rumsallaflmalar› için çok k›sayd›. Yönetimleri
hakk›nda bilgimiz yok gibiydi. Örne¤in;

Kadir Has ismi bir büyük hamiyetperver
olan tüm Türk ülkemizde bilinir. Ama Kadir Has
Üniversitesi de henüz bu binas›na tafl›nmam›flt›,
o dönemde yerini bile bilmiyordum. Yani bu gö-
rev, bat›ll›lar›n deyimiyle tam bir “challenging”
görev idi. Bu nedenle karar verme sürem çok
uzun sürdü; aylar› buldu. Benimse o dönemde
oldukça rahat ve huzurlu bir yaflant›m vard›; yö-
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6 REKTÖRDEN

netti¤im büyük projelerim vard›, dan›flmanl›kla-
r›m vard›, kendi istedi¤imce araflt›rma yap›yor,
dersler veriyor, ö¤renci yetifltiriyordum. Türki-
ye Bilimler Akademisine asli üye seçilmifltim,
yurt içi, yurt d›fl›ndan birçok davetler al›yordum.
Bir bilimci daha ne ister! “B›rak bu huzurlu dö-
nem sürsün gitsin!”. Sonunda zorda olsa karar›-
m› verdim. “Kifli bu birikimlerini ve deneyimleri-
ni kullanmal›, elini tafl›n alt›na koymal›” dedim
ve zahmetli bir yolculu¤a bafllad›m. 

Kurulma aflamas›nda Kadir Has Üniversite-
sinin 2 büyük flans› olmufltur. Birincisi Kadir Has
büyü¤ümüz gibi üniversitesinden hiçbir kiflisel
beklentisi olmayan, yap›lan her iflte hep en iyiyi
arayan gerçek bir e¤itim sevdal›s›-flantropist bir
kurucusunun olmas›, ikincisi ise kurulufl aflama-
s›nda Kadir Has’a yol gösteren 16 y›ll›k rektör-
lük deneyimine sahip, Adana’n›n k›rsal›nda, k›-
raç bir tarlay› ça¤dafl bir üniversite haline geti-
ren Mithat Özsan gibi bilge, deneyimli ve bilgili
bir insan›n sa¤duyusuna güvenmifl olmas›. 

Mithat hocam beni Kadir beye bir sonbahar
günü tan›flt›rmaya götürdü. Büyükdere’deki
köflküne. Orada tan›flt›k. 

Vak›f üniversiteleri hala henüz çok yenidir.
Kurucular› vard›r ve ço¤u sa¤d›r, ço¤u da sana-
yi ve ticaret erbab›d›r. Bu nedenle kim ne derse
desin, ad› ne olursa olsun, hepsinin patronlar›
vard›r. Ama benim, üniversite yöneticili¤i aç›-
s›ndan en büyük flans›m merhum Kadir Has’la
birlikte çal›flmak oldu. Onun üniversite yöneti-
minin iç ifllerine ne u¤raflmaya vakti, ne de he-
vesi vard›. Bu bana istediklerimi yapmada özel-
likle bafllang›çta büyük bir kolayl›k ve rahatl›k
sa¤lad›. O, Üniversitesini uzaktan izlerdi. Bir sü-
re sonra fark ettim ki, asl›nda uzaktan, ama ya-
k›ndan ve çok dikkatli izliyor; yo¤un bir ticari bi-
rikimden kaynaklanan bir deneyimle, o bir insan
sarraf›yd›. Bir süre sonra, bana güvenmifl olma-
l› ki bir gün geldi, Fransa’ya, rutin gezilerinden
birisine ç›kacakt›. Üniversiteyi bana emanet et-
ti¤ini söyledi. Aram›zda ilginç flu konuflma geç-
ti; 

-“Rektör bey üniversite art›k size emanet”
dedi. 

Ben bunu s›radan söylenmifl bir söz gibi alg›-
lad›m, yani afl›r› hiçbir tepki, coflku vermemifl
olmal›y›m. Onu fark edince sözlerini vurgulaya-
rak flunu ekledi. 

-“Galiba anlatamad›m, bundan sonra üniver-
site size emanet.” 

Çok zaman geçtikten sonra fark ettim ki, yö-
netim erkini hayat›nda hiç paylaflmam›fl bir in-
san için bu çok önemli bir söz ve karard›r. 

Rektörlük görevi üst düzey devlet yönetimi

gibidir. Yani kitab›, okulu olmayan bir ifltir. On-
lardan da ana fark› fludur; insan bu görevi sade-
ce bir kez yapabilir. Yani futbol menajerli¤i gibi
de¤il, bir yerde bir deneyim kazan›p bir süre
sonra kazand›klar›n› git baflka bir tak›mda kullan
gibi bir lüksü yoktur. O nedenle ne yap›lacaksa
bir defada ve do¤ru yap›lmas› gerek. ‹yi de ya-
p›lacak iflin amac› az çok belli; yani üniversiteyi
gelifltirmek. Peki bu nas›l yap›lacak! ‹flte en zor
soru karfl›ma ç›kt›; bu ifli nas›l becerece¤im?
“Böyle bir ifle soyunan ne ilk ne tek kifliyim” de-
dim kendi kendime! küçük bir üniversiteden
bafllay›p geliflmifl bir üniversiteye yol alan bir-
çok üniversite örne¤i var. Onlar bu ifli nas›l yap-
m›fllar? ‹flte bu dönem benim haz›rl›k dönemim
oldu. 

Bu noktada flimdi geriye dönüp bak›nca, he-
pimizin s›k yapt›¤›m›z› sand›¤›m, bir hatam›z› da
itiraf etmek istiyorum. O fludur: ö¤renmenin çok
kolay, çok kestirme bir yöntemi var, kitaplar-
dan, kitapl›ktan, internetten, webden daha h›zl›.
Bize daha yak›n. Daha etkili. Yaflam›m›z›n her
aflamas›nda, burnumuzun ucunda olan. Her an
baflvurma imkan›m›z olan. Buna ra¤men yete-
rince yararlanmad›¤›m›z. Çok ucuz. Elimizin al-
t›ndaki bir yol; çevremize, bilenlere sormak ve
onlar› dinlemek. Ama bu ifl ay›pm›fl, yanl›flm›fl,
bir eksi¤imiz aç›¤a ç›kacakm›fl gibi, garip yarg›-
larla büyütülüyoruz. Halbuki kendi birikimleri-
miz bir ise, çevremizdekilerle birlikte bin oluyor.
Sonra sormaktan dinlemekten kime ne zarar
gelir ki! Kendi filtrelerimiz ne güne duruyor! ‹s-
tedi¤imizi al›r istemedi¤imizi almay›z. Bütün
bunlara ra¤men, bu kolay yolu genellikle kulla-
namay›z. ‹flte bu nedenle tecrübe- deneyim en
pahal› birikimdir. Pek az› birimizden birimize ak-
tar›labiliyor. Halbuki çevremiz ne için var! bun-
ca y›ll›k dostlar›m›z, arkadafllar›m›z, yetiflmifl in-
sanlar›m›z ne güne duruyor! 

fiimdi bulundu¤umuz düzeyde bunu çoktan
aflt›k. Her konuda dan›fl›yoruz; ulusal, uluslara-
ras› dan›flma gruplar›m›z sürekli çevremizde. 

K›sa bir süre sonra dan›flma gruplar› kurduk.
Bat› üniversitelerini inceledik, oturup bir 5 y›l›k
geliflme plan› yapt›k. Plan› mütevelli heyetine
sunduk. Görüflüp tart›flt›k kabul ettik plan›n 3
aflamas› vard›; önce üniversitemizin o günkü
durumunun tespit edilmesi; eksi¤imizi, gedi¤i-
mizi belirleyip bunlar› gidermek. Sonra bu konu-
mumuzun üzerine infla edilecek üniversiteye
has, üniversitenin kimli¤ini oluflturacak ve gelifl-
tirecek bir geliflme modeli yapmak ve sonrada
bu plan›n baflar›yla yürütülebilmesi için gerekli
iflletme plan›n›, program›n› devreye sokmak.
Tabii hedefe ne kadar yaklafl›ld›¤›n›n, belli ara-
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larla objektif ölçütler ›fl›¤›nda ölçülmesi. 
5 y›l›n bitiminde bu hedeflere ulaflt›¤›m›z› se-

vinerek gördük; Kadir Has Üniversitesi, toplum-
da say›lan, güvenilen, ciddi ve sayg›n bir üniver-
site konumuna ulaflmaya bafllam›flt›. Hemen
ikinci 5 y›ll›k plan› oluflturduk. fiimdi bunu yürü-
tüyoruz, “E¤itim öncelikli” bir üniversite den
“Araflt›rma A¤›rl›kl›” bir üniversiteye geçifl. Üni-
versitemiz, flimdi bu çizgide güvenle yol almak-
tad›r. ‹nançla söylüyorum ki bu hedefe do¤ru
emin ad›mlarla ilerledi¤imizin somut bilimsel
göstergelerini yak›nda göreceksiniz. Çünkü bu
geliflmeyi destekleyecek flunlara sahibiz; 

a) Bu plan, tabandan tavana oluflturulmufl-
tur. Üniversitenin bütün düzeylerinde; Mütevel-
li Heyetinden, hocas›na, güçlü bir iradeyle her
birey bunu benimsemifl ve buna inanm›flt›r. 

b) Bu süreci destekleyecek ekonomik gücü
vard›r; gerekli finansal destekleri haz›rlam›flt›r.

c) Bunu baflaracak güçlü bir insan-hoca alt
yap›s›n›n çekirde¤ini oluflturmufltur.   

‹flte bu nedenle bu hedefe ulaflmam›z, ya-
maç afla¤›ya akan ya¤mur suyunun h›zlanarak,
gürleflerek sel olmas› gibi olacakt›r.  

Buraya kadar anlatt›klar›m, makro düzeyde-
ki geliflme plan›m›zd›. Ancak henüz en önemli
konuya de¤inmedim; Ö¤rencilerimiz! Onlara
sa¤lanan e¤itim. Onlar›n üniversitelerine olan
bak›fllar› ve istemleri. Bu konuya, Üniversitede
göreve bafllad›¤›m dönemime ait bir an›m› an-
latarak girmek istiyorum. Üniversiteye girdi¤i-
min üçüncü-dördüncü ay›nda bir grup ö¤renci-
mize ‹ngilizcenin önemini anlat›yordum. Bir ö¤-
renci söz istedi; edepli, adapl› bir ölçü içinde
flunlar› söyledi;

“Bak hocam! 
Ben ve burada gördü¤ünüz arkadafllar›mdan

ço¤u, hali-vakti yerinde ailelerin çocuklar›y›z.
Ailelerimiz bizi ‹ngilizce ö¤renelim diye taa ana
okulundan, ilk okuldan beri özel okullara yolla-
d›lar. Sizin ‹ngilizce Haz›rl›k okulunuzda da oku-
duk. Halen ‹ngilizce bilmeyiz. Bir üniversite dip-
lomas›na sahip olal›m diye de bir Özel Üniver-
siteye yollad›lar. Yani bizi zorlama! fiunun flura-
s›nda 1-2 y›l›m›z kald›. Bitirip gidelim!”

Bu sözler bana elektrik floku gibi geldi. Ö¤-
rencilerin üniversitelerini nas›l alg›lad›¤›n› gös-
teren bundan daha etkili bir gösterge ne olabilir!
“Benden ne istersen iste, iflte bunu isteme! Üni-
versitecilik oynamam› isteme! Buras› gerçek bir
üniversite olacak ve sende gurur duydu¤un bu
üniversitenin ö¤rencisi olacaks›n” dedim. Böy-
lece fark ettim ki önümüzdeki ilk ve en önemli
ifl; ö¤rencilerine üniversitelerini benimsetmek
ve yani bu binay› gerçek bir üniversite haline

getirmek. 
Üniversite yönetimi olarak önümüzde duran

görevlerin en çetini iflte buydu; ö¤rencilerimize
üniversitelerini benimsetmek ve sevdirmek.
Çünkü bir üniversiteyi üniversite yapan ö¤renci-
leridir. O üniversiteyi ö¤rencilerinden daha iyi
hiç kimse tan›yamaz ve tan›tamaz. Bu nedenle
ö¤retim kalitesini güçlendirmeye, gelifltirmeye
ve ça¤dafllaflt›rmaya yo¤un olarak yöneldik; ö¤-
rencilerimiz için önemli hedefler belirledik;  

‹yi dil bilen, 
bilgisayar kullan›m›nda ustalaflm›fl, 
bilgiye ulaflman›n yöntemini ö¤renmifl, 
bu bilgilerle ne yapabilece¤inin bilincine var-

m›fl ö¤renciler yetifltirmek.
Bunu baflarabilmek için e¤itim sistemimizin

tümünü temelden yenilememiz ça¤dafllaflt›rma-
m›z gerekiyordu, yani öncelikle ö¤retim alt ya-
p›m›z› gelifltirmek ve güncellemek.

Bunun en önemli unsuru, kendisini üniversi-
teye adam›fl, güçlü bir yönetici ve hoca kadrosu
oluflturmak ve e¤itimin, fiziksel alt yap›s›n› ça¤-
dafllaflt›rmakt›r.

Böylece, ö¤renci odakl› bir e¤itimi oturtma-
ya u¤raflt›k Bunun yönetimsel ve teknik altyap›-
s›n› oluflturduk. Bütün sistemimizi; fiziksel alt ya-
p›m›z›, yönetmeliklerimizi bat›yla uyumlu ve
ça¤dafl hale getirdik. 

Üniversite sözcü¤ü uluslararas› demektir. Bu
nedenle ne yapt›ysak uluslararas› standartlar›
ve ölçütleri kullanarak yapt›k. 7 y›l evvel bir mis-
yon belirledik kendimize ve bunu sloganlaflt›r-
d›k; Bir dünya üniversitesi olmak. Yani dünya
üniversiteleriyle ba¤lant›lar gelifltirmifl, onlarla
ayn› ölçütlere sahip bir üniversite olmak. Yedin-
ci y›l›n sonunda bu konuda, iyi bir düzeye ulafl-
t›¤›m›z› söyleyebilirim; Uluslararas› ‹liflkiler biri-
mi bile olmayan bir üniversiteden, flimdi eriflti¤i-
miz düzeydeki baz› göstergeleri söyleyeyim;
Avrupa birli¤i üniversitelerinin de¤iflim progra-
m› olan Erasmus a 5 y›l önce kabul edildik. fiim-
di Avrupa dan 40 fakülte ile de¤iflim yap›yoruz.
Amerika dan da 15 üniversiteyle de¤iflim anlafl-
mam›z var. Ayr›ca Avusturya’dan 3, ‹ngilte-
re’den 1, Kore’den 1, Amerika dan 4 seçkin üni-
versiteyle lisans düzeyinde çifte diploma verme
anlaflmam›z var, yani ö¤rencilerimiz iki y›l ora-
da 2 y›l bizde okuyup çifte diploma almaya hak
kazan›yorlar. Daha da bizi mutlu eden, yüksek
lisans ve doktorada da geliflmifl dünya üniversi-
teleriyle oluflturdu¤umuz ortak programlar›m›z
var; New York’un Fordham Üniversitesiyle, Vi-
yana Teknik Üniversitesiyle, Avusturya’dan bir
grup üniversite konsorsiyumuyla, Kore’nin Kon-
kuk Üniversitesi ile ortak master ve doktora



8 REKTÖRDEN

programlar›m›z var. Bunlar, ülkemizdeki ilk ve
belki de tek örneklerdir. Bu y›l, Fordham ile or-
tak iflletme master program›na bir ay önce 20
ö¤renciyle New York’ta bafllad›k. Avrupa birli-
¤inin kendi üniversitesi olan College of Europe
ile ortak programlar oluflturan ülkemizdeki tek
üniversiteyiz. Geçen ay 3.Ortak semineri bitir-
dik. 

Bunlar›nda ötesinde beni mutlu eden flunlar›
söyleyebilirim;

Buna inanarak söylüyorum, henüz say›ca kü-
çük ama, ülkemizin en güçlü ö¤retim kadrola-
r›ndan birisine sahibiz. Beyin göçünü gerçekten
tersine çevirdik. Bu genç gücün yapt›klar›na, ya-
ni bilimsel üretimine, tüm ülkemiz, gelecek 4-5
y›l içinde tan›k olacak.  Ben buna kefilim. 

En az flimdi söyledi¤im kadar önemli; Üni-
versitemizde huzurlu, ahenkli bir ortam olufltu.
Yönetici arkadafllar›m›z›n, hocalar›m›z›n, birbi-
riyle dayan›flmalar›, ifl birlikleri, kurumlar›na
sayg› ve sevgiyle ba¤l›l›klar›ndan gurur duyuyo-
rum. 

Ama hepsinin ötesinde beni en mutlu eden
husus fludur; üniversitelerini seven Kadir Hasl›
olmaktan mutlu olduklar›n› tüm söyleflilerde,
anketlerde aç›kça belirten, olgun, ölçülü, müthifl
ö¤rencilerimizin olmas›. ‹flte bizi en özel, en
güçlü, farkl› yapan budur. Bütün bu geliflmeler
olurken 2 atasözünün özünde anlatt›¤›na, tüm
yaflam›mda inand›m; birisi 1 Türk atasözü, di¤e-
ri ise bir Alman atasözü;

Sab›rla, koruk helva olur
Acele, acele ama yavafl yavafl acele
8 y›l rüzgar gibi geçti. Görevler bayrak yar›fl›

gibidir. Birisi koflar, kendi etab› bitiminde bayra-
¤› koflmaya haz›r, taze kana b›rak›r. Ben de flim-
di, çok de¤erli, genç, iyi yetiflmifl, donan›ml›, di-
namik bir arkadafl›ma görevimi huzurla b›rak›-
yorum. Onun çok baflar›l› olaca¤›na inan›yo-
rum. Tüm üniversitemizin kendisine tam destek
verece¤ini biliyorum, güveniyorum. Ben de her
zaman kendisine yard›mc› olaca¤›ma söz veri-
yor, kendisine baflar›lar diliyorum.

Süreç h›zl› geçti ama; bu görev bana büyük
zenginlikler katt›. Bafllarken bir fleyler biliyorum,
deneyimlerim var san›rd›m. Bütün bu süreçler-
den çok fleyler ö¤rendim. Bunlar duyarak ö¤re-
nilmiyor, yaflanarak ö¤reniliyor.  Ö¤renebildik-
lerimden baz›lar›n›, bir bilgenin; Mevlana’n›n
sözlerinden seçerek, kendime uygun hale geti-
rip s›ralad›m. Onlar› sizle paylaflmak istiyorum; 

Baz› ö¤rendiklerim;
Zaman› ö¤rendim...
Yar›flmaya çabalad›m onunla
Ama

zamanla yar›fl›lamayaca¤›n›,
onunla bar›fl›laca¤›n›, 
zamanla ö¤rendim
Yani “vakit nakittir’in anlam›n›, önemi-

ni ö¤rendim”
‹nsan› ö¤rendim...
‹nsanlar›n içinde iyilerin de kötülerin de

var oldu¤unu, 
Sonra
herkesin içinde iyilik ve kötülü¤ün as-

l›nda var oldu¤unu ama, esas yöneticili¤in,
insan›n içindeki iyili¤in ön plana ç›kart›l-
mas› oldu¤unu ö¤rendim.

Birlikte yürümenin-baflarman›n gere¤i-
ni ö¤rendim.

Ama, 
As›l yürüyüflün kalabal›klara karfl› ya-

p›lmas› gerekti¤ini ö¤rendim.
Gerçe¤in farkl› yüzlerini ö¤rendim.
Gerçe¤in ac› oldu¤unu, 
Ac›, karar›ndaysa
yeme¤e oldu¤u gibi hayata da lezzet

katt›¤›n› ö¤rendim.
Ahlak›n önemini baba evimde ö¤ren-

dim, 
Gerçek ahlak›n, f›rsat eldeyken ona el

sürmemek oldu¤unu yaflamda ö¤rendim.  
Düflüncenin önemini ö¤rendim,
kal›plar içinde düflünmeyi çocukken ö¤-

rendim
Ama
Sa¤l›kl› düflünmenin kal›plar› y›karak

düflünmek oldu¤unu ö¤rendim.
Tüm bu deneyimlerin sonunda yaflam›n

tatlar›n› ö¤rendim.
Bu süreçte çok de¤erli insanlar tan›d›m. On-

lar›n kiflili¤i ve birikimiyle zenginlefltim. Çok
sayg›n bilimcileri, yöneticileri, sanatç›lar›, mü-
zisyenleri, medya mensuplar›n› tan›d›m. Yurtd›-
fl›ndan, yurtiçinden birçok yeni dostum, arkada-
fl›m, tan›d›¤›m oldu. Bu gördü¤ümüz film, bana
gerçekten sürpriz oldu. Arkadafllar›m›z çok kap-
saml› bir çal›flma yapm›fllar. Filmde, dostlar›-
m›n, arkadafllar›m›n, üniversitedeki mesa-
i arkadafllar›m›n ve hatta ö¤rencilerimin sözleri-
ni mutlulukla izledim. Bunlardan 2 yönde ger-
çekten gurur duydum. Birincisi kifliseldir, di¤eri
ise beni çevreleyen ortam›n düzeyinden duydu-
¤um gururdur. Filozof  Allain’in flöyle bir sözü
var; bir toplumun olgunlu¤unun, kalitesinin en
aç›k göstergesi, vefa duygusudur der. Bizde ise
insanlar›m›z hakk›nda söylenebilecek güzel fley-
leri hep musalla tafl› önünde s›ralamak gibi, ken-
dimiz tatmin eden, ama merhumun hiç te habe-
ri olmayan fleyleri söyleriz. Bu ba¤lamda ben
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çok flansl›y›m bunu düflünenlere, yapanlara,
hakk›mda hiç de hak etmedi¤im güzel fleyleri
cömert bir abart›yla söyleyenlere minnettar›m.
Yaflant›m›n bundan sonraki dönemine daha bir
güçle, huzurla, dikkatle girifl yapmak için bunlar
bana rehber olacakt›r. Benim için neler söylen-
diyse bunlar›, kendimde hala gelifltirmem gere-
ken eksiklikler gibi görece¤ime inanabilirsiniz.
Bu tür sözler insan› afl›r› duyguland›r›r, umar›m
bu duygular›m› ifade eden sözlerimde ölçüyü
kaç›rm›yorum. Bu k›sa say›lacak süreçte, bu k›-
ratta de¤erli dostlar kazanman›n övünç ve se-
vincine sahip olmay› ömrümün en büyük baht›
say›yorum.

Vak›f üniversitesi rektörleri içinde ben kendi-
mi çok flansl› hissettim ve bunu hep söyledim.
Çünkü çal›flt›¤›m sürede en büyük deste¤i her
zaman Has ailesinden ald›m. Her düzeyde; ön-
ce merhum Kadir Has’tan. Sonra çok de¤erli efli
mümtaz han›mefendi Say›n Rezan Has’tan.
Onun, indimizde çok özel yeri var ve her zaman
olacak. Tüm kibarl›¤›yla, zerafeti ve asaletiyle
bize dostlu¤unu, deste¤ini hiç esirgemedi. 

Has ailesinin tüm fertleri giderek büyüyen ai-
lemizin bireyleri oldular. Mustafa ve Lemis Has,
Ali Germirli ve ailenin tüm di¤er bireylerinin
dostluklar›, bizi mutlu etti, bize onur verdi. 

Kadir Has’›n evlatlar›, vakf›m›z›n ve Müte-
velli Heyetimizin de¤erli Baflkanlar› Can Has ve
Nuri Has genç yafllar›na ra¤men üstlendikleri
bu zor göreve inan›lmaz bir h›zla uyum göster-
diler, her zaman olaylar› üstün bir sa¤duyuyla,
iyi analiz edip de¤erlendirip, olgun kararlar›yla
bize tam desteklerini verdiler. Üniversiteleri her
zaman birinci öncelikleri oldu. Hepsine en içten
flükranlar›m›z› arz ediyorum. Onlarla birlikte
üniversitemiz çok ahenkli çal›flt› ve geliflti. 

Bu f›rsat› kullanarak içimde, a¤›rl›¤›n› artarak
hissetti¤im bir özür  borcumu da dile getirmek
istiyorum; Kadir Has ailesi, baflta Say›n Can
Has, Nuri Has, Rezan Has olmak üzere, tüm ai-
le fertleri 1 dönem daha rektörlük yapmamda
›srar ettiler. Onlara olur cevab› veremedim. Bu
öneriyi üzülerek kabul edemedim; bunun birisi
kurumsal, birisi kiflisel 2 nedeni var;

Kurumsal olarak; kurumlar›n kurumsallafl-
mas›n›n de¤iflimle sa¤lamlaflaca¤›na, pekiflece-
¤ine, taze kanla güçlenece¤ine inan›yorum. 

Kiflisel olarak ta bu denli büyük sorumlulu¤u,
bu zorlu ifli, bir dönem daha yapmay› göze ala-
mad›m. Kendilerini üzdü¤ümün fark›nday›m.
Bundan bende çok üzgünüm. Eflim de, Mithat
a¤abey de çok ›srar ettiler. Ama art›k daha sa-
kin, daha informal bir yaflam ve mesle¤imle u¤-
raflmak istiyorum.

En sonda da bu devir teslim törenini düzen-
leyen Kadir Has adl› bir üniversitenin ad›na ya-
k›fl›r kadirbilir arkadafllar›ma ne denli teflekkür
etsem azd›r. Baflta Deniz han›ma, Mithat Bere-
ket ve ekibine,  Hulusi Turgut’a minnettar›m.

Törenimize de¤er katan, Akbank Oda Or-
kestras› ve sayg›de¤er yöneticisi Cem Man-
sur’a, bu törene ta Viyana’dan gelip üstün sana-
t›yla katk› koyan dünyan›n say›l› keman sanatç›-
s› Atilla Aldemir kardeflime teflekkürlerimi sunu-
yorum. En sonda da eflime; bu görevle birlikte,
onun deyifliyle evimize “kuma” geldi. Kendisi de
benim gibi bir Üniversite hocas›. Tüm yaflam›n›
bu yeni düzene göre yeniden düzenledi. Benim
gibi sabah 5’te kalkt›, 10’da yatt›. Ço¤u yeme¤i-
ni yaln›z yedi. Hiç gocunmad›. Kadir Has Üni-
vetrsitesi Rektörlük görevi benim de¤il, bizim
görevimiz oldu. Ona teflekkür nas›l edilir bile-
mem. Bu konuflmay› çok uzatt›¤›m›n, sizi s›kt›¤›-
m›n fark›nday›m.  En sonuna geldim. fiimdi bu
yeni dönemimde kendim için baz› öneriler olufl-
turdum. Bunlar› listeledim. Onlara uymaya çal›-
flaca¤›m. Bunlar› da sizle paylaflarak bitirmek is-
tiyorum; 

2010’da Neler Planl›yorum;
Streslerinden ar›n
Daha çok spor yap
Çevrenle ve yaflamla bar›fl› tazele
Arkadafllar›nla iliflkilerini yo¤unlaflt›r,
Kendini tazelemeye baflla,
Do¤aya yeniden dön,
Yorucu bir iflin sonras›nda dinlenmeyi

ve kendine vakit ay›rmay› unutma,
Bundan sonrada her zaman sizleyim, gön-

lümle, ruhumla, gücümle sizinle olaca¤›m.
Hoflça kal›n, dostça kal›n!

Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Rektör

* Rektör Prof. Dr.Yücel Y›lmaz’›n Üniversitemizin
Rektörlük Devir Teslim Töreninde 19.01.2010 tari-
hinde, yapm›fl oldu¤u konuflma metnidir.
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Rektör s›fat›yla kat›ld›¤›n›z son Mütevelli Heyeti toplant›s›nda flahs›n›za
Mütevelli Heyetimiz ve Üniversitemiz ad›na Kadir Has Üniversitesine
yapt›¤›n›z hizmetlerden dolay› ve ayn› zamanda, dolay›s›yla Türk e¤itimi-
ne yapm›fl oldu¤unuz katk›lardan dolay›, teflekkürlerimi sunmak istiyo-
rum. Ayr›ca bu toplant›m›zda üniversitemizin son 1 y›ll›k performans›n›
anlatt›n›z. Sunumunuzda üniversitemizin son y›llardaki geliflimini, strate-
jik plan›m›zdaki amaçlar›m›z›n do¤rultusunda izledik. Bütün bunlar için
ayr›ca teflekkür ediyoruz.

Nuri HAS
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan›

Rektörümüzün, 14.01.2010 tarihinde Rektör olarak kat›ld›¤› son
Mütevelli Heyeti toplant›s›nda, kendisi hakk›nda, Mütevelli Heyeti

Baflkan› ve tüm Mütevelli Heyeti üyelerinin de¤erlendirmeleri
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Prof. Dr. Gülsüm SA⁄LAMER
Ben de Say›n Rektörü 8 y›ll›k Rektörlük süre-
sinde Kadir Has Üniversitesine yapt›¤› katk›-
lardan dolay› kutuluyorum. Bunun son dört
senesinde elimizden gelen katk›y› yapmaya
çal›flt›k. Son senelerde akademik kadroda
önemli iyilefltirmeler sa¤land›. Bunun etkileri
daha sonra görülecektir. Ama bu e¤ilimin de-
vam etmesini ümit ediyorum; çünkü üniversi-
te demek, ö¤retim üyesi demektir. Ö¤retim
üyesi kalitesinin giderek daha da iyilefltirilme-
siyle Kadir Has Üniversitesi çok daha iyi yer-
lere gelecektir.
Ben bir konuya da dikkat çekmek istiyorum.
ODTÜ eski rektörü Ural AKBULUT hocan›n
yapt›¤› s›ralamada Kadir Has Üniversitesi, T›p
Fakültesi olmayan üniversiteler aras›nda, ya-
y›nlar aç›s›ndan, iyi bir yere  gelmifl görülüyor.
Bu gösterge için de Rektörü, tüm Mütevelli
Heyetini ve katk›da bulunan herkesi kutluyo-
rum.

Prof. Dr. Mithat ÖZSAN
Say›n Rektörümüzü can› gönülden kutlamak
istiyorum. Bundan evvelki dört y›l› da çok iyi
biliyorum. O dönemde de Levent Bey’le bera-
ber bu kuruldayd›k. Say›n Rektörümüz bu ifle
bafllad›ktan sonra, onun tan›m›yla “Ç›tay› dai-
ma yükseltmek ve bir dünya üniversitesi ol-
mak” stratejisi benimsendi. Ben bu laf› Say›n
Rektör’den çok duydum. Gerçekten de Rektö-
rümüz, siz bu gayretin içinde oldunuz! Çok
özveriyle görev yapt›n›z. Bugün sabah sizle
konuflurken size bir de ben gönül koymufl-
tum. “Hiç olmazsa bir dönem daha devam et-
seydiniz” demifltim. Vak›f Üniversitelerinde
anayasan›n aç›k bir hükmü var, diyor ki, “Va-
k›f Üniversiteleri ‹dari ve Mali konular d›fl›nda
Yüksekö¤retim Kanununa tabidir.” Dolay›s›y-
la,  Bilkent’te ve di¤er baz› üniversitelerde de

Rektörler iki dönemden daha uzun sürelerde
Rektörlük yapma¤a devam ediyor. Yani yasal
aç›dan bu konuda bir s›k›nt› yoktur.  Ama
kendiniz karar vermiflsiniz ve ayr›l›yorsunuz.
Tabii bu karar›n›za da büyük sayg› duyuyo-
rum.  
Biraz evvel Gülsün Hocam›z›n da söyledi¤i gi-
bi Kadir Has Üniversitesinin ç›tas› devaml›
yükselmifltir. Bugün verdi¤iniz bilgiler hepimi-
zin iftihar edebilece¤imiz bilgiler oldu.
Bugün sabah konuflurken neden ayr›l›yorsun
dedi¤im zaman, “ben gece rüyamda bile iflimi
görüyorum” dediniz. Zaten seven insanlar›n
ifl, rüyalar›na girer. Ben de bunu çok yaflad›-
¤›m için sizi çok iyi anl›yorum. Ben, Say›n
Rektörümüze bundan sonraki hayat›nda bafla-
r›lar diliyorum. Eminim ki Kadir Has Üniversi-
tesine deste¤i devam edecektir. Üniversitemi-
zi bu duruma getirdi¤iniz için size çok teflek-
kür ediyoruz.

Can HAS
Ben de flahs›m ve Ailemiz ad›na size çok te-
flekkür etmek istiyorum. Hakikaten üniversite-
mizin 8 y›l evvelki durumuyla mukayese yap-
t›¤›m›z zaman, yap›lan ifller zaten ortada. Siz-
lerle beraber; Erasmus programlar›, çift diplo-
ma anlaflmalar› gibi amaçlarla baz› seyahatle-
rimiz oldu. Oralardaki gayretlerinizi, Mütevelli
Heyeti Baflkan›m›zla birlikte gördük. Bunun
yan›s›ra, hakikaten Rektör olarak çal›flt›¤›n›z
dönemde, sadece mesai saatlerinde de¤il, me-
sai saatleri d›fl›nda da üniversitemize çok
emek verdi¤inizi biliyoruz. O bak›mdan sizin
de belirtti¤iniz gibi, ç›tam›z her geçen gün
yükseliyor. Önümüzdeki günlerde, Üniversite-
mizi Mütevelli Heyetimizin de deste¤iyle ve
yeni Rektörümüzle hep birlikte bir dünya üni-
versitesi haline getiririz. Ben de her fley için si-
ze çok teflekkür ediyorum. 



Prof. Dr. ‹smail TOSUN
Ben de Yücel Hocam›za teflekkür ediyorum,
bundan sonraki yaflam›nda efli ve o¤lu ile bir-
likte sa¤l›kl› ömürler diliyorum.

Prof. Dr. Zeki YILMAZ
Ben fazla güzel konuflmas›n› bilmem. Bu biraz
da benim mizac›mdan ileri geliyor. Eskiden
daha da az konuflurdum. Yönetici; Rektör ol-
duktan sonra konuflmam biraz artt›. Benden

önceki konuflmac›-
lar›n söylemifl ol-
du¤u iyi sözlere
ben de yürekten
kat›l›yorum. Ger-
çekten Yücel Ho-
cam›, fiubat
2002’de, buraya
Rektör oldu¤unda,
‹lk defa Üniversite-
leraras› Kurul’da
tan›d›m. Son 5 y›l-
d›r da birlikte çal›fl-
ma imkan›m›z ol-

du. Benim Mütevelli Heyeti görevi yapt›¤›m
süre içinde kendisini yak›ndan tan›ma f›rsat›n›
buldum. Gerçekten gayretle çal›flt›. Eme¤ini
esirgemedi ve bu eme¤inin sonucunda üni-
versitemiz bu duruma geldi. Kendisini yürek-
ten kutluyorum. Teflekkür ederim, baflar›lar›-
n›n devam›n› diliyorum. Bundan sonraki ya-
flant›s›nda da bizlerle beraber olacak. Efliyle
birlikte mutluluklar diliyorum. 

Mehmet GERM‹RL‹
Di¤er Mütevelli Heyet üyelerimizin ve Baflka-
n›m›z›n görüfllerine kat›l›yorum. 2003 y›l›ndan
bu güne kadar hocamla birlikte, hocam›n Rek-
törlük döneminde Mütevelli Heyetinde bulun-
ma flans›n› yakalad›m. Kendisinden ben de
çok fleyler ö¤rendim. Üniversitemiz çok bü-
yük kazançlar elde etti. Hocama her fley için
çok çok teflekkür ediyorum. ‹nflallah bundan
sonraki birlikteli¤imizde de, kendisinin Müte-

velli Heyetinde görev almalar›yla beraber da-
ha uzun y›llar birlikte olabilece¤iz. Kendisine
baflar›lar, sa¤l›klar, ailesiyle birlikte mutluluk-
lar diliyorum. Tekrar çok teflekkür ederim.

Dr. Levent BIÇAKCI
Bende di¤er hocalar›m ve arkadafllar›m gibi,
hocam›z›n özverili çal›flmalar›ndan çok mutlu-
yum ve çok teflekkür ederim. Özellikle flunu
belirtmek istiyorum. Say›n
hocam›z, son 5 y›l›nda de-
¤il, bafllang›çta da çok
önemli ve özverili ifller
yapt›. Gerçekten bu göreve
ilk geldi¤inde çok buna-
l›ml› ve s›k›nt›l› bir dönem-
deydik. O s›k›nt›l› dönemi
kendisiyle birlikte aflt›k.
Kardiyoloji Vakf›ndan kur-
tulduk, Üniversite ilk defa
o zaman bence yürümeye
bafllad›. O zamana kadar
sadece yerimizde say›yor-
duk.  Bugünlere geldik. Gerçekten kendisine
o yönden de teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Rektörün bir üniversitedeki görevlerinden bi-
risi bol bol konuflmakt›r; çünkü Üniversitede
her gün birtak›m etkinlikler vard›r ve kendi-
sinden konuflma yapmas› beklenir.  
Sizler de uzun y›llar rektörlük yapt›¤›n›z için
bunu iyi  bilirsiniz. Bugün ise, hakk›mda söy-
lenen bu güzel sözler nedeniyle konuflabil-
mem çok zor, hepinize teflekkür ediyorum. 
Yapt›klar›m› mutlulukla yapt›m. Kadir Has ad›-
n› tafl›yan bir üniversitede, onun ad›na, onun
onuruna uygun görevler yapt›¤›m için onurlu-
yum, gururluyum. 
Bu ba¤lamda sadece bir fleyi söylemek istiyo-
rum; bir konuda gerçekten çok müsterihim.
Üniversitemizin ad›na hiçbir leke sürdürme-
dim. Hiçbir kötü iflle an›lmas›na neden olma-
d›m. Bu beni çok mutlu ediyor.

12 KAPAK KONUSU: KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE NÖBET DE⁄‹fi‹M‹
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PROF. DR. YÜCEL YILMAZ

Görevlerini yaflam›yla özdefllefltirerek çal›flan,çal›flmay› ‘hep çal›flmay›’ 
kendisine ilke edinen ve çevresine afl›layan, temsil etti¤i kurumun

yararlar›n› ön plana ç›kararak, onu yüceltmek için sürekli u¤rafl veren 
iyi bir bilimadam› ve iyi bir yönetici...

Üniversitemizde, 2002-2010 y›llar› aras›nda Rektörlük görevini 
büyük bir liyâkatla yürütmüfl bulunan Say›n Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n 

bu görevi Say›n Prof. Dr. Mustafa Ayd›n’a devretmesi münasebetiyle 
19 Ocak 2010 Sal› günü Üniversitemizde tören düzenlenmifltir.



Tören, Pusula TV ve ‹letiflim Fakültesi Radyo,
Televizyon ve Sinema Bölümü iflbirli¤i ile
haz›rlanan ‘‹zler; Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’ isimli

film gösterimi ile bafllad›. Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ad›na
çekilen 31 dakikal›k bu belgesel, yak›n dostlar› ve
çal›flma arkadafllar› taraf›ndan verilen röportajlar
biraraya getirilerek oluflturuldu. Ard›ndan ‹stanbul
Devlet Klasik Türk Müzi¤i Koro Sanatç›s› fief Asuman
Ercan baflkanl›¤›nda üniversitemiz akademik ve idari
personelinden oluflan koro dokuz parçadan oluflan bir
Türk Sanat Müzi¤i konseri sundu.

Konser sonras›nda Mütevelli Heyeti Baflkan› Nuri
Has ve Kadir Has Vakf› Mütevveli Heyeti Baflkan› Can
Has’›n konuflmas› ile Devir Teslim Töreni’ne geçildi.
Nuri ve Can Has taraf›ndan yap›lan konuflmalarda
Merhum Kadir Has’›n e¤itime olan sevdas› ile kurulan
Kadir Has Üniversitesi’ne 2002 y›l›nda rektör olarak
atanan Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n, Üniversiteye atand›¤›
günden bugüne kadar geçen sekiz y›ll›k süre boyunca
katetti¤i aflamalar›, ald›¤› yollar› ulusal bir üniversiteden
uluslararas› düzeyde bir üniversite haline gelerek, bir
dünya üniversitesi olma yolunda yapt›¤› çal›flmalar›
takdir ve teflekkürle anlatt›lar. Yap›lan konuflmada
bugün art›k dünyada sayg›n üniversitelerle de
anlaflmalar sa¤layabilecek düzeye gelmifl, kabul
görmüfl olan Kadir Has Üniversitesi’nin Prof. Dr.
Mustafa Ayd›n rektörlü¤ü sürecinde de uluslararas›
olma yolunda ayn› sayg›nl›¤› art›rarak devam ettirece¤i
dile getirildi. Ard›ndan Prof. Dr Yücel Y›lmaz da
konuflmas›n› yapt›ktan sonra Kadir Has Üniversitesi
yeni Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ayd›n’a cübbesini teslim
etti. Ve Prof. Dr. Mustafa Ayd›n kürsüye davet edildi.

Konuflmas›na Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’a teflekkürleri-
ni sunarak bafllayan Prof. Dr. Ayd›n, Kadir Has Üniver-
sitesi’nin vizyon ve misyonuna uygun olarak
çal›flmalar›n› sürdürece¤ini söyledi ve bir dünya üniver-
sitesi olma yolunda emin ad›mlarla ilerleyece¤inin alt›n›
çizdi.

Tören Cem Mansur yönetimindeki Akbank Oda
Orkestras›’n›n verdi¤i müzik ziyafetiyle devam etti ve
ard›ndan verilen kokteyl ile son buldu.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
REKTÖRLÜK GÖREV
DE⁄‹fi‹M TÖREN‹

Üniversitemizde, 2002-2010 y›llar› aras›nda Rektörlük görevini büyük bir liyâkatla
yürütmüfl bulunan Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n bu görevi Prof. Dr.  Mustafa Ayd›n’a
devretmesi nedeniyle 19 Ocak 2010 Sal› günü Üniversitemizde tören düzenlendi. 
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Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Kadir Has Ünivesitesi yeni Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Ayd›n’a Rektörlük cüppesini sunarken.



Mütevelli Heyeti Baflkan› Nuri Has, 
Kadir Has Vakf› Mütevveli Heyeti Baflkan› Can Has

ve Mütevelli Heyeti Üyesi Mithat Özsan, 
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’a teflekkür plaketini

sunarken.

15



Kadir Has Üniversitesi eski Rektörü
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ve yeni 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ayd›n.

Kadir Has Üniversitesi
yeni Rektörü

Prof. Dr. Mustafa Ayd›n.
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Kadir Has Ünivesitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ayd›n ve efli Sevim Ayd›n.



fief Asuman Ercan baflkanl›¤›nda
üniversitemiz akademik ve idari
personelinden oluflan koro.

fief Cem Mansur Baflkanl›¤›’ndaki

Akbank Oda Orkestras›.

Prof. Dr. Yücel Y›lmaz,
19.01.2010 / Rektörlük

Devir-Teslim Töreni

Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
Devir-Teslim Töreni’nde

konuflurken.
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“Say›n Rektörümüz Prof. Dr.
Yücel Y›lmaz’a huzurlar›n›z-
da flahsen ve sizler ad›na te-
flekkürlerimi sunmak istiyo-
rum. Kendisi bugün, Üniver-
sitemizin Rektörlük görevin-

den ayr›l›yor. Umar›m sadece Rektörlük göre-
vinden ayr›l›yordur. Bundan sonrada her ihti-
yaç duydu¤umuzda bize tecrübelerini ve tavsi-
yelerini aktaraca¤›ndan ve bizim yan›m›zda
olaca¤›n› eminim.

Kökleflmifl güçlü bir miras›
devreld›¤›m›nda fark›nda-
y›m, bu emanetin bende he-
yecan, inanç, onur, umut ve
biraz da keyifin birbirine ka-
r›flt›¤› bir bir ruh halini orta-

ya ç›kart›¤›n› sizlere itiraf etmek durumunda-
y›m. Heyecanl›y›m çünkü, Türkiye’de baflta
Yüksek Ö¤retim olmak üzere e¤itim sisteminin
geliflmesi ve serpilmesinin önemini kavram›fl,
devletin yüküne omuz vermek için sahip oldu-
¤u kaynaklar› fedakarca seferber eden Has ai-
lesinin etraf›nda güçlenerek büyüyen idarecisi
ö¤retim üyesi ö¤rencisi ve gönülleriyle birlik-
te çok büyük bir aileye kat›l›yorum.

‹nançl›y›m çünkü, alt yap›s›
tam anlam›yla geliflmifl Mü-
tevelli Heyeti üyelerinden en
yeni personeline kadar,
uyum içerisinden çal›flma ge-
lene¤ini yerlefltirmifl ve ül-

kemizin e¤itim tarihine ad›n› alt›n harflerle
yazd›rm›fl Kadir Has Beyfendi'nin gösterdi¤i bu
yolda Üniversiteyi ilerletmeye azmetmifl de-
¤erli bir ekibi devral›yorum.

Onur duyuyorum çünkü; Tür-
kiye’de gerçekten ülkenin
gelece¤ine yat›r›m yapan hiç
bir süretle kar amac› gütme-
den, ö¤renciden ald›¤›n›n çok
daha fazlas›n› yine ö¤renci

için kullanan ve kuflkusuz herfleyi önünde ö¤-
rencisini düflünen  bir üniversiteyi devral›yo-
rum.

Umutluyum çünkü; üniversi-
tenin geliflmesi için hiç bir fe-
dakarl›ktan kaç›nmayan bir
vak›f, çok de¤erli vakitlerini
üniversitenin ilerlemesi için
kullanmaktan itina etmeyen

bir mütevelli heyeti, aidetiyetini benimsedikle-
ri üniversiteleri ve ö¤rencilerinin gelece¤i için
çal›flan k›ymetli ö¤retim üyeleri ve heran gö-
reve haz›r idari ekipçe desteklenen bir üniver-
site yönetimi devral›yorum. 

Keyifliyim çünkü; rektörü de-
¤iflti¤i zaman devir teslim tö-
reni yapabilen, ekip ruhuna
ve birlikteli¤ine önem veren
pek çok de¤erin maalesef çok
h›zla yozlaflt›¤› ülkemizde

kültüre, sanata ve spora destek olan eskiyi
y›kmay› de¤il koruyarak yeni nesillere aktar-
may› görev bilen, bilimin ve bilginin de¤erini
bilen ve içinde bulundu¤u topluma katk› yap-
may› arzulayan çok özel ve çok örnek bir üni-
versitede yer al›yorum.

De¤erli velilerimizin bizlere
emanet ettikleri k›ymetli ev-
latlar›n› istihdam piyasas›n›n,
talep edilen y›ld›zlar›na ama
ayn› zamanda ülke ve dünya
sorunlar›na kafa yoran me-

zunlar›na dönüfltürmek, Ülkemizin küresel re-
kabet gücünü art›racak çal›flmalara ve önün-
deki sorunlara çözümler üreten bilimsel arafl-
t›rmalara destek vermek, tart›flmalara zemin
haz›rlamak, küresel planda üretilen bilgiyi ül-
kemize kazand›racak, ülkemizde üretilen bil-
giyi ise dünyaya ulaflt›racak bir platform olufl-
turmak ve en kutsal olan› fikri hür, vicdan› hür
nesiller yetifltirmek, ö¤rencilerimize ve ülke-
mize karfl› üstlendi¤imiz görevler aras›ndad›r.

Prof. Dr. Mustafa Ayd›n’›n 
Üniversitemizin Rektörlük Devir Teslim Töreni’nde

19.01.2010 tarihinde, yapm›fl oldu¤u konuflmas›ndan bölümler
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1967 Trabzon do¤umlu olan Prof. Dr. Mustafa Ayd›n 1988’de
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Uluslarara-
s› ‹liflkiler bölümünden mezun oldu. Lancaster Üniversitesi’nde
Uluslararas› ‹liflkiler ve Stratejik Araflt›rmalar alan›nda Yüksek Li-
sans (1991) ve Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler alan›nda Dok-
tora (1994) yapt›. 1995-2005 aras›nda Mülkiye’de ö¤retim üyeli¤i
görevinde bulunan Ayd›n, 1999’da Doçent, 2005’de Profesör oldu
ve “Küresel ve Bölgesel Çal›flmalar” Anabilim Dal› kurucu baflkanl›-
¤› yapt›. 2006-2010 döneminde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölüm Baflkanl›¤›, ‹‹BF Yönetim Kurulu
ve Üniversite Senatosu üyeli¤i görevlerini yürüten Prof. Ayd›n, fiu-
bat 2010’da Kadir Has Üniversitesi Rektörlü¤ü’ne atand›.

Profesörler Dr. Mustafa Ayd›n, T.C. Genel Kurmay Baflkanl›¤›,
Stratejik Araflt›rmalar ve Etütler Merkezi (SAREM) Planlama ve De-
¤erlendirme Kurulu; D›fliflleri Bakanl›¤› Stratejik Araflt›rmalar Mer-
kezi (SAM) Dan›flma Kurulu; ve Orta Do¤u Araflt›rmalar› Dünya Kon-
gresi Yönetim Kurulu üyesidir. Uluslararas› ‹liflkiler Konseyi (U‹K)
Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›, Uluslararas› Politika Araflt›rmalar› Ens-
titüsü (IPRI) Direktörlü¤ü, ve International Commission on the
Black Sea Koordinatörlü¤ü görevlerini de yürüten Prof. Ayd›n, ayn›
zamanda INTAS Young Scientists Fellowship Program, Social Sci-
ences and Humanities Research Council (Kanada) ve TÜB‹TAK-SO-
BAG hakemi ve International Center for Black Sea Studies (ICBSS)
ile Hellenic Center for European Studies dan›flman›d›r.

Profesör Ayd›n daha önce 1999-2003 aras›nda Avrasya Stra-
tejik Araflt›rmalar Merkezi (ASAM) Türkistan Masas› Baflkanl›¤› ve
Yay›n Kurulu Koordinatörlü¤ü (2002-2003); Gen. Kur. Bflk., Ata-
türk Araflt›rma ve Etütler Merkezi (ATAREM) Genel Kurul üyeli¤i
(2000-2005); AÜ SBF Fakülte ve Yönetim Kurullar› üyelikleri
(2001-2004) ile Uluslararas› Siyasi ve Ekonomik ‹liflkiler Araflt›rma
Merkezi Yönetim Kurulu (1997-2005) ve Stratejik Araflt›rmalar
Merkezi Merkez Kurulu üyeli¤i (2003-2005); DPT 9. Befl Y›ll›k Kal-
k›nma Plan› Türkiye’nin Ekonomik D›fl ‹liflkileri ‹htisas Komisyonu

Üyeli¤i (2005); T.C. Cumhurbaflkanl›¤›, Ekonomi ve D›fl Politika Ça-
l›flma Grubu Üyeli¤i (2003-2009), Milli Güvenlik Akademisi Ulusla-
raras› Siyasi ‹liflkiler Modülü Koordinatörlü¤ü (2002-2008), Inter-
national Caucasus-Caspian Commission Baflkan Yard›mc›l›¤›
(2007), Çankaya ‹nsan Haklar› ‹lçe Kurulu Üyeli¤i (2007-2009) ve
Bosna-Hersek, K›rg›zistan, Filistin, Gürcistan ve Azerbaycan’da
AG‹T gözlemcili¤i yapt›. 

Prof. Ayd›n y›llar içerisinde Ankara, Atina, Dokuz Eylül, Gazi,
Bilkent, At›l›m, Baflkent ve Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ile
NATO Savunma Koleji, Milli Güvenlik Akademisi, Kara Harb Okulu
ve George C. Marshall Center for European Security’de “Uluslara-
ras› Politika”, “Uluslararas› ‹liflkiler Teorileri”, “Savunma ve Strate-
ji Sorunlar›”, “Uluslararas› Güvenlik Çal›flmalar›”, “Küreselleflme ve
Uluslararas› ‹liflkiler”, “Türk D›fl Politikas›”, “Uluslararas› ‹liflkilerde
Devrimci Hareketler”, “Siyasi Tarih” ve “Uluslararas› Terörizm”
üzerine dersler vermifltir. Yurt d›fl›nda Michigan (1998), Harvard
(2002) ve Atina (2003) üniversiteleri ile Richardson Institute for
Peace Studies (1999) ve AB Güvenlik Araflt›rmalar› Enstitüsünde
(2003) misafir araflt›rmac› ve ö¤retim üyesi olarak bulunan Prof.
Ayd›n, halen International Studies Association, Uluslararas› ‹liflkiler
Konseyi, Türk Atlantik Konseyi, Türkiye Siyasi ‹limler Derne¤i, Mül-
kiyeliler Birli¤i, European Society for Central Asian Studies ve Re-
gional Network of Strategic Studies Centers üyesidir.

Daha önce Turkish Yearbook of International Relations, Revi-
ew of International Affairs ve Ankara Papers dergilerinin editörlük-
lerini yapan ve halen Uluslararas› ‹liflkiler (SSCI) dergisinin editörlü-
¤ünü yürüten Ayd›n, farkl› dönemlerde Milli E¤itim Bakanl›¤›, UNES-
CO, Fulbright, Alexander S. Onassis Foundation, EU Institute for Se-
curity Studies, Lancaster University, Ankara Üniversitesi, NATO
Science for Peace Program, United States Information Agency, Bri-
tish Council, T.C. D›fliflleri Bakanl›¤›, T‹KA, TÜB‹TAK, Bertelsmann
Stiftung ve Black Sea Trust deste¤iyle projeler yürüten Ayd›n’›n ya-
y›nlanm›fl çok say›da ulusal ve uluslararas› yay›n› vard›r.

PROF. DR. MUSTAFA AYDIN
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REZAN HAS Müzesi, HSBC Bank A.fi.’nin deste¤i
ile Rezan Has Müzesi Yöneticisi Ahu Has Ve Kadir
Has Vakf› Baflkan› Can Has’›n 30 y›lda özenle olufltur-
duklar›, daha önce sergilenmemifl ve merak edilen ko-
leksiyonundan yola ç›karak düzenledi¤i; Türk Resim
Sanat›’n›n Bir As›rl›k Öyküsü II ‘Türk Resminde Yüzy›-
l›n Tablosu’ adl› sergiyi Bakan Ertu¤rul Günay’›n kat›-
l›m›yla açt›.

Türk Resim Sanat›na farkl› örnekler eflli¤inde yeni
bir bak›fl aç›s› sunmay› hedefleyen sergi, ayn› zaman-
da uzun y›llar›n çabas›yla bir araya getirilmifl özel bir
koleksiyonun da öyküsünü anlat›yor.

Türk Resim Sanat› tarihinin en iyi ve en önemli ör-
neklerinden oluflan bu koleksiyon sergisinde; Fausto
Zonaro, Alberto Pasini, Fabiust Brest gibi Oryantalist
ressamlardan; Osman Hamdi, fieker Ahmet, Halil Pa-

HSBC Bank A.fi.’nin deste¤i ile 
gerçekleflen, Türk Resim Sanat›’n›n Bir
As›rl›k Öyküsü II “Türk Resminde 
Yüzy›l›n Tablosu” Sergisi 18 Kas›m 
akflam› T.C. Kültür ve Turizm Bakan› 
Ertu¤rul Günay’›n kat›l›m›yla aç›ld› 

TÜRK RES‹M SANATININ
B‹R ASIRLIK ÖYKÜSÜ
DEVAM ED‹YOR 
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Ovide Curtovich, Su Bafl›nda Köylüler (‹zmir),Tuval Üzerine Ya¤l›boya, 55x80, 1908
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fla, Mahmut Cûda ve Feyhaman Duran gibi Türk Re-
sim Sanat›’n›n önemli isimleri ile Ça¤dafl Ressamlar-
dan Erol Akyavafl, Burhan Do¤ançay ve Kemal Önsoy
gibi sanatç›lar›n en iyi eserlerinden örnekler yer ala-
cak. Seçilmifl 100 özel eserin iki ayr› salonda teflhir edi-
lece¤i sergi, Oryantalistlerden, ilk Türk empresyonist-
lerine, D Grubu Ressamlardan, günümüze; Türk Resim
Sanat›’n›n önemli eserlerini izleyici ile buluflturan sergi
30 Nisan’a kadar izlenebilecek.

Sergide, Oryantalist dönemden bafllayarak günü-
müze kadar farkl› ressamlar›n, dönemin sosyo-kültü-
rel, ekonomik yap›s›n› iflledikleri eserler bir araya geli-
yor. Gündelik yaflam ve mimarinin yans›t›ld›¤› bu eser-
ler sayesinde, Türk Resim Sanat›’n›n geliflimine flahit
olurken ayn› zamanda bir tür tarih okumas› olan bu
sergi ile Türkiye’de modernizmin gelifliminin, Resim
Sanat› ba¤lam›nda de¤erlendirilmesi amaçlan›yor.

Rudolph Ernst, Ahflap Üzerine Ya¤l›boya, 49x61, 1885

Cemal Tollu, Sohbet, Chatting Tuval Üzerine Ya¤l›boya, 45x53, 1929

Osman Nuri
Pafla,
Manzara,
Landscape
Duralit 
Üzerine
Ya¤l›boya,
17x28
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Kültürler Aras› Diyalog ve Göç 
JCI ‹stanbul fiubesi taraf›ndan Fatih Belediyesi’nin katk›-

lar›yla bu sene dördüncüsü gerçeklefltirilen ‘Kültürler Aras›
Diyalog’ temal› JCI ‹stanbul Crossroads 4.Uluslararas› K›sa
Film Festivali önceki gün yap›lan muhteflem bir gala gecesiy-
le son buldu.

2-5 Kas›m tarihleri aras›nda paneller, atölyeler, film gös-
terimleri ile dolu dolu geçen Kültürler Aras› Diyalog temal›
Crossroads festivalinin galas› 5 Kas›m 2009 Perflembe gece-
si Kadir Has Üniversitesi’nde yap›ld›. Törenin aç›l›fl›nda ko-
nuflan Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, “Sanatç› hayal
eder, yöneticiler, politikac›lar ise bu hayalleri hayata geçirir.
Nas›l ki sanat ve sanatç› toplumu
besler ve gelifltirirse, sanat› ve sa-
natç›y› destekleyen politikac›lar
da, bu geliflimin süreklili¤ini sa¤lar-
lar. Bu nedenle sanatç› ve idareci
birbirini tamamlayan bir uyum ve
iflbirli¤i içinde olmal›d›r.” dedi. 

Yar›flman›n temas› olan Kültür-
ler Aras› Diyalog ve Göç’ün, Fatih
için çok anlaml› oldu¤unu vurgula-
yan Demir, tarihî yar›madan›n yar›fl-
man›n temas›na uygun do¤al bir film
platosu oldu¤unu söyledi. Demir,
“Fatih, fetihten beri kültürlerin kay-
naflt›¤› bir pota olmufltur. Bir yanda
cami, bir yanda kilise ve sinagog yüz-
lerce y›ld›r yan yana yaflam›flt›r.” dedi. 

Festival Direktörü Bülent Doruker
finalistleri tan›t›rken yapt›¤› konuflma-
da, k›sa filmcilerin festivallerle, yar›fl-
malarla desteklenmesi gerekti¤ini, an-
cak festivallerin de sponsorlarla var
olabildi¤inin alt›n› çizerek sponsorlar-
dan gelecek y›llar için destek sözü iste-
di ve filmleriyle festivale kat›lan yönetmenlere teflekkür etti.

Jüri üyeli¤ini Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, yö-
netmen Dervifl Zaim, TV yap›mc›s› Nebil Özgentürk, oyuncu
Özay Fecht, Doç. Dr. fiule Toktafl, Yrd. Doç. Dr. U¤ur Özgö-
ker ve Vedat Akman’›n yapt›¤› yar›flmada 19 film finale kal-
m›flt›.

Gecede birincilik ödülünü ‘Göç Kufla¤›’ filmi ile Mustafa
Karakaya ald›. ‹kincilik ödülüne ‘Köse’ ile Kenan Özer ve Se-
za Günefl, üçüncülük ödülüne ise ‘Klonistan’ ile Ayce Kartal
lay›k görüldüler. Ayr›ca gecede ‘Dönüfl’ filmiyle yönetmenler
Soner Y›ld›r›m ve Mehtap Köseo¤lu mansiyon ödülü ald›lar.

Sunuculu¤unu tiyatro sanatç›s› ve yazar Nilüfer Aç›ka-
l›n’›n yapt›¤› gala gecesinde Birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000
TL, üçüncüye ise 2.000 TL de¤erinde Digital Film Academy
çekleri verilen ödül gecesinde, ayr›ca dereceye giren üç fil-
min yönetmenlerine ödül sponsoru Sunexpress’ten Avru-
pa’ya gidifl-dönüfl uçak bileti verildi.

Yar›flmaya kat›lan 19 finaliste, jüri üyelerine ve sponsorla-
ra festivale kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür plaketi verildi. Ge-
cede canl› performans sergileyen ‘Hayal’ ve ‘By Percussion
Show’ gruplar› ise davetlilerden büyük alk›fl ald›.

T. C. Kültür Bakanl›¤›’nca da ülkemizin tan›t›m›na katk›da
bulundu¤u ve desteklendi¤i ifade edilmifl
olunan JCI ‹stanbul Crossroads Ulusla-
raras› K›sa Film Yar›flmas›, sabit olarak
kültürleraras› diyalog ve göç temas›n› ifl-
leyen tek festival olmakla beraber, 2007
Dünya Kongresinde Dünyan›n En Ba-
flar›l› Halkla ‹liflkiler Program› ve Avru-
pa’n›n En Baflar›l› Yay›n› seçilmifltir.
Her y›l sayg›n bir kat›l›mc› profiliyle
gerçekleflen Festival Gala Gecesi, Tür-
kiye'deki JCI üyeleriyle birlikte dünya-
daki aktif 500.000 JCI üyesine ve tüm
sinema severlere 3G teknolojisi ile
canl› olarak yay›nland›. Bu özelli¤i ile
festival, dünyada ve Türkiye'de 3G
ile canl› olarak yay›nlanan ilk festival
oldu. 

JCI-Junior Chamber Internatio-
nal, 1910 y›l›nda kurulmufl olup,
1997 y›l› itibariyle 124 ülkeye yay›-
lan ve 200.000’i aflk›n üyeye sahip,
dünyan›n en büyük 3. sivil toplum
örgütüdür. Küreselleflen dünyada
JCI, evrenselli¤i benimseyen ve

dünya bar›fl›n› destekleyen bir oluflumdur. Üyelerinin liderlik
vas›flar›n› gelifltirerek yaflad›klar› toplumda pozitif de¤iflime
katk›da bulunmalar›n› hedefler. ICC, UNICEF, AISEC gibi
derneklerle de iflbirli¤i içinde olan JCI, Jacques Chirac (Fran-
sa Cumhurbaflkan›), Valerie Giscard D’Estaing (Fransa Cum-
hurbaflkan›), Willy de Clerk (AT Komisyon Baflkan›), Gerald
Ford (ABD Baflkan›), Paul Schulter (Danimarka Baflkan›) gibi
bir çok önemli ismi de üyesi olarak kendi bünyesinde bar›n-
d›r›r. Festival ve yar›flma ile ilgili detayl› bilgi almak için lütfen
afla¤›daki web sitemizi takip ediniz. 
www.jciistanbulcrossroads.com 
http://www.facebook.com/event.php?eid=92226338966

JCI ‹STANBUL
CROSSROADS ÖDÜL GECES‹
Y‹NE MUHTEfiEM GEÇT‹



24 HABER

� Haber Elif Eltutan/Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerinden, yaz tati-
lini farkl› bir deneyimle geçirmek isteyen büyük
bir kafile, Çin’deki Zheijang Üniversitesi’yle ya-

p›lan iflbirli¤i ve Uluslararas› Daire Baflkan› Sibel Ku-
seyrio¤lu’nun deste¤iyle Çin’e gitti. Ö¤renciler, hem
farkl› bir kültürü ö¤renirken, hem de unutamayacakla-
r› an›larla ülkeye döndüler. Rektör Prof. Dr. Yücel Y›l-
maz da kafileyi misafir ederek deneyimlerini dinledi
ve ö¤rencilere hediyelerini verdi. Rektör Y›lmaz, “Bizi
bizden baflka daha iyi tan›tacak kimse yok. Ülkemizi,
kültürümüzü Uzakdo¤ulara götürüp tan›tt›¤›n›z için si-

ze çok teflekkür ediyorum” dedi. Ö¤renciler ise yafla-
d›klar› bu farkl› yaz tatilini flöyle anlatt›…

Sinan Yaz›c› (‹flletme 3. S›n›f)
Çok keyifli ve tarifsiz bir yaz tatiliydi benim için.

Oraya hem ‹ngilizcemizi daha da ilerletmek, hem de
Çin gibi bizden çok farkl› bir kültürü tan›mak için git-
tim. Oray› daha yak›ndan görmek bütün fikirlerimi de-
¤ifltirdi. Arad›¤›m, istedi¤im her fleyi buldum sanki.
Çünkü, Çin’e gitmeden kafamda Uzakdo¤u’ya ait bir
çok soru iflareti vard›. Seneye onlar da bizim okulumu-
za gelecekler ve biz keyifle onlar› a¤›rlayaca¤›z. 

Çin’den ülkemize gelecek ö¤renci arkadafllar da

Uzakdogu’dan
Haberler

-Uzakdogu’dan
Haberler

-
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ülkemizi ve okulumuzu çok merak ediyorlar.

Sultan Bilbil (Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m 3.S›n›f)
Çinli’ler bizden çok farkl›lar. Kültürleri, yemekleri,

al›flkanl›klar›. Apayr›y›z birbirimizden. Orada okuyan
çok okuyor, çal›flan çok çal›fl›yor. Bizim ülkemizdeki
gibi belirli bir sosyal yaflam yok. Ülkenin do¤as› çok
güzeldi. Bir çok arkadafl edindik. Sadece Çinilerle de-
¤il bir çok milletten arkadafl›m›z oldu. Biz ekip olarak
da çok iyi anlaflt›k ve orada hep birbirimizi kollad›k.
Herkes görevini lay›k›yla yapt›. 

Turizm ‹flletme (Mezun)
Ben çok mutlu gittim, geldim. Bu kadar insan bir-

birimizle içli d›fll› olduk ve çok iyi anlaflt›k. Çinli ö¤ren-
ciler bizi çok iyi a¤›rlad›lar. Pekin, fiangay, Çin Seddi
gibi ülkenin çok önemli yerlerini gezdik. Zaten üniver-
site çok büyük ve çok genifl imkanlar› var. Biz de gele-
cek ö¤rencileri okulumuzda çok iyi a¤›rlayaca¤›z. Ne
de olsa Türk misafirperverli¤i var. Ama bunun unutul-
maz bir deneyim oldu¤unu belirtmek isterim. Umar›m
bizden sonra Çin’e gidecek olan kafile de ayn› bizim gi-
bi memnun kal›r ve Kadir Has Üniversitesi ö¤rencile-
rinin baflar›s› orada daha da çok yay›l›r.

Tala Çetinkaya (Amerikan Kültürü ve Edebiyat›)
Kadir Has Üniversitesi beni ve benimle beraber di-

¤er 24 arkadafl›m› adeta bir cennete göndermifl desem
yeridir. ‹lk günler, ö¤rencilerimizin ço¤unun geldi¤imiz
yer hakk›nda pek da fazla bir fley bilmedi¤ini gözönün-
de bulundurarak bizler de derslerimiz için yurdumuzu,
bayra¤›m›z›, okulumuzu, kültürümüzü ve mutfa¤›m›z›
onlara tan›tmaya karar verdik. Ayn› flekilde onlardan
da kendi ülkelerini, gelenek ve göreneklerini, kültürle-
rini tan›tmalar›n› istedik. ‹ngilizce pratik derslerimiz
her geçen gün baflar›s›n› ve ilgisini katlarken, ders ara-
lar›nda ise müthifl bir foto¤raf çekme ve çekilme yar›-
fl› söz konusuydu. 

Program›m›z bir ay ile s›n›rland›r›lm›fl olsa da biz-
ler bu k›sa sürede birbirimizi o kadar sevdik ve birlik-
teyken o kadar e¤lendik ki, gerçek anlamda Çin-Türk
iliflkisi nas›l olurmufl bak›n da görün dercesine var olan
dostlu¤umuzu bir hayli sa¤lamlaflt›rd›k... Birbirinden
eflsiz tüm bu imkânlar› bana ve di¤er tüm arkadafllar›-
ma sa¤layan üniversitem, Kadir Has Üniversitesine,
Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’a, Sibel Kuseyrio¤-
lu ve Sedat Aybar baflta olmak üzere tüm hocalar›ma,
bize kap›lar›n› sonuna kadar açan Zhejiang Gong-
shang Üniversitesi’ne ve bulundu¤u cennette onu bir
kez daha mutlu etti¤imizi düflündü¤ümüz Kadir Has’a,
Kadir Has’›n evlatlar›ndan binlerce kez teflekkürler… 

Tolga Özdemir (Mühendislik Fakültesi/Elektronik Mühendisli¤i/mezun)
Çin ile ilgili söyleyebilece¤im ilk söz çok farkl› ol-

du¤u. Kültürü, insanlar›, mimarisi, yemekleri, gelenek-
leri, inançlar›... Uzay›p gider. Ama bu farkl›l›klara al›fl›p
yaflamaya bafllay›nca her fley daha e¤lenceli oluyor. 

Görevimiz, üniversite ö¤rencilerinin birço¤una da-
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ha önce hiç yaflamad›klar› bir tecrübeyi sunmakt›. ‹n-
gilizce konuflma prati¤i. Evet, çok ilginç, ama ö¤renci-
lerimin neredeyse hepsi ilk defa benimle ‹ngilizce ko-
nufluyorlard›. ‹ngilizce e¤itimleri hep yazma ve okuma
üzerine dayal› oldu¤undan böyle bir f›rsat daha önce
ellerine geçmemifl. O yüzden bu program en çok on-
lar› memnun etmifltir herhalde. Bizi memnun eden
fleyler ise Çin'in gezmekle bitmeyen yerleri tabi ki.
Kald›¤›m›z flehir olan Hangzhou, fiangay ve Pekin'i
gezme f›rsat›m›z oldu. Çin Seddi'ne de u¤ramay› ih-
mal etmedik elbette. Farkl›l›klar›ndan dolay› belki bi-
zim gibi Avrupal›’lar için yaflamas› zor olabilir ancak
mutlaka bir sefer de olsa tecrübe edilmesi gereken bir
ülke Çin. Harcad›¤›m her dakika hayat›m boyunca
unutamayaca¤›m bir hat›ra.

Osman Y›lmaz (Bilgisayar Mühendisli¤i)
Çin’de hayat›m›z boyunca unutamayaca¤›m›z an›-

lar yaflad›k. Çin’de kald›¤›m 3-4 haftada onlardan çok
fley örgendim. fiu an hala o arkadafllar›mla konufluyo-

rum. Çok uzakta Orta Asya’da bir orta¤›m›n olmas›
çok mutluluk verici bir fley gerçekten…

Berkay Yi¤ito¤lu (Uluslararas› ‹liflkiler)
Hangzhou'da bulunan bizleri programlar›na dahil

eden Zheijang Gongshang Üniversitesi'nde çok e¤-
lenceli ve keyifli vakitler geçirdik. Okulumuzu en iyi
flekilde temsil edip, ülkemizi oradaki ö¤rencilere anlat-
t›k. Karfl›l›kl› kültür al›flveriflinde ve e¤itimde son dere-
ce yararl› bir program oldu¤una inan›yorum. Böyle bir
f›rsat› bizlere sunan okulumuza sonsuz teflekkürler
eder, okulumuzdaki bütün arkadafllar›m›n bizlere su-
nulan böylesine güzel olanaklar› de¤erlendirmelerini
tavsiye ederim.

N. Emre Demir (Uluslararas› ‹liflkiler)
Bizi misafir eden okul ve bizlerle ilgilenen görevli-

ler çok s›cakkanl›yd›lar. Mükemmel bir yap›da üniver-
site flehri kurmufllard› ve bulundu¤umuz bölgede yak-
lafl›k 30 üniversite ve bu üniversitelerin ortak kullan›m
alanlar› vard›. Kendi bulundu¤umuz flehri gezdikten
sonra ilk hafta sonumuzda fiangay'a gittik. Bizleri göz
kamaflt›ran bir flehir karfl›lad. Sanki Uzakdo¤u de¤il de
Avrupa'n›n herhangi bir ülkesindeydik. Dünyan›n en
büyük ikinci ekonomisi olan Çin, bizi zenginlikleri ve
uzun, ›fl›kl› binalar›yla büyülemiflti. Hiç uyumadan bü-
tün haftasonu gezdik, gecemiz gündüzümüze kar›flt›.
Gündüz ayr› güzel, gece ayr› güzel bir flehir fiangay.
Özellikle gece hayat› mutlaka yaflanmas› gereken bir
de¤erdi; hep beraber yaflad›k gördük. ‹lk hafta aç kal-
d›¤›m›z› söylemifltim, ama fiangay'a gelince durum
de¤iflti. Hem Çin yemekleri çok lezzetliydi, hem de
Avrupa mutfa¤›n›n tüm yemeklerini bulabildik. Gide-
cek olan bütün arkadafllar›ma kesinlikle tavsiye ediyo-
rum.



Türkiye’ye ilk defa m› geliyorsunuz?
Evet
Peki, ilk intiban›z nedir?
Çok ilginç. Benim yaflad›¤›m flehirden çok farkl›.

Binalar, insanlar, manzara... Özellikle bo¤az boyunca
olan manzara müthifl. En önemlisi, Türk insan›n›n ko-
nuksever olmas›, bana gösterdikleri yak›n ilgi ve arka-
daflça davranmalar› beni çok etkiledi. Kendimi evim-
de gibi hissettim. Türkiye düflündü¤ümden daha mo-
dern bir ülke. Tek çekti¤im zorluk karfl›dan karfl›ya
geçmek!

Kadir Has Üniversitesi’ni daha önceden bili-
yor muydunuz?

Vak›f Üniversitesi oldu¤unu biliyordum. Birlikte
çal›flt›¤›m Kemal Yelekçi’yi de tan›yordum.

Buraya niçin geldiniz?
Buraya, Avrupa Birli¤i ile yürüttü¤ümüz ortak pro-

jenin Kadir Has’taki k›sm›n› yapmak için geldim.
Nedir bu ortak proje?
Kemal Yelekçi ile çal›flt›¤›m›z konu, Dopamine

Transporter mekanizmas›n›n hesapsal kimya yöntemi
ile ayd›nlat›lmas›. Bilindi¤i gibi dopamine sinir hücre-
leri aras›nda bulunan ve iletiflimi sa¤layan bir nörot-
ransmiterdir. Örne¤in beyin hücreleri aras›nda dopa-
mine maddesinin azalmas› Parkinson hastal›¤›na ne-
den olmaktad›r. ‹letiflim sa¤land›ktan sonra dopamine
ya enzim taraf›ndan parçalan›yor ya da sinir hücresi-
ne geri al›n›yor. ‹flte Dopamine Transporter denilen
bu tafl›y›c› proteinler, hücreye tekrar geri al›n›yor.
Ama bu tafl›nma mekanizmas› henüz tam olarak bilin-
miyor. Bir tak›m narkotik maddeler bu geçifl yolunu
geriye dönüflümsüz hasara u¤ratmaktad›r. Bu meka-

nizma biraz daha ayd›nlat›ld›¤›nda, bu türlü ilaçlar›n
ba¤lanma mekanizmalar›da anlafl›larak bunlar›n teda-
visi konusunda çare bulunmas›na yard›mc› olacak.

Bu çal›flma için arad›¤›n›z bilimsel ortam ye-
terli mi?

Kemal Yelekçi ile birlikte çal›flmak benim için çok
yararl›. Güncel yaz›l›mlar› ö¤renmek ve kullanmak be-
nim için çok verimli oldu. 

Çal›flmalar›m› sürdürürken makale bulmakta zor-
lanm›yorum. “Nature” gibi baz› temel dergilerin kop-
yalar› kütüphanede yok, ama istedi¤im makaleyi geti-
riyorlar.

Genel olarak Kadir Has hakk›nda oluflan dü-
flünceleriniz nelerdir?

‹nsan›n içini ›s›tan samimi bir kampüsü var. Her
fleyden önce ö¤rencilerin olanaklar› çok iyi. Araflt›rma
ve gelifltirme için bir istek ve arzunun oldu¤unu görü-
yorum. Bu hofl bir fley. Fakültedeki hocalar kendi alan-
lar›ndaki bilimi çok iyi biliyorlar ve takip ediyorlar. Bu
da okulun gelece¤i için oldukça önemli.

‹leride Kadir Has Üniversitesi ile bir çal›flma
(iflbirli¤i) yapmak ister misiniz?

Evet olabilir.

Özgeçmifl
B.S Derecesi – Matematik
B.A Derecesi – Matematik , Fizik
Biomedical Science’a üye olarak seçilmifl
M.S Derecesi – Biomedical bilimler
M.S Derecesi – Neuroscience
University of London Psikiyatri enstitüsü – Doktor of Philosophy

TRINITY
COLLEGE
DUBL‹N’DEN
M‹SAF‹R VAR!
AB Birli¤i projesi kapsam›nda, 
üç ayl›¤›na Trinity College Dublin’den
Post Doc. e¤itimi için Prof. Dr. 
Kemal Yelekçi ile çal›flmaya gelen 
Dr. James J. Connally ile küçük 
bir röportaj yapt›k.
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3k›taya yay›lan ve 22 hafta sürecek olan program,
15 Kas›m’da, Kadir Has Üniversitesi’nin 20 ö¤-
rencisiyle New York’ta düzenlenen tan›t›m haf-

tas›yla bafllad›.
Fordham Üniversitesi’nin k›demli rektör yard›mc›-

s› Stephan Freedman, “Kadir Has Üniversitesi ile an-

laflma yapm›fl olmaktan çok memnunuz” diyerek or-
takl›ktan ne kadar memnun olduklar›n› dile getirdi. Ti-
cari faaliyetlerin giderek küreselleflti¤ini belirten Fre-
edman, buna ba¤l› olarak iflletme alan›ndaki e¤itimin
de küreselleflmesi gerekti¤ini vurgulad›. 

Freedman ayr›ca, bu program›n ö¤renciler için bir
f›rsat oldu¤unu ve üniversitelerinin bu alandaki ve
dünya çap›ndaki liderliklerini pekifltirece¤ini ekledi.

Aç›l›fl program›na kat›lan finans, hukuk ve giriflim-
cilik geçmifli olan ö¤renciler çift diploma program›n›n
büyük bir bölümünü Kadir Has Üniversitesi’nde ta-
mamlayacaklar. Ayn› ö¤renciler, program› 2011 y›l›n-
da Bejing’deki Pekin Üniversitesi’nde bitirecekler ve
mezunlar hem Fordham Üniversitesi’nin, hem de Ka-
dir Has Üniversitesi’nin diplomalar›n› alacaklar. 

Executive MBA Çift Diploma Program fikri ilk ola-
rak dört y›l önce, Kadir Has Üniversitesi’nde düzenle-
nen bir konferansta ortaya at›ld›. 

‘Küresel Kalk›nma ve Dijital Ça¤’ konulu konferan-
sa Kadir Has Üniversitesi ve Fordham Üniversitesi
beraber sponsor olmufllard›. Bu etkinlik, üst düzeyde-
ki ö¤rencilerin e¤itimi için küresel bir program olufltu-
rulma sözü ile sonuçland›. Fordham’›n Executive
MBA Program›, ifl dünyas›na meydan okuyan profes-
yoneller ve yöneticiler için tasarland›. Program, ö¤-
rencilerin idari geliflmeleri için, ifl yerlerinde uygulana-
bilir yöntemlerle kiflisel portföyleri gelifltirmesine

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ VE FORDHAM
ÜN‹VERS‹TES‹ EXECUTIVE MBA
PROGRAMI NEW YORK’TA BAfiLADI

Fordham Üniversitesi uluslararas› sahas›n› Kadir Has Üniversitesi ile
bafllatt›¤› Executive MBA Çift Diploma Program› ile geniflletti. 

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ VE FORDHAM
ÜN‹VERS‹TES‹ EXECUTIVE MBA
PROGRAMI NEW YORK’TA BAfiLADI



odakl›. 
Dersler, Kadir Has ve Fordham Üniversiteleri ö¤-

retim üyeleri taraf›ndan her ay bir hafta sonu Kadir
Has Üniversitesi’nde ve di¤er zamanlarda uzaktan e¤i-
tim yoluyla yap›lacak. Fordham Üniversitesi ö¤retim
üyeleri program dahilindeki dersleri vermek amac›yla
Türkiye’ye gelecekler. 

Kadir Has Üniversitesi, ‹ktisat Bölümü Baflkan› ve
Ortado¤u ve Afrika Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Doç. Dr. Sedat Aybar, bu tür uluslararas› vur-
gusu olan bir MBA program›n›n Türkiye’de ilk kez ya-
p›l›yor olmas›n›n çok heyecan verici oldu¤unu söyledi.
‹yi donan›ml› ve çok de¤iflik disiplinlerden ö¤renciler
seçtiklerini kaydeden Aybar, bu ö¤rencilerin Kadir
Has ve Fordham Üniversitelerinin tecrübeli ö¤retim
üyelerinin rehberli¤inde ifl stratejileri gelifltirme e¤itimi
alacaklar›n› ve bunun da uzun dönemde hem ö¤renci-
ler, hem çal›flt›klar› kurumlar, hem de Türkiye için çok
yararl› olaca¤›n› belirtti. 

Aybar’a göre, bir aya¤› ABD’de olan Executive
MBA program›n›n Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik
olan vurgusu, program› son derece çekici k›lmaktad›r.
Küresel krize yüksek büyüme h›z› ve cari hesap fazla-
s›yla yakalanan Çin ve Hindistan gibi ülkelerin önü-
müzdeki dönemde toplam tüketimlerini artt›rarak dün-
ya iktisadi dengelerinin kurulmas›na yard›mc› olacak-
lar›n› belirten Aybar, “Dünya ekonomisinde a¤›rl›klar›
her geçen gün artan bu tür piyasalara yönelik ifl strate-
jilerinin çizilmesi Türkiye için önem tafl›maktad›r. Bu
MBA program› bu tür stratejileri çizecek beyinleri ye-
tifltirmeye yönelik katk› yapacakt›r” dedi.

Executive MBA program›n›n New York aya¤›nda,
CNBC, New York Borsas›, Nasdaq, Bloomberg, Gene-
ral Electric, Birleflmifl Milletler gibi ekonomi ve siyaset
alanlar›nda önde gelen kurulufllara ziyaretler gerçek-
lefltirilmifltir. 

Programa kat›lan ö¤rencilerin yar›s›na sponsor
olan Garanti Bankas›’ndan, Alt›n Piyasas› Uzman› Al-
per Kalyoncu, Fordham’›n küresel bir üniversite oldu-
¤unu ve küresel bir e¤itim almak istedi¤ini belirtirken,
ifl hayat›nda Amerikan, ‹ngiliz ve Asya bankalar›yla ça-
l›flt›¤›n› ve bu aç›dan bak›ld›¤›nda New York’a gitme
f›rsat›n›n mükemmel oldu¤unu söyledi. Kalyoncu buna
ek olarak flehrin müzik, dans ve ifl dünyas›n›n kalbi ol-
du¤unu ekledi. 

Ö¤rencilerin New York ziyaretlerinin sadece ifl
dünyas› ve kitaplarla s›n›rl› kalmad›¤›n› vurgulayan
Kalyoncu, ö¤rencilerin Broadway’de müzikal izledikle-
rini ekledi. Kalyoncu, New York’ta geçen bir haftan›n
çok uzun ve dolu geçti¤ini bildirdi. 

Fordham Üniversitesi e¤itim hayat›na 1841 y›l›nda
1 bina, 6 ö¤renci ve 1 profesörle bafllad›. Bugün ise 10
fakülte, 14.700 ö¤renci, 3 ayr› kampus, Londra ve Be-
jing’e uzanan programlara sahip. 

Kadir Has Üniversitesi Global Executive MBA
Program›yla sizde Fordham ailesinin bir parças› olma
f›rsat›n› yakal›yorsunuz ve mükemmel akademik f›rsat-
lardan yararlan›yorsunuz. 
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Avusturya’n›n Graz flehrinde do¤an Cortolezis-
Schlager, uzun y›llar Ticaret Ateflesi olarak gö-
rev yapt›. fiu an ifli nedeniyle Viyana’da yafl›yor.

Uzun zamand›r Türkiye’deki kurufllarla iflbirli¤i yap-
may› planlad›¤›n› söyleyen Katharina Cortolezis-
Schlager, bunun sebebi olarak Avusturya’n›n uluslara-
s› iliflkilerini güçlendirmek ve Avusturya kültürünü ve
Almanca dilini daha genifl alanlara yaymak oldu¤unu
söylüyor. 

KATHAR‹NA CORTOLEZ‹S-
SCHLAGER’‹N KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹ Z‹YARET‹

Kadir Has Üniversitesi’ni ziyaret eden
Viyana Milletvekili Katharina Cortolezis-

Schlager, Kadir Has Üniversitesini ve 
yapmay› planlad›klar› iflbirli¤i 

projesini anlatt›. 
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Ve “Avusturya’da yaflayan yabanc› kifli say›s› ol-
dukça fazla. Halk baflka kültürlerden gelen insanlarla
iletiflim içinde olmay› seviyor” diye ekliyor röportaj›-
m›zdan önce.

‹stanbul ve ‹stanbul’un kalbinde bulunan Ka-
dir Has’› tercih etme sebebiniz nedir?

‹stanbul’daki yaflam tarz› çok etkileyici. Burada
herfley çok dinamik ve buras› insana büyüleyici tecrü-
beler sunan bir flehir. 

Biz Türkiye’de ifl birli¤i yapabilece¤imiz bir üniver-
site ar›yorduk ve ‹stanbul’un bu niteliklerini en iyi yan-
s›tan üniversite olarak Kadir Has Üniversitesini gör-
dük.  

Tabii Üniversite’nin baflar›l› yöneticilerinin de bu
tercihte büyük etkisi oldu.

Bu ortakl›k hakk›nda ne düflünüyorsunuz?
Kadir Has Üniversitesi dinamik ve uluslararas› bir

okul. TUV’nin (Viyana Teknik Üniversitesi) de arad›¤›
süreklili¤i sa¤layabilecek bir partner özelli¤inde olma-
s› onu di¤er üniversitelere k›yasla en iyisi yap›yor.  

‹ki üniversite aras›ndaki partnerlik fayda sa¤lay›c›
olacak ve yeni rol modelleri oluflturulmas›na ortam
haz›rlayacak. 

Bir çok de¤iflim program›na göre olumlu farkl›-
l›klar› olan bir iflbirli¤i. 

Özel bir master program› gelifltirildi ve iki üniversi-
te aras›nda ortak diplama program› oluflturuluyor.
Böylelikle al›nan diplomalar›n iki okulda birden geçer-
li olmas› sa¤lanm›fl. 

Ve bu uzun vadede sadece ö¤renci de¤il, ö¤retim
üyesi de¤iflimini de sa¤layacak bir program. 

Bu programdan bize biraz bahseder misiniz?
Hukuk ve Teknik olmak uzere iki ana dal seçildi.

Ayr›ca Sinema Bölümü’yle de ö¤retim üyesi ve
ö¤renci de¤iflim anlaflmas› yap›ld›. 

Applied Science University’de E-Learning progra-
m› bafllat›ld›. fiu anda pilot uygulama aflamas›nda. 

E-Learning’de ‘Marketing’ ve ‘Team Organization’
dersleri veriliyor. Bu programlarda intertet üzerinden
uluslararas› çal›flma gruplar›n›n oluflturumas› hem ö¤-
rencilerin iletiflim kurmada becerilerini gelifltiriyor
hem de yabanc› dillerini kullanmalar›na faydas› oluyor. 

Ayr›ca kurall› ve sistemli grup çal›flmas›n› ö¤ren-
melerini sa¤lad›¤› gibi uluslaras› kültürleri tan›malar›n›
ve çal›flma ortam› yaratabilmelerini sa¤l›yor. 

Bu çal›flmalarda, kad›n oranlar› konusunda
ne söyleyebilirsiniz?

Kad›n kat›l›m› konusu çok önemli.  Uluslararas›
de¤iflim ve IT alan›nda kad›nlar›n say›s› çok az. Onla-
r› cesaretlerip bu dallarda say›lar›n›n artmas›n› sa¤l-
mam›z gerekiyor. 

‹stanbul’daki baflar›l› kad›nlar› ve erkekleri Avus-
turya’yla koordine çal›flmas›n› bekliyoruz. 

KASEV Kadir-Rezzan Has
Dinlenmeevi‘nde Kadir Has 
Üniversitesi ö¤rencilerinin 
deste¤iyle gerçeklefltirilen ‘Türk
Sanat Müzi¤i’ konseri 
izleyicilerden büyük ilgi toplad›.

Ö⁄RENC‹LERDEN
BÜYÜKLER‹NE 
‘B‹R TATLI 
HUZUR’

� Haber Aylin Güralp

Kadir Has Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi Rek-
lamc›l›k Bölümü ö¤rencileri, 27 Aral›k 2009

Pazar günü, KASEV Kadir-Rezzan Has Dinlen-
meevi’nde Türk Sanat Müzi¤i konseri gerçeklefltir-
di. 

KASEV Kadir-Rezzan Has Dinlenmeevi’nde
yaflayan büyüklerini sevindirmek ve destek olmak
amac›yla gerçeklefltirilen konserde, Tuzla Sosyal
Dayan›flma ve Yard›m Derne¤i’nin Türk Sanat
Müzi¤i Bayanlar Korosu’nun fiefi Say›n Göknil Bi-
flak Özdemir yönetimindeki koro dinleyenlere mü-
zik ziyafeti yaflatt›.

Konser öncesi ziyaretçiler, KASEV Kadir-Rez-
zan Has Dinlenmeevi’nde yaflayan büyüklerinin
yapm›fl oldu¤u el ifli ürünlerin yer ald›¤› sergi ziya-
ret edildi.
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‹ki y›l önce bafllayan Avusturya Üniversitesi ve Ka-
dir Has Üniversitesi aras›ndaki iflbirli¤i kapsam›n-
da, bugün Fen Bilimleri, Mühendislik, Hukuk, ‹kti-

sat ve ‹letiflim alanlar›nda çok kapsaml› ve köklü ge-
liflmeler yap›ld›.

Bu çerçevede, Viyana Teknik Üniversitesi, Salz-
burg Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve ‹nsburg Üni-
versiteleri’nin Rektör, Rektör Yard›mc›lar› ve Dekan-
lar›yla, Viyana Milletvekili Katharina Cortolezis Schla-
ger, Avusturya Yüksek Ö¤retim Kurumlar› yetkilileri,
‹stanbul Avusturya Konsolosu Christian Brunmayr,
Avusturya Lisesi yetkilileri Franz Kangler ve Alexan-
der Zab›n› ile çeflitli dönemlerde iflbirli¤i görüflmeleri
gerçeklefltirildi. 

Bunlar içerisinden Viyana Teknik Üniversitesi ile
yürütülen ortak diploma anlaflmas›, 2009 Kas›m ay›n-
da Prof. Dr. Hans Kaiser ve Prof. Dr. Paul Janko-
witsch’n›n üniversitemize yapt›klar› ziyaret ile son afla-
maya getirildi. 2010 y›l›nda bafllamas› planlanan ve
program› haz›rlanm›fl olan Yüksek Lisans program›n›n
2009 Kas›m ay›nda yap›lan görüflmeleri Kadir Has
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Kadir
Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Deniz Bayrakdar, Prof. Dr. Hans Kaiser ve Prof. Dr.
Paul Jankowitsch’in kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. Bun-
dan sonraki aflamada ise, iki üniversite aras›ndaki pro-
tokol imzalanarak yürürlü¤e girecek. 

2010 y›l›nda bafllayacak programda, bu alanda
yüksek lisans yapmak isteyen ö¤renciler Kadir Has
Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi ortak dip-
lomas›n› almaya hak kazanacaklar. Böylece Kadir Has
Üniversitesi, Fen Bilimleri ve Mühendislik alan›nda
çok önemli bir iflbirli¤ini daha gerçeklefltirmifl olacak.
2010 Nisan ay›nda Hukuk Fakültemiz Dekan› Prof.
Dr. Ali Güzel’in yürütücülü¤ünde Salzburg, ‹nsburg ve
Viyana Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri’nin kat›l›m›y-
la oluflturulmufl ve Dekan Prof. Dr Michael Rainer’in
baflkanl›¤›nda bir konsorsiyum ile ortak bir program
gerçeklefltirilecek. ‹letiflim Fakültesi kapsam›nda ise
Avrupa’n›n önde gelen ve dünyaca sayg›nl›¤› kabul
edilmifl Viyana Film Akademisi ile ö¤retim üyesi ve
ö¤renci de¤iflimine bafllanacak.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹,
AVUSTURYA ÜN‹VERS‹TELER‹ ‹LE
‹fiB‹RL‹KLER‹ GEL‹fiT‹R‹YOR
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Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Koleji (Colle-
ge of Europe) akademik iflbirli¤i çerçevesinde
‘AB Uyum E¤itim Seminerleri’ programlar›n›n

üçüncüsü olan ‘AB Telekomünikasyon Politikas›,
Medya ve Türkiye’nin Uyumu’ konu bafll›kl› e¤itim se-
mineri 14-17 Aral›k 2009 tarihleri aras›nda gerçeklefl-
tirildi. Cibali Kadir Has Üniversitesi Kampüsü’nde dü-
zenlenen e¤itim program›n›n sertifika törenine Ulaflt›r-
ma Bakanl›¤› DHL Genel Müdürü Ahmet Arslan, Bil-
gi Teknolojileri ve E¤itim Kurumu (BTK) Baflkan› Dr.
Tayfun Acarer, TURKCELL Genel Müdür Yard›mc›s›
Tayfun Çataltepe ve Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
(ABGS) Genel Sekreter Yard›mc›s› Tunay ‹nce kat›ld›. 

Olivier Pascal, Prof. Andrea Renda ve Ulrich
Stumph gibi konusunda uzman kiflilerden verilen e¤i-
tim seminerine kamu sektörü ve özel sektörden genifl
kat›l›m sa¤land›. 

Türk Hükümeti’nin AB müktesebat› ile aras›ndaki
farkl›l›klar› kapamaya yönelik yapt›¤› giriflimlere ek
olarak gerçeklefltirilen program Türkiye’nin Avrupa
Birli¤i’ne tam üyelik sürecinde ‘Bilgi Toplumu ve
Medya’ bafll›¤›n›n önemini pekifltirdi. E¤itim semine-
rinde;

Elektronik ‹letiflimi Yeni Kanunu (EHK) (The new
Law on Electronic Communications (EHK))

• Uluslararas› bir perspektifle Türkiye’deki Tele-
kom Sektörü (Telecom sector in Turkey from an in-
ternational perspective)

• Evrensel Hizmet(Universal Service)
• Yetkiler ve Lisans Alma (Authorisations and li-

censing) 
• Yelpaze Politikas› (Spectrum Policy)
• Tafl›nabilir Say›lar› (Number Transfer Ability )
• Mobil terminolojisi (Mobile terminology) 
• Mobil Görsel A¤ Operatörleri (Mobile Visual

Network Operators) 
• Sabit Hat ve geniflbant sektörlerinde rekabet

(Competition in the fixed-line and broadband sector) 

• Vergilendirme (Taxation )
• Görsel- ‹flitsel hizmetler (Audiovisual services) 
• NRA ba¤›ms›zl›¤› ve idari kapasitesi (NRA inde-

pendence and administrative capacity) konu bafll›kla-
r› üzerinde çal›fl›ld›.

Günümüzde Avrupa’n›n en sayg›n yüksek lisans
ve seminer e¤itimleri veren Avrupa Koleji (College of
Europe) AB üyesi ülkeler için güçlü bir üniversite ko-
numundad›r. Kadir Has Üniversitesi Avrupa Koleji ile
gelifltirmifl olduklar› akademik iflbirli¤ini gelecek dö-
nem, kamuoyuna hizmete yönelik, yeni e¤itim semi-
nerleriyle AB müzakere sürecine akademik altyap› ba-
k›m›ndan deste¤ini sürdürmeyi hedeflemektedir.

‘AB TELEKOMÜN‹KASYON POL‹T‹KASI,
MEDYA VE TÜRK‹YE’N‹N UYUMU’ E⁄‹T‹M
SEM‹NER‹ T.C. KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
VE AVRUPA KOLEJ‹ AKADEM‹K
‹fiB‹RL‹⁄‹YLE GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹
‘AB Telekomünikasyon Politikas›, Medya ve Türkiye’nin Uyumu’ konu bafll›kl› e¤itim
semineri Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Koleji iflbirli¤iyle 14-17 Aral›k 2009 tarih-
leri aras›nda Cibali Kadir Has Kampüsü’nde gerçeklefltirildi. 
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Aç›khava Reklamc›l›¤› 

Ströer Kentvizyon Ulusal Sat›fl Koordinatö-
rü Tolga Aliflo¤lu’nun konuflmac› olarak

kat›ld›¤› “Aç›khava Reklamc›l›¤›, Medya Pa-
zarlama ve Kariyer Koflusu” konulu seminer-
de, Reklamc›l›k Bölümü ö¤rencilerimiz, Türki-
ye’de Aç›khava Reklamc›l›¤› alan›nda bilgi sa-
hibi oldular. Ströer Kentvizyon Firmas›, Rek-
lamc›l›k Bölümü ile iflbirli¤i içerisinde, ö¤renci
projelerine destek verecektir.

Reklam Yarat›c›lar›
Derne¤i E¤itimi

Blackboard’da bulunan Ka-
dir Has Üniversitesi Kariyer
Merkezi Bölümü’nden Öz-
geçmifl ve Kapak Yaz›s› Yaz›-
m›, Yurt›fl› E¤itim, Burslar, S›-
navlar, Kurum Tan›t›mlar›, ‹fl

ve Staj olanaklar› ile ilgili güncel
bilgileri ve duyurular› takip edebilirsiniz. 

Kariyer Merkezi
Tel: 0212 533 6532
Dahili:1216

Yurtd›fl› Yüksek 
Lisans E¤itimi Seminerleri

Ekim, Kas›m ve Aral›k aylar›nda, yurtd›fl›nda yüksek
lisans e¤itimi görmek isteyen ö¤rencilerimize yol

göstermek amac› ile üç seminer düzenlendi. 22
Ekim’de gerçekleflen ‘Kanada’da Yüksek Lisans E¤iti-
mi’ seminerinde, Kanada Kültür Merkezi Koordinatörü
Türkan ‹bifl, ö¤rencilerimize Kanada üniversitelerini,
baflvuru koflullar›n› ve burs olanaklar›n› tan›tt›. 

British Side E¤itim Direktörü Pelin Akçay’›n ko-
nuflmac› olarak kat›ld›¤› ‘‹ngiltere’de Yüksek Lisans
E¤itimi’ seminerinde ‹ngiltere’deki üniversiteler ve
baflvuru flartlar› hakk›nda bilgi sahibi olan ö¤rencileri-
miz, ayr›ca Chevening burslar› baflvuru koflullar›n› da
ö¤rendiler.

Fullbright Istanbul Ofisi Koordinatörü Ülkü ‹nal ta-
raf›ndan verilen Fulbright Burslar› ve Amerika’da Yük-
sek Lisans E¤itimi konulu seminerde ise, ABD’nin en
prestijli burs program› olan Fulbright Burslar› ve bafl-
vuru koflullar› tan›t›ld›.

Sabanc› Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sibel Kam›fll›, “Etkili ‹ngi-
lizce CV ve Amaç Mektubu Yaz›m›” konulu seminer-
de, ö¤rencilerimize yüksek lisans baflvurular› için gere-
ken CV, Amaç Mektubu ve Referans Mektuplar› konu-
lar›nda örneklerle çal›flmalar yap›ld›.

Firma Yar›flmalar›

Üniversitemiz ö¤rencilerine Henkel Innovation
Challenge yar›flmas›n› ve Henkel ifl/staj olanakla-

r›n› tan›tmak amac› ile Henkel ‹nsan Kaynaklar› De-
partman›’ndan Serda Saday’›n konuflmac› olarak kat›l-
d›¤› bir seminer düzenlendi. Innovation Challenge ya-
r›flmas›nda, Üniversite ö¤rencilerinden Henkel Çama-
fl›r ve Ev Bak›m Ürünleri ve Kozmetik ve Kiflisel Bak›m

Ürünleri Bölü-
mü ‹fl Gelifltir-
me Yöneticisi
olmalar› ve
2050 y›l›n› ha-
yal ederek o dö-
nemin ihtiyaçla-
r›na göre seçe-
cekleri bir Hen-
kel ürününü ge-
lifltirmeleri - ye-
niden yaratma-
lar› bekleniyor.

KAR‹YER MERKEZ‹ ETK‹NL‹KLER‹
2009-2010 Kariyer Geliflim Seminerleri’nin aç›l›fl› Bilgisayar Mühendisli¤i mezunlar›m›zdan Melih
Sakarya’n›n konuflmac› olarak kat›ld›¤› “Java ve Kurumsal Yaz›l›m Mimarileri” ile yap›ld›. Melih Sa-
karya, ö¤rencilerimizle yaz›l›m bilgilerinin yan› s›ra, bir mezun olarak tavsiyelerini de paylaflt›.
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� Haber Yrd. Doç. Dr. U¤ur Özgöker
Kadir Has Üniversitesi
AB Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi Müdürü

Avrupa Koleji, Avrupa Birli¤i’nin kendi üniversite-
sidir. Avrupa Birli¤i’nin kuruluflundan 10 y›l önce Av-
rupa Konseyi ile birlikte 1949 y›l›nda Avrupa’daki ilk
ticaretin bafllad›¤› flehirlerden biri olan ve ilk borsan›n
kuruldu¤u Bruges (Brugge Flamanca) flehrinde kurul-
mufltur. 

Avrupa Koleji, 1958’de bugünkü AB’nin temeli
olan Avrupa Ekonomik Toplulu¤u (AET) kurulduktan
sonra Avrupa Birli¤i’nin resmi üniversitesi haline gel-
mifltir. Bu üniversitede lisans düzeyinde e¤itim yap›l-
mamakta, Türkiye’deki Türkiye ve Orta Do¤u Amme
‹daresi Enstitüsü’ne (TODA‹E) benzer flekilde yüksek
lisans e¤itimi verilmektedir. Ayr›ca bu lisansüstü e¤iti-
min yan› s›ra k›sa, orta ve uzun vadeli sertifikal› e¤i-
timler verilmektedir. 

Nitekim bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi ola-
rak Türkiye Avrupa Vakf›’n›n iflbirli¤i ile gelecek ay
Avrupa Koleji Türkiye temsilcisi olarak üniversitemiz-
de Avrupa Koleji ile birlikte ‘Avrupa Birli¤i Telekomü-
nikasyon Politikas› ve Medya’ bafll›kl› bir e¤itim prog-
ram› düzenliyoruz. Bu e¤itimin tamam›, kolejin hoca-
lar› ve Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun üst düzey yöne-
ticileri taraf›ndan verilmektedir. Bu e¤itimin verilme-
sindeki amaç, Türkiye’de Telekomünikasyon sektö-
ründe çal›flan üst düzey yöneticilere Avrupa Birli¤i
Telekomünikasyon mevzuat›n› ve Türkiye’nin bu Or-
tak Politika kapsam›nda uyum göstermesi gereken
hususlar› anlatmak, gazetecilerimize ise AB’nin Med-
ya ve ‹letiflim konusundaki politikalar›n› aktarmak ve
Avrupa Birli¤i’nden onayl› sertifika vermektir. 

Avrupa Koleji’nin master programlar›n›n dört bö-
lümü Bruges Kampüsü’nde, bir bölümü ise Natolin
Kampüsü’nde gerçeklefltirilmektedir. Natolin Kampü-
sü, 1994 y›l›nda, Avrupa Birli¤i’nin eski Do¤u Bloku
ülkeleri olan Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine geniflle-
me politikas› çerçevesinde aç›lm›fl ikinci kampüstür.
1990 y›l›ndan sonra Berlin Duvar› ve Komünist Siste-
min çökmesiyle ‘Demir Perde’ gerisinde 45 y›l süren
Sovyet esaretinden kurtulan Do¤u Avrupa ülkeleri
peflpefle AB’ye üyelik baflvurusunda bulunmaya bafl-
lam›fllard›r. Birli¤in 1993’teki geniflleme kurallar›n›n
tespit edildi¤i meflhur Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa
Birl¤i’ne adayl›k için baflvuran eski Do¤u Blok’u ülke-
lerinin üyelik müracaatlar› de¤erlendirilmifltir. AB’nin
Kopenhag Zirvesi sonucunda eski Do¤u Blok’u üyesi

olan Merkezi (Orta) ve Do¤u Avrupa ülkelerinin k›sa-
ca ‘Kopenhag Kriterleri’ diye bilinen siyasal-ekonomik
ve idari koflullar› yerine getirebilmeleri halinde Birli¤e
tam üye olabilecekleri kararlaflt›r›lm›flt›r.

AB’nin 1993 y›l›ndaki Kopenhag Zirvesi’nden bir
sene sonra 1994’te Polonya’n›n baflkenti Varflova’n›n
en lüks banliyösü olan Natolin’de kolejin ikinci kam-
püsü aç›lm›flt›r. Ve bu kampüste baflta Macaristan ve
Çekoslovakya baflbakanlar› olmak üzere, bütün üst
düzey bakanlar› ve bürokratlar› iki günlükten bir aya
kadar süren çeflitli k›sa ve orta süreli e¤itim seminer-
lerinden geçmifllerdir. 

Natolin Kampusu, Avrupa Birli¤i sosyo-kültürel
yap›s› konusunda master program› düzenlemektedir
ve her sene 40 de¤iflik ülkeden 120 civar›nda master
talebesi kabul etmektedir. Bunlar›n bir k›sm› kendi ül-
kelerinde D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n genç yöneticileridir.
Natolin Kampüsü ö¤rencileri, her sene Türkiye’ye bir
hafta gelmekte, Kadir Has Üniversitesi’nde ‘Türkiye-
Avrupa Birli¤i ‹liflkileri’ konusunda seminerler almak-
tad›rlar. Bu, e¤itimlerinin bir parças›d›r ve bunda bafla-
r›l› olamayanlar master diplomas›n› da alamamakta-
d›r. Bruges Kampüsü’nde verilen master programlar›
ise; ‘Avrupa Birli¤i’nin Ekonomik Yap›s›’, ‘Avrupa Bir-
li¤i’nin Siyasi Yap›s› ve Uluslararas› ‹liflkileri’, ‘Avrupa
Birli¤i’nin Hukuki Yap›s›’ ve ‘Avrupa Birli¤i’nin Sosyal
Politiklar›’d›r.

Bruges Kampüsü’nün master programlar›n›n yan›
s›ra di¤er bir asli görevi de iki günlük, bir haftal›k, bir
ayl›k ya da üç ayl›k olmak üzere k›sa, orta ve uzun dö-
nemli sertifika programlar› organize etmesidir. Türki-
ye’de Avrupa Koleji’ne benzer flekilde TODA‹E de bu
yöntemi uygulamaktad›r. Türkiye’de 1958 y›l›ndan
beri bütün kamu kurulufllar›n›n aday ve asaleti tasdik
edilmifl memurlar› TODA‹E’nin çeflitli e¤itimlerinden
geçmek ve en az iki haftal›k sertifika programlar›n› ba-
flar›yla tamamlamak zorundad›r. 

TODA‹E’nin verdi¤i e¤itimlerdeki master diplo-
mas›, di¤er üniversitelerin verdiklerine göre daha de-
¤erlidir. Çünkü kamuda master diplomas› olanlara bir
kademe ilerlemesi verilmekte, buna karfl›l›k TODA‹E
taraf›ndan master diplomas› verilenler doktora gibi iki
kademe ilerlemesi almaktad›rlar. Ayn› flekilde College
d’Europe ya da Avrupa Koleji’nin verdi¤i master dip-
lomas› ve çeflitli e¤itim sertifikalar› da Avrupa Birli-
¤i’nde çok önemlidir. Avrupa Komisyonu’nda çal›flan
22.000 civar›nda Türkiye’deki bürokratlar›n muadili
olan bürokrat›n çok büyük bir k›sm› ya Kolejde master
yapm›fl ya da k›sa, orta ve uzun süreli sertifika e¤itim-
lerinden geçmifllerdir.

AVRUPA B‹RL‹⁄‹’N‹N KEND‹ ÜN‹VERS‹TES‹

BRUGES AVRUPA KOLEJ‹
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Genç ve sempatik oyuncuyla Kadir Has Üniver-
sitesi ve gelecekteki planlar› ile ilgili keyifli bir
sohbet gerçeklefltirdik.

Merhaba Hayrettin. Bize biraz kendinden
bahseder misin? K›saca 'Hayrettin Karao¤uz'
kimdir?

Merhaba. Ben Hayrettin Karao¤uz. 25 yafl›nda-
y›m, 1.85 boyunday›m 68 kiloyum. Sanki Kadir Has
Üniversitesi’nin düzenleyece¤i güzellik yar›flmas›na
kat›lacak gibiyim. ‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k Bölü-
mü mezunuyum. Kadir Has Üniversitesi’nde okudu-
¤um befl y›l boyunca ayn› s›n›ftan arkadafllar›mla kur-
du¤umuz ekiple birlikte 200'e yak›n projede ve Kadir
Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u’nda yer ald›m.

Doritos, Turkcell, Disko Kral›, Gelecekten Bir
Gün vb. reklam ve film projelerinde rol ald›n. Bi-
ze bunlardan bahseder misin?

Asl›nda bunlar›n altyap›s›nda Kadir Has Üniversi-
tesi’nde okumam, s›n›ftan arkadaflla-
r›mla kurdu¤umuz ekip ve Kadir Has
Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u’nun
çok büyük katk›s› vard›r. Bu teklifle-
rin ve bu projelerin gelifl sebebi tabii
ki ‘K›zs›z Adam’ projesidir. Bu proje-
den sonra ilk önce Turkcell reklam
filmi, sonra sinema projesi, Doritos
ve en son da Disko kral› projeleri
geldi. Fakat Disko Kral›’nda art›k yer
alm›yorum. Okan Bayülgen ile anla-
flarak ayr›lma karar› ald›m. Ve o da
bunu iyi niyetle karfl›lad› ve yollar›-
m›z› bu projede ay›rd›k. 

‘Gelecekten Bir Gün’ filminde
seni hangi rolde izleyece¤iz?

Ben bu filmde Tolga karakterini
oynuyorum. Belki de seyircinin ben-
den beklentisi bu filmle ilgili absürd
bir hareket komedisi, ama bu film
tam tersine gayet do¤al, içinde ko-
mediyi, dram› ve kara mizah› çok iyi

dengeleyen bir romantik komedi filmi. Tolga karakte-
ri, bafl› sürekli flanss›z olaylardan kurtulmayan ve so-
nunda intihar› seçen ve intihar etmeseydi befl y›l son-
ra melekler sayesinde hayat›ndaki de¤ifliklikleri fark
edip hatas›n› anlayan bir adam. 

‘Hayrettin Karao¤uz Show’dan bahseder mi-
sin? Devam edecek mi ? 

Hayrettin Karao¤uz Show tabii ki devam edecek.
fiu anda metin yaz›m aflamalar› devam ediyor ve bir
aksilik olmazsa Mart 2010 ile birlikte dört ay boyunca
Türkiye’deki bütün üniversitelere turne yapmak gibi
bir organizasyonumuz var. 

Gelen projeleri tekliflerini kabul etmeden ön-
ce neleri dikkate alarak de¤erlendiriyorsun?

‹flin enerjisini.

Kariyerini komedi üzerine mi devam ettirme-
yi düflünüyorsun? 

Komediyi çok seviyorum; ama biliyorum ki kome-
dinin içinde çok ufak da olsa o komediyi yaflatan bir
dram var. Ve yer ald›¤›m ve alaca¤›m projeler salt ko-
mediden ibaret olmamal›.

Kadir Has Üniversitesi'nin sana katt›klar› ne-
lerdir? Ald›¤›n dersler baflar›ya ulaflmanda nas›l
bir rol oynad›? 

Kadir Has Üniversitesi’nin bana katt›¤› en güzel ve
en de¤erli fley, benim arkadafllar›m› tan›mam ve Kadir
Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u’nda var olmam›
sa¤lamas› olmufltur. Ve tabii okulda hocalardan tutun,
güvenlik ve temizlik görevlilerine kadar olan do¤al, iç-
ten, samimi diyaloglar, sohbetler, arkadafll›klar... Bu
arada Kadir Has Üniversitesi güvenlik birimine ayr›ca
teflekkür etmek istiyorum. Çünkü okulda projeler için
sabahlamalar›m›zda sa¤lad›klar› kolayl›klar, içten sa-
mimi katk›lar› ve yaklafl›mlar› bizler için çok önemliy-
di .

Baflar›ya ulaflmak için olmazsa olmazlar›n
nelerdir? 

Bir ifli isteyerek yapmak ve enerji.

KAD‹R HAS’TA
B‹R YILDIZ DO⁄DU
Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k Bölümü’nden mezun olan Hayrettin Karao¤uz, ad›-
n› k›sa sürede televizyon ve internet kullan›c›lar›na duyurmay› baflard›. Bu kadar k›sa sürede ad›n› du-
yurmas›ndaki en büyük etken internette izlenme rekorlar› k›ran ‘K›zs›z Adam’ adl› k›sa metrajl› film ile
oldu. Ve önümüzdeki günlerde de Hayrettin Karao¤uz’u beyazperde baflrol oyuncusu olarak görece¤iz. 
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Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ‹stan-
bul Barosu taraf›ndan ortaklafla düzenlenen II.
Uluslararas› Sa¤l›k Hukuku Sempozyumu, 13-

14 Kas›m 2009 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Ci-
bali Merkez Kampüsü’nde gerçeklefltirildi. 

Sempozyumun aç›l›fl konuflmalar› Kadir Has Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Gü-
zel, ‹stanbul Barosu Baflkan› Muammer Ayd›n ve Türk
Tabipler Birli¤i Baflkan› Gencay Gürsoy taraf›ndan ya-
p›ld›. 

T›p ve hukuk alan›nda çok say›da yerli ve yabanc›
ö¤retim üyesi ile uzmanlar›n ve konuyla ilgili milletve-
killerimizin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen sempozyumda,
özel oturumlar ve atölye çal›flmalar› da düzenlendi. 

‹ki gün süren oturumlarda Türkiye’de ve dünyada-
ki sa¤l›k politikalar› ve yeni geliflmeler tart›fl›ld›. Farkl›
ülkelerden 8 yabanc› ö¤retim üyesinin kat›ld›¤› sem-
pozyumun bilimsel düzeyi hakk›nda olumlu tepkiler
al›nd›. Hepsinin ortak temennisi, bir kez daha bir araya
gelerek ortak çal›flmalar yapmak, uluslararas› alanda
iflbirli¤i içinde bulunmak oldu. 

CHP milletvekili Dr. Ali Arslan ile MHP milletveki-
li ve eski Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Osman Durmufl katk›
ve kat›l›mlar›yla sempozyumda yer ald›lar.

Yarg›tay üye-
leri, Adli T›p Bafl-
kan›, Yüksek Sa¤-
l›k fiuras› üyesi,
Sa¤l›k Bakanl›¤›
avukatlar› da
sempozyumda
yer alan di¤er ko-
nuflmac›lar ara-
s›ndayd›. Gerek
hukuk, gerekse t›p
alan›nda uzman
çok say›da ö¤re-
tim üyesi belli bafll›klar alt›nda sunum yapt›. Oldukça
kalabal›k ve bir o kadar ilgili dinleyicinin bulundu¤u
sempozyum, yo¤un ak›fl› içinde düzenlenme amac›na
ulaflt›.

Gerek t›p, gerekse hukuk alan›nda faaliyet göste-
ren kat›l›mc›lar›n yo¤un oldu¤u sempozyumda, “Klinik
Araflt›rmalar”, “Organ Nakli”, “Hekimin Hukuki ve Ce-
zai Sorumlulu¤u” öne ç›kan konular aras›ndayd›. Ayr›-
ca son günlerde ülkemizde de yo¤un olarak tart›fl›lan
domuz gribi ve afl› konular› da Klinik Araflt›rmalar otu-
rumunda Sa¤l›k Eski Bakan›m›z Osman Durmufl tara-
f›ndan özel olarak ele al›nd› ve “Türkiye Büyük Bir La-
boratuar m›?” sorusuna yan›t arand›. 
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Kadir Has Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, Vale Columbia
Center (VCC) New York ve D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K)
Taraf›ndan Haz›rlanm›fl Olan, Yurtd›fl›nda Do¤rudan Yat›r›m Yapan
Türk fiirketlerinin, Uluslararas› Piyasalarda Artan Önemi ve ‹fl
Stratejilerini Araflt›ran ve Bu Alanda Haz›rlanan ‹lk Rapor Olma Özel-
li¤ine Sahip Çal›flma Aç›kland›

Yurtd›fl›nda do¤rudan yat›r›m yapan Türk flirketlerinin, ulus-
lararas› piyasalarda artan önemi ve ifl stratejilerini araflt›ran ve bu
alanda haz›rlanan ilk rapor özelli¤ine sahip, Kadir Has Üniversitesi
ile birlikte, Columbia Üniversitesi, Vale Columbia Center (VCC) New
York ve D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu (DE‹K) taraf›ndan haz›rlanm›fl
olan ortak çal›flma, 03 Aral›k 2009 Perflembe günü saat 11.00’de
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü’nde, projenin
Türkiye partnerleri Kadir Has Üniversitesi ve DE‹K’in kat›l›m›yla Kadir
Has Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü
Baflkan› Doç. Dr. Sedat Aybar taraf›ndan ABD, Çin Halk Cumhuriyeti,
Hindistan, Brezilya, Slovenya, ‹srail, Güney Afrika ve Arjantin ile efl
zamanl› olarak bas›n mensuplar›na aç›klanm›flt›r.

II. ULUSLARARASI
SA⁄LIK HUKUKU
SEMPOZYUMU 

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹'N‹N
ULUSLARARASI
‹fiB‹RL‹KLER‹ HONG KONG
‹LE DEVAM ED‹YOR

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Mü-
hendislik Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Prof. Jang Kyo Kim, Bilgisa-
yar Mühendisli¤i Program Baflkan› Dr. Amine Bermak ve Fakülte
Sekreteri Ms. Margaret Chou 16 Kas›m 2009 günü üniversitemizi zi-
yaret ettiler. 

Kadir Has Üniversitesi Rektör Prof. Yücel Y›lmaz ile ortak pro-
jeler konusunu görüflen heyet, daha sonra Kadir Has Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Feza Kerestecio¤lu ve Mü-
hendislik Fakültesi ö¤retim üyeleri ile iki üniversitenin mühendis-
lik fakülteleri aras›ndaki olas› iflbirlikleri ve de¤iflim programlar›n›
detaylar› ile de¤erlendirdiler. Konuk akademisyenler ayn› gün saat
14.00 de HKUST’taki lisans ve lisansüstü programlar, araflt›rma et-
kinlikleri ve doktora burslar› konusunda bir seminer verdiler.
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‹letiflim Fakültesi bünyesindeki Yeni Medya Bölü-
mü, Telekom, ‹nternet ve Mobil ‹letiflim sektörle-
rindeki katma de¤erli servis üretimine yönelik nite-

likli uzman yetifltirmek amac›yla kuruldu. 
Kuruculu¤unu Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fa-

kültesi Dekan› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’›n yapt›¤›
Yeni Medya Lisans ve Yüksek Lisans Program›n›n ko-
ordinatörlü¤ünü Yard. Doç. Dr. Lemi Baruh ve Ö¤re-
tim Görevlisi Dr. Murat Akser yap›yor. Program ile il-
gili olarak Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’a sorular›m›z› yö-
nelttik. 

‹letiflim Fakültesi içerisinde yeni bir bölüm
kurman›z›n amac› neydi? 

Yeni bir bölüm kurmam›z›n amac›; internet, GSM
sistemleri, dijital yay›nc›l›k gibi yeni iletiflim ortamlar›
toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi de¤iflimleri de
birlikte getirmektedir.  

Bu geliflmeleri takiben yeni uzmanl›k dallar› olufl-
mufl ve bu dallarda hem dünyada hem de ülkemizde
önemli bir insan kayna¤› aç›¤› oluflmufltur. Yeni Med-
ya Bölümünü bu yeni oluflan uzmanl›k alanlar›na kali-
fiye medya uygulay›c›lar› ve uzun vadede yöneticileri
yetifltirmek amac›yla kurduk. 

Bu bölümde ‹letiflim Fakültesi içerisindeki
di¤er bölümlerden farkl› olarak ö¤rencilere
ne gibi uzmanl›klar kazand›r›lmas› planlan›-
yor.

Türkiye’deki di¤er iletiflim programlar› ile karfl›lafl-
t›r›ld›¤›nda bu bölümü farkl› k›lacak olan buradan me-
zun olan ö¤rencilerin bilgi yönetimi ve organizasyo-

nunda becerikli, dijital platformlar için içerik üretmek-
te tecrübeli ve en önemlisi, ayn› anda reklamc›, tele-
vizyoncu, haberci ya da tasar›mc› olarak düflünebilen
ve bunun sayesinde onlar› entegre edip yönetebilen
uzmanlar olmas› olacakt›r.

Bu yeni bölümün medya alan›na istihdam
aç›s›ndan katk›lar› sizce neler olacak? 

Medya sektörü ve özellikle telekomünikasyon,
mobil ve internet sektörlerinin temsilcileri ile yapt›¤›-
m›z görüflmelerde gördü¤ümüz kadar› ile medya sek-
törünün en önemli sorunlar›ndan biri, geleneksel med-
ya üzerine uzmanlaflm›fl kiflilerin yeni medya sektörle-
rine geçiflleri s›ras›nda onlar› tekrar e¤itmek için flir-
ketlerin harcamak zorunda kald›¤› kaynaklard›r. 

Bu bölümün müfredat›n› haz›rlarken, sektörün ihti-
yaçlar›n› sektörden dinleyerek hareket ettik. Ö¤renci-
lerimiz, hem okulda ö¤rendikleri, hem de sektörden ifl-
birli¤i yapt›¤›m›z flirketlerde edindikleri tecrübeler sa-
yesinde, program›m›zdan mezun oldu¤unda çal›flma-
ya ve önemli roller almaya haz›r olarak mezun olacak
ve orta vadede bu süreç, sektörün yaflad›¤› zaman ve
insan kayna¤› kayb›n› azaltacak.

Ö¤rencilerin bölüme olan ilgisi nas›ld›? 
Lisans ve yüksek lisans programlar›n›n onaylar›

Eylül 2009’da elimize geçti. 
Bir-iki hafta içinde programlar› tan›tt›k. Program

onay› Eylül’de geldi¤i için lisans program›m›z için yal-
n›zca ek kontenjandan ö¤renci alabildik. 

Ek kontenjanlar›n aç›ld›¤› iki-üç haftal›k zaman di-
limi içinde telefonlar›m›z durmad›. Hatta ve hatta, da-

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE YEN‹

MEDYA L‹SANS VE YÜKSEK
L‹SANS PROGRAMI AÇILDI

TÜRK‹YE’DE
B‹R ‹LK

Kurucusundan ald›¤› sorumlulukla yenilikçi projelerini ifl dünyas› ve toplumla
paylaflmay› ilke edinen Kadir Has Üniversitesi, Türkiye’de bir ilke daha imza att›! 
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
T‹YATRO TOPLULU⁄U
� Haber Alper Meriç

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u yedinci y›l›na
yeni üyeleri ile birlikte yo¤un bir e¤itim program›yla bafl-
lad›. 

Temel oyunculuk çal›flmalar›n› tamamlayan topluluk, e¤itim oyunu
olarak Moliere'in Tartuffe isimli oyununu seçti. Orgonlaflma ve Tartuffe
ihtiyac› üzerine oyunun deneysel dramaturgisini kurgulayan ve bu iliflki-
deki di¤erlerinin durumuna vurgu yapan topluluk oyunundaki düflünsel-
lik ve tasar›mlarla yine ad›ndan bahsettirece¤e benziyor. Alt› y›l›n biriki-
mini yeni üyelerine aktarma vizyonu ile çal›flmalar›n› sürdüren tiyatro
toplulu¤u mezun üyelerinin de deste¤i ile yoluna devam ediyor. KHASTT,
yapt›¤› organizasyonlar ve gelenekleri ile topluluk bilincini sürekli gelifl-
tirmeye devam ediyor. Bu do¤rultuda ‘Oyuna Gidiyoruz’, ‘KHASTT E¤leni-
yor’, ‘Geleneksel Tavuk Partisi’ gibi okul içi ve okul d›fl› faaliyetlerle be-
raber bu y›l üç farkl› turne organizasyonu hedefleniyor. 

‘Bilerek yapma’
Topluluk, üyelerinin kiflisel geliflimini herfleyin üzerinde tutarak, dü-

flünen araflt›ran, yenilikçi, bilimsel, deneysel üniversite tiyatrosu anlay›-
fl›n› tüm etkinliklerine ve süreçlere yans›tmaya devam ediyor. Topluluk
içindeki tüm süreçler yine ‘yönetiflim’ prensibiyle tüm üyeler taraf›ndan
yönetiliyor. Üyeler d›flar›dan hiçbir destek olmadan tiyatronun tüm et-
menleri üzerine ‘bilerek yapma’ ilkesine paralel olarak e¤itiflim süreçleri
yürütüyor ve tüm ürünler sadece üyelerin eme¤i ile ortaya konuyor. Top-
luluk üniversitemizin esas ald›¤› sosyal sorumluluk bilincine paralel yü-
rüttü¤ü projelerle kendisine ve topluma faydalar sa¤l›yor. 

Geçti¤imiz y›l ‘ÇGEV’ ve ‘TEGEV’ için Yakavos Kambanell›s’in Savafl
Baba oyununun özel gösterimi, Gaziosmanpafla ‹lkö¤retim Okulunda ana-
okulu ve birinci s›n›f ö¤rencilerine, difl f›rçalama al›flkanl›¤› edinmeleri
amac›yla haz›rlanan ‘Ben Mikrop’ adl› k›sa oyun gösterimi ve Kelebek
Festivali kapsam›nda Turkcell Kuruçeflme Arena’da bedensel ve zihinsel
engelli çocuklar için ‘Sapsar› Baflaklar’  adl› k›sa oyunun gösterimi ile
sosyal sorumluluk projelerinde yer alm›flt›r. Yedinci y›l›nda
da ilk olarak Türk Çocuk Nörolojisi Vakf› için
yap›lan proje çal›flmalar› ile sosyal sorumlu-
luk projelerini halen sürdürmektedir.

ha ÖSS s›nav›na girmemifl ama seneye bu programa
girmesi için ne yapmas› gerekti¤ini soranlar bile oldu
(biz de bol çal›flman laz›m dedik). 

Program›n aç›l›fl› gecikti¤i için lisans program›na
kat›l›m›, bu sene on ö¤renci civar›nda bekliyorduk,
ama bize gelen rakamlara göre say›y› aflm›fl›z. Kendi-
leri, flimdi haz›rl›k s›n›f›nda ve bizlerin onlara gelecek
sene için haz›rlad›¤› süprizleri bekliyor.  

Yüksek lisans program›na da k›sa dönemlik bir ta-
n›t›m sonras›nda 4-5 ö¤renci bekliyorduk.  

Baflvuran ö¤renci bu rakam› geçti ve biz flu anda
befl kiflilik seçme bir s›n›fla yüksek lisans program›na
bafllad›k. En hoflumuza giden ise, gelen ö¤rencilerin
mühendislik, ekonomi, medya, sosyoloji ve istatistik
gibi genifl bir yelpazeden geliyor olmas› ve halihaz›rda
medya alan›nda çal›fl›yor olmas›d›r. 

K›saca amaçlad›¤›m›z tarz ve amaçlad›¤›m›z say›-
da ö¤renciyi çok k›sa bir sürede bulduk. 

Bölüm derslerinin içerikleri neler olacak? 
Çok genifl bir flekilde, lisans ve yüksek lisans bö-

lümlerinin dersleri 4 alana odaklan›yor:
1) Dijital medya üretim ve tasar›m
2) Yeni medya yöneticili¤i
3) Yeni medya politikalar› ve teorisi
4) Bilgi yönetimi ve e-devlet

Teflekkürler



40 SPOR

� Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi Cumhuriyet Kupas› 7. Kü-
rek Yar›fllar› 29 Ekim 2009 Çarflamba günü Ha-
liç Parkuru’nda gerçeklefltirildi. Cumhuriyetin

85’inci y›l› kutlamalar› çerçevesinde, Türkiye Kürek

Federasyonu ile Kadir Has Üniversitesi geleneksel
“Cumhuriyet Kupas›” 7’inci Kürek Yar›fllar›’n› üniversi-
tenin Cibali Kampusü önünde start vererek heyecanla
bafllatt›. 

Gelenekselleflen Etkinlik
Kürek sporunu ön plana ç›karmak ve genç kuflak-

lar taraf›ndan daha fazla ilgi görmesini sa¤lamay›
amaçlayan Kadir Has Üniversitesi, bu faaliyetleri ile
geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi kürek sporunun ulu-
sal ve uluslararas› arenada istenilen seviyeye getiril-
mesine destek olmay› ve genç sporcular›n yetifltiril-
mesine katk›da bulunmay› da hedefliyor. Bu etkinli¤in
baflar›s› Türkiye'deki üniversitelerin yo¤un ilgisinden
de anlafl›labiliyor.

Yar›fl Bafllad›
Yar›fllar›n aç›l›fl töreni, Kadir Has Üniversitesi Aç›k

Hava Spor Tesisleri’nde yap›ld›. ‹stiklal Marfl› ve say-
g› duruflu ile bafllayan tören, yar›flmaya kat›lan üniver-
site ve kulüplerin tan›t›lmas› ile devam etti. Üniversi-
teleraras› ve kulüpleraras› olmak üzere iki farkl› gru-
bun yer ald›¤› yar›fllar 10:00-11:00 saatleri aras›nda
yap›ld›. Nefesleri kesen yar›fllarda, 6 üniversite ve 11
kulüp çeflitli kategorilerde mücadele verdi. 

Yar›flman›n ard›ndan dereceye giren yar›flmac›lar,
13:30’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda dü-

CUMHUR‹YET KÜREKLER‹ BU
KEZ KAD‹R HAS ANISINA ÇEK‹LD‹
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ÜN‹VERS‹TELER
Üniversitelerin Kat›ld›¤› 
Genel Klasman kategori Ald›¤›

S.No S›ralamas› say›s› birincilik Puan› Derecesi
1 Marmara Üniversitesi 8 6 168 1
2 Okan Üniversitesi 6 1 (Dört Tek) 30 2
3 Kadir Has Üniversitesi 6 1 (Tek çifte) 22 3
4 Deniz Harp Okulu 5 - - -
5 Kocaeli Üniversitesi 5 - - -
6 Koç Üniversitesi 5 - - -
7 Gebze Yüksek Tek. Ens. 4 - - -
8 Bo¤aziçi Üniversitesi 2 - - -
9 ‹stanbul Teknik Üniversitesi 1 - - -
10 Beykent Üniversitesi 1 - - -
11 Yeditepe Üniversitesi 1 - - -
12 Galatasaray Üniversitesi 1 - - -
13 ‹stanbul Ticaret Üniversitesi 1 - - -
14 Bahçeflehir Üniversitesi 1 - - -

SPOR KULÜPLER‹
Kulüplerin Kat›ld›¤› Ald›¤›
Genel Klasman kategori birincilik

S.No S›ralamas› say›s› Puan› Derecesi
1 fiiflecam Çay›rova Spor Kulübü 5 4 124 1
2 Körfez Hereke Sümer Spor K. 4 2 54 2
3 Bal›kadamlar Spor Kulübü 3 1 22 3
4 Galatasaray Spor Kulübü 3 - - -
5 Befliktafl Jimnastik Spor Kulübü 2 - - -
6 Denizcilik ‹flletmeleri Spor K. 2 - - -
7 Sar›yer Belediyesi Spor Kulübü 2 - - -
8 Koç Üniversitesi Spor Kulübü 1 - - -
9 Deniz Kuvvetleri Gücü 1 - - -
10 Maltepe Y›ld›z Spor Kulübü 1 - - -
11 Gebze Yüksek Tek. Ens. Spor K 1 - - -

YARIfiMA SONUÇLARI, TÜRK‹YE KÜREK FEDERASYONU MERKEZ HAKEM
KURULU TARAFINDAN B‹R‹NC‹L‹K PUANLARINA GÖRE HESAPLANMIfiTIR

zenlenen tören ile ödüllerini ald›lar. Yar›flma sonucu
kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya, birinci
olan ekibe ise kupa verildi. 

Halk›n Yo¤un ‹lgisi Vard›
Adana Koleji’nden 40 ö¤renci ve 4 ö¤retmen yak-

lafl›k 354 sporcu ve halk›n yüksek kat›l›m› yar›fl› renk-
lendirdi. Üniversiteler aras›nda Marmara Üniversitesi,
kulüpler aras›nda ise fiiflecam Çay›rova Spor Kulü-
bü’nün birinci oldu¤u yar›fllar›n ard›ndan dereceye gi-
ren yar›flmac›lar, 14:30’da düzenlenen tören ile ödülle-
rini ald›lar. Kadir Has Üniversitesi, üniversiteler aras›n-
da üçüncülü¤ü elde etti.
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� Haber Zeynep Altunda¤

Yap›mc›l›¤›n› 5. Boyut Stüdyolar›’n›n üstlendi¤i
“7 Kocal› Hürmüz”ün senaryosu, yazar Gürsel
Korat taraf›ndan Sad›k fiendil’e ait ayn› adl› tiy-

atro eserine sad›k kal›narak bafltan kaleme al›nd›.
Hürmüz’ün 7 kocas› ile olan hikâyesi
Ezel Akay’›n kendine özgü, oyunsal, ren-
kli ve masals› tarz› ile bambaflka bir
yorumla beyazperdede yerini ald›. Eserin

teatral ve müzikal taraf› korunmufl, ancak set düzeni,
kostüm tasar›m›, makyaj tekni¤i, farkl› çekim den-
emeleri, animasyon ve dil kullan›m›n›n etkisi ile Akay,
esere yepyeni bir yorum getirmifl.

“7 Kocal› Hürmüz” filminin Kadir Has Üniversitesi
ö¤renci ve hocalar› bak›m›ndan ayr› bir yeri var. Hem

Film ve Drama Yüksek Lisans Program›,
hem de Radyo TV ve Sinema Bölümü ö¤-
retim görevlisi olan yönetmen Ezel Akay,
filmin yap›m›ndan, oyunculu¤una kadar
her aflamas›nda Kadir Has Üniversitesi
ö¤retim görevlileri ve ö¤rencileri ile ça-
l›flmay› tercih etti. Film ve Drama Yük-
sek Lisans Program› Koordinatörü Doç.
Dr. Çetin Sar›kartal, Günther Pafla ka-
rakteri ile filmde rol alman›n yan› s›ra,
film öncesinde üç hafta süreyle oyuncu
koçlu¤u ve tüm oyuncularla provalar
yapt›. Buna ek olarak filmde, Film ve

Drama Yüksek Lisans Program› ö¤rencilerinden P›-
nar Gençtürk (Havva), Dilek Yorulmaz (‹clal), Görkem
Ece Ercan (Rukiye) ve Bahar ‹lik rol ald›. Yine ayn›
program ö¤rencilerinden Burak Kolcu ekipte yönet-
men yard›mc›s›, Adnan Özgür ise prodüksiyon amiri
olarak görev ald›. Kadir Has Üniversitesi Radyo, TV
ve Sinema Bölümü ö¤retim görevlilerinden Ender
Akay filmin ses tasar›m›n› yaparken, Hayk Kirakosyan
görüntü yönetmenli¤ini üstlendi. 

EZEL AKAY’IN ANLATIMI ‹LE

Ezel Akay’›n yönetti¤i, baflrollerde Nurgül Yeflilçay (Hürmüz), Gülse Birsel (Safinaz) ve 
Kuflçu Cebrail rolü ile Haluk Bilginer’in oynad›¤› “7 Kocal› Hürmüz”, 20 Kas›m 2009 tarihinde
gösterime girdi. 19 Kas›m’da Cemal Reflit Rey’de yap›lan galaya kat›l›m oldukça yo¤undu. 



“7 Kocal› Hürmüz”ün konusu flu flekilde:
1800’lü y›llar›n sonlar›nda ‹stanbul’un Taflkasap

Mahallesi’nde geçen film, ekonomik s›k›nt›lar nedeniy-
le ihtiyaçlar›n› kocalar› aras›nda paylaflt›ran Hür-
müz’ün yaflant›s›n› anlat›yor. Ancak Hürmüz, berber
eflinin dükkân›nda gördü¤ü doktora vurulunca ifller ka-
r›fl›yor. Hürmüz, bir hastal›k uydurup evine ça¤›rd›¤›
doktoru da kendine âfl›k ediyor, ard›ndan karmafl›k ve
gülünç olaylar bafll›yor. 

20 Kas›m’da gösterime giren 2,5 milyon TL bütçe-
li filmin kostümleri GittiGidiyor’da aç›k art›rmaya su-
nuluyor. Aç›k art›rmalardan elde edilecek gelir Mor
Çat› Kad›n S›¤›na¤› Vakf›‘na ba¤›fllanacak.
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KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹
Ö⁄RENC‹ VE HOCALARI
BURSA ‹PEK YOLU
F‹LM FEST‹VAL‹’NDE…

Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi’nde ders vermekte olan
ö¤retim üyelerimiz ve ö¤rencilerimiz 4. Uluslararas› ‹pekyolu Film
Festivali’nde jüri, yar›flmac› ve özel gösterimde bulundular.

Kadir Has Üniversitesi hocalar›ndan Hülya Uçansu Ulusal Jüri
Baflkan› iken, Tevfik Bafler de ulusal jüri üyesi olarak görev ald›.

Deneysel sinema dersini veren Tan Tolga Demirci - Uluslararas›
K›sa Metraj Jürisi ve kurgu dersi hocas› Çiçek Kahraman - Uluslara-
ras› K›sa Metraj Ön Jürisinde yer ald›lar. Çiçek Kahraman ayr›ca 2009
y›l›nda kurgulad›¤› “Gölgesizler”, “Kampüste Ç›plak Ayaklar”, “Uzak
‹htimal” isimli üç film ile festivalde yer ald›.

Sinematografi dersi hocas› Hayk Kirakosyan'›n görüntü yönet-
menli¤ini yapt›¤› “Baflka Dilde Aflk” filmi de ulusal yar›flmada göste-
rildi.

Klip yap›m› ve foto¤rafç›l›k hocas› Gökçe Pehlivano¤lu ise,
Uluslararas› K›sa Metraj Yar›flmas›’nda “Pierrot Yaflayan Heykel” fil-
miyle yar›flt›.

Sinema-TV ve Film ve Drama hocas› de¤erli yönetmen Ezel
Akay'›n ise “7 Kocal› Hürmüz” ve “Hacivat ve Karagöz” isimli iki fil-
minin özel gösterimi yap›ld›. 

Film ve Drama YLP mezunu ve ö¤rencisi olan Serhat Furtuna
“Fare” ve Deniz Ceyhan “Sobe”›n filmleri yar›flma d›fl› özel gösterim-
de bulundu. Ayr›ca ‹letiflim Fakültesi’nden bir grup ö¤rencimiz tüm
festival filmlerine ve etkinliklerine kat›ld›.
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15-18 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda gerçek-
lefltirilen Asya Muhasebe Akademisyenleri
Derne¤i’nin (Asian Academic Accounting

Association; AAAA) 10. Y›l Kongresi’ne bu y›l üniver-
sitemiz ev sahipli¤i yapt›.

AAAA, merkezi Malezya’da bulunan ve muhasebe
akademisyenleri taraf›ndan 1998 y›l›nda kurulan bi-
limsel bir dernektir. Derne¤in amac›, muhasebe aka-
demisyenleri ve profesyonelleri aras›nda iletiflimi güç-
lendirmek ve muhasebe e¤itimi ile araflt›rmalar›na ilgi
duyanlara bir forum alan› sunmakt›r.

Daha önceki y›llarda s›ras›yla Singapur, Malezya,
Japonya, Endonezya, Tayland, Avusturalya, Endo-
nezya ve Dubai’de y›ll›k kongre ve konferanslar›n› ya-
pan dernek, 10. y›l kongre ve konferans›n› ise Türki-
ye’de Kadir Has Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi.

4 gün süren konferans, 4 ayr› kategoride (Doktora
Çal›fltay›, Paralel Oturumlar, Araflt›rma Forumu ve
AAAA Genel Kurulu) gerçekleflti. Konferans›n ilk gü-
nü, 15 Kas›m 2009 tarihinde, 8 ülkeden doktora ö¤-
rencilerinin bir araya gelerek bilimsel çal›smalar›n›
paylaflt›klar› Doktora Çal›fltay› (Doctoral Colloquium)
Cincinati Üniversitesi ‹flletme Fakültesi Ö¤retim üye-
si Prof. Pradyot Sen gözetiminde gerçeklefltirildi. 

16 Kas›m 2009’da ise konferans, TÜRMOB Genel
Baflkan› Say›n Masum Türker taraf›ndan yap›lan aç›l›fl
konuflmas›n› takiben, Türkiye Muhasebe Standartlar›
Kurulu Baflkan› Say›n Bülent Üstünel’in konuflmas› ile
devam etti.

16 Kas›m 2009 Pazartesi günü ö¤leden sonra ve
17 Kas›m 2009 Sal› günü paralel oturumlar gerçeklefl-
tirildi. Yap›lan toplam 29 paralel oturumda; Muhase-
be E¤itimi, Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri,
Denetim, Muhasebede Davran›flsal Konular, Sermaye
Piyasalar›, Kurumsal Yönetim, Getiri Yönetimi, Finan-
sal Muhasebe ve Raporlama, Uluslararas› Muhasebe,
Yönetim Muhasebesi, Sosyal ve Çevresel Muhasebe,
‹slami Muhasebe, Bankac›l›k ve Finansman konular›
olmak üzere toplam 12 alanda 95 bildiri sunuldu. Su-
nulan bu bildiriler, toplam 5 k›ta ve 42 ülkeden konfe-
ransa sunulmak üzere gönderilen toplam 172 bildiri
aras›ndan, her bir bildiri için haz›rlanan iki hakem ra-
poru sonucu seçildi.

Konferansta bildiri sunumlar›n›n yap›ld›¤› bu para-
lel oturumlar›n yan› s›ra, bilimsel çal›flmalar›n› di¤er
akademisyenlerle paylaflmak isteyenlerin bir araya
geldi¤i Araflt›rma Forumu da yine 16 ve 17 Kas›m
2009 tarihlerinde yap›ld›. Araflt›rma Forumu’na top-
lam 17 araflt›rma makalesi sunuldu.

AAAA Genel Kurulu 17 Kas›m 2009 Sal› günü sa-
at 18.00’de Kadir Has Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi.
Yap›lan Genel Kurul’da, AAAA Baflkanl›¤› bir y›ll›¤›na
Türkiye’ye devredildi ve AAAA Baflkanl›¤›’na Kadir
Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Ve-
kili Doç. Dr. Mehmet Hasan Eken seçildi. Genel Ku-
rul’da ayr›ca AAAA 11. Kongre ve Konferans›’n›n ge-
lecek y›l Tayland’da yap›lmas› yönünde karar al›nd›.

Genel Kurul’un ard›ndan konferans›n gala yeme¤i
gerçeklefltirildi. Gala yeme¤inde Finans Kulüp Yöne-
tim Kurulu Baflkan› Tevfik Alt›nok Türkiye ekonomisi-
ne iliflkin bir sunum yapt›.

Konferans›n son günü olan 18 Kas›m 2009 tarihin-
de ise, konferansa kat›lan delegeler için ‹stanbul’da tu-
ristik geziler tertip edildi.

ASYA MUHASEBE AKADEM‹SYENLER‹
DERNE⁄‹’N‹N (Asian Academic Accounting
Association; AAAA) 10. YIL KONGRES‹’NE
BU YIL ÜN‹VERS‹TEM‹Z EV SAH‹PL‹⁄‹ YAPTI
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KASEV KURUCUSU
KAM‹L ÇET‹N ORALER ‹LE
KEY‹FL‹ B‹R RÖPORTAJ

� Haber D. Gizil Karak›lavuz
Pelin Urcan
Ceyni Grayif
M. Yasin Savafl

Öncelikle Kamil Bey bize kendinizi tan›tabilir
misiniz?

Ben Kamil Çetin Oraler. KASEV vakf› öncü kuru-
cusu ve yönetim kurulu baflkan›y›m. Bugün itibariyle
2009 y›l› vakf›m›z›n 23. y›l›. 14 Kas›m’da vakf›m›z›n ku-
ruluflunun 23. y›l›n› kutlayaca¤›z. Sizleri de bekliyoruz. 

Ben emekli bakteriyoloji uzman›y›m. 1938 ‹stan-
bul do¤umluyum. 71 yafl›nday›m. Yaflam›m›n son 35
senesini KASEV’i kurmak, onu gelifltirmek ve yafll›l›k
hizmetlerini gelifltirmekle geçirdim. Milli e¤itime hiz-
met veren bir dispanser kurmufltuk. O, Kad›köy Sa¤l›k
ve E¤itim Merkeziydi. Ö¤retmenlere ve ö¤rencilere
Kad›köy yakas›nda hizmet veren bir kurulufltu. Orada
da bana görev verdiler. O zaman daha 48 yafl›nday-
d›m, gençtim. Orada ortaya bir kurum ç›kard›k. Benim
düflüncem, insanlara iyi hizmet veren bir kurum olma-
s›yd›. Bunun için elimizde maddi imkan›m›z yoktu.
Ben kap› kap› dolaflt›m. Bunu söylüyorum, çünkü bun-
dan mutluyum. Çünkü neden? Çünkü güzel bir fley
yapmak için o duygular›m›, o niyetimi çok aç›k biçim-
de ortaya koymuflum, herkes de anlam›fl. Bir fley yap-
maya kalkars›n›z, onu iyi anlat›rsan›z, aç›k, fleffaf olur-
san›z, toplad›¤›n›z her kuruflu, her yard›m› yerine ko-
yuyorsan›z, insanlar sizi uzaktan rakip ederler ve size
yard›m ederler. Beni tan›d›lar, inand›lar ve yard›mc›
oldular. Neticede orada bu çal›flmay› yapt›k, Kad›köy
Sa¤l›k E¤itim Merkezi kurduk. Onun da 30. y›l› oldu.
Ama orada hizmet verirken bize bir de huzur evi yap
dediler. Bizim iflimiz huzur evi yapmak de¤ildi, ama

buna ra¤men benim bu ifli yapmaya niyetlenmemi is-
tediler. Biliyorlard› ki ben bir ifle niyetlenirsem, o ifle
girersem, ben o ifli bitirece¤im. Onun için bana herkes
destek verdi.

Kad›köy Sa¤l›k E¤itim Merkezi Vakf›’n› (KA-
SEV) bize biraz tan›t›r m›s›n›z?

Ben, yani biz, o Kad›köy Sa¤l›k E¤itim Merke-
zi’nden, Kad›köy Sa¤l›k E¤itim Merkezi Vakf›’n›
1986’da kurduk. 1989’dan itibaren yafll›, eflini kaybet-
mifl, yaln›z kalm›fl ö¤retmenlerimize, büyüklerimize
huzur evi, dinlenme evi yapmak için mücadele verme-
ye bafllad›k. Kolay bir fley de¤il, asl›nda bizim iflimiz de
de¤il. Ne yapt›k? Önce Tuzla’ya gittik, 40 dönümlük
bir araziyi devletten tahsis ettik. Dinlenme evi, huzur
evi, bak›m evi, geriatri hastanesi gibi yafll› hastanesi,
yafll› bak›m evi, yafll› sorunlar›n› bir arada çözecek bir
ünite yapmak için. Bunu ben bir proje haline getirdim
ve çok ilgilendiler. 

Bak›n 1986’dan bahsediyorum. Ve tamam dediler
ve bize o araziyi tahsis ettiler. Eme¤i geçenlere çok te-
flekkür ediyorum. Oraya 1991’de kurufl kurufl, lira lira
toplayarak kiminden çimento, kiminden demir, kimin-
den tu¤la toplayarak neticede 6000 metrekare inflaat
alanl› 6 katl› bir 5 y›ld›zl› otel k›vam›nda dinlenme evi
yapt›k. Yapt›k diyorum, bu 10 senemizi ald›. Bunlar›
da, KASEV ile ilgili yazd›¤›m 565 tane kitap var, bun-
lar büyük küçük boyutlarda 3000’e yak›n makale,
1500’ün üzerinde çeflitli yaz›larda hep anlatt›m. Bunlar
belge haline geldi. Bugün bu dinlenme evinin içinde
bir de müzesi bulunuyor. ‹nflallah oraya yolunuz düfler
de oradaki insanlar›n heyecan›n› yüzlerinden okursu-
nuz. 

fiimdi bu iflte flöyle bir olay daha var: ‹nsanlar›,
yapt›¤›n›z ifl için, o iflin içine çekmeniz gerekiyor. Be-
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raber yürümeniz, ayn› kulvarda, ayn› ülke için güzel
fleyler yap›yorsan›z, onlar› da o istikamette yürütmeli-
siniz. Bu kolay de¤il, ama ben bunu baflard›m. Hayat›-
m›n son 35 senesini verdim. Sivil toplum ifli zordur.
Gönüllü insan bulmak da zordur. Ben flu an emekli-
yim, devlet bana 3 ayl›k maafl veriyor, benim evim
bark›m da yok. Ama her fleyimi KASEV vakf›na ba¤›fl-
lad›m.

Biraz anlat›r m›s›n›z? Orada nas›l insanlar
var? Zamanlar› nas›l geçiyor?

Ben orada kal›yorum. Hem de yafl ortalamas› 92
olan annem yafl›nda insanlarla kal›yorum. Öyle dost-
lar›m var ki benim orada, beni 15 yafl›mdan beri tan›-
yorlar. Benim Haydarpafla Lisesi’nde ö¤renciyken
oradaki ö¤retmenlerim var çok da severim. Kendisi
May›sta 100 yafl›na bast›. 

Oradaki 3 kuflak yafll› var. Birileri benim gibi tüm
özbak›m›n› gerçeklefltirebilen ve her türlü iflini görebi-
len kifliler. Mesela uyan›yor, t›rafl oluyor, kahvalt›s›n›
ediyor. Mesela buraya Kadir Has Üniversitesi’ne geli-
yor, ç›k›flta Emirgan’a gidiyor. 

2. Kategoride olan yafll›lar, k›smen kendilerine ba-
kabilen yafll›lar. Ona biz huzur evi diyoruz. Esas huzur
evi dedi¤imiz ise, tamamen bak›ma muhtaç olanlar
yani yatalak, felçli, parkinsonlu vb. hastalar. Bunlar
için ben Japonlardan yard›m ald›m. Japonlar geldiler
bize bakt›lar, güvenilir adam oldu¤umuzu anlad›lar ve
Japon sokaklar›na koyduklar› kumbaralarla 100.000
dolar toplad›lar. Bizim özel bak›m bölümümüzü onlar
kurdu. Kap›da dost ve kardefl Japon halk›na teflekkür
ediyoruz yaz›yor. 

Bak›n e¤er sivil toplumsan›z, bundan bir fley men-
faat etmek düflünceniz yoksa, bunu e¤er do¤ru, dü-
rüst, namuslu aç›k flekilde yap›yorsan›z Japonya’dan
da yard›m geliyor. ‹nsan her yerde ayn›d›r. Toplumsal
sorumluluk projesi bu iflte. Japonlar sayesinde 40 yafl-
l›m›za o özel bölümde bak›yoruz.

Sizi, yani KASEV’i di¤er vak›flardan ay›ran
en önemli özelli¤i nedir acaba?

Kolay de¤il, devlet yard›m›m›z yok; arkam›zda bir
holding yok; i¤neyle kuyu kazarak ben ve bana yar-
d›mc› olan arkadafllar›m›z bir fleyler yapmaya çal›fl›yo-
ruz. Biz arkas›nda ticari bir kurum olan vak›f de¤iliz, en
önemlisi bu.

Peki en önemli ba¤›flç›lar›n›z yard›mseverle-
riniz kimlerdir? Neler yap›l›yor?

Kermeslere kat›l›yoruz. Bu kermeslerden elde edi-
lenlerle ba¤›fllarla ayakta kal›yoruz. En son onlar ben-
den turflu istediler, turflu kurmalar› için onlara doma-
tes, biber ald›m. Turflu yapt›lar, onlar› sat›yorlar. Gezi-
ler yap›yorlar ve o gezilerden kalan paralar gelir olu-
yor. Bunlar çok para de¤il, ama bunlar güvenli, su s›z-
d›rmayan bir havuzda birikti¤i zaman yerinde kullan›-
l›r. 

‹nsanlar bize güveniyorlar, biz de o güvenle her fle-
yi en iyi flekilde yapmaya çal›fl›yoruz. Dolay›s›yla bek-
lentinizi, düflüncenizi, ümitlerinizi iyi flekilde anlat›yor-
san›z, baflkalar›na da bulaflt›r›yorsan›z, bir fleyler olu-

yor. Mesela bizim binam›z›n tamamlanmas›n› Kadir
Has yapt›. Kendisini rahmetle an›yorum. Kadir Has ve
sevgili efli Rezan Has. Rezan Han›m, zaman zaman bi-
zi ziyaret eder. Kadir Has da mutlaka hayatta olsayd›
bize yard›mc› olurdu. Sizinle bir ba¤›m›z var. Siz bura-
das›n›z, gençsiniz, biz de orada onun ad›n› tafl›yan bir
kurumda yafll›y›z. Hayat›n her aflamas› bir okuldur.
Bilgimizi aktarmam›z laz›m birbirimize. Moral alma-
m›z laz›m. 

Oradaki politikan›z nedir?
Bizim oradaki politikam›z, flu insanlar› odalar›nda

yatar, orada kal›r, kapal› halde tutmak istemiyoruz.
Hayat›n içinde, ifle yarar, ben de var›m dedirtmek için,
ona göre çal›fl›yoruz. Hayata ba¤l› olmak... ‹ki fleyi
ay›rmam›z laz›m; ihtiyar olmak var, bir de yafll› olmak
var. Daha anne karn›na düfltü¤ümüz andan itibaren
yafllan›yoruz. Önemli olan ihtiyarlamamak; insanlara
hayat›n penceresini kapatmamakt›r. ‹htiyarlaman›n
dönüflü yok. KASEV’in politikas›, insanlar›n ihtiyarla-
mamas›n› sa¤lamak. Tabii bunu gelifltirdik biz. Ar-ge
çal›flmalar›m›z var, proje çal›flmalar›m›z var, bunlar›
kamuoyunda duyurmak için sizden yard›m bekliyoruz.
Biliyoruz ki siz KASEV’in çal›flmalar›na ilgi duyacaks›-
n›z. Rektörünüz olsun, Deniz Han›m olsun, burada 10
gün süren etkinlikler yapacaklar. Biz mali s›k›nt›lar çe-
kiyoruz ve ben her türlü ba¤›fl› kabul ediyorum. Ben
çocuklar›n›n onlara bakt›¤› gibi bakmaya çal›fl›yorum.
Mutluyum. Hayatta benim kendi inanc›m, baflkalar›
için güzel fleyler yapmakt›r. Beni rahatlat›yor. Bu beni
mutlu ediyor. Ayr›ca size de teflekkür ediyorum bana
zaman ay›rd›¤›n›z için.

Yafll›l›k ve yafll› psikolojisi üzerine kiflisel fi-
kirlerinizi alabilir miyiz?

Onlar› biz ayr›ca toplant›lar düzenleyerek yafll›lar-
la paylaflmaya özen gösteriyoruz. Bizim psikolo¤umuz
var. Mesela 12 Aral›k günü Tuzla’da yafll›lar›m›zla o
gün yafll› bak›m› üzerine, fikirlerini alaca¤›z. Biz öyle
demokratik bir platformuz. Dolay›s›yla yafll› psikoloji-
si çok önemli, onlar›n deste¤e ihtiyac› var. Bizim de bu
konuda uzmanlar›m›z var.

Bu yaz›y› okuyan kiflilerden baz›lar› KASEV’e
yard›m da bulunmak isteyebilirler ne gibi yar-
d›mlarda bulunabilirler?

Bizim bir ihtiyaç listemiz var orada, fotokopi kâ¤›-
d›ndan, çaya, flekere her fleye olan ihtiyac›m›z aç›kça
sunulmaktad›r. Ayr›ca bizim bahçemize bir adet pre-
fabrik bir binaya ihtiyac›m›z vard›r. Kim yapt›r›rsa ad›-
n› verece¤iz o binaya. O bina gerekli, çünkü ilerde bir
gün deprem olursa benim b plan›m olmak zorunda.
Siz anneannelerinizi, dedelerinizi bana emanet ediyor-
sunuz. Ben de vicdan yükü var. 

Seneye 25. y›l›n›z› kutlayacaks›n›z. 2010 y›-
l›ndaki planlar›n›z nelerdir?

Onlar› bu k›sa zamanda konuflmayal›m. Daha son-
ra projelerimizden de bol bol bahsedece¤iz. 

Bugüne kadar yapt›¤›n›z organizasyonlardan
bahseder misiniz?

Bunlar› 3 bafll›kta toplayabiliriz. Bunlardan bir ta-
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nesi birebir ba¤›fl alma faaliyetleri. Mesela bir flirkete
gidiyoruz. Randevu al›yoruz. Anlat›yoruz, konufluyo-
ruz, yard›m almaya çal›fl›yoruz. ‹kincisi, birilerinin üret-
tiklerini satarak ba¤›fl elde etme yöntemi, mesela ker-
mesler gibi. Üçüncüsü ise, baz› kampanyalar yap›yo-
ruz, bir de sizden kampanyam›z oldu 5 TL toplad›k
herkesten. Makbuzlar›n› kestik, an›nda verdik. Bir bafl-
kas› ise, geziler organize ediyoruz, isteyen herkes kat›-
labiliyor.

KASEV ve üniversitemiz ortak bir tan›t›m
kampanyas›na bafllad›lar. Bu projeyle ilgili bilgi
verir misiniz?

Sevgili ö¤renci arkadafllar›m, biz kendimizi yeterin-
ce tan›tamad›k. Çünkü tan›t›m için profesyonel ele-
manlar›m›z ve yeterli bütçemiz yok. Dolay›s›yla kendi-
mizi tan›tam›yoruz ve bu aç›dan sizden yard›m istiyo-
ruz. Biz insana en iyi hizmeti vermeyi çal›fl›yoruz, bu-
nun tan›t›m›nda da sizden yard›m istiyoruz. Mesela
web sayfam›z› düzenliyorsunuz. Bir di¤eri, y›lbafl› ön-
cesi ürettiklerimizi sizlere sunmay› satmay› planlamak-
tay›z. Ayr›ca Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakülte-
si’yle ortaklafla 25. y›la haz›rl›k çal›flmalar›m›z var. Si-
zin bu konudaki çal›flmalara ›fl›k tutman›z›, yeni ve gü-
zel fleyler önermenizi istiyoruz. ‹stiyoruz ki 25 yafl›nda-
ki bir vak›fta genç kardefllerimizin de görüflleri bulun-
sun.

Biz gençlere yafll›larla ilgili verece¤iniz ö¤üt-
ler nelerdir?

‹nflallah hepiniz yafllan›rs›n›z, çünkü yafllanmak
Tanr›’n›n bir nimetidir. Ama unutmamak gerek ki, in-
san›n sa¤l›kl› uzun yaflamas› en önemli fleydir.

� Haber Yasemin Gürsüer

Kadir Has Üniversitesi, ‹stanbul Araflt›rmalar›
ve Uygulama Merkezi’nin ilk büyük etkinli¤in-

de günümüzdeki Bizans düflüncesine odakland›.
19-21 Kas›m 2009 tarihleri aras›nda Kadir Has
Üniversitesi Cibali Kampusü’nde ‘Bizans’›n Günü-
müze Yans›malar›’ sempozyumu gerçeklefltirildi.

Murat Belge, ‹lber Ortayl›, ‹stanbul Patri¤i
Bartholomeos I ve konusunda uzman birçok ismi
a¤›rlayan sempozyum, Bizans araflt›rmac›lar› ve
merakl›lar için ‹stanbul’un dününü, bugününü ve
gelece¤ini ele ald›. Bizans’›n farkl› yönlerini anla-
mada önemli bir f›rsat olan sempozyum, sadece
Bizans uzmanlar›na de¤il, di¤er disiplinlerde çal›-
flan akademisyenlerin ve ‹stanbul halk›n›n da kat›-
l›m›na aç›k olarak gerçeklefltirildi. Sempozyum da-
hilinde Bizans temal› Türk filmleri, Bizans müzi¤i-
nin geçmifli ve bugünü ile ilgili performanslar da
gerçeklefltirildi. Üç gün süren etkinlik, Kadir Has
Üniversitesi Cibali Kampusü’nde yap›ld›. 

Birçok ülkeden uzman ve yazarlar›n yer ald›¤›
sempozyumda, Bahçeflehir Üniversitesi Sinema ve
Televizyon Bölümün’den Savafl Arslan, ‹stanbul
Patri¤i Bartholomeos I, Bo¤aziçi Üniversitesi Ta-
rih Bölümü’nden Buket Bayr›, Bilgi Üniversitesi
Karfl›laflt›rmal› Edebiyat Bölümü’nden Murat Bel-
ge, Pavia Üniversitesi Müzikoloji ve Paleografi-Fi-
loloji Bilimi Bölümü’nden Massimo Bernabo, Bo-
¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Koray Du-
rak, Bizans Sanat› Mary ve Michael Jaharis Küra-
toru, Orta Ça¤ Sanat› ve The Cloisters Bölümü,
Metropolitan Sanat Müzesi’nden Helen C. Evans,
CNN Muhabiri, Today’s Zaman’›n köfle yazar› An-
drew Finkel, ‘‹stanbul’un Bizans An›tlar›’ ve ‘‹stan-
bul’u Gezerken’ isimli kitaplar›n yazar› Bo¤aziçi
Üniversitesi Fizik Bölümü’nden John Freely, Bo-
¤aziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Nevra Ne-
cipo¤lu, Topkap› Saray› Müzesi Müdürü ‹lber Or-
tayl›, Pennsylvania Üniversitesi Sanat Tarihi Bölü-
münden Robert Ousterhout, Koç Üniversitesi Ar-
keoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden Alessandra
Ricci, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden
Ayfle Çal›k Ross, Tesalya Üniversitesi Bizans Sa-
nat› Bölümü, Atina Benaki Müzesi Bilimsel Dan›fl-
man› Maria Vassilaki konuflmalar›n› gerçeklefltirdi.

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹
‘B‹ZANS’IN GÜNÜMÜZE
YANSIMALARI’
SEMPOZYUMU’NU
GERÇEKLEfiT‹RD‹
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� Haber Sinem Demir

Üniversitemiz, geçti¤imiz günlerde kap›lar›n› Sa-
banc› Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ber-
ker’e açt›. Konuflmas›n›, Üniversitemizden bir

çok ö¤retim üyesinin dinledi¤i Prof.Dr. Berker, sözle-
rine flu cümleyle bafllad›: “‹yi bir e¤itimciysen, iyi bir
araflt›rmac›s›n; iyi bir araflt›rmac›ysan, iyi bir e¤itmen-
sindir”

Nihat Berker, bu cümlesinden sonra ö¤rencilerin-
den büyük bir gururla bahsetmeye bafllad›. Yapt›¤› ça-
l›flmalar›n yan› s›ra mütevaz› kiflili¤i ile de tan›d›¤›m›z
Berker, fizikle ilgilenirken fizik dersi vermesi gerek-
ti¤ini ve bu ifli bu yüzden yapt›¤›n› aç›klad›. Kur-
du¤u gruplardan ve bu gençlerle yapt›¤› proje-
lerden, gittikleri önemli toplant›lardan bahse-
derken gözlerinin içerisindeki e¤itim aflk›n› he-
pimize afl›lad›. 

Prof. Dr. Nihat Berker, ö¤rencileriy-
le yapt›klar› bir toplant›da elde ettikleri
bir baflar›y› flu cümleler ile dile getirdi:
“Kat›ld›¤›m›z toplant›lardan baz›lar›
uzun sürerdi. Bu üç günlük bir toplan-
t›yd›. Bu toplant›da üçüncü günün so-
nunda konuflmalar alk›fllan›rd›, onun d›-
fl›nda alk›fllamak yasakt›. Ö¤rencilerimizden
birinin yapt›¤› konuflmadan sonra bütün
topluluk bu ö¤renciyi üçüncü günün sonunu

beklemeden alk›fllam›fllard› ve bu, o güne kadar ilkti.” 
Konuflmas› s›ras›nda yak›n bir arkadafl›, Nihat

Berker'in ö¤retme aflk›n› flöyle özetledi : “Kar ya¤ar-
ken hiç kimse evinden d›flar› ç›kmazken, hocam›z oku-
la yürüyerek giderdi.” Nihat Berker'in baflar›s›n› özet-
leyen son cümle ondan e¤itim alan ‹TÜ'lü ö¤rencile-
rinin a¤z›ndan flu cümleler ile döküldü:

“‹TÜ Fizik Mühendisli¤i Bölümü’nün M‹T'den
gelmifl olan idealist Bölüm Baflkan›”

”Derslerinde yer bulamamaktan muzdarip kiflilerin
merdivenleri ve pencereleri doldurdu¤u adam”

“S›navlarda s›n›f s›n›f dolafl›p ö¤rencilere baflar›lar
dileyen hem fizik, hem de
kimya profesörü kifli”

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
B‹R BAfiARI
ÖYKÜSÜ
PAYLAfiILDI

Prof. Dr. Nihat Berker, önce Saint Joseph,
daha sonra Robert Lisesi’nde ö¤renim gördü ve bura-

dan mezun oldu. Asl›nda gazeteci olmak isteyen Berker,
MIT'de burs ald› ve kimya ve fizi¤i çift lisans olarak 4 senede ta-

mamlad›. Daha sonra MIT'e Asistan Prof. olarak girdi ve ‹TÜ'ye gi-
dene kadar Profesörlü¤ü devam etti. Bu arada TÜB‹TAK Bilim

Ödülü’nü ald›. 1998 y›l›nda ‹TÜ'ye ö¤retim üyesi olarak gelme-
ye karar verdi. ‹TÜ'de Dekanl›k ve Fizik Bölüm Baflkanl›¤›

yapt›. Daha sonra Koç Üniversitesi’ne geçti. Oradan da Sa-
banc› Üniversitesi’nde Rektör oldu. Humboldt Araflt›rma
Ödülü ald›. Nihat Berker, fizi¤in esas geçiflleriyle ilgileni-
yor.
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� Haber Ç›nar Narter

Kadir Has Üniversitesi Da¤c›l›k ve Do¤a Sporla-
r› Kulübü ad›na 31-02 A¤ustos 2009 tarihleri
aras›nda Ni¤de Alada¤lar Demirkaz›k zirve t›r-

man›fl› gerçeklefltirildi.
Etkinlik, yar› teknik bir faaliyet olmas› ve tecrübeli

kat›l›mc› gerektirmesinden dolay› üç kifli ile yap›ld›.
Alada¤lar Demirkaz›k zirvesi 3756 metre yüksekli¤i ile
s›ra da¤ silsilesinin en yüksek zirvesidir. Klasik tabir
edilen iki rotas›ndan bat› rotas› seçilmesi ç›k›fl kolayl›-
¤› nedeniyledir.

Cimbar Vadisi’nden uzun bir t›rman›fl yürüyüflü ile
3200 metredeki kamp alan›na ulafl›ld›. Havan›n çok
kapal› oldu¤u 30 A¤ustos sabah saatlerinde zirve t›r-
man›fl›na bafllan›ld›. Zirveye 50 metre kala yo¤un sis

nedeniyle t›rman›fla son verildi. Zirve hatt›n›n e¤imi
35, yer yer 40 dereceyi bulan ‘slick’ diye tabir edilen
yüzeyi çok düz ve kaygan bir zemin yap›s›na sahipti.
Bundan dolay› da t›rman›fl› bitirmek en do¤ru karard›.

Da¤c›l›¤›n en erdemli karar› verilmifl ve yine bir
zirve arkada b›rak›l›p afla¤› inilmiflti. T›rmanmaya ve
t›rman›rken e¤lenmeye devam edebilmemiz için ha-
yatta kalmak laz›m kural›n› uygulad›k. 

Merhum Kadir Has’›n evlatlar› olarak üniversite-
miz bünyesinde yap›lan tüm t›rman›fllarda onu anma-
y› bir görev biliyoruz. Yan›m›zda üniversitemiz flama-
s›n› almadan t›rman›fla geçmiyoruz. Fiziki flartlar›n
tüm engellemelerine ra¤men da¤da bulunmak ve Ka-
dir Has’› bir güne ba¤l› kalmadan her an anmak olduk-
ça keyif vericiydi.

Faaliyetlerimiz devam edecektir. 

ALADA⁄LAR’DA
FAAL‹YETE
DEVAM



Selin Tunal› (Ust)
Güzel Sanatlar Fakültesi

Geliflmifl kütüphane olanaklar›,verimli çal›flma or-
tam›, her geçen gün artan araflt›rma destekleri, sos-
yal, kültürel ve akademik aktiviteleri ile yüksek lisans
– doktora süreçlerimi kolaylaflt›ran üniversitemizin,
akademik hayat›m›n ilk ad›m› olmas›ndan mutluluk
duydu¤umu belirtmek isterim.

Yrd. Doç. Dr.
Ayfle Coflkun Orlandi

Güzel Sanatlar Fakültesi
Akademik hedefleri ve bek-

lentileri yüksek bir üniversitenin
genç akademisyenler için moti-
vasyon kayna¤› olarak de¤erlen-
diriyorum.

Burcu Ya¤›z (Yançatarol )
Güzel Sanatlar Fakültesi

Geçen iki sene içerisinde Fakülte alt yap›m›z›n
geliflti¤i ve çeflitlendi¤ini, geliflmeye müsait güncel
bir yap› kazand›¤›n› düflünüyorum.

Yrd. Doç. Dr. Tamer Da¤ 
Mühendislik Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi’ne ad›m att›¤›m günden
beri, Üniversite’nin her yönden h›zl› bir flekilde gelifl-
mesini, büyümesini, ilerlemesini büyük bir heyecanla
izliyorum.

Yard. Doç. Dr. Yonca Erkan
Güzel Sanatlar Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi’nin tarihe ve kültür miras›-
na duyarl› yaklafl›m›, ödül alm›fl tarihi bir yap›da e¤i-
tim ve ö¤retim yapmas›, üniversite ve ö¤retim üyele-
ri aç›s›ndan büyük bir prestij unsurudur. Bu progra-
ma ve akademik çal›flmalar›m›za verilen destek, çok
daha baflar›l› ürünler yaratma konusunda bizleri yü-
reklendirmektedir.

Mine Gökçe Özkaynak
Güzel Sanatlar Fakültesi

Üniversitemiz yurtd›fl› deneyimli,genç ve baflar›l›
akademik kadrosunu rektörümüz dahil yakinen tan›-
ma flerefine eriflti¤im ve kadro bireyleri hakk›nda de-
tayl› bilgilenebildi¤im için mutluyum.

2002-2010 y›llar› aras›nda Rektörlük yapan Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n h›zla kalk›nd›rd›¤› ve
bir dünya üniversitesi haline getirdi¤i Kadir Has Üniversitesi’ne son 2 y›l içinde kat›lan

genç ö¤retim elemanlar›n›n Üniversitemiz hakk›ndaki izlenimleri...

Deste¤iyle devam
eden tak›mlar›m›z,

flampiyonluklara 
doymad›.
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Yard. Doç. Dr. Orçun Kepez
Güzel Sanatlar Fakültesi 

Üniversite içi bürokrasinin h›zl› ilerlemesi
(EU’dan h›zl›). Üniversite yönetiminin kitap al›m› ve
üniversitemize yarar getirece¤ini düflündü¤ü fikirler-
de h›zla destek sa¤lad›¤›n› gördüm ve bu oldukça se-
vindiricidir.

Yard. Doç. Dr. Serhat Erküçük 
Mühendislik Fakültesi 

Eylül 2008’de aran›za kat›ld›m. Öncelikle Mühen-
dislik Fakültesi’nde oldukça güçlü, bir o kadar da

uyumlu bir kadro olufltu-
¤unu söylemeliyim. Bu-
nun da e¤itim ve e¤itim
ve araflt›rmaya olumlu
yans›d›¤›n› düflünüyorum.
Ben de bunun sonucu
olarak oldukça keyifli ve
huzurlu bir ortamda çal›fl-
t›¤›m› düflünüyorum

Arafl. Gör. ‹rem Yeflilyurt
Hukuk Fakültesi

Genç akademisyenlere yol açan ve araflt›rma üni-
versitesi olma hedefini her f›rsatta vurgulayan Kadir
Has Üniversitesi’nde akademik yaflam›ma bafllam›fl
olmak, genç ö¤retim üyeleriyle ortak bir zeminde bu-
luflmak benim için umut vericiydi.

fiafak Suppan
Güzel Sanatlar Fakültesi

Toplant› esnas›nda üniversitemiz hakk›nda, ulus-
lararas› ba¤lant›lar› güçlü, tarihsel ve kentsel konu-
munun bilincinde bir araflt›rma üniversitesi oldu¤u
yönünde edindi¤im izlenim pekiflti. Üniversitemiz yö-
netiminin çal›flmalar›m›z için gereksinimlerimizi din-
ledi¤ini ve bunlar› karfl›lamak üzere mümkün olan
her türlü deste¤e haz›r oldu¤unu görmek beni ayr›ca
sevindirdi. Üniversitemizin yurtd›fl› deneyimli genç
ve dinamik akademik kadrosunun bir parças› oldu¤u-
mu görmekten mutluluk duydum.

Dr. Ahmet Yücekaya 
Mühendislik Fakültesi

Yurtd›fl›ndan döndükten sonra ülkeye
uyum süreci önemlidir, zaman alabilir. Kadir
Has Üniversitesi, ortam›, di¤er ö¤retim üyesi
arkadafllar bu süreci benim için daha da kolay
hale getirdiler. Say›n rektörümüz üniversite ve
gelece¤i hakk›nda çok olumlu düflüncelerini
belirtti¤inde bu memnuniyetim daha da artt›.

Yard. Doç. Dr. Cesim Erten
Mühendislik Fakültesi

Üniversitemiz ile ilgili memnuniyet verici konular
aras›nda konumu, fakültemiz özelinde oluflturulan
kadro ve kaynaflmas› ve de araflt›rma üniversitesi ol-
maya yönelik vurgu say›labilir.

Kadir Has ve
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz

Kadir Has Üniversitesi Eski
Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
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Yard. Doç. Dr. Funda Samanl›o¤lu 
Mühendislik Fakültesi

‹ki senedir Kadir Has
Üniversitesi Endüstri Mü-
hendisligi Bölümü'nde
Yard›mc› Doçent olarak
çal›fl›yorum. Daha once
de iki buçuk sene Ameri-
ka'da North Carolina
A&T State Üniversite-
si'nde Yard›mc› Doçent
olarak cal›flm›flt›m. Yurt

d›fl›ndan döndükten sonra, Kadir Has Üniversite-
si'ndeki s›cak ortam uyum saglamam› kolaylaflt›rd›.
Ö¤rencilere ve bize sa¤lanan imkanlardan ve bu s›-
cak ortamdan dolay› sizlere çok teflekkür ediyorum.

Yard. Doç. Dr. Zeki Bozkufl 
Mühendislik Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi, Bilgisayar
Mühendisli¤i Bölümü’nde ça-
l›flmaya bafllad›m. Kadir Has
Üniversite’nin biz yeni ö¤retim
görevlilerine çok olumlu, kari-
yerimizi ilerletmemiz için üret-
ken olabilece¤imiz çal›flma or-
tam› sa¤lanmas› beni çok mut-
lu etti.

Arafl. Gör. 
Deniz Ugan
Hukuk Fakültesi

Bir çat› alt›nda
toplanan, üniversite
koridorlar›nda kar-
fl›laflt›¤›m›z hocala-
r›m›z ve meslektafl-
lar›m›zla ne kadar
da çok ortak yönle-
rimiz oldu¤unu ve
bu çat›n›n, bilim in-
sanlar›na, yarat›c›-
l›klar›n› ortaya koyabilmeleri için ne kadar engin im-
kanlar sundu¤unu, fazlas›n› da sunmaya haz›r oldu-
¤unu daha iyi fark edebilmek, birbirimizi daha yak›n-
dan tan›mak için paha biçilmez bir f›rsat.

Yeliz Karan
Hukuk Fakültesi

Genelde Üniversitemiz’deki, özelde ise Fakülte-
miz’deki fiziksel ortam ve çal›flma koflullar› ile araflt›r-
maya ve araflt›rana verilen destek ve de¤erden çok
memnunum. Ayr›ca Üniversitemiz’deki tarihi doku-
nun ve Rezan Has Müzesi’nin bu üniversiteyi di¤er
vak›f üniversitelerinden farkl› ve de¤erli k›lan bir
özellik oldu¤unu düflünmekteyim. Böylesine sayg›n
bir vak›f üniversitesi olmas›na ra¤men bu büyük aile-
nin bir ferdi olmaktan çok mutlu ve gururluyum.

Sporu ve
sporcuyu 
her zaman
destekledi.

Sporu ve sporcuyu 
her zaman destekledi.
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Ifl›l Ergul
Hukuk Fakültesi

Bilime ve araflt›rmaya gerçek anlamda destek ve-
ren Kadir Has Üniversitesi’nde çal›flmaktan, bu aile-
nin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. 

Kadir Has Üniversitesi’nin yükselen bir de¤er ol-
du¤unu ve yüksek bir prestije sahip oldu¤unu bizzat
yafl›yorum. Burada çal›flt›¤›m› ö¤renen insanlar›n
olumlu tepkileri ve görüflleri bunlara örnek teflkil
edebilecektir. Fakültemizin birkaç y›l içinde Türki-
ye’nin en iyi Hukuk Fakülteleri’nden biri olaca¤›na
inan›yorum.

Ahmet Ayar
Hukuk Fakültesi

Farkl› bölümlerde faaliyet gösteren akademisyen
arkadafllar›m›z tan›flmam›z ve kaynaflmam›z ad›na
son derece faydal› ve isabetli bir toplant›yd›.

Dr. Ceyda Süral
Hukuk Fakültesi

Büyük ve güçlü bir ailenin parças› oldu¤uma olan
inanc›m pekiflti.

Asl› Topukçu 
Hukuk Fakültesi

Henüz dört ayd›r Kadir Has Üniversitesi’nde çal›-
fl›yorum ve bu çal›flma ve araflt›rma ortam›n›n bir
parças› olabildi¤im için son derece mutluyum.

Yard. Doç. Dr. Sezgin Seymen Çebi
Hukuk Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi gerek fiziksel kapasitesi ve
teknolojik imkanlar›yla gerekse uluslararas› düzeyde
gerçeklefltirdi¤i bilimsel etkinliklerle bir dünya üniver-
sitesi haline gelmifltir. Özellikle akademisyenlere sa¤-
lad›¤› imkanlar ve bu çerçevede yurt d›fl›nda yap›lan
bilimsel çal›flmalara kat›lma yönündeki teflvik politi-
kas› da ayr›ca bir Kadir Has Üniversitesi mensubu
olarak beni memnun eden hususlardand›r.

Sanat etkinliklerine 
her zaman önem verdi.

Bir dünya üniversitesi olabilmek için yurt d›fl›ndaki 
üniversitelerle önemli anlaflmalara imza att›.
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Yard. Doç. Dr. Olgun Akbulut
Hukuk Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi yurt içinde görev yapt›¤›m
dördüncü üniversite. Gerek ö¤renci olarak gerekse
araflt›rmac› olarak yurt d›fl›nda bulundu¤um sürede
üniversiteyi tan›ma f›rsat›m oldu. Üniversiteler konu-
sunda biriktirdi¤im tecrübem sonras› Kadir Has Üni-
versitesi’ne göreve bafllad›¤›mda ‘üniversite’ kavra-
m›ndan anlad›¤›m fleyin burada oldu¤unu görmekten
mutluluk duydum. Bu görüflüm bugün için de de¤ifl-
memifltir.

Yard. Doç. Dr. Emre ‹fleri
‹kt. ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Ö¤retim üyelerinin s›k›nt›lar›n› ve dilekleri-
ni direkt rektör beye iletebilme imkan› sa¤la-
mas›, buna ek olarak, üniversitemizi daha iyi
yerlere nas›l ç›karabilece¤imiz konusunda çe-
flitli branfllardan ö¤retim üyelerinin görüfllerini
belirtmeleri ve bu konularda neler yap›labile-
ce¤ine yönelik tart›flma ortam› sa¤lanmas›

Yard. Doç. Dr. Demet Akten 
Fen-Edebiyat Faküktesi 

Son derece demokratik ve arkadaflça geçen bir
toplant›dan sonra, okuluma olan sevgi ve ba¤l›l›¤›m
daha da artm›flt›r.Araflt›rmaya önem veren bir üni-
versite olmas› beni Kadir Has’a ilk çeken özelli¤i ol-
mufltur.

Güldeniz K›br›s
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kadir Has Üniversitesi’nin bir parças› olmaktan
çok mutluyum. Buras›n› benim için ideal yapan, arafl-
t›rmaya verdi¤i önem. ‹flte bu araflt›rma odakl› anla-
y›fl ve tan›flma f›rsat› buldu¤um genç kadro beni kifli-
sel anlamda
ümitlendiren ve
Kadir Has Üni-
versitesi’yle ken-
dimi sadece me-
kansal anlamda
de¤il; ruhsal an-
lamda da iliflki-
lendirmemi sa¤-
layan en önemli
faktödür.

Doç. Dr. fiule Toktafl
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Say›n Rektörümüzün biz gençlere de¤er verdi¤ini
ve imkan sundu¤unu tüm Üniversitemiz genç akade-
misyenleri ile bir araya geldi¤imiz bu toplant› vesilesi
ile bir kez daha görmüfl oldum. Sadece Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü olarak de¤il di¤er fakülte ve bölüm-
lerde yürütmekte oldu¤u yenilikçi ve vizyoner çal›fl-
malar›ndan da haberdar olmufl oldum. Kendisine
üniversitemize ve biz gençlere yapt›¤› katk›lardan
ötürü müteflekkirim.

Hep onlarla
içiçeydi.
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Dr. Resul Aydemir
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi

Öncelikle Kadir Has Üniversitesi’nde çal›fl›yor ol-
maktan çok memnun oldu¤umu belitmeliyim. Konu-
mu ve fiziki altyap›s› gibi maddi özellikler aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda Kadir Has Üniversitesi tart›flmas›z Türki-
ye genelinin çok üzerinde. Resim sergileri, klasik mü-
zik konseri, tiyatro gibi sanat faaliyetlerinin yan› s›ra
düzenlenen konferans ve paneller üniversiteyi çok
ayr›cal›kl› k›lan unsurlardan baz›lar›d›r.

Yard. Doç. Dr. Cem Özen
Fen-Edebiyat Fakültesi

Yale Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araflt›rmac›
olarak çal›fl›rken Fen-Edebiyat Fakültesi dekan› Prof.
Dr. Önder Pekcan ile yapt›¤›m bir konuflmadan son-
ra Kadir Has Üniversitesi’ne kat›lma karar› ald›m.
Üniversite’nin güçlü bir e¤itim ideali yan›nda, gerçek-
çi hedeflere yönelik güçlü bir araflt›rma hedefinin bu-
lunmas›, de¤erli ve çok uyumlu bir akademik kadro-

su olmas›, üzerinde bulun-
du¤u binlerce y›ll›k kültür
miras›na sahip ç›kmas› ve
bu yüksek nitelikli hedeflerin
samimiyetle arkas›nda du-
ran bir vak›f üniversitesi ol-
mas› benim bu üniversiteyi
üniversitem olarak seçmem-
deki en önemli sebeplerdir.

Neslihan Fatma Er
Fen-Edebiyat Fakültesi

Hem akademik hem de
insani vas›flar› geliflmifl olan
kiflilerin çal›flt›¤› bu üniversi-
tede bulunmak ve bu güzel
ortam› paylaflmak, bu ekibin
bir parças› olmaktan son de-
rece memnunum.

Dr. Murat Öztürk
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Her fleyden önce, Rektör Hocam›z›n üniversite-
mize yeni kat›lan kiflilerle böyle bir toplant› yaparak,
üniversitenin hedeflerini, beklentilerini, bunlara ulafl-
mak için sahip oldu¤u imkan ve kararl›l›klar› ilk elden
bizlerle paylaflmas› ve bizleri de dinlemesi son dere-
ce etkili bir yaklafl›m.

Ö¤r. Gör. Zeynep Üstünipek
Radyo ve TV Teknolojisi prog. Bflk. 

Kendi ad›ma bu kurumun bir parças› olmaktan
duydu¤um mutlulu¤u dile getirmek isterim. Ben
idealist bir e¤itmenim ve ö¤rencilerimle daha çok
uygulamaya yönelik e¤itim süreci üzerinden çal›flma-
lar›m› sürdürüyorum. Bu konuda üniversitemiz alt
yap› konusunda imkan sa¤l›yor, dolay›s›yla çal›flma
düzenimiz her geçen yar› y›l biraz daha elveriflli hale
geliyor.

Sosyal
Sorumluluk
projelerine

destek verdi.
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Ifl›l Yenideo¤an Tiryakiler
Fen-Edebiyat Fakültesi

Enformasyon Teknolojileri Bölümü’nün kurulufl
aflamas›nda göreve bafllay›p, bölümün sa¤lam temel-
ler üzerinde yükselmesine katk›da bulunmaktan onur

duyuyorum. Aidiyet duygusunu h›zla
edindi¤im kurumumun, bölümün s›f›r-
dan yap›land›r›lmas›nda bize sa¤lad›¤›
maddi manevi destek ve teknolojik alt-
yap› için idarecilerimize müteflekkirim.
Her sabah kofla kofla geldi¤im bu bü-
yüleyici mekanda, bu büyük ailenin bir
parças› olmaktan duydu¤um mutlulu-
¤u tekrar dile getirirken, ilerleyen za-
manlarda akademik baflar›lar›mla da

Kadir Has Üniversitesi ailesine katk›da bulunaca¤›-
m›n taahhütünü vermeyi bir borç bilirim.

Ebru Dede
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ö¤rencilerin ihtiyaç duyabilecekleri olanaklar de-
¤iflen teknolojik ve sosyo-ekonomik ortam›n gerekli-
likleri dahilinde Kadir Has Üniversitesi taraf›ndan
karfl›lanabilmekte oldu¤undan, ö¤rencilerle karfl›l›kl›
iletiflimimde gönül rahatl›¤› içerisinde oldu¤umu be-
lirtmek isterim. Kültür Varl›klar›n› Koruma Bölü-
mü’nün di¤er bölümlere aç›k olmas›na duydu¤um il-
giyi ve üniversite ailesine aidiyet hissimin güçlendi¤i-
ni belirtmek isterim.

Ömer Faruk Görçün 
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kadir Has Üniversitesi mensubu olarak, üniversi-
temizin demokrasi kültürü ve en üst makam›ndan en
alt birimine kadar bir amaç do¤rultusunda bir araya
gelmifl ve kenetlenmifl bir yap›da olmas› akademik
yaflam›n ülkemizde geliflimi aç›s›ndan umut vericidir.
Rektörümüzün -Baflka üniversitelerde pek de s›k
rastlanmayan- akademik personelin s›k›nt›lar›n› ve
üniversitenin geliflimi ad›na görüfllerini dinlemek üze-
re kabul etmesi üniversitenin bulundu¤u konuma ne
flekilde ulaflt›¤›n›n bir kan›t›d›r. Böyle büyülü bir aka-
demik ortamda bulunmaktan dolay› mutluyum, rah-
metli Kadir Has’a ve Üniversite’nin de¤erli yönetici-
lerine bu akademik havay› bize soluma imkan› ver-
dikleri için teflekkür ediyorum. Kadir Has Üniversitesi
personeli olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur
duydu¤umu belirtmek isterim.

Yard. Doç. Dr. Ali Yeflil›rmak
Hukuk Fakültesi

Bir araflt›rma üniversitesi olmas›,
yay›na, bilime ve yeni fikirlere (kon-
ferans düzenleme, merkez kurma
gibi) önem vermesi, s›cak bir arka-
dafll›k ortam› ve sa¤lam bir
altyap›s›n›n olmas› bir akademisyen
olarak benim için çok önem
tafl›maktad›r.

Farkl› kültürlerin
renklerini sevdi.

Her yeni
ad›m, her yeni

imza, yeni kap›lar
demekti.

2
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PUSULA’DAN HABERLER KASIM-ARALIK 2009

� Haber Nilay fiimflek

1 Kas›m 2009: Eski ABD Baflkan› George W. Bush, Beyaz Saray’daki 8 y›ll›k perfor-
mans›n› savunurken,  Afganistan’da Taliban’› devirerek 25 milyon kifliyi özgür-
lefltirmekten onur duydu¤unu söyledi. 

2 Kas›m 2009: Rüflvet suçlamas›yla hâkim karfl›s›na ç›kan ‹talya Baflbakan› Silvio
Berlusconi, hiçbir flekilde görevinden istifa etmeyece¤ini aç›klad›. Berlusconi,
bugüne kadar yolsuzluk, vergi doland›r›c›l›¤›, siyasi partileri yasad›fl› yollardan
finanse etme gibi suçlardan birçok davayla yüzleflti, ancak hiçbir zaman suçlu
bulunmad›. 

3 Kas›m 2009: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤
aras›nda afl› krizi yafland›. 

4 Kas›m 2009: Terör örgütü üyesi olmak suçundan mahkum olan kanser hastas›
Güler Zere'ye af yolu aç›ld›. Adli T›p Kurumu, Elbistan Cezaevi'nde yatan Güler
Zere'nin sa¤l›k durumu nedeniyle af kapsam›nda oldu¤una karar verdi.

5 Kas›m 2009: 19 y›l sonra ilk kez bir Türkiye Cumhurbaflkan› Tunceli’ye gitti.
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül 19 y›l sonra Tunceli’ye gelen ilk Cumhurbaflkan›
oldu. 

6 Kas›m 2009: Yüzy›l›n deneyi ‘küçük’ bir sebeple sekteye u¤rad›. Yüzy›l›n en
büyük deneyinin gerçeklefltirilece¤i CERN'de, Büyük Hadron Çarp›flt›r›c›s›
(LHC)'n›n içine ekmek parças› kaçt›¤› için, baz› bölümlerinin afl›r› ›s›nma son-
ras› bozuldu¤u aç›kland›. 

8 Kas›m 2009: Adalet Bakanl›¤›’n›n kad›n ölümleri ile ilgili aç›klad›¤› sonuçlar,
Türkiye’de kad›na verilen de¤eri bir kez daha göz önüne serdi. Adalet Bakan›
Sadullah Ergin’in aç›klad›¤› istatistikler, kad›n cinayetlerinin 2002’den 2009’a
kadar yüzde 1400 oran›nda artt›¤›n› ortaya koydu. 2002’de 66 kad›n
öldürülürken, bu say› 2009’un ilk 7 ay›nda 953 oldu. 

9 Kas›m 2009: ‹slam Konferans› Örgütü Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi,
‹stanbul’da düzenlendi.1 1 devlet baflkan› ve 6 baflbakan›n yer ald›¤› zirvede,
K›br›s, ‹srail, Filistin, Afrika ve ‹slam dünyas›n›n di¤er sorunlar› konusunda
görüfl al›flveriflinde bulunuldu.

10 Kas›m 2009: ‹talyan iki kardefl arkeolog, 2 bin 500 y›ll›k
büyük bir bulufla imza att›klar›n› öne sürdü.  Arkeologlar
Angelo ve Alfredo Castiglioni, 2 bin 500 y›l önce Bat› M›s›r
çöllerinde yok oldu¤u iddia edilen Pers Kral› II. Kambises ve
50 bin kiflilik ordusunun kal›nt›lar›na ulaflt›klar›n› aç›klad›.  

14 Kas›m 2009: ABD Baflkan› Barack Obama büyük Asya
turu kapsam›nda Çin’i ziyaret etti. Obama, baflta Çin olmak
üzere bölge ülkeleriyle diyalogu derinlefltirme sözü verdi,
kendini ABD'nin ilk "Pasifik" baflkan› olarak niteledi.

15 Kas›m 2009: Japonya, 2030 y›l›nda Dünya yörüngesine bir günefl enerjisi
santrali kurma yolunda ilk ad›m› atarak, ilgili araflt›rma ekipleri ve flirketleri
resmen görevlendirdi. Elde edilecek enerji, lazer ›fl›nlar› ve mikrodalga yoluy-
la Dünya'ya nakledilecek.

16 Kas›m 2009: Birleflmifl Milletler (BM) G›da ve Tar›m Örgütü'nün (FAO) dünya
kamuoyunun dikkatini açl›k sorununa çekmek için düzenledi¤i Dünya G›da
Güvenli¤i zirvesi Roma'da bafllad›.  

18 Kas›m 2009: ABD’de Cumhuriyetçiler Obama’n›n Japonya ‹mparatoru önünde
e¤ilmesini, “ABD Baflkomutan›’n›n yabanc› bir liderin ayaklar›na kapanmas›”
diye yorumlad›. Muhafazakârlar durumu “korkunç bir fley” olarak nitelendirdi. 

19 Kas›m 2009: AB liderleri, Türkiye’nin üyeli¤ine sert ifadelerle karfl› ç›kan
Belçika Baflbakan› Herman Van Rompuy’u ilk daimi AB Baflkan› olarak seçti. 

20 Kas›m 2009: Almanya'da uluslararas› futbolda ortaya ç›kar›lan bahis skandal›
sonras›nda, Türkiye'deki lig maçlar›n›n da manipüle edildi¤i belirtildi. UEFA
yetkilileri Türkiye'de, 29 maç›n manipüle edildi¤ini aç›klad›. 

21 Kas›m 2009: Futbol’daki ayars›z sevinç ölümlere sebep oldu. Cezayir milli
tak›m›n›n Güney Afrika Dünya Kupas› elemelerinde M›s›r’› 1-0 yenmesi
nedeniyle Cezayir’deki sevinç gösterilerinde 18 kifli öldü, 312 kifli yaraland›. 

22 Kas›m 2009: ABD'de 50 yafl›ndayken hayata gözlerini yuman ünlü pop y›ld›z›
Michael Jackson'›n ay yürüyüflü dans›n›n ilk gösteriminde kulland›¤› sol eldiv-
en teki, ABD'nin New York kentinde yap›lan müzayedede 350 bin dolara sat›ld›.

23 Kas›m 2009: Frans›z futbolcu Thierry Henry’nin Dünya Kupas› elemelerinde
‹rlanda’ya elini kullanarak att›¤› gol tüm dünyada tart›flma yaratt›. ‹rlanda,
elenmesine itiraz ederek, Dünya Kupas›’na kat›labilmek F‹FA’ya baflvurdu. 

24 Kas›m 2009: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Libya Lideri Albay Muammer
Kaddafi taraf›ndan kabul edildi. Kaddafi, Baflbakan Erdo¤an’› öperek karfl›lad›. 

25 Kas›m 2009: fiampiyonlar Ligi'nde Befliktafl grubun 5 maç›nda ‹ngiltere'nin
M.United tak›m›yla deplasmanda karfl› karfl›ya geldi. Siyah-beyazl› ekip 20.
dakikada Rodrigo Tello'nun att›¤› golle Manchester United'› 1-0 ma¤lup etti. 

26 Kas›m 2009: Kurban Bayram› arifesinde yüz binlerce hac› aday› Suudi
Arabistan'daki kutsal topraklara akt›. Her y›l milyonlarca müslüman›n gerçek-
lefltirdi¤i hac ibadetine bu y›l domuz gribi tart›flmalar› damga vurdu. 

27 Kas›m 2009: ‹kinci Dünya Savafl›’nda 27 bin 900 Yahudinin Sobibor toplama
kamp›nda öldürülmesine ifltirak etmekle suçlanan John Demjanjuk’un (89)
yarg›lanmas›na Münih’te baflland›. 

28 Kas›m 2009: Daha önce Yaflamin K›y›s›'nda ile Fatih Akin'in da aldi¤i Avrupa
Parlamentosu film ödülü, bu yil Manfl denizini yüzerek geçmeye çal›flan kaçak
bir Irakl› Kürt göçmen gencin hayatini anlatan 'Welcome' filmine verildi. 

29 Kas›m 2009: ‹sviçre'de ‹slam karfl›tlar›
referandumu kazand›. ‹sviçre'de camilere
minare infla edilip edilmemesi için halk oyla-
mas› yap›ld›. Referanduma kat›lanlar›n yüzde
57'u minare yasa¤›na 'evet' dedi.

30 Kas›m 2009:AB ‹çiflleri ve Adalet bakanlar›,
S›rbistan, Karada¤ ve Makedonya
vatandafllar›n›n Schengen ülkelerine vizesiz
girebilmesini onaylad›.  Karar Türkiye
kanad›nda tepkilere yol açt›. 
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01 Aral›k 2009: Geniflleyen Avrupa Birli¤i'nin iflleyiflini kolaylaflt›rmay› amaçlayan
yeni anayasas› Lizbon Anlaflmas› yürürlü¤e girdi.   

02 Aral›k 2009: ABD Baflkan› Barack Obama'n›n aç›klad›¤› yeni Afganistan-Pakistan
stratejisi çerçevesinde Washington'dan Ankara'ya yeni istekler geldi. ABD
Baflkan› Barrack Obama Türkiye’den asker talep etti. 

03 Aral›k 2009: Rekor üstüne rekor k›ran alt›n›n ons fiyat› dün psikolojik s›n›r 1200
dolar› da geçti. Alt›n›n ons fiyat› 1218 dolar ile tüm zamanlar›n en yüksek
seviyesine ulaflt›. 

04 Aral›k 2009: Eczaneler,
hükümeti protesto etmek
amac›yla tüm Türkiye’de kepenk
kapatt›. Olan yine vatandafla
oldu. Nöbetçi eczanelere ak›n
eden vatandafllardan ötürü
büyük yo¤unluklar yafland›.

05 Aral›k 2009: 2010 Dünya
Kupas› finallerinde mücadele
edecek 32 tak›m›n gruplar› belli
oldu.  Kaka'l› Brezilya, Cristiano
Ronaldo'lu Portekiz ve Drogba'l›
Fildifli Sahili, G Grubu'na düfltü.
Bu gruptaki son tak›m ise Kuzey
Kore oldu.

06 Aral›k 2009: Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an ABD’ye gitti. Erdo¤an, ABD
baflkan› Barack Obama taraf›ndan Beyaz Saray’da kabul edildi. 

07 Aral›k 2009:
B i r l e fl m i fl
Milletler ‹klim
De¤ i fl i k l i ¤ i y l e
Mücadele Zirvesi
K o p e n h a g ' d a
bafllad›. 1 Zirveye
15 bin kat›l›mc› ve
100'den çok
ülkenin devlet ve
hükümet baflkan-
lar› kat›ld›. 

08 Aral›k 2009: Irak'›n baflkenti Ba¤dat'›n befl ayr› bölgesinde düzenlenen efl
zamanl› intihar sald›r›larda 127 kifli öldü.  Yaras› say›s› ise 450 olarak aç›kland›. 

09 Aral›k 2009:  Fransa her sene düzenlenen “Fête des lumières” (Ifl›k Festivali)
ile milyonlarca turisti Lyon kentine çekti. Tarihi bina, park ve caddelerin birer
sinema perdesi görevi gördü¤ü festivalde Fransa'n›n Lyon kenti, canl› bir
görsel müze ve düfller alemine döndü.

10 Aral›k 2009: PKK,  Refladiye'nin Sazak Köyü'nde jandarmaya ait arac›n taran›p,
7 askerin flehit edilmesi, 3 askerinde yaraland›¤› sald›r›y›, kendisine yak›n
internet siteleri arac›l›¤›yla üstlendi. 

11 Aral›k 2009: Anayasa Mahkemesi, “eylemleri yan›nda, terör örgütüyle olan
ba¤lant›lar› da de¤erlendirildi¤inde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlü¤üne ayk›r› nitelikteki fiillerin ifllendi¤i bir odak haline geldi¤i gerekçe-
siyle, DTP'nin temelli kapat›lmas›na” oy birli¤iyle karar verdi.

12 Aral›k 2009: Bursa'n›n Mustafakemalpafla ilçesindeki bir maden oca¤›nda grizu
patlamas› meydan geldi. Patlama sonucu göçük alt›nda kalan 19 iflçi hayat›n›
kaybetti. 

13 Aral›k 2009: ‹talya Baflbakan› Silvio Berlusconi, partisinin mitinginin yap›ld›¤›
s›rada sald›r›ya u¤rad›.  Yüzüne f›rlat›lan sert bir cisim, Berlusconi’nin burnu
ve 2 diflini k›rd›. 

14 Aral›k 2009: Birleflmifl Milletler ‹klim Konferans›'n›n yap›ld›¤› Danimarka'n›n
baflkenti Kopenhag'da, 67 ülkeden 516 çevre örgütünün organize etti¤i
protesto gösterilerine, 50 binin üzerinde gösterici kat›ld›.

15 Aral›k 2009:  Bulgaristan'da devlet televizyonu BNT'nin 1'inci kanal›nda hafta
içi her gün 10 dakika olarak yay›mlanan Türkçe haber program›n›n yasaklan›p
yasaklanmamas› konusunda referandum yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 

16 Aral›k 2009: Memur sendikalar›n›n 25 Kas›m'da yapt›¤› bir günlük ifl b›rakma
eylemi kapsam›nda bafllat›lan soruflturmada iflten uzaklaflt›r›lan 16 demiryolu
çal›flan›n›n ifllerine geri dönmelerini sa¤lamak için seferlere ç›kmad›.

17 Aral›k 2009: Tekel'in özellefltirilmesini protesto etmek için Ankara'da Abdi
‹pekçi Park›'nda eylem yapan Tekel iflçilerine polis sert bir flekilde müdahale
etti.

18 Aral›k 2009:  Kapat›lan DTP'nin Genel Baflkan› Ahmet Türk, BDP ile kapat›lan
DTP'nin parti meclisi üyelerinin kat›l›m›yla düzenlenen toplant›n›n ard›ndan
aç›klamalarda bulundu. Ahmet Türk, eski DTP'li 19 milletvekilinin istifa
etmeyece¤ini aç›klad›.

19 Aral›k 2009: Türk sinemas›n›n usta yönetmenlerinden Zeki Ökten, ‹stanbul'da
vefat etti. ‹stanbul'da 1941 y›l›nda do¤an Ökten, 1963'te ''Ölüm Pazar›'' filmiyle
yönetmenli¤e bafllad›. Zeki Ökten, Antalya Film fienli¤inde 1977'de ''Kap›c›lar
Kral›'', 1983'te de ''Faize Hücum'' filmleriyle ''En ‹yi Yönetmen, ''Sürü'' filmiyle
ise 1979'da Locarno Film Festivalinde ve 1980'de 10. Uluslararas› Antwerp Film
Festivalinde ''En ‹yi Film'' ödüllerini kazand›.

20 Aral›k 2009: ‹ran'›n önde gelen muhalif dini liderlerinden Büyük Ayetullah
Hüseyin Ali Muntazeri yaflam›n› yitirdi. 

21 Aral›k 2009: Uluslararas› Futbol Federasyonlar› Birli¤i'nin (FIFA) 1991 y›l›ndan
beri düzenledi¤i ''y›l›n futbolcusu'' ödülü, bu y›l ‹spanya'n›n FC Barcelona
tak›m›nda top koflturan Arjantinli Lionel Messi'nin oldu.

22 Aral›k 2009: Amerikal› oyuncu Dustin Hoffman'›n canland›rd›¤› "Ya¤mur Adam"
filmine esin kayna¤› olan Kim Peek öldü. Haf›zas›yla flafl›rtan dahi Peek'in Salt
Lake City'de kalp durmas› sonucu 58 yafl›nda hayata veda etti¤i belirtildi. 

23 Aral›k 2009: Türkiye'de tiyatro sanat›n›n usta isimlerinden Cüneyt Gökçer, 89
yafl›nda hayat›n› kaybetti. Malatya'da 1920 y›l›nda do¤an Cüneyt Gökçer,
1942'de Devlet Konservatuvar› Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sanat
yaflam›na ö¤rencilik y›llar›nda at›lan Gökçer, Devlet Tiyatrosu'nda uzun y›llar
hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev ald›.

25 Aral›k 2009: TBMM Genel Kurulunda, 2010 Y›l› Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Tasar›s› kabul edildi. Tasar›ya, oylamaya kat›lan 437 milletvekilinden 335'i
kabul, 102'si ret oyu kulland›.

26 Aral›k 2009: El Kaide ba¤lant›l› oldu¤u bildirilen bir Nijeryal›, Amsterdam'dan
ABD'nin Detroit kentine gelen bir yolcu uça¤›n› havaya uçurmaya çal›flt›. 

27 Aral›k 2009: Washington Post, yönetmen Fatih Ak›n'a Cannes Film Festivalinde
"En ‹yi Senaryo" ödülünü kazand›ran "Yaflam›n K›y›s›nda" filmini, son 10 y›l›n
en iyi 10 filmi aras›nda gösterdi.

28 Aral›k 2009: Ergenekon davas›nda san›k Oktay Y›ld›r›m'›n avukatl›¤›n› yapan,
gazeteci Metin Göktepe cinayeti davas›nda yarg›lanan polisleri de savunan
avukat Ahmet Ülger, Bak›rköy'deki evinde ölü bulundu.

29 Aral›k 2009: Asgari ücrete 31 TL’lik ‘büyük’ zam geldi. Asgari Ücret Tespit
Komisyonu yeni asgari ücreti aç›klad›. 2010 y›l›nda uygulanacak asgari ücret
ilk alt› ay için brüt 729 lira, net 577 lira olarak belirlendi. ‹kinci alt› ay için de
brüt 760, net 597.5 lira olarak aç›kland›.
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