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SEVG‹L‹ KAD‹R HASLILAR,
DE⁄ERL‹ KAD‹R HAS DOSTLARI...
atl› ve yo¤un haberlerle dolu bir ay› geride b›rakt›k. Önce bu sevindirici haberlerimizi yazay›m.
Üniversitemiz, Kore ve Çin üniversiteleriyle iﬂbirlikleri
baﬂlatt›.

T

Bu y›l›n May›s ay›nda, Kore’nin Seul kentinin en
önemli vak›f üniversitelerinden “Konkuk Üniversitesi”,
büyük bir heyetle üniversitemizi ziyaret etmiﬂti. Konkuk Üniversitesi’nin Baﬂkan›, Kore’de uzun y›llar bakanl›k ve baﬂbakan yard›mc›l›¤› görevlerinde bulunmuﬂ çok deneyimli bir yönetici. Kore’de geliﬂtirilen
teknolojinin kurucusu olarak biliniyor.
Bu ziyaret s›ras›nda Üniversiteler birbirlerini tan›ma f›rsat› bulmuﬂlard› ve hemen ard›ndan bir iﬂbirli¤i
çerçeve anlaﬂmas› imzalam›ﬂt›k.
Ekim ay›n›n sonunda bu kez bizi Kore’ye, baﬂlat›lan iﬂbirli¤ini geliﬂtirmek üzere davet ettiler. Davete,
verdi¤imiz önem nedeniyle Üniversitemizi en üst düzeyde temsil eden bir heyetle kat›ld›k. Heyet, Mütevelli Heyet Baﬂkan›m›z Say›n Nuri Has, Vak›f Baﬂkan›m›z ve Mütevelli Heyet Baﬂkan Vekilimiz Say›n Can
Has ve Rektör’den oluﬂmaktayd›.
Konkuk Üniversitesi’yle ayr›nt›l› görüﬂmeler gerçekleﬂtirdik ve sonuçta ﬂu konularda görüﬂ birli¤ine
vararak anlaﬂt›k;
● Yeni geliﬂmekte olan teknolojilerin ara kesitinde ortak bir yüksek lisans program› oluﬂturmak. Buna
New Technologies Fusion ad›n› verdik; iletiﬂim, elektronik ve bilgisayar teknolojilerinin en son yenilikleri
bu programda iﬂlenecek.
● “Fashion design” konulu, bilgisayar teknolojileriyle birleﬂtirilmiﬂ modern bir yüksek lisans baﬂlatmak.
● Yaz süresince ö¤rencilerin karﬂ›l›kl› gruplar halinde birbirlerini ziyaretlerine f›rsat oluﬂturacak birkaç
haftal›k kurslar oluﬂturmak.
● Ve lisans programlar›m›za ö¤renci de¤iﬂimleri
sa¤lamak.

gittik. Bu kent, Çin’de
turistlerin en çok ziyaret etti¤i Pekin’den
sonraki ikinci kent olarak biliniyor ve “Çin’in
Venedi¤i” diye tan›n›yor.
Göllerin çevresinde konumlanm›ﬂ bir
tarihi kent. Zhejiang
Gongshang Üniversitesi, kentin 30’a yak›n
üniversitesi içinde en
önde gelenlerinden
birisi. Üniversitenin,
gerçekten geliﬂmiﬂ alt
yap›s› bizi çok ﬂaﬂ›rtt›.
Bu yazdan tezi
yok, ö¤rencilerimizi,
yol hariç tüm masraflar› kendileri karﬂ›lamak kayd›yla hemen bekliyorlar.
Ö¤renci yurtlar› derli toplu. Spor tesisleri, ‹stanbul’la
yar›ﬂ›r!
Ayr›ca “Çin ve Çin’de ticaret” programlar›na ö¤renci kabul etmelerini de kapsayan birçok iﬂbirli¤i sözleﬂmeleri yapt›k.
Son dura¤›m›z, Pekin’in uluslararas› üne sahip
Bimba “Beijing University International MBA” oldu.
Pekin Üniversitesi, dünyan›n en önde gelen, say›l› üniversitelerinden birisi. Bimba ise, üniversitenin uluslararas› en popüler, en zor ö¤renci kabul eden program›. Ö¤rencileri dünyan›n her yerinden. Hocalar› ise
konular›nda dünyaca ünlü. Onlarla da güzel iﬂbirliklerinin temelini att›k. Üniversitemiz, Bimba’n›n Avrupa
ve Ortado¤u’daki Üs’sü oldu. Önümüzdeki yazdan
baﬂlayarak deniz aﬂ›r› programlar›n› bizde yapacaklar.
Gelecek ay yeniden buluﬂuncaya kadar, sa¤l›k ve
mutluluklarla, hoﬂça kal›n.

Konkuk, çok geliﬂmiﬂ bir üniversite. Çok güçlü alt
yap›lar› ve ö¤retim kadrosu var. Seul tertemiz bir ﬂehir. Bu temizlik kültürünü tan›mlamak bile zor.
Koreliler çok misafirperver insanlar. Heyetimize
gösterilen üstün ev sahipli¤ini belirtmek boynumuza
borç.
Kore’den Çin’e geçtik. Önce Zheziang Gongshang
Üniversitesi’nin davetine uyarak Hangzhou kentine

Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Rektör
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Kadir Has
Üniversitesi,
2008–2009
Akademik Y›l›’n›,
görkemli
bir törenle açt›.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
2008-2009 AKADEM‹K
YILINA HEYECANLI BAﬁLADI
>HABER Deniz Y›ld›z

aliteli e¤itim anlay›ﬂ› ve birbiri ard›na gerçekleﬂtirdi¤i at›l›mlarla ülkemizin en h›zl› geliﬂen
üniversitesi olarak bilinen Kadir Has Üniversitesi, 2008 – 2009 Akademik Y›l›’n› görkemli bir törenle açt›. Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde,
22 Eylül 2008 günü gerçekleﬂtirilen törende, Türkiye'nin Ortado¤u Politikas› (Tarihsel Geliﬂim Sürecinde
Ortado¤u'nun Türkiye Aç›s›ndan Ekonomik ve Politik
Önemi ve Türkiye'nin Bu Konuda Geliﬂtirebilece¤i Politikalar) konulu 4. Kadir Has Ödülleri sahiplerini buldu.

K

AKADEM‹K YILIN ‹LK DERS‹
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Nuri Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Yücel Y›lmaz’›n aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan, Fen
Edebiyat Fakültesi Bölümü Ö¤retim Görevlisi Prof.
Dr. Önder Pekcan taraf›ndan aç›l›ﬂ dersi verildi. Törende ayr›ca, üstün performans gösteren akademik ve
idari personele “Teﬂekkür Beratlar› takdim edildi.
EN ÇOK TERC‹H ED‹LEN
ÜN‹VERS‹TELER ARASINDA
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ise, “Üniversite, farkl› düﬂüncelerin serbestçe konuﬂulabildi¤i, inançlar›n ve kiﬂiliklerin birarada yaﬂad›¤›, serpildi¤i ve yeﬂerdi¤i bir bahçedir. Bu bahçeyi,
farkl›l›klar zenginleﬂtirir ve güzelleﬂtirir” dedi. Üniversiteye bu y›l yeni baﬂlayan ö¤rencilerin taze bir kan ve
güç verdi¤ini belirten Y›lmaz, yeni ö¤rencilerin yüzde
22’sinin birinci, yüzde 40’›n›n ikinci, yüzde 50’sinin de
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Aç›l›ﬂta Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Nuri Has,
Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Yücel
Y›lmaz ve Rektör yard›mc›s› Deniz
Bayrakdar konuﬂma yapt›lar.

mas› aﬂa¤›da belirtildi¤i ﬂekilde sonuçlanm›ﬂt›r.
■ Birinci Eser
Merve ‹rem Yap›c›: "Türkiye'nin Ortado¤u Politikas›,
De¤iﬂim mi Geliﬂim mi?"
■ ‹kinci Eser
Dr. Meral Dinçer: "Türkiye'nin Ortado¤u Politikas›"
■ Üçüncü Eser
Yard. Doç. Dr. Hakk› Çiftçi: "Türkiye Aç›s›ndan Ortado¤u'nun Politik ve Ekonomik Önemi ve Geliﬂtirilecek
Politikalar" seçildi.
■ Mansiyon Alanlar
Osman Tacettin Necipo¤lu: "Türkiye'nin Ortado¤u
Politikas›"
Bezen Balamir Coﬂkun: "Ortado¤u ve Bat› Aras›nda
Türkiye, S›n›rlar, Köprüler, Dönüﬂümler"
‹rfan Kalayc›: "Avrupal› Türkiye'nin Seçici Ortado¤u
Politikas›".
Elde ettikleri baﬂar›lar›yla üniversitemizi gururland›ran ö¤rencilerimize Teﬂekkür beratlar›n› verildi:

ilk 5 tercihlerinde Kadir Has Üniversitesi’ni tercih etti¤ini bildirdi.
ÖDÜLLER, SAH‹PLER‹N‹ BULDU
Üniversitemizin düzenlemiﬂ oldu¤u "Türkiye’nin
Ortado¤u Politikas› (Tarihsel Geliﬂim Sürecinde
Ortado¤u’nun Türkiye Aç›s›ndan Ekonomik ve Politik
Önemi ve Türkiye’nin Bu Konuda Geliﬂtirebilece¤i
Politikalar)" konulu 2006 y›l› 4. Kadir Has Ödülü yar›ﬂ-

■ Satranç Tak›m› ad›na Deniz Arman
67 Üniversiteden 255 sporcunun kat›l›m› ile
Marmaris’de yap›lan Türkiye Üniversiteleraras› Satranç ﬁampiyonas›’nda, Üniversitemiz Satranç Tak›m›
Türkiye ‹kincilik kupas›n› kazanm›ﬂt›r.
■ Voleybol Tak›m› (Bayan) ad›na Eda Naz Iﬂ›k
15 üniversite tak›m›n›n kat›l›m› ile yap›lan Voleybol
(Bayan) müsabakalar›nda, 2006-2007 Dönemi Türkiye
Üniversiteleraras› ‹stanbul Bölgesi ‹kinci Lig ﬁampiyonu, 2007-2008 Dönemi Türkiye Üniversiteleraras› ‹stanbul Bölgesi Birinci Lig Üçüncülü¤ü.
■ Kürek Tak›m› (Bayan) ad›na Duygu ﬁenol
29 Ekim 2007 de Üniversitemizin ev sahipli¤inde yap›lan Cumhuriyet Kupas› Kadir Has Üniversitesi Kürek
Yar›ﬂlar›na 8 üniversiteden 115 sporcu kat›lm›ﬂ ve
Üniversitemiz Kürek Tak›m› Birinci olmuﬂtur.
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■ Kürek Tak›m› (Erkek) ad›na Ünsal Özmestik
2007 Haziran ay›nda Ankara’da 11 üniversite tak›m›n›n kat›l›m› ile yap›lan Üniversiteleraras› Kürek ﬁampiyonas›’nda, Üniversitemizin Kürek Tak›m› Türkiye Birincilik kupas› alm›ﬂt›r.
■ Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u ad›na Mehmet Çetin
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u, kendi yazd›klar› “Yarat›k” oyunu ile Gösteri Sanatlar› Merkezi
Tiyatro ﬁenli¤i’nde En ‹yi Yönetmen Ödülü almalar›
sebebiyle teﬂekkür berat› ald›.

■ Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü
Y›l içinde gerçekleﬂtirdikleri say›s›z Sosyal Sorumluluk
Projesi nedeniyle teﬂekkür berat› ald›.
■ ‹letiﬂim Fakültesi ve Avusturya Liseliler Derne¤i
Kad›n Platformu taraf›ndan yürütülen “Ben Çal›ﬂmak
‹stiyorum” sosyal sorumluluk projesinde çal›ﬂan ö¤renciler de berat ald›.
Üniversitemize 10 y›ldan beri yapm›ﬂ olduklar› de¤erli katk›lar sebebiyle akademik ve idari personelimize
Teﬂekkür Beratlar› verildi. Teﬂekkür Berat› alan ‹dari
Personel:
■ Zehra Kuran (‹dari ve Mali ‹ﬂler Dairesi)
■ Serdar Acar (‹dari ve Mali ‹ﬂler Dairesi)
■ Ramazan Çelik (Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi)
■ Murat Karadaﬂ (Rektörlük)
■ Yunus Öztürk (Bahçelievler Haz›rl›k Okulu)
Teﬂekkür Berat› alan Akademik Personel:
■ Prof. Dr. Ahmet Yörük (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ö¤retim Üyesi)
■ Prof. Dr. Ahmet K›z›l (‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Ö¤retim üyesi)
■ Prof. Dr. Orhan ﬁener (Hukuk Fakültesi Ö¤retim
üyesi)
■ Prof. Dr. Clifford Endress (Fen Edebiyat Fakültesi
Ö¤retim üyesi)
■ Yard. Doç. Dr. Selhan Endress (Fen Edebiyat Fakültesi Ö¤retim üyesi)
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Üniversitemiz
de¤erli
akademisyenleri
teﬂekkür
beratlar›n› ald›.

■ Yard. Doç. Dr.Cengiz Karagöz (Mühendislik Fakültesi Ö¤retim üyesi)
■ Ö¤retim Görevlisi Gönül Güner (Fen Edebiyat Fakültesi Ö¤retim üyesi)
■ Okutman Bahar Oktay (Bahçelievler Haz›rl›k Okulu)
2007- 2008 Akademik y›l›nda göstermiﬂ olduklar› üstün performans sebebiyle Teﬂekkür Berat› verilen
Akademik ve ‹dari Personel:
■ Binnaz Karal› (Halkla ‹liﬂkiler Ofisi Eleman›-Selimpaﬂa kampusü)
■ Remzi Y›lmaz (‹dare Amiri)
■ Cemil Kaya (Kadir Has Kampüsü Bina Amiri)
■ Celal K›l›ç (Sa¤l›k, Kültür Spor Daire Baﬂkan›)
■ Sibel Kuseyrio¤lu (D›ﬂ ‹liﬂkiler Ofisi Baﬂkan›)
■ Sinem ﬁenol (E¤itim Teknolojileri Uzman›)
■ Ö¤r. Gör. Leyla Çolako¤lu (Ö¤renci Kulüpleri Dan›ﬂman› ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu)
■ Araﬂ. Gör. Püren Büget (Ö¤renci Kulüpleri Dan›ﬂman› ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu)
■ Yard. Doç. Dr. Taner Arsan (Rektör Dan›ﬂman› ve
Mühendislik Fakültesi Ö¤retim Üyesi)
■ Yard. Doç. Dr. Selçuk Ö¤renci (Mühendislik Fakültesi Ö¤retim Üyesi)
■ Prof. Dr. Erol Üçdal (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Ö¤retim üyesi)
Akademik Baﬂar›lar;
■ “Kadir Has Üniversitesi Akademik Ödüller Yönergesi”ne göre “Y›l›n baﬂar›l› ö¤retim üyesi ‹letiﬂim Fakültesi Ö¤retim üyesi Doç. Dr. Jalal O. Toufic Omran
seçilmiﬂtir.
■ “Kadir Has Üniversitesi Akademik Ödüller Yönergesi”ne göre “Y›l›n baﬂar›l› ö¤retim görevlisi Mühendislik Fakültesi’nden Ö¤retim Görevlisi Dr. Metin
ﬁengül seçilmiﬂtir.
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Kadir Has Üniversitesi E¤itim ve Kültür Merkezi, Kapal› Spor
Salonu ve Sa¤l›k Merkezi 15 Ekim 2008 Çarﬂamba günü,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.

BAﬁBAKAN RECEP TAYY‹P ERDO⁄AN’IN KATILIMIYLA

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M VE
KÜLTÜR MERKEZ‹ AÇILDI
adir Has Üniversitesi E¤itim ve Kültür Merkezi,
Kapal› Spor Salonu ve Sa¤l›k Merkezi, 15 Ekim
2008 Çarﬂamba günü Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’›n kat›ld›¤› bir törenle aç›ld›.
Törende, Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Nuri Has,
HASVAK Baﬂkan› Can Has, Kadir Has Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik ve Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an bir
konuﬂma yapt›.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Rektör Prof. Dr. Yücel Y›lmaz taraf›ndan, Baﬂbakan Erdo¤an’a bir teﬂekkür pla-

K

keti sunuldu. Tören sonunda Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik, Maliye
Bakan› Kemal Unak›tan, ‹stanbul Valisi Muammer
Güler, Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Nuri Has, HASVAK Baﬂkan› Can Has ve Rektör Yücel Y›lmaz sahneye davet edilerek E¤itim ve Kültür
Merkezi, Kapal› Spor Salonu ve Sa¤l›k Merkezi’nin resmi aç›l›ﬂ› gerçekleﬂtirildi.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an Kadir Has Üniversitesi’ndeki resmi ziyareti süresince E¤itim ve Kültür Merkezi içinde yer alan ak›ll› s›n›flar› gezdi ve Uni-
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Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an

Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Baﬂkan› Nuri Has

Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik

HASVAK Baﬂkan›
Can Has

Rektör
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz

versity of Leicester ile gerçekleﬂtirilen ortak dersi izledi. Ayr›ca okuma salonlar›n› da ziyaret etti.
Kadir Has Üniversitesi
E¤itim ve Kültür Merkezi
Tekel Tütün Fabrikas›’ndan ça¤daﬂ bir üniversiteye dönüﬂtürülen Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez
Kampüsü, 2003 y›l›nda Avrupa Birli¤i Mimari ödülü
olan EUROPA NOSTRA ile ödüllendirilerek, “En iyi
restore edilmiﬂ tarihi bina” s›fat›n› kazand›. Bu kampüsün bitiﬂi¤inde yer alan binan›n yap›m›na 2007 y›l›n›n
baﬂ›nda baﬂland›.
8 bin m2’ye yak›n kapal› alan› ile bu bina, Kadir Has
Üniversitesi E¤itim ve Kültür Merkezi olarak tamamland› ve ça¤daﬂ teknolojinin en son yenilikleriyle donat›larak Türk E¤itimi’nin hizmetine sunuldu.Son derece üstün teknolojik olanaklara sahip bu binada, ak›ll›
s›n›flar, sinema ve konferans salonlar› yer al›yor.
Kapal› Spor Salonu ve Sa¤l›k Merkezi
Kadir Has Üniversitesi’nin arka soka¤›nda bulunan
ve Fatih Belediyesi’ne ait bir arsa, Belediye ile yap›lan
anlaﬂma sonucu, kapal› spor salonu ve spor kompleksi olarak düzenlenerek Fatih ve civar bölgelerde yaﬂayan gençlerimizin ve halk›m›z›n hizmetine sunulduk.

Konuﬂmalar›n ard›ndan
Rektör Prof. Dr. Yücel
Y›lmaz taraf›ndan Baﬂbakan Erdo¤an’a bir
teﬂekkür plaketi
sunuldu.
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HAL‹Ç, REZAN HAS
MÜZES‹’NDE...

‘Haliç…’ sergisi, yak›n dönem Türk Resim Sanat›’n›, bir kavram çerçevesinde, ancak
farkl› perspektiflerden izleme olana¤› sunuyor’
Ahu Has Müze Yöneticisi
stanbul’un kültür sanat haritas›n›n tam ortas›nda,
Haliç k›y›s›nda özel bir konuma sahip Rezan Has
Müzesi, sezonu, ça¤daﬂ Türk Resim Sanat›n›n en
önemli ustalar›n›n eserlerinin yer ald›¤› ‘Haliç’ resim
sergisi ile açt›.
Sanatseverler, 24 ustan›n Haliç yorumlar›n›n yer
ald›¤› sergiyi 31 Aral›k tarihine kadar izleyebilecekler.

‹

Müze yöneticisi Ahu Has, Haliç
sergisi ile ilgili olarak, Rezan Has Müzesi’nin, üç büyük medeniyetin izlerini taﬂ›yan Haliç’in binlerce y›ll›k kültür miras›n› koruyup gelecek nesillere
aktarmak misyonuyla yola ç›kt›¤›n›n
alt›n› çizerek, Türk Resim Sanat›’n›n
büyük ustalar›n›n farkl› ve özgün yorumlar›yla Haliç’i ölümsüz birer esere
dönüﬂtürdüklerini, bunun yan› s›ra
“Haliç…” sergisinin yak›n dönem
Türk Resim Sanat›’n›, bir kavram çerçevesinde, ancak farkl› perspektiflerden izleme olana¤›n› sundu¤unu belirtiyor.
Sergiyi gezenler, yak›n zamana
kadar neredeyse unutulmuﬂ bu bölgenin Yunan mitolojisinde, Osmanl›
gravürleri veya oryantalist bat›l› sanatç›lar›n eserlerinde imgeledikleri
Haliç’ten farkl› bir dünya ile karﬂ›laﬂabilirler.

Emre Zeytino¤lu, sergi katalo¤u için yazd›¤› yaz›da
izleyicinin olas› tecrübesini ﬂöyle anlat›yor: ‘‹htimâl ki
birçok sanatsever izleyici, galeriye yerleﬂtirilmiﬂ eserlere bakarken, bu eserlerden hangisinin Haliç ile daha
çok benzerlik kurdu¤unu araﬂt›racak. Eserleri dikkatlice izleyerek, onlara defalarca yaklaﬂarak (ve uzaklaﬂarak) Haliç üzerine ayr›nt›lar saptamaya çal›ﬂacak. Kuﬂkusuz bu, zevkli ve e¤lendirici bir araﬂt›rmad›r. Hattâ
kimi ﬂaﬂ›rt›c› ve son derece yarat›c› ipuçlar›n›n yakalanabilmesi, bu araﬂt›rmay› iyice zevkli k›labilir.’
Usta Sanatç›lardan, Gelece¤in Sanatç›lar›na….
Haliç sergisinin bir özelli¤i de, sergide yer alan
eserlerden elde edilecek gelirin yurt içinde veya yurt
d›ﬂ›nda sanat e¤itimi almak isteyen gençlere burs sa¤lamak amac›yla HASVAK burs fonuna aktar›lacak olmas›.
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HAL‹Ç
‘DERME ÇATMA’ MI?
urak Serdaro¤lu’nun siyah beyaz kareleri,
çarp›k kentleﬂmenin derme çatma izlerine
ra¤men Haliç’in tarihsel ve kültürel çok katmanl› yap›s›na ve bölge insan›n›n hayat›na ait
motifler içeriyor.

B

Rezan Has Müzesi’nin ev sahipli¤i yapt›¤›
bir baﬂka sergi de, çal›ﬂmalar›n› ‹talya’da sürdüren, sanatç› Burak Serdaro¤lu’nun ‘Derme/Çatma Haliç’ isimli Foto¤raf sergisi. 23
Aral›k’ta baﬂlayan sergi, 30 Kas›m tarihine kadar Rezan Has Müzesi Sanat Galerisi’nde izlenebiliyor.
Sergi ‘Derme/ Çatma’ ismiyle çarp›k kentleﬂmenin bölgede b›rakt›¤› izlere gönderme
yaparken, eserlerde her ﬂeye ra¤men Haliç’in
çok kültürlü, çok katmanl› zenginli¤ine ve kent
yaﬂam›n›n süreklili¤ine tan›kl›k edebiliyorsunuz.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
RHM YAYINLARINA B‹R YEN‹S‹
DAHA EKLEND‹ ‘HAL‹Ç’
ezan Has Müzesi ‘Haliç’ sergi katalo¤u, sergiye kat›lan sanatç›lar
ve eserleri hakk›nda bilgi vermesinin
yan› s›ra serginin ‘düﬂündürttükleriyle’ ilgili Murat Belge, Emre Zeytino¤lu ve Ali Akay’›n yaz›lar›yla zenginleﬂtirilmiﬂ bir referans kitab› niteli¤inde. Sanatseverlerin ve araﬂt›rmac›lar›n kütüphanesinde mutlaka yer almas› gereken bu kitap ve di¤er RHM
yay›nlar› müze ve seçkin kitapevlerinde sat›ﬂa sunuluyor.
Kadir Has Üniversitesi akademik,
idari personeli ve ö¤rencileri, kitab› kendilerine özel
%30 indirimle Müze’den temin edebilirler.

R

B‹R TIKLA
REZAN HAS MÜZES‹
ezan Has Müzesi sergileri ve etkinlikleri hakk›nda en
güncel bilgileri www.rhm.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. Rezan Has Müzesi web sitesine kolayca üye oldu¤unuzda; müze ve etkinlikler hakk›nda periyodik olarak haberdar olacaks›n›z. Rezan Has Müzesi web üyeleri, üyelere
özel programlardan da faydalanabilirler.

R

REZAN HAS MÜZES‹
ÇOCUKLARI UNUTMADI
üzede devam eden e¤itim programlar›, müze
ziyaretini çocuklar için e¤lenceli bir tecrübeye dönüﬂtürüyor. Rezan Has Müzesi çocuk
e¤itim programlar› bu sezon da
devam edecek. Çocuk e¤itim
programlar›n›n amac›, çocuklar için fazla ‘ciddi’ alg›lanabilecek müze ziyaretlerini keyifli bir maceraya dönüﬂtürmek ve e¤lenirken ö¤retmek.
Çocuk e¤itim program›n›n ilki, ‘Haliç’ sergisi çerçevesinde haz›rlanm›ﬂ. Program dahilinde ‘Haliç’ sergisinin rehberli turu ve bölgeye ait bilgilerin aktar›laca¤› yarat›c› atölye çal›ﬂmalar› var.
Atölye çal›ﬂmalar› 4-12 yaﬂ aras›ndaki her çocu¤a
ve okul gruplar›na aç›k ve ücretsiz olarak hizmet verecek.
Program 1 Kas›m -31 Aral›k tarihleri aras›nda devam edecek. Programa kat›labilmek için önceden randevu al›nmas› gerekiyor.

M

Burak Serdaro¤lu’nun karelerinde mimari
ve tarihsel ögelerin öne ç›kmas›, bu ögelerin
kent yaﬂam›n›n belirleyecileri olmas› d›ﬂ›nda,
foto¤rafç›n›n arkeoloji ve kaz› foto¤rafç›l›¤›
alan›nda çal›ﬂm›ﬂ olmas›ndan kaynaklan›yor.
2006 Orvieto Foto¤raf Festivali’nin jürisinde
Türkiye’yi temsil eden sanatç›, kentli ve k›rsal
hayata dair her türlü detay› belgelemeyi tercih
etti¤ini belirtiyor.
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BAﬁARILI AKADEM‹SYENLER
REALITY TELEV‹ZYON’U TARTIﬁTI
> Haber Ayﬂe Özlem Artar

adir Has Üniversitesi ‹letiﬂim Fakültesi taraf›ndan 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen, yerli
ve yabanc› pek çok akademisyenin sunum
yapt›¤› uluslararas› “Reel Politics: Reality Television as
a Platform for Political Discourse” (Gerçek Siyaset: Siyasi Söylev için Platform Olarak Reality Televizyonu)
baﬂl›kl› konferans gerçekleﬂti.
Kadir Has Üniversitesi Haliç Salonu’nda gerçekleﬂen ‘Gerçek Siyaset: Siyasi Söylev için Platform Olarak Reality Televizyonu’ konulu konferans, 12 Eylül
Cuma günü baﬂlay›p 14 Eylül Pazar günü sona erdi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› John Corner’ ›n yapt›¤› konferansta, sansür, mahremiyet, ›rk ve cinsiyet ile ilgili tart›ﬂmalar yer ald›.
‘Gerçeklik’, ‘telekulak toplumu’ gibi kavramlar ve
‘reality televizyon’ gibi konular›n toplum üzerindeki etkileri ele al›nd›. Corner, aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Belgesel
Popüler Kültür Gerçekçi Medya üzerine
de¤erlendirmelerde bulundu.
Organizatörlü¤ünü Lemi Baruh (Kadir Has Üniversitesi) ve Ji Hoon Park (Hope College)‘›n yapt›¤› konferansta, televizyon izleyicilerinin reality televizyon
programlar› ile olan etkileﬂimlerinin, günlük hayattaki
politik konularla ilgili tart›ﬂmalar› nas›l etkiledi¤i konusu incelendi ve reality programlar›n di¤er televizyon
program türleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› yap›ld›.
‘Gerçek Siyaset: Siyasi Söylev için Platform Olarak
Reality Televizyonu’ adl› konferans›n ana konuﬂmac›lar› Doç. Dr. Mark Andrejevic (Associate Professor,
University of Iowa) ve Doç. Dr. Marwan Kraidy (Associate Professor, University of Pennsylvania)’ d›r.

Organizatörlü¤ünü
Yard. Doç. Lemi Baruh’un
yapt›¤› Reel Politics: Reality
Television as a Platform for
Political Discourse
konferans›na kat›l›m
yo¤undu.

K

Ana Konuﬂmac›lar
Hakk›nda Bilgi

■ Doç. Dr. Mark Andrejevic, ﬂu anda Iowa Üniversitesi, Sosyal ve Beﬂeri
Bilimler Fakültesi’nde görev yapmaktad›r. Kendisi eleﬂtirel medya çal›ﬂmalar› ile ilgilenmektedir ve etkileﬂimli medya, kültürel çal›ﬂmalar,
sosyal gözetim, dijital sanat ve reality televizyon hakk›nda bir çok bilimsel makale yazd›. Doç. Dr. Andrejevic, ayn› zamanda Reality TV: The
Work of Being Watched (2004) ve iSpy: Surveillance and Power in the
Interactive Era (2007) kitaplar›n›n yazar›d›r.
■ Doç. Dr. Marwan Kraidy, ﬂu anda Pennsylvania Üniversitesi, Annenberg
School for Communication’ da görev yapmaktad›r. Kendisi küresel
‹letiﬂim ve Arap medyas› konusunda uzmanlaﬂm›ﬂt›r. Yazd›¤› 40’›n üstünde makalenin yan› s›ra, Doç. Dr. Kraidy Global Media Studies: Ethnographic Perspective (2003) ve Hybridity, or, the Cultural Logic of
Globalization (2005) kitaplar›n›n da yazar›d›r.

Alanlar›nda uzman
konuﬂmac›lar konferanstayd›.
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ORIENTING ‹STANBUL
> Haber Zeynep Altunda¤

niversity of California-Berkeley’de, geçti¤imiz
25-27 Eylül tarihlerinde üniversitemizin de
destekledi¤i, “‹stanbul’u Yönlendirmek: Avrupa’n›n Kültür Baﬂkenti” (Orienting Istanbul: Cultural
Capital of Europe) baﬂl›kl› bir konferans düzenlendi.
Kent ve kent kültürü hakk›nda üretilen düﬂünceler
üzerine, disiplinleraras› yeni yaklaﬂ›mlar›n tart›ﬂ›ld›¤›,
alternatif bir platform niteli¤indeki konferans›n organizasyon komitesinde üniversitemizden Yard. Doç. Dr.
Levent Soysal ve Kaliforniya Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Deniz Göktürk ve Prof. Dr. ‹pek Türeli yer ald›.
Marshall Berman, Feride Çiçeko¤lu, Jale Erzen, Hou
Hanru’da konuﬂmac›lar aras›ndayd›.

U

‹STANBUL: 2010 AVRUPA
KÜLTÜR BAﬁKENT‹
Avrupa’n›n en eski, en büyük ve en h›zl› büyüyen
ﬂehri ‹stanbul, kültürel, sanatsal, jeopolitik ve turistik
özellikleri ile günümüzün en çok ilgi çeken kentlerinden birisi haline gelmiﬂtir. ‹stanbul, son zamanlarda
gerek Avrupal› sanatç›lar ve akademisyenler, gerekse
Türk politikac›lar taraf›ndan olsun, Asya’dan Avrupa’ya bir köprü ve Türkiye’nin Avrupa’ya aç›lan kap›s› metaforlar› üzerinden pek çok kez tart›ﬂma konusu
olmuﬂtur.
Kaliforniya’da düzenlenen “‹stanbul’u Yönlendirmek: Avrupa’n›n Kültür Baﬂkenti” konferans› süresince, ‹stanbul’a kent, kentlilik, kentsel alanlar ve kent
kültürü gibi kavramlar do¤rultusunda yöneltilen bak›ﬂlar, di¤er Avrupa kentleri ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak,
eleﬂtirel bir boyutta de¤erlendirildi, yeni sorunlar ve
sorular çerçevesinde tart›ﬂ›ld›.
Özellikle, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i sürecinde, birli¤e al›n›p al›nmayaca¤› tart›ﬂmalar› devam ederken,
‹stanbul’un 2010 y›l› “Avrupa Kültür Baﬂkenti” ilan
edilmesi eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›yla ele al›narak, Türkiye’nin, AB sürecindeki gelece¤i de ayr›nt›l› olarak tart›ﬂ›ld›.

Konferansta genel olarak “Ayr›mc›l›¤›n Mimarisi”
(Architectures of exclusion), “Nostaljinin Mekânlar›”
(Spaces of nostalgia), “Sinemasal Kent”(The cinematic city), “Kentte Sanat”(Art in the city) ve “Gösteri
Kültürleri” (Cultures of spectacle) konular›na odaklan›ld›.
Organizasyonun ilk gününde, Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Feride Çiçeko¤lu “‹stanbul’un Sesi” baﬂl›kl› bir konuﬂma yapt›. ‹kinci gün konferans›n ana konuﬂmas›nda ise, Prof. Dr. Marshall Berman “Nostalgic
Modernity” adl› konuﬂmas› ile Orhan Pamuk’un romanlar›ndan hareketle modernizme yüklenen anlamlar› irdeledi.
Ayr›ca 24- 28 Eylül tarihleri aras›nda, konferans
kapsam›nda, Hou Hanru küratörlü¤ünde 10. ‹stanbul
Bienali’nde sergilenen bir video seçkisi olan “‹stanbulBerkeley” ve Gökçe K›nayo¤lu ve Wenhua Shi’nin haz›rlad›¤› “Sound of the City” (ﬁehrin Sesi) isimli sergiler gerçekleﬂtirildi.

California’da
‹stanbul
Konuﬂuldu.
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TOYP 2008 ÖDÜLLER‹
SAH‹PLER‹N‹ BULDU

JCI Türkiye taraf›ndan bu y›l 14’ncüsü düzenlenen TOYP (Türkiye’nin On Baﬂar›l›
Genci- The Outstanding Young Persons) ödülleri Kadir Has Üniversitesi Cibali
Kampüsü’nde 10 Ekim 2008 tarihinde görkemli bir törenle sahiplerini buldu.
> Haber Ayﬂe Özlem Artar

Türkiye taraf›ndan düzenlenen ve Kadir Has Üniversitesi organizatörlü¤ünü
Yard. Doç. Dr. U¤ur Özgöker (AB
Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü) ve Ö¤r.
Gör. Vedat Akman (‹‹BF Ö¤retim Görevlisi) ’›n yapt›¤› 14. TOYP yar›ﬂmas›nda ödüller,
1. ‹ﬂ Dünyas›, Ekonomi ve Giriﬂimcilik-‹zzet Ressam
2. Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi-Tu¤ba Kalafato¤lu ( Kadir Has Üniversitesi)
3. Bilimsel önderlik-Doç. Dr. ﬁule Toktaﬂ (Kadir Has
Üniversitesi)
4. Kültürel baﬂar›-Zehra Sena Demir
5. Çevre korumac›l›¤› ve ahlaki önderlik-Doç. Dr.
Mehmet Kiliﬂ
6. ‹nsan haklar›na, çocuklara ve dünya bar›ﬂ›na katk›Dilek Turan
7. ‹nsanl›¤a ve gönüllü kuruluﬂlara hizmet-Nail Baki
8. Fen ve Teknik Geliﬂme-Hakan Ürey

JCI
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9. Kiﬂisel baﬂar›-Ali Kemal Ayar
10. T›bbi yenilik ve buluﬂlar-Utkan Demirci
olmak üzere, toplam 10 kategoride verildi. Ayr›ca JCI
Türkiye Gaye Özerkan Özel Ödülü Orhan S›nav’ a ve
JCI Senato Özel Ödülü Ça¤lar Erol’a verildi. Kazananlara ödüllerini, JCI Derne¤i üst yönetimi, ITO Baﬂkan›
Murat Yalç›ntaﬂ ve alanlar›nda uzman de¤erli jüri üyeleri takdim etti.
SPONSORLAR DA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Baﬂta Kadir Has Üniversitesi olmak üzere, Ekonomi Kulübü, Yenibiris.com, Kayra, Efes Pilsen, MOD
(Management of Demand), Kolart Ajans, City, Sar›
Frezya, Abvizyonu (www.abvizyonu.com), Digital
Film Academy yetkilileri ödüllerini ald›.
JCI A‹LES‹NE TEﬁEKKÜR
Törende baﬂta JCI Türkiye Baﬂkan› Alp Limoncuo¤lu ve JCI Türkiye Projelerinden Sorumlu Baﬂkan
Yard›mc›s› Öznur Kazanc› Akman olmak üzere, s›ras›yla JCI ‹stanbul Baﬂkan› Hande Karada¤’a, TOYP
2008 Proje Direktörü Nilüfer Yurdagül, JCI ‹stanbul
Baﬂkan Yard›mc›s› ve TOYP Proje Sorumlusu Selen
Kermen’ e teﬂekkür belgeleri takdim edildi.
TOYP 2008 Adayl›k Komitesi Direktörü Bora Ersezen, Jüri Komitesi Direktörü Metin Kandemir, Organizasyon-Sponsorluk Komitesi Direktörü Ali R›za Durmuﬂ, Adayl›k Komitesi Direktör Yard›mc›s› Oley Kasapç›, Öznur Sanbay, Onur Kolat, Caner Duru, Tayfun
Özturan, Özge Gürses, Gülﬂah Ang›, Özgül Topkan ve
Murat Babadal› ve Organizasyonun Kadir Has Üniversitesi aya¤› jüri üyelerinden Yard. Doç. Dr. U¤ur Özgöker (AB Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü)
ve Ö¤r. Gör. Vedat Akman (‹‹BF Ö¤retim Görevlisi)
organizasyonda gösterdikleri baﬂar›l› çal›ﬂmalar›ndan
dolay› teﬂekkür belgelerini ald›lar.
TOYP HAKKINDA
Yar›ﬂma “Junior Chamber International-Genç Müteﬂebbisler Derne¤i” taraf›ndan düzenlenmektedir.
124 ülkedeki yap›lanmas› ve dünya üzerinde toplam
500.000’in üzerindeki üye say›s› ile uluslararas› etkin
bir dernektir. Ülkelerin ulusal ﬂubeleri taraf›ndan düzenlenerek, Dünya Kongresinde sonuçlanan The
Outstanding Young Persons (TOYP) yar›ﬂmas›n›n
Türkiye aya¤› "Türkiye’nin On Baﬂar›l› Genci" yar›ﬂmas›, her sene JCI Türkiye derne¤i taraf›ndan düzenlenmektedir.

Jüri Üyeleri
‹ﬂ Dünyas›, Ekonomi ve-veya Giriﬂimcilik
● Muzaffer Akp›nar - Dost Enerji Yönetim Kurulu Baﬂkan›
● Taner Özdeﬂ – ‹nfonet Bilgi Teknolojileri A.ﬁ. Genel Müdürü
● Doç. Dr. Hüseyin Bilgin - Kadir Has Üniversitesi
● Dr. Cüneyt Sezgin – Garanti Bankas› A.ﬁ. Yönetim Kurulu Üyesi
Siyaset, Hukuk ve Kamu yönetimi
● Doç. Dr. ﬁuhnaz Y›lmaz Özba¤c› – Koç Üniversitesi
● Doç. Dr. U¤ur Özgöker – Kadir Has Üniversitesi
● Vedat Akman - Kadir Has Üniversitesi
● Prof. Dr. Veliye Yanl› – Bilgi Üniversitesi
● Prof. Dr. Orhan ﬁener - Kadir Has Üniversitesi
Bilimsel Önderlik
● Doç. Dr. Levent Ürer – Koç Üniversitesi
● Prof. Dr. Beril Dedeo¤lu – Galatasaray Üniversitesi
● Prof. Dr. Mesut Hakk› Casin – Yeditepe Üniversitesi
Kültürel Baﬂar›
● Mahir Namur – Avrupa Kültür Baﬂkan›
● Ahu Has – Rezan Has Müzesi Baﬂkan›
● Doç. Dr. Suna Özyüksel – Türk Sigorta Vakf› Baﬂkan›
Çevre korumac›l›¤› ve ahlaki önderlik
● Doç. Dr. Ar›n Namal – ‹Ü ‹stanbul T›p Fakültesi
● Dr. Filiz Demirayak – WWF – Türkiye Do¤al Hayat› Koruma Vakf› Genel Müdürü
● Prof. Dr. Mehmet Ali Kökp›nar – ‹Ü Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi
‹nsan haklar›na, çocuklara ve dünya bar›ﬂ›na katk›
● Yasemin Sungur – UN‹CEF Türkiye Proje Koordinatörü
● Aygen Aytaç – UNDP Türkiye Temsilcili¤i
● Prof. Dr. Talat Halman – UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baﬂkan›
‹nsanl›¤a ve gönüllü kuruluﬂlara hizmet
● Prof. Dr. Filiz Meriçli – ÇYDD ‹kinci Baﬂkan›
● Zeynep Sungu – Theodora Vakf› Yönetim Kurulu Üyesi
● Doç. Dr. Serhan Oksay - Kadir Has Üniversitesi
Fen ve Teknik Geliﬂme
● Prof. Dr. Önder Eker – Smart Pro Genel Müdürü
● Prof. Dr. Abdülkadir Özde¤er - Kadir Has Üniversitesi
● Prof. Dr. ‹brahim Kavrako¤lu – Kavrako¤lu Dan›ﬂmanl›k
Kiﬂisel baﬂar›
● Fatih Akol – CanWest Medya Türkiye Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
● Yard. Doç. Dr. Cenk Arsun Yüksel – ‹Ü ‹ﬂletme Fakültesi
● Yaprak Özer – ‹ndeks ‹çerik ve ‹letiﬂim Dan›ﬂmanl›k A.ﬁ. YK Baﬂkan›
T›bbi yenilik ve buluﬂlar
● Prof. Dr. Elif Da¤l› – Marmara Üniversitesi T›p Fak.
● Prof. Dr. Gülden Omurtag – Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü
● Doç. Dr. Ümit Yaﬂar - Hacettepe Üniversitesi T›p Fak.
JCI Özel Ödülü JCI Türkiye Baﬂkan›, JCI Senato Ödülü ise JCI Türkiye Senatosu
taraf›ndan de¤erlendirilerek sahiplerini buldu.
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HAL‹Ç’TE KÜREKLER
CUMHUR‹YET‹M‹Z ‹Ç‹N ÇEK‹LD‹
Kadir Has Üniversitesi
Cumhuriyet Kupas› 7. Kürek Yar›ﬂlar›
29 Ekim’de, Haliç Parkuru’nda
gerçekleﬂtirildi.
umhuriyetin 85’inci y›l kutlamalar› çerçevesinde, Türkiye Kürek Federasyonu ile Kadir Has
Üniversitesi, geleneksel “Cumhuriyet Kupas›
7’inci Kürek Yar›ﬂlar›”n› Üniversitenin Cibali Kampüsü
önünde, Haliç Parkuru’nda gerçekleﬂtirdi.
Yar›ﬂlar›n aç›l›ﬂ töreni, Kadir Has Üniversitesi Aç›k
Hava Spor Tesisleri’nde yap›ld›. ‹stiklâl Marﬂ›’n›n okunmas› ve sayg› duruﬂu ile baﬂlayan tören, yar›ﬂmaya kat›lan üniversite ve kulüplerin tan›t›lmas› ile devam etti.
Üniversiteleraras› ve kulüpleraras› olmak üzere iki
farkl› grubun yer ald›¤› yar›ﬂlar, 10:00-11:00 saatleri
aras›nda yap›ld›. Nefes kesen yar›ﬂlarda, 7 üniversite
ve 12 kulüp çeﬂitli kategorilerde mücadele verdi.
Yar›ﬂman›n ard›ndan dereceye giren yar›ﬂmac›lar
13:30’da Kadir Has Üniversitesi Aç›k Hava Spor Tesisleri’nde düzenlenen tören ile ödüllerini ald›. Yar›ﬂma sonucu birincilik ödülünü üniversiteler aras› genel
klasmanda Marmara Üniversitesi, ikincilik ödülünü ise
Kadir Has Üniversitesi Kürek Tak›m› ald›. Kulüpler
aras› genel klasmanda ise ﬁiﬂecam Çay›rova Spor Kulübü ödüle lay›k görüldü. Kürek sporunu ön plana ç›karmay› ve genç kuﬂaklar taraf›ndan daha fazla ilgi
görmesini sa¤lamay› amaçlayan Kadir Has Üniversitesi, bu faaliyetler ile geçmiﬂ dönemlerde oldu¤u gibi
kürek sporunun ulusal ve uluslararas› arenada istenilen seviyeye getirilmesine destek olmay› ve genç
sporcular›n yetiﬂtirilmesine katk›da bulunmay› da hedefliyor.
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KATILIMCI ÜN‹VERS‹TELER
■ KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ ■ KOÇ ÜN‹VERS‹TES‹ ■ DEN‹Z HARP OKULU
■ GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJ‹ ENST‹TÜSÜ ■ YED‹TEPE ÜN‹VERS‹TES‹
■ MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ ■ KOCAEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ ■ YILDIZ TEKN‹K
ÜN‹VERS‹TES‹ ■ BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹
KATILIMCI KULÜPLER
■ GALATASARAY SPOR KULUBÜ ■ BEﬁ‹KTAﬁ J‹MNAST‹K SPOR KULÜBÜ
■ FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ■ TEKEL SPOR KULÜBÜ ■ BALIK ADAMLAR SPOR KULÜBÜ ■ TUZLA DEN‹ZYILDIZI SPOR KULÜBÜ ■ ﬁ‹ﬁECAM ÇAYIROVA SPOR KULÜBÜ ■ SARIYER SPOR KULÜBÜ ■ ANADOLUH‹SARI ‹DMANYURDU SPOR KULÜBÜ ■ BEYKOZ BELED‹YES‹ SPOR KULÜBÜ ■ DEN‹ZC‹L‹K ‹ﬁLETMELER‹ SPOR KULÜBÜ ■ BO⁄AZ‹Ç‹ ÜN‹VERS‹TES‹ SPOR KULÜBÜ

Kadir Has Üniversitesi
Cumhuriyet Kupas› 7. Kürek
Yar›ﬂlar› ödülleri sahiplerini buldu.
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FEST‹VAL YÖNETMEYE
NE DERS‹N‹Z?
Kendi alanlar›nda isimlerini dünya çap›nda duyurmuﬂ kiﬂileri ö¤retim görevlisi olarak
bünyesine davet eden Kadir Has Üniversitesi, müfredat› çerçevesinde yepyeni çal›ﬂma alanlar›
yaratmaya devam ediyor. Biz de, bunlardan biri olan ‘Festival Yönetimi’ adl› dersin hocas› ve
Uluslararas› ‹stanbul Film Festivalinin kurucular›ndan biri olup, baﬂlang›c›ndan 25. y›l›na kadar festivalin
yöneticili¤ini yapm›ﬂ olan Hülya Uçansu ile hem kariyerine, hem de hayat›na dair k›sa bir röportaj yapt›k.
> Haber Zeynep Altunda¤/Elif Eltutan

Bize k›saca kendinizden bahseder misiniz? Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali serüveniniz ne zaman ve nas›l baﬂlad›?
Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali’nin kuruldu¤u günden 25.
y›l›na kadar yöneticili¤ini yapt›m. 1950 Band›rma do¤umluyum.
Orta Okulu Sankt Georg Avusturya K›z Lisesi’nde (1960 – 1966); liseyi ise Arnavutköy Amerikan K›z Koleji’nde (1966 – 1971) okudum.
Yüksek e¤itimimi ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ‹ngiliz
Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde tamamlad›m (1973 – 1977). 1983 y›l›n›n ﬁubat ay›nda ‹stanbul Kültür ve Sanat Vakf› (IKSV) Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Onat Kutlar, ‹KSV çat›s› alt›nda yap›lacak olan küçük bir film etkinli¤ini düzenleme amac›yla ‹KSV’ye davet etti. 1988 y›l›nda ‘Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali’ ad›n› alacak olan Sinema Günleri ad›ndaki film etkinli¤i baﬂlam›ﬂ oldu. Sinema Günleri izleyici ve bas›n taraf›ndan ilk y›l itibariyle büyük bir
sevgi ve coﬂkuyla karﬂ›land›. 1984 y›l›nda tarihleri ‹stanbul Festivali’nin d›ﬂ›na ç›kar›larak Nisan aylar›nda düzenlenmeye baﬂland›.
1985 y›l›nda biri ulusal, biri uluslar aras› olmak üzere iki film yar›ﬂmas› baﬂlat›ld›. Kuruluﬂundan 25. y›l›na kadar festivalin önce çal›ﬂan›, daha sonra (1991 y›l› itibariyle) yöneticili¤ini yapma sevincine ve k›vanc›na sahip oldum. IKSV’deki Uluslararas› ‹stanbul Film
Festivali yöneticili¤i görevinden 2006 y›l›nda ayr›ld›m. 2006 sonbahar›ndan bu yana Kadir Has Üniversitesi RTS bölümünde "Festival Yönetimi" dersi vermekte, ayn› zamanda Türk yap›mc›lar›n
filmlerinin uluslararas› festivallere kat›lmalar› icin strateji dan›ﬂmanl›¤› yapmaktay›m.
Bir film festivalini yönetmek için filmler, yönetmenler ve ülke sinemalar› hakk›nda çok ﬂey bilmek yetmiyor olsa gerek.
Baﬂka neler bilmek gerekir?
Her ﬂeyden önce organizasyon yapmay› ve sistemli düﬂünmeyi bilmek gerekir. Genel çal›ﬂma alan› sinema oldu¤u için sinema kültüru ve bilgisi olmadan böyle bir görevi yapmak söz konusu de¤ildir. Ancak gerek program, gerek organizasyon, ayn› yöneticinin sorumlulu¤unda ise, o yöneticinin, sinema bilgisinin yan›s›ra, ‘düzenleyici’ özelli¤ine de sahip olmas› kaç›n›lmazd›r.
Bir festival yönetmeninin bir günü nas›l geçer? Deneyimleriniz do¤rultusunda bizlere genel olarak özetleyebilir misiniz?
Sabah saat 9 civar› iﬂbaﬂ› yap›l›r. Çal›ﬂt›¤›m y›llarda önce günün plan›n› gözden geçirirdim. ‹KSV’nin çal›ﬂma birimleri (muhasebe, sponsorluk, bas›n ve halkla iliﬂkiler, teknik) Beyo¤lu’ndaki
Luvr apartman›n 5 kat›na da¤›ld›¤› için en üst kattan en aﬂa¤›ya
kadar her birimin görevlerini kontrol ve koordine etmek amac›yla ziyaret ederdim. Büyük organizasyonlarda en de¤erli mesele,
do¤ru koordinasyondur. Koordinasyonun iyi yap›lmas›, çal›ﬂmada

verimi getirir. Bir büyük festival organizasyonunu bir orkestra yönetmeye benzetebilirz. Festivalinin yöneticisi ise, orkestran›n ﬂefi gibidir. Orkestran›n bütün aletlerinden do¤ru ses ç›kart›l›rsa, ﬂef
de elemanlar›n› uyum için de yönetti¤i taktirde baﬂar›l› konser
dinlemek mümkündür. Festival kadrosunun bütün bireylerinin iﬂlerinden do¤ru bilgilenmeleri, kendi alanlar›nda iyi e¤itilmeleri ve
delege edilmeleri iﬂin baﬂar›s›nda büyük rol oynar.
Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerine Festival Yönetimi dersinde neler ö¤retiyorsunuz?
Derse giriﬂ olarak film festivalini düzenleyen ‹KSV’nin bir sivil
toplum örgütü oldu¤undan yola ç›karak, toplum yaﬂam›nda
STK’n›n önemini anlat›yorum. Daha sonra ‹KSV’nin uluslararas›
alanlarda düzenlemiﬂ oldu¤u festivallerin yan› s›ra gerçekleﬂtirdi¤i di¤er baﬂar›l› iﬂlerin dökümünü yap›yoruz. Bu girizgahtan sonra bir film festivalinin gerek program, gerekse organizasyon çal›ﬂmalar›nda ayr›nt›ya girerek, kendi tecrübelerimi ö¤rencilerime
aktarmaya çal›ﬂ›yorum.
Sinema içinizde hep bir tutku olarak var m›yd›? Gençlik y›llar›n›zda gösterime giren filmleri takip eder miydiniz?
Ben Band›rma’da do¤dum. ‹lkö¤retimi orada ald›m. Babam›n
ailesinin o y›llarda biri yazl›k, biri k›ﬂl›k olmak üzere iki sinemas›
vard›. Farkl› bir boyutta olmak üzere, sinemaya duydu¤um sevgi
orada baﬂlad›. Daha sonra Robert Kolej’de ö¤renci oldu¤um y›llarda Türk Sinematek Derne¤i’nin gösterilerini izlemeye baﬂlad›m. Film Festivali’ndeki görevimin as›l tohumu 1975 y›l›nda Türk
Sinematek Derne¤i’nde çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›m y›lda at›ld›. Sinematek’in kurucular›ndan olup 10 y›l boyunca yöneticili¤ini yapm›ﬂ
olan Onar Kutlar’›n asistan› olarak çal›ﬂt›m. Yaﬂam›m›m çizgisi o
y›l belirlenmiﬂti.
Festival gösterimine seçti¤iniz filmleri gösterim günlerinde takip eder miydiniz? Seyircileri ve gösterimlere verdikleri
tepkileri merak eder miydiniz? (Sanki bütün bu filmlerin yönetmeni sizmiﬂsiniz gibi.)
Festival esnas›nda, günde en az 18 saat olmak üzere çok
yorucu bir çal›ﬂma temposu vard›. Festival yöneticisinin de
A’dan Z’ye her ﬂeyden sorumlu oldu¤u düﬂünülürse, festival çal›ﬂanlar›n›n film izleme imkan› olmad›¤›n› takdir edersiniz. Ancak 16
gün boyunca sürekli olarak sinemalar› dolaﬂ›p seanslardan
izleyicilerin görüﬂlerini almak, görevlerimin baﬂ›nda geliyordu. 1983 y›l›nda küçük bir sinema etkinli¤i olarak
baﬂlayan ‘Sinema Günleri’, aradan geçen y›llar içinde
gerek organizasyonu, gerekse program› aç›s›ndan
dünya sinema çevreleri taraf›ndan övgüyle karﬂ›lanan bir büyük uluslararas› festivale dönüﬂebildiyse,
bu yaklaﬂ›mlar›n büyük rolü olmuﬂtur.

Kadir Has
Üniversitesi
‹letiﬂim Fakültesi
Ö¤retim
Görevlisi
Hülya Uçansu .
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ VE Ç‹N ‹ﬁB‹RL‹⁄‹

Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan› Nuri Has,
Kadir Has Vak›f Baﬂkan› Can Has ve üniversitemiz Rektörü
Prof. Dr Yücel Y›lmaz davet üzerine Çin’deydi.

> Haber Ayça K›rg›z

adir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baﬂkan›
Nuri Has, Kadir Has Vak›f Baﬂkan› Can Has ve
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
yap›lan davet üzerine 25 Ekim-2 Kas›m 2008 tarihleri
aras›nda Güney Kore ve Çin’deki çeﬂitli üniversiteleri
ziyaret ettiler. Üniversitemizin üst düzey yöneticileriyle temsil edildi¤i grup, seyahatlerinde, önce Güney
Kore’nin Seul kentindeki Konkuk Üniversitesi’nde, ard›ndan Çin’in Hangzhou ﬂehrindeki Zhejiang Gongshang Üniversitesi’nde ve daha sonra Pekin Üniversitesi’nde temaslarda bulundu.
Her alanda çok geliﬂmiﬂ olan Konkuk Üniversitesi,
Güney Kore’nin Seul kentinde bulunuyor. Kore’nin en
iyi üniversiteleri s›ralamas›nda ilk 10 içinde yer alan
bu üniversite, bünyesinde 30 bölüm, 100’ün üzerinde
programa sahip. Teknolojide de ileri araﬂt›rmalar› gerçekleﬂtiren Konkuk Üniversitesi, 1000 tam zamanl›,
toplam 2000’i aﬂk›n çal›ﬂan› ve 25.000 ö¤rencisi ile
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uluslararas› iliﬂkileri çok güçlü bir üniversite. Üniversite’nin rektörü, Kore’nin eski Baﬂbakan Yard›mc›l›¤› ve
Sanayi-Teknoloji Bakanl›¤› yapm›ﬂ, Kore iletiﬂim teknolojilerinin babas› varsay›lan Prof Hu.
Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi
Kore’de bulunan Konkuk Üniversitesi ile
iﬂbirli¤ine karar verdi
Mühendisli¤in geliﬂmekte oldu¤u konulardan
olan, iletiﬂim, elektronik ve endüstriyel yönetim konular›nda ortak master program› oluﬂturmak, ö¤renci
de¤iﬂimi yapmak, ortak projeler yapmak ve aç›lacak
olan tekno-park’›m›z›n güçlenmesi için gerekli bilimsel
alt yap› iﬂbirli¤i, ortak konular›n sadece birkaç›. Bu iﬂbirli¤inin h›zland›r›lmas› amac›yla 2007 sonu veya
2008 y›l›n›n baﬂ›nda Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Hasan Da¤ Kore’ye gidecek.
‹kinci iﬂbirli¤i alan›m›z ise, Konkuk’un çok geliﬂmiﬂ
oldu¤u Fashion Technology Center ile iﬂbirli¤i yapmakt›r. Bu iﬂbirli¤i, Türkiye’nin dünyaya h›zla aç›lmas›nda önemli bir kap› olan tekstil sanayii için de büyük
yenilikler getirecektir.
‹kinci ziyaret edilen yer olan Hangzhou ﬂehri,
Çin’in Venedi¤i olarak kabul edilmektedir. ﬁehir iki
gölün ortas›nda, yeﬂillik içinde, do¤al güzellikleri ile
dikkat çeken bir kenttir. ﬁehrin çevresinde üniversiteler sitesi oluﬂturulmuﬂtur. Bu üniversitelerin içinde en
geliﬂmiﬂ olan› Zhejiang Gongshang Üniversitesi’dir.
Üniversitemiz heyeti, bu üniversite ile yap›lan görüﬂmelerde, Kadir Has Üniversitesi’nde Çince Ö¤renme
Merkezi kurulmas›na ve ö¤renci de¤iﬂimine karar verdi. Bunun yan› s›ra heyet, Uluslararas› E¤itim Fakültesi’nin içinde yer alan bir programa da ilgi gösterdi. Bu
program, “Çin ve Çin’le Ticaret” ad›n› taﬂ›yor.
Zhejiang Gongshang Üniversitesi, üniversitemize
bu ziyaret s›ras›nda ilginç bir teklifte bulundu. Bu teklif kapsam›nda, 20 ö¤rencimizi bütün yaﬂam giderlerini onlar karﬂ›lamak üzere Çin’e göndermemizi istediler. Bu ö¤renciler, yurttaki 2 kiﬂilik odalar› Çinli arkadaﬂlar›yla paylaﬂacaklar ve bu sayede Çinli ö¤renciler
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“AB VE TÜRK‹YE:
D‹⁄ER‹N‹
ANLAMAK”
Kadir Has Üniversitesi Avrupa Koleji
Natolin Kampüsü’nün iﬂbirli¤inde
gelenekselleﬂen çal›ﬂma gezilerinin
üçüncüsü Cibali’de yap›ld›.
‹ngilizcelerini, Türk ö¤renciler de Çincelerini geliﬂtirebilecekler.
Modern ve gerçek anlamda güçlü alt yap›s› olan
Zhejiang Gongshang Üniversitesi’nin hacmi, dev boyutlarda. Spor tesisleri, neredeyse ‹stanbul’un toplam
spor tesisleri kadar. Bu özelli¤i ile dikkat çeken üniversite için Prof. Dr. Yücel Y›lmaz “Bunlar› görünce son
olimpiyatlara ev sahipli¤i yapan Çin’in bu denli baﬂar›l› olma sebebini çok daha net görebildik.” diyor.
Üniversitemiz heyetinin bir sonraki dura¤› Pekin
Üniversitesi’nin B‹MBA Merkezi (Pekin Üniversitesi
Uluslararas› MBA Merkezi) oldu. Rektörümüz Prof.
Dr. Yücel Y›lmaz, “Pekin Üniversitesi, dünya üniversiteleri s›ralamas›nda ilk 100’ün içinde. Çok geliﬂmiﬂ bir
üniversite. B‹MBA MBA program› ise çok tutulan, seçilmiﬂ ö¤renci alan, seçkin bir yüksek lisans program›.
Çin’e giden devlet büyüklerinin ziyaret edip konuﬂma
yapt›klar› prestijli bir kurum.” ﬂeklinde konuﬂtu.
Avrupa ve Orta Do¤u Bölgesi’nde
Kadir Has Üniversitesi bir merkez
Bu kurumla da Kadir Has Üniversitesi aras›nda
karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i temeli at›ld›. Ö¤rencilerimizi kabul etmeye haz›r olan üniversite, bunun yan› s›ra, kendi ö¤rencilerinin her y›l dünyan›n de¤iﬂik yerlerine yapmakta olduklar› araﬂt›rma geliﬂtirme gezileri için Avrupa ve
Orta Do¤u Bölgesi’nde, Kadir Has Üniversitesi’ni bir
merkez olarak oluﬂturmaya karar verdiler.
Bütün bu ziyaretlerde üniversitemiz, Bat›l›lar›n
“Red Carpet Treatment” dedikleri türden a¤›rland› ve
üst düzey bir itibar gördü. Uzun ve yararl› görüﬂmeler
yap›ld›.
Pekin Üniversitesi

>Haber Ayça Öztürk

ürkiye'de ilk, tek ve önemli akademik iﬂbirli¤ini
gerçekleﬂtiren Kadir Has Üniversitesi’nin Avrupa
Koleji (College of Europe) ile birlikte baﬂlatt›¤› sertifikal› e¤itim programlar› ve çal›ﬂma gezilerine bir yenisi
daha eklendi.
13-17 Ekim tarihleri aras›nda gerçekleﬂen çal›ﬂma
gezisinde Polonya’dan AB üyesi ülkelerden ve 28 farkl› Avrupa ülkesinden yaklaﬂ›k 100 ö¤renci Kadir Has
Üniversitesi ö¤rencileriyle ‹stanbul’da bir araya geldi.
Kadir Has Üniversitesi Uluslararas› ‹liﬂkiler Bölümü
ö¤rencilerinin de kat›ld›¤› Türkiye’de Avrupa Birli¤i’nin alg›lan›ﬂ› konulu workshop’la baﬂlayan çal›ﬂma
gezisinde, ilerleyen günlerde siyasi geliﬂmeler ve müzakereler süreci, Türk kimli¤i ve kamusal alanda kullan›m›, Türkiye’de sivil toplum ve bir vaka analizi olarak
kad›n hareketleri, Türkiye ve komﬂular› konular›nda
seminerler verildi.
Alanlar›nda uzman siyaset bilimci, uluslararas› iliﬂkiler uzman›, hukukçu ve gazeteci birçok akademisyenin verdi¤i seminerlerde, Avrupa Birli¤i ile gelinen son
nokta farkl› sosyal bilim dallar›nca incelenirken, oturumlara üniversitemiz de¤erli ö¤retim üyelerinden
Doç. Dr. Sedat Aybar, Yrd. Doç Dr. Aylin Görener ve
Vedat Akman baﬂkanl›k yapt›. AB Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç Dr. U¤ur Özgöker ve
Müdür Dan›ﬂman› Ayça Öztürk koordinasyonunda
gerçekleﬂen seminerlerde di¤er üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i ve Türkiye Avrupa Vakf› yetkilileri de konuﬂma
yapt›lar. Kadir Has Üniversitesi’nden Mithat Bereket,
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Prof.Dr. Hakan Y›lmaz,
Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. ‹brahim Kabo¤lu,
Bilgi Üniversitesi’nden Doç Dr. Umut Özk›r›ml›, Yrd.
Doç Dr. Esra Arsan, Yrd. Doç. Dr. P›nar Art›ran, Soli
Özel, OVIPOT (Türk Siyasi Hayat›n›n ‹ncelenmesi
Yay›n›) Müdürü Jean Marcou, Frans›z Anadolu Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Kent Araﬂt›rmalar› Koordinatörü,
Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Jean- François Perouse, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤inden Michael Vögele, Türkiye- Avrupa Vakf› yöneticisi Büyükelçi ‹stemi Parman, ‹stanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç Dr. Sevgi Uçan Çubukçu, Fatih Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Çaha, Avukat Canan Ar›n
ve Fatma Benli konuﬂmac›lar aras›ndayd›.
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
VE C‹BAL‹L‹LER...
> Haber Deniz Y›ld›z

ibali, ‹stanbul’un en eski bölgesinde tarihle iç
içe yaﬂayan bir semt. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
döneminde “Alt›n Boynuz” diye an›lan Haliç’i
de içinde bar›nd›ran Cibali; kiliseleriyle, camileriyle
kültürel miras›yla, esnaf›yla, semt sakinleriyle adeta
bir renk cümbüﬂü…
Oraya buraya savrulmuﬂ tarihi evleriyle bir aç›k
hava müzesini and›ran Cibali’de herkes birbirini tan›r.
Komﬂuluk iliﬂkileri geliﬂmiﬂtir. Her köﬂe baﬂ›nda bir
amca ya da bir nine sizi selamlar.

C

C‹BAL‹…
Yüzy›llard›r birbirinden farkl› dinleri, dilleri, insanlar› a¤›rlayan bu semt hakk›nda kim bilir kaç makale,
köﬂe yaz›s›, hikaye okumuﬂuzdur. “Cibali’nin tarihi dokusu”, “Balat’ta renkli bir gezi” ya da “Cibali’de yaﬂamak” baﬂl›kl› s›cak ve samimi yaz›lar…
Kuruldu¤u günden beri de o yaz›lara konu olmaya
baﬂlayan ve kendisinden övgüyle bahsedilen Kadir
Has Üniversitesi’nin de Cibali’ye getirdi¤i yenilikler
kuﬂkusuz göz ard› edilemez.
C‹BAL‹’N‹N FARKLI YÜZÜ:
KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
1997 y›l›ndan bu yana sürekli geliﬂmeyi ve ilerlemeyi kendisine hedef edinmiﬂ Kadir Has Üniversitesi,

bulundu¤u semtin önemini fazlas›yla bilmekte ve semti için çal›ﬂmaktad›r.
Tarihi Bizans surlar›n›n ard›nda, ‹stanbul’un en eski semtinde yer alan Kadir Has Üniversitesi, ülke için
ö¤rencilerini yetiﬂtirirken, Cibali ve semt sakinleriyle
de güçlü ba¤lar kurmuﬂ, onlarla bütünleﬂmiﬂtir.
Cibali’nin geliﬂmesi ve semt sakinlerinin kalk›nmas› için çal›ﬂan Kadir Has Üniversitesi, semtin geçmiﬂiyle günümüz modernizmini birleﬂtirmiﬂtir.
Bunu yaparken tarihini hiçbir zaman unutmayarak,
kültürel geçmiﬂine sahip ç›kan Kadir Has Üniversitesi
çal›ﬂmalar›n› bu rotada sürdürmektedir.
VE C‹BAL‹L‹LER…
Peki, semt esnaf› ve y›llard›r burada yaﬂayan Cibalililer, Kadir Has Üniversitesi hakk›nda ne düﬂünüyor?
EMEKL‹ MUHTAR
Ben 10 sene önce muhtarl›ktan emekli oldum. Kadir Has Üniversitesi’nin e¤itimcileri hat›r›m› sorarlar,
bizden fikir al›rlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Esnaf,
üniversite sayesinde para kazan›yor.
Ö¤rencilerle güzel iliﬂkiler kuruyor. Ayr›ca ö¤rencilerin çal›ﬂmalar›nda onlara yard›mc› oluyor. Kadir
Has Üniversitesi semtte kurulmadan önce suç oranlar› yüksekti, ama ﬂimdi azald›.
Daha rahat›z. Üniversite, semte farkl› bir hava katt›.
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Kanaat Lokantas›

KANAAT LOKANTASI
Bu müessese 3,5 y›l önce aç›ld›. Kadir Has Üniversitesi’nin bu semtte olmas›, Cibali’ye ve lokantam›za
bir hareket getirdi. Ö¤rencilerle s›cak iliﬂkiler kuruyoruz. Lokantac›l›k zor iﬂ ama, ö¤renciler bizi yaln›z b›rakm›yor. Üniversitenin burada olmas›, bize ekmek
kap›lar›n› aç›yor.

Zorba Bal›kç›s›

Svoza Cafe / Restaurant

SVOZA CAFE / RESTAURANT
Kadir Has Üniversitesi’nin aç›ld›¤› günden beri
çevresine de¤er katt›¤›n› biliyorum. Üniversite, yak›n
çevresinin geliﬂmesine katk›da bulunuyor. Biz bu müesseseyi üniversite ö¤rencileri için açt›k. Onlar›n ihtiyaçlar›na göre düzenledik. Cibali semti, özel üniversite ö¤rencileri için farkl› bir semt. Üniversite, semte
farkl› bir renk kat›yor. Kadir Has Üniversitesi, muhafazakar bir semte, modernizmi getirdi. De¤er katt›. Sadece ticari de¤er de¤il, insan iliﬂkilerine de etkileri büyük oldu.
V‹EW RESTAURANT
Cibali’de esnaf olmak güzel bir duygu. Üniversite’nin bu semtte olmas› ise daha güzel. Esnafa katk›lar› büyük. Semtte bir insan sirkülasyonu oluyor. Semtte e¤itimli insanlar› görmek hoﬂumuza gidiyor, semte
bir farkl›l›k getiriyor. Biz ö¤renciyi daha fazla d›ﬂar›da
bekliyoruz. Onlarla daha s›cak iliﬂkiler kurmak istiyoruz.

ZORBA BALIKÇISI
Üniversitenin bu semtte olmas›n›n hem semte,
hem esnafa büyük faydas› var. 48 y›ld›r bu semtte, Cibali’de yaﬂ›yorum ve Kadir Has Üniversitesi’nin semt
için bir hazine oldu¤unu düﬂünüyorum. Esnafa ve burada yaﬂayan insanlara faydas› var. Cibali’ye renk kat›yor. ‹nﬂallah daha çok geliﬂir.
MR&MRS BROWN CAFE
Bu müessese 6 ayd›r burada aç›k. Ö¤renciye yönelik bir müessese olmay› hesapl›yoruz. Kadir Has
Üniversitesi’nin Cibali semtine ve esnafa katt›¤› de¤erler saymakla bitmez. Üniversite sayesinde semtteki insanlar›n da yavaﬂ yavaﬂ yaﬂam tarzlar› de¤iﬂti.
Otoparklar aç›ld›, yollar düzeldi, üniversiteden önce
e¤itime önem vermeyen bir semt olan Cibali, Kadir
Has Üniversitesi sayesinde e¤itimin öneminin fark›na
vard›. Ö¤rencilerle semt sakinleri ve esnaf, s›cak iliﬂkiler kurdu.
Mr&Mrs Brown Cafe

View Restaurant
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VAKA ÇALIﬁMALARI
Kariyer Merkezi taraf›ndan bu dönem ele al›nan
ö¤rencilerimizin, ald›klar› teorik e¤itimin iﬂ
hayat›ndaki uygulamalar›n› görebilmeleri ve teorik
bilgilerini prati¤e çevirebilmeleri için baz›
bölümlerde sektörünün lider isimleri ile çal›ﬂmalar
baﬂlat›lm›ﬂt›r.
ühendislik ve Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki bir k›s›m bölümler için IBM ile
yap›lacak çal›ﬂma do¤rultusunda örnek çal›ﬂma ve uygulama gerektiren derslerde
IBM, ö¤rencilere ald›klar› e¤itimin iﬂ hayat›ndaki yans›malar›n› gösterecektir.Bunun
yan› s›ra IBM ile yine farkl› proje çal›ﬂmalar› içerisinde
bulunulacakt›r.

M

eklamc›l›k Vakf›’n›n talebimizi desteklemesi üzerine
Art Group ve müﬂterisi THY
taraf›ndan Reklamc›l›k son s›n›f ö¤rencilerine “Reklamc›l›kta Proje ve Araﬂt›rma” dersi
için bir brief verilmesi planlanm›ﬂt›r. 21 Ekim’de düzenlenen
toplant›da Art Group Yönetim
Kurulu Üyesi Hakan Senbir ve
Marka Grup Direktörü Esra
Yaral ile THY Reklam Uzman›
Bar›ﬂ Ak›n hep beraber THY
kurumsal stratejisini anlatarak ve yap›lan çal›ﬂmalar
üzerinden giderek sonras›nda ö¤rencilerimize bir brief
vermiﬂlerdir.
Bu brief ile ö¤renciler gerçek bir müﬂteri ve ajans
için çal›ﬂma f›rsat› yakalayarak 16 Aral›kta yap›lacak
ikinci bir toplant›da de¤erlendirileceklerdir. Gruplara
ayr›larak yap›lacak çal›ﬂmada baﬂar›l› olan ekibe hem
THY hem de Kariyer Merkezi taraf›ndan ödül verilecektir. Ayr›ca 2. dönem yine Reklamc›l›k Vakf› deste¤i
ile vaka çal›ﬂmalar› yap›lmas› planlanmaktad›r.

R

Has CV databank›nda CV oluﬂturmayan ö¤rencilerimiz, iﬂ f›rsatlar›n› yakalamak için lütfen CV’nizi
oluﬂturunuz. CV databank›na Kariyer Merkezi sayfas›ndan ulaﬂabilirsiniz.

K

Mezunlar›m›z› unutmuyoruz. 23 Kas›mda
geleneksel Mant› gününde Cibali kampusünde
yine hep birlikte olaca¤›z.
Hande Gülerer
Tel:0212.533.65.32-1216
E-mail:handeg@khas.edu.tr

2008-2009 ö¤retim döneminde
Kariyer Merkezi departman›
yine birçok önemli çal›ﬂmaya
imza at›yor.
Selimpaﬂa Kampüsü
Seminerleri
Selimpaﬂa Kampüsü’nde e¤itim gören ö¤rencilerimizin seminer taleplerine cevap verebilmek üzere aç›l›ﬂ semineri Selimpaﬂa’da
24 Ekim’de yap›lacakt›r. Buket Tunakan’›n
verece¤i “Kiﬂisel ‹maj” seminerinin daha
sonra Cibali Kampüsü’nde de yap›lmas›
planlanmaktad›r.
Call center mesle¤inin yerleﬂmiﬂ imaj›n›n aksine, art›k yöneticili¤e giden bir kariyer yolu
oldu¤unu göstermek ve bu konudaki baﬂar›l› örnekleri sunabilmek için bir çok lider
call center ﬂirketi ile çal›ﬂmakta olan ‹M‹
Conferences taraf›ndan ö¤rencilere 3 Kas›m’da sunum yap›lacakt›r.

Cibali Kampüsü
Seminerleri
Cibali Kampüsü seminerlerinin aç›l›ﬂ› ise üniversitemize daha önce pek çok kez gelerek
ö¤rencilerimize bir çok kiﬂisel geliﬂim semineri vermiﬂ olan ‹ndüs E¤itim ve Dan›ﬂmanl›k Kurucusu Efsun Yüksel Tunç taraf›ndan 7 Kas›m’da Kiﬂisel Etki ve Etkileme
Gücünün Geliﬂtirilmesi konu ad› alt›nda verilecektir.
12 Kas›m’da Akbank Yönetim Kurulu Baﬂkan›
olan Suzan Sabanc› Dinçer bir konuﬂma
yapmak üzere üniversitemizde olacakt›r.
18 Kas›m’da “Sat›ﬂ›n 10 Alt›n Kural›” kitab›n›n
yazar› Taner Özdeﬂ, ayn› isimli seminerini
vermek üzere Fener Salonu’nda bulunacakt›r.
20 Kas›m’da Denge E¤itim Dan›ﬂmanl›k E¤itmeni Gülay K›ﬂlak’› Pozitif Davran›ﬂ Geliﬂtirme konulu semineri vermek üniversitemizde a¤›rlayaca¤›z.
27 Kas›m’da Akademik Dan›ﬂmanl›k e¤itmeni
Zeynep Balc› Düﬂünce- Duygu- Davran›ﬂ:
‹ﬂte Ben konulu bir seminerle aram›zda
olacakt›r.
Fulbright burslar› hakk›nda bilgi edinmek isteyen ö¤rencilerimiz için 2 Aral›k’ta Fulbright
Türkiye ﬁubesi üniversitemizde bulunacakt›r.
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PUSULA’DAN HABERLER EK‹M 2008
> Haber Nilay ﬁimﬂek

1 Ekim 2008 Hükümet Sözcüsü, Devlet Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› Cemil Çiçek, dünyada yaﬂanan
ekonomik krizin ülkeye etkilerini takip ettiklerini,
al›nmas› gereken karar var ise bunun al›nabildi¤ini
belirterek, ''ﬁu günden bir panik havas›n› estirmenin anlam› yok'' dedi.
2 Ekim 2008 Almanya'da yay›nlanan haftal›k haber
dergisi Spiegel'in "Spiegel Special" ekinde Türkiye
konu edildi. Dergide, "Ben Türkiye’yim" baﬂl›¤›yla
yay›nlanan yaz›da, Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmanl›'dan kalan harabelerin üzerine demir gibi bir
enerjiyle yeni bir ulus inﬂa etti¤i vurgulan›rken,
"Baﬂka neredeyse hiç bir ülkenin oluﬂumunda bir
devlet adam›n›n bu kadar etkisi olmam›ﬂt›r" ifadesi kullan›ld›.
3 Ekim 2008 ABD Senatosu, 700 milyar dolarl›k mali
kurtarma plan›n›n yeni ﬂeklini 25 ret oyuna karﬂ›
74 kabul oyu ile onayland›. Plan, ilk oylamada, yasa tasar›s›n› reddeden Temsilciler Meclisi'ne gitti.
4 Ekim 2008 Hakkari'nin ﬁemdinli ‹lçesi'nin Irak s›n›r›ndaki Aktütün Jandarma S›n›r Karakolu'na teröristler sald›rd›. Ç›kan çat›ﬂmada 15 askerimiz ﬂehit
oldu, 20 askerimiz yaraland›. 23 terörist ise ölü
olarak ele geçirildi.
5 Ekim 2008 Kemer Country'nin sahibi Esat Edin ve 3
çocu¤u, Kaz Da¤lar›'ndaki kampta kurduklar› çad›rda, ya¤›ﬂ›n ard›ndan meydana gelen sele kap›larak öldü.
6 Ekim 2008 “Ergenekon” davas› kapsam›nda Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde de bulunan
16 san›k, Silivri Ceza ‹nfaz Kurumu'na nakledildi.
Hakk›nda henüz iddianame haz›rlanmayan emekli
Orgeneral Hurﬂit Tolon ise nakledilen tutuklular
aras›nda yer almad›.
7 Ekim 2008 Almanya’da görülen Deniz Feneri e.V davas›n›n hâkimi Dr. Johann Müller ile savc› Kristin
Lötz, CNN Türk’e verdikleri röportajda konuyla ilgili önemli ayr›nt›lara dikkat çektiler. Müller, Kanal7 Yönetim Kurulu Baﬂkan› Zekeriya Karaman’›n, gayri resmi muhasebe kay›tlar›nda, Türkiye’ye gönderilen paralar›n al›c›s› olarak göründü¤ünü vurgulad›.
8 Ekim 2008 ‹talya’n›n Milano kentinden otostopla Tel
Aviv’e gitmeyi planlayan ve “Pippa Bacca” olarak
tan›nan sanatç› Gisepina Pasqalino de Morineo’yu
Gebze’de tecavüz ederek öldürmekle suçlanan
Murat Karataﬂ’›n yarg›lanmas›na baﬂland›. ‹zmit 1.
A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki duruﬂmay› izleyen

ac›l› anne Elena Manzoni, sürekli Karataﬂ’a bakt›¤›n› belirterek “Ama o gözlerime bakma cesaretini
gösteremedi” dedi.
9 Ekim 2008 Uluslararas› Para Fonu (IMF), dünya
ekonomisinin ciddi bir bozulmaya do¤ru gitti¤i
uyar›s›nda bulundu. Son y›llar›n en karamsar tahminlerini yapan IMF, mali piyasalar›n 1930'lardan
bu yana en ciddi ﬂoklardan birisiyle karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤unu kaydetti.
10 Ekim 2008 TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤, iﬂ dünyas›n›n kriz dolay›s›yla çok tedirgin
oldu¤unu söyledi. Yalç›nda¤, “Bu, art›k bir finansal
kriz de¤il. ‹ﬂ dünyas› olarak oldukça tedirginiz.
Dünyadaki bu sallant›n›n Türkiye’yi etkilemeyece¤ini söylemek, olacak ﬂey de¤il.” dedi.
11 Ekim 2008 ‹stanbul Bo¤az›'n› denizin alt›ndan birleﬂtiren Marmaray Projesi'nde son tüplerin ba¤lant›s›
yap›ld›. Proje ile, Gebze- Halkal› aras› 105, Üsküdar- Sirkeci aras›n›n 4 dakika olmas› hedefleniyor.
12 Ekim 2008 Avusturya’n›n ›rkç› lideri Jörg
Haider, geçirdi¤i trafik
kazas› sonucu hayat›n›
kaybetti. 1999'daki seçimde FPÖ Genel
Baﬂkan› olarak yüzde
27 oy alarak hükümete kat›lan Haider,
AB'nin ﬂimﬂeklerini
üzerine çekince, hükümetten ayr›lmak zorunda kalm›ﬂt›.
13 Ekim 2008 Fortis Bank SA/NV'nin % 50.1 hissesinin Belçika hükümetine devredildi¤ini aç›klad›.
Böylece, hükümetin bankadaki toplam hissesinin
yüzde 99,93’ a ulaﬂt›.
14 Ekim 2008 Türkiye'nin 'Onur Konu¤u' oldu¤u 60.
Uluslararas› Frankfurt Kitap Fuar›'n›n aç›l›ﬂ›na
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül ve Nobel ödüllü
Türk yazar Orhan Pamuk da kat›ld›. Pamuk, yapt›¤› konuﬂmada TCK'n›n 301 numaral› maddesini
ve YouTube sitesinin kapat›lmas›n› eleﬂtirdi.
15 Ekim 2008 ﬁair Faz›l Hüsnü Da¤larca, ‹stanbul'da
bir süredir tedavi gördü¤ü hastanede vefat etti.
“Kubilay Destan›”, “ ﬁeker Yiyen Resimler” gibi bir
çok eserin sahibi olan Da¤larca, 1914 y›l›nda ‹stanbul’da do¤muﬂtu.
16 Ekim 2008 ABD'de baﬂkanl›k yar›ﬂ›ndaki, Cumhuriyetçi McCain ile Demokrat Obama, üçüncü ve
son kez karﬂ› karﬂ›ya geldi. Tart›ﬂmalar ve verilen
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mesajlardan çok, McCain’in hareketleri tart›ﬂmay›
izleyen Amerikal›lar› ﬂaﬂk›na çevirdi.
17 Ekim 2008 Global ‹nanç Temelli Topluluklar A¤›
kurmay› hedefleyen Birleﬂmiﬂ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), bu amaçla tüm dünyadan dini liderleri ‹stanbul'da düzenlenen bir toplant›da bir araya
getirdi.
18 Ekim 2008Türkiye, Bat› Avrupa bölgesinden aday
oldu¤u 2009-2010 BM Güvenlik Konseyi geçici
üyeli¤ine, grubunda en fazla oyu alarak seçildi.
192 ülkenin oy kulland›¤› birinci tur seçimlerde,
gerekli olan üçte iki ço¤unluk olan 128 oyun çok
üzerinde, 151 oyla BMGK üyesi oldu.
19 Ekim 2008 Bu y›l 45'ncisi düzenlenen Antalya Alt›n
Portakal Film Festivali, yap›lan törenle sona erdi.
Festivalde, "En iyi film" ödülünü Ben Hopkins'in
yönetmenli¤ini yapt›¤› "Pazar-Bir Ticaret Masal›"
adl› film kazand›. Bir çok Hollywood y›ld›z›n›n kat›ld›¤› törende, "En iyi kad›n oyuncu" ödülünü Vicdan filmindeki rolüyle Nurgül Yeﬂilçay, "En iyi erkek oyuncu" ödülünü ise "Pazar-Bir Ticaret Masal›" filmindeki rolüyle Tayanç Ayayd›n oldu. Derviﬂ
Zaim "Nokta" adl› film ile "En iyi yönetmen" ödülünü kazand›.
20 Ekim 2008 ABD'nin eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Powell,
Cumhuriyetçi olmas›na ra¤men, rakip Demokrat
Parti'nin baﬂkan aday› Barack Obama'y› destekledi¤ini aç›klad›. Bu aç›klama, Cumhuriyetçi Parti'ye
büyük bir darbe olarak de¤erlendirildi.
21 Ekim 2008 ‹spanya'da aﬂ›r› sol görüﬂlü "Alternativas
Vakf›" taraf›ndan aç›klanan bir anket sonucuna
göre, ‹spanyollar›n yüzde 48'i Türkiye'nin AB üyeli¤ine karﬂ› ç›k›yor. Ankete kat›lanlar›n yüzde 43'ü
Türkiye'nin üyeli¤ine olumlu bakarken, yüzde 9'u
da "bilmiyorum" cevab›n› verdi.

24 Ekim 2008 Genelkurmay Baﬂkanl›¤› ‹letiﬂim Daire
Baﬂkan› Tu¤general Metin Gürak, son bir hafta
içinde, iç güvenlik operasyonlar›nda 17 teröristin
etkisiz hale getirildi¤ini belirtti. Bu dönemde teslim
olan terörist say›s›na dikkat çeken Tu¤general Gürak, teslim olan terörist say›s›n›n 7, yaﬂlar›n›n 1719 aras›nda oldu¤unu söyledi.
25 Ekim 2008 Dünya ekonomilerini
derinden sarsan mali kriz, Türkiye istihdam piyasas›na da
yans›d›. ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu'ndan maaﬂ alanlar›n say›s›nda geçen y›l›n eylül ay›na göre
40 bin kiﬂilik art›ﬂ yaﬂand›. Geçen y›l›n eylül ay›nda 98 bin kiﬂi iﬂsizlik ödene¤i al›rken, bu y›l›n ayn› döneminde
138 bin 523 kiﬂi iﬂsiz kald›¤› için fondan maaﬂ ald›.
26 Ekim 2008 AFP (Agency France Press)’in haberine
göre Host vilayeti valisi Arsala Cemal, Pakistan s›n›r›ndaki Tani vilayetinde radyo istasyonu inﬂa
eden iki Türk mühendisin, Tani-Host yolunda Afgan ﬂoför ve tercümanlar›yla birlikte kaç›r›ld›¤›n›
belirtti.
27 Ekim 2008 Suriye, ABD'nin 'cihatç›' militanlar›n geçiﬂ yeri olarak niteledi¤i s›n›r kasabas› Ebu Kemal'de bir binay› vurdu. Olayda, 9 sivil hayat›n›
kaybetti. Bu, ABD’nin Suriye’ye ilk sald›r›s› oldu.
28 Ekim 2008 14 yaﬂ›ndaki B.Ç.'ye ‘cinsel istismarda
bulundu¤u' iddias›yla tutuklanan ve hakk›nda 25
y›la kadar hapis cezas› istenen Vakit Gazetesi yazar› 76 yaﬂ›ndaki Hüseyin Üzmez, Bursa 4'üncü
A¤›r Ceza Mahkemesi'nde yap›lan ikinci duruﬂmada tutuksuz yarg›lanmak üzere tahliye edildi.
29 Ekim 2008 Cumhuriyetin 85. y›l› tüm yurtta coﬂkuyla kutland›. Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ün Çankaya Köﬂkü’nde verdi¤i resepsiyona iﬂ, sanat ve
spor dünyas›ndan pek çok kiﬂi kat›ld›.Resepsiyona,
geçmiﬂ senelerde oldu¤u gibi bu y›l da CHP Genel
Baﬂkan› Deniz Baykal ve birçok milletvekili kat›lmad›.

22 Ekim 2008 TBMM Genel Kurulunda, ö¤renci aff›na
iliﬂkin yasa tasar›s› kabul edilerek yasalaﬂt›. Böylece, ö¤renci aff›na iliﬂkin 12. yasal düzenleme kabul
edilmiﬂ oldu. Kanuna göre af, 7 Haziran 1995’den
baﬂlayarak 1980 y›l›ndan sonra ç›kar›lan aflardan
hiç yararlanmayanlar› kapsayacak.

30 Ekim 2008 ABD'de Merkezi Haber Alma Teﬂkilat›n›n (CIA) eski üst düzey uzmanlar›ndan ve ‹slam
dünyas› üzerine kitaplar yazan Graham Fuller,
Türk ve Amerikan d›ﬂ politikas›n›n Orta Do¤u'daki ç›karlar›n›n birbirine uymad›¤›n› savundu ve
"Türkiye, art›k bir Amerikan müttefiki de¤il" iddias›nda bulundu.

23 Ekim 2008 Pakistan'›n Afganistan s›n›r›nda, insans›z ABD uçaklar›n›n düzenledi¤i füze sald›r›s›nda
11 çocuk yaﬂam›n› yitirdi. Sald›r›da hedef olan
okulun Taliban komutanlar›ndan Celaleddin Hakkani'yle ba¤lant›l› oldu¤u, köyde, Hakkani’nin akrabalar›n›n da yaﬂam›n› kaybetti¤i belirtildi.

31 Ekim 2008 2009 y›l›nda asgari ücret ve emeklilere
yap›lacak zamlar aç›kland›. Asgari ücret, y›l›n
Ocak ve Temmuz aylar›nda %4 oran›nda zamlanacak. Emekli ayl›klar› da, 6 ayl›k enflasyon tahminleri çerçevesinde Ocak’ta yüzde 4,89, Temmuz’da ise yüzde 3,76 oran›nda zamlanacak.
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GÜZEL
SANATLAR
FAKÜLTES‹NE
YEN‹ B‹R
SOLUK

Kadir Has Üniversitesi 2008-2009 e¤itim ö¤retim y›l›na hem yeniliklerle, hem de
güçlü kadrosuyla merhaba dedi. Bu yeniliklerden biri de, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde gerçekleﬂti. Güçlü kadrosunu geniﬂleten Kadir Has Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yeni dekan› olarak Prof. Dr. Zuhal Ulusoy’u seçti.
Ulusoy, bize, kariyerinden ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nin gelecekteki
projelerinden bahsetti.
> Haber Deniz Y›ld›z

Sanat ve tasar›m alanlar›na ilginizi ne zaman keﬂfettiniz?
Ortaokuldan beri, resmi, karakalemi ve özellikle deseni
çok sevdim ve üzerinde çal›ﬂt›m. Üniversite tercihleri s›ras›nda sanata en yak›n mesle¤in mimarl›k oldu¤u düﬂüncesiyle
ODTÜ Mimarl›k Bölümü’nü seçtim.
Kariyerinizden bahseder misiniz?
Üniversite lisans ve yüksek lisans e¤itimimi ODTÜ’de gerçekleﬂtirdim. Fulbright bursu arac›l›¤›yla A.B.D.deki Carnegie
Mellon Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisans›m› ve doktoram›
tamamlad›m. Ard›ndan Türkiye’ye dönerek Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasar›m ve Mimarl›k Fakültesi’nde göreve
baﬂlad›m ve 12 y›l süreyle Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar›m
Bölümü Baﬂkanl›¤›n› yürüttüm. 2005’te ‹zmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarl›k Bölümü’ne geçtim. 1 Eylül 2008’den itibaren de Kadir Has Üniversitesi’ndeyim.
Kadir Has Üniversitesi’ne gelmeden üniversite hakk›nda neler düﬂünüyordunuz ve ﬂimdiki düﬂünceleriniz nelerdir?
Üniversite yönetimi, geçti¤imiz Haziran ay›nda benimle

ba¤lant› kurana kadar bu üniversite ile ilgili çok fazla bilgim
yoktu. Kadir Has Üniversitesi hakk›ndaki ilk izlenimim sayg›n,
gelece¤i çok parlak ve heyecan verici bir e¤itim kurumu oldu¤uydu. Bu yöndeki düﬂüncelerim, göreve baﬂlad›ktan bu
yana daha da pekiﬂti.
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yap›s›ndan ve gelecekteki
projelerinden bahseder misiniz?
Meslekte deneyimli ve dinamik ö¤retim elemanlar›ndan
oluﬂan bir kadroya sahip ve geliﬂmeye çok aç›k bir fakülte.
ﬁimdiye kadar oldu¤u gibi, ö¤renciye ve kamuoyuna yönelik
çeﬂitli akademik ve mesleki etkinlikleri sürdürmeyi planl›yoruz. Uzun vadede, fakültemizi benzer di¤er fakültelerden ayr›ﬂt›racak baz› giriﬂimlerde bulunmay› umuyoruz. Bunlar aras›nda yurtd›ﬂ›ndaki sayg›n e¤itim kurumlar›yla iﬂbirli¤i ve ortak çal›ﬂmalar da bulunuyor.
Bu röportaj› okuyan gençlere sanatla ba¤daﬂt›rabilece¤iniz tavsiyeleriniz nelerdir?
Sanat, hayat›n her alan›nda kendisine yer bulabilir. Güzel
Sanatlar Fakültesi ö¤rencisi olsun ya da olmas›n, her gencin
gündelik hayat›na, sanata dair birtak›m aç›l›mlar katmas›
mümkün. Gerek üniversitemiz, gerekse ‹stanbul kenti, sanat›
hayata dahil etmek için son derece zengin bir ortam sunuyor.
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YÜZLERCE
MAKALE,
ONLARCA
PROJE VE
ÖDÜL DOLU
B‹R GEÇM‹ﬁ...

2 ay önce Kadir Has Üniversitesi’ne kat›lan Fen Edebiyat Fakültesi’nin yeni
dekan› Prof. Dr. Önder Pekcan, bizlere kariyerinden, çal›ﬂmalar›ndan, projelerinden
ve hobilerinden bahsetti. Kadir Has Üniversitesi’ne büyük katk›lar›n›n olaca¤›ndan
emin oldu¤umuz Pekcan’la k›sa bir röportaj yapt›k.
> Haber Deniz Y›ld›z

Öncelikle okulumuza hoﬂ geldiniz. Bizlere kariyerinizden ve boﬂ zamanlar›n›z› nas›l geçirdi¤inizden bahseder
misiniz.
Lisans›m›, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisli¤i’nde
yapt›m, yine ayn› üniversitede Reaktör Fizi¤i dal›nda yüksek
mühendislik derecesi ald›m. Daha sonra Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu, Nükleer Araﬂt›rma Merkezi’nde araﬂt›rmac›
olarak çal›ﬂt›m. 1971 y›l›nda Chicago Üniversitesi, Fizik Bölümü’nde master derecesini, 1974 y›l›nda Wyoming Üniversitesi
Fizik Bölümü’nde doktora derecesini ald›m. University of Toronto, Hacettepe Üniversitesi, Iﬂ›k Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde çal›ﬂt›m. Ve ﬂimdi
Kadir Has Üniversitesi’ndeyim.
Peki boﬂ zamanlar›n›z› nas›l geçirirsiniz, nelere ilgi duyars›n›z?
1960- 1962 y›llar› aras›nda Ege Spor Futbol Kulübü Ankara liginde futbol oynad›m. Daha sonra voleybola yöneldim. Fizik mühendisli¤i dergisi sahibi ve editörlü¤ünü yapt›m. Eski
evlerin foto¤raflar›n› çekmeyi çok severim ve onlar› ya¤l› boyayla renklendiririm. Hatta Ankara Dost Sanat Galerisi’nde bir
resim sergim oldu. Ar› Dergisi editörlü¤ünü yapt›m. ÜAK doçentlik fen bilimleri komisyonu üyesiyim. Bunun yan› s›ra,
dünya mutfaklar›na ilgi duyuyorum. Ve bunlar› denemeyi se-

viyorum.
Kadir Has Üniversitesi’yle tan›ﬂman›z nas›l oldu?
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Yücel Y›lmaz’la
‹TÜ’de beraber dekanl›k yapt›k ve yak›n iliﬂkilerimiz vard›.
Kendisi burada rektör oldu¤undan beri, ben Kadir Has Üniversitesi’ne gelip giderim.
Iﬂ›k Üniversitesi’nden ayr›lmaya karar verdi¤imde, mimarisini ve e¤itim anlay›ﬂ›n› sevdi¤im Kadir Has Üniversitesi’nde
çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Sizce, Kadir Has Üniversitesi’nin di¤er vak›f üniversitelerinden fark› nedir ?
Öncelikle konumu çok farkl› bir üniversite. Sahici ‹stanbul’da, sur içindesiniz.
Tarihle iç içe olmas› en büyük fark›. Bizans ve Osmanl›’n›n
içinde yaﬂ›yoruz. Mekan, bir çok üniversiteden farkl› ve sevimli geliyor. Ayr›ca; ciddi, araﬂt›rmaya önem veren, iyi e¤itim anlay›ﬂ›na sahip, büyük ad›mlar atan bir üniversite.
Fen Edebiyat Fakültesi olarak yapmak istedi¤iniz projeler nelerdir?
Fakülte olarak birçok dersin aç›lmas› için çal›ﬂmalar›m›z
var. Bunlar; Hesaplamal› biyoloji, Finans matemati¤i ve en
önemlisi Beﬂeri Bilimler bölümünü düﬂünüyoruz. Toplum, teknoloji ve bilim üçlüsünün birleﬂmesinden do¤an bir dersi katmak istiyoruz. Burada teknolojideki ilerlemenin toplumu nas›l etkiledi¤ini anlataca¤›z.
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ﬁ‹MD‹ SOSYAL
SORUMLULUK ZAMANI
Kadir Has Üniversitesi, müfredat yeniliklerine birini daha ekleyerek, “Sosyal
Sorumluluk Birimi” açt›. Bu birimin baﬂkanl›¤›na da Burçin Karagemicio¤lu getirildi.
Üniversitemizde, 2008-2009 ö¤retim döneminden itibaren art›k “Sosyal
Sorumluluk” ad›nda bir ders verilmeye baﬂland›. “Sosyal Sorumluluk nedir, ne
de¤ildir?” Bu konuyu, birimin baﬂkan› Burçin Karagemicio¤lu ile görüﬂtük.
> Haber Elif Eltutan

Kadir Has
Üniversitesi
Sosyal
Sorumluluk
Ofisi
Koordinatörü
Burçin
Karagemicio¤lu.

Öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz?
1990 Bo¤aziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum.
Uzun y›llar reklam sektöründe çal›ﬂt›ktan sonra son 4 y›l Peugeot-Türkiye’de Reklam-‹letiﬂim Müdürü olarak görev yapt›m ve
geçti¤imiz Temmuz ay›nda emekli oldum. 2008 Eylül ay› itibariyle ise üniversitemizde yeni kurulan Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ofisinde koordinatör olarak görev yap›yorum. Evliyim. 11 yaﬂ›nda
bir o¤lum var.
Sizin gözünüzde sosyal sorumluluk kavram› nedir?
Sosyal sorumluluk kavram›n› en iyi özetleyen Kadir Has Beyefendi asl›nda. “Vefa borcu” diyor.. Toplumdan ald›klar›m›z›, bir
ﬂekilde yine topluma geri vermek… Gittikçe kalabal›klaﬂan dünyam›zda, kaynaklar› çok dikkatli kullanmak, elimizdeki de¤erleri
paylaﬂarak üretmek gitgide daha önemli bir unsur haline geldi.
Sürdürülebilir bir dünya için topluma fayda getirecek her türlü
çabay› sosyal sorumluluk olarak tan›mlayabiliriz.
Sosyal Sorumluluk Birimi’nin aç›lmas›n›n Kadir Has Üniversitesi’ne katk›lar› ne olacak sizce?
Kadir Has Üniversitesi’nde sosyal sorumluluk projeleri geçmiﬂte zaten ö¤renci kulüpleri, fakülteler ve bireysel çabalarla yerine getiriliyordu. Sosyal Sorumluluk Ofisi bu çal›ﬂmalara bir disiplin, düzen ve süreklilik getirmek için kuruldu.
Sosyal Sorumluk Kurumunun günümüz gençleri üzerindeki
etkileri sizce nelerdir? Sosyal sorumlulu¤un onlara ne kazand›raca¤›n› düﬂünüyorsunuz?
Gerek Türkiye’de, gerekse tüm dünyada, genç nesil gitgide yaﬂad›¤› çevreye oldu¤u kadar, global dünyaya karﬂ›
da daha fazla duyarl› olmaya baﬂlad›. Çevre sorunlar›, do¤al hayat›n korunmas›, insan haklar›, adalet
gibi konular “global köy” diyebilece¤imiz yerkürede her bireyin ortak sorunu haline geldi. Çözümü
de yine hep birlikte bulmak durumunday›z. ‹letiﬂim her gün daha da h›zlan›yor ve bilgiye daha kolayl›kla ulaﬂ›l›yor. Dünyan›n bir köﬂesindeki açl›k/yokluk, deprem, iﬂsizlik gibi bir problemden ayn›
anda bütün dünya haberdar oluyor. Kaynaklar›n azalmas› ve nüfus art›ﬂ›, sadece ülkemizde de¤il, tüm dünyada
bir problem! “Sürdürülebilirlik”
ad›na sosyal sorumluluk bilincinin
oluﬂmas› ve eldeki kaynaklar›n
paylaﬂ›lmas›, yeni kaynaklar›n
yarat›lmas› için bir gereklilik. Bu

bilinçle yetiﬂen genç nesiller, hayat at›ld›klar›nda bir ad›m önde
olacaklar.
Ö¤rencilerinizle ne gibi projeler yapacaks›n›z?
Sosyal Sorumluluk dersi, bu y›l 1. s›n›flarla beraber baﬂlad›.
Toplam 6 sömestr sürecek bir ders. Bu sömestr BlackBoard üzerinden sosyal sorumluluk temel kavramlar› ve belirledi¤imiz 5
ana tema üzerinden sosyal sorumlulukla ilgili bilgileri ö¤rencilerimizle paylaﬂ›yoruz. Bu temalar: Çevre, Sa¤l›k, Ekonomi-Politik,
Kültür-Sanat ve E¤itim. Önümüzdeki dönemlerde ö¤rencilerimizin bu 5 temadan birine yönelerek yo¤unlaﬂmas›n› isteyece¤iz.
Bu temalara uygun STK, dernek ve vak›flarla ortak projeler geliﬂtiriyor, bu kurumlardan sunumlar alarak, onlar›n bilgi ve deneyimlerinden faydalanmaya çal›ﬂ›yoruz. Ö¤rencilerin heves ve istekle bu projelerde yer almak istemeleri, bizi ﬂimdiden mutlu ediyor. Örne¤in, Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Beﬂiktaﬂ ﬁubesi ile Gelece¤imizin Çocuklar› Vakf›’ndaki korunmaya muhtaç çocuklara ö¤rencilerimiz haftada bir gün özel ders vererek onlar›n
e¤itimine katk›da bulunuyorlar. Göz Sa¤l›¤›n› Koruma ve Görme
Engellilere Hizmet Derne¤i için pul sat›ﬂ› yaparak gelir durumu
k›s›tl› çocuklar›n göz muayene ve ameliyatlar›na katk›da bulunuyorlar….
‹leriye yönelik projeleriniz nelerdir?
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne¤i ile yak›n temas
halindeyiz. Onlar›n bu konudaki bilgi ve deneyimleri ile Kadir Has
Üniversitesi ö¤rencilerinin güç birli¤i ile çok yak›n bir zamanda
çok güçlü projeler ortaya koyaca¤›z. Avrupa Birli¤i çal›ﬂmalar›na
entegre olaca¤›z.
Hangi derneklerle iﬂbirli¤iniz var?
ﬁu anda; TEMA, FEV (Fiziksel Engelliler Vakf›), LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakf›), ÇYDD (Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i),
GÇV (Gelece¤imizin Çocuklar› Vakf›, KASEV (Kad›köy Sa¤l›k E¤itim
Merkezi Vakf›) ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derne¤i
ile iﬂbirliklerimiz var. Daha birçok dernek ve vak›fla görüﬂmelerimiz sürüyor.
Son olarak Türkiye’de sosyal sorumlulu¤u hangi seviyede
görüyorsunuz?
Türkiye’de sosyal sorumluluk, bireyler ve kurumlar baz›nda
zaten gönüllü olarak ve “hay›rseverlik” tan›m›yla yerine getiriliyordu. Türk kültüründe paylaﬂma, yard›m, hay›rseverlik bir refleks olarak var. ﬁimdi ise, kurumsallaﬂma ile beraber ﬂirketlerde
daha organize bir hareket olarak yer al›yor. Vatandaﬂlar ise sosyal sorumluluk konular›nda daha fazla bilgi sahibi oluyor ve dernekler vas›tas›yla daha güçlü olarak seslerini ç›karabiliyorlar. O
nedenle, sosyal sorumlulu¤un Türkiye’de h›zla büyüdü¤ünü ve
kabul gördü¤ünü söylemek yanl›ﬂ olmaz diye düﬂünüyorum.
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MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTES‹ DEKANI
PROF. DR. FEZA KERESTEC‹O⁄LU ‹LE
KEY‹FL‹ B‹R RÖPORTAJ...
> Haber Ayﬂe Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak vizyonunuz, misyonunuz, hedefleriniz nelerdir?
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak amac›m›z, dünyan›n
her yerinde aranan, baﬂar›l›, yarat›c›, disiplinleraras› çal›ﬂmalar yapabilen ve
mesle¤inin her aﬂamas›nda kendini yenileyebilecek mühendisler yetiﬂtirmektir.
Tabi önemli olan bu mezunlar› yetiﬂtirirken, sa¤lam bir mühendislik ve temel
bilgiler alt yap›s› oluﬂturmak. Güncel teknolojiyi kendi mesle¤inde kullanabiliyor olmas› gerekir. Bilgiye ulaﬂmay› ö¤renmesi ve kendisini sürekli yenilemesi
laz›m. Ö¤renmeyi, ö¤renmenin bir parças› olarak unutmay› da ö¤renmeli ki, yeni bilgiler ö¤renilebilsin. Bunun d›ﬂ›nda iki ﬂey çok önemli. Birincisi, tak›m çal›ﬂmas›n› yapabiliyor olmalar› laz›m. Derslerimizde proje ve ödevlerde özellikle son s›n›f ödevlerinde tak›m çal›ﬂmas› kural› var. ‹kincisi de, sosyal sorumluluk etik ahlak›n›n da getirdi¤i sorumluluklar›n bilincinde hareket etmesi gerekir. Bu niteliklerde mühendisler yetiﬂtirmeyi amaçl›yoruz.
Daha önce nerelerde çal›ﬂt›n›z?
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤ü, Kadir Has Üniversitesi,
2006. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard›mc›l›¤›, Kadir Has Üniversitesi, 20052006. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Kadir Has Üniversitesi,
2004. Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Baﬂkanl›¤›, Kadir Has Üniverstesi, 20042006. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Bo¤aziçi Üniversitesi,
2000-2002. Elektronik-Elektronik Mühendisli¤i Bölümü Baﬂkan Yard›mc›l›¤›,
Bo¤aziçi Üniversitesi, 1998-2002. Mühendislik Fakültesi Kurulu Üyeli¤i, Bo¤aziçi Üniversitesi, 1997-2000. Mekatronik Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Baﬂkan
Yard›mc›l›¤›, Bo¤aziçi Üniversitesi, 1997-2000. Organizasyon Komitesi Üyeli¤i,
2nd International Conference on Recent Advances in Mechatronics, 1999. Organizasyon Komitesi Üyeli¤i, TOK'94 Otomatik Kontrol Ulusal Toplant›s›, 1994. Organizasyon Komitesi Üyeli¤i, TOK'97 4. Otomatik Kontrol Ulusal Toplant›s›, 1997.
Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerine kendilerini geliﬂtirmeleri ad›na ne
tavsiye ediyorsunuz?
Güncel geliﬂmeleri yak›ndan takip etmelerini. Bu öyle bir yar›ﬂ ki, teknolojik mühendislikte çok k›sa sürede ça¤ d›ﬂ› kalabiliyorsunuz. Hem meslek yaﬂam›nda takip ederken, bunlar›n yenilerini de takip etmek gerekiyor. E¤itimini
görmek gerekiyor. Bu konuda eskisine göre çok daha avantajl›lar. ‹nternet
gibi bir ortam var. Say›n Rektörün de dedi¤i gibi, dünya, kocaman bir
köy haline geldi. Yurdumuza teknolojik ﬂeylerin gelmesi çok kolay art›k. ‹kincisi, profesyonel etik taraf›n› hiçbir zaman ak›ldan ç›karmamalar› gerekiyor. Bilimsel ilkelerin üretime uygulanmas›d›r mühendislik.
Üretim deyince tasar›n›n önemli boyutu ama ekonomi var ve tabi sosyal sorumluluklar var, buna ba¤l› olarak, dolay›s›yla hem mesleki ahlak,
hem de çevreye ve topluma olan görevler ve ödevlerin oldu¤u kan›s›nday›m mühendislerin.
Sizin zaman›n›zdaki Mühendislik Fakülteleri ile ﬂimdikiler aras›nda olumlu ve olumsuz farklar nelerdir?
‹mkanlar çok geliﬂti. En büyük
fark internet. Örne¤in, bizim üniversitenin kütüphanesinin 10
Kadir Has Ünivertisi
y›ll›k bir geçmiﬂi var. Yaklaﬂ›k
Mühendislik Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Feza Kerestecio¤lu
30.000 ya da 40.000 yay›n

bulunmaktad›r. Bu rakam›n daha fazlas› yay›na elektronik olarak ulaﬂ›yorsunuz.
Bu da birçok ﬂeyi h›zland›rd›. Türkiye’nin tek tük belirli üniversitelerinde ancak
rastlayabilecek laboratuarlar›, ﬂimdi bir çok üniversitede görmek mümkün. E¤itim yaklaﬂ›m› da de¤iﬂti. Daha çok s›n›fta anlat›m, ö¤renciler benden ö¤rensinden çok, ö¤renci odakl›, ö¤rencilerin kafas›nda sorular aç›p, onlar› araﬂt›rmaya yönlendirmek, tak›m çal›ﬂmas›na yönlendirmek... Mühendislik e¤itiminde bu
anlamda ilerlemeler oldu.
Mühendislik Fakültesinin teknik imkanlar›ndan bahseder misiniz?
Bilgisayar laboratuar› var. Fakat ö¤rencilerin geneli zaten dizüstü bilgisayar getiriyor. Tüm ö¤rencilerin okulun her yerinden kablosuz olarak internet ç›k›ﬂ›na eriﬂmeleri mümkün. Mühendislik Fakültesi laboratuar› çok önemli bir unsur. E¤itim laboratuar›, alt yap› Elektronik laboratuar›m›z, Devre laboratuar›m›z, Kontrol laboratuar›m›z, Yaz›l›m geliﬂtirme laboratuar›m›z, haberleﬂme
dersleriyle ilgili uygulamalar›n yap›ld›¤› haberleﬂme laboratuar›m›z, mikroiﬂlemci laboratuar›m›z olmazsa olmazlar› zaten.
Fakültede ne gibi de¤iﬂiklikler yapmay› planl›yorsunuz?
Her ﬂeyden önce ders program›m›z en son 3 ya da 4 sene önce güncellendi. Dolay›s›yla bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok radikal bir de¤iﬂiklik olmayacak belki ama son güncel geliﬂmeleri, ö¤retim üyesi konusundaki say›m›z›n artmas› ad›na iyileﬂtirmeler olabilir. Özellikle Endüstri Mühendisli¤i ve Bilgisayar Mühendisli¤i bölümünde ö¤retim kadromuzu zenginleﬂtirmek ad›na çal›ﬂmalar var. Laboratuar›m›zda gerçi her sene bu konuda çal›ﬂmalar oluyor
güncelleﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar.
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hakk›nda d›ﬂar›dan ne gibi duyum al›yorsunuz ?
Ö¤rencilerimizin yar›dan fazlas› arkadaﬂ, akraba ya da burada okuyan arkadaﬂlar›ndan duydu¤unu, öyle tercih etti¤ini söylüyor. Bu çok anlaml› bir ﬂey.
D›ﬂar›da, takside, ﬂurda burda, arkadaﬂlar›m aras›nda Kadir Has Üniversitesi’nin son 3-4 y›lda özellikle ciddi bir geliﬂme gösterdi¤ini, ‹stanbul’ un önde
gelen üniversitelerinden biri olarak yer ald›¤›n› duyuyorum. 2002 y›l›ndan beri
görebiliyorum. Genelde de Kadir Has Üniversitesi’ nin çok olumlu bir imaj›n›n
oldu¤unu hissediyorum.
Ö¤retim kadrosu hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
ﬁu an 2 Profesör, 12 Yard›mc› Doçent, 1 Ö¤retim görevlisi Doktor
olmak üzere 15 ö¤retim üyemiz var. Yard›mc› Doçentlerin çok
olmas› bizim genç bir fakülte oldu¤umuzu gisteriyor. Bu 15
kiﬂinin 6 ya da 7 ’si son 2-3 sene içinde fakülteye kat›ld›lar.
Bunu ben avantaj olarak görüyorum. Daha dinamik araﬂt›rma ﬂevki, çok daha fazla bir kadro anlam›na geliyor bu.
Son olarak Mühendislik Fakültesi ö¤rencilerinden
beklentileriniz nelerdir?
Çal›ﬂmalar› ve derslerinde baﬂar›l› olmalar› . Temelde
mezunlar› nas›l görmek istiyoruzu gerçekleﬂtirmelerini
istiyoruz ve belki de unutmamalar› gereken,
biz buran›n çal›ﬂanlar›y›z. Ama onlar›n
taﬂ›d›klar› diploma, Kadir Has Üniversitesi diplomas›. Onlarda ömür boyu kalacak. Onlar›n bunu sahiplenmeleri,
mezun olduktan sonra üniversiteye
yak›ﬂ›r bir ﬂekilde davranmalar›n›
bekliyorum.
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YEN‹L‹KÇ‹ ÜN‹VERS‹TEN‹N
ÇALIﬁKAN KULÜPLER‹
> Haber Deniz Y›ld›z

adir Has Üniversitesi’nin misyonunun bir parças› olan; geliﬂmek, yenilenmek ve çok çal›ﬂmak ilkeleri, bünyesindeki onlarca kulüp için de
geçerli oluyor. Üniversite, bünyesindeki birçok kulübü
destekliyor ve onlar› teﬂvik ediyor. Böylece kulüpler
aras›nda iﬂbirli¤i ile rekabeti sa¤layan Kadir Has Üniversitesi, kulüplere verdi¤i önemle, ö¤renciye verdi¤i
de¤eri bir kez daha gösteriyor.
Bu haberimizde yer verdi¤imiz üç kulübün d›ﬂ›nda,
onlarca kulübü olan Kadir Has Üniversitesi’nde her
gün bir etkinlikle karﬂ›laﬂabilirsiniz.
Bir dahaki say›m›zda baﬂka kulüplerin etkinliklerine ve projelerine yer verece¤iz. ‹ﬂte, 2008-2009 y›l›na heyecanla ve h›zl› baﬂlayan Kadir Has Üniversitesi’nin bünyesindeki birkaç kulübün gerçekleﬂtirece¤i
projeler.

K

Sosyal Bilimler Kulübü
Sosyal Bilimler Kulübü’nün bu seneki çal›ﬂmalar›
geçen seneki çal›ﬂmalar›n›n devam› niteli¤inde ve yard›m odakl› çal›ﬂmalar olacak. Bunlardan biri 20072008 e¤itim-ö¤retim y›l›nda baﬂlayan kardeﬂ okul projesi için devam edecek çal›ﬂmalar. Geçen sene k›rtasiye ve maddi yard›mlarda bulunulan okula deste¤e devam edilecek.
Bunun yan› s›ra, “Umut Çocuklar Vakf›” iﬂ birli¤iyle sokak çocuklar›na yard›m etmek isteyen Sosyal Bilimler Kulübü, Afrika’da yaﬂayan katarakt hastas› in-

Kadir Has
Üniversitesi Sosyal
Bilimler Kulübü
Ö¤rencileri

sanlara yard›m etmeyi planl›yor. Kulüp 2007-2008’in
en çok çal›ﬂan kulübü olarak berat almaya hak kazand›.
Ekonomi Kulübü
Ekonomi Kulübü, 2008-2009 y›llar› aras›nda “Has
Ekonomi” adl› Kadir Has Üniversitesi’nin ilk ö¤renci
dergisini ç›karmay› amaçl›yor ve bunun için çal›ﬂmalar›na baﬂlad›. Giriﬂimcilik zirvesi düzenlemek isteyen
kulüp, ö¤rencilerin kariyerlerini destekleyecek projeler yapmay› hedefliyor. Bunun yan› s›ra, spor müsabakalar›, yemek organizasyonlar›, televizyon kanallar›na ziyaret gibi sosyal aktiviteler yapacak olan kulüp,
kulüp içi birli¤i sa¤lamay› hedefliyor. “Gelece¤in Mesle¤i Giriﬂimcilik E¤itimi” adl› e¤itim, 8 Kas›m Cumartesi günü Uniaktivite, Ekonomi Kulübü, Labx ile ortak
yap›lacak.
‹letiﬂim Kulübü
Geçen sene yeni ekibiyle kulübü devralan ve renkli söyleﬂiler yapan ‹letiﬂim Kulübü, 2008-2009 akademik y›l›nda da önemli organizasyonlara imza ataca¤a
benziyor. Bu sene imaj, liderlik gibi hem kiﬂisel geliﬂim, hem de kariyere yönelik “‹letiﬂim Günleri” düzenleyecek olan kulüp, ücretsiz sertifika programlar› vermeyi planl›yor. Ayr›ca kulüp, Ocak ay›nda da, bir organizasyonun fikir öncülü¤ünü yapacak. Türk tatl›lar›n› tan›tmay› hedefleyen ‹letiﬂim Kulübü, “Tatl› Yiyelim, Tatl› Konuﬂal›m” slogan›yla bir organizasyon gerçekleﬂtirecek. Sponsorluk ve promosyon dersinin final
projesi olarak gerçekleﬂtirilecek olan bu organizasyon, hem bir final projesi
oldu¤u için, hem de farkl›
bir konuyu bar›nd›rd›¤›
için yo¤un ilgi görece¤e
benziyor. ‹letiﬂim Kulübü,
okulda, bu sene aç›lm›ﬂ
olan sosyal sorumluluk
departman›yla da, hem
engellilere, hem de Cibali’ye yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleﬂtirmek istiyor.
Ayr›ca ö¤renci meclisi
üyesi olan kulüp, ücretsiz
geziler, e¤lenceler ve kulüp üyeleri aralar›ndaki
ba¤lar› kuvvetlendirmek
ve motivasyonu artt›rmak
amac›yla yemek organizasyonlar› düzenleyecek.
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3 BOYUTLU
YÜZEYLER
YARATMAK
> Haber Dalsu Özgen

JEROME
ROTHENBERG
‹LE ﬁ‹‹R D‹NLET‹S‹
> Haber Nil Palab›y›k

adir Has Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü Kültür ve Sanat Seminerleri Dizisi
kapsam›nda 23 Ekim’de seminer vermek üzere üniversitemize gelen Amerikal› ﬂair Jerome Rothenberg’in
ﬂiir dinletisine kat›l›m yo¤undu. Antropoloji, ﬂiir ve ﬂiir
çevirisi alanlar›nda yetmiﬂin üzerinde kitab› bulunan
Rothenberg’in özel uzmanl›k alan› geleneksel Amerikan yerlilerinin kültürü ve sözlü edebiyat›. Poems for
the Game of Silence, Poland/1931, A Seneca Journal,
Vienna Blood, That Dada Strain, New Selected Poems 1970-1985, Khurbn ve son ç›kanlardan A Paradise of Poets ve A Book of Witness, ﬂairin kitaplar›ndan
yaln›zca birkaç›.
Rothenberg, dinletide, çeﬂitli kültürlerden etkilenek
yazd›¤› veya dünyadaki di¤er kültürlere eriﬂimi olmayan, unutulmuﬂ veya yayg›nlaﬂmam›ﬂ dillerden çevirdi¤i ﬂiirleri, müzik ve performans eﬂli¤inde dinleyicilerine ulaﬂt›rd›. Konferans kat›l›mc›lar› bu ilginç deneyimin ard›ndan verilen resepsiyonda, ﬂairle ve di¤er kat›l›mc›larla tan›ﬂma ve sohbet etme olana¤› buldu.
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2007-2008 Temel Sanat Egitimi Ögrenci Çal›ﬂmalar› Sergisi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar›m ve Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümleri 1. s›n›f ö¤rencilerinin 3 boyutlu biçim veya iﬂlevsel
nesnelerin tekrar›
ile gerçekleﬂtirdikleri dokusal pano
tasar›mlar›n›n dijital foto¤raflar› sunulmaktad›r. Statik-Dinamik kompozisyonlar olan
bu çal›ﬂmalar, tekrar ilkesi uygulanarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ö¤renciler, haz›r sat›lan
nesneler veya kendi haz›rlad›klar› basit renkli ka¤›t ve kartonlardan
oluﬂmuﬂ soyut birim biçimler kullanarak kompozisyonlar oluﬂturmuﬂlar. Prof. Dr. Oktay An›lanmert'in Temel Sanat E¤timi dersinin
önemli bir parças›n› oluﬂturan Statik-Dinamik kompozisyonlar, ö¤rencilerin yarat›c›l›¤›n› geliﬂtirmeyi ve tasar›m sürecinde farkl› nesneleri veya kaynaklar› kullanmay› ö¤renmelerini amaçl›yor.

KAMPÜSTE, KÜLTÜRE
DA‹R HERﬁEY KONUﬁULDU
> Haber Elif Eltutan

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› Kentsel Uygulamalar Direktörlü¤ü’nün deste¤iyle düzenlenen ‘Kültür Miras› ‹çin Sürdürülebilir Pratikler’ Konferans›, UNESCO Uzman› ve Marsilya Kültürel Miras Atölyesi Direktörü Prof. Dr.
Daniel Drocourt’un kat›l›m›yla Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda 8 Ekim
Çarﬂamba günü gerçekleﬂtirildi. Konferansta ‹stanbul’un kültürüne dair her ﬂey
konuﬂuldu.
Kültür Miras› ‹çin Sürdürülebilir Pratikler
Kadir Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda UNESCO Uzman› ve Marsilya Kültürel Miras Atölyesi Direktörü Prof. Dr. Daniel Drocourt’un kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen bu renkli konferansta, kültür miras›n›n sürdürülebilir bak›m ve onar›m
çal›ﬂmalar› ile gelece¤e taﬂ›nmas› konuﬂuldu. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› Kentsel Uygulamalar Direktörü Korhan Gümüﬂ, kültür miras›n›n korunmas› için kentlilerin proje hizmetleri, yönlendirici ve kolaylaﬂt›r›c› uygulamalarla teﬂvik edilmesi gerekti¤ini dile getirdi.
Alan›nda Uzman ‹simler
Konferansta, kentsel uygulamalar alan›nda uzman isimlerden KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlü¤ü) Kurucu Müdürü Y. Mimar ﬁimﬂek Deniz,
Fener-Balat projesinden Y. Mimar Burçin Alt›nsay ve ö¤retim görevlileri Füsun
Alio¤lu (Kadir Has Üniversitesi), Aykut Köksal (Mimar Sinan Üniversitesi) ve
Doç. Dr. ‹clal Dinçer (Y›ld›z Teknik Üniversitesi) konuﬂmac› olarak yer ald›.
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDEN
ORGAN BA⁄IﬁI DUYARLILI⁄I
> Haber Ayﬂe Özlem Artar

adir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü’nün deste¤iyle Fatih Kaymakaml›¤› ‹lçe
Sa¤l›k Grup Baﬂkanl›¤› taraf›ndan Cibali Kampüsü’nde verilen Organ Ba¤›ﬂ› seminerine ö¤renciler
duyarl›l›kla cevap verdi. Konuﬂmac›l›¤›n› Fatih Sa¤l›k
Grup Baﬂkan Yard›mc›s› Dr. ‹hsan Özdemir’ in yapt›¤› seminerde s›ras›yla, Organ Ba¤›ﬂ›n›n ne oldu¤unu,
Organ al›m›n›n nas›l gerçekleﬂtirildi¤ini, Organ Ba¤›ﬂ›n› kimlerin yapabildi¤ini, ‹stanbul’da Organ Ba¤›ﬂ›’n›n
nerelerde yap›ld›¤›n› ve son olarak da Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n Organ Ba¤›ﬂ› konusuyla ilgili görüﬂüne
de¤indi. Özdemir konuﬂmas›nda, Organ ba¤›ﬂ›n›n dini
yönden sak›ncas› olmad›¤›n›, büyük dinlerin ço¤unun
organ ba¤›ﬂ›n› onaylad›¤›n› ve destekledi¤ini üstüne
basa basa yineledi ve cümlelerini Kuran-› Kerim’ den
bir ayet ile sonland›rd›.

K

“Kim insana hayat verirse, tüm insanlara
hayat vermiﬂcesine sevap kazanacakt›r.”

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerinin konuya olan
duyarl›l›¤›, Fatih Sa¤l›k yetkililerini sevindirdi. Organ
Ba¤›ﬂ›nda bulunmak için Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü’nün deste¤iyle Fatih Kaymakaml›¤› ‹lçe Sa¤l›k Grup Baﬂkanl›¤› taraf›ndan aç›lan Organ
Ba¤›ﬂ› Stand›nda kuyruk oluﬂturdular. Form doldurup
Organ Ba¤›ﬂ› Kart›n› alan ö¤renciler, üzerlerine düﬂen
görevi yerine getirmenin mutlulu¤unu yaﬂarken, Kadir
Has Üniversitesi ö¤rencilerinin insan sa¤l›¤› konusunda ne kadar hassas oldu¤unu da göstermiﬂ oldular.
Organ Ba¤›ﬂ› Stand› 23 Ekim – 31 Ekim tarihleri aras›nda Cibali Salonu önünde yerini ald›.
Organ Ba¤›ﬂ› Nedir?
18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olan bir kiﬂiden organ ve doku al›nabilmesi için vericinin en az iki tan›k huzurunda
aç›k, bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiﬂ
yaz›l› ve imzal› veya en az iki tan›k önünde sözlü olarak beyan edip imzalad›¤› tutana¤›n bir hekim taraf›ndan onaylanmas› zorunlu k›l›nm›ﬂt›r. (29/05/1979 tarih ve 2238 say›l› kanuna göre Madde 6)
Bir kimse sa¤l›¤›nda vücudunun tamam›n› veya
dokular›n›, tedavi, teﬂhise bilimsel amaçlar için b›rak›l-
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d›¤›n› resmi ya da yaz›l› bir vasiyetle belirtmemiﬂ veya
bu konudaki iki tan›k huzurunda aç›klamam›ﬂ ise, s›ras›yla eﬂi, reﬂit olan çocuklar›, anne veya babas› veya
kardeﬂlerinden birisinin, bunlar yoksa yan›nda bulunan herhangi bir yak›n›n›n muvaffakiyetiyle ölüden organ ve doku al›nabilir. (Madde 14)
Yani organ ba¤›ﬂ›, kiﬂinin ölümünden sonra organlar›n›n baﬂka insanlar›n tedavisinde kullan›lmas›na izin
vermesidir.
Organ Al›m› Nas›l Gerçekleﬂtirilir?
Organlar›n›z›n al›nmas› iﬂlemi, uzman doktorlar›n
bulundu¤u Sa¤l›k Bakanl›¤› ve üniversite hastanelerinin Organ Nakil Merkezleri’nde gerçekleﬂtirilir. Organ
ba¤›ﬂ›nda bulunuldu¤u taktirde, organ bekleyen hastalara yaﬂama ﬂans› verebilmek için “Ba¤›ﬂ Belgesi” bir
kimlik gibi her zaman yanlar›nda bulundurmak ve konuyla ilgili olarak yak›n akrabalara bilgi vermek gerekmektedir.
Organ Ba¤›ﬂ›n› Kimler Yapabilir?
1979 tarih ve 2238 say›l› yasa gere¤i organ ba¤›ﬂ›
yap›labilmesi için 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmak ve iki tan›k huzurunda sözlü olarak söylenmesi, ayr›ca bunun
bir hekim taraf›ndan tasdik edilmesi yeterli olacakt›r.
‹stanbul’da Organ Ba¤›ﬂ› Nerelerde Yap›l›r?
■ ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
■ ‹lçe Sa¤l›k Grup Baﬂkanl›klar›
■ Devlet Hastaneleri

■ Semt Poliklinikleri
■ Sa¤l›k Ocaklar›
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’ n›n
Organ Ba¤›ﬂ› Konusunda Görüﬂü
Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu’ nun 06.03.1980 tarih ve
396/13 say›l› karar› ile organ naklinin caiz oldu¤u belirtilmiﬂtir. Bu karara göre,
■ Zaruret halinin bulunmas›, yani hastan›n hayat›n› veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan baﬂka çaresi olmad›¤›n›n, meslekî ehliyet ve dürüstlü¤üne
güvenilen bir tabip taraf›ndan tespit edilmesi,
■ Doktorun, hastal›¤›n bu yoldan tedavi edilebilece¤ine kanaat getirmesi,
■ Organ veya dokusu al›nan kiﬂinin, bu iﬂlemin
yap›ld›¤› esnada ölmüﬂ olmas›
■ Tedavisi yap›lacak olan hastan›n da kendisine
yap›lacak olan bu nakle raz› olmas› gerekir.
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Kadir Has
Üniversitesi
‹letiﬂim Fakültesi
Radyo Televizyon
ve Sinema Mezunu
Saniye Çakmak

KAMPÜSTEK‹ AZM‹N ZAFER‹
> HABER Deniz Y›ld›z

adir Has Üniversitesi’nden baﬂar› dolu, bunun yan› s›ra, s›rad›ﬂ› bir kariyer öyküsü daha geçti. Saniye Çakmak, daktilograf olarak baﬂlad›¤› santral memurlu¤uyla geçen s›radan bir iﬂ yaﬂam›ndan, Radyo Televizyon ve
Sinema Bölümü birincili¤ine kadar yükseldi ve Kadir Has Üniversitesi’nden mezun oldu.
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18 YAﬁINDA ‹ﬁ HAYATINA ATILDI
Saniye Çakmak, annenin ev han›m› oldu¤u, baban›n da bir
meﬂrubat bayisinde çal›ﬂt›¤› 9 çocuklu bir ailede büyüdü. Yenibosna ‹lkö¤retim Okulu’nu bitirdikten sonra Bahçelievler
Kocasinan Lisesi’ne istemeyerek devam etti. Okumaktan hoﬂlanmayan tembel bir ö¤renciydi. Zaten evindeki ortam da pek
okumas›na müsaade etmiyordu. Gelece¤ini garanti alt›na almak için devlet kap›s›nda iﬂ aramaya koyuldu ve 1989 y›l›nda
‹stanbul Samatya E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi’nde kadrolu
olarak 18 yaﬂ›nda iﬂe baﬂlad›.
VE KARARINI VERD‹…
15 y›l boyunca daktilograf kadrosunda çal›ﬂt› ama iﬂ ortam›nda yaﬂad›¤› sorunlardan dolay› hayat›ndan memnun de¤ildi. O, art›k üniversiteye gitmek istiyor hayat›na farkl› bir
yön vermeyi düﬂünüyordu. Ama 6 kere üstü üste girdi¤i üniversite s›nav›nda hep Aç›kö¤retim Fakültesi’ni tutturabiliyordu. Y›lmad›. Çevresindekilerden de pek fazla destek göremeyen Saniye Çakmak, ald›¤› üniversiteye haz›rl›k kitaplar›yla iﬂ
saatlerinde, ö¤le yemeklerinde, yollarda soru çözmeye baﬂlad›. 2 ay eve kapand› ve 2003 y›l›nda girdi¤i s›navda Kadir Has

Üniversitesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü kazand›.
FAKÜLTE B‹R‹NC‹S‹…
Saniye Çakmak baz› günler hiç uyumadan okul ve iﬂ aras›nda gidip geliyordu, ama azminden dolay› da ona bütün kap›lar aç›l›yordu. Üniversitede, ilk önce %50 daha sonra da
%100 üstün baﬂar› bursu kazanarak fakülte birincili¤ine kadar yükseldi. E¤itim hayat› boyunca yaﬂad›¤› bütün yorgunluklar›, mezuniyet günü kürsüye fakülte birincisi olarak ça¤›r›ld›¤›nda son buldu.
PUSULA AKADEM‹S‹’NDE STAJ…
Saniye Çakmak, ﬂu anda Kadir Has Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar yapan Pusula Akademisi’nde Mithat Bereket , Özer Bereket, Hakan Hocao¤lu ile kurgu yönetmeni Ümit Ça¤niﬂ’in
deste¤i ile çal›ﬂ›yor.
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Prof. Dr. Önder Pekcan

Prof. Dr. Zühal Ulusoy

Doç. Dr. ﬁule Toktaﬂ

(Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan›)
Doktoras›n› 1974 y›l›nda University of Wyoming'te
tamamlad›. Profesörlü¤ünü 1988 y›l›nda ‹stanbul
Teknik Üniversitesi'nden ald›.

(Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan›)
Doktoras›n› 1991 y›l›nda Carnegie-Mellon
University'de tamamlad›. Profesörlü¤ünü 2005
y›l›nda ‹zmir Ekonomi Üniversitesi'nden ald›.

(‹ktisadi ve ‹dari Bilimler)
Doktoras›n› 2004 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nde
tamamlad›.

Yard. Doç. Dr. Zeki Bozkuﬂ

Yard. Doç. Dr. Ebru Demet Akdo¤an

Yard. Doç. Dr. David Keane

Mühendislik Fakültesi
Doktoras›n› 1995 y›l›nda Syracuse University'de
tamamlad›.

Fen-Edebiyat Fakültesi
Doktoras›n› 2001 y›l›nda University of Akron'da
tamamlad›.

Hukuk Fakültesi
Doktoras›n› 2006 y›l›nda National University of
‹reland’da tamamlad›.

Ayﬂegül Gülbay

Burçin Karagemicio¤lu

Fatma Sanem Bay

Tan›t›m Ve ‹letiﬂim Ofisi Direktörü
Lisans›n› 1995 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi'nde
tamamlad›.

Sosyal Sorumluluk Ofisi Koordinatörü
Lisans›n› 1990 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi'nde
tamamlad›.

Rezan Has Müzesi Koordinatörü
Lisans›n› 1994 y›l›nda Bilkent Üniversitesi'nde
tamamlad›.

‹DAR‹
KADROYA
KATILANLAR

