
Kadir Has 
üniversitesi 
Öğrenci 

Konseyi 
Başkanı Hamdi Fırat Büyük, 
Türkiye Ulusal Öğrenci 
Konseyi bünyesindeki 
Kurumsallaşma ve Bürokrasi 
Üst Komisyonu Başkanlığı’na 
seçildi. Geçtiğimiz yıl 
sonunda yapılan seçimlerde 
başkan ve temsilcileri 
değişen Türkiye Ulusal 
Öğrenci Konseyi, yenilenen 
yapısı ve yeni yönetmelik 
çalışmalarıyla ilgili görüşmek 
üzere, 19 Ocak’ta Yüksek 
Öğretim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya 
ile biraraya geldi. 

Türkiye Ulusal Öğrenci 
Konseyi’nin 2012 yılı ilk Genel 
Kurul toplantısı, İstanbul 
Üniversiteleri Rektörleri 
ve 130 Öğrenci Konseyi 
Başkanı’nın katılımıyla, 27 
Ocak’ta üniversitenin ev 
sahipliğinde gerçekleşti 

15-31 OCAK 2012 |  NEWSLETTER KHAS |  1

Yöneten: Dr. Ayten Görgün Smith
İçerik-Tasarım: Birsen Duyar

15-31 Ocak 2012 - Sayı 5

Öğrencimiz, 
Türkiye  
Ulusal 
Öğrenci 
Konseyi’nin 
yönetiminde 

Kadir Has Ödülleri, 
Türkiye’nin ulusal ve 
uluslararası düzeyde 

önemli başarılara imza atmış, 
toplumun gelişimine katkıda 
bulunmuş kişi ve kurumlarını 
tanıtmayı ve ödüllendirmeyi 
amaçlıyor. Bu yıl ödüller, 
‘Sanatta Üstün Başarı Ödülü’ 
ve ‘Gelecek Vaad eden Sanatçı 
Ödülü’ kategorilerinde veriliyor. 

Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın “yedi yıldır verdiğimiz 
başarı ödülleriyle Türkiye ve 
Türk insanına hizmet eden, 
toplumun ilerlemesine katkı 
sağlayan kişi ve kurumlara 
bir anlamda teşekkürlerimizi 
sunuyoruz” dedi. 

Aday olabilir ya da 
gösterilebilirsiniz

Kadir Has Ödülleri her yıl 
‘bilim-eğitim’ ve ‘kültür-sanat’ 
alanlarından birisinde, -ilgili 
yönerge çerçevesinde- başarılı 
çalışmaları sebebiyle bir veya 
birden fazla kişi ya da kuruma 
‘Başarı Ödülü’ olarak veriliyor. 

Adaylar kendileri 
başvurabilecekleri gibi 
başkaları tarafından da aday 
gösterilebilirler. 

Ödül beratı ve parasal 
ödülden oluşan Kadir Has 
Ödülleri’ne kültür-sanat 
alanlarında farklı dallarda 
gerçekleştirdikleri çalışmaları 

ile önemli başarılara imza 
atmış, ulusal/uluslararası 
tanınırlığa ulaşmış ya da bu 
potansiyeli bulunan adaylar 
başvurabilir. 

Eğer yeniden başlayabilseydim hayata
İkincisinde daha çok hata yapardım
Kusursuz olmaya çalışmaz
Sırt üstü yatardım
Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar
Çok az şeyi ciddiyetle yapardım
Elbette mutlu anlarım oldu ama yeniden 
başlayabilseydim
Yalnız mutlu anlarım olurdu
Hatırlar mısınız bilmem
Yaşam budur zaten
Anlar sadece anlar
Sizde aynı yaşayın
Eğer yeniden başlayabilseydim
İlkbaharda ayakkabılarımı fırlatır atardım ve 
sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla
Bilinmeyen yollar keşfeder
Güneşin tadına varır
Çocuklarla oynardım. 
Bir şansım daha olsaydı eğer…
Yaş 80, ölüm geliyor, her şey boş. 

Acılarla, sevinçlerle, 
kayıplarla ve zaferlerle 
kısacası her anlamda 

mücadeleyle geçen bir ömür. 
Ve bir döneme damgasını 
vurmuş bir lider. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
kurucusu, Rauf Raif Denktaş 
artık yok.

Sanatta Üstün Başarı 
Ödülü’ne 20 bin dolar ve 
berat, Gelecek Vaadeden 
Sanatçı Ödülü’ne 10 bin 
dolar ve berat verilecek. 
Kadir Has Ödülleri için 
başvuruların Üniversite Genel 
Sekreterliği’ne, 8 Mart’a kadar 
yapılması gerekiyor.

Kadir Has Üniversitesi Pusula 
Akademisi bünyesinde Mithat 
Bereket’in hazırladığı, Pusula 
Haber Programı, 25 Ocak’ta 
TRT-1’de Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ni ele aldı. 
Bereket, daha önce defalarca 
görüştüğü son olarak bundan 
birkaç yıl önce özel bir röportaj 
için buluştuğu merhum 
Cumhurbaşkanı’nın ardından 
Kuzey Kıbrıs’ı ve Denktaş’ın 
hatırasını Kıbrıslılarla konuştu.

“

1924 - 2012

Merhum Kadir Has adına 
verilen başarı ödülleri, bu 
yıl kültür-sanat alanında 
‘Sanatta Üstün Başarı 
Ödülü’ ve ‘Gelecek 
Vaad eden Sanatçı 
Ödülü’ olmak üzere iki 
kategoride verilecek. 
Başvurular 8 Mart’a 
kadar yapılabilir.

”

Denktaş’ın Vedası
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Türkiye’nin sosyal ve siyasal hayatından sonuçlar

İşsizlik hala önemli  
sorun

Araştırmada öne çıkan bir önemli başlık, 
Türkiye’deki en önemli sorunun ne 
olduğu ile ilgili. “Türkiye’nin şu andaki en 

büyük sorunu sizce nedir?” sorusuna, yüzde 
33.6 oranıyla işsizlik, yüzde 28.8 terör, yüzde 
12.2 ekonomik kriz, yüzde 5.0 oranla gelir 
dağılımındaki eşitsizlik ve  yüzde 4.4 oranıyla 
hayat pahalılığı olarak cevap verilmiş. Türkiye’de 
2008’den bu yana ekonomik alanda yaşanan 
gelişmelere olumsuz ilk üç gelişme olarak da; 
yüzde 33.1 ile aile ve kendine geçindirememe, 
yüzde 6.6 ile eşya ve mallarını satma, yüzde 
4.0 ile evsiz kalmak olarak belirtiliyor. 2011’de 
işsizliği en önemli sorun olarak görenlerde 
2010’a göre azalma olurken, terör 2010’a göre 
14.1 puan artmış durumda. Ekonomi bütün 
olarak hala yüzde 55.2 tarafından en önemli 
sorun olarak görülüyor.

Kadir Has Üniversitesi’nin dördüncüsünü yaptığı Türkiye’nin gündemini belirlemeye
yönelik Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’nın sonuçlarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın 
araştırmayı yürüten öğretim üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla paylaştı.  

Hükümetin, Kürt sorunu konusundaki 
başarısının değerlendirilmesi ile ilgili 
sorulara ankete katılanların verdiği yanıtlar 

geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış 
gösteriyor. Hükümet, Kürt sorununda yüzde 
24.8’lik oranla başarılı bulunuyor. Başarısız olarak 
görenlerin sayısı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 
16 oranında azalmış durumda. Hükümet, bu yıl 
yüzde 25.6’lık oranla başarısız görülürken, bu sayı 
geçtiğimiz yıl yüzde 41.6 olarak çıkmış.

Hükümet Kürt sorununda 
etkin rol oynuyor

Halkın demokrasi ve medyaya yaklaşımının 
irdelendiği sorularda ise, halkın 
demokrasi, özgürlükler ve adalet 

konularında yeterince tatmin olmadığını 
gösteriyor. “Türkiye demokratik bir ülkedir”, 
“Türkiye’de düşünce özgürlüğü vardır”, 
“Türkiye’de basın özgürdür” sorularına 
“Katılıyorum” diyenlerin oranı ise sırasıyla 
yüzde 50.7, yüzde 42.7 ve yüzde 38.5’dir. 
Buradan da anlaşılacağı gibi, Türk halkının bu 
üç konuda da ağırlıklı hissiyatı olumlu değil.

Halk demokrasi  
kalitesinden memnun değil

2011’in en başarılı lideri 
Recep Tayyip Erdoğan

Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması; Türkiye genelini 
temsil niteliği taşıyan, İstanbul, Ankara, Konya, Bursa, 
Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Adana, 
Antalya, Hatay, Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri, 
Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, 
Malatya, Bitlis, Erzurum ve Ağrı illeri kent merkezlerinde 
oturan 18 yaş ve üzeri 1000 örneklem üzerinden 
gerçekleştirildi.

G enel olarak parti ve liderlerinin başarı 
oranlarına bakıldığında ise, AKP yüzde 
36.5’lik oranla başarılı görülürken, Recep 

Tayyip Erdoğan yüzde 45.0 oranıyla partisinden 
de başarılı görülüyor. Bu durum, diğer partiler 
için ise geçerli değil. Araştırma sonuçlarına 
göre; 2011 yılının başarı oranı en yüksek parti 
lideri Recep Tayyip Erdoğan. 
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Master ve doktora  
yapacaklar belli oldu

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2011-2012 Bahar 
dönemi mülakatları sonucunda yüksek 
lisans ve doktora programlarına kabul 

edilen adayların isimleri belli oldu. 
Buna göre; İletişim Bilimleri beş, İşletme bir, 

Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi 
dört, Finans ve Bankacılık dört, Sermaye 
Piyasaları ve Borsa üç, Özel Hukuk üç, Film ve 
Drama beş, Yeni Medya üç, Sinema ve Televizyon 
beş, Ekonomi iki, Tasarım bir yüksek lisans 
öğrencisi Özel Hukuk ise üç doktora öğrencisi 
kabul etti. Burs başvurusu yapmış öğrencilerin 
durumları onay süreci sonunda Program 
Yürütücüleri tarafından kendilerine bildirildi. 

2011-2012 Bahar dönemi kayıtları 24 Ocak’ta 
başladı. Ders seçimleri 1 Şubat saat 17:00’ye 
kadar uzatıldı.

Kadir Has Üniversitesi, Türkiye Endüstri 
Mühendisleri Öğrencileri Buluşmaşı 
(TEMÖB) ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ndeki 50 üniversitenin Endüstri 
Mühendisliği öğrencilerini ortak bir platformda 
buluşturdu.

29 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Cibali 
kampüsünde yapılan organizasyonda pek çok önemli 
isim biraraya geldi. Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
Luciano Floridi ve The Sound Agency Başkanı Julian 
Treasure 33. TEMÖB’e konuşmacı olarak katıldı. 

Organizasyon; öğrencilerin endüstri mühendisliği 
alanında bilgi alışverişinde bulunmalarını, üniversite-
iş dünyası işbirliği ile Türkiye ve dünyadaki güncel 
gelişmelerin yakından izlenmesini amaçlıyor.

Türkiye Endüstri  
Mühendisleri öğrencileri
Cibali’de toplandı

Uğur Mumcular 
yetiştirmeye 
devam ediyor

Kış tatilini spor  
yaparak geçirecekler

’ Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı ve Kadir Has 
Üniversitesi’nin ortaklaşa 
kurduğu ‘Yazma Okulu’, 
‘Gazetecilik Okulu’, ‘Sinema Okulu’ve ‘Düşünce 
Okulu’na kayıtlar devam ediyor. İlki geçen yıl Ekim 
ayında düzenlenen Um:ag Akademi seminerlerinin  
ikincisi 6 Şubat’tan itibaren Khas Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi’nde yapılacak.

Avrupa ve ABD’den 
akademisyen ve 
öğrencileri ağırlıyoruz

Seminer’de ‘Sohbet’ 
edilecek

İstanbul Çalışmaları Araştırma ve Uygulama 
merkezi Avrupa ve Amerika’dan öğrenci ve 
akademisyenleri ağırlıyor. Bu yılın ilk konukları 

Paris’den Sciences Po.
Şu an alan çalışması için İstanbul’da olan ve 

kentsel yönetim üzerine araştırma yapan grupla 
geçtiğimiz 13 Ocak’ta İstanbul deneyimlerini 
tartışmak üzere bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu 
etkinlikte üniversitenin öğretim üyelerinden Levent 
Soysal, Pelin Tan, Yonca Erkan ve Zuhal Ulusoy 
kısa birer sunuş yaptılar. 

İ stanbul Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi olarak ‘Converstaions’ adı altında yeni 
bir seminer dizisi başlatıyor. Serinin ilk konuğu 

New Jersey Institute of Techology’de öğretim 
görevlisi Şevin Yıldız, ‘The Nature of Gotham: 
The Urban Ecologies of New York Metropolitan 
Region’ (Gotham’ın Doğası: New York Metropolitan 
Bölgesi’nin Kent Ekolojisi) konulu semineri 
geçtiğimiz 19 Ocak Akıllı Sınıf’ta verdi.

Kadir Has Üniversitesi, yarı yıl tatilinde Cibali 
bölgesinde ikamet eden ilköğretim okulu 
öğrencilerinin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine 

katkıda bulunmak amacıyla kış okulu düzenledi. 
Üniversitenin spor tesislerinde branş eğitmenlerinin 
desteğiyle devam eden spor okulu ücretsiz olarak hizmet 
veriyor.
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3-4 Şubat 10.00-16.00 
saatleri arası Kadir Has 
SAHNE’de ‘Çağdaş Dans 
Atölyesi Koreografik  Oyunlar’ 
atölye çalışması yapılacak.

Laurent Pichaud ve 
Remy Heriter tarafından 
gerçekleştirilen Koreografik 
Oyunlar’da katılımcılar, dans 
edilen veya yazılı olan bir 
alıntıdan yola çıkarak bir 
stil, bir estetik tanımlamaya 
davet ediliyor.

Atölye; dans ve tiyatro 
alanlarında çalışan, 
kendi işini üretmeye 
başlamış pedogojik 
birikimi olan sanatçıların, 
düşünürlerin, yazarların 
ve akademisyenlerin 
katılımına açık.

Dansı seven gelsinKhas TV  demeçleri

Khas Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Aydın ile İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Dekanı Prof. Dr. 
Osman Zaim ve Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Banu Baybars Hawks, TRT Türk’te 
yayınlanan Siyaset Akademisi’ne 
konuşmacı olarak katıldılar ve 
Khas 2011 Sosyal-Siyasal Eğilimler 
Araştırması sonuçlarını tartıştılar.

Khas İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Osman Zaim, Skyturk’te haber 
bültenine konuk yorumcu olarak 
katılıp, Khas 2011 Sosyal-Siyasal 
Eğilimler Araştırması sonuçlarını 
değerlendirdi.

Skyturk’te Araştırma 
sonuçlarına bakış
.

Khas Uluslararası İlişkiler Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mitat Çelikpala, 
TV8’de canlı olarak yayınlanan 
Haber Aktif programının konuğu 
oldu ve Ermeni soykırım iddialarını 
değerlendirdi.

Khas Uluslararası İlişkiler ve Avrupa 
Çalışmaları Merkezi Direktörü 
Dimitrios Triantaphyllou’nun 
‘Avro Krizi: Yunanlılar Talihlerini 
Türkiye’de Arıyor’ başlıklı bir haberi 
yayınlandı.

.TV8’de 1915’e yeniden 
bakmak, Ermeni soykırım 
iddiaları

Fransız Arte TV’de Avro 
Krizi: Yunanlılar Talihlerini 
Türkiye’de Arıyor

.

Panorama Khas’ın 
Beşinci Sayısı Çıktı

.TRT Türk’te Türkiye Sosyal-
Siyasal Eğilimler Araştırma 
Sonuçları

Türkiye’nin Kuzey Atlantik 
İttifakı örgütü üyeliğinin 
60. yılında NATO Kamu 

Diplomasi Birimi (KDB), Türk 
yetkili makamları NATO’nun 
dönüşümü ve Türkiye’nin 
NATO’daki rolü konularında Türk 
halkını bilgilendirme ve kamu 
desteğini arttırma girişimleri 
başlatıyor. Özellikle gençlerin 
önemli yer tutuğu süreçte NATO, 
üniversite öğrencileri ile birçok 
video-konferans gerçekleştirmeyi 
planlanıyor.

Khas Uluslararası İlişkiler 
ve Avrupa Çalışmaları Merkezi 

video-konferanslarından ilkine  7 
Şubat’ta Türkiye saati ile 10:00’da 
ev sahipliği yapacak. Savunma 
Politikası ve Planlaması’ndan 
Sorumlu NATO Genel Sekreter 
Yardımcısı Büyükelçi Hüseyin 
Diriöz video-konferansın ilk konuğu 
olacak.

Video-konferans üzerinden ‘Türkiye ve NATO ilişkileri’

Bilim, sanat ve siyaset alanında yazılardan 
oluşan Panorama Khas, son sayısı ile de 
zihinlerde farklı pencereler açmayı hedefliyor.
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, İsmail 
Hakkı Polat, Mithat Bereket gibi pek çok 
değerli ismin yazılarının olduğu derginin 
bu sayıdaki dosya konusu olarak, Kadir 
Has Üniversitesi’nin 15. Akademik Yıl Açılış 
Töreni’nde düzenlenen ‘Üniversite, Türkiye, 
Dünya’ konulu panelde tartışılan üniversite 
kavramı ele alındı.

Uni Socia Club, üniversitenin ev 
sahipliğinde 2 Şubat’ta ‘Piyano 
Sohbetleri’nde sanatçı Özgün’ü 
konuk ediyor.


