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5REKTÖRDEN

Merhaba... Yeni bir mezuniyet dönemini mutluluk-
larla tatt›k. Kadir Has’›n 500’ün üstünde yeni gü-

vercinini tüm yurdumuza ve yurtd›fl›na uçurduk. Hazz›-
m›z, bu sevinçli geliflmeyle pekiflti. 

Avrupa Üniversiteler Birli¤inin (EUA) üniversitemi-
zi de¤erlendirme amac›yla yapt›klar› ikinci ve son ziya-
ret geçen ay tamamland›. Bu ifllemler dizisini k›saca an-
latay›m; Avrupa Üniversiteler Birli¤i, kendilerini gelifl-
tirmeyi isteyen Üniversitelere, Avrupa Üniversitelerinin
bilgi ve deneyim birikiminden ve “Bologna süreci” gibi
kaliteyi artt›rmaya yönelik ortak karar ve kararl›l›klar›n-
dan desteklenen bir “Öz De¤erlendirme” yapmada
destek hizmeti veriyor. Bu, kendi-kendimizi tan›ma, po-
tansiyelimizi, kalite arama çabalar›m›z› anlamaya ve
de¤erlendirmeye yönelik bir dizi ve uzun çal›flmalar›
kaps›yor. 

Önce, kendimizi de¤erlendirme (self evaluation) ra-
poru haz›rlama ekibi oluflturuluyor. Bu ekip, her birimin,
temsilcisinden olufluyor. Bu ekipten, kendi deneyim ve
bilgilerinden kaynaklanan çerçevede üniversiteye ait
bilgi ve belgeleri derleyip, bunu aç›kl›kla yans›tmalar›,
tamamen yönetimden ba¤›ms›z olarak, belirtmeleri is-
teniyor; yani raporun oluflmas›nda yönetimin etki ve
rolü yok.

Rapor bafll›ca flu 4 bölümlerden olufluyor; 
1- Durum tespiti; Üniversitenin rapor yazma afla-

mas›nda durumunu gösteren bilgi ve belgeler; bir nevi
aynada ki yans›mas›. 

2- Üniversite, kalitesini artt›rmaya yönelik neyi
amaçl›yor; nereye ulaflmay› istiyor. Bu yöndeki tüm ay-
r›nt›l› sorular›n cevaplar› 

3- Bu amaca yönelik üniversitede neler yap›l›yor?
Tüm ölçme yöntemleri, anketler, v.s.

4- Bu uygulamalar›n, amac› gerçeklefltirme yönün-
de, ifllevini gerçeklefltirip gerçeklefltirmedi¤i nas›l arafl-
t›r›l›yor? 

Raporun haz›rl›¤›, birkaç ay süren uzun ve ayr›nt›l›
çal›flmalar› içeriyor.  

Eski ve yeni rektörlerden oluflan 4 kiflilik de¤erlen-
dirme grubu ilk ziyaretleri için Üniversitemize ilkin
2007 y›l›n›n sonunda geldiler.  

Ekip, Üniversite ile yak›n temas halinde, ancak her
zaman mesafeli bir konum sergileyerek, ziyaretlerini
yapt›lar. Ziyaretlerinin ayr›nt›s› saat baz›nda kiminle
görüfleceklerine var›ncaya kadar ayr›nt›l› bir biçimde
belirlenmiflti. ‹lk ziyaret 2 gün sürdü. Bu süreç, Üniver-
sitenin yöneticileri, rapor haz›rlama ekibi, fakültelerin
yöneticileri, hocalar› ve ö¤rencileriyle bafl bafla görüfl-
melerle geçti. 

Bu ziyareti de¤erlendirip ek bilgi ve belgeler iste-
diler. Bunlar›n temininden yaklafl›k 3 ay sonra, 3 gün-
lük son ziyarete geldiler. 

Bu ziyaret de, var›fllar›ndan ayr›l›fllar›na kadar,
dakika-saat baz›nda ayr›nt›l› planlanm›flt›.

Üç günlük bu ikinci ziyaret s›ras›n-
da, hemen her bir birimimizin temsil-
cileriyle görüfltüler. Böylece Üniversi-
temizin gerçek bir kesitiyle, her dü-
zeyde tan›y›p konuflma ve inceleme
flans› buldular. 

Ziyaretlerinin son gününde, haz›r-
lad›klar› bir ön raporu üniversite men-
subumuza okudular. Raporun tümünü
web sayfam›za koyduk. Bu ön rapo-
run sonuç bölümünden k›sa baz› al›n-
t›lar yapmak istiyorum; De¤erlendir-
me ekibi, “Kadir Has Üniversitesinin,
ö¤rencilerine iyi kalitede bir ö¤retim
sa¤lad›¤›n›, kalitesini sürekli gelifltirdi-
¤ini.” “üst düzey bir memnuniyeti ve
beklentiyi verme amac›yla gerekli
kaynaklar› hem hoca hem de ö¤ren-
cilerine sa¤lad›¤›n›, bütün yap›lanlar›n
çok kaliteli yeni hocalar› da cezbede-
ce¤ini, görüp anlam›flt›r.” Rapor ayr›ca;

Kadir Has Üniversitesinin kendilerine sa¤lad›¤› ça-
l›flma ortam›ndan “mensuplar›n›n, mutlu olduklar›n›
belli eden davran›fllar›ndan çok etkilenmifltir” diyor.

Bu genel konular›n yan› s›ra de¤erlendirme ekibinin
Üniversitemizin güçlü yanlar› olarak alg›lad›klar› baz›
tespitleri de afla¤›ya almak istiyorum;

- Bir araflt›rma Üniversitesi olmaya yönelik kesin
kararl›l›k

- ‹yi donan›ml› ve bak›ml› binalar
- Baz› çok cazip programlar›n varl›¤›
- ‹yi bir çal›flma ortam›
- Black Board Teknolojisinin uygulanmas›
- Deneyimli hocalarla genç hocalar›n oranlar›n›n iyi

tutturulmufl olmas›
- Endüstri ile baz› alanlarda kurulan yak›n iliflkiler 
Raporun, kalitemizi gelifltirmeye yönelik özeti ise

flöyle;
“Kadir Has Üniversitesi iyi bir kalite gelifltirme stra-

tejisine sahip”tir.
Avrupa Üniversiteler Birli¤inin de¤erlendirme

programlar›ndan ülkemizde ilk geçen Üniversite biz
de¤iliz elbette. Ancak raporun sonucundan duydu¤u-
muz gururu sizinle paylaflmak istedim. 

Yeni say›da buluflmak üzere sa¤l›k ve esenlik dolu
günler diliyorum.

Sayg›lar›mla

Prof.Dr.Yücel YILMAZ
Rektör 

AVRUPA ÜN‹VERS‹TELER B‹RL‹⁄‹’NDEN
SEV‹ND‹R‹C‹ B‹R HABER...
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T.C. KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
20007-2008 BAHAR YARIYILI - MEZUN‹YET TÖREN‹
MESLEK YÜKSEK OKULU DERECELER‹
30 MAYIS 2008 CUMA SEL‹MPAfiA KAMPÜSÜ
MYO PROGRAM ADI SOYADI DERECE

TEKN‹K B‹L‹MLER MYO Grafik Program› GÜL ERGÜN 3,76 B‹R‹NC‹

BilgisayarTeknolojisi ve SAADET AYTAÇ ARPACI 3,73 ‹K‹NC‹

Programlama

Grafik Program› MURAT YÜKSEL 3,64 ÜÇÜNCÜ

SOSYAL B‹L‹MLER MYO Finans TU⁄BA SARUHAN 3,93 B‹R‹NC‹

Emlak ve Emlak Yönetimi SÜLEYMAN YÜZÜAK 3,80 ‹K‹NC‹

Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i BURÇAK ÖZKARA 3,63 ÜÇÜNCÜ

T.C. KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
20007-2008 BAHAR YARIYILI - MEZUN‹YET TÖREN‹
ÜN‹VERS‹TE  DERECELER‹
31 MAYIS 2008 CUMARTES‹ KAD‹R HAS KAMPÜSÜ
FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI DERECE

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat› FATMA TARLACI 3,98 B‹R‹NC‹

‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k A. BERRAK KÖTEN 3,98 B‹R‹NC‹

‹ktisadi ve Uluslararasi ‹liflkiler NAZLI D‹LA T‹L 3,95 ‹K‹NC‹

‹dari Bilimler Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat› GÜLÇ‹N ‹PEK EMEKS‹Z 3,93 ÜÇÜNCÜ

T.C. KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
20007-2008 BAHAR YARIYILI - MEZUN‹YET TÖREN‹
ÜN‹VERS‹TE  DERECELER‹
31 MAYIS 2008 CUMARTES‹ KAD‹R HAS KAMPÜSÜ
FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI DERECE

Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat› FATMA TARLACI B‹R‹NC‹

Amerikan Kültürü ve Edebiyat› GÜLÇ‹N ‹PEK EMEKS‹Z ‹K‹NC‹

Amerikan Kültürü ve Edebiyat› ÖMER FARUK fiENER ÜÇÜNCÜ

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli¤i BURÇ‹N BATILI B‹R‹NC‹

Bilgisayar Mühendisli¤i B‹LAL BAYINDIR ‹K‹NC‹

Endüstri Mühendisli¤i MEHMET fiER‹F DALGIÇ ÜÇÜNCÜ

‹ktisadi ve Uluslararasi ‹liflkiler NAZLI D‹LA T‹L B‹R‹NC‹

‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme BURAK TEKKEL‹ ‹K‹NC‹

Uluslararasi ‹liflkiler HÜLYA YAZAR ÜÇÜNCÜ

‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k A. BERRAK KÖTEN B‹R‹NC‹

Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m HAT‹CE KELTEK ‹K‹NC‹

Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m AYDAGÜL TAfiKIN ÜÇÜNCÜ

Hukuk Fakültesi Hukuk NAZLI H‹LAL SATICI B‹R‹NC‹

Hukuk EBRU SEV‹ND‹K ‹K‹NC‹

Hukuk MEL‹S DALGIÇ ÜÇÜNCÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar›m› MEHMET EMRE DURMUfi B‹R‹NC‹

Grafik Tasar›m› YUSUFCAN AKYÜZ ‹K‹NC‹

‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› Ç‹⁄DEM ÖZTAN ÜÇÜNCÜ



8 KAPAK KONUSU

Üniversitemiz bu y›l en kalabal›k mezun grubuy-
la daha büyük bir çoflku yaflayarak yeni me-
zunlar›n› verdi. 30 ve 31 May›s’da yap›lan fien-

lik havas›ndaki törenlerde kurucumuz rahmetli Kadir
Has’›n benzetti¤i gibi yeni mezunlar›m›z yurdun dört
bir yan›na beyaz güvercinler gibi kanat ç›rpt›lar ve yu-
vadan uçtular. 

30 May›s’da Kadir Has Üniversitesi Selimpafla
kampusünde yap›lan Törende Teknik ve Sosyal Bilim-
ler Meslek Yüksekokullar› m(ezunlar›n› verdi.  Selim-
paflada deniz k›y›s›ndaki bu do¤al güzellikleriyle öne
ç›kan kampuste güneflin s›cakl›¤› ve denizin kokusu tö-
rene mezuniyet heyecan›yla birlikte tam bir festival ha-
vas› kat›yordu. 

Mütevelli Heyeti Baflkan›m›z Nuri Has’›n Konufl-
mas›n›n ard›ndan konuflmas›nda bilgi dolu ve yüksek
de¤erin önemine de¤inerek ö¤rencilere önemli ö¤üt-
ler veren Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ö¤renci-
ler ve veliler taraf›ndan uzun uzun alk›flland›. Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erol
Üçdal’da yapt›¤› konuflmada Meslek Yüksekokullar›na
verdikleri büyük destek sebebiyle Mütevelli Heyetine
teflekkür etti. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürü Prof. Dr. Feza Kerestecio¤lu’nun konuflmas›-
n›n ard›ndan, dereceye giren ö¤rencilerin ödüllerini al-
d›. Dereceye giren ö¤renciler aras›ndan MY Okullar
birincisi Finans Program› Ö¤rencisi Tu¤ba Saruhan
dönem mezunlar› ad›na bir konuflma yapt›. Tüm ö¤-
rencilerin diplomalar›n› almalar›n›n sonunda hep bir-
likte edilen Mezuniyet Yemini ve keplerin havaya at›l-
mas›yla tören sona erdi. Ö¤rencilerin gözlerinde me-
zun olman›n büyük sevinç ve kalplerinde ayr›l›¤›n hüz-
nü vard›.  

31 May›s’da yap›lan Kadir Has Kampusü Fakülte-
ler Mezuniyet törenlerinde ise heyecan doruktayd›.
Ayn› günde yap›lan alt› fakültenin mezuniyet törenleri
2 büyük salonda düzenlendi. Törenlerde Kadir Has
Üniversitesi’ne yak›flan seçkin ve farkl› yaklafl›m he-
men göze çarp›yordu.  

Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baflkan›

Nuri Has

Kadir Has Vakf›
Mütevelli Heyeti Baflkan› 

Can Has

Rektör 
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz



Tüm törenlerde salonlar mezun ö¤rencilerimiz ve
onlar›n bu özel günlerini paylaflmak isteyen, baflar›la-
r›nda büyük pay sahibi aileleri ile doldu taflt›. Tüm tö-
renlerde Konuflma yapan Mütevelli Heyeti Baflkan›
Nuri Has mezun ö¤rencilerimizle gurur duydu¤unu
belirtti.  Mütevelli heyeti baflkan›n›n ard›ndan konuflan
Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Y›lmaz Üniversitemizin
her y›l daha ileriye h›zl› ve emin ad›mlarla ilerledi¤ini
söyleyerek, bunun meyvelerini baflar›l› mezunlar›m›z-
la perçinlenece¤inin alt›n› çizdi¤i konuflmas›nda ö¤-
rencilere dürüstlük, çal›flma ve vefal› olmak konusun-
da önemli ö¤ütler verdi. Rektörümüzün bu güzel ko-
nuflmas› ö¤renciler ve veliler taraf›ndan ayakta alk›fl-
land›. 

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ö¤rencisi olan sanatç› Ceyda Düvenci’nin sunuculu-
¤unu üstlendi¤i Fen-Edebiyat Fakültesi ve ‹letiflim Fa-

kültesi ö¤rencilerinin mezuniyet törenlerinde, ayn› an-
da iki en baflar›l› ö¤rencisi mezun verme k›vanc›n› üni-
versitemize yaflatan Üniversite birincilerimiz olan Fen
Edebiyat Fakültesi Ö¤rencisi Fatma Tarlac› ve ‹leti-
flim Fakültesi Ö¤rencisi Berrak Köten mezun olan ö¤-
renciler ad›na birer konuflma yapt›lar. Di¤er tüm tö-
renlerde de Fakülte Dekanlar›n›n ard›ndan Fakültele-
rin Birincileri olan ö¤renciler Törenlerinde dönem
mezunlar› ad›na konuflmalar›n› yapt›. Törenlerin so-
nunda Hep birlikte coflkuyla edilen mezuniyet yemini,
keplerin havaya at›lmas› ve topluca çekilen hat›ra fo-
to¤raflar› uzun bir üniversite yaflam›n›n alt›na at›lan en
güzel imza niteli¤indeydi.

Her zaman Kadir Has Üniversitesi Mezunu olma-
n›n gururunu yaflatacaklar›na inand›¤›m›z, mezun ö¤-
rencilerimizi tebrik ediyor baflar›lar›n›n
bir ömür boyu devam›n› diliyoruz. 
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> Haber Ebru Mutlu

Kadir Has Üniversitesi 2007-2008 mezunlar› her
sene mezunlar›n e¤lendi¤i Kuruçeflme Divan’da

bir araya gelip y›llar›n yorgunlu¤unu üzerlerinden att›-
lar. Ö¤retim görevlilerinin de oldu¤u gecede ö¤renci-
ler y›llarca beraber oldu¤u arkadafllar›yla e¤lenirken
onlara çok fley katm›fl olan hocalar›yla da vakit geçir-
meyi unutmad›lar.

Kokteylle bafllayan akflamda yeni mezunlar daha
kokteyl zaman›nda e¤lenmeye haz›r olduklar›n›n sin-
yallerini veriyorlard›. Bol bol foto¤raf çektiren mezun-

lar›n kahkahalar› erken saatlerde Divan’da yükselme-
ye bafllad›.

Yemekle bafllayan gece orkestran›n çalmaya bafl-
lamas›yla hareketlendi. Gün içerisindeki yo¤un haz›r-
l›klardan dolay› ac›kan mezunlar ilk baflta masada ye-
mekle ilgilendi¤i için fazla e¤lenmiyor gözükmeseler
de, orkestran›n çald›¤› hareketli parçalarla yemekleri
unutup e¤lenmeye bafllad›. Pisti dolduran mezunlar
flark›lara hep bir a¤›zdan efllik ederken bir yandan da
foto¤raf çekmeye ve yaflanm›fl anlar›n› foto¤raflama-
ya devam ettiler.

Orkestradan sonra Kadir Has Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz günün özelli¤ine iliflkin bir
konuflma yapt›. Bu konuflmada Kadir Has Üniversite-
si mezunlar›n›n hayata at›lmaya haz›r olduklar›n› ve
bunun için gereken donan›ma sahip olduklar›n› söyle-
yen Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, merhum kurucumuz Kadir
Has’› da anarak kendisinin o gecede olmamas›n›n
kaynaklanan eksikli¤in ne kadar büyük oldu¤unu me-
zunlara söyledi. Mezunlar›n büyük deste¤i, alk›fllar› ve
tezahüratlar›yla konuflmas›n› bitiren Say›n Y›lmaz,
mezunlar için pasta keserken mezunlarla da foto¤raf
çektirmeyi de ihmal etmedi.

Orkestradan sonra DJ eflli¤inde e¤lenen mezunlar
gecenin bitifliyle beraber Divan’dan ayr›ld›lar ama bu
onlar için gecenin bitmesi de¤ildi. Divan’dan ayr›ld›k-
tan sonra ayn› civardaki di¤er e¤lence yerlerine giden
mezunlar, birlikteliklerini mümkün oldu¤unca uzatma-
ya çal›flt›lar.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
YEN‹ MEZUNLARINI VERD‹
Kadir Has Üniversitesi’nin mezunlar› 8 Haziran 2008 akflam› Kuruçeflme Divan’da son kez bir araya geldi.
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4 -5 ve 6 Haziran 2008 tarihlerinde Avru-
pa Üniversiteler Birli¤inin görevlendirdi-

¤i de¤erlendirme heyeti, Üniversitemizi zi-
yaretlerinin sonunda vermifl oldu¤u ilk ra-
porda h›zla geliflmekte olan üniversitemizin
do¤ru yolda oldu¤u ve üniversitemizin dün-
ya üniversiteleri aras›nda yer almas› için
flimdiye kadar yapt›klar›m›z›n baflar›l› oldu-
¤unu belirttiler.

Ancak bu de¤erlendirme süreci sadece 3
günden ibaret de¤ildi. Eylül 2007’de Avrupa
Üniversiteler Birli¤ine üye olup Institutional
Evaluation Programme (Kurumsal De¤er-
lendirme program›) na baflvurduk. Ekim
ay›nda Brüksel’de bu programa haz›rl›k için
neler yap›lmas› gerekti¤i hakk›nda bir çal›fltaya kat›l-
d›ktan sonra üniversitenin bütün akademik birimlerini,
iç ve d›fl paydafllar›n› temsil eden bir tak›m kuruldu.
Bu tak›m›n görevi Öz De¤erlendirme raporunu haz›r-
lamakt›. 3 ay süren uzun çal›flmalardan sonra rapor
Avrupa Üniversiteler Birli¤ine gönderildi. 20-21-22
fiubat 2008 tarihlerinde De¤erlendirme Heyeti üniver-
sitemize ön ziyaret için geldiler. 3 gün süren bu ön zi-
yaret s›ras›nda heyetin üyeleri iç ve d›fl paydafllar da-
hil olmak üzere fakültelerimizin dekanlar›, hocalar› ve
ö¤rencileri ile ayr› ayr› görüfltüler. Ön ziyaretin esas
amac› Öz De¤erlendirme raporunun içeri¤ini anla-
mak ve eksik bilgileri tamamlamakt›. Ön ziyaretten
memnun olarak ayr›lan heyet baz› ek bilgileri temin
ettikten sonra 4-5 ve 6 Haziran 2008 tarihlerinde as›l
denetleme ziyaretine geldiler. Bu ziyaret s›ras›nda da
yo¤un bir flekilde birçok birimlerin temsilcileriyle gö-
rüflen heyet, 6 Haziran 2008 Cuma günü Cibali salo-

nunda raporlar›n› sundular.
Bu de¤erlendirmenin en önemli amaçla-

r›ndan birisi Kadir Has Üniversitesi’nin 3’ün-
cü 5 y›ll›k stratejik plan›n› gerçeklefltirmek
için gereken altyap›, yönetiflim ve kalite ge-
lifltirme sistemlerinin yeterlili¤ini ba¤›ms›z
bir kurumun de¤erlendirmesiydi. 

Avrupa Üniversiteler Birli¤i’ne verilen
Öz De¤erlendirme Raporu’nun içeri¤i üç k›-
s›mdan oluflmaktayd›: 

1. Ne yapmak istedi¤imiz (hedeflerimiz); 
2. Yapmak istediklerimizi nas›l yapmak

istedi¤imiz (eylem planlar›m›z ve altyap›); 
3. Yapmak istediklerimizi yap›p yapa-

mad›¤›m›z nas›l anlayaca¤›m›z (kalite yöne-
timi). 

Eylül 2007’de bafllayan ve 6 Haziran 2008’de biten
9 ayl›k bu uzun çal›flmadan sonra De¤erlendirme He-
yeti raporun içerdi¤i bu 3 alanda da do¤ru yolda oldu-
¤umuzu söyledikleri için çok memnun kald›k. Bu rüz-
gar› arkas›na alan Üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler
Birli¤i De¤erlendirme Heyetinin de belirledi¤i gibi,
3’üncü 5 y›ll›k plan›n›n da baflarmak için elinden gele-
ni yapmaya devam edecektir.

ÜN‹VERS‹TEM‹Z, AVRUPA B‹RL‹⁄‹
DE⁄ERLEND‹RMES‹N‹ BAfiARIYLA TAMAMLADI

E⁄‹T‹M
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6. B‹L‹fi‹M 
TEKNOLOJ‹LER‹

fiENL‹⁄‹, KAMPÜSÜ 
RENKLEND‹RD‹
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> Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi, teknolojinin kullan›m›n›
yayg›nlaflt›rmak ve yeni teknolojileri gençlerimize

tan›tmak amac›yla her y›l gerçeklefltirdi¤i Biliflim Tek-
nolojileri fienli¤i’nin alt›nc›s›n› 6-7 May›s 2008 tarihle-
rinde Cibali Kadir Has Kampüsü’nde düzenledi. Farkl›
üniversitelerden ve liselerden de, kat›l›m›n yo¤un ol-
du¤u bu iki günlük renkli organizasyon, amac›na fazla-
s›yla ulaflt›.

2 GÜN DOLU DOLU ETK‹NL‹K
Cibali Merkez Kampüs’te 6.’s› gerçeklefltirilen bili-

flim teknolojileri flenli¤inde, onlarca marka stant kur-
du,  kariyer e¤itimleri verildi, markalar hedef kitleleriy-
le birebir bulufltu. Bunun yan› s›ra;  Bilgisayar oyunla-
r›, oyun turnuvalar›, sertifikal› ücretsiz e¤itim seminer-
leri, söylefliler ve konserler düzenlendi. Son teknoloji
ürünlerinin de sergilendi¤i ve yazarlar›n, ünlü konukla-
r›n kat›ld›¤› organizasyona, Feridun Düza¤aç ve Be-
dük konserleri damgas›n› vurdu.

ÜCRETS‹Z SERT‹F‹KALI SEM‹NERLER
‹ki günlük bu renkli organizasyonda düzenlenen

ücretsiz sertifika programlar› kat›l›mc›lar taraf›ndan
yo¤un ilgi gördü. Dijital Film Yap›m› ve Kurgu, Mobil
Teknolojilerde Kariyer, Flash Animasyon, Çizgi-Ta-
gem FPGA e-Lab, Bilgisayar Güvenli¤i-Botnet Dün-
yas›, Yurt D›fl›nda Dil E¤itimi, Photoshop-Illustrator
Tasar›m Teknikleri gibi e¤itimlerin verildi¤i organizas-
yonda ö¤renciler salonlar› tam kapasite doldurdu.

EN HAS B‹L‹fi‹MC‹LER
fienli¤in son günü, on dört dalda düzenlenen y›l›n “En Has Biliflimleri Ödül Töreni” düzenlen-
di. En has biliflimciler ödüllerini ve onur ödüllerini alanlar flu flekildedir;
En ‹yi Bilgisayar Dergisi PC NET
En ‹yi Internet Servis Sa¤lay›c› TT-NET 
Biliflimi En ‹yi Destekleyen Cep Telefonu Üreticisi NOKIA
En ‹yi Bilgisayar E¤itim Merkezi B‹LGE ADAM 
En iyi BT Sat›fl Noktalar› TEKNOSA
En ‹yi Dizüstü Bilgisayar Markas› TOSHIBA 
En ‹yi Masaüstü Bilgisayar Markas› HP 
Biliflim Altyap›s› En ‹yi RADYO Kanal› Radyo 5
Biliflime Destek veren En iyi TV Kanal› SHOW TV
Biliflim Konusunda En iyi TV Program› S‹L‹KON VAD‹S‹–TV8
En iyi ‹letiflim fiirketi TURKCELL 
En iyi On-line BT Al›flverifl Sitesi GENPATECH 
En iyi Resmi Web Sitesi olan Sanatç› KEREMCEM www.keremcem.com 
Biliflime Destek veren En iyi GAZETE ve EK‹ HÜRR‹YET e-yaflam

2008 Y›l›n›n En HAS Biliflimcileri ONUR ÖDÜLLER‹
ONUR ÖDÜLÜ K‹fi‹ CAH‹T PAKSOY
ONUR ÖDÜLÜ F‹RMA MERSA S‹STEM
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> Haber Elif Kurt

Türkiye’de tüm bilim alanlar›nda araflt›rmalar›, bi-
limci kiflili¤i, araflt›r›c›l›¤› özendirmek, bu alanlar-

da eme¤i geçenleri onurland›rmak, gençleri bilim ve
araflt›rma alan›na yöneltmek, bilim ve araflt›rma stan-
dartlar›n›n uluslar aras› düzeye ç›kart›lmas›na yard›m-
c› olmak amac›yla; 7 Ocak 1994’te çal›flmalar›na bafl-
layan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nin “Aka-
demi Günü 2008” konferanslar› 6 Haziran 2008 günü
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has kampusünde ger-
çeklefltirildi. 

Kadir Has Kültür Merkezi’nde yap›lan TÜBA Aka-
demi Günü 2008, Akademi Baflkan› Prof. Dr. Engin
Bermek’in konuflmas›yla bafllad›. Kadir Has Üniversi-
tesi tan›t›m gösterisiyle devam eden konferanslar, Ka-
dir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n
konuflmas›yla devam etti. 

Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptan-
mas› amac›yla incelemeler yapan, toplumda bilimsel
yaklafl›m ve düflüncenin yay›lmas›n› sa¤lamay› amaç-
layan, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve
kabulünü sa¤lamay› ilke edinen ve bilim adaml›¤›n›
özendirmek için ödüller veren TÜBA; Akademi Günü
2008 konferans›yla, Yeni Akademi Üyeleri’nin ve Üs-
tün Baflar›l› Genç Bilim ‹nsanlar›’n›n ödüllerini da¤›tt›.  

Yeni Akademi Üyeleri; Prof. Dr. Mehmet ‹lhan
Baflgöz, Prof. Dr. Erol Gelenbe, Prof. Dr. Aytemiz Gür-
gey, Prof. Dr. Ali Mostafazadeh, Prof. Dr. A. Murat
Tekalp, Prof. Dr. ‹senbike Togan, Prof. Dr. Erdin Boz-
kurt, Doç. Dr. K. Arzum Erdem Gürsan, Doç. Dr. Ra-
mazan ‹dilman, Doç. Dr. Türker K›l›ç ve Doç. Dr. Ali
‹zzet Tekcan’a; TÜBA taraf›ndan beratlar› verildi. 

Yeni Akademi Üyeleri’nden Prof. Dr. Mehmet ‹l-
han Baflgöz, Türk folkloru ve Halk Edebiyat› alanlar›n-
da çal›flmaktad›r. Kendi özgün araflt›rmalar›n› Türk
Halkbilimi ve Halk Edebiyat› alan›na katk› yapacak bi-
çimde yorumlayarak yay›nlam›fl olan Prof. Baflgöz,
birçok bilim dal›nda hâkimiyet gerektiren bir araflt›r-
ma alan›nda kuram ile yöntemi bir araya getirmek gi-
bi zorlu bir u¤rafl› baflar› ile gerçeklefltirmifltir.

Folklor alan›nda kuram, yöntem ve araflt›rmay› en
yetkin flekilde kullanm›fl olan Prof. Baflgöz, 1993 y›l›n-
da Kültür Bakanl›¤› Türk Kültürüne Üstün Hizmet
Onur Belgesi’ne ve 1996 y›l›nda Türk Edebiyatç›lar

Birli¤i Alt›n Madalyas›’na lay›k görülmüfl, 2000 y›l›nda
Hac› Bektafl Veli Dostluk ve Bar›fl Ödülü’nü kazan-
m›flt›r. 2003 y›l›nda Yüzüncü Y›l Üniversitesi Prof.
Baflgöz’e Onursal Doktora unvan›n› vermifltir. 

Türk halkbilimi için y›llard›r Indiana Üniversite-
si’nde bir arfliv oluflturarak bu arflivin birer kopyas›n›
Tarih Vakf› ve Yüzüncü Y›l Üniversitesi’ne devret-
mekte olan Prof. Baflgöz’ün ‹ngilizce ve Frans›zca ya-
y›nlanm›fl 7 kitab›, 31’i aflk›n makalesi ve 12 Türkçe ki-
tab› bulunmaktad›r.   

Yeni üyelerden Prof. Dr. Erol Gelenbe ise internet
ve telekomünikasyon a¤lar›, bilgisayar sistemlerinin
performans analizi, bilgisayar biliminde, fizik ve biyo-
lojide olas›l›k modelleri üzerine çal›flmaktad›r. ‹nter-
net’in geliflmesi yönünde gelifltirilen yeni komünikas-
yon protokollerinin yan› s›ra, Prof. Gelenbe’nin ilgilen-
di¤i di¤er konular temel bilimde ortaya konan olas›l›k
modellerinin çözümleri ve sinir a¤lar›, gen a¤lar›, kim-
ya reaksiyonlar› gibi konularda yeni matematiksel
modeller ve çözümleridir. 

Prof. Dr. Gelenbe, Londra’da Imperial College’de
“Dennis Gabor” kürsüsü profesörüdür. fiu andaki
araflt›rmalar›n› ‹ngiltere’de temel akademik çal›flmala-
r›n› destekleyen EPSRC kurumunun projeleriyle sür-
düren Gelenbe, ayn› zamanda AB’nin FP6 ve FP7
projelerini, ayr›ca ‹ngiltere ve ABD Savunma Bakan-
l›klar›n›n araflt›rma projelerini yürütmektedir. Yapt›¤›
bilimsel katk›lardan dolay› Erol Gelenbe’ye “Universi-
te de Liege” (Belçika 2006), “Bo¤aziçi Üniversitesi”
(2004) ve “Roma II Üniversitesi” (‹talya 1996) taraf›n-
dan fahri doktora verilmifltir.   

TÜBA Konferans› daha sonra Üstün Baflar›l› Genç
Bilim ‹nsanlar›’n›n beratlar›n›n verilmesiyle devam et-
ti. Araflt›rmac›lara, yüksek lisans ve doktora çal›flma-
lar› esnas›nda özel teflvik ve destek vermeyi amaçla-
yan Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Baflar›l› Genç
Bilim ‹nsanlar› Ödüllendirme Program› (TÜBA-GE-
B‹P), ülkemizin araflt›rmalar›yla ön plana ç›km›fl genç
bilim insanlar›n› Akademi’nin flemsiyesine almay› ve
gereksindikleri deste¤i “ödül” biçiminde sa¤lamay›
hedefliyor. 

Berat törenlerinin ard›ndan, Kadir Has Üniversite-
si’nin ev sahipli¤ini üstlendi¤i TÜBA Akademi Günü
2008 konferanslar›, Akademi’ye kat›lan yeni üyelerin
konuflmalar›yla son buldu.

TÜBA, KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹’NDE TOPLANDI

Türkiye Bilimler Akademisi, “Akademi Günü 2008” Kadir Has Üniversitesi’nin
ev sahipli¤ini yapt›¤› konferansla Kadir Has Kampüsü’nde gerçeklefltirildi



AVRUPA B‹RL‹⁄‹ ve
G‹R‹fi‹MC‹L‹K SEMPOZYUMU
Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Haftas› Kutlamalar› çerçevesinde,
“Avrupa Birli¤i ve Türkiye’de Giriflimcilik”  konulu bir sempozyum düzenledi
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> Haber Ayça Öztürk

Avrupa Birli¤i 80’li ve 90’l› y›llarda ABD, Japonya,
Çin ve Hindistan gibi ülkelerle rekabet gücünü ar-

t›rmak için 2000 y›l›nda ‘Lizbon stratejisi’ belgesini ka-
bul etti. Ard›ndan ‘Rekabet Gücü’nü art›rma ve 2010
y›l›na kadar söz konusu ülkelerin rekabet seviyesine
ulaflma hedefini benimsedi. AB’nin rekabet gücünü ar-
t›rmadaki en büyük stratejisi ‘giriflimcilik’ kültürünün
yerlefltirilmesi ve giriflimcili¤in teflvik edilmesi oldu.
Bu ba¤lamda Türkiye de globalleflen dünyada Avrupa
Birli¤i üyeli¤i süreci ve özellikle Çin gibi di¤er ulusla-
raras› aktörlerle rekabetlili¤ini art›rmada en önemli
motivasyon olarak “giriflimcilik” konusuna odakland›. 

Kadir Has Üniversitesi’nin, bu önemli noktadan
yola ç›karak düzenledi¤i AB ve Giriflimcilik Sempoz-
yumu, giriflimciler, ifladamlar›, akademisyenler ve giri-
flimcilere destek veren en önemli kurulufllara ev sa-
hipli¤i yapt›. 

29 Nisan 2008’de, Selimpafla Kampüsü’nde ger-
çekleflen sempozyum kapsam›nda; 145 milyar dolarla
dünyan›n en fazla marka de¤erine sahip olan ve Tür-
kiye’ye ilk defa Say›n Kadir HAS’ ›n getirdi¤i Coca-
Cola flirketinin CEO’su Muhtar Kent’e “Y›l›n Giriflim-

cisi” plaketi takdim edildi. Panele JCI, ‹G‹AD,TUG‹K,
www.yenigiriflimciler.com, GY‹AD, ‹S‹DEF, EGD,
KAG‹DER, ENDEAVOR Tr, AB Vizyon, Euractiv, ‹s-
tanbul AB Merkezi, MÜNB‹T, Ekonomi Kulübü, K‹fi-
GEM, Pendik Belediyesi, KOB‹DER gibi birçok sivil
toplum kuruluflu katk›da bulunurken, panelin ana
sponsorlar› Garanti Bankas› ve Yenibiris.com oldu.

Panele UND Yönetim Kurulu Bflk. Say›n Tamer
Dinçflahin, ‹S‹DEF genel sekreteri Say›n Ayhan On-
gun, GY‹AD Yönetim Kurulu Bflk. Say›n Kerim Alain
Bertrand, JCI Türkiye Bflk. Say›n Hande Karada¤ gibi
giriflimcilik dünyas›n›n yabanc› olmad›¤› birçok isim
konuflmac› olarak kat›ld›.

Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz,
KKTC 1. Cumhurbaflkan› 

Rauf Denktafl’a plaket sunuyor.



> Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi, Cibali Merkez Kampüsü’nde
günümüz pazarlamas›n› ilgilendiren bir konferans

gerçeklefltirildi. 30 May›s Cuma günü, Fener Salo-
nu’nda gerçeklefltirilen konferansa, ‹letiflim Fakültesi
ve ‹ktisat  Fakültesi’nin yan› s›ra, ‹stanbul Bilgi Üniver-
sitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi gibi
farkl› üniversitelerden de kat›l›mc›lar vard›.

PAZARLAMA MODELLER‹
Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi taraf›n-

dan düzenlenen “De¤iflen ‹letiflim Ortam›nda ‹nte-
raktif Pazarlama” konferans›nda, günümüze damga-
s›n› vuran “pazarlamada interaktivite” tüm yönleriy-
le tart›fl›ld›. Konferansta medya ortam›nda pazarla-
ma modelleri; medya reklam ve pazarlama piyasas›-
n›n önde gelen üyeleri ve akademisyenlerin katk›lar›
ile ele al›nd›.

ÖNEML‹ KURUMLARDAN KATILIMCILAR
Tübitak’tan bas›m yay›n deste¤i al›nan konferansa,

Türkiye’nin ve dünyan›n önemli kurumlar›ndan kat›-
l›mc›larda destek verdi. Adinteractive’den Fikret fia-
hin, Google Türkiye Direktörü Bülent Hiçsönmez, ‹n-
ternet Medya Derne¤inden Dr. Mahmut Kurflun, gibi

20’ye yak›n kat›l›mc›n›n bulundu¤u bu önemli ve renk-
li konferansta günümüz interaktif ortam›n›n her yönü-
ne de¤inildi ve farkl› fikirlerin bir sentezi olufltu.

REFERANS K‹TABI VE 
TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü
Konferans sonras›nda yap›lan sunumlar ve araflt›r-

ma neticeleri, medya çal›flanlar›n›n, reklam ve yeni
medya ö¤rencilerinin kullan›labilece¤i bir referans ki-
tab› ve terimler sözlü¤ünün bas›lmas›, konferans›n
baflka bir renkli yönünü bizlere göstermifl oldu.
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DE⁄‹fiEN ‹LET‹fi‹M ORTAMINDA
‹NTERAKT‹F PAZARLAMA KONFERANSI



> Haber An›l Türkmayal›

KHÜ‹letiflim Tasar›m› Bölümü geçti¤imiz y›l-
larda gölge oyunu ve minyatür sanat›

konular›yla düzenledi¤i Erasmus Etkileflimli Tasar›m
Yaz Okulu etkinli¤inin üçüncüsünde hat sanat›n› esas
ald›. 

Geleneksel sanatlar›n interaktif uygulamalar›n ta-
sar›m›nda nas›l ve ne derece faydal› olabilece¤ini an-
lamaya ve anlatmay› hedefleyen organizasyon, ders-
ler, atölye çal›flmalar› ve saha çal›flmalar›ndan oluflu-
yor. ‹sveç'ten Mälardalen Üniversitesi, Avusturya'dan
FH Joanneum Üniversitesi, Hollanda'dan Utrecht
School of the Arts ve Türkiye'den Kadir Has Üniver-
sitesi'nden ö¤rencilerin kat›l›mlar›yla oluflan 40 ö¤ren-
cilik “uluslararas› s›n›f”, her ülkeden bir kiflinin bulun-
du¤u 10 adet çal›flma grubuna bölündü. Derslerin ak›-
fl› ve projelerin yönetimi ise her ülkeden kat›lan ö¤re-
tim üyeleri taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Ö¤renciler, etkinlik program› dahilinde ‹stan-

bul'daki önemli hat eserlerini inceleme f›rsat› buldular.
Görülen hat eserlerinin bir k›sm› Topkap› Saray› ve
Sak›p Sabanc› Müzesi'nde oldu¤u gibi sergi malzeme-
si olarak kullan›l›rken, di¤er k›sm› da Süleymaniye Ca-
mii, Sultanahmet Camii gibi yerlerde gündelik hayat›n
birer parças› olma görevini üstlenmekteydi.
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HAT SANATI ‹LE YEN‹ MEDYANIN BULUfiMASI

> Haber N. Buket Cengiz

KHÜ - Amerikan Kültürü ve Edebiyat› bölümünün her ö¤retim y›l›nda düzenledi-
¤i Culture & the Arts Lecture Series 2008 bahar döneminde de dinleyicileri kültür ve
sanat›n zengin evreninde yolculuklara ç›kard›

Amerikan Kültürü ve Edebiyat› bölümünün her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i
Culture and the Arts Lecture Series’de yine dünya kültür ve sanat gündeminden ilginç
konuklar Kadir Has Üniversitesi çat›s› alt›nda dinleyicilerle bulufltu.

Bahar dönemi seminerleri 19 fiubat’ta, Illinios State University’den Siyaset Bili-
mi Profesörü Lane Crothers’›n “The Power of American Popular Culture” (Amerikan
Popüler Kültürü’nün Gücü) bafll›kl› konuflmas›yla bafllad›. Crothers konuflmas›nda
Amerikan popüler kültürünün tüm dünyadaki gücünden ve bu hegemonik gücün kar-
fl›s›nda uluslar›n kendilerine ait kültür ürünlerinin geliflimini koruyabilmek için almak
zorunda olduklar› önlemlerden bahsetti. Seminerlerin ikincisi Boston Üniversite-
si’nden Doçent Dr. Jenny White’›n 15 Nisan’daki konuflmas›yd›. Boston Üniversite-
si’ndeki Türkiye Çal›flmalar› Enstitüsü’nün yönetim kurulu üyesi olan antropolog
Jenny White, Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular Politics ve Money

Makes Us Relatives: Women’s Labor in Urban Turkey gibi ülkemiz hakk›nda önemli
gözlemlere yer veren kitaplar yazm›fl bir isim olarak çok say›da dinleyicinin salonda
toplanmas›n› sa¤lad›. Dinleyiciler, bu etkinlikte White’›n popüler tarihi roman› The
Abyssinian Proof’dan al›nt›lar› yazar›n a¤z›ndan dinleme f›rsat› buldular ve etkinlik
sonundaki soru cevap k›sm› da tahmin edilece¤i gibi siyaset de¤il edebiyat ve tarih
oldu. Böylesine tarihi bir mekanda e¤itim al›yor olman›n yaratt›¤› bilinçle ‹stanbul ta-
rihi hakk›nda son derece ilginç sorular soran ö¤rencilerin yaklafl›m› karfl›s›nda hay-
ranl›¤›n› hissettiren White, üniversitenin tarihle böylesine masals› bir atmosferde iç
içe olan mekan›ndan ne denli etkilendi¤ini de gizlemedi.

13 May›s tarihinde Yap› Kredi Yay›nevi editörlerinden Güven Turan’›n “The Un-
united Poetry of America” (Amerika Birlefl(mey)ik fiiiri) bafll›kl› seminerinde ise ABD’li
flairlerden, Türk flairlerden ve fliir üzerine pek çok noktadan bahsedildi. Seminerler-
den sonuncusu ise Florida Üniversitesi’nde yarat›c› yazarl›k dersleri veren Dr. Sidney
Wade’in yeni fliir kitab› Stroke’dan fliirler okudu¤u 28 May›s tarihli etkinlikti. fiiirlerin-
deki esinleri de dinleyicilerle paylaflan Wade, etkinlik sonras›nda yap›lan kokteylde
Türkiye’de yaflad›¤› dönemde ö¤rendi¤i Türkçe’yi, Türkiye’ye ve Türk diline olan sev-
gisi nedeniyle gelifltirmeye devam edece¤ini belirtti.

LECTURE SERIES’DE EDEB‹YAT, TAR‹H VE KÜLTÜREL ÇALIfiMALAR



> Haber Ahu Samav U¤ursoy

Kadir Has Üniversitesi ve
Avusturya Liseliler Der-

ne¤i Kad›n Platformu or-
tak bir projeye imza at-
t›lar. Biri e¤itim kuru-
mu, di¤eri bir dernek,
kamu hizmeti yapan iki
çat›n›n, özellikle yetiflen
genç nesillere hizmet verme ko-
nusundaki yaklafl›mlar›n› somut
bir proje dönüfltürme istekleri, bu
projenin ç›k›fl noktas› oldu.

Kad›n ve fliddet, kad›n ve iflsizlik bunlar
hep netice, oysa çözüm kad›n için farkl› bir yerde, “ça-
l›flmakta”. Bu, cinsiyet fark› gözetilmeksizin bir çok so-
runun kökenindeki zafiyet asl›nda. Bunun d›fl›nda
“Ben çal›flmak istiyorum” slogan› ortaya at›l›nca bir
çok kad›n›n e¤itim düzeyinin yüksekli¤ine ra¤men ça-
l›flmad›¤›n› ve çal›flt›r›lmad›¤›n› da göz önünde bulun-
durarak proje bu flekilde yönlendirildi. 

“Ben çal›flmak istiyorum” projesi,  Kadir Has Üni-
versitesi ve Avusturya Liseliler Derne¤i Kad›n Platfor-
mu iflbirli¤inde, Do¤u Anadolu’dan seçilen üniversite-
lerden gelecek k›z ö¤rencileri ‹stanbul’da Avusturya
Lisesi mezunlar›n›n yan›na yerlefltirmeyi ve bir tür
koçluk sistemi ile ifl hayat›n›n tecrübesini onlara aktar-

may› amaçl›yor. Kadir Has
Üniversitesi, toplumsal so-
rumluluk aç›s›ndan ülkemi-
zin en önde gelen hay›rse-
verlerinden merhum Kadir
Has’›n b›rakt›¤› “vatan bor-
cu ödüyorum” deyifline
ba¤l› olarak ö¤renciler ye-

tifltirme ve bunu tüm üniver-
site çal›flanlar› olarak özüm-

semek fikrinden hareketle bu
projeye tüm gücüyle kat›l›yor.
Öneri götürülen üniversiteler-

den Atatürk Üniversitesi ve Kafkas Üni-
versiteleri ö¤renci seçimlerini yaparak çal›fl-

ma ekibine bildirdiler. Atatürk Üniversitesi ‹letiflim Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Sevim Akten, ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Dekan› Prof. Dr. U¤ur Güllülü ö¤-
renci seçimlerine büyük bir destek verdiler; ayn› üni-
versiteden Yard. Doç. Dr. Derya Tellan tüm koordi-
nasyonu yürüttü. Kafkas Üniversitesi’nden ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurha-
yat Gülmez ayn› flekilde ö¤renci seçimlerini ve takip-
lerini gerçeklefltirdi. Ö¤rencilerin ‹ktisadi ‹dari ‹limler,
Hukuk, ‹letiflim gibi sosyal bilimler alanlar›nda e¤itim
gören, 18 yafl›n› doldurmufl ve 5 veya 6 yar›y›lda ba-
flar›l› ö¤renciler olmalar› flart› aranm›flt›r. Öncelikle
Anadolu’da yetiflmifl ö¤rencilere bu seçimde yer ver-
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Firma Ad› Stajyer Ö¤renci Okudu¤u Üniversite
Axa Oyak Emine Ero¤lu Atatürk Üniversitesi-Erzurum
Balnak Nuriye Çelik Kafkas Üniversitesi-Kars
Galata Tafl›mac›l›k S. Büflra Yaflarbafl Atatürk Üniversitesi-Erzurum
Hilal Ambalaj Seval Aygün Kafkas Üniversitesi-Kars
‹nci Deri Yüksel fiahan Kafkas Üniversitesi-Kars
Karadeniz Holding Birgül Y›lmaz Kafkas Üniversitesi-Kars
Kervanc› ‹fl Makinalar› ve Klima Ltd. fiti Ziflan Duygu Alio¤ullar› Atatürk Üniversitesi-Erzurum
Orjin Deri Zuhal Furuncu Atatürk Üniversitesi-Erzurum
SAP Canan Turan Kafkas Üniversitesi-Kars
Schindler Türkeli Asansörleri Özlem Dönmez Kafkas Üniversitesi-Kars
Teknik Aluminyum Fazilet Bak›r Kafkas Üniversitesi-Kars
Turkent Gurbet Bisi Atatürk Üniversitesi-Erzurum
TEB Cetelem Esra Bisi Gazi Üniversitesi-Ankara

dik, onun d›fl›nda üniversitelerin önerisi olduysa bu da
kabul edildi.

Ö¤rencilerin 15 Temmuz-15 A¤ustos tarihleri ara-
s›nda staj yapacaklar› firmalar Avusturya Lisesi me-
zunlar›n›n sahibi veya üst düzey yöneticisi olduklar›
kurumlardan seçildi. 

Burada amaç belli bir ifl disiplinini ve çal›flma tar-
z›n› aktarmak, her ö¤rencinn farkl› bölümlerde fikir sa-
hibi olmas›n› sa¤lamak. 13 k›z ö¤rencinin hepsi ‹stan-
bul’da bir ay süreyle sigortal› ve maafll› olarak bir me-
zunun iflyerine yerlefltirilecek ve ‹stanbul’a ulafl›mlar›
karfl›lanacak. 

Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi’nde her haf-
ta bir günlük bir toplant› yap›larak o hafta yaflad›klar›
tecrübeler paylafl›lacak, ‹stanbul ve çal›flma hayat› ve
örgütsel yap›lar üzerine yap›lacak sunufllarda üniversi-
te hocalar› onlarla beraber olacaklar. Her bir misafir
ö¤rencinin bir velisi bir de rehber ö¤rencisi olacak.
Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi ö¤rencileri
haz›rlanan gezi plan›na uygun olarak onlara Istan-

bul’da efllik edecekler. Her misafir ö¤rencinin bir gün-
lük tutmas› ve bu tecrübelerini dönüfllerinde arkadafl-
lar› ile paylaflmalar› beklenecek. Bunun d›fl›nda ‹leti-
flim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
ö¤rencileri de bu projeyi bir belgesel olarak takip ede-
cekler. 

Projenin fiubat döneminde de tekrar edilmesi
planlanmakta ve bu projenin baflka bir aç›dan erkek
ö¤rencilerle de yap›lmas› düflünülmektedir. Kad›n›n
çal›flma iste¤inde, istihdam edilmesinde ve ilerleme-
sinde büyük bir pay erkeklere ait. ‹flbirli¤i yap›lan üni-
versite say›s›n›n ve ö¤renci say›s›n›n artmas›n› beklen-
mektedir.

Proje bütçesinin en önemli k›sm› bu ö¤rencilere
ayr›lan maafl, sigorta ücretleri, a¤›rlanma ve yol gider-
leri, bu bütçe Avusturya Lisesi mezunlar›ndan kurum-
sal destek veren üyelerden sa¤lan›yor. Kadir Has Üni-
versitesi bu iflin organizasyonlar›, a¤›rlamalar› ve aka-
demik ve rehberlik hizmetleri k›sm›ndaki destekleri
veriyor. 

Avusturya
Liseliler
Derne¤i

Genel
Baflkan›
Nurhan

Azizo¤lu
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> Haber Umut Mahir Mentefle

Kadir Has Üniversitesi, ‹letiflim Fakültesi, ‹letiflim
Tasar›m› Bölümü ö¤rencileri European Univer-

sity, R. Macedonia Sanat ve Tasar›m Fakültesi, Grafik
Tasar›m Bölümü ö¤rencileriyle birlikte, Eylül ay›nda
Üsküpte gerçekleflecek Upgrade!International: Chain
Reaction etkinli¤i çerçevesinde ortak bir proje geliflti-
riyor. 

The Upgrade!”, kültürler aras›nda köprüler kurma-
y› amaçlayan, sanat ve teknoloji ba¤lam›nda otonom
olarak kurulup çal›flan, uluslararas› kurumlar aras›nda
iflleyen bir “network”tür. Merkeziyetçi olmayan ve hi-
yerarfliye karfl›t yap›s›yla, yerel  her türlü ilgi alan›na
aç›kt›r ve eriflilebilir kaynaklarla ifller. Bu network, son
teknolojilerle yap›lan yarat›c› üretimleri de yans›t›r.
Network’ün ba¤›ms›z yerel noktalar›n› tan›t›rken, yeni
medya projeleriyle, tart›flma ortamlar› sa¤lay›p, ba-
¤›ms›z sanatç›lar aras›ndaki diyalogla gelifltirilen ortak
proje üretimlerini destekler. Etkinli¤in organizasyonu-
nu üstlenen ortaklardan biri olan Upgrade!Istanbul ise
yeni medya sanatç›lar›n›, akademisyenleri, küratörleri
ve dijital kültürün di¤er aktörlerini ayda bir bulufltur-
may› hedefleyen, NOMAD'›n düzenleyerek, gerçek-
lefltirdi¤i toplant› ve etkinliklerden oluflmaktad›r. Bu
toplant›lar dizgesiyle, yeni projelerin tan›lt›lmas›na
olanak sa¤layarak, dijital kültür içinde diyaloglar ve ifl-
birli¤i olanaklar› sunmas› hedeflenmifltir.

“Upgrade! International” küresel bir network ola-
rak iflleyip, her 2 y›lda bir networkteki baflka bir flehir-
de toplan›r. Bu kez Üsküp’te gerçekleflecek olan etkin-
likte ö¤renciler Yard. Doç. Dr. Baflak fienova yöneti-
minde, Can Küngör ve Salih Umut Siliman’›n gelifltir-
di¤i projeyle Üsküp’teki grafittilerden yola ç›karak,
kentin biliflsel bir haritas›n› oluflturmay› hedeflemekte-
dir. Upgrade!International: Chain Reaction, 11-15 Ey-
lül tarihleri aras›nda etkileflimli bir web sitesi ve bas›l›
bir afifl/haritayla tan›lacak olan proje, 2009 y›l›nda ‹s-
tanbul’da sonuçlanacakt›r.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ ve ÜSKÜP
EUROPEAN UNIVERSITY, ÜSKÜP’DE ELELE



> Haber Nazan Kütük

Kadir Has Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Fehmi
Gerçeker’in sahip oldu¤u FGProdüksiyon, "Çevre

Bey" isimli 40 dakikal›k bir çizgi filmin yap›m›n› ger-
çeklefltirdi. Türkiye'de ilk defa kullan›lacak olan tama-
men 3D ve 'motion capture' teknolojileriyle yap›lmak-
ta olan bu film Eylül 2007 de tamamland›. 

Yap›mc›l›¤›n› ve yönetmenli¤ini Fehmi Gerçe-
ker'in üstlendi¤i ve ilkokul ça¤›ndaki çocuklara çevre
bilincini afl›lamak amac›yla haz›rlanan çizgi filmde si-
nema ve tiyatro sanatç›s› Mehmet Ali Alabora, süper
kahraman Çevre Bey 'i canland›rd›.

"Çevre Bey '' çizgi filmi Türkiye'de motion coptu-
re teknolojisi ile çekilen ve tamamen 3D (3 Boyutlu)
olarak gerçekleflen ilk animasyon filmdir. Filmde Tom
Hanks'in oynad›¤› " Kutup Ekspresi" çizgi filminde uy-
gulanan " motion capture-performans yakalama tek-
ni¤i" kullan›lmakta.

Çevre Bey filminde çevrenin korunmas›, a¤aç sev-
gisi, deniz kirlili¤i, çöp ve erozyon konular› ifllendi.
Çevre konusundaki üç dan›flman›n kat›lmas› ve Prof.
Dr. Bengi Semerci'nin psikolojik dan›flman olarak bir
senaryo yaz›m kurulu taraf›ndan haz›rlanan bu filmin
özgün müzi¤ini Ali Otyam yapt›.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin sponsoru oldu-
¤u bu filmin, ‹stanbul'daki bütün ilkokullarda gösterimi
gerçekleflti. Çevre Bey filmi gerek içeri¤i gerek eflsiz
yap›m teknolojisi ile Türkiye de oldu¤u gibi dünyada
da bir ilk olmaktad›r. FGP Prodüksiyon, New York’da-
ki United Nations/ Birleflmifl Milletlerle bu filmin alt›
lisana çevrilerek bütün dünyaya Birleflmifl Milletler ta-
raf›ndan da¤›t›m› konusundaki temaslar›na devam et-
mektedir.

ÇEVREBEY’‹N SESLEND‹RMES‹ YAPILDI
FGP Prodüksiyon taraf›ndan yap›m› gerçeklefltiri-

len Çevrebey Çizgi Filmi'nin seslendirmesi Mustafa
Alabora'n›n seslendirme yönetmenli¤inde 10 Mart
2007 günü ünlü isimler taraf›ndan gerçeklefltirildi.

Mucit Dede'yi Gazanfer Özcan, Can'›n yafll›l›¤›n›
Savafl Dinçel, Yöneticiyi Settar Tanr›över,Müteahhiti
Mustafa Alabora, Çevre Bey'i Mehmet Ali Alabora,
Yöneticinin Kar›s›n› Zeynep Irgat seslendirdi. Çocuk
kahramanlar ise oldukça ünlü ve yetenekli çocuk
oyuncular taraf›ndan seslendirildi. 

Normal filmlerin aksine 3D modelli 'motion captu-
re' teknolojisiyle yap›lan çizgi filmlerde referans olufl-
turmas› amac›yla seslendirme önceden yap›lmakta.
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ÇEVREBEY ‹LE ÇEVRE BEKÇ‹LER‹

"Çevre Bey" daha gösterime girmeden Birleflmifl Milletler'in
ilgisini çekti. Kadri Has Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi

Yap›mc›-Yönetmen Fehmi Gerçeker, Türkiye'de ilk
"hareket yakalama teknolojisiyle" çekilen filmin, 

tüm dünyada gösterilece¤ini söyledi.
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> Haber Ayfle Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora program› ö¤rencilerimizden Ferudun Ka-

ya, Mehmet Yaz›c›, Sait Adal› ve Kenan Sözbir, sektör-
de baflar›l› ifllere imza atm›fl, kariyerlerinde son derece
iyi yerlerde olan kifliler. Onlarla iflleri ve Kadir Has Üni-
versitesi’ni neden tercih ettikleri üzerine konufltuk:

MEHMET YAZICI

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi ‹ktisat Bölümü
1995 mezunu. Üniversite s›ralar›nda bankac› olma-

ya karar verdi ve profesyonel kariyerine Koçbank’ta
bafllad›. 12 y›ll›k kariyeri boyunca kurumsal kredi tah-
sis uzmanl›¤›, flube müdürlü¤ü, birim ve bölüm yöne-
ticili¤i yapt›. Halen Tekstilbank A.fi. Genel Müdürlü¤ü
Krediler Grubunda ‹flletme Kredileri Tahsis Bölüm
Baflkan› olarak görev yapmakta. Profesyonel kariyeri
boyunca akademik çal›flmalara da devam etti. 2001
y›l›nda Do¤ufl Üniversitesi’nden ‹flletme Yönetimi da-
l›nda yüksek lisans derecesi ald›. 2003 y›l›nda ise Ka-
dir Has Üniversitesi Finans ve Bankac›l›k doktora
program›na bafllad›. 2007 Eylül ay›nda tamamlad›¤›
“Bankalarda KOB‹ Kredilerini De¤erlendirmeye ‹lifl-
kin Bir Yaklafl›m: Yapay Sinir A¤lar›” isimli teziyle
programdan mezun oldu.

Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankac›l›k Dokto-
ra Program›n›, mesleki birikimlerimi bilimsel dü-

flünce ile pekifltirip gelifltirme f›rsat› vermesi ve benim
gibi profesyonellere hitap eden ilk ve tek program ol-
mas› nedenleri ile tercih ettim. Kadir Has Üniversitesi-
nin sunmufl oldu¤u imkanlar, ders saatlerinin uygunlu-
¤u, e¤itim ve e¤itimcilerinin kalitesi, lokasyonun ulafl›-
labilirli¤i, tüm bunlar› uygun bir ücretle sunmas› yine
Üniversite olarak tercihimde etkili olan unsurlar olarak
öne ç›kmaktad›r. E¤itimim boyunca alm›fl oldu¤um,
akademik ve finansal kesimin önde gelen isimlerinden
teori ve prati¤i birlefltiren dersler, modern bir kampüs
içerisinde araflt›rmay›, kat›l›mc›l›¤› ve bilimsel düflünce-
yi temel alan e¤itim anlay›fl› sayesinde programdan el-
de etti¤im fayda da maksimum seviyede olmufl, bek-
lentilerim tam anlam›yla karfl›lanm›flt›r. Profesyonel ka-
riyerimde de bundan sonra kullanmaya devam edece-
¤im bilimsel düflünce tarz›m›n geliflmesine sa¤lad›¤›
katk›, mesleki bilgi düzeyimdeki derinleflmeye imkan
sa¤lamas›, akademik ve finans kesiminin ileri gelenleri,
yönetici ve yönetici adaylar› ile tan›flma imkan› yarat-
mas› programdan elde etti¤im en büyük kazan›mlard›r.

SA‹T ADALI

Yüksek Lisans ve Doktoram› Kadir Has Üniversite-
sinde yapmay› tercih etmemdeki birinci öncelik

ö¤retim eleman› kadrosudur. Ö¤retim eleman› kadro-
su her biri kendi alan›nda Türkiye’nin önde gelen isim-
lerinden oluflmaktad›r. ‹kinci öncelik ise programlar›n
içeri¤idir. 

Bu belirttiklerimden dolay› da flu anda Kadir Has
Üniversitesi vak›f üniversiteleri içinde ilk üçe girmek-
tedir. Ayr›ca üniversite yerleflkesinin flehir içinde ve
merkezi konumda olmas› ‹stanbul’un dört bir taraf›n-
dan kolay ulafl›labilir olmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Kadir Has Üniversitesi düzenledi¤i sempozyum ve
seminerlerle üniversite ve ifl hayat›n› bir araya getir-
mektedir. Ayr›ca mimaride eskiyi bozmadan oluflturu-
lan modern yap›s›,  sosyal ve kültürel faaliyetleri ve
ö¤renci gruplar› ile dikkat çekmektedir.

KENAN SÖZB‹R 

1989‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa-
kültesi mezunu. Bir süre finans sektörün-

de çal›flt›. 12 y›l önce bas›n sektörüne ekonomi muha-
biri olarak geçti. Son üç y›ld›r Vatan Dergi Grubu’nda,
Türkiye’nin en çok satan haftal›k ekonomi dergisinin
genel yay›n yönetmeni. 

Kadir Has Üniversitesi’nde, 2005-2006’da Serma-
ye Piyasalar› MBA yapt›m. 2007’de Finans ve Banka-
c›l›k bölümünde doktora yapmaya bafllad›m. Bu üni-
versiteyi tercih etmemim iki önemli nedeni var. Birin-
cisi, devam etti¤im programlar›n içeri¤i ve bir ço¤unu
ifl hayat›mdan da tan›d›¤›m hocalar›n niteli¤idir. ‹kin-
cisi ise yüksek lisans ve doktora ders saatlerinin, yo-
¤un çal›flma temposu içinde olan profesyonellere ol-
dukça uygun olmas›d›r.

FERUDUN KAYA

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde ö¤retim ele-
man› olarak görev yapmaktay›m. Kadir Has Üni-

versitesi’nde doktora yapmamdaki nedenlerin bafl›n-
da, finans ve bankac›l›k alan›nda doktora program›n›n
olmas› ve hocalar›n hocas› olarak kabul edilen Prof.
Dr. ‹lhan Uluda¤’dan ders alacak olmam gelmektedir.
Bir di¤er etken ise üniversiteye ulafl›m›n kolay olmas›-
d›r. 

Doktora sürecinde ise beklentilerimin çok daha
üzerinde bir e¤itim yaflant›s› geçirdim. Enstitü yöneti-
mimiz isteklerimizi ve ihtiyaçlar›m›z› olanaklar do¤rul-
tusunda hiç vakit kaybetmeden, an›nda yerine getir-
mifllerdir. 

Ders programlar›nda güncel konular ile pekifltiril-
mifl ders içeriklerine yer verildi¤ini ve bu dersleri ala-
n›nda uzman olan ve ayn› zamanda uygulamada ba-
flar›l› olan akademik kadronun vermesine dikkat edil-
di¤ini gözlemledim. 

Böyle bir akademik kadro ve üniversitede doktora
e¤itimi ald›¤›m için çok mutluyum, dolay›s›yla dergi-
niz vas›tas›yla baflta rahmetli Kadir Has olmak üzere
üniversite ve enstitü yönetimine teflekkür ederim.

KAD‹R HAS
AYRICALI⁄I...
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> Haber Ebru Mutlu

Geçti¤imiz sene kuruluflunun onuncu y›l›nda kuru-
cusu Kadir Has’› kaybeden Kadir Has Üniversite-

si ilkelerinden hiç sapmadan e¤itim vermeye devam
ediyor. Okula olan yo¤un talep de bunu kan›tl›yor

Bir dünya üniversitesi olma hedefiyle kurulmufl
Kadir Has Üniversitesi, flehrin içinden kopmadan sür-
dürdü¤ü e¤itim yaflam›yla di¤er üniversitelerden çok
daha farkl› bir grafik çiziyor. fiehrin içinde olmas›n›n
getirdi¤i ulafl›m kolayl›¤›, kopuk bir kampus hayat›na
sahip olmamas› ve sahip oldu¤u tarihi mirasa da sahip
ç›kmas› sadece e¤itim yeri olarak de¤il; gerçeklefltirdi-
¤i etkinliklerle de ‹stanbul baflta olmak üzere di¤er il-
lerden olan ö¤rencilerin de ilgisini çekiyor.

Bu ilgi kendini, Kadir Has Üniversitesi’nin 2007-
2008 e¤itim döneminde kontenjanlar›n› doldurmas›y-
la da bir kez daha gösterdi. Üniversite seçimlerinde
bulundu¤u yerin cazibesi d›fl›nda genifl ve deneyimli
e¤itim kadrosu da oldukça etkili. Ö¤retim üyelerinin
ö¤rencilerle birebir ilgileniyor olmas›, idari bölümün
okulun kurulufl amaçlar›na uygun düflercesine ö¤ren-
ciyle iç içe olmas› da okulun seçilme nedenlerinin ba-
fl›nda geliyor.

Di¤er okullarda son derece uzak ya da korkutucu
görünen dekanl›klar ve rektörlük; Kadir Has Üniversi-
tesi’nin ö¤rencilerinin hiç de uzak olmad›¤› yerler. Za-
ten akademik kadro da üniversitelerdeki e¤itim siste-
minin en büyük sorunlar›n›n iletiflimsizlik ve samimi-
yetsizlik oldu¤unu da bildi¤i için bu konuda oldukça
temkinli. Fakültelerin dekanl›klar›n›n ö¤rencileriyle
yapt›¤› düzenli toplant›lar da ö¤renci ve idare aras›n-
daki samimiyeti pekifltiriyor. Kadir Has Üniversite-
si’nde hiçbir ö¤rencisinin sorunu cevaps›z kalm›yor.

Bu tavr› bir dünya üniversitesinin ayr›lmaz bir par-
ças› olarak gören akademik kadro, ö¤rencilerle her
zaman iletiflimde oldu¤u için de canl›l›¤›ndan ve yeni-
li¤inden hiçbir fley kaybetmiyor, ö¤rencileriyle bera-
ber büyüyüp ilerliyor.

Çocuklar›n›n böyle verimli bir ortamda olabilecek
en iyi flekilde üniversite hayat›n› yaflayabilece¤ini bi-
len anne babalar›n da Kadir Has Üniversitesi hakk›n-
daki düflünceleri oldukça olumlu. Kadir Has Üniversi-
tesi’nin ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m› ile Reklamc›l›k
Bölümleri’nde çocuklar› olan geçen sene de bir di¤er
çocu¤unu Kadir Has Üniversitesi’nden mezun ettirmifl
Hasan Yeflilyurt, çocuklar›n›n üçünün de neden Kadir
Has Üniversitesi’nde ö¤renci oldu¤unu söylerken bu-
nu flu flekilde aç›kl›yor:“Bunun bir sebebi yok, birçok
sebebi var; birinci sebebi özel üniversite olmas›na ra¤-
men maddiyat› ikinci planda tutman›zd›r. ‹kinci ve
üçüncü sebepleri de, üniversitenin e¤itim kariyerinin
yüksek olmas› ve merkezi konumda olmas›, merkezi
konumda bulundu¤u için de ulafl›m›n rahat olmas›.” 

Hasan Yeflilyurt’un en çok etkileyen ise geçti¤imiz
y›l kaybetti¤imiz okulumuzun kurucusu Kadir Has’›n
e¤itime karfl› bak›fl aç›s›. “Beni en çok etkileyen ise,
uzun y›llar yurtd›fl›nda yaflayan biri olarak, ülkemdeki

en önemli sorunlar›ndan baflta olan›n›n e¤itim sorunu
oldu¤unu bilen ve benim gibi düflünen rahmetli kuru-
cunuz Kadir Has Bey’in e¤itime vermifl oldu¤u ve
yapm›fl oldu¤u e¤itim kurumlar›n›n çoklu¤udur.” 

Üç çocu¤unun birini Kadir Has Üniversitesi’nden
mezun etmifl di¤er ikisini de üniversitede okutan Ha-
san Yeflilyurt’un yan› s›ra okuldaki son derece yüksek
olan kardefl say›s› ve onlarla yap›lan röportajlar da
Kadir Has’›n fedakârl›klar› ve eme¤inin bofla gitmedi-
¤ini gösteriyor.

E¤itim felsefesi olarak ö¤rencilerine bir dünya üni-
versitesi kalitesi sunmak isteyen Kadir Has Üniversite-
si, benimsedi¤i ilkeler olan “yüksek ö¤retimde öncü”,
“bilimde ça¤dafl”, “e¤itimde yenilikçi”, “araflt›rmada
at›l›mc› olmak” ilkeleriyle ne kadar paralel gitti¤ini
okulda say›s› son derece yüksek olan kardefl ö¤renci-
lerinin düflüncelerinde de kendini gösteriyor.

Okulun “‹ç Mimarl›k ve Çevre Tasar›m›” ile “En-
düstri Ürünler Tasar›m›” bölümlerinde okumakta olan

ikiz kardefller Murat Petek ve Derya Petek okullar›n›
seçme nedenlerini s›ralarken okulun benimsedi¤i ilke-
lerine yer verirken ayr›ca flunlar› söylüyorlar: “Üniver-
site zaman›na geldi¤imizde istedi¤imiz bölümlere ka-
rar verdik. Akademik kadro için araflt›rmalar yapt›¤›-
m›zda geçmifli bir çok baflar›yla dolu olan hocalar›m›-
z›n, bizim üniversitemizde ve Güzel Sanatlar Fakülte-
si’nde olmas› bizi olumlu yönde etkilemifltir. Kadir Has
Üniversitesi’ni tercih etmemizdeki di¤er bir neden ise,
kay›t döneminde görmüfl oldu¤umuz ilgi ve alakan›n
bölümümüzde okurken de ayn› samimiyetle devam
edece¤inin hissettirilmesi. Geçen iki üç y›l içinde gö-
rüyoruz ki; bu konuda do¤ru bir tercih yapt›k. Birey
olarak gösterilen sayg› ve sevginin yan› s›ra ikiz olarak
da görmüfl oldu¤umuz sayg›, sevgi ve alaka bölümü-
müze ve bunun yan› s›ra okulumuza olan ba¤l›l›¤›m›z›
art›rmaktad›r.”

Kuruldu¤u ilk günden beri yükselen bir grafik çiz-
mekte olan Kadir Has Üniversitesi’nin, ilkelerinin ve
farkl› yönlerinin onu di¤er özel üniversitelerden çok
farkl› bir yere tafl›makta. En önemlisi de bunun ken-
di ö¤rencileri taraf›ndan da takdir edilmesi; Kadir
Has Üniversitesi’ni di¤er üniversitelerden ay›ran as›l
özellik.

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹,
Ö⁄RENC‹LER‹YLE
BERABER...
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> Haber Bilal Bay›nd›r

B itirme projemiz olan More Reliable ARP (Mr. ARP)
afla¤›da e¤lenceli bir üslupla sözü edilen güvenlik aç›-

¤›n› kapatmaktad›r. Bu proje dünyada daha önce çözül-
memifl olan bu aç›¤› kapatmaktad›r. Daha önce çözülme-
yen bu aç›kla hala bilgisayarlar›m›z tehditle karfl› karfl›ya.
Bu aç›¤› afla¤›da en basit haliyle aç›klamaya çal›flaca¤›m. 

Konumuz tam olarak konu bafll›¤›nda oldu¤u gibi.
Esas olarak Man In the Middle diye geçer literatürde.
Neden Man – Monkey de¤iflikli¤i yapt›¤›m›z› yaz›n›n so-
nuna geldi¤inizde anlatabilece¤imizi umuyorum. 

MiM (Man In the Middle) yerel a¤larda bir ata¤a ve-
rilen isimdir. Bu ata¤›n gerçekleflme flekline göre bu isim
verilmifltir. Baflka bir deyiflle iki kifli konuflurken siz araya
girebilir hem de konuflan kifliler fark etmeden aralar›nda
geçenleri duyabilirsiniz. Umar›m bu k›sa aç›klamayla ye-
terince netleflmifltir.

fiimdi gelelim çok derine inmeden bu ata¤› biraz da-
ha anlatmaya. 

Ne demifltik? ‹ki kifli konuflurken araya girmek… Bu
nas›l oluyor. Öncelikle bunu Internet’ten ald›¤›m bir re-
simle ifade edeyim.

Resimde gördü¤ünüz üzere ata¤› yapan alttaki bilgi-
sayard›r. Yan yana bakan iki bilgisayar normal bir flekil-
de konuflmalar›n› sürdürürken atak yapmak isteyen bilgi-
sayar araya girmifl ve konuflmay› flekildeki oklardan da
anlafl›laca¤› üzere kendi üzerinden kiflilere göndermeye
bafllam›flt›r. Bu resimden flu da anlafl›l›yor. Konuflan kifli-
ler hiçbir fley olmuyormufl gibi konuflmalar›na devam
edebiliyorlar çünkü araya biri girdi¤i zaman kesinlikle
fark edilmiyor çünkü konuflma kusursuz bir flekilde de-
vam edebiliyor. Sonuçta iki kiflinin bildi¤i bir s›r olmaktan
ç›k›yor çünkü o iki kiflinin bilmedi¤i bir kiflinin daha ko-
nuflmalar›na ortak oldu¤udur. San›r›m bu yüzden iki kifli-
nin bildi¤i s›r de¤ildir demifller  .

Bu ata¤›n oluflmas›na esas neden olan flu flekilde
aç›klanabilir; ARP (Address Resolution Protocol) isimli
bir protokolümüz var. Bir bilgisayar baflka bilgisayar›n
MAC (Media Access Control) adresini bilmiyorsa bu
protokol arac›l›¤› ile ö¤renebilir. Bu durumda; bu proto-
kol zay›f bir protokol olacak yani cevap olarak gelen
ARP (Reply) paketlerinin nereden geldi¤ini al›c› asla sor-
gulamayacakt›r ve dolay›s› ile bir baflkas› bu ARP

Reply’lar› de¤ifltirebilir. Böylece iki kiflinin aras›na girme-
ye baflarabilir. Sadece araya girmesi yetmiyor. Gelen pa-
ketleri hedefe yönlendirmesi de gerekiyor. E¤er yönlen-
dirmezse sald›r› yapan kifli üzerinde büyük bir paket yü-
kü oluflacakt›r ve “Benim internetim neden yavafllad›!!”
diye s›zlanmaya bafllayacakt›r.

fiimdi bu MiM kurbanlar›n›n bafllar›na neler gelebiliri
konuflal›m. Öncelikle bir kifli araya girdi¤inde fluna emin
olun ki arada ne varsa al›r ve kaydedebilir. Bak›fl aç›m›z›
daha büyüttü¤ümüz zaman, düflünün ki yüzlerce kiflinin
ba¤l› oldu¤u bir Router ile yerel a¤›n aras›na girdi. O za-
man neler olur. ‹nternetteki bütün aktiviteler bu kiflinin
eline geçecektir, ayr›ca VoIP üzerinden yap›lan telefon
görüflmeleri de kolayl›kla ulafl›labilecektir. Yani mail,
msn, flifreler ne varsa art›k bir s›r olmaktan ç›kacakt›r.
Hiç ac›mas› yoktur.

Baflka bir gerçekten de bahsedelim. ARP protokolü-
nün zay›fl›¤›n› fluna benzetelim. Futbol iki aya¤›n› kulla-
narak oynan›r de¤il mi? Mesela baz› futbolcular çok il-
ginç hareketler yapabiliyorlar. Yani ortada iki ayak var ve
hareket kabiliyeti çok fazla tek bir hareket yapmakla kal-
m›yor. Ayn› bu mant›kla ARP Spoofing dedi¤imiz atakla
sadece MiM de¤il, daha çok çeflitli ataklar yap›labilmesi
mümkündür. Ama düflünün ki kulland›¤›m›z sadece o iki
ayak (ARP Spoofing).

Gelelim çözüm yollar›na. Nas›l olurda MiM ataklar›n-
dan korunabiliriz. Bunu çözmesi gereken esas›nda yerel
a¤›n yöneticisidir. Her bilgisayar static ARP tablosu tut-
mas› vs. gibi belli yöntemler var. Asl›nda bu yöntem dü-
flünüldü¤ü kadar iyi bir yöntem de¤il. Çünkü genifl a¤lar-
da tek tek her bilgisayara di¤er bilgisayarlar›n MAC-IP
bilgisini kaydetmek zorunda kal›r›z. Baz› yaz›l›mlardan
söz edebiliriz. Trafi¤in yo¤un oldu¤u bir makineye kurdu-
¤umuzda ARP paketlerinin nas›l dans etti¤ini tespit eder
ve bir gariplik gördü¤ünde yöneticiyi uyar›r. Nas›l bir ga-
riplik? Mesela A kiflisi ben B kiflisiyim diye C’ye gönder-
se sonra ben C kiflisiyim diye B’ye gönderse; yaz›l›m der-
ki, “A kiflisi sen dur bakay›m. Ayn› anda hem B hem de
C nas›l olabiliyorsun ”. Hemen yöneticiyi uyar›r, “A kiflisi
flüpheli gerekeni yap!”. Gerekirse SMS mesaj› bile gönde-
rebilir, çünkü ciddi bir problemle karfl› karfl›yad›r. Kiflile-
rin yerel a¤da özel hayatlar›n› tehdit eden bir durum
oluflmufltur.

fiimdi gelelim faydal› kullan›m alanlar›na. Düflünün ki
anneniz size “yavrucum, kardeflin kiminle konuflu-
yor(msn) bir bak” dedi¤inde annenize konu ile ilgili ra-
porlar göndermek faydal› olabilir. E¤er bu ifl abart›l›rsa
“kim ne yap›yor” gibi bir merak hastal›¤›na dönüflür. Her
bulunulan yerel a¤da insanlar›n ne yapt›¤›n› hangi siteler-
de dolaflt›klar›n›, msn konuflmalar›n›, üyesi olduklar› site-
lerin flifrelerini merak etmeye bafllars›n›z. Man – Monkey
ikilemi bundan kaynaklan›yor. Bu ata¤›n ne oldu¤unu bi-
lin ve korunmay› da bilin. Ben bir yerel a¤da isem mutla-
ka wireshark çal›flt›r›p ARP zehirlemesi olup olmad›¤›n›
bizzat kontrol ederim. Art›k buna da gerek kalmad› çün-
kü bitirme tezimiz olan Mr. ARP bu sorunu kökten çöz-
mektedir. Bize bu f›rsat› sunan üniversitemize teflekkür
ediyoruz. Mr. ARP tüm dünyaya hay›rl› olsun!

Mühendislik Fakültesi Ö¤renci Projesi
Monkey In the Middle vs. Mr. ARP



> Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesinin satranç tak›m›, Türkiye
Üniversite Sporlar› Federasyonu taraf›ndan 24-

30 Nisan 2008 tarihleri aras›nda Marmaris’te düzenle-
nen ve 55 üniversiteden toplam 255 ö¤rencinin kat›l›-
m›yla gerçekleflen bu önemli ve renkli turnuvada Tür-
kiye ikincili¤i kupas›n› kazand›.

B‹R BAfiARI HABER‹ DAHA
Kadir Has Üniversitesi’nin y›l boyunca bünyesin-

deki di¤er tak›mlardan ald›¤› baflar› haberlerine bir ye-
nisi daha eklendi. Kadir Has Üniversitesi’nin satranç
tak›m› üniversiteler aras›nda düzenlenen satranç tur-
nuvas›nda ikincili¤e hak kazand›.

Turnuvada ikinci olan Üniversitenin Satranç Kulü-
bü ö¤rencilerinin e¤itimi, 8 y›ldan beri Ö¤retim Gö-
revlisi Vedat Ali Çetinkaya taraf›ndan verilmektedir.
Turnuvada al›nana dereceler flu flekildedir;

Kadir Has Üniversitesi Satranç Tak›m›, Türkiye
genelinde 255 ö¤renci aras›nda ferdi olarak baflar› de-
receleri flu flekildedir;

1- Deniz Arman
Mühendislik Fakültesi
3. s›n›f
M‹LL‹ SPORCU-
TÜRK‹YE ‹K‹NC‹-
S‹  
2- F›rat Cen-
giz
Mühendislik
Fakültesi 2.
s›n›f
TÜRK‹YE
ONUNCU-
SU
3- Nevzat
Özenmifl
‹letiflim Fakültesi 2.s›n›f
M‹LL‹ SPORCU - TÜRK‹YE KIRKDÖR-
DÜNCÜSÜ 
4- Volkan Reflat Silivri
‹.‹.B.Fakültesi 4. s›n›f 
TÜRK‹YE ALTMIfiB‹R‹NC‹S‹  
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SATRANÇ TAKIMINDAN
GÜZEL HABERLER VAR...



Uygulamal› Beden Dili Semineri 28 Nisan tarihinde
‹ndüs E¤itim ve Dan›flmanl›k kurucusu Sn. Efsun

Yüksel Tunç taraf›ndan Selimpafla Kampusü’nde ya-
p›ld›. Seminerde beden dilinin önemi, beden dilimiz
ile istemli veya istemsiz verdi¤imiz mesajlar ve
mülakatta nas›l olmam›z gerekti¤i uygula-
mal› örneklerle anlat›ld›.  Yaklafl›k 1,5 sa-
at süren seminere kat›l›m ol-
dukça fazlayd›.

26 KAR‹YER MERKEZ‹

MEZUNLAR
DERNE⁄‹
YÖNET‹M‹’NDE
NÖBET
DE⁄‹fi‹M‹
Melih Sakarya baflkanl›¤›nda
sürdürülen Mezunlar Derne¤i
Yönetim Kurulu, çal›flma
sürelerinin dolmas› nedeni ile
yeni mezunlarla yoluna devam
edecek. Bu konuda görev
almak veya görüfl belirtmek
isteyen mezunlar›m›z›n 
Kariyer Merkezi ile iletiflim
kurmas› rica olunur. 

Hande Gülerer
Tel 0212.533 65 32-1216
e-mail handeg@khas.edu.tr

MESLEK SEÇ‹M‹ ve
KAR‹YER PLANLAMASI
SEM‹NER‹
Meslek Seçimi ve Kariyer Planlamas› Semineri 3

Nisan tarihinde Kariyer Planlama ve ‹fl Gelifltir-
me Derne¤i e¤itmenlerinden Hatice Y›ld›ran ve Nesli-
han Serbest taraf›ndan Selimpafla Kampüsü’nde veril-
di. Seminerde CV haz›rlama, mülakatta nelere dikkat
edilmesi gerekti¤i ve meslek seçiminde kiflisel beceri-
lerimizin ve isteklerimizin uyumu üzerine tart›fl›ld›.

UYGULAMALI BEDEN D‹L‹
SEM‹NER‹



27REZAN HAS MÜZES‹

> Gülbin Sö¤ütlüo¤lu
Rezan Has Müzesi Müze Restoratörü

Rezan Has Müzesi olarak, 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayram› kapsam›nda düzenle-

di¤imiz “Atatürk ve Çocuk” adl› foto¤raf sergisi ile
Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdi¤i ve çevresin-
den hiç eksik etmedi¤i çocuklarla olan anlar›ndan
çarp›c› kareler sunuyoruz.

Sergide, Atatürk’ün çok bilinen askeri kimli¤inin
d›fl›nda, çocuklarla birlikte geçirdi¤i sosyal yaflam›n-
dan kesitler sunuluyor.  Atatürk foto¤raflar› deyince
akla ilk gelen isimlerden biri olan Hanri Benazus’un
koleksiyonundan al›nan foto¤raflar›n ço¤unlukta oldu-
¤u sergi kapsam›nda, Atatürk’ün orijinal imzal› foto¤-
raflar› ve imza denemeleri de yer al›yor. 200’ü aflk›n
foto¤raf›n bulundu¤u sergi aç›l›fl›nda Atatürk’ün sevdi-
¤i yiyecekler, mezeler; en çok be¤endi¤i flark›lar eflli-
¤inde sunuldu. Ayn› gün, 4 bin 500 adet foto¤raf› ile
en büyük Atatürk Foto¤raflar› koleksiyonuna sahip
olarak bilinen Hanri Benazus, “Atatürk ve Hümanizm”
adl› bir konferans gerçeklefltirdi. Konferans›n ard›ndan
ço¤u Atatürk ile ilgili 28 adet kitab› yay›nlanm›fl olan
koleksiyoner ve yazar, kitaplar›n› imzalad›.

Aç›l›fl› 25 Nisan 2008 tarihinde, saat 18.30’da, Ka-
dir Has Üniversitesi C Blok Koridoru’nda yap›lan ser-
gi, büyük ilgi görüyor, sergi 25 May›s 2008 tarihine
dek devam edecek.

Birbirinden güzel resimlerinden oluflan sergi, Ata-
türk’ün eflsiz kiflili¤i ile kendini sayd›rm›fl, enerjisi ile
herkesi kendine inand›rm›fl bir lider olmas›n›n yan› s›-
ra, sosyal ve kültürel hayatta da lider oldu¤unu gözler
önüne sermek ad›na gerçeklefltirilmifl bu sergi ile, ge-
lece¤in gençlerine örnek teflkil etmesi amaçlanm›flt›r.

Rezan Has Müzesi’nden 23 Nisan arma¤an›
“ATATÜRK ve ÇOCUK” SERG‹S‹

HANR‹ BENAZUS 
27 Mart 1930 tarihinde ‹zmir' de do¤du. 516 y›ll›k ‹zmir’li bir ailenin ço-

cu¤udur. Tahsilini ‹zmir’de yapt›. ‹zmir Atatürk Lisesi mezunudur. Maddi im-
kâns›zl›klar sebebiyle yüksek tahsilini tamamlayamam›flt›r. 

Uzun y›llar›n› ifl hayat› içinde geçirdikten sonra, 1988 y›l›ndan itibaren
emeklilik yaflam›na geçmifltir. Hanri Benazus’un yaflam›ndaki en önemli an›-
s› 1937 y›l›n›n 9 Ekim tarihinde Ayd›n'›n Ortaklar Beldesinde Atatürk'le kar-
fl›laflmas› ve onun masas›ndaki leblebilerini yemesidir. Atatürk hayran› olan
Benazus, halen Türkiye'nin 4500 adetle en büyük Atatürk Foto¤raflar› kolek-
siyonuna sahiptir. Bu koleksiyondan 3500 adetlik foto¤raflar›n›, Ankara,
Çankaya Köflkünde kurulmakta olan Atatürk Müzesine hediye etmifltir. 

Uzun y›llard›r "‹nsan", "Yak›n Tarihimiz" ve "Atatürkçülük" konusun-
da kitaplar yazmakta, konferanslar vermekte, sergiler açmaktad›r. Halen bu
etkinliklerini Türkiye çap›nda birçok okul, Üniversite, dernekler kademesin-
de devam etmektedir. 

fiu ana kadar 28 adet kitab› yay›nlanm›flt›r. 

Türkiye uzun y›llar savaflm›fl
bir ülkeydi. Tafl tafl üstünde

kalmam›flt›. Ülkenin imar›
için gerekli sermaye biriki-
mi son derece s›n›rl›yd›. O

nedenle ülkeyi uzun vadede
gelifltirecek ve mali

olanaklar› zorlamayacak bir
kalk›nma stratejisi 

benimsemek gerekiyordu.
Bu da e¤itimdi. Atatürk

yar›n›n Türkiyesi’nin e¤itim
yoluyla gerçekleflece¤i

kan›s›ndayd›.   

Türkiye, on y›l› aflk›n
savafllar boyunca genç 
neslini yitirmiflti.
Cumhuriyet kuruldu¤unda
okuryazar oran› son derece
düflüktü. E¤itimli insan 
sermayesi ülkenin
gelece¤inin güvencesini
oluflturacakt›. Bu nedenle
Atatürk yüksek ö¤renime
önem verdi. 1933’te ‹stanbul
Üniversitesi reformu ile
yepyeni bir üniversite
anlay›fl do¤du.  

Çocuk, Atatürk için yaflam
ve neflenin ta kendisiydi.

Yaflam› onda bulmak, 
mutlulu¤u onla yaflamak ay-
r› bir zevkti.  Çocuk sevgisi

yurt sevgisiyle bütünlendi¤i
oranda insan toplumsallafl›-

yordu; gelece¤e umutla 
bakabiliyordu. Atatürk’ün

çocuklara gösterdi¤i sevgi
iflte bu gerçekten 
kaynaklan›yordu



28 GÜNDEM

> Haber Haluk Çak›r (Pusula Akademisi)

1 Haziran 2008 Newsweek, ‹slam'›n yeni vizyonunda
en iddial› çal›flma oldu¤unu belirtti¤i Türkiye ana-
lizinde, ‹slam dünyas›nda Usame Bin Ladin'in ra-
dikalizmini reddeden "yeni bir vizyon"un flekillen-
mekte oldu¤u, bu yöndeki çabalarda Türkiye'nin
çok önemli bir rol oynad›¤› vurgulad›. Newsweek
dergisi, "Entelektüel ve teolojik olarak en iddial›
çal›flmalar›n büyük bir k›sm›, merkezi Ankara'da
olan bir grup bilginler taraf›ndan yap›l›yor" diye

yazd›.

2 Haziran 2008 Banker Kastelli" olarak
bilinen Abidin Cevher Özden, Kad›-
köy'deki iflyerinde silahla intihar etti.
Kastelli, olay yerinde hayat›n› kaybetti.

3 Haziran 2008 TBMM Genel Kurulun-
da, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'›n
dinlenildi¤i iddias›yla ilgili olarak AKP'li
milletvekilleri taraf›ndan verilen araflt›r-
ma önergesi görüflüldü. Konuyla ilgili
TBMM'de bir Araflt›rma Komisyonu ku-
rulmas›na karar  verildi.

4 Haziran 2008 ABD'de befl ayd›r devam eden önse-
çim sürecinin sonunda senatör Barack Obama,
Demokrat Partinin kas›mda yap›lacak baflkanl›k
seçimindeki adayl›¤›n› garantilemesine yetecek
delege say›s›na ulaflarak zaferini ilan etti.

5 Haziran 2008 Anayasa Mahkemesi heyeti, 6 saat sü-
ren müzakere sonras›, baflörtüsünün üniversiteler-
de serbest b›rak›lmas›na iliflkin anayasa de¤iflikli¤i-
ni iptal etti ve yürürlü¤ünü durdurdu.

6 Haziran 2008 Cumhurbaflkan› Vekili ve TBMM Bafl-
kan› Köksal Toptan 5766 say›l› “Amme Alacakla-
r›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Ka-
nunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”u
onaylad›.

7 Haziran 2008 Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s› Ab-
durrahman Yalç›nkaya'ya suikast yap›laca¤› ihba-
r›nda bulunan bir kifli, elektronik takip sonucunda
K›r›kkale'de yakaland›. Bir oto kiralama flirketin-
den ''intikam almak amac›yla ihbarda bulundu¤u''
ve ''akli dengesinin yerinde olmad›¤›'' belirtilen fla-
h›s serbest b›rak›ld›.

8 Haziran 2008 Dünya Göz Hastanesi'nin düzenledi¤i
"1'inci Biyonik Göz Sempozyumu"na kat›lan Ja-
ponya Tohoku Üniversitesi'nden Prof. Dr. Makoto
Tamai, görme engelli tavflanlar›n gözlerine nakle-
dilen sa¤l›kl› genlerle görme oranlar›nda art›fl sa¤-
land›¤›n› söyledi. Yak›n zamanda gen naklinin in-
sanlarda da denenece¤i belirtildi.

9 Haziran 2008 Vak›f Gureba Hastanesi kalp-damar
cerrahlar›ndan Dr. Yusuf Kalko, komadaki Azeri
bürokrat› özel jetle Bakü'ye giderek kurtard›. Azeri
yetkililer, Türk iflçi ve ifladamlar›n› vergi art›r›m›n-
dan muaf tuttucakalr›n› aç›klad›.

10 Haziran 2008 Maliye Bakan› Kemal Unak›tan, vergi
borcu nedeniyle araçlar›n ba¤lanmayaca¤›n› bil-
dirdi. Bakan Unak›tan, yapt›¤› yaz›l› aç›klamada,
motorlu tafl›tlar vergisi ödenmemifl tafl›tlar›n fenni
muayenelerini yapt›rmamalar› yönündeki s›k›nt›la-
r›n giderildi¤ini kaydetti.

11 Haziran 2008 Dünya Bankas›, "2008 Küresel Kalk›n-
ma Finans Raporu"nda 2008 y›l›n›n "zorlu" bir y›l
olarak flekillendi¤ini belirtirken, kalk›nmakta olan
ülkelerde 2007 y›l›nda 7.8 olan büyüme oran›n›n,
bu y›lda 6.5'e yavafllayaca¤›, risklerin artaca¤› uya-
r›s› yapt›.

12 Haziran 2008 Belçika'da bir kad›n hastan›n ola¤an
ameliyat› s›ras›nda, tesadüfen yumurtlama an› ilk
kez görüntülendi. Yumurtlama an› kad›n hastal›k-
lar› uzman› Dr. Jacques Donnez'in bir hastas›na
rahim ameliyat› yapt›¤› s›rada filme al›nd›. 

13 Haziran 2008 Ankara Numune Hastanesi'nde, iki
doktor kene ›s›rmas› flikayetiyle hastaneye baflvu-
ran bir hastaya müdahale ederken K›r›m Kongo
Kanamal› Atefli Hastal›¤›'na yakaland›.

14 Haziran 2008 Japonya'da Richter ölçe¤ine göre 7,2
büyüklü¤ünde deprem meydan geldi. Japon yetki-
lileri, depremde 6 kiflinin öldü¤ünü, 12 kiflinin ka-
y›p oldu¤unu ve 100 kadar kiflinin yaraland›¤›n›
aç›klad›.

15 Haziran 2008 Avrupa Futbol fiampiyonas›'nda Tür-
kiye, 2-0 geriye düfltü¤ü maçta  Çek Cumhuriye-
ti'ni son 15 dakikada att›¤› 3 golle  yenerek çeyrek
finale yükseldi.

PUSULA’DAN HABERLER HAZ‹RAN 2008

Abidin
Cevher Özden



16 Haziran 2008 AKP Genel Baflkan Yard›mc›s› Den-
gir Mir Mehmet F›rat ve Grup Baflkan Vekili Sa-
dullah Ergin, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›nca
aç›lan kapatma davas›na iliflkin olarak esas hak-
k›ndaki savunmas›n› Anayasa Mahkemesi'ne sun-
du.

17 Haziran 2008 D›fliflleri Bakan› ve Bafl Müzakereci
Ali Babacan'›n kat›l›m›yla Lüksemburg'da yap›lan
Türkiye-AB Hükümetleraras Konferans'ta "fiirket-
ler Hukuku" ve "Fikri Mülkiyet Hukuku" olmak
üzere, iki bafll›k daha müzakereye aç›ld›.

18 Haziran 2008 ABD Demokrat baflkan aday› Obama,
Ermeni iddialar›n› destekleyece¤ini aç›klad›. Oba-
ma, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) ad-
l› kuruluflun yöneticisi Ken Hachikian'a gönderdi¤i
mektupta, 1915 olaylar›na iliflkin Ermeni görüflünü
paylaflt›¤›n› bildirdi.

19 Haziran 2008 ÖSS'de baraj puanlar› düflürüldü.
YÖK, ön lisans ve aç›k ö¤retim için ÖSS taban pu-
an›n› 145, lisans programlar› için ise 165 olarak ye-
niden belirledi.

20 Haziran 2008 EURO 2008 çeyrek final mac›nda,
H›rvatistan karfl›s›nda 119. dakikada yedi¤i gole
120. dakikada Semih’in att›¤› golle cevap veren
Türkiye,  penalt›lara giden maç sonras›nda, H›rva-
tistan’› eleyerek tarihinde ilk kez yar› finale yüksel-
di.

21 Haziran 2008 NASA'n›n Mars'a gönderdi¤i uzay
arac› Phoenix, k›z›l gezegenin yüzeyinde buz bul-
du. Dünyaya en yak›n mesafedeki bu gezegende
su ve yaflam izi arayan arac›n yapt›¤› keflif, büyük
bir baflar› olarak de¤erlendirildi.

22 Haziran 2008 New York Times, AKP hakk›ndaki
kapatma davas›n› de¤erlendirdi¤i haberinde Tür-
kiye'de elit kesimle halk aras›nda bir "s›n›f" ayr›l›¤›-
n›n bulundu¤u iddias›na da yer verirken, AKP'nin
kitleleri temsil etti¤ini yazd›.

23 Haziran 2008 Filipinler’de meydana gelen Fengflen
tayfununda yaklafl›k 600 kifli öldü. Saatteki h›z› 110
kilometreye ulaflan tayfun s›ras›nda batan feribot-
ta ise yaklafl›k 800 kifli hayat›n› kaybetti.

24 Haziran 2008 TBMM Genel Kurulunda, Baflar›l›
Sporculara Ayl›k Ba¤lanmas› ve Devlet Sporcusu
Unvan› Verilmesi Hakk›nda Kanun Teklifi kabul
edilerek, yasalaflt›. Avrupa fiampiyonalar›nda final
oynayan Milli Tak›m sporcular›na, olimpiyat
oyunlar› veya dünya flampiyonlar›nda dereceye
giren sporcular ile teknik direktör ve antrenörlere,
''devlet sporcusu'' unvan› verilecek.

25 Haziran 2008 Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an,
Güneydo¤u Anadolu Projesi’nin 2012 y›l›na kadar
tamamlanaca¤›n›. GAP eylem plan› ile 3.5 milyon
kifliye ifl imkan› sa¤lanaca¤›n› söyledi.

26 Haziran 2008 Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Belçikal› üye Luc
Van den Brande taraf›ndan haz›rlanan "Türkiye'de
demokratik kurumlar›n iflleyifli" konulu taslak ra-
por ve buna ba¤l› karar tasar›s›n› kabul etti.

27 Haziran 2008 Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 1998,
2004, 2005 ve 2006 y›l› hesaplar›nda ''usulsüzlük''
belirledi. Yüksek mahkeme, parti yöneticileri hak-
k›nda Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na suç du-
yurusunda bulunulmas›na karar verdi.

28 Haziran 2008 ABD'li bilim adamlar›, Kuzey Kut-
bu'ndaki bütün buzullar›n bu yaz eriyece¤ini ve bu-
nun tarihte bir ilk olaca¤›n› aç›klad›.

29 Haziran 2008 Kas›m 2006'dan beri yenilgi yüzü
görmeyen, 21 maçt›r devrilmeyen ‹spanya, Avru-
pa Futbol fiampiyonalar› tarihinde 1972, 1976,
1980, 1992, 1996'dan sonra 6. kez finale uzanarak
Almanya'y› Viyana'da oynanan finalde 1-0 yene-
rek Avrupa fiampiyonu oldu.

30 Haziran 2008 Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›-
¤› ile Türk Eczac›lar Birli¤i (TEB) aras›ndaki 2008
y›l› ilaç al›m protokolü görüflmeleri olumlu sonuç-
land›. Kamunun üreticilerden ald›¤› indirimin ecza-
c›lar üzerinden kesilmemesi kararlaflt›r›ld›.

29



> Haber Bilal Bay›nd›r

2005y›l›nda bafllatt›¤›m›z Biliflim Güvenli¤i
Kulübü - B‹GUK, üç senedir hedeflerine

emin ad›mlarla ilerlemektedir. Kulübün vizyonu, gü-
venli¤in önemini kavrayarak mezun olacak mühendis-
ler yetiflmesine katk›da bulunmakt›r. Seminerlerimize
gösterilen yo¤un ilgi ve baz› mezunlar›m›z›n güvenlik
üzerine yüksek lisans yapmak istemesi gibi bize gelen
geri bildirimler bu hedefe ulaflmaya yak›n oldu¤umu-
zun birer göstergesidir. Bunun d›fl›nda  flu an üniversi-
temizde e¤itimine devam eden 2., 3., 4. s›n›flarda ar-
kadafllar›m›z heyecan ile güvenlik alan›nda uzmanlafl-
mak istedikleri hakk›nda sohbetlerimiz oluyor.  

Güvenlik alan›nda ülkemizde çok ciddi say›da bil-

gili insana ihtiyaç var. Bugün Internet üzerinden kifli-
lerin kredi kart› bilgileri rahatl›kla çal›nabilmektedir.
Çok yak›nda yasal zorunluluklar aras›nda devlet, ban-
ka kurabilmesi için belli biliflim güvenli¤i standartlar›-
na sahip olmas› istenecek duruma gelece¤iz. Bu yeni
istihdam alan›nda yeni giriflimcilere ihtiyaç var. Bilgi,
tecrübe, liderlik, verimli ve çok çal›flmak ve ifl eti¤i ile
bu alanda lider olabilecek mezunlar›m›z aras›nda ku-
lüp üyelerimiz ön s›ralarda yer almaktad›r. Sizi de bu
ideali paylaflmaya davet ediyoruz. 

Mezun olan arkadafllar›m›z kulübümüzü bizden
daha iyi yerlere getirecek ve bir KHAS kulübü olmak-
la kalmay›p dünya kulübü yapacak olan yeni arkadafl-
lar›m›z› heyecanla bekliyor. Hedefimiz “Güvenlik ala-
n›nda bilgili mühendislerin yetiflmesine katk›da bulun-
mak”.

B‹GUK olarak üniversitemizin bilimle en içli d›fll›,
en sosyal ve en pro-aktif kulübü olmaktan gurur duyu-
yoruz. Bu sene yeni bir uygulamaya geçtik. Kendi ilgi
alan›nda kendini yetifltirmifl ö¤renci arkadafllardan se-
miner yapmalar›n› rica ettik. Hem dinleyiciler ö¤ren-
diler hem de konuflmac› arkadafllar›m›z kendilerini ge-
lifltirme f›rsat› yakalad›lar. 

Her sene kulübümüze ilginç bir sosyal aktivite ek-
leyerek üyelerimizin sene içindeki stresini al›p, sosyal
bir ba¤ kurmay› hedefledik. Bunlardan ilki iki sene ön-
ce bafllatt›¤›m›z Dijital Kuflla Bir Gece organizasyonu-
dur. Dördüncü kattaki okuma salonunu bir dijital oyun
merkezine çevirip sabaha kadar oyun oynuyoruz. ‹kin-
cisi bu sene bafllatt›¤›m›z ve seneye lige çevirmeyi dü-
flündü¤ümüz B‹GUKCUP. Nefes kesen bir futbol tur-
nuvas›… Bu sene 20 tak›m ve 100 oyuncu ile müthifl
bir kat›l›m gerçekleflti. Seneye B‹GUKLEAGUE’de
görüflmek üzere…

30 Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹

‹flte bu sene yapt›¤›m›z aktivitelerimiz
3 Ocak 2008 Hackshow Bilal BAYINDIR, mezun

27-28 fiubat 2008 Dreamweaver ile web site tasar›m› fiükrü ÇAKMAK, ö¤renci
12-13 Mart 2008 Java Uygulamalar› M. fierif DALGIÇ, mezun

20 Mart 2008 Ruby Baki ATMACA, ö¤renci
9 Nisan 2008 CSS  (Deniz TURHAN, ö¤renci)

16 Nisan 2008 The power to serve: FreeBSD EnderUNIX 
25 Nisan 2008 Dijital Kuflla Bir Gece
2 May›s 2008 Biliflim Güvenli¤i Ayhan Turhan (ALCATEL) 

12 Nisan-15 May›s 2008 B‹GUKCUP 08   Futbol Turnuvas› 

Araflt›rma gruplar›m›z:
Güncel Teknolojiler Toplulu¤u: Güncel teknolojilerin araflt›r›l›p tan›t›ld›¤› B‹GUK toplulu¤udur.
B‹GUK OGGU(Ö¤ren, Gelifl, Gelifltir, Uygula): Yaz›l›m üzerine araflt›rma toplulu¤udur.

Yakt›¤›m›z meflalenin ateflini var gücü ile kuvvetlendirdi¤i için baflkan›m›z Tuncay Uzun’a tüm
üyelerimiz ad›na teflekkürlerimi sunuyorum.

Biliflim Güvenli¤i Kulübü’nün hedefi:

GÜVENL‹K ALANINDA B‹LG‹L‹ MÜHEND‹SLER‹N
YET‹fiMES‹NE KATKIDA BULUNMAK...

Biliflim Güvenli¤i Kulübü’nün hedefi:

GÜVENL‹K ALANINDA B‹LG‹L‹ MÜHEND‹SLER‹N
YET‹fiMES‹NE KATKIDA BULUNMAK...



> Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri, merhum ifl
adam› ve hay›rsever kurucular›n›, “Kadir Has’›n

Evlatlar› Erciyes’in Zirvesinde” etkinli¤iyle Erciyes
da¤›n›n zirvesinde yapt›klar› etkinlikle and›. 3900
metredeki zirve t›rman›fl›ndan dönen da¤c›lar daha
sonra Kayseri’de merhumun ad›n› tafl›yan Kent
müzesini gezip, büstü önünde anma töreni yapt›.

Aralar›nda 3 bayan da¤c›n›n da bulundu¤u 14
kiflilik ekip zirveye do¤ru t›rman›fla geçti. Ekip, 3900
metre yüksekli¤indeki zirveye ulafl›p, burada pankart
aç›p, merhum hay›rseveri and›. 

MERHUMUN RUHUNU fiAD ETT‹K
Kadir Has Üniversitesi Spor ve Sa¤l›k Daire

Baflkan› Celal K›l›ç, “Kadir Has’›, Erciyes Da¤›’na
yapt›¤›m›z t›rman›flla and›k. Kadir Has’›n evlatlar›
Erciyes’in zirvesinde”ad›yla bafllatt›¤›m›z etkinlikle
merhumun ruhunu flad ettik”dedi. Erciyes etkinli¤ine
Celal K›l›ç, Hikmet Baflk›r, Borga Duruk, Ali Baflov,
P›nar Baflov, Ç›nar Narter, Zeki Aya¤,Özgür Köseo¤lu,
Tahsin Demir, P›nar Çelen, Damla Büyükonat, Remzi
Y›lmaz ve Ali Özcan kat›ld›.
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KAD‹R HAS’IN EVLÂTLARI 2. KEZ ERC‹YES’TE

ÜN‹VERS‹TEMZ‹N DE⁄ERL‹ MENSUPLARINA DUYURU 
Üniversitemizin Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Kulübü üyelerinden oluflan on üç mensubumuzun,
10–13 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda Kayseri Erciyes Da¤›n›n zirvesine t›rmanarak, Ülkemizin
bu en yüksek noktalar›ndan birisine Türk Bayra¤› ile Kadir Has Üniversitemizin flamas›n›
dikmifllerdir.
Üniversitemizin 2008 y›l› bahar dönemi etkinlikleri çerçevesinde organize edilen bu
t›rman›fl›n, profosyenel da¤c›lar›n rehberli¤inde baflar› ile gerçeklefltirilmifltir.
Üniversitemizin kurucusu merhum Kadir Has Beyefendi’nin de memleketi olan Kayseri’de
böylesine anlaml› etkinli¤in düzenlenmesi ve da¤c›l›k ekibi mensuplar›m›z›n ellerinde Türk
Bayra¤›n›n yan› s›ra merhum Kadir Has’›n foto¤raf›, Üniversitemizin flamas› ve “ Kadir Has’›n
Evlatlar› 2. kez Erciyes’in Zirvesinde” yaz›l› bez afiflle flehir merkezinden 3916 metre yüksek-
likteki zirveye ulaflmalar› ve bu konudaki haberlerin 15 Temmuz 2008 tarihli Hürriyet
Gazetesinin Anadolu sayfas›nda yer almas›, bizler için gurur vesilesi olmufltur.
Bu vesile ile Üniversitemizin Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Kulübü mensuplar›n› candan kutluyor
ve onlar›n bu baflar›lar›nda katk›lar› bulunan e¤itmen ve yöneticilerine teflekkür ediyorum.
Üniversite olarak hepsiyle gurur duyuyorum ve baflar›lar›n›n devam›n› diliyorum. 

Prof. Dr. Yücel YILMAZ 
Kadir Has Üniversitesi Rektörü

SPOR



> Haber Ebru Mutlu

2007-2008 E¤itim Döneminde beflinci y›l›n›
dolduran Kadir Has Üniversitesi Tiyatro

Toplulu¤u - KHASTT, yaz döneminde de tiyatroyla iç
içe olmay› hedefliyor…

2002 y›l›nda bir grup ‹ktisat bölümü ö¤rencisinin
çabalar›yla kurulan Kadir Has Üniversitesi Tiyatro
Toplulu¤u - KHASTT beflinci senesine bafllarken Ka-
dir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’›n
da kat›ld›¤› büyük bir tan›t›m toplant›s› düzenledi. Bu
tan›t›m toplant›s›nda toplulu¤un flimdiye kadar hangi
aflamalardan geçti¤i ve toplulu¤un kurulufl esaslar›n›
anlatan topluluk, haz›rlad›¤› videolarla eski üyelere
duygulu anlar yaflat›rken yeni kat›lacak üyeleri de top-
lulu¤a girme konusunda heveslendirdi.

Tan›t›m toplant›s›n›n yan› s›ra geleneksel tan›t›m
çad›r›n› da kuran topluluk, önceki y›llarda sergiledi¤i
oyunlar›n foto¤raflar› ve kostümlerini sergiledi. Bu ta-
n›t›m çad›r›yla üniversitenin ö¤rencilerinin ilgisini çe-
ken topluluk, beflinci y›l›nda olmas›na karfl›n flimdiden
ne kadar sa¤lam temeller üzeri-
ne infla edildi¤ini gösteriyordu.

‹lk toplant›larda KHASTT
’nin yap›s›n› ve yönetiflimle na-
s›l ilerledi¤ini gösteren topluluk,
e¤itim çal›flmalar›nda yeni üye-
leriyle daha da güçlendi. Bu ça-
l›flmalarda ses, diksiyon ve be-
den hakimiyeti üzerine çal›fl›r-
ken bir yandan da yap›lan kendi-
ne güven al›flt›rmalar› ve do¤aç-
lamalarla da eski ve yeni üyele-
rin birbiriyle kaynaflmas› ve top-
luluk içerisinde birli¤in sa¤lan-
mas› oluflturulmaya çal›fl›ld›.

“YARATIK” NASIL OLUfiTU...
E¤itim çal›flmalar›ndan son-

ra oyun seçimine giden toplu-
luk k›sa bir sürede oyun okuma
döngüsüne giren topluluk, oku-
nan oyunlar›n hepsi son de-
rece iyi ve toplulu¤u ileriye
götürecek eserler olmas›na
ra¤men; hiçbir oyunun tecrü-
besiz yeni üyeler için iyi bir
e¤itim çal›flmas› olacak nite-
likte olmad›¤›ndan farkl› bir
yol denedi. 

Y›llar›n getirdi¤i birikimin

içine tüm üyelerin kendi yarat›c›l›klar›n› da katmas›yla
KHASTT kendisi bir oyun yazd› “Yarat›k”. ‹lk kez 18
Aral›k 2007’de sergiledi¤imiz “Yarat›k” yeni üyelerin
tam da ihtiyac› oldu¤u türden bir kurguya sahipti.
Ama tabii bu çok da kolay olmad›.

Baflta yap›lan e¤itim çal›flmalar›ndan sonra “Yara-
t›k” oyunun çal›fl›lmaya bafllanmas›yla, özellikle yeni
üyeler, tiyatronun disiplin gerektiren zor yönüyle kar-
fl›laflt›lar. Bu konuda yeni üyelerden Ezgi Su Acar kar-
fl›laflt›klar› durumla ilgili flunlar› söyledi: “Toplulu¤un
ilk haftalar›nda genelde daha çok e¤lenip daha az ça-
l›fl›yorduk. Bu da yeni gelen bizler için keyifli bir süreç-
ti. Ama oyunun seçimiyle beraber tiyatronun ne kadar
ciddiye al›nmas› gerekti¤ini fark ettik. Bu süreçte yeni
gelen üyeler aras›ndan ayr›lanlar oldu; sonuçta çok
yoruluyorduk. Ayr›lan üyelerin kaç›rd›¤› nokta ise; çok
yorulman›n yan› s›ra yaflanm›fl anlar listemize de çok
fley katt›¤›m›zd›.”.

Çal›flmalar›n ciddileflmesiyle beraber “Üniversite
Tiyatrosu” anlay›fl›na sahip KHASTT kendi içerisinde-
ki birimlerini de oluflturdu. Kostüm ve aksesuarlar›n

belirlenmesiyle “Yarat›k” renk ka-
zan›rken, müziklerin belirlenme-
siyle de derinli¤i artt›. Bir yandan
da oyunun sahneye konma zama-
n›n›n yaklaflmas›ndan dolay› bü-
tün birimlerin çal›flma temposu
artmaya bafllad› ve iflleri oldukça
yo¤unlaflm›flt›. 

Hafta içi Sal› ve Perflembe
akflamlar› çal›flmalarda oyunun
ayr›nt›lar›yla u¤rafl›l›yor, Cumar-
tesi günleri ise oyunun genel
tekrarlar› al›n›yordu.

Oyun gününe birkaç gün ka-
la oyunun sahnelenece¤i Haliç
Salonu hummal› bir çal›flmayla
Haliç Sahnesi haline gelmeye
bafllad›. Salonu tiyatro sahnesi-
ne getirmek için perdeler as›ld›,
›fl›klara filtreler tak›ld›. Gerekti-
¤inde sahne üzerinde küçük hile-
lere baflvuruldu. Bunlar gerçekle-
flirken sahnede kullan›lmak üzere

çeflitli makyaj tekniklerine baflvu-
ruldu. Bunun için de sab›rl› üyelerin
yüzlerinde makyajlar tek tek dene-
niyordu. Kalan günlerin yerini saat-
ler al›rken özellikle yeni üyelerin
heyecan› gittikçe art›yordu. Eski
üyelerin heyecan› ise daha az sa-
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Tiyatroyla dolu bir y›l› u¤urlarken...

KHASTT, KEND‹ YAZDI⁄I OYUNLA
Y‹NE EN ‹Y‹ OLMA GURURUNU YAfiADI...



y›lmazd›, çünkü sadece onlar›n eme¤inden oluflan bir
oyun sergilenecekti.

18 Aral›k’ta saat 17:30’a yaklafl›rken son aflama
olan makyaj yap›m›na gelindi¤inde heyecan doruk-
tayd›. Yeni üyeler heyecanlar›n› saklayamazken daha
deneyimli üyeler ise onlar› rahatlatmaya çal›flarak
kendi heyecanlar›n› gizliyordu.

Art›k oyunun ilk sahnesinde oynayacak oyuncula-
r›n sahneye ç›kma zaman› gelmiflti. ‹lk ç›kacak oyun-
cular kostümlerini giyip izleyiciler salona girmeden
önce sahneye ç›k›p oynamaya bafllayacaklar; böylelik-
le izleyicilerin ilgilerini bafltan canl› tutacaklard›. Sah-
nedeki ilk oyuncular›n bölümünün bitmesiyle kuliste
heyecan›n yerini oyun telafl› almaya bafllad›. Arkadaki
oyuncular, sahneden kulise gelen arkadafllar›na k›ya-
fetlerini verip sahneye kofluyor; bir yandan da art›k ra-
hatlaman›n verdi¤i sevinci yüzlerine yans›tmamaya
çal›fl›yorlard›. 

Oyun bittikten sonra fuaye bafllay›nca oyuncular
onca çaban›n meyvesinin ne kadar güzel oldu¤unu
anlad›lar. Oyuna dair elefltiriler ço¤unlukla iyi ve
olumluydu. “Yarat›k”, sonras›nda al›nan bu fuayeyle
ilk aflamas›n› tamamlam›fl oldu. Fuaye s›ras›nda al›-
nan elefltirilerden dersler ç›kart›ld›.

Üniversitenin ara tatili toplulu¤u çal›flmaktan al›-
koymad›. Bu dönemde yeni oyun aray›fl›na giren
KHASTT, yeniden bir okuma döngüsü bafllat›rken ye-
ni dönem e¤itim çal›flmalar›n› da planlamaya bafllad›.
Bu okuma döngüsü sonunda yeni dönemde çal›fl›la-
cak oyun olarak Yakovos Kambanellis’in “Savafl Ba-
ba”s› seçildi.Yeni dönem ilk dönemden çok daha yo-
¤un geçecekti.

Bundan sonra KHASTT’yi daha e¤lenceli bir dö-
nem bekliyordu, yani “Yarat›k”› tekrar tekrar oynay›p
oyunlar›n› yaflat›rken bir yandan da üniversite d›fl›n-
dan seyircilere ulaflmak için çal›flmalara baflland›. Bu-
nun için di¤er üniversitelerle de iletiflime geçen toplu-
luk, “Sosyal Sorumluluk Projesi” kapsam›nda “Yara-
t›k”› Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bi-
letli oynad›ktan sonra ald›klar› fuayeyle oyunlar›n›n
her oynay›flta yeniden büyüyüp geliflti¤ini görmüfl ol-
dular. 

Bu oyundan kazan›lan para sosyal sorumluluk pro-
jeleri havuzunda kitap yard›m kampanyas›nda kulla-
n›lmak üzere devredildi.

Ara tatilde oyun okuma döngüsü sonunda yeni
dönem oyunu olarak seçilen Yakovos Kambanel-
lis’in oyunu “Savafl Baba”n›n çal›flmalar›na bafllan›r-
ken bir yandan da ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Bafl-
kenti projelerinin ilki olan “‹stanbul Üniversiteleri Ti-
yatro fienli¤i” için çal›flmalara baflland›. Bu flenlik
kapsam›nda topluluk baflka üniversitelerde sahne
al›rken ayn› zamanda di¤er ‹stanbul üniversitelerini
de okullar›nda a¤›rlay›p üniversiteler aras› iletiflimi
kuvvetlendirecekti.

Oldukça verimli ve e¤lenceli geçen “‹stanbul Üni-
versiteleri Tiyatro fienli¤i” sonunda topluluk her sene
geleneksel olarak gerçeklefltirdi¤i turne haz›rl›klar›na

bafllad›. Her sene oldu¤u gibi bu sene de turne yerleri
olarak Bursa ve ‹zmir’i belirleyen KHASTT, turnede
mümkün oldu¤unca çok oyun izleyip di¤er üniversite-
lerin tiyatro topluluklar›yla da kaynaflarak tiyatroyla
dolu zaman geçirdiler. Böylece di¤er üniversitelerin ti-
yatro topluluklar›yla iletiflime geçip karfl›l›kl› bilgi al›fl
veriflini sa¤lamak hedefi gerçekleflmifl oldu.

Geri döndükten sonra verilmesi gereken önemli
bir karar vard›: yeni dönem oyunu olarak seçilen Sa-
vafl Baba’n›n çok da iyi gitmeyen süreciyle ilgili neler
yap›lmas› gerekti¤ine karar vermek. Turne öncesinde
de bu konuyu tart›flan topluluk, turne sonras›nda bu
konuyu ayr›nt›l› olarak ele ald›.Savafl Baba’n›n drama-
turjik sürecini mümkün oldu¤unca ayr›nt›l› olarak ele
ald›ktan sonra gerekirse 2008-2009 dönemi için, Sa-
vafl Baba’y› oynanacak bir oyun olarak görmeye karar
veren topluluk,bu zor verilen karardan sonra neler ya-
p›lmas› gerekti¤ini tart›flt›.

ÇALIfiMANIN SONUCUNDA ÖDÜL...
KHASTT için geleneksel hale gelmifl Tar›k Zafer

Tunaya Kültür Merkezi’nde son kez “Yarat›k”›n sahne-
lenmesine karar verildi. Kuruldu¤undan bu yana Tar›k
Zafer Tunaya’da son oyununu oynam›fl topluluk, bu
gelene¤inden vazgeçmemeye karar verip Tar›k Zafer
Tunaya’da “Yarat›k”› oynamak için müracaat edip ve
gerçeklefltirilecek olan yar›flmaya kat›ld›.

11 Haziran 2008’de “Yarat›k”› son kez oynam›fl
olan topluluk yar›flma ve oyun sonras› al›nan fuayede
de olumlu tepkiler ald›. Geçen sene yine Tar›k Zafer
Tunaya Kültür Merkezi’nde oynad›¤› Alfred Jarry’nin
oyunu “Übü Baba” ile “En ‹yi Erkek Oyuncu”,”En ‹yi
Kad›n Oyuncu” ve “En ‹yi Reji” ödüllerini kazanan
KHASTT, bu sene de Tar›k Zafer Tunaya’da kendisin-
den oldukça bahsettirerek “En ‹yi Reji” ödülünü ald›. 

Bu baflar›y› hep birlikte özverili çal›flmalar›na
borçlu oldu¤umuz arkadafllar›m›z› bir kere daha al-
k›fll›yoruz… 

33



34 ETK‹NL‹K

> Haber Ufuk Ergin

Khasfest the Carnaval bu y›l müzi¤in temel
motivasyon oluflturdu¤u bir üniversite festi-

vali olman›n ötesinde, 2 gün boyunca yaklafl›k
6000 kiflinin kat›ld›¤›, ad›ndan her koflulda iddial›
bir flekilde söz ettiren tamamen e¤lence odakl›,
her y›l farkl› bir konsepti olan, bambaflka bir üni-
versite festivali oldu.  Khasfest the Carnaval’ ›n
bu y›l tek bir hedefi e¤lendirmekti.

Burn ana sponsorlu¤unda, Uni Socia Club or-
ganizasyonu,  Kadir Has Üniversitesi Ö¤renci
Konseyi ve Ö¤renci Kulüpleri deste¤iyle yap›lan
festival, bu y›l tarz›na biraz marjinallik ekleyerek,
müzikal vizyonunu genifl tutarak uluslararas› mü-
zik piyasas›ndaki güncelli¤i yakalad›. Khasfest
the Carnaval konseptiyle festivalde e¤lenceyi zir-
veye tafl›d›.

Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampusu
y›llard›r pek çok ünlü ismin konserine ve unutul-
maz Khasfest e¤lencelerine ev sahipli¤i yapt›. 

Selimpafla Kampusü ‹stanbul’dan yaklafl›k 60
km uzakl›kta 120.000 m2 lik bir arazi üzerine ku-
rulu ve Marmara Denizi’ne s›f›r bir sahil kasaba-
s›nda.

11 y›ld›r Türkiye’nin önde gelen üniversite
festivalleri aras›nda yerini alan Khasfest flimdiye
kadar dünyaca ünlü isimlerin yan› s›ra Türki-
ye’den de 50’yi aflk›n müzisyeni a¤›rlad›. Türkiye
ve dünyadanki en parlak y›ld›zlar› binlerce izleyi-
ciyle buluflturan Khasfest’te bugüne kadar sahne
alan isimler aras›nda Bob Sinclar pst. Gary Nesta
Pine, Benny Bennasi The Biz, MFÖ,  Hande Ye-
ner, Yal›n, Demet Akal›n gibi isimler bulunuyor.

Khasfest the Carnaval’da  bu y›l 9–10 may›s
tarihleri aras›nda Burhan Öcal&Funky C&Ayben,
Demet Akal›n, Dolapdere Big Gang, Teoman kon-
serlerinin yan› s›ra Brezilyal› Sambac›lar Rio kar-
navallar›n› aratmayan bir showla kat›l›mc›lara
unutulmaz dakikalar yaflatt›.

carnavaltheKHASFEST
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> Haber HAS Ekonomi Yay›n Kolu

Bu y›l kurulan HAS Ekonomi kulübü, h›zl› bir flekilde
projesini tamamlayarak üyelerine sektörel geziler

düzenleme projesini etkili bir flekilde hayata geçirdi.
Projenin genel amac› Türkiye’nin teknoloji alan›nda ilk-
leri gerçeklefltiren ve ayn› zamanda sektörünün de lider
oyuncusu olan bir firmaya, ifl dünyas›n› yak›ndan tan›-
mak ve süreçlerin iflleyifl sistemlerini yerinde görmek
amac›yla bir sektörel gezi düzenlemek olarak belirlendi.
Kulübümüzün temel ilkelerinden olan  ‘Kaliteli Hizmet’
anlay›fl›na uygun ola-
rak, yap›lacak gezinin
Türkiye’nin global
oyuncusu olmaya aday
GSM sektörü lideri
Turkcell’e yap›lmas›
konusunda mutabakat
sa¤land›. Çeflitli vas›ta-
lar kullan›larak 2 hafta-
l›k karfl›l›kl› görüflme
trafi¤inin ard›ndan ya-
p›lacak sektörel gezinin
tarihi belirlendi. Tarih
belirlendikten sonra ise
üniversite içinde yakla-
fl›k iki hafta süreyle ta-
n›t›m çal›flmalar› yap›l-
d›. Sonunda Turkcell’in
Türkiye genelindeki
GSM altyap›s›n› tek bir
merkezden kontrol
eden ve Türkiye çap›n-
da iletiflim sisteminde oluflabilecek donan›m problem-
leri haricinde kalan yaz›l›m problemlerini an›nda görün-
tüleyebilme ve müdahele etme yetene¤ine sahip tekno-
loji harikas› Turkcell Maltepe Plaza’ya sektörel gezi ba-
flar›yla tamamlanm›flt›r. Gezi plan› afla¤›daki flekilde
gerçeklefltirilmifl ve belirtilen konular hakk›nda yetkili-
lerden bilgiler al›nm›flt›r; 
■ Tüm GSM altyap›s›n› kontrol eden operasyon mer-

kezi departman›nda slayt gösterisi eflli¤inde turkcell
ve gsm sistemi hakk›nda bilgi aktar›m›.

■ Üst düzey yönetici ve gezi organizasyon direktörü efl-
li¤inde soru-cevap fleklinde söylefli.

■ ‹K uzman› taraf›ndan staj olanaklar› ve üniversite ö¤-
rencilerini ilgilendiren projelerin anlat›ld›¤› soru-ce-
vap fleklinde söylefli.

■ GSM altyap›s›n›n donan›m k›sm›n› oluflturan santral
bölümlerinin incelenmesi. 

> Haber Serpil Kayran

Birçok kültürün ezgilerinin yer ald›¤› üni-
versitemizde De Capoeira kulübü ö¤ren-

cileri olarak bizler De Capoeira ile Brezilya
kültürünün hareketli yaflant›s›n›n bir bölü-
münden örnekler yaflat›yoruz. Üniversitemiz
genelinde y›l içerisinde üç gösteri düzenle-
dik. Bunlardan iki tanesi kulüp tan›t›m gün-
lerinde di¤eri ise, üniversitemizin Kadir Has
Kampüsü’nde yap›lan Mezuniyet Töreninde
gerçekleflti. 

Gösterilerimizde arkadafllar›m›za, ailele-
rimize ve üniversitemiz bünyesindeki herke-
se e¤lenceli ve hareketli birkaç dakika yafla-
t›yoruz. Yine de bize sorarsan›z biz gerçek
e¤lenceyi, çal›flmalar›m›zda yakalad›¤›m›z
tak›m ruhu, dinamizm ve yüksek enerjiyle
hissediyoruz. Ayr›ca çal›flmalar›m›z› merak
eden arkadafllar›m›z antrenmanlar›m›zda
bizlere efllik ederek bu farkl› deneyimini pay-
laflma imkan› buluyor. 

Farkl›, hareketli bir deneyim...

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
DE CAPOEIRA KULÜBÜ

TURKCELL MALTEPE
PLAZA’YA SEKTÖREL GEZ‹

> Haber Ufuk Ergin

Okan Bayülgen kendini dinlenmeye ald›¤›, hiç-
bir TV program›na kat›lmad›¤›, hiçbir röpor-

taj vermedi¤i bir dönemde Uni Socia Club’›n da-
vetini geri çevirme-
yerek 10 Mart’ta Ci-
bali Salonu’nda Ka-
dir Has Üniversitesi
ö¤rencilerinin soru-
lar›n› yan›tlad›. 

Salonu h›nca
h›nç dolduran Kadir
Has Üniversitesi ö¤-
rencileri ard› ard›na
sorduklar› sorularla
Okan Bayülgen’le
keyifli dakikalar ya-
flad›lar. 1 Saat bo-

yunca kahkahalarla devam eden söylefli sonunda
Okan Bayülgen üniversitemizi gezdi. Gezi sonun-
da üniversitemizin mimari yap›s›na hayran kald›-
¤›n› belirten Okan Bayülgen önümüzde ki sene
bafllayacak olan televizyon program›na ö¤rencile-
rimizi seyirci olarak davet etti. 

OKAN BAYÜLGEN KAD‹R
HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDEYD‹

HAS Ekonomi Kulübü, üniversitemiz ö¤rencilerine
ifl dünyas›n› yak›ndan tan›ma f›rsat› sunmak için
kollar›n› s›vad›…

HAS Ekonomi
Kulübü yeni dönem-

lerde de sektörel
gezilerini ayn› anla-

y›flla sürdürmeyi
planlamaktad›r. 
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> Haber Püren Büget

■ Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü Ramazan ay›nda bafllat-
t›¤› bir kampanya ile ö¤rencilerimizin katk›lar›yla toplad›klar› yard›m-
larla oluflturduklar› iftar paketlerini Üniversitemiz’de çal›flan temizlik
personeline da¤›tt›.

■ Sportif Faaliyetler Kulübü Atletizm Federasyonu ve Nike
Firmas›’n›n birlikte imza att›¤› Üniversiteler Aras› Koflu
E¤itim Projesi’ne destek vermifltir. Topluma spor sevgisi
ve bilinçli, sa¤l›kl› spor yapma konusunda de¤er katmak,
koflu sporunun gençler aras›nda yayg›nlaflt›r›lmas› ve ko-
flunun genç neslin spor kültürünün bir parças› haline ge-
tirilmesi amac›yla yola ç›k›lan Proje’de spor yapman›n
gereklili¤ine inan›p bu konuda iste¤e sahip olmas›na ra¤-
men gündelik hayat içinde spor yapmaya yeterince vakit
ay›ramayan kiflileri; yap›lmas› en basit ve yararl› sporlar-
dan biri olan kofluya yönlendirip, Türkiye’de bir koflu kül-
türünün ortaya ç›kmas›na ön ayak olabilmek hedeflen-
mektedir. Bu kültürün bireyleri; belli aral›klarla koflan,
sporu sa¤l›kl› yaflam›n en önemli gereksinimlerinden biri
olarak gören, koflmad›klar› zamanlarda bir eksiklik hisse-
den, koflunun sportif anlamda do¤ru ve faydal› flekilde
yap›labilmesi için gerekenleri yerine getiren, kofluyu kifli-
sel ve rekabetten uzak bir spor dal› olarak gören kifliler-
dir. Proje çerçevesinde; 2006 y›l›ndan beri her Pazar gü-
nü, ‹stanbul’da 7, Ankara’da 1 ve ‹zmir’de 2 farkl› lokas-
yonda gerçeklefltirilen ve 12.000 kay›tl› üyesi olan çal›fl-
may› üniversitelere yaymak istenmektedir. Bunun sonu-
cunda di¤er illerin yan› s›ra ‹stanbul’da söz konusu Pro-
je’yi hayata geçirmek için seçilen 7 üniversite aras›nda
yer alan Üniversitemizi ziyaret eden  ekip içinde yer alan
e¤itmenler; kofludan önce ve sonra dikkat edilmesi gere-
ken konular›, egzersiz ve so¤uma hareketleri, düzenli ve
sistemli spor yapman›n önemi, ekipman kavram› gibi ko-
nularda ö¤rencilerimizi bilgilendirmifllerdir. Ayr›ca dile-
yen ö¤renciler Pazar koflular›na davet edilmifltir. Milli an-
trenörümüz Say›n Ertan Hatipo¤lu da dan›flmanl›k yap-
m›flt›r.

■ Sosyal Bilimler Kulübü do¤udaki bir okula tuvalet yapt›rmak amac›yla
kestane flekeri satm›flt›r. Toplanan mebla¤ yeterli gelmedi¤inden Mü-
zik Kulübü’nün deste¤ini alarak ücretli bir konser düzenlemifltir. Müzik
Kulübü ad›na Grup Dert’in sahne ald›¤› etkinlikten elde edilen gelirle
hedeflenen miktara yaklafl›lm›flt›r. Sene sonu olmas› dolay›s›yla ilgili
Kulüp yeni e¤itim-ö¤retim y›l›n›n hemen bafl›nda gerçeklefltirece¤i bir
di¤er etkinlikle istenen rakama ulaflaca¤›n› düflünmektedir.

■ Sosyal Bilimler Kulübü WWF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koru-
ma Vakf›) taraf›ndan bafllat›lan-yürütülmekte olan ve Pu-
sula Akademisi’nin de destek verdi¤i "conta hareketi" ad-
l› sosyal sorumluluk projesine “500’e yak›n form doldurt-
mak” suretiyle katk›da bulunmufltur.  Proje; kamuoyunda
fark›ndal›k yaratmak, toplumu, küresel iklim de¤iflikli¤i-
nin de etkisi ile h›zla azalan su kaynaklar›m›z›n ak›lc› yö-

netimi ve su kaçak-kay›plar› konusunda bilinçlendirmeye
dönüktür. "conta hareketi" ayn› zamanda, kentsel flebe-
keden sorumlu belediyeleri harekete geçmeye teflvik et-
meyi, yerel yönetim ve kentli aras›nda bu önemli konuda
iletiflim sa¤lamay› hedeflemektedir. "conta hareketi",
WWF-Türkiye'nin, 2007 y›l› Ocak ay›nda bafllatt›¤› "Suyu-
muza Sahip Ç›kal›m" kampanyas›n›n ikinci aflamas›d›r.
Bafllayan flebeke yenileme çal›flmalar›n›n tamamlanmas›,
kaçak-kay›p oran›n›n geliflmifl ülkelerdeki gibi %15 sevi-
yelerine gerilemesi için h›zla harekete geçilmesi laz›md›r.
Bu Proje sayesinde baflta büyük flehirlerimiz olmak üzere
tüm ülkede flebeke kaçak-kay›plar›na yönelik en güncel
verilerin ilgili merciler taraf›ndan oluflturulup bu konuda
eylem planlar› haz›rlanmas› düflünülmektedir.

■ Atatürkçü Düflünce Kulübü Van’da bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi,
Kars’ta bulunan Mehmet Akif Ersoy ‹lkö¤retim Okulu, ayr›ca Hakkari ve
Silopi-fi›rnak’ta bulunan birer okul için yard›m kampanyas› bafllatm›fl-
t›r. Kitap, k›rtasiye, giyecek, ayakkab›, oyuncak ve para vermek sure-
tiyle ö¤rencilerimizin çok yo¤un ilgisini gören Kampanya neticesinde
toplanan malzeme ve mebla¤ ilgili Okullar›n ö¤retmenlerine teslim
edilmek üzere haz›rlanm›flt›r. 

■ Yine Atatürkçü Düflünce Kulübü ö¤rencileri y›l boyunca
Cibali ‹lkö¤retim Okulu’nun ö¤rencilerine etüt saatlerin-
de Türkçe, matematik vb. dersleri vererek gönüllü olarak
miniklere a¤abeylik-ablal›k yapm›fllard›r.

■ Selimpafla Ö¤renci Kulüpleri Mufl’un Malazgirt ilçesine ba¤l› Kazgöl
Köyü ‹lkö¤retim Okulu için bafllatt›klar› “Kampanya” neticesinde top-
lad›klar› ba¤›fllarla 50 ö¤renciye mont, atk›, üçyüze yak›n okuma kita-
b› ve çok say›da k›rtasiye malzemesi alarak yerine ulaflt›rm›fllard›r.
Küçük ö¤rencilerin gönderdi¤i teflekkür mektuplar› ve foto¤raflar ne
denli mutlu olduklar›n› göstermifltir. Ayn› zamanda Malazgirt ‹lçe Milli
E¤itim Müdürü de Üniversitemize bir teflekkür mektubu göndermifltir.

■ Yine Selimpafla Ö¤renci Kulüpleri Selimpafla Kampüsü
ad›na ve Siyaset Bilimi ve Uluslararas› ‹liflkiler Kulübü ile
AB Kulübü Kadir Has Kampüsü ad›na Mehmetçik Vakf›’na
Ba¤›fl Kampanyas› düzenlemifllerdir. Elde edilen miktar
Üniversitemiz taraf›ndan Vak›f hesab›na yat›r›lm›flt›r.

■ Selimpafla Ö¤renci Kulüpleri ve Gönüllüleri “Bir Dokun Yüre¤ime” bafl-
l›kl› Proje ile çok baflar›l› bir kampanyaya imza atm›fllard›r. Proje’de
fieyh Zayed Çocuk Yuvas›’nda koruma ve bak›m alt›nda bulunan 3 – 6
yafl grubundaki çocuklar ile Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampü-
sü  Ö¤renci Kulüpleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan bir
grup gönüllü ö¤renciyi bir araya getirme amaçlanmaktad›r. Hedef ilgi
ve sevgi vererek, çocuklar›n geliflimlerini (sosyal, motor, dil, biliflsel
ve duygusal) olumlu yönde desteklemek amac›yla oyun ortam›nda çe-
flitli etkinlikler düzenlemektir. Proje’nin daha genifl kapsaml› yürütül-
mesi ve maddi-manevi katk›lar›n artt›r›lmas› ise di¤er Kampüslerimiz-
deki ö¤renci ve ö¤retim elemanlar›n›n da bir sonraki aflamaya kat›l›m-
lar›n› sa¤lamakla mümkün olabilecektir. Proje’nin ilk aflamas›nda he-
defler ve süre k›sa tutulmufltur. 22 fiubat – 30 May›s 2008 tarihleri
aras›ndaki 15 haftada yürütülmüfltür. Proje çerçevesinde k›sa vadeli

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RENC‹ KULÜPLER‹
SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹
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hedefler; yuvadaki bak›ma muhtaç çocuklar›n ilgi ve sevgi ihtiyaçlar›-
n› giderebilmek, MYO ö¤rencilerinin kaliteli bir e¤itimin yan› s›ra sos-
yal bilinçlerinin de geliflmesini sa¤lamak, gönüllüler ile Kurum çal›flan-
lar› aras›nda iletiflim ve iflbirli¤inin sa¤lanmas›, çocuklar ve gönüllüler
aras›nda bir sevgi ve ilgi ba¤›n›n oluflturulmas›, fieyh Zayed Çocuk Yu-
vas›’nda çal›flanlar›n yaflad›klar› s›k›nt›lar› görebilmek, çocuklar›n ge-
liflimlerinin (sosyal, motor, dil, biliflsel ve duygusal) desteklenmesi ve
sosyal dayan›flman›n insanlar üzerindeki olumlu etkilerini kendi yaflan-
t›lar› ile ö¤renebilmelerini sa¤lamakt›r. Uzun vadede ise; Kurum içeri-
sinde iflleyen ve çocuk merkezli bir gönüllü sistemi kurmak, bu siste-
min di¤er çocuk yuvalar›na ve üniversitelere model olmas›, gönüllüler-
de sosyal bilincin oluflturulmas› ve gelifltirilmesi, gönüllülerin gelecek-
te kendi ailelerini kurduklar› zaman iyi birer ebeveyn olabilmelerini
sa¤lamak için gerekli tohumlar› atmak ve bu sistemin Üniversitemiz
içinde oturtulmas› ile birlikte gelecekte gönüllü say›s›n›n artt›r›lmas›
planlanmaktad›r. Projenin ç›kt›lar› ise; bak›ma muhtaç çocuklar›n ken-
dilerini de¤erli hissedebilmelerini, potansiyel suçlu olmaktan kurtula-
bilmelerini ve topluma tehdit oluflturabilecek konuma gelmelerinin en-
gellenmesini sa¤lamak, vatana, millete ve çevreye karfl› güvenlerini
sa¤lamak ve bunlara ba¤l›l›k oluflturmak, temel güven duygular› gelifl-
tirmek, insan iliflkilerinde iletiflim becerileri kazand›rmak ve sosyal,
motor, dil, biliflsel ve duygusal geliflmelerinde ilerleme sa¤lamakt›r.
Gönüllü olarak çal›flmak isteyen ö¤renciler bu hizmete bafllamadan ön-
ce Meslek Yüksekokulu psikologu Gülnur Aksoy -geçmiflte Sosyal Hiz-
metlerde görevli olmas›ndan dolay›- taraf›ndan 4 saatlik seminere ka-
t›lm›fllard›r. Gönüllüleri haz›rlama ve bilgilendirme amaçl› bu semine-
rin bafll›ca konular›; çocuk ile ilk tan›flman›n önemi, iliflkide tutarl›l›¤›n
önemi, çocuklar›n genel profili, geliflim özellikleri,  oyun oynama yön-
temleri,  zor durumlarda bafl etme yollar›d›r. fieyh Zayed Çocuk Yuva-
s›’na gitmeden önce gönüllüler, gönüllü lideri, süpervizör ve proje ko-
ordinatörü ile haftal›k toplant›lar›n› gerçeklefltirerek etkinlik planlar›
haz›rlam›fllard›r. Gönüllüler haftal›k gözlemlerini 1 sayfal›k rapor flek-
linde dosyalamakla yükümlüdürler. Tüm bunlar›n d›fl›nda fieyh Zayed
Yuvas› Müdürlü¤ü’nden al›nan izinle, sorumlu olunan çocuklar Selim-
pafla Kampüsü’ne getirilerek hep birlikte 23 Nisan Çocuk Bayram› kut-
lamas› yap›lm›flt›r.

■ Tiyatro Toplulu¤u Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite-
si’nde gerçeklefltirdikleri Yarat›k adl› oyunun gösterimin-
den elde ettikleri geliri Cibali ‹lkö¤retim Okulu’na ba¤›flla-
m›flt›r.

■ Yine Tiyatro Toplulu¤u ö¤rencileri y›l boyunca her haf-
ta Mecidiyeköy’de bulunan bir okulun ö¤rencilerine gö-
nüllü olarak tiyatro ve genel kültür dersleri vermifltir.

■ Lösemili Çocuklar Vakf› (LÖSEV) taraf›ndan gönderilen
çeflitli ürünler (duvar ve masa takvimleri, rozetler, kart-
postallar, bez bebekler vs.) Sosyal Bilimler Kulübümüz ta-
raf›ndan y›lbafl›ndan önceki hafta boyunca açt›klar›
standlarda sat›fla sunulmufl olup elde ettikleri para Vak-
f›n Ankara’daki hesab›na aktar›lm›flt›r. Kulübümüz ayn›
zamanda yine LÖSEV’in kurban ba¤›fl› broflürlerinin de
da¤›t›m›n› üstlenmifltir. Etkinli¤in devam› olarak, Ulusla-
raras› Lösemili Çocuklar Haftas›’n›n duyurulmas› bulun-
maktad›r.

■ Sosyal Bilimler Kulübü ö¤rencileri Türk Çocuk Nörolojisi Vakf›’n›n Se-
limpafla ve Kadir Has Kampüslerimizde açt›¤› standlarda onlarla birlik-
te gönüllü olarak durarak anahtarl›k vb. sat›fl› yapm›flt›r.

■ Alt› Nokta Körler Derne¤i ise yine Sosyal Bilimler Kulübü-
müzün deste¤i ile Kadir Has Kampüsü’nde stand açarak
Kalem Seti sat›fl› yapm›flt›r.

■ Yine Sosyal Bilimler Kulübü Selimpafla ve Kadir Has Kampüslerimizde
Göz Sa¤l›¤›’n› Koruma ve Görme Engellilere Hizmet Derne¤i yarar›na
1000 adet yard›m pulu sat›fl›n› sürdürmektedir.

■ ‹stanbul Çapa K›z›lay Kan Merkezi  ve Sosyal Bilimler Ku-
lübü’nün ortak çal›flmalar› sonucunda K›z›lay, Üniversite-
miz’de stand açarak “Kan Ba¤›fl›’n›n Önemi” üzerine bilgi-
lendirici broflürler da¤›tm›flt›r. Ö¤rencilerimiz Kadir Has
Kampüsü B Blok Girifl Kat›nda ve Selimpafla Kampüsü’nde
kan ba¤›fl›nda bulunmufllard›r. Oldukça genifl bir kat›l›m›n
sa¤land›¤› “Kan Ba¤›fl› Kampanyas›” sonucunda ö¤renci-
lerimizden al›nan kanlar›n tahlilleri de yap›larak daha
sonra raporlar ilgili ö¤rencilere iletilmifltir. Ayr›ca kan ve-
ren ö¤rencilerimize verilen kartlar sayesinde bir ihtiyaç
halinde kendileri ve yak›nlar› için K›z›lay’dan öncelikli
olarak kan alma hakk› kazanm›fllard›r.

■ ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan her y›l Temmuz
ay›nda karma özür gruplar›na mensup (ortopedik, süre¤en özürlüler
vb.) 8-13 yafl aras›nda çocuklara yönelik “Yaz Okulu Uygulamas›”
özürlülere ‹stanbul genelinde hizmet veren Özürlü Merkezleri’nde 8
hafta boyunca gerçeklefltirilmektedir. Yaz Okulu’nda yap›lacak dersler
aras›nda Matematik, Türkçe, ‹ngilizce, Satranç, Tiyatro, Halk Oyunu,
Müzik-Dans, Origami, Resim vb. bulunmaktad›r. Ö¤rencilerimizin ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi Özürlüler Müdürlü¤ü’nün Yaz Okulu uygula-
mas›nda gönüllü olmalar› yönünde çal›flmalar sürmekte ve ilgilenenler
söz konusu Müdürlü¤e yönlendirilmektedir.

■ Önümüzdeki E¤itim-Ö¤retim y›l› içinde Tiyatro Toplulu¤u
ö¤rencilerimiz Türk Çocuk Nörolojisi Vakf› yarar›na bir
oyun sahnelemek ve gelirini Vakfa ba¤›fllamak üzere ça-
l›flmaktad›rlar.

■ Tiyatro Toplulu¤umuz önümüzdeki E¤itim-Ö¤retim y›l› içinde görme
engellilere destek amac›yla bir CD’ye ilgi çekece¤ini düflündükleri bir
kitab› okumay› planlamaktad›rlar.

■ Yine önümüzdeki E¤itim-Ö¤retim y›l› içinde ‹stanbul Ça-
pa K›z›lay Kan Merkezi’nin her y›l geleneksel olarak dü-
zenledi¤i Kan Ba¤›fl› Kampanyas›’n›n üçüncüsü Ekim veya
Kas›m aylar› içerisinde Sosyal Bilimler Kulübü’nün deste-
¤iyle gerçeklefltirilecektir.

■ Ekim veya Kas›m 2008 aylar› içerisinde Fatih Kaymakaml›¤›’na ba¤l›
‹lçe Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› taraf›ndan düzenlenecek olan Organ Ba¤›fl›
Kampanyas› çerçevesinde Kulüplerimizin deste¤i ile Üniversitemiz
Kampüslerinde de standlar aç›lacak ve ilgili ö¤renciler bilgilendirilmek
ve bilinçlendirilmek suretiyle organ ba¤›fl›na teflvik edileceklerdir.

■ Yine önümüzdeki E¤itim-Ö¤retim y›l› içinde Türkiye Siga-
rayla Savafl Derne¤i’nin deste¤i ile Üniversitemiz bünye-
sinde Sigarayla Savafl Ö¤renci Kulübü kurulmas› planlan-
maktad›r.






