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KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN
HERKESE KAPIMIZ AÇIK
Akademik kadrosu, imkanları, uluslararası bağlantıları
ve sürekli gelişim anlayışıyla Türkiye’nin önde gelen
üniversitelerinden biriyiz. Asıl zenginliğimiz ise öğrenmeye açık, sürekli çalışan, araştıran, kendini geliştiren
ve geleceği birlikte tasarlayacağımız öğrencilerimiz.
İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi olma hedefiyle yola çıkan üniversitemizin eğitim-öğretim anlayışı; alanında mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış,
kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri takip eden değil,
öngören ve şekillendiren mezunlar yetiştirmektir.
Sürekli dönüşen ve daima iyiyi arayan bir üniversite
olarak, öğrencilerimizin de çağdaş, yenilikçi, dinamik
ve en önemlisi de sorgulayan ve düşünen bireyler olmalarını arzuluyoruz.
Kadir Has Üniversitesi uluslararası düzeyde kaliteli
araştırmaların yapıldığı saygın bir bilim merkezi olmasının yanı sıra, düşünce, kültür, sanat ve spor dünyasına da önemli katkılar yapan, kent içinde, bulunduğu
çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine destek veren bir üretim ve çekim merkezi. Kampüsünde
sürekli yer verdiği konserler, sergiler, spor etkinlikleri,
öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk projeleri ve ömür
boyu eğitim olanakları ile üniversitemiz, mensuplarına
ve kentsel katılımcılarına çok çeşitli seçenekler sunan
“keyifli” bir üniversite.
Sizleri bu keyfi paylaşmaya, birlikte öğrenmeye, birlikte ilerlemeye ve ülkemizin geleceğine birlikte katkı
yapmaya davet ediyoruz. Kendini geliştirmek isteyen
herkese kapımız açık.
Gelin hep birlikte daha iyiye doğru yapacağımız yolculukta beraber olalım...

Prof. Dr. Mustafa Aydın
Rektör
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KADİR HAS VEFATININ
3. YILDÖNÜMÜNDE
ÜNİVERSİTESİNDE ANILDI
Kadir Has Üniversitesi kurucusu, Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi, işadamı,
büyük hayırsever ve eğitim sevdalısı Kadir Has, vefatının 3. yıldönümünde,
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.
“Vatan Borcu Ödüyorum” sözüyle yatırımların en
önemlisi olan insana ve eğitime destek veren merhum
Kadir Has anısına düzenlenen Kadir Has Anma Töreni, ailesi, öğrencileri, dostları ve sevenlerinin katılımı
ve Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ve Kadir
Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın
konuşmaları ile gerçekleşti.
Mütevelli Heyet Başkanı Nuri Has, Kadir Has’ın
en büyük ve en önemli kalıcı hayır eseri olarak nitelediği Kadir Has Üniversitesi’ni yüksek öğrenimin
hizmetine dahil ettiği günden itibaren yaşamının en
mutlu dönemini geçirmeye başladığını kaydetti. Kadir
Has Üniversitesi’ni, Kadir Has’ın belirlediği hedeflere
ulaştırmak için son üç yılda tüm imkanlarını seferber

ettiklerini belirten Nuri Has şöyle devam etti: “Kadir
Has’ın bizlere tahsis ettiği maddi kaynaklarla sürekli
atılımlar yapıyoruz. Bugün, ülkemizin saygın ve aranan yüksek öğrenim kurumları arasında yer alan Kadir Has Üniversitesi, aynı zamanda Amerika Birleşik
Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri’nin dünya çapındaki üniversiteleriyle de işbirliği içerisindedir. Üniversitemiz, Türkiye’de rüştünü ispat etmiş ve dünyaya
açılma aşamasını yakalamıştır. Eminim ki, bu aşama,
merhum büyüğümüzün şânına yakışır bir noktaya
ulaşmıştır.”
Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has, Kadir Has’ın
girişimcilik özelliğini vurgulayarak, ülkemize getirdiği
kendi alanlarında öncü uluslararası kuruluşlara değinerek; ondaki girişimci zihniyet, çalışkanlık, kararlılık
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ve adını ölümsüzleştiren ilkelerin kendileri için yol
gösterici olduğunu belirtti. Kadir Has’ın 20 yıl boyunca yaklaşık 500 milyon dolarlık kalıcı hayır eserleri
yaptırdığını söyleyen Can Has, Kadir-Rezan Has çiftinin kurduğu Kadir Has Vakfı’nın, başta İstanbul ve
Kayseri olmak üzere yurdun dört bir köşesinde eğitim,
kültür, sağlık ve sosyal yardım tesisleri inşa ettiğini
belirtti.
Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ise, Kadir Has’ı
anmak adına yapılabilecek en büyük katkının, Kadir
Has’ın adını ebediyete kadar yaşatacak olan bu yüksek eğitim yuvasının ışığının, bugünkü öğrencilerin
ellerinden ve gönüllerinden gelecek nesillere yansıyarak tüm yurda yayılması olduğunu vurguladı. Aydın,
“Bu ışıkla aydınlanan genç nesillerin arasından nice
Kadir Has’lar yetişmesi temennisi zannediyorum ki
hepimizin en derin arzusudur” dedi.
Kadir Has’ın geçmişte üniversite mensuplarına
yapmış olduğu konuşmalarını incelediğinde bir cümlesinin özellikle dikkatini çektiğini belirten Aydın,
“Diyor ki, ’Benden ne istediyseniz yerine getirdim,
laboratuvarlar, bilgisayarlar, kitaplar.... Şimdi ben de
sizden şunu istiyorum: Üniversitemizi dünyanın en
iyi üniversitelerinden biri yapın ve bunun için yurdun
ve dünyanın neresinden en iyi hocalar varsa bunları
bulup buraya getirin…’ Üniversitenin bugünkü yönetimi ve Mütevelli Heyeti kurucumuzun bu sözlerini
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en içten misyonları olarak benimsemiştir. Kadir Has
vatan borcunu ödeyerek aramızdan ayrıldı; bizimse
hala ona ödeyecek borçlarımız var. Öğrenciler için
bu sürekli çalışarak başarıyla mezun olmak, iş dünyasında ve akademide yüksek hedeflere ulaşmak; biz
öğretim üyeleri için ise çok üretmek, kaliteli üretmek
ve aramıza en iyileri katarak üniversitemizi bir dünya
üniversitesi yapmaktır” diye konuştu.
Törende ayrıca bu yıl konusu “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Kullanılabilirliği” olan ve Türkiye’nin en prestijli ödüllerinden
birisi olarak kabul edilen Kadir Has Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen Kadir Has Ödül
töreninde, Doç. Dr. Ahmet Duran Şahin’in “Enerjide
Bütünleşik (Hibrit) Sistem Zorunluluğu” konulu eseri ödül değerlendirme kurulu tarafından birinciliğe
layık görüldü. İkinciliği Doç. Dr. Ali Vardar ve Prof.
Dr. Bahattin Çetin’in “Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Potansiyeli ve Kullanılabilirliği” konusundaki araştırması alırken, mansiyon ödülleri de
Mert Nazlıoğlu, Ahmet Çimen ve Özer Bostanoğlu
tarafından paylaşıldı.

REKTÖRDEN

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın,
Kadir Has Üniversitesi kurucusu, Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi, işadamı,
büyük hayırsever ve eğitim sevdalısı Kadir Has’ın vefatının 3. yıldönümünde,
düzenlenen törende yapmış olduğu konuşma metni...

Mülki ve Yerel İdarenin Kıymetli Temsilcileri,
Sayın Mütevelli Heyeti Başkanı,
Sayın Kadir Has Vakfı Başkanı,
Muhterem Rezan Has Hanımefendi,
Saygıdeğer Konuklar,
Değerli Kadir Has Dostları,
Sevgili Öğrenciler ve
Kadir Has Üniversitesinin Mensupları
Üniversitemizin kurucusu, ülkemizin güzide hayırseverlerinden merhum Kadir Has Beyefendi’nin
vefatının 3. yıldönümü nedeniyle düzenlemiş olduğumuz bu anma törenine hoş geldiniz. Bu salonu hasret,
sevgi, takdir ve minnetle doldurduğunuz için teşekkür
ederim.
Kadir Has beyefendi üç yıl önce bugün takip ve
taklit edilmesi zor bir mirasla ebediyete intikal ederken, arkasında bir faninin nasıl “ölümsüzlük” mertebesine ulaşabileceğinin en güzel örneğini bıraktı. Kuşkusuz ki, içinde bulunduğumuz Kadir Has Üniversitesi
başta olmak üzere, onun, “vatan borcu ödüyorum”
diyerek gerçekleştirdiği eserler bir faninin dünyevi hayatının ötesine geçen etkilere sahipler.
Bizler, Kadir Has Üniversitesinin mensupları, kur-

duğu onlarca okuldan yetişen öğrenciler, geride bıraktığı kıymetli mirası sürekli geliştirmeyi görev edinen
değerli ailesi ve en geniş anlamda Türk kamuoyu, bu
etkinin canlı tanıklarıdır. Geride bıraktığı eserleriyle
“Kadir Has” ismi, sadece bizler için değil, sadece vefatı nedeniyle onu andığımız bu günde değil, her gün
ülkenin dört bir yanına yayılmış insanların dudaklarında birbirlerinden habersiz, onun dünyevi ölümü aşan
varlığının sürekli ve canlı ifadesidir.
Bir an şu soruyu düşünmekte bana katılmanızı
rica edeceğim: Bir insanın ürettiği eserlerle yaşamını
değerli ve takdire şayan kılmasından öte ismini yaşatacak ne olabilir? Kadir Has beyefendinin manevi varlığı, eserlerinde yaşayan ismi bu soruya verilebilecek
en güzel cevaptır. Onun cömertliğinin ve vatan sevgisinin ışıldayan birer kanıtı olan eğitim kurumlarında
yetişen binlerce öğrenci, Üniversitesinde üretilen bilgi
ve toplumsal sorunlara yönelik çözümler hep onun
süregiden katkısının işaretleridirler.
Kadir Has beyefendi sadece aramızdayken yaptığı yatırımlar, oluşturduğu iş imkanlarıyla topluma ve
millete katkı sağlamış bir iş adamı değildir. Onun hepimize örnek ve rehber teşkil eden en değerli hizmetleri,
vefatından sonra da “ürün” vermeye ve topluma katkı
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yapmaya devam eden, banisi olduğu eğitim kurumlarıdır. Buralarda yetişenler ve çalışanların taşıdığı ışıkla
aydınlanacak yarınlarımızda, onun değerli katkılarını
yaşamaya devam edeceğiz. Hatta, bizler de göçüp
gittikten sonra, onun temellerini attığı, kurup geliştirdiği ve daha fazlasının kurulması için yol gösterdiği bu
kurumlardan yetişecek yarınların gençleri, vefatından
çok sonraları bile “Kadir Has adına” vatan ve millete hizmet etmeye; katkı sağlamaya devam edecekler.
İşte bu manada Kadir Has beyefendi hizmetleri ve
onların sonuçlarıyla kendi yaşamının zaman kısıtını
aşmış ve şimdiden ölümsüzlüğü yakalamıştır. Kısaca;
Kadir Has’ın etkisi ve çok sevdiği ülkesine katkısı hala
devam ediyor; kurduğu, kurulmasına öncü olduğu ve
bizlere miras bıraktığı eğitim kurumları, bu güzide kurumlarda yetişen öğrenciler ve üretilen bilgi Kadir Has
Beyefendinin bizlere bıraktığı mirası her gün yeniliyor,
geliştiriyor ve çıtayı yükseltiyor.
Kendisini şahsen tanımak bana nasip olmadı. Bundan sonra da bu kurumlarda okuyacak ya da çalışacak olanlar bizzat onunla tanışma, derin birikiminden
faydalanma imkanına ulaşamıyacaklar. Ama onun
kurduğu temellerde gelişen değerler, prensipler, ilkeler ve ışık hepimize yol göstermeye devam ediyor
/ edecek. Bize düşen görev, ona layık biçimde onun
eseri olan kurumlara sahip çıkmak, onun isteğine uygun biçimde bu kurumları daima en iyiye götürmek ve
en iyisini üretecek biçimde yönetmek suretiyle bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Bu yöndeki kararlılığımız,
adanmışlığımız ve azmimiz her geçen gün artarak devam edecektir. Onu layık olduğu biçimde yaşayacak
ve yaşatacağız. Bu bizim onun manevi şahsına borcumuz, sorumluluğumuz ve taahhüdümüzdür.
Bu dünyada “hoş bir seda” bırakabilmek, yaşamımızı taçlandırmak hepimizin umududur. Kimimiz kahramanlıkla, kimimiz ilkelerimizle, kimimiz düşüncelerimiz ve ideallerimizle bu amaca ulaşmaya, içinden
yetiştiğimiz topluma katkı sağlamaya, genel olarak
çevremize faydalı bireyler olmaya çalışırız. Bu çabamızda başarılı olduğumuz ölçüde amacımıza ulaşırız.
Kadir Has bu yolda da taklit edilemez mümtaz bir
rehberdir. Hayırlarını taçlandırdığı, hayatımızı aydınlatmaya devam eden bu muhteşem üniversite nasıl
ülkemize, ailemize ve çevremize daha faydalı bireyler
olabileceğimizin yolunu bize her gün gösteriyor. Bizler sadece onun hayallerine ulaşmaya çalışıyoruz. Nur
içinde, huzurla yatsın.
Değerli konuklarımız,
Yaşamının son gününde dahi üniversite sevdasında olan bu büyük insanı hissetmek için Rezan Has
müzesini ziyaret edin, Kadir Has’ı ziyaret edin. Bizi ziyarete gelen misafirlerimize gösterdiğimiz tanıtım filminde üniversitesini gezdikçe mutlu olan Kadir Has’ı
görüyor ve bu vesile ile yine onu hatırlıyoruz. Sizler

de biraz önce heves ve coşkusunu nasıl ifade ettiğini
gördünüz. Bu güzel eseri son ziyaretinde sevgili öğrencilerimize “keşke ben de bu sıralarda oturup öğrenci olabilsem…” diyordu. Aslında Kadir Has’ın bu
coşkusunu üniversitemizi ziyaret eden hemen tüm
konuklar dile getiriyor: ”keşke biz de burada öğrenci
olabilsek...” Bizler sizlerde bu duyguyu sürekli kılacak
nesnel, özgür, cesaretli ve üretken bilim ortamını daim
kılmak amacıyla tüm enerjimizle ve birikimimizle çalışıyoruz. Bu emek Kadir Has Beyefendinin bize bıraktıklarına saygımızın ve ona olan sevgimizin en önemli
nişanesidir.
Kadir Has’ın geçmişte üniversite mensuplarına
yapmış olduğu konuşmaları incelediğimde bir cümlesi
özellikle dikkatimi çekti. Diyor ki, “benden ne istediyseniz yerine getirdim, laboratuarlar, bilgisayarlar, kitaplar.... Şimdi ben de sizden şunu istiyorum: Üniversitemizi dünyanın en iyi üniversitelerinden biri yapın
ve bunun için yurdun ve dünyanın neresinden en iyi
hocalar varsa bunları bulup buraya getirin…”
Üniversitenin bugünkü yönetimi ve Mütevelli
Heyeti kurucumuzun bu sözlerini en içten misyonları
olarak benimsemiştir. Kadir Has vatan borcunu ödeyerek aramızdan ayrıldı; bizimse hala ona ödeyecek
borçlarımız var. Öğrenciler için bu sürekli çalışarak
başarıyla mezun olmak, iş dünyasında ve akademide
yüksek hedeflere ulaşmak; biz öğretim üyeleri için ise
çok üretmek, kaliteli üretmek ve aramıza en iyileri katarak üniversitemizi bir dünya üniversitesi yapmaktır.
Henüz yaşarken ölümsüzlük yolunda adımlarını
atmış bir kişinin hayatını paylaşmak, onun eserlerinin,
acısıyla tatlısıyla deneyimlerinin paydaşı olmak, yaşam yolunda birlikte yürümek hem büyük bir sorumluluk hem de özveri gerektirir. Kadir Has beyefendinin
ardında bıraktığı en değerli hatıra olan Rezan Has
hanımefendiye bu manada hepimiz şükran borçluyuz.
Kendisi, tıpkı kıymetli eşine olduğu gibi, bizlere de
desteğini hiç esirgememekte; her an hissettirmektedir.
Huzurlarınızda kendisine de teşekkürlerimizi sunmayı
bir borç biliyorum.
Kadir Has’ın adını ebediyete kadar yaşatacak olan
bu yüksek eğitim yuvamızın ışığının bugünkü öğrencilerinin ellerinden ve gönüllerinden gelecek nesillere
yansıyarak tüm yurdumuza yayılması onu anmak adına yapılabilecek en büyük katkıdır. Bu ışıkla aydınlanan genç nesillerimizin arasından nice Kadir Has’lar
yetişmesi temennisi zannediyorum ki hepimizin en
derin arzusudur.
Vatan borcu ödemekle bitmez; biz ancak elimizden geleni yapabiliriz.
Bu hissiyatla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor;
esenlikler diliyorum.

EN HAS

2009’UN EN HAS
İSİMLERİ BELİRLENDİ

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri tarafından belirlenen
2009 yılının En Has İsimleri ödüllerine kavuştu.
Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has,
En Has İsimler seçiminin herhangi bir jüri ya da idareciler tarafından seçilmediğini, tamamen öğrencilerin
tercihleriyle belirlendiğini “Bu seçimi, üniversitemizin
öğrencilerine, geleceğimizin teminatı gençlerimiz yapıyoru; çünkü onların değer yargıları çok daha çağdaş. Kısacası gençler, tutuculuktan uzak” sözleriyle
açıkladı.
Yaklaşık on bin oyun kullandığı En Has İsimler listesi, 12 kategorinin yanı sıra onur ödülü ve özel ödülleri de kapsıyor. Uğur Dündar, Abbas Güçlü, Saba Tümer, Oya Başar, Serhan Yavaş, Bengü, Murat Dalkılıç
gibi ünlülerin katıldığı törende, ödül alanların yaptığı
renkli ve esprili konuşmalar öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.
2009 Yılının En Has İsimleri
2009 Yılının En Has Gazetesi: Hürriyet
2009 Yılının En Has Köşe Yazarı: Elif Şafak

2009 Yılının En Has
Ana Haber Bülteni: Star
TV Ana Haber Bülteni
2009 Yılının En Has
Spor Programı: Yüzde Yüz
Futbol
2009 Yılının En Has
Tartışma/Haber Programı: Abbas Güçlü ile Genç
Bakış
2009 Yılının En Has
Aktüalite Programı: Saba
Tümer ile Bu Gece
2009 Yılının En Has
Türkçe Müzik Yayını Yapan Radyosu: Radyo D
2009 Yılının En Has
Yabancı Müzik Yayını
Yapan Radyosu: Pal Station
2009 Yılının En Has
Kadın Oyuncusu: Oya
Başar (Benim Annem Bir
Melek’teki rolüyle)
2009 Yılının En Has
Erkek Oyuncusu: Serhan
Yavaş (Unutulmaz’daki rolüyle)
2009 Yılının En Has Albümü (Kadın): Bengü
2009 Yılının En Has Albümü (Erkek): Murat
Dalkılıç
Özel Ödül: Beyazıt Öztürk (Tohum Otizm Vakfı
yararına yaptığı program nedeniyle)
Özel Ödül: Figen Atalay (Cumhuriyet gazetesi
Eğitim Editörü)
Anma Ödülü: Turhan Selçuk
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REKTÖR AYDIN:
“ÜNİVERSİTE
TERCİHİNİZİ
YAPMADAN
KADİR HAS’I
MUTLAKA
GÖRÜN”
Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aydın’la dört aydır yönetiminde
bulunduğu kurumun bugünü ve geleceğini konuştuk.
Üniversite kariyerinizin yanı sıra birçok araştırma merkezinde de görevlisiniz ve gerek Türk dış
politikası gerekse Avrasya politikaları üzerine çok
sayıda yayınınız var. Bu yoğun trafik içinde Kadir
Has Üniversitesi ile tanışmanız nasıl oldu?
Kadir Has Üniversitesi’ni yıllar öncesinden biliyordum. Burada çalışan arkadaşlarım vardı. Onları ziyarete
geldiğimde üniversiteyi görmüştüm. Rektörlük süreci ise
çok hızlı gelişti. Mütevelli Heyetinin belirlediği yeni rektör arama komitesi benimle bağlantıya geçti ve İstanbul’a
davet etti.
Mütevelli Heyeti Başkanı sayın Nuri Has ve diğer
Komite Üyeleri ile oturduk konuştuk. Ardından onlar
benimle ilgili, ben de Üniversite ile ilgili araştırmalar yaptım. İlk buluşmadan itibaren bakış açılarımızda benzerlik
olduğu ortaya çıktı ve çok hızlı ilerledik. Aşağı yukarı iki
ay içinde anlaşma noktasına geldik.
Üniversiteye katıldıktan sonra da gerek Mütevelli
Heyet üyeleri, gerekse Üniversite personelinden büyük
destek gördüm.
Yönetim stratejiniz, üstlendiğiniz misyon ve
vizyonunuzdan bahseder misiniz?
Kadir Has Üniversitesi kuruluşundan itibaren, ben
rektörlüğü devralana kadar gayet olumlu bir noktaya
ulaşmış durumdaydı. Binaları, kullandığı teknoloji ve öğ-

retim üyeleriyle sağlam bir altyapı zaten kurulmuştu. Bulunduğu yer itibariyle herkesin ilgisini çekebilecek, eğitim
programları ve bürokratik yapısı büyük ölçüde oturmuş
bir üniversiteydi. Yapılması gerekenlerin Üniversitenin
kamuoyundaki bilinirliğini artırmak, daha çok görünür
kılmak, güçlü yanlarını geliştirmek, uluslararası bağlantılarını arttırmak, öğretim üyelerine daha fazla araştırma
ve yayın yapmaları konusunda destek olmak ve kaliteli
takviyelerle kadroyu güçlendirmek olduğunu gördüm.
Ayrıca Üniversitenin daha dinamik; yeniliğe ve değişime
açık; sadece bilgi aktaran değil, bilgiyi üreten ve bunu
toplumla paylaşan; bu özellikleriyle de ülkenin gelişimine
katkıda bulunan bir noktaya taşınması gerektiğini düşündüm. Bunlar zaten Mütevelli Heyetinin de öngördüğü,
yapılmasını arzu ettiği konulardı. Bu çerçevede üniversiteyi devraldıktan sonra öncelikle daha katılımcı bir
yönetim yapısı oluşturmayı hedefledim. Mümkün olduğunca çalışanların, akademik ve idari personelin, öğrenci ve velilerin de katılacağı bir karar alma mekanizması
oluşturmak için çalışmalara başladım. Bunu yaparken
aynı zamanda şeffaf olmak, ilkelerin, yönetmeliklerin ve
yönergelerin açık ve net bir şekilde belirlenmesi ve ilan
edilmesi gerekiyor ki, yapılan işin neden öyle yapıldığı ilgili herkes tarafından bilinsin. Üniversite üst yönetiminin
katılımcı, işbirlikçi ve destek veren, ayrıca girişimlerinde
öğrencileri ve diğer paydaşları cesaretlendiren bir anla-
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Üniversite üst yönetiminin katılımcı, işbirlikçi ve
destek veren,ayrıca girişimlerinde öğrencileri ve
diğer paydaşları cesaretlendiren bir anlayışa sahip
olması gerektiğine inanıyorum.
yışa sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bu modelin
hayata geçirilmesi biraz vakit alacak; ama bunu başardığımızda, tüm paydaşlarımızın Kadir Has Üniversitesi için
ellerini taşın altına sokacaklarına inanıyorum. Burada
bulunduğum kısa sürede de bu konuda ciddi bir mesafe
aldığımızı görüyorum.
Üniversitenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Kadir Has Üniversitesi’nin çok hızla Türkiye’de ve
Dünyada etkili bir kurum haline gelmekte olduğunu görüyorum. Giderek büyüyen Türkiye üniversite sistemi
içerisinde kendine özgü ve önemli bir noktaya oturmaya
başlayan Üniversitenin, yakın gelecekte bu konumunu
güçlendireceğine inanıyorum. Ben üniversitelerin yerleşik oldukları çevre ve yaşadığı, nefes aldığı toplumla
çok yakın ilişki içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Bence üniversiteler toplumdan ayrıksı duran, sadece uzmanların anlayacağı bilgi üreten ve bunları sadece kendi
aralarında tartışan kurumlar olmamalı.
Sadece üniversiteye giren öğrencilere eğitim veren
kurumlar da olmamalı. Toplumun farklı katmanlarına
katkı veren bir yapıya dönüşmemiz gerekiyor. Kadir Has
Üniversitesi’nin bu konuda almış olduğu çok ciddi bir
mesafe var. Bunu daha da ileri götürmeliyiz. Toplumla
özdeşleşen, onunla birlikte çalışan, ona katkı yapan ve
ilerlemesi için gayret sarfeden bir üniversiteye dönüşeceğiz. Bunu yaparken elbette en önemli sorumluluğumuz
öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek. Bunun için de
daha iyi, daha kaliteli öğrenci almaya çalışırken eğitim
kalitesini arttırarak, mezunlarımızın hem kendilerine,
hem ailelerine hem de topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayacağız. Mezunlarımızın sadece
yoğun bilgiyle donanmış bireyler olmasını istemiyoruz.
Bunun ötesinde sorumluluk sahibi, kendine güvenen ve
kararlarının arkasında durabilen, önüne gelen olayların
farklı yönlerini görüp, tartabilen, analiz edebilen ve körü
körüne inançlar peşinde koşmayan güçlü bireyler olmalarını da istiyoruz. Böylece onların hayatları boyunca rahat etmelerini, daha rahat iş bulmalarını ve topluma daha
faydalı olmalarını sağlayabiliriz.
Öğrenci adayları açısından baktığınızda Kadir
Has Üniversitesi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle bu üniversitenin hiç bir zaman öğrenciden
para kazanan bir üniversite olmadığını vurgulamak istiyorum. Bundan sonra da olmayacak; çünkü bu bizim eğitim anlayışımıza ve Kadir Has Vakfı’nın eğitime destek
misyonuna ters düşer. Vakfın ve üniversitenin kurucusu
sayın Kadir Has’ın “Vatan borcu ödüyorum” diyerek ifade ettiği felsefesi bize bu anlayışı işaret ediyor. Bu nedenle biz öğrenciden aldığımız her kuruşu yine öğrenciye ve
Üniversitenin gelişimine harcıyoruz. Ayrıca Vakfımız da
sürekli destek olmaya devam ediyor. Bu anlayışın bir sonucu çok fazla öğrenci alma gayretimizin olmaması. Pek
çok üniversite kontenjanları artırıp, daha fazla öğrenci

Prof. Dr. Mustafa Aydın kimdir?
1967’de Trabzon’da doğdu. 1988’de Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İngiltere’de Lancaster
Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar alanında Yüksek Lisans (1991) ve Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora (1994) eğitimi
yaptı. 1995–2005 arasında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi’ndeki öğretim üyeliği sırasında 1999’da
doçent, 2005’de profesör oldu. 2006-2010 arasında
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulları ve
Üniversite Senatosu üyeliği görevlerini yürüttü. Şubat
2010’da Kadir Has Üniversitesi Rektörü oldu. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma
Kurulu, Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar
ve Etütler Merkezi Planlama ve Değerlendirme Kurulu ile
World Council for Middle Eastern Studies Yönetim Kurulu üyesi olan Aydın, Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim
Kurulu Başkanı, Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü Direktörü ve International Commission on the Black
Sea Koordinatörlüğü görevlerini de yürütüyor. Uluslararası İlişkiler dergisi eş-editörü ve Stratejik Araştırmalar
Dergisi genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra çok sayıda
derginin de yayın, danışma ve hakem kurulları üyesi olan
Prof. Aydın evli ve beş yaşında bir kız babası.

Eserleri:

Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanmış çok sayıda
makale ve raporun yanı sıra, kitap olarak yayınlanmış çalışmaları: 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen
Sorunlarına Yaklaşımlar: Dış Politika (1998), Turkish
Foreign Policy During the Gulf War (1998), Turkey at
the Threshold of the 21st Century (1988, der.); Central
Asia and the Caucasus; Conflict and Security in the PostSoviet Space (1999); New Geopolitics of Central Asia
and the Caucasus (2000); Barış Çalışmaları ve Çatışmaların Çözümü (2001); Ten Years After; Turkey’s Gulf
Policy Revisited (2002); Turkey’s Foreign Policy in the
21st Century (2003, T. Ismael’le der.); Escaping from the
Security Dilemma in the Aegean (2004, K. Ifantis’le der.);
Turkish-American Relations (2004, Ç. Erhan’la der.);
Europe’s Next Shore; Black Sea after the Enlargement
(2004); Turkish Foreign Policy; Framework and Analysis (2005); Küresel Politikada Orta Asya (2005, der.)
Beş Deniz Havzasında Türkiye (2006, Ç. Erhan’la der.);
International Security Today: Understanding Change and
Debating Strategy (2006, Kostas Ifantis’le der.); Turkish
Foreign and Security Policy; Its Environs in Eurasia and
the Middle East (2006, A. Marquina’yla der.); Regional
In/security: Redefining Threats and Responses (2007,
Ç. Erhan ve S. Açıkmeşe’yle der.); Türkiye’nin Avrasya
Macerası (2008, der.).
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Böylece sanıyorum ki, Türkiye’nin
en yüksek burslu öğrenci oranına sahip
üniversitesi haline geldik.
alarak gelirlerini yükseltme çabasına girerken, bizim öyle
bir arayışımız olmadığı gibi, bu yıl kontenjanlarımızı da
belirli oranda azalttık. Buradaki beklentimiz gelirden ziyade Üniversiteye kabul ettiğimiz öğrencilerimizin kalitesini arttırmak. Bunun için de kontenjanlarımızı kısmanın
yanı sıra, verdiğimiz burs sayılarını da arttırdık. Şu anda
üniversitemizdeki öğrencilerin %61’i burs sahibi. Bunların bir kısmı üniversite seçme sınavındaki dereceleriyle,
bir kısmı da okuldaki başarılarıyla burs almış durumdalar.
Böylece sanıyorum ki, Türkiye’nin en yüksek burslu öğrenci oranına sahip üniversitesi haline geldik. Bu merhum
Kadir Has’ın özlediği ve bizlerden beklediği Üniversiteye
yaklaşmamız anlamına geliyor.
ilk 5000’e giren ve İstanbul dışından gelerek
bizi tercih eden tüm öğrencilerimize talepleri
halinde yurt imkanı sağlayacağız.
Üniversitemizi seçecek öğrenciler açısından bir başka önemli unsur da yurdumuzun bitmek üzere olması.
1 Temmuz’dan itibaren kullanıma alacağımız öğrenci
yurdumuzla, İstanbul dışından gelen öğrenciler için yurt
imkanı da sağlayabileceğiz. Bu çerçevede üniversite
seçme sınavlarında ilk 5000’e giren ve İstanbul dışından
gelerek bizi tercih eden tüm öğrencilerimize talepleri halinde yurt imkanı sağlayacağız. Böylece İstanbul dışındaki illerden aileler çocuklarını artık barınma sorununu
düşünmek zorunda kalmadan Kadir Has Üniversitesine
yönlendirebilecekler.
Öğrencilerin akademik açıdan Kadir Has
Üniversitesi’ni tercih sebepleri neler olabilir?
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine sunduğu programları her yıl gözden geçiren ve yenileyen bir üniversite. Böylece öğrencilerimize alanlarındaki en son gelişme
ve bilgilerle donatmayı hedefliyoruz. İddialı bir teknik alt
yapımız var; en güncel ve etkin ders araçlarını, laboratuvarları ve sistemleri kullanıyoruz. Öğrencinin 7 gün 24
saat internet bağlantısı vasıtayla öğretim üyesine ulaşabildiği, ders notlarını, ödevleri, okumaları görebildiği ve
sınavlarını olabildiği bir sistemimiz var.
Tabii bu teknolojik alt yapıyı öğrenci yararına en etkin şekilde kullanan ve öğrencilerinin gelişimi için her an
kendilerini geliştiren güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna
sahip olduğumuzu da belirmem lazım. Eğitim hayatlarına
bizimle birlikte devam etmeye karar veren öğrencilerimiz, hemen daha ilk günden kendileriyle yakından birebir
Öğrencinin 7 gün 24 saat internet bağlantısı
vasıtayla öğretim üyesine ulaşabildiği, ders
notlarını, ödevleri, okumaları görebildiği ve
sınavlarını olabildiği bir sistemimiz var.

Öğrencilerimiz, hemen daha ilk günden kendileriyle yakından
birebir ilgilenen, alanlarında uzman ve öndegelen öğretim
üyeleriyle karşılaşıyorlar ve o gün kurulan ilişki sadece burada
oldukları sürece değil, sonrasında da devam ediyor.
ilgilenen, alanlarında uzman ve öndegelen öğretim üyeleriyle karşılaşıyorlar ve o gün kurulan ilişki sadece burada oldukları sürece değil, sonrasında da devam ediyor.
Öte yandan, Kadir Has Üniversitesi’nde, diğer üniversitelerde de gördüğümüz klasik programların ötesinde, dünyadaki yükselen eğilimleri takip ederek yeni meslek alanlarına yönelik bölümler ve programlar açıyoruz.
Böylece daha önce var olmayan birtakım meslekleri de
aslında biz geliştirmiş oluyoruz. Örneğin, Yeni Medya,
Enerji Mühendisliği ve Biyoenformatik böyle bölümler.
Bu tür bölümler kendi iş olanaklarını da kendileri yaratıyorlar. Bu tür alanlarda Türkiye’de ilk ve hala tek olduğumuz için ve ilgili sektörlerle yakından işbirliği halinde
çalıştığımız için mezunlarımız çok hızlı iş bulabilecekler.
Bu nedenle öğrencilerimize klasik bölümlerin dışındaki
bu dalları da incelemelerini öneriyorum.
Tüm öğrencilere tavsiyem üniversite
tercihlerini yaparken hayatlarının gerçekten
önemli dört yılını geçirecekleri üniversiteleri
mutlaka ziyaret ederek, yerinde tanımaları.
Yeni üniversiteli olacak adaylar için kayıt yaptıracakları kurumu seçmek hayati önem taşıyan
bir karar. Bu kararı verirken ne yapmalarını tavsiye edersiniz?
Üniversitede alan tercihi öğrencilerin hayatlarının
geri kalanını etkileyen çok önemli bir karar. Bu kararı
verirken mutlaka sevecekleri, mezun olduktan sonra çalışmak isteyecekleri bir alanı seçsinler. Gelecek hedefleri
doğrultusunda alternatifleri inceleyip, bilgi alıp tercihlerini ondan sonra yapsınlar. Alan seçiminden sonra sıra
üniversite tercihine geldiğinde de önerim önlerindeki seçenekleri çok iyi araştırmaları. Türkiye’de yüksek eğitim
alanı çok hızlı değişiyor. Bir yıl önceki veriler her zaman
doğruları yansıtmayabiliyor. O nedenle tüm öğrencilere
tavsiyem üniversite tercihlerini yaparken hayatlarının
gerçekten önemli dört yılını geçirecekleri üniversiteleri
mutlaka ziyaret ederek, yerinde tanımaları. Ben bizi düşünecek her adayın mutlaka gelip Kadir Has Üniversitesi’ni
görmesini, öğretim üyelerimizle tanışmasını, mevcut ve
eski öğrencilerimizle sohbet etmesini isterim. İsterlerse
ailelerini de getirsinler; onlar da bizi görsünler, tanısınlar. Daha sonraki tercihleri ne olursa olsun, bence tüm
üniversite adayları bu harika Üniversiteyi görme fırsatını
kaçırmamalılar.

Daha sonraki tercihleri ne olursa olsun,
bence tüm üniversite adayları bu harika
Üniversiteyi görme fırsatını kaçırmamalılar.

REKTÖRDEN

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın 19.01.2010 tarihinde,
Üniversitemizin Rektörlük Devir Teslim Töreni’nde
yapmış olduğu konuşma metni...
Sayın Kadir Has Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanı,
Mütevelli Heyetinin Değerli Üyeleri,
Sayın Rektörlerimiz,
Üniversitemizin Saygıdeğer Mensupları,
Sevgili Öğrenciler,
Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sözlerime sayın rektörümüzü uğurladığımız bu
önemli günde bizimle birlikte olduğunuz ve bu devirteslim gününde Kadir Has Üniversitesi ailesinin birlikteliğine tanık olmak üzere yanımızda bulunduğunuz
için teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Bugün burada gerçekten özel bir gün yaşıyoruz.
Bir taraftan Üniversitemizin gelişmesine büyük katkı
sağlamış olan Sayın Rektörümüz, değerli bilim insanı,
Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ı uğurlamanın kaçınılmaz burukluğunu hissediyoruz. Diğer taraftan, görevini başa-

rıyla tamamlayan Sayın Rektörümüzün devretmekte
olduğu Üniversitenin geldiği nokta ve başarılarından
gurur duyuyoruz. Kendisini daima Üniversitemizin değerli kurucusu, merhum Kadir Has Beyefendinin şahsından emanet aldığı bu kurumu yönetmekte gösterdiği adanmışlık, itina ve hassasiyetle hatırlayacağız.
Kendisiyle çok kısa bir süre için de olsa birlikte
çalışma imkanı bulduğum değerli rektörümüzün Kadir
Has Üniversitesinin ilerlemesi ve gelişmesine yaptığı
katkıları bizzat müşahede ettim. Bu bakımdan, Sayın
Rektörümüze huzurlarınızda şahsım ve sizler adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi her ne kadar
Üniversitemizin rektörlüğü görevinden ayrılıyorsa da,
her ihtiyaç duyduğumuzda tecrübelerini ve tavsiyelerini bizlere aktarmak için yanımızda olacağından kuşku duymuyoruz.
Bugün burada büyük bir sorumluluk gerektiren,
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REKTÖRDEN
çok zor ama bir o kadar da anlamlı ve önemli bir görevi devraldığımın bilincindeyim. Kökleşmiş, güçlü bir
mirası devraldığımın da farkındayım. Bu emanetin
bende heyecan, inanç, onur, umut ve keyfin birbirine
karıştığı bir ruh halini ortaya çıkardığını sizlerle içtenlikle paylaşmalıyım.
Heyecanlıyım. Çünkü Türkiye’de başta Yüksek
Öğretim olmak üzere, eğitim sisteminin gelişmesinin
önemini kavramış, devletimizin yüküne omuz vermek
için sahip olduğu kaynakları fedakârca seferber eden
Has ailesinin etrafında idarecisi, öğretim üyesi, öğrencisi ve gönüllüleriyle birlikte güçlenerek büyüyen bir
camiaya katılıyorum.
İnançlıyım. Çünkü alt yapısı tam anlamıyla gelişmiş, mütevelli heyeti üyelerinden en yeni personeline
kadar uyum içerisinde çalışma geleneğini yerleştirmiş ve ülkemizin eğitim tarihine adını altın harflerle
yazdırmış Kadir Has beyefendinin gösterdiği yolda
Üniversiteyi ilerletmeye azmetmiş değerli bir ekibi
devralıyorum.
Onur duyuyorum. Çünkü Türkiye’de gerçekten ülkenin geleceğine yatırım yapan, kar amacı gütmeden
öğrencisinden aldığının çok daha fazlasını yine öğrencisi için kullanan ve kuşkusuz her şeyin önünde öğrencisini düşünen bir Üniversite devralıyorum.
Umutluyum. Çünkü Üniversitenin gelişmesi için
hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan bir Vakıf, değerli vakitlerini Üniversitenin ilerlemesi için kullanmaktan imtina etmeyen bir Mütevelli Heyeti, aidiyetini benimsedikleri Üniversiteleri ve öğrencilerinin geleceği için
çalışan öğretim üyeleri ve her an göreve hazır idari
ekipce desteklenen bir yönetim devralıyorum.
Keyifliyim. Çünkü rektörü değiştiği zaman devirteslim töreni yapabilen, ekip ruhuna ve birlikteliğine
önem veren, pek çok değerin malesef ki hızla yozlaştığı ülkemizde kültüre, sanata ve spora destek olan,
eskiyi yıkmayı değil koruyarak yeni nesillere aktarmayı görev edinen, bilimin ve bilginin değerini bilen
ve içinde büyüdüğü topluma katkı yapmayı arzulayan
çok özel ve örnek bir üniversite devralıyorum.
Tüm bunlara bir de yeni rektörüne üniversitenin
sadece mühürünü değil, anahtarını da teslim edebilen
bir Mütevelli Heyetiyle çalışma imkanının zevkini de
eklemem lazım.
Bunca güzelliği ve özelliği bünyesinde barındıran
Üniversitemizin geniş bir vizyon, sağlam bir özgüven
ve onurlu misyonuyla öğrencilerimize, ülkemize ve
geleceğimize yönelik görevler üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu görevler arasında ilk akla gelenleri şu şekilde
sıralamak mümkün olabilir:
• Değerli velilerimizin bizlere emanet ettikleri

kıymetli evlatlarını istihdam piyasasının talep edilen
yıldızlarına ama aynı zamanda ülke ve dünya sorunlarına kafa yoran mezunlara dönüştürmek;
• Ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracak
çalışmalar ile sorunlarına çözümler üreten bilimsel
araştırmalara destek vermek ve tartışmalara zemin
hazırlamak;
• Küresel alanda üretilen bilgiyi ülkemize kazandıracak, ülkemizde üretilen bilgiyi ise dünyaya ulaştıracak bir platform olmak;
• Her konuda hızla tüketilen yüzeysel bilginin tartışmalara hakim olduğu günümüz dünyasında doğruyu arayan, inatla gerçeğin peşinde koşan, ülkesini ilgilendiren meselelerde onurlu duruşa sahip entelektüel
bir çekim merkezi olmak.
Elbette bu görevlerin sayısını rahatlıkla artırabilir, içeriklerini de çeşitlendirebiliriz. Fakat bu noktada
belirtilmesi gereken daha önemli bir husus, bu temel
hedefleri hayata geçirecek yapıdaki bir üniversitenin,
diğer tüm uğraşıları arasında, en kutsal ve vazgeçilemeyecek görevinin “fikri hür, vicdanı hür nesiller”
yetiştirmek olduğudur. Üniversiteler için mezunlarının
her alanda öncelikli olarak istihdam edildiği bir eğitim
kurumu olmak mutlaka önemli bir misyondur. Fakat
bu mezunların mesleki bilgilerinin yanı sıra düşünen,
sorgulayan, araştıran, sorumluluk sahibi, çağdaş, kendine güvenen ve doğru bildiğini ifade edebilme cesaretine sahip bireyler olarak yetiştirilmeleri de en az o
kadar önemlidir.
Şu anda personel alacak olsanız yaptığı işe saygı
duymayan, ülkesine inanmayan, sevgi, saygı, onur ve
cesaret gibi değerleri olmayan, düşünmeyen, sorgulamayan, kör inançlar peşinde koşan ama her şeyi bilen
ya da bildiğini sanan üniversite mezunlarını istihdam
etmek ister misiniz? Yoksa omuz omuza vermek isteyecekleriniz, dünya standartlarında rekabetçi olmalarını sağlayacak mükemmel bilgiyle donanmış ama
aynı zamanda ayaklarının üzerinde güvenle durmasını
bilen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, aldığı işi sonuna kadar takip eden, kararlı, sürekli doğruyu arayan ve doğrunun yolunda yalnız kalsa da dürüstlükten
şaşmayan mezunlar mıdır? Ben, sizlerin ve evlatlarını
bize emanet eden velilerimizin ikinci türde mezunlar
istediklerine inanıyorum. Bizim görevimiz bu hedefleri
elimizden geldiğince yerine getirmektir. Burada, mükemmel bir destek ve sağlam bir altyapı sistemi kurmuş Kadir Has Üniversitesi’nde başarısızlığa da yer
yok, bu hedeflerden sapmayı hoş gösterecek herhangi
bir bahaneye de.
Değerli konuklar,
Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler,
Ve Üniversitemizin esas sahibi
sevgili öğrenci kardeşlerim,
Üniversite her şeyden önce birliktelik, bir araya
gelme, toplanma ve paylaşma mekânıdır. Paylaşıla-
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cak olan elbette üretilen ve aktarılan bilgidir. Bu süreç
hiç bir şekilde sadece öğretim üyesinin etken/üretici/
aktarıcı, öğrencinin ise edilgen/tüketici/alıcı olduğu
tek taraflı bir süreç değildir, olmamalıdır. Üniversite
ortamında bir araya gelenler, ne sıfatla orada bulunurlarsa bulunsunlar, “bilgeliklerini geliştirmek, bilgilerini
çoğaltmak, paylaşmak ve aktarmak için bir araya gelmiş üreticiler topluluğudur”. Bu hissiyatı, Üniversitenin
öğretim elemanlarından öğrencilerine, mütevelli heyetinden idari personeline tüm üyelerinin paylaşması
ve gereklerine uygun davranmaları temel hedefe ulaşmak için elzemdir. Bu nedenle öğrencilerimizin bizden
öğrendiği kadar, bizler de onlarla yaşadıklarımızdan
öğrenmek ve sürekli kendimizi geliştirmek durumundayız. Bunun için de karşılıklı etkileşim ortamını hep
canlı tutmak zorundayız. Öğrencilerimiz de, kendilerine verilen bilgiyle yetinmemeli, sürekli daha fazlasını
istemeli, öğretim elemanlarını ve üniversite idarecilerini daha fazla öğrenmeye ve öğretmeye zorlamalıdırlar. Her şeyden önemlisi de öğretim üyeleri olarak
bizler, öğrencilerimize öğrenmeyi, doğru düşünmeyi
ve sorgulamayı öğretmeye mecburuz. Aksi takdirde
bir üniversiteden söz etmemiz mümkün olmaz.
Değerli misafirler,
Üniversitelerin diğer bir misyonu da bilimin bağımsız ve sürekli üretildiği birer kurum olmaktır. Bu
çerçevede Üniversitemizi akademik çalışmalar açısından gerek Türkiye’de gerekse dünyada diğer üniversiteler arasında daha üst sıralara taşımak benim ve birlikte çalışacağım arkadaşlarımın öncelikleri arasında
olacaktır. Bu noktada Kadir Has Üniversitesinin öğretim üyesi kadrosu kuşkusuz ki en önemli unsurdur.
Öğretim üyelerimizin özveriyle sürdürdükleri eğitim
faaliyetlerinin yanı sıra, akademik etkinlik ve yayın
faaliyetlerini de her geçen gün artırarak sürdüreceklerine güvenim tamdır.
Üniversitemizi hak ettiği ulusal ve uluslararası görünürlük ve saygınlık düzeyine ulaştırmamızın önemli
gereklerinden birinin araştırma faaliyetlerinin zenginliği ve derinliği olduğunu asla unutmayacağız. Bu konunun önceliğinin farkında olarak, öğretim üyelerimizin
her türlü araştırma faaliyetlerinin destekçisi olacağız.
Söz konusu faaliyetlerin yürütüleceği kurumsal zemin
ve mekanizmaların oluşturulması ve öğretim üyesi
kadromuzun bu vizyon çerçevesinde desteklenmesine önem vereceğiz.
Kadir Has Üniversitesi gibi bulunduğu şehrin
önemli merkezlerinden birinde yerleşmiş kurumların
önemli bir görevi de bulunduğu çevrenin kültürel,
sosyal ve entelektüel gelişimine katkı yapmaktır. Üniversitemiz halihazırda öğrencileriyle birlikte yürüttüğü
sosyal dayanışma projeleri, kampüsü paylaşma ayrıcalığını yaşadığı Rezan Has Müzesi ve etkinlikleri, Kadir Has Vakfının Üniversite ve yakın çevresinde ger-

çekleştirdiği restorasyon ve kentsel dönüşüm etkisi ile
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle bu görevi de layıkıyla yerine getirmektedir.
Bizim vazifemiz önümüzdeki dönemde bu tür faaliyetlere daha fazla eğilmek ve Kadir Has Üniversitesi’ni
yerleşik olduğu çevreyle bütünleşik, onun bir parçası
ama daha iyiye, daha güzele doğru evrilmesine de
katkı sağlayan bir kurum olma yolunda ilerletmektir.
Yaratıcı-üretken öğretim elemanları ve sorgulayantalepkar öğrencilerin bulunduğu bir üniversiteyi, kurumsal öncelikleri de dikkate alarak idare etmek, hassas bir denge gerektirir. Üstlenmekte olduğum görev,
bu hassas dengenin kurulması ve sürdürülmesini de
kapsamaktadır. Bu noktada en büyük destekçilerimin
başta Has ailesinin kıymetli fertleri olmak üzere Mütevelli Heyetimiz olacağına inanıyorum.
Öte yandan, kurumların hiçbir zaman sadece veya
ağırlıklı olarak kişisel gayretlerle başarıya ulaşamayacakları da ortadadır. Başarı, sürekli ve istikrarlı bir ekip
çalışmasının ürünüdür. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde mesai arkadaşlarımın desteğine ve gayretine
her şeyden çok ihtiyacım olacak. Benden bu desteği
esirgemeyeceklerini umuyorum.
Değerli konuklar,
Konuşmamın sonunda ben de bir kere daha hepimiz adına bir vefa borcunu ödemek, eğitime ve
öğretime olan inancıyla bugün bizlerin burada olmasını sağlayan ve üniversitemize bu imkânları sunan
kurucumuz merhum Kadir Has Beyefendiyi rahmetle
anmak istiyorum. Onun bir düstur olarak benimsediği, bir insanın “ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine vermesinin en büyük onur ve vefa olduğu” inancı
sayesinde bizler bugün burada ülkemizin yarınlarına
katkı yapabilme imkânını buluyoruz.
Kendisine takdim edilen Devlet Üstün Hizmet
Madalyası’nı alırken söylediği sözlerin bizlere de yol
gösterici olması gerekir. Şöyle demiş Kadir Has beyefendi: “Hayata bir Türk olarak gelmiş olmakla daima
övündüm. Çok çalıştım, Türkiye için iyi şeyler yapmaya gayret ettim. Türkiye’ye hizmet vermiş olmakla
anılmak benim için daima ilk hedef oldu.” Ne mutlu ki
O, bu hedefe daha hayattayken ulaşmıştı. Kendisine
ne kadar şükran duysak azdır.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, huzurunuzda bugünden itibaren tüm zamanımı
ve enerjimi hepimizin ortak hedefi olan Kadir Has
Üniversitesi’nin daha da geliştirilmesi ve ileriye götürülmesine sarf edeceğime söz veriyorum.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım.
Prof. Dr. Mustafa Aydın
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EN HAS BİLİŞİMCİLER

2010’UN

EN
HAS
BİLİŞİMCİLERİ
Kadir Has Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında
düzenlenen anket sonucunda Yılın En HAS Bilişimcileri belirlendi.

Sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olarak
kabul edilen ve bilişim teknolojilerinin kullanımını
yaygınlaştırmak, yeni teknolojileri gençlere tanıtmak
amacıyla bu yıl 8. kez gerçekleştirilen Kadir Has Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Şenliği kapsamında düzenlenen yılın En HAS Bilişimcileri belirlendi.
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri tarafından
oluşturulan ve oylanan anket sonucunda ödüle layık
görülen 2010 Yılının En “HAS” Bilişimcileri 29 Nisan
Perşembe günü saat 11.00’da KHÜ Cibali Kampüsü Haliç Salonu’nda yapılan törenle ödüllerini aldılar.
En Çok Beğenilen Popüler Bilişim Dergisi:
CHIP
En Çok Beğenilen Geniş Band İnternet Servis
Sağlayıcı: TT-NET
En Çok Beğenilen Yenilikçi Bilişim Ürünü:
Apple iPHONE 3Gs
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En Çok Beğenilen BT Eğitim Merkezi: BilgeAdam
En Çok Beğenilen Perakende Teknoloji Satış
Noktası: MediaMarkt
En Çok Beğenilen Dizüstü Bilgisayar Markası: TNB
En Çok Beğenilen Masaüstü Bilgisayar Markası: HP
En Çok Beğenilen 3G İletişim Çözümü: Turkcell
En Çok Beğenilen Online Alışveriş Sitesi:
hepsiburada.com
En Çok Beğenilen İnsan Kaynakları Sitesi:
Kariyer.net
En Çok Beğenilen Havayolu WEB Sayfası:
THY
En Çok Beğenilen Internet Bankacılığı: Garanti Bankası
En çok Beğenilen Bilişim-Paylaşım Forumu:
donanımhaber.com
En çok Beğenilen Spor Sitesi: fanatik.com.tr
En çok Beğenilen Antivirüs Programı: Adaware
Resmi Web Sitesi En çok Beğenilen Müzik
Grubu: MFÖ
Törende ayrıca sponsorlara teşekkür plaketleri
takdim edildi.
Platin Sponsor
Toshiba TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri AŞ

Ana Sponsorlar
• BilgeAdam Bilgi Teknolojileri Akademisi
• TOSHIBA Elektromak Dokümantasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
• INTEL
• HP
• Emobil
• MobiSu Bilgisayar Hizmetleri AŞ
• XS – Extra Smart
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HABER

ERASMUS
BİR AB GENÇLİK PROGRAMI
Sadece Türkiye’nin değil dünyanın da Erasmus öğrenci değişim programı ile
hatırda kalan ilk karşılaşması 2002 senesinde ünlü Fransız yönetmen Cédric
Klapisch’in vizyona giren L’Auberge Espagnole (İspanyol Pansiyonu) filmi
ile olmuştu. Bu eğlenceli gençlik filmi geleceği ile ilgili ciddi endişeleri olan
bir gencin Erasmus öğrencisi olarak Barselona’ya gidişini ve hayatına yön
verişini anlatmaktaydı. Klapisch’in filminde vurguladığı Avrupa’da milyonlarca
öğrencinin hayatını etkileyen, fırsatlar sunan, yeni insanlarla tanışmalarını,
farklı kültürleri tanımalarını ve akademik alanda yeni sistemler keşfetmelerini
sağlayan bu gençlik programına ismine veren Erasmus kimdi?
Hazırlayan Ayça Öztürk
Kadir Has Üniversitesi
AB Erasmus Ofisi Koordinatörü
Erasmus Kimdir?
Bahsi geçen gençlik programına uygun bir isim
olarak neden Erasmus’un seçildiği programla ilk defa
tanışan her öğrencinin ilk sorusu
olarak karşımıza çıkmakta. Desiderius Erasmus 1465-1536 yılları
arasında yaşamış Hollandalı bir
filozof. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının
öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olan Erasmus,
Avrupa’nın ortak bir sanat ve
bilim çatısı altında birleşmesine
yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi ile programa uygun bir isim
olarak düşünülmüş. Erasmus
hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi
yaşamış ve en önemli eseri olan
Deliliğe Övgü (Moriæ Encomium), günümüzde de geçerliliğini
korumakta ve bağnazlığa karşı
kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmakta.

Erasmus Programının Amacı
Erasmus programının hedefleri devlet bursu içeren bir program olması nedeniyle öğrencileri, yükseköğretim kurumları tarafından yürütülmesi açısından
da yüksek öğretim kurumlarını, öğretim görevlilerini,
ülkeleri, hatta şehirleri bile etkilemekte.
Programın ortaya çıkışında ilk amaçlanan
Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve
dünyada Avrupa akademi sistemini güçlendirmek.
Değişim sayısı artıkça programın kültürel ve sosyal
amacı daha da önem kazanıyor.
Uluslararası akademik işbirliklerinin yanı sıra birçok Avrupalı öğrenci daha önce hiç tanımadıkları kültürlerle ilk defa tanışma imkanı buluyor. Türkiye bu
açıdan Erasmus değişim programına katılan ülkeler
açısından en çok merak edilen ülke ve kültür olarak
Avrupalı öğrencilerin ilgisini çekmeye devam etmekte.
Kadir Has Üniversitesi’nde
Erasmus Programı
Kadir Has Üniversitesi, Erasmus serüvenine
Türkiye’deki birçok yüksek öğretim kurumu gibi
2004’te Erasmus Üniversite Beyannamesi’ne hak kazanarak başladı.
Değişimden ilk faydalanan öğrenciler 2005’de ikili anlaşma sağlanan Avrupa’daki üniversitelere gitti.
Öğrencilerin Erasmus programına olan ilgisi ise katılım sayıları düşünüldüğünde her sene en az %50 artış
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Madrid’de EAIE (European
Association of International
Education) fuarındaydık…

Uluslararası İlişkiler Ofisi ile birlikte
her sene katıldığımız EAIE fuarı sonrası
Avrupa’daki bir çok üniversite ile yeni
işbirlikleri kuruldu, öğrencilerimize yeni
Erasmus olanakları sunuldu.

Berlin’de Study World fuarındaydık…

gösterdi ve 2005’te beş öğrenciyle başlayan programa 2010’da 180 öğrenci katıldı.
Değişim öncesi öğrenciler AB Ofisi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından oryantasyona tâbi tutulmakta,
gidecekleri ülkeler ve üniversiteler hakkında bilgi toplamalarına yardımcı olunmakta. Öğrencilere Erasmus
serüveninin ilk gününden itibaren kendilerini sadece
üniversitemizin değil ülkemizin diplomatları ve kültür
elçileri gibi de görmeleri gerektiği her fırsatta hatırlatılmakta. Erasmus programı bu anlamda üniversitelere büyük bir misyon yüklüyor. Veriler Erasmus
programından şimdiye kadar faydalanan öğrencilerin
%90’ının ilk yurtdışı ziyaretini bu program sayesinde
gerçekleştirdiğini gösteriyor.
Erasmus’a yeni gidecek olan öğrencilere ve program dahilinde yurtdışından gelen öğrencilere destek
amaçlı kurulan Kadir Has Erasmus Kulübü (KHAS
Erasmus Student Network) ve eski Erasmus öğrencileri AB Ofisi’nin en iyi yardımcıları. Giden öğrencilere yapılan oryantasyonlarda sağlanan destek, gelen
öğrenciler için sağlanan ‘buddy’ sistemdeki aktif roller, Erasmus aktiviteleri, İstanbul şehri tanıtımları ve
yerleşim yeri sağlama konularında AB Ofisi ile birlikte
onlar da çalışıyor.
Erasmus programı ve öğrencilere sağladığı olanaklar açısından son yıllardaki en sevindirici gelişme
ise 2009-2010 yılında hak kazandığımız Erasmus Genişletilmiş Beyannamesi ve staj değişim programı. İletişim fakültesinden sekiz öğrenci üniversite genelinde
yapılan başvuru duyuru ve değerlendirmelerinde başarılı oldu ve Avrupa’da farklı ülkeler ve alanlardaki
yabancı şirketlerde üç aylık staj yapma olanağı elde
ettiler.

Bu sene beşincisi düzenlenen, Almanya’nın ve tüm dünyanın akademi
dünyasını bir araya getiren eğitim fuarında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Ofisi de yer aldı. 29 ülkeden, 180 katılımcının
ve 7584 kişinin ziyaret ettiği fuara ve Kadir Has Üniversitesi standına ilgi
büyüktü. Almanya’da ikamet eden Türk asıllı vatandaşlarımız ve Avrupalı
gençlerin de çoğunlukla ilgi gösterdiği standımızda, üniversite yetkilileri,
Türkiye’deki eğitim sistemi, Kadir Has Üniversitesi lisans ve lisansüstü
programları, Erasmus ve uluslararası değişim olanakları hakkında bilgilendirme yaptılar. Fuara katılan diğer dünya üniversiteleri ile sıcak temaslar
kurulurken, öğrencilerimiz için yeni işbirlikleri için ilk adımlar atıldı.

Kufstein Tirol Üniversitesi ziyareti…

Erasmus’a giden öğrencilerimiz….
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SÖYLEŞİ

KADIN
GÖZÜNDEN
DIŞ
POLİTİKA
Hürriyet Gazetesi’nin deneyimli dış politika yazarı Ferai Tınç, Cibali
Salonu’nda gerçekleştirdiği ‘Kadın Gözünden Dış Politika’ konulu
söyleşisinde, kadın olma rolünden kaynaklanan alışkanlık ve tarzların
biçimlendirdiği bakış açısını, dünyayı kadın bakış açısı ile yorumlamanın ne
anlama geldiğini Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ile paylaştı.
Kadın bakış açısının siyaset, dış politika ve medyaya yansıdığı zaman sorunlara daha barışçıl, bilimsel
bir yaklaşımla çözüm arandığını belirten Ferai Tınç,
“Bu duruş, savaş ve şiddet karşıtı; güçlünün, hakim
olanın ve resmi makamların değil; ezilmişlerin sesini

duyurmayı savunan, eşitsizliğe karşı çıkan, nefret dili
kullanmayan, önyargılara karşı bir bakış açısıdır” diye
konuştu.
Medyanın kullandığı dilin erkek dili olduğunu, şiddetin, birbirini yaralamanın ön planda olduğu bir dil
kullanıldığını söyleyen Tınç, yanlış kullanılan dilin şiddeti ve çatışmayı teşvik eden, yayan, dağılmasını sağlayan en önemli iletişim aracı olduğunu vurguladı. Dış
politikada ve medyada kullanılan dilin olayların akışını etkileyebildiğine dikkat çeken Ferai Tınç, Ermeni
soykırımı iddiaları, ABD Başkanı Barrack Obama’nın
konuya karşı tutumu ve Ermeni açılımı konularında
medyada kullanılan dilin bazen süreci donma noktasına kadar getirebildiğini söyledi. Tınç ayrıca dış politikada karar verme konumuna gelmiş kadınların dahi
erkek dili ve söylemi kullandığını ancak buna rağmen
yine de erkek egemen anlayışın kırıldığını bunun da
güçlü bir adım olduğunu belirtti.
Kadınların olaylara farklı bir açıdan yaklaştığını ve
daha ikna edici olduklarını da ekleyen Tınç sözlerine şöyle devam etti: “Anlayışım barış gazeteciliğidir.
Dünyayı koruyarak, ilerleterek devam ettiren, eşitlik
mücadelesi verebilen, nefret dilini kırabilen bir anlayıştır. Bu konuda medyanın yanı sıra üniversitelere de
büyük bir görev düşüyor. Araştırmalarla, konferanslarla birlikte gayret edilirse bu dili barıştan yana çevirebiliriz.”

HABER

KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ’NDE
AVRUPA GÜNÜ KUTLAMASI
ETKİNLİKLERİ
Kadir Has Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler
Bölümü ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından, Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, 10 Mayıs 2010 Pazartesi günü, “AB - Türkiye
İlişkilerinde Ön Yargıların Aşılmasında Sivil Toplum
ve İletişimin Önemi” konulu bir panel gerçekleştirildi.
Açılış konuşması KHÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Deniz Bayrakdar, KKTC Başbakan Vekili ve Dışişleri
Bakanı Hüseyin Özgürgün tarafından yapılan panelde,
Türkiye-Avrupa Vakfı (TAV) Yönetim Kurulu Başkanı
Ziya Müezzinoğlu moderatörlük görevini üstlendi.
Panele, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, ZEGO İletişim
Kurucusu ve Başkanı Gazeteci Zeynep Göğüş, Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi, ABGS Kurucu Genel Sekreteri B.E.
Volkan Vural, Türkiye AB Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Prof. Dr. Haluk Günuğur ve AB Çalışmaları
Merkezleri Genel Başkanı, ABGS E. Genel Sekreter
Yrd Tunay İnce konuşmacı olarak katıldı.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun değerlendirmesi ile sonuçlanan panelin ardından, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Birliği Türkiye Temsilcisi ve KHÜ
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Serdar Dinler,
“Avrupa Birliği 2020
Stratejisi” ile ilgili bir
sunum gerçekleştirdi.
AB Günü kutlaması
ve panel kapsamında,
Ankara
Üniversitesi
Avrupa
Toplulukları
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ATAUM) katkılarıyla, “Basında Türkiye-AB İlişkilerinin 50 Yılı “ isimli
gazete birinci sayfalarından oluşan özel bir
sergi, Rektör Prof. Dr.
Mustafa Aydın, KKTC
Başbakan Vekili ve
Dışişleri Bakanı Sayın
Hüseyin Özgürgün ve
Avrupa Parlamenter
Meclisi Başkanı Sn.
Mevlüt Çavuşoglu’nun
katılımıyla açıldı.

AB TELEKOMÜNİKASYON
POLİTİKASI, MEDYA VE
TÜRKİYE’NİN UYUMU
Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Koleji’nin akademik işbirliğiyle
düzenlenen AB Telekomünikasyon Politikası, Medya ve Türkiye’nin
Uyumu konulu eğitim semineri Cibali kampusunda gerçekleşti.
Kadir Has Üniversitesi ve Avrupa Koleji (College of
Europe) işbirliğinde düzenlenen AB Uyum Eğitim Seminerleri programlarının üçüncüsü, 14-17 Aralık 2009’da
Cibali kampusunda tamamlandı ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle sertifikalar sahiplerine
verildi.
Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde müzakere
başlıklarının dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Kadir Has Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Uğur Özgöker, başlıklar arasında
özellikle Bilgi Toplumu ve Medya’nın önemli bir yer tuttuğunu belirtti ve eğitim programıyla ilgili olarak “Eğitim
seminer programları konu bazlı olarak,
Avrupa Koleji’nin uzman kadrosu tarafından verildi.
Avrupa yolunda Türkiye’nin en önemli gereksinimi olan
bireyleri yetiştirecek ortak eğitim programlarından üçüncüsünde, kitlesel telekomünikasyon alanında faaliyet
gösteren kamu ve özel teşebbüslerle medya, Ulaştırma
ve Kültür ve Turizm bakanlıkları, Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve Telekomünikasyon Kurumu hedeflendi” dedi.
Uzmanından Eğitim Fırsatı…
1949’da Belçika’nın Brugges şehrinde kurulan
Avrupa Koleji, ağırlıklı olarak AB Komisyonu’na avrolog
yetiştiren ilk ve tek üniversite konumunda. Avrupa’nın en
saygın yüksek lisans ve seminer eğitimleri veren üniversitelerinden olan kurum, devlet adamı ve bürokrat yetiştirmesiyle tanınıyor. AB üyesi devletlerin büyükelçileri de
üniversitenin mütevelli heyetini oluşturuyor. Eğitim dili
İngilizce olan programın konu başlıkları ise şöyleydi:
• Yeni elektronik iletişimi kanunu (EHK).
• Uluslararası bir perspektifle Türkiye’deki Telekom
Sektörü.
• Evrensel hizmet.
• Yetkiler ve lisans alma.
• Yelpaze politikası.
• Taşınabilir numaralar.
• Mobil terminolojisi.
• Mobil görsel ağ operatörleri
• Sabit hat ve geniş bant sektörlerinde rekabet
• Vergilendirme
• Görsel-işitsel hizmetler
• NRA bağımsızlığı ve idari kapasitesi
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ANAYASA DEĞİŞİKLİK
PAKETİNDEKİ HUKUK
DEVLETİ VE YARGI
Yazan Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut
İktidar partisi tarafından hazırlanıp Meclis’e sunulan anayasa paketi bir anda günlük hayatımızın bir
parçası haline geldi. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, devlet-birey ilişkilerini, günlük hayatımızda iletişim kurduğumuz kamu kurumlarının yetkilerini ve hak
arama yollarını düzenleyen üst norm belgeler olması
nedeniyle anayasalarda yapılacak değişiklikler şüphesiz bizleri ilgilendirmektedir. Ancak, yedi gün yirmi
dört saatini anayasa değişiklik paketi üzerine yapılan
tartışmalarla geçiren başka bir topluma da rastlamak
pek mümkün değildir.
Peki değişiklik paketi ne tarz yenilikler getirmektedir ki bu kadar yoğun tartışılmaktadır? Öncelikle belirtmek gerek ki paketin kapsamı çok geniş olduğundan tümünü bana ayrılan sayfalarda işlemem mümkün değildir. Bu nedenle hukuk devleti ilkesi açısından
önemli gördüğüm yargı konusundaki değişiklikler
üzerinde duracağım.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun
Yapısında Değişiklik
Paketin büyük bir iştahla düzenlemek istediği konu
yargı konusudur. Öncelikle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)’nun yapısında bir değişikliğe gidiliyor. Bu kurulun mevcut yapısı yargı bağımsızlığı ile örtüşüyor değil. Kurulun tamamen Adalet Bakanlığı’na
bağlı olarak çalışması, kendine özgü sekreteryası
olmaması, başkanlığını Adalet Bakanı’nın yapması,
Adalet Bakanlığı müsteşarının kurul üyeleri içinde yer
alması, dar üye perspektifiyle temsili niteliğinin zayıf
olması, kurul kararlarına karşı yargı yolunun kapalı
olması hep eleştirilegelen konulardı. Doğrusu pakette
bu eleştiri noktalarından sadece ikisi konusunda kısmi
iyileştirme yapılıyor. Kurulun artık bir sekreteryası olacak ve üye sayısı da yediden yirmi bire çıkacak. Ancak
genel sekreteri, sekreteryanın Adalet Bakanlığı’nın
kontrolünde olması istendiğinden olsa gerek, adalet bakanı atayacak. Artan üye sayısı ağırlıklı olarak
yüksek mahkemelerde görev yapanlar içinden değil,

birinci sınıfa ayrılmış hakimler içinden seçilecek. Bu
düzenleme paketi hazırlayan siyasi iradenin yüksek
yargıdan hoşlanmadığının açık bir göstergesidir. Öyle
ki yedi üyeli kurula Danıştay’dan iki üye seçilirken 21
üyeli kurula Danıştay sadece bir üye gönderebilmektedir. Katsayı, türbanlı öğretmenler ve öğrenciler, orman arazilerinin satılması, YÖK kararları vb. konularda siyasi iktidara engel olan Danıştay hedef tahtasına
oturtulmuş gözüküyor.
HSYK adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe
kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme,
yükselme, birinci sınıfa ayırma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yaparken paket bu kararlardan sadece meslekten çıkarma
kararlarına karşı yargı yolunu açmaktadır. Paketle birlikte memurlara tanınan disiplin cezalarına karşı yargı
yoluna başvuru hakkı, ne hikmetse hakim ve savcılardan esirgenmektedir. Oysa bir hukuk devletinde idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açık
olmalıdır. Kurulun biri hariç diğer tüm kararlarına karşı yargı yolunun kapatılması, paketi hazırlayan siyasi
iradenin içinde bulunduğu siyasi kavgada kendine güç
sağlayacak değişiklikler dışında hukuk devletini güçlendirme gibi bir niyetinin olmadığını göstermektedir.
Paketteki HSYK’nın yapısını düzenleyen madde 13 paragraf, 58 satırdan oluşmaktadır. Bu kadar
uzun bir anayasa maddesi diğer ülke anayasalarında
pek rastlanır bir durum değildir. Paketi hazırlayanlar
ülkemizdeki hukuk sorunlarını detaylı anayasal düzenlemelerle bir çırpıda çözecekleri kanısına kapılmış
gözüküyorlar.
Anayasa Mahkemesinin Yapısında Değişiklik
Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 11’den 17’ye
çıkartılıyor. Paketin ilk halinde bu sayı 19 idi. Cumhurbaşkanı yüksek öğrenim görmüş TC vatandaşları
arasından da iki üyeyi Anayasa Mahkemesi’ne seçebiliyordu. Bunun uygulamasının mümkün olmadığı anlaşılmış olacak ki paketin son halinde bu düzenlemeye
yer verilmedi. Üzerinde sert tartışmaların olduğu konu
17 üyenin üçünü TBMM seçerken, 14 üyenin cumhur-

KISA KISA...
başkanı tarafından seçilip atanmasıdır. Öyle ki Yargıtay, Danıştay, YÖK gibi organlar sadece cumhurbaşkanına aday gösterebileceklerdir. Son sözü söyleme
yetkisi cumhurbaşkanınındır. Yasama, yürütme ve
yargı organları hukuk devletinde birbirinden bağımsız
olması gerekirken yürütme organının yasama organı
ile işbirliği halinde yaptığı yasal düzenlemelerin anayasal denetimini yapan organın (Anayasa Mahkemesi) yürütmeyi temsil eden devlet başkanı tarafından
(Cumhurbaşkanı) oluşturulması, yargıya yürütmenin
müdahalesi olarak yorumlanmakta ve yoğun şekilde
eleştirilmektedir. Bu düzenleme bana 12 Eylül ruhunu
hatırlatıyor. 12 Eylül darbesinin anayasası da klasik
parlamenter sistemde sadece sembolik bir makam
olması gereken cumhurbaşkanlığı makamını çok güçlendirmişti. Kamu hukukunda yetki kimde ise sorumluluk da ondadır. Oysa cumhurbaşkanı, 1982 Anayasası
ile yetkilendirilmiş ama sorumluluktan arındırılmıştır.
Anayasanın askeri kanattaki yazarları hiçbir zaman
asker kökenli olmayan bir cumhurbaşkanının göreve
geleceğini öngörmemişlerdi. Bu yüzden ne kadar yetkili olursa o kadar iyi olurdu. İşte 12 Eylül ruhu dediğim şey budur. Mevcut anayasa paketini hazırlayan
siyasi irade de hiçbir zaman kendinden olmayan bir
cumhurbaşkanının göreve gelmeyeceği öngörüsüyle
cumhurbaşkanlığı makamını daha da güçlendirmekte,
devlet kurumlarının şekillenmesinde ona ciddi bir rol
vermektedir.
Askeri Yargı Alanındaki Değişiklik
Ülkemizde iki başlı diyebileceğimiz bir yargı sistemi vardır. Sivil yargı ve askeri yargı. Öykündüğümüz batı demokrasilerinde ise sivil yargı-askeri yargı
ayırımına ya hiç rastlanmamakta, ya da askeri yargı
sadece askeri disiplin işlerine bakmaktadır. Değişiklik
paketi de gerekçesinde bu gerçeğin altını çizmekte ve
fakat askeri yargının görev alanını kısmen daraltmaktan başka bir yenilik getirmemektedir. Asker kişiler
bundan böyle sadece askeri suçlardan ötürü askeri
mahkemelerde yargılanacak, siviller de askeri mahkemelerde yargılanmayacaktır. Bunun yanında askeri mahkemeler, Askeri Disiplin Mahkemeleri, Askeri
Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi varlığını
aynen korumaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2007 yılında verdiği bir dizi kararda, ülkemizdeki
Askeri Disiplin Mahkemeleri’nin adil yargılama yapan
bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olmadıklarına hükmetmiştir. Bir diğer ifade ile AİHM gözünde bu mahkemeler mahkeme dahi sayılmamaktadır. Aradan geçen sürede bu alanda hiçbir değişiklik yapılmadığı gibi
hukuk devletini ve demokrasiyi güçlendirdi iddiasıyla
hazırlanan anayasa paketinde de bu konuda herhangi
bir değişikliğe gidilmemektedir. Yapılması gereken bu
mahkemelerden sadece askeri mahkemeleri tutmak,
diğerlerini kaldırmak, askeri mahkemelerin görev alanını da askeri disiplin suçları ile sınırlamaktır. Herkesin
hukukun eşit korumasından yararlandığı gerçek hukuk
devletine ancak o zaman adım atmış olacağız.

SANATTA SINIR YOK

Haftanın Konuğu etkinliğinin 27 Nisan günkü konuğu yurtiçi ve yurtdışında birçok kişisel sergi açan sanatçı Doç.
Dr. İnci Eviner’di.
Konuşmasında esin kaynakları, sanat pratiği
ve desenle kurduğu ilişkisinden bahseden Eviner,
2004 yılı sonrasında ürettiği işleri hakkında bilgi
verdi. Son dönem işlerinde, hazır imge ve çini mürekkebiyle yaptığı desenleri birleştirdiği duvar yerleştirmelerinde, izleyiciyi sadece görsel bir deneyime değil, işlerle fiziksel bir ilişkiye de davet edip
tekinsiz olanla bir karşılaşma yaratmaya çalıştığını
belirtti. 2008 sonrasında ise kompozit video tekniği ile ürettiği Harem adlı eserinde Melling’in gravürüne, kendi kurgusunu yerleştirerek, aynı zaman
ve düzlemde pek çok sahneyi bir araya getirdiğini
anlattı. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi’ndeki eğitmenlik deneyiminden de bahseden Eviner, birey olarak yaklaştığı genç sanatçı
adaylarıyla çalışmaktan çok beslendiğini söyledi.
Günümüzde sanatın, ancak disiplinler arası
bir yaklaşımla ve sanat pratiği içinde olan kişiler tarafından öğretilebileceğini, deneyimleri aracılığıyla
anlatan Eviner, çalışmalarında daha çok içi delikli
kadınları, kadınların bu boşluklarda ürettikleri başka dünyaları, kendi kendine sohbet eden kadınları
ve o kadınlar arasındaki ilişkileri yansıtmaya çalıştığını söyledi. Eviner ayrıca çalışmalarında figürler
arası hiyerarşiye ve herhangi bir sınıra inanmadığını da belirtti.

FİNALİST BİZDEN ÇIKTI

Dila Naz Uzsüt Jameson Empire 60 Saniye yarışmasındaki
Amelie yorumuyla Türkiye finalisti oldu.
Londra’da gerçekleşen Empire Ödülleri kapsamında verilen Jameson Empire 60 Saniye yarışmasına
katılan İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden Dila Naz Uzsüt, altmış saniyeye sığdırdığı Amelie yorumuyla Türkiye’nin
İngiltere’ye yolladığı finalist olmayı başardı.

KARARI KADIN ALIR

Toplum Günüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Avusturya Liseliler Derneği Kadın Platformu Üyesi Tuğba Jabban,
Haftanın Konuğu söyleşi dizisinin ikinci konuğuydu.
Tuğba Jabban’ın “Kadının Karar Almaya Katılımı” adlı sunumla katıldığı söyleşi, 2 Mart günü,
Fener Salonu’nda dekanlar, öğretim görevlileri ve
öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Kadının siyasete ve işgücüne katılımı üzerine yapılan araştırma
sonuçlarına yer verilen söyleşi sonrasında Kadir
Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Deniz Bayrakdar, Tuğba Jabban’a bir teşekkür
plaketi sundu.
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EĞİTİM

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NDEN
BURS OLANAKLARI
Kadir Has Üniversitesi, fakültelerine ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere
eğitimleri süresince kullanmak üzere ücretsiz dizüstü bilgisayar veriyor.*
Kadir Has Üniversitesi burslu eğitim için sayısız
olanak sunmaya devam ediyor. Burslar karşılıksız
olup, normal öğrenim süresince devam ediyor. Burs
kullanma süresi Yabancı Dil Hazırlık Okulu’nda okuyan öğrenciler için beş yıl, dil hazırlığı programına
gerek olmayan fakültelere ilk sınıftan başlayanlar için
dört yıldır**.
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
BURS OLANAKLARI
Kadir Has Bursu:
LYS sıralamasında TS-1, MF-4 ve TM-1 ve TM-2
puan türlerinde, eğitim süresi boyunca her yıl dokuz
ay süreyle verilen burs miktarı ve koşulları:
İlk 100’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 2500 TL
İlk 500’e giren ve KHAS Üniversitesini tercih eden öğrencilere 1.500 TL
İlk 1000’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 1.250 TL
İlk 2000’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 750 TL
İlk 3000’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 500 TL
İlk 4000’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 350 TL
İlk 5000’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere 250 TL
LYS sıralamasında Dil puan türünde, eğitim süresi
boyunca her yıl dokuz ay süreyle verilen burs miktarı
ve koşulları:
İlk 10’a giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 50’ye giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 100’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 200’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 300’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 400’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere
İlk 500’e giren ve KHAS Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere

2.500 TL
1.500TL
1.250TL
750 TL
500 TL
350 TL
250 TL

pılarak, belli oranlarda burs verilir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf üniversiteleri için öngördüğü oranlar dikkate alınarak verilen burslar, eğitim
ücretinden her akademik yıl sonunda yapılan değerlendirmeyle izleyen akademik yılda bir yıl boyunca
uygulanır ve hazırlık sınıfını kapsamaz.
Öğrenimini başarıyla sürdüren lisans öğrencilerinin ağırlıklı not ortalaması ve indirim oranları:
3.80-4.00 not ortalaması için
3.60-3.79 not ortalaması için
3.50-3.59 not ortalaması için

%100
% 50
% 25

Spor Bursu:
Önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran
öğrencilerden branşlarında üstün başarısı olduğunu
belgeleyenlere verilir ve oranları her yıl mütevelli heyeti tarafından belirlenir.
IB Bursu:
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması toplam notu
32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı alınır; 38 ve üzerinde olanlardan ise hiç alınmaz.
Abitur Bursu:
Abitur diploma notu iki veya daha iyi olan öğrencilerden öğretim ücretinin yarısı alınmaz.
Matura Bursu:
Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerden
eğitim ücreti alınmaz.

ÖSYM Bursu:
ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen
öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen bu burslar,
öğretim ücretinin tümünün alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. ÖSYM Bursu, tüm eğitim süresi boyunca
devam eder.

Selimpaşa Bursu:
Selimpaşa ve çevresindeki meslek lisesi ve liselerden mezun olup meslek yüksekokulu programlarına
kayıt yaptıran öğrencilerin öğretim ücretinde bin TL
indirim yapılır. Ayrıca kardeş öğrencilerin üniversiteye (hazırlık aşaması dahil) kayıtlı olması durumunda, birlikte okudukları süre boyunca, toplam normal
eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla her birinin
öğrenim ücretinde %10 indirim yapılır.

Akademik Başarı Bursu:
Lisans ve önlisans öğrencilerinin ilk yıllarını tamamlamasından sonraki dönemlerde not ortalaması
3.50 ve üzerinde olanlara kayıt ücretinden indirim ya-

* Dikey geçiş yapanlar ve Meslek Yüksek Okulları öğrencileri hariçtir.
** Öğrenciler tanımlanan bursların yalnız birinden
faydalanabilir.

EĞİTİM / KISA KISA...

GELECEĞİN GÖZDE
MESLEĞİ
BİYOENFORMATİK,
TÜRKİYE’YE
KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ’NDEN
GİRDİ
Matematiksel yöntemlerle biyolojik veriler
üzerinde inceleme ve araştırma yapan bir bilim
dalı olan “Biyoenformatik” hastalıklara neden
olan gen bozukluklarının bulunması, çeşitli
hastalıklarda etkin olacak ilaçların tasarlanması
ve ilaçların bünyedeki etkilerinin incelenmesi
gibi birçok ihtiyacın karşılanmasını sağlıyor.
Geleceğin mesleği olarak görülen ve son iki yıldır açıklanan gözde meslekler arasında ilk on arasında yer alan biyoenformatik konusunda, biyoteknoloji firmalarının, dünyanın önde gelen üniversitelerinin ve araştırma enstitülerinin çalışmaları bütün
hızıyla devam ediyor. Türkiye’de, ilk kez Kadir Has
Üniversitesi’nde Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoenformatik yüksek lisans programıyla başlayan çalışmalar,
Biyoenformatik lisans programıyla devam ediyor.
Dünyada ve Türkiye’de Biyoenformatik çalışmalarına
yönelik artan iş potansiyeli ve şirket sayısı, bu bölümü
tercih edenlere biyoteknoloji şirketlerinde, ar-ge yatırımı yapan ilaç firmalarında, genetik araştırma merkezlerinde, adli tıp tarım alanlarında, tıp fakültelerinin
araştırma birimlerinde, enerji ve sigortacılık sektörlerinde kariyer yapma imkanı sağlıyor.
Dünya genelinde ilaç geliştirmeye yönelik yapılan
ar-ge harcamaları yıllık altı milyar dolar civarında. Bu
harcamaların %80’i araştırılan ilacın aranan ilaç olmamasıyla sonuçlanıyor. Biyoenformatik sayesinde
hesaplamalı ilaç tasarımı yapılabildiğinden, ilaç sanayiindeki ar-ge harcamalarının büyük oranda azalması
bekleniyor. Bilgisayar simülasyon teknikleri ve gelişmiş hesaplama kapasiteleriyle yeni bir ilacın aranan
niteliklere sahip olup olmadığı saatler içinde görülebilecek.
İnsan vücudunun ilaçlara tepkisi kişiden kişiye
değiştiğinden genel amaçlı ilaçlar kimi hastaları iyileştirirken, kimilerini olumsuz etkileyebiliyor. Biyoenformatik yakın bir gelecekte kişilerin genetik yapısını
anında analiz ederek kişiye özel ilaç üretilmesini sağlayacak.

TÜRKİYE’NİN EN
BÜYÜK SORUNU: TERÖR

Kadir Has Üniversitesi’nin Türkiye’nin 26 şehrinde yaptığı
kamuoyu araştırması, Türk halkının en büyük sorun olarak
terörü gördüğünü ortaya koydu.
Kadir Has Üniversitesi’nin Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır,
Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Malatya,
Manisa, Mardin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Van
ve Zonguldak’ta gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, halkın gözündeki en büyük sorununu hâlâ
terör olduğunu ortaya çıkardı. İletişim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Baybars Hawks tarafından yürütülen araştırmaya göre gelecek on yıl
içinde de Türkiye’nin en büyük sorununun değişmeyeceği kanısı hakim.
Araştırmaya göre terörü, kısa ve uzun dönem
beklentileri açısından işsizlik ve ekonomik kriz
takip ediyor. Siyasi gündemle ilgili pek çok diğer
konu ise halkın gündeminde değil. Terörle mücadelede en etkin rol sahibi ordu olarak görülürken,
bu görevini üstlenmesi istenen güçlerin başında
yine ordu görülüyor. Ayrıca en güvenilir kurum
olarak birinci sırada yer alan orduyu, polis ve cumhurbaşkanı izliyor.
Araştırmaya katılanların %64.6’sı Türkiye’nin
önündeki sorunların çözülebileceğine inanmadığını ve terör başta olmak üzere sorunların baş
sorumlusu olarak dış güçleri gördüğünü açıkladı.
Kadir Has Üniversitesi toplum ve siyasette ortaya
çıkan yeni eğilimler çerçevesinde tekrarlanacak
olan araştırmalar sayesinde, önümüzdeki aylarda
konu ile ilgili karşılaştırma yapma imkanı sağlayacak.

KASEV HAS AİLESİ’Nİ
ONURLANDIRDI

Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV), Has Ailesi
için bir onurlandırma töreni düzenledi.
1995 yılı başında hizmete açılan KASEV, 19
Nisan günü Kadir-Rezan Has Öğretmen Dinlenme
Evi ve Huzurevi’nde düzenlediği bir törenle Has
Ailesi’ne şükranlarını sundu. KASEV Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çetin Oraler, törende yaptığı
konuşmayla dinlenme ve huzurevinin banisi olan
Merhum Kadir Has’ı ölümünün üçüncü yıldönümünde saygı ve minnetle andı. Vakfın minnet ve
takdir hislerinin ifadesi olan plaketler ise Kadir Has
Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Can Has, Kadir Has
Ünüveristesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has,
KASEV dostu Prof. Dr Mithat Özsan ve Kadir Has
Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr Yücel Yılmaz’a
verildi.
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KULÜPLER

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK KULÜBÜ
SÜREKLİ FAALİYET HALİNDE
Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Kulübü, geçtiğimiz dönemi yine
güncel gelişmelerin ışığında düzenlediği faaliyetlerle dolu dolu geçirdi.

YAZILIM VE
KARİYER SEMİNERİ
5 Aralık’ta Cibali salonunda Burak Selim Şenyurt
ve Uğur Umutluoğlu’nun katılımı ile ‘Yazılım ve Kariyer Semineri’ etkinliği gerçekleştirildi. Seminer, ASP.
Net 4.0, Workflow Foundation 4.0’ı Tanıyalım, Net 4.0
ile Paralel Programlama ve Kariyeriniz için Uzmanına
Sorun konu başlıklarından oluştu.
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5. KİŞİSEL GELİŞİM VE
KARİYER GÜNLERİ
Kadir Has Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından
bu yıl beşincisi düzenlenen Kişisel Gelişim ve Kariyer
Günleri etkinlik programına IBM Türkiye’den Engin
Turpçular ve Sibnet Genel Müdür Yardımcı Sevim
Yılmaz katıldı.

DEVELOPERMANIA.NET
ETKİNLİĞİ
DeveloperMania.Net ve INETA’nın ortaklaşa düzenlediği, DeveloperMania.Net semineri D Blok Sinema A salonunda gerçekleştirildi. INETA topluluğunun
desteklediği DeveloperMania.Net’in gerçekleştirdiği
ve Microsoft teknolojilerinin anlatıldığı etkinlikte .Net
teknolojilerine ilgi duyan, alanında uzman kişiler konuşmalar yaptı ve süpriz hediyeler verildi..

JSF İLE HIZLI WEB
UYGULAMALARI
17 Şubat günü Balat salonunda Sibel
Yılmaz ve Kemal Şahbaz’ın katılımı ile ‘JSF
ile Hızlı Web Uygulamaları’ etkinliği gerçekleştirildi. IBM tek yetkili eğitim merkezi
olan Sibnet Eğitim ve Danışmanlık firması
JSF ile Hızlı Web Uygulamaları ve Java
Expert programlarını tanıtmak üzere geldi
ve Sibel Yılmaz ve Kemal Şahbaz’ın katıldığı seminere katılanlara ‘Katılım Belgesi’
verildi.
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KULUPLER

MÜHENDİSLİK GÜNLERİ
Mühendislik Günleri ‘10 etkinliğinde iki gün boyunca toplam 11 seminer düzenlendi ve katılımcılar
yyapılan çekilişle çeşitli hediyeler kazandı.
Fuar alanındaki Playstation’larda eğlenceli dakikalar geçirilen etkinlik büyük ilgi gördü.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feza
Kerestecioğlu’nun açılış konuşması ile başlayan etkinlik, Ziya Boyacıgiller’in verdiği ‘Girişimci Olarak Başarılı Olmak’ semineri ile devam etti. Öğleden sonra ise
katılımcılara ‘Mobil Uygulamalar’ hakkında bilgi veren
Aykut Taşdelen’nin ardından ‘Geçmişten Günümüze
ERP’ konu başlığı ile Vecni Cem Onat konuştu. Fütürizm deyince akla gelen ilk isim olan Ufuk Tarhan ise
‘Fütürizm ile Kariyerinize Yön Verin’ başlıklı semineriyle büyük ilgi gördü ve seminerin sonunda çekilişle
5 kişi süpriz bir şekilde gelecek planlama merkezi olan
M-GEN seminerine katılma hakkı elde etti.
Etkinliğin ilk günün son semineri ise Zekeriya Beşiroğlu tarafından verilen ‘ORACLE’ başlıklı seminerdi.
Etkinliğin 2. gününün açılış semineri ise ‘Pardus oldu.
Pardus geliştirme ekibinden Ali Işıngör ve Gizem Belen tarafından verilen seminerin ardından katılımcılar
yazılım devi olan ‘Google’ın Başarı Hikayesi’ni Google Türkiye’den Sedat Kılıç tarafından dinledi.
Öğleden sonra, Nokia’dan katılan Selim Aytuna tarafından verilen ‘Mobil Girişimcilik, Uygulama
Geliştirme, Yayınlama ve Gelir Elde Etme Yolları’
konulu semineri ile başlayan seminerin ardından
Microsoft’dan katılan Mehmet Tunçkanat ‘İnsan Bilgisayar Etkileşimi’ seminerinde talihli 2 kişiye Windows 7 armağan etti.
IBM Türkiye ve Sibnet tarafından verilen panel’de
ise katılımcılar IBM Türkiye hakkında merak ettikle-

GÜNDEM

rini, ‘IBM Türkiye Üniversite Programları ve Eğitimleri’ hakkındaki sorularını Engin Turpçular ve Sevim
Yılmaz’a sordu. Etkinliğin son semineri ise CEH Türkiye ekibinden Ozan Uçar’ın, ‘Hacking ve Bilgi Güvenliği’ başlıklı semineriydi.
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DEĞERLENDİRME

KKTC CUMHURBAŞKANI
DERVİŞ EROĞLU,
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ’NDE
Kadir Has Üniversitesi, 12 Mart günü, Kıbrıs konusunda son
gelişmeleri değerlendirmek üzere, geçtiğimiz ay KKTC Cumhurbaşkanı
seçilen Dr. Derviş Eroğlu’nu ağırladı.
Konferansın açılış konuşması Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından yapıldı. Rektör konuşmasında, Kıbrıs konusunun bir dış
politika meselesi olmadığını, Türk halkının bu konuyu
milli bir mesele olarak değerlendirdiğini belirterek,
“Kıbrıs Dünya için önemli değilmiş gibi görünüyor
ancak bu sorun sürekli olarak ada halkının
dışında tüm dünyanın
müdahelesine uğramaktadır. Belki de bu yüzden çözülememektedir”
dedi. Kıbrıs sürecinde
Türk halkının her zaman
çözümden ve barıştan
yana olduğuna değinen
Prof. Dr. Mustafa Aydın,
bu süreci Türkiye’nin AB
üyeliğinden
bağımsız
düşünmek ve her zaman
alternatif bir B planı ile
hareket etmek gerektiğini vurguladı.
Konferansın yapıldığı
sırada henüz KKTC Başbaşkanı olan Dr. Derviş
Eroğlu, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin
politik manada en büyük
hazinesinin demokrasi olduğunu belirtirken,
uluslararası
tanınırlık
konusunda yaşanan sı-

kıntıları da demokrasinin gücü ile aşabileceklerini
kaydetti. Eroğlu, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye
Raporu’nda Kıbrıs ile ilgili bölümlerin yarattığı hayal
kırıklığına değinerek, konunun gerçek muhattabı olarak Devlet Bakanı Egemen Bağış’ın gereken cevabı
verdiğini belirtti.
Eroğlu konuşmasında ayrıca Adalet Divanı’nın
almış olduğu Orams Davası kararı, Avrupa Birliği’nin
Kıbrıs konusundaki tutumu, müzakere süreci ve
KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı sürecinden bahsetti.
“Müzakerelerde duygusal davranmayi bir kenara
birakabilmeyi öğrenebilmeliyiz. Gerçekçi, rasyonel ve
bilimselliğe dayalı bir müzakere stratejimiz olmalıdır.”
diyen Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: ”KKTC Cumhurbaşkanlığı sadece müzakerecilikten ibaret değildir.
Bu makam, cumhurun başı olarak, devletin başı olarak
pek çok sorumluluk gerektirmektedir. Ancak şu ana
kadar müzakerecilik tarafı ağır basmıştır. Doğrusu ben
cumhurbaşkanlığı makamını daha geniş bir perspektiften değerlendirmekteyim. Bu makam halka açık olmalıdır. Devletin başı olarak hareket etmelidir. Elbette
müzakereler çok önemlidir ve bu, bir ekip işidir. Halen
pek çok başlıkta müzakereler devam etmektedir. Yönetim ve güç paylaşımından tutun, mülkiyet, güvenlik
ve garantiler, AB ile ilişkiler gibi ana başlıkların altında da bir çok başka alt başlık bulunmaktadır. Üstelik
müzakereler, her konuda anlaşılmadan hiç bir konuda
anlaşılmış sayılmayacaktır’ temel prensibi üzerine kurgulanmıtı. O zaman bu işe bir bütün olarak bakmak
lazımdır.”
Yoğun bir öğrenci katılmının sağlandığı Konferans
sonrasında öğrenciler, Eroğlu’na çeşitli sorular yöneltti.

HABER / KISA KISA...

EVREN’İN SIRLARI
ÇÖZÜLÜYOR
CERN parçacık fiziği laboratuvarında yer alan Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı’nda (BHÇ) yapılan deneyler,
fizikçilere evrenin yapı taşlarını daha iyi anlayabilmek
adına eşsiz imkanlar sağlıyor. Yrd. Doç. Dr. Cem Özen,
CERN’de neler olduğunu anlatıyor.
Bugüne kadar yapılmış en büyük çarpıştırıcı olan BHÇ, aynı
zamanda da insan yapımı en büyük makine olma özelliğini taşıyor.
16 yıllık aralıksız çalışma ve milyarlarca euroya mal olan BHÇ’de,
en büyük beklentilerden bir tanesi henüz gözlemlenememiş olan
Higgs parçacığını saptamak. Kadir Has Üniversitesi Fen - Edebiyat
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Cem Özen bu parçacığın öneminin
maddeyi oluşturan diğer parçacıklara kütle kazandırmasından
kaynaklandığını ifade ediyor: “BHÇ’de proton hüzmeleri 27 km.
uzunluğunda, süper iletken kablolarla çevrili bir tünelde hızlandırıldıktan sonra kafa kafaya çarpıştırılıyorlar. İlk defa Einstein
tarafından ortaya atılmış olan kütle - enerji bağıntısı nedeniyle,
çarpışmalar sonucu ortaya çıkan enerji değişik kütlelere sahip
pek çok parçacığın cisimleşmesini sağlıyor. Protonlar ışık hızının
%99’unu aşan hızlarda çarpıştığında elde edilen enerji, Higgs
parçacığını oluşturmak için yeterli olursa deneyler şimdiye kadar
gözlemlenememiş olan bu parçacığın varlığını
ispatlayabilir.”
BHÇ’de yapılan deneylerde fizikçilerin bir
diğer beklentisinin de kara madde hakkında
ipuçları elde etmek olduğunu söyleyen Yrd. Doç.
Dr. Cem Özen, gezegenleri, yıldızları ve galaksileri oluşturan kısaca bildiğimiz herşeyin yapı taşı
olan maddenin aslında evrenin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Evrende maddeye
oranla çok daha büyük miktarda bulunan kara
maddenin varlığını, galaksiler gibi büyük ölçekli
madde yığınları üzerindeki etkilerinden bildiğimizi ancak doğası hakkındaki bilgimizin çok sınırlı
olduğunu belirten Dr. Özen, CERN’deki deneylerin kara madde araştırmaları açısından da büyük önem taşıdığını
ifade ediyor: “Higgs parçacığı ve kara madde araştırmaları gibi
belirgin hedeflerinin yanı sıra bu deneyleri dünyadaki pek çok
benzerinden ayıran en önemli şeyin, daha önceden erişilmemiş
yüksek enerjilere ulaşılıyor olması olduğunu söylüyor.”
Bu açıdan bakıldığında, konunun yeni bir kıtaya ilk adımı
atmak şeklinde de yorumlanabileceğini belirten Cem Özen, insanın daha önce adım atılmamış bir kıtada umduklarının yanısıra
yepyeni şeylerle de karşılaşabileceğini sözlerine eklerken, evrenin yapısını ve işleyişini daha iyi anlamak adına insanlığa yeni bir
kapı açıldığının altını çiziyor. Dr. Özen, bu deneyin bilime olduğu
kadar teknolojik ilerlemeye de katkılarının göz ardı edilmemesini,
CERN’deki deneylerde modern bilimin sınırları zorlandığından,
pek çok teknik zorlukla karşılaşıldığını ve bu zorlukların geliştirilen
yeni teknolojilerle aşıldığını da sözlerine ekliyor. Dr. Özen’e göre,
deneylerden elde edilecek yeni bilgi ve tecrübelerin gelecekte çığır açıcı teknolojilere öncülük etmesi şaşırtıcı olmamalı.

8. BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
ŞENLİĞİ’NDE
TEKNOLOJİ TRENDLERİ

Kadir Has Üniversitesi 8.kez düzenlenen Bilişim
Teknolojileri Şenliği’nde, Türkiye’ye çağ atlatacak bilişim
sektörünü gençlerle buluşturdu ve yeni dünya düzeninde
bilişimin lokomotif sektörlerden birisi olduğunu bir kez
daha gösterdi.
Bilişim teknolojilerinin kullanımının arttırılması
ve bu teknolojiyi kullanacaklara en iyi seviyede eğitim verilmesini hedefleyen Kadir Has Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri Şenliği sektörün yeniliklerini,
en son teknoloji ürün ve uygulamalarını bir şenlik
havasında teknoloji tutkunları ile buluşturdu.
Deneyim, bilgi, eğitim ve teknolojiyi yine bir
araya getiren Kadir Has Üniversitesi, 28-29 Nisan
tarihlerinde düzenlenen 8. Bilişim Teknolojileri
Şenliği’nde öğrenciler bilişim sektörünün önde
gelen firmaları ile yakınlaşırken Turkcell’li Yaşam
Seminerleri ile İş Seçimi ve İş Geliştirme konularında kendilerini geliştirme fırsatı yakaladılar. 3T;
Teknoloji, Türkiye, Turkcell kavramını biraraya
getiren seminer sayesinde öğrencilerimiz Turkcell
Teknolojii Genel Müdürü ile biraraya gelme şansını
yakaldılar. Microsoft’un desteği ile gerçekleştirilen
Robot Programlama ve Oyun Geliştirme eğitimlerine ilgi çok yüksekti. Atiye ve Gripin Konserleri, teknolojik oyun-eğlence parkı etkinlikleriyle gerçek
bir şenlik havasının yaratıldığı etkinlik, sektörün en
prestijli ödüllerinden kabul edilen “2010 Yılının En
Has Bilişimcileri Ödül Töreni” ile sona erdi.

ENİS BERBEROĞLU
HAFTANIN KONUĞUYDU

Hürriyet Gazetesi’nin yeni genel yayın yönetmeni Enis
Berberoğlu Kadir Has Üniversitesi öğrencileriyle buluştu.
Haftanın Konuğu söyleşileri serisinin ilk davetlisi
olan Enis Berberoğlu, öğrencilere muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine uzanan iş hayatını anlattı.
Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Rektör Prof. Dr.
Mustafa Aydın, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has,
mütevelli heyeti üyeleri, dekanlar ve öğrencilerin katıldığı söyleşi, 22 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti.
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TURNUVA

KADİR HAS VAKFI
GOLF TURNUVASI
Dünyada her geçen gün hızla yayılan golf sporunu Türkiye’de yaygınlaştırarak
geniş kitleler tarafından takip edilmesini sağlamak ve uluslararası platformda
söz sahibi olunması amacıyla düzenlenen Kadir Has Vakfı Golf Turnuvası, yine
golf dünyasının önde gelen isimlerini biraraya getirdi.
İstanbul Golf Kulübü’nde 2.’si gerçekleştirilen
Kadir Has Vakfı Golf Turnuvası, erkekler, bayanlar, gross, senior ve junior kategorilerinde golf
dünyasının önde gelen isimlerini yine biraraya
getirdi. 10–11 Nisan’da düzenlenen turnuvanın
en anlamlı ödülü geçen sene olduğu gibi ‘Yılın
En Başarılı Caddy’si’ydi ve Kadir Has Vakfı tarafından Rıfat Palta’ya İngilizce dil kursu bursu
verildi.
Tüm kategorilerde çekişmeli ve keyifli mücadelere evsahipliği yapan 2. Geleneksel Kadir
Has Vakfı Golf Turnuvası’nda, Erkekler Gross
kategorisinde Ediz Kemaloğlu birinciliğe ulaşırken,
Kadınlar Gross kategorisinde Beyhan Benardete
birinci oldu. Erkekler A
kategorisinde Mehmet Büyükfırat, Kadınlar A kategorisinde ise Aylin Kohen
turnuvada mutlu sona ulaştı. B kategorisinde Yusuf
Kalaycı, C kategorisinde ise
Kadir Esen birinciliğe ulaşırken, B kategorisi kadınlar
birincilsi de Semiha Turhan
oldu. Junior kategorisinde

ise Ufuk Topal turnuvayı kürsünün
ilk basamağında tamamlama başarısı
gösterdi.
Şampiyon olan
ve dereceye giren
sporculara ödülleri, Kadir Has Vakfı
Başkanı Can Has,
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Nuri Has ve
İstanbul Golf Kulübü
2. Başkanı Gündüz
Özdemir tarafından
verildi. Kadir Has
Vakfı Golf Turnuvası için İstanbul Golf
Kulübü’nde günün ilk
saatlerinde biraraya
gelen sporcular ve izleyiciler turnuva süresince keyifli saatler geçirdi ve gelecek
yıl bu keyifli organizasyonda yeniden biraraya gelmek için adeta sözleşerek golf
sporu ile dolu keyifli bir haftasonunun
tadını çıkardı.

RÖPORTAJ

ÖNE ÇIKAN MESLEKLERDEN
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Endüstri Mühendisliği, mühendislik dalları arasında son yıllarda popülerliği
gittikçe artan ve bir çok farklı sektörde çalışma imkanı bulabilen en gözde
mühendislik dalı olarak görülmekte. Kadir Has Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nü, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeki Ayağ anlattı.
Endüstri mühendisliği nedir?
Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve
benzeri elemanlardan oluşan, sanayi ve hizmet sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi
için, sistem, model ve yöntemleri geliştirerek sorunları
önlemeye ve çözmeye dayalı bir mühendislik dalıdır.
Ayrıca, üretim ve yönetim sistemlerinde verimlilik ve
etkinlik adına yaptığı şeyler cezbedicidir, daha basit,
daha insanca, daha az yorucu, daha güvenilir, daha
az maliyetli, daha kaliteli, daha az stoklu, daha az arızalı, daha ekonomik, daha karlı, daha etkin kapasite
kullanımı olan sistemlerin tasarlanması, kurulması ve
yönetilmesi üzerine odaklanır.
Neden endüstri mühendislerine ihtiyaç
duyulur?
Ülkemizde endüstri mühendislerine olan ve olacak

olan ihtiyacın diğer ülkelere kıyasla daha fazla olduğu
ve olacağı ortada. Bunun nedeni, gelişen, büyüyen, dinamik ve doğru yönlendirilen iş gücüne ihtiyaç duyan
bir ekonomide, planlı ve doğru stratejilerle büyümeyi
sağlayacak olan endüstri mühendislerine duyulan ve
duyulacak olan ihtiyacın da aynı oranda fazla olması.
Gerek dünyada gerekse de ülkemizde şirketler ve kurumlar arası rekabet çok üst seviyelerde seyretmekte.
Bu nedenle, bu birimler arasında fark yaratacak işleri ortaya koymak, karlılığı sağlamak ve bir adım öne
geçmek, günümüzde daha önceki olduğundan çok
daha fazla önemli. Rekabetçiliği arttırmanın en akılcı
yolu olan verimliliği arttırmak da endüstri mühendislerinin uzmanlık alanlarından biri. Bu nedenle, ülkemizin dünyada söz sahibi şirketlere ve dünyada söz
sahibi kalite-üretim anlayışlarına sahip olabilmesi ve
kalkınma basamaklarını hızla çıkabilmesi için iyi yetişmiş endüstri mühendislerine ihtiyacı olacak.
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Endüstri mühendisleri ne yapar?
Mühendislik, genel anlamda problem tanımlama,
gerekli çözümler yapma, çözüm seçenekleri türetme,
karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendisleri de çıkışlarını bu tanımdan alarak verimliliği ve karlılığı arttırma doğrultusunda çalışır ve
temelde şu faaliyetleri gerçekleştirirler:
Üretim, yöneylem araştırması, sistem mühendisliği, süreç mühendisliği, insan faktörü ve kalite kontrol.
Çalışma alanlarını nasıl belirleyebiliriz?
Endüstri mühendisliğinin çalışma alanı oldukça
geniş. Öğrencilerin, eğitim hayatları boyunca aldıkları
analitik ve teknolojik bilgileri sosyal bilimlerde edindikleri bakış açısıyla yoğurmaları, çalışma alanlarının
yüksek teknolojili imalat sanayinden, banka ve sigortacılık hizmetlerine, turizmden, sağlık sektörüne kadar
geniş bir yelpazeye yayılmasını sağlamakta.
Bölümünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?
Endüstri Mühendisliği Bölümü, 2003-2004 akademik yılında ilk öğrencilerini aldı ve ilk mezunlarını 2007
yılında verdi. Dolayısıyla yeni bir bölüm. Temel olarak
üretkenlik ve verimlilik gibi hususları gözönüne alarak
günlük hayatta karşılaştığımız her türlü mühendislik
problemlerinin çözümü için sistemsel düzeyde çalışan
ve bunun için yöneylem araştırması, üretim planlama,
kalite kontrol vb. alt dallara ait yöntem ve modelleri
kullanan mühendisler yetiştirmeyi hedeflemekte. Lisans eğitimi yanında, ayrıca 2009 yılından itibaren de
yüksek lisans programımız eğitime başladı. Açılan bu
programda öğrencilere, Endüstri Mühendisliği ile ilgili
ileri konuları içeren dersler verilmekte ve bir yüksek
lisans tezi yaptırılmakta.
Bölümün misyonu ve vizyonu üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Bölümümüzün vizyonu endüstri mühendisliği eğitimi ve araştırmasında ülkemizin önde gelen bölümleri arasında yer almak ve uluslararası alanda da tanınır bir bölüm olma. Misyonumuz ise akademik alanda
özgün çalışmalar yaparak endüstri mühendisliği eğitim ve öğretimini sürdürmek, iş hayatında sorumluluk
alabilen, başarılı bir kariyer yapmaya aday, mesleki
konularda güçlü, güncel teknolojileri tanıyabilen ve
kullanabilen, mesleki konularda her türlü gelişmeyi
izleyebilen ve kendini sürekli yenileyebilen, toplumsal
sorunlara duyarlı ve etik sorumluluğu taşıyan, yazılı ve
sözlü etkin iletişim kurabilen mühendisler yetiştirmeyi
hedeflemek.
Akademik hedefleriniz nedir?
Bölümün eğitsel hedefleri, endüstriyel ve servis
sistemleri ile ilgili problemleri çözümleyebilmek için
gerekli temel ve mühendislik bilimleri konusunda sağlam temellere sahip, bilişim teknolojilerini tanıyan ve
kullanabilen, stajlar ve projeler sayesinde iş ve akade-

mik hayat hakkında bilgiye sahip, sosyal, çevresel ve
ahlaki etiğe sahip, toplumsal sorunlara karşı duyarlı,
etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen, takım çalışması
yapabilen, uyumlu, kendine ifade edebilen, bilimsel ve
teknolojik yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi, takip
eden ve kendini geleceğin değişen şartlarına uyarlayabilen mühendisler yetiştirmek.
Programın çıktılarından da bahsedebilir
misiniz?
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün çıktıları şöyle sıralanıyor: Endüstri mühendisliği problemlerini,
bilim ve mühendislik ilkelerini kullanarak çözebilme
yeteneği, endüstriyel ve servis sistemlerinin işleyişleri
sırasında ortaya çıkan karmaşık problemlerin belirlenmesi, tanımlaması, analiz edilmesi, modellemesi
ve çözebilmesi yeteneği, endüstriyel ve servis sistemlerinin tasarım sürecinde çağdaş ve güncel tasarım
yöntemlerini kullanabilme yeteneği, bilişim teknolojilerini, endüstri mühendisliği problemlerinin çözümüne
yönelik olarak kullanma becerisi, endüstri mühendisliği problemlerinin çözümü için veri toplama, işleme,
modelleme, deney yapma, sonuçları analiz etme ve
yorumlama becerisi, endüstri mühendisliği problemleri ile uğraşırken takım çalışmalarına etkin biçimde
katılabilme ve bireysel çalışma becerisi, türkçe ve
ingilizce, sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, gelecekteki değişen koşullara ayak uydurabilmek
için bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip etme, kendini yenileme yeteneği ve yaşam boyu eğitime olan
inanç, mesleki ve etik sorumlulukların bilincinde olma,
proje yönetimi hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınma bilinci, çağın sorunları hakkında bilgi, mühendisliğin ulusal ve küresel düzeydeki
toplumsal etkilerini kavrayabilmek.
Bölümünüz akredite edildi mi?
Şu an mühendislik fakültemizdeki tüm bölümleri
içeren bir MÜDEK sertifikasyon çalışması devam etmekte.
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme
ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ABET’i referans
larak farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’de mühendislik
eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. Dolayısıyla, bizde en kısa sürede bu sertifikasyonu
almak için tüm fakülte olarak çalışmalarımıza devam
etmekteyiz.
Bölümün ders programı hakkında bilgi verir misiniz?
Ders programımız farklı sektörlerde ülkemizde ve
yurtdışında faaliyet gösteren kuruluşların ihtiyaçları
gözönüne alınarak oluşturulmuş olup belli bir tecrübe
birikimini yansıtmakta ve çağın gereksinimlerine göre
güncellenmekte. Derslerde çeşitlilik var. Öğrenciler

YARIŞMA
diledikleri alanda uzmanlaşabilir. Dersler uygulamaya yönelik. Dönem projeleri iş dünyası ile tanışıklığı
sağlamakta, iş hayatını tanımalarını sağlayan üretim
ve yönetim stajları var. Bitirme projeleri ile çoğunluğu uygulamaya dönük çalışmalar yapılmakta. Eğitim
dili İngilizce ve öğrenciye yabancı dilini geliştirmeye
imkan tanıyor. Dört yıllık eğitim süresince toplam 133
kredi saat ders sunulmakta. 3. ve 4. sınıflarda sosyal ve
teknik seçmeli dersler var. Öğrencileri araştırmaya ve
uygulamaya teşvik eden, bilimsel gerçeklerle organizasyonel gereksinimleri dengelemek için gerekli olan
bilgi ve beceriyi kazandırmayı öngörüyoruz. Öğrencilerin bireysel ve kurumsal performansların gelişmesini
bilgiye dayandırmalarını öğreten bir program.
Bölümünü sunduğu yurtdışı imkanları var
mı?
Üniversitemizin uluslararası öğrenci ofisi vasıtası
ile yurt dışı çift diploma ve öğrenci değiş-tokuşu için
çeşitli bağlantılarımız var. ERASMUS programı ile
çoğunlukla İngilizce eğitim veren ve ders programları endüstri mühendisliği ile ilişkili dersleri kapsayan
üniversitelere öğrencilerimiz gidebilmekte. Ayrıca,
Amerika’da ve Uzakdoğu’da da çift diploma ve öğrenci değiş-tokuşu için bir çok fırsat var ve bu fırsatlar
gittikçe artmakta. Öğrencilerimize bu imkanlar detaylı
olarak anlatılmakta ve faydalanmaları teşvik edilmekte.
Çift anadal/yandal imkanları nasıl?
Endüstri mühendisliği çift anadal programını
(ÇAP) desteklemekte ve belli bir ortalamanın üzerinde olan öğrencilerin ÇAP programına katılmaları
teşvik ediliyor. Önümüzdeki günlerde de artan beklentilere paralel olarak yandal imkanı öğrencilerimize
sunulacak.
Laboratuvar imkanlarınız nasıl?
Kurulan laboratuvar sayesinde lisans ve lisansüstü
eğitimi alan tüm öğrenciler, yazılım ve donanım alt
yapısı sayesinde farklı alanlarda aldıkları temel ve
mesleki derslerini, bitirme ve yüksek lisans projelerini
yapabilecekleri bir ortama kavuştu. Bu laboratuvarda masaüstü bilgisayarlar, araştırma için kullanılan
sunucular, renkli yazıcı, tarayıcı, data projeksiyon vb.
donanımlar mevcut. Donanım yanında, ayrıca ders
programını ve araştırmayı destekleyen, öğrencilerin
kullanımına açık önemli mesleki yazılım programları
da var.
Bölümün geleceğe yönelik planları neler?
Ortaya konan vizyon ve misyonun gerçekleştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması, araştırma odaklı bir doktora programının açılması, yetenekli
ve iyi eğitimli öğretim üyelerinin bünyemize katılması, ulusal ve uluslararası işbirliği gerektiren projelere
odaklanılması, laboratuvar imkanlarının zenginleştirilmesi, yurt içi ve yurt dışı bağlantıların arttırılması.

GELECEĞİN MÜHENDİS
VE BİLİM ADAMLARI
‘PROJENİ KAP KAL’
PROJE YARIŞMASI
İLE KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ’NE GELDİ
Kadir Has Üniversitesi’nin lise öğrencilerinin bilim
projelerine destek olup evsahipliği yaptığı ‘Projeni
Kap Gel’ liselerarası proje yarışması ile geleceğin
özgün buluşları hayata geçme şansı yakaladı.
Fen Bilimleri ve Mühendislik alanında lise
öğrencilerinin katıldığı Projeni Kap Gel yarışmasında, öğrenciler ürün geliştirme ve tasarım
becerilerini adeta gün ışığına çıkarttı. Yeteneklerini sergilemeleri ve geleceklerine doğru
yön verebilmeleri için bu değerli projenin bir
parçası olan öğrenciler, Projeni Kap Gel yarışmasında Kadir Has Üniversitesi’nin uluslararası ödüllü kütüphanesi ve laboratuvarlarından
faydalandılar.
Projelerin özgünlük, yaratıcılık, yeni buluşlar, geliştirmeye açıklık, kullanım kolaylığı,
yararlılık, farklı ortamlarda çalışabilme, poster
ve poster performansı gibi kriterler göz önüne
alınarak değerlendirildiği yarışmada, birinciliği‘Kızılötesi
Tarayıcı’ projesiyle Heybeliada Deniz Lisesi öğrencileri
Samet Dağlı ve Mert İdacı
kazandı. Danışmanlığı Şevket
Gündüz ve Kemal Kaymak tarafından yapılan proje ile Deniz Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmenlerine Kadir
Has Üniversitesi tarafından
dizüstü bilgisayarlar hediye
edildi. ‘Küresel Tekerlek’ adlı
projeleri ile yarışmaya katılan
Bursa Polis Koleji öğrencileri
Veli Dönmez ve Enes Özgör
ile danışman öğretmenleri Ali
Can, ‘Yonca Bitkisinin Bazı
Bakteri İnokulasyonlarının Kontrollü Şartlar
Altında Büyümesi ve Kimyasal Kompozisyonu
Üzerine Etkileri’ araştırması ile Selimiye Tarım
Meslek lisesi öğrencileri Batuhan Başak, Melis
Seven, Ebru Tezcan ve danışman öğretmenleri Mustafa Katı, ‘Düşey Eksenli Yel Kapanlarında Verimin Arttırılması’ konulu projesi ile
Heybeliada Deniz Lisesi öğrencisi Erhan Küçükbostancı da mansiyon almaya hak kazanarak taşınabilir DVD Player ve MP3 çalar sahibi
oldular.
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
2. STK
GÜNLERİ

“SOSYAL SORUMLULUK İÇİN
ADIM ADIM” KOŞUSU,
BÖLGEMİZDEKİ İLKÖĞRETİM
OKULLARI’NA YARDIM
AMACIYLA DÜZENLENDİ
8. Kadir Has Yol Koşusu, bu yıl ilk kez yapılan
“Sosyal Sorumluluk İçin Adım Adım” koşusu ile
daha da anlam kazandı.
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, akademisyenleri, çalışanları, bazı STK gönüllüleri ve Adım Adım
Oluşumu atletlerinden oluşan 76 kişilik bir grup, 2500
metrelik parkuru, Cibali İlköğretim Okulu’nun eğitim
ihtiyacına destek vermek amacıyla koştu. Koşu öncesi
ve sonrası her katılımcının kendi arkadaşlarına attığı
bağış mektupları ile toplanan yardım, doğrudan Cibali
İÖO’ya bağışlandı.
Sosyal Sorumluluk için gerçekleştirilen bu koşu
gelenekselleşerek her yıl çevre bölgemizde eğitim
amacıyla değer bulacak.

KONFERANSLAR
VE SEMİNERLER
Kadir Has Üniversitesi ev sahipliğinde
toplumsal başarı çalışmalarında sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak
amacı ile 17 Ekim 2008 tarihinde Değer Katan
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Konferansı, 6 Şubat 2009 tarihinde KSS’de Derecelendirme ve
İletişim Konferansı ve 27 Mart 2009 tarihinde
de KOBİ’ler ve KSS ‘KOBİ’ler için KSS Eğitimi’
isimli konferans ve seminerler düzenlenmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları Günleri’nin
2’ncisi bu yıl 3 - 4
Mart 2010 tarihlerinde yapıldı. 32 sivil toplum kuruluşu
stant açarak sosyal
sorumluluk projelerini iş dünyası, basın
mensupları ve öğrenciler ile paylaştı.
Bununla birlikte 2.
STK Günleri’nde
STK’lar tarafından
gerçekleştirilen
film gösterimleri,
atölye çalışmaları,
çeşitli etkinlik ve
seminerlerle tüm katılımcılara iki gün
boyunca interaktif bilgi paylaşım havuzu sunuldu.

KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK EĞİTİM
PROGRAMLARI
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla
yaygınlaşan sürdürülebilir kurumsal yapılar ve
sosyal, çevresel, etik ve ekonomik etki alanlarını kabul eden şirketler anlayışı nedeniyle
kurumlar artık çok farklı uygulamalarda etkin
rol alıyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Eğitim
Programları şirketlere KSS performanslarını
değerlendirme, strateji ve politika belirleme,
uluslararası standartlarda raporlama yapabilme konularını uygulamalı olarak öğrenmeleri
amacıyla her bahar ve güz döneminde eğitim
programları düzenleyerek şirketlere yönelik
KSS Eğitim Menüsü ile programlarını geliştirmektedir. Detaylı bilgi için:
http://haskssakademisi.khas.edu.tr

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
LABORATUVARLARI
KSS Laboratuvarları sosyo-ekonomik sorunları
çözmek amacı ile AB temsilcileri, paydaşlar ve işletme temsilcilerinin yuvarlak masa etrafında toplanarak
hem tecrübelerini paylaşmaları, hem de ortak operasyonel projeleri gerçekleştirmelerini hedeflemektedir.
Okullarda Bilim ve Finansal Katılım üzerine gerçekleştirilen eğitimler, 2010 yılında AB İşletme 2020 laboratuarı ile devam edecek.
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HAS KSS AKADEMİSİ
Geçen yıl Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliği ile hayata
geçirilen HAS KSS Akademisi, öğrencilerin yanısıra,
akademik dünyanın ve iş hayatındaki profesyonellerin
de kurumsal sosyal sorumluluk alanında eğitim alabilecekleri sertifikalı programlar sunuyor.

GENÇ LİDERLER AKADEMİSİ
Genç Liderler Akademisi; İstanbul Valiliği,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Habitat için Gençlik Derneği işbirliği ile geleceğin
lider adaylarının kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla hayata geçirildi. 4 Temmuz
2008 tarihinde imzalanan protokolle çalışmalarına başlayan Genç Liderler Akademisi
işbirliğine 2010 Mart ayı itibarı ile Kadir Has
Üniversitesi katılmıştır.

ÜST DÜZEY YÖNETİMDE KADIN
TEMSİLİ VE KURUMSAL SOSYAL
SORUMLULUK PANELİ
Kadir Has Üniversitesi, Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamında 2015 yılına kadar cinsiyet
eşitliğini teşvik etmek ve kadının iş dünyasında güçlendirilmesini sağlamak amacı ile farklı sektörler tarafından yürütülen farkındalık yaratma çalışmalarına
Üst Yönetimde Kadın Temsili ve KSS temasını işleyerek katkıda bulunuyor.
Kadir Has Üniversitesi, Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından düzenlenen Üst Düzeyde Kadın Temsili ve KSS paneli, 26 Mayıs 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Merkez Kampusü’nde
gerçekleşecek.

REKTÖR ÖĞRENCİ
BULUŞMASI

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 12 Nisan günü D Blok
Büyük Salon’da yeni rektörleri Prof. Dr Mustafa Aydın’la
buluştu.
Fakülteler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi,
uygulamalı bilimler yüksekokulu, hazırlık okulu ve
meslek yüksekokullarının temsilcilerinden oluşan
350 kişilik öğrenci grubu, Rektör Prof. Dr. Mustafa
Aydın’ın yaptığı konuşmayı dinledikten sonra kendi
taleplerini dile getirme fırsatı buldu. Oldukça sıcak
geçen buluşmada başarılı öğrencilere de ödülleri
sunuldu.

ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ
BAKIŞ CİBALİ’DEYDİ

Kadir Has Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Abbas Güçlü
ile Genç Bakış, 17 Mart gecesi, Rektör Prof. Dr. Mustafa
Aydın ve Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf
Halaçoğlu’nu ağırladı ve Sözde Ermeni soykırımı iddialarını
tartıştı.
Canlı yayımlanan programda; 24 Nisan’ın
neden soykırım günü olarak anıldığı, Osmanlı
Devleti’nin neden tehcir kararı aldığı, tehcire
uğrayanların sayısı ve neler yaşadığı, soykırım
iddialarının dayanakları ve hedefleri açıklanırken,
iddiaların dünyada kabul görmesi halinde toprak
talep etme hakkı ve parlamentolarda görülen tanımaların ne ifade ettiği tartışıldı. Program konukları,
öğrencilerden gelen “Soykırım iddialarını tanımak
parlamentoların görevi midir?” “ABD ve İsveç’te
kabul edilen tasarılar Türkiye-Ermenistan ilişkilerini nasıl etkiler? gibi soruları da yanıtladı.
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SÖYLEŞİ

DEMET ŞENER VE
İBRAHİM KUTLUAY’DAN
TAVSİYELER
Demet Şener ve İbrahim Kutluay, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde,
‘Liderlik, Takım Oyunu ve Aile’ temaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.
İş ve spor hayatında takım olabilmenin, bu olguyu ön plana çıkarmanın, başarının en büyük anahtarı
olduğunu vurgulayan İbrahim Kutluay, birbiriyle yaşamayı öğrenmek, saygılı olmak ve egoları törpüleyip ortak bir amaç için mücadele etmenin önemine
değindi. Takım oyununun yanı sıra liderlik kavramı
üzerine de konuşan İbrahim Kutluay, “Liderlik ciddi
bir bilgi birikimi gerektirir. Programlı, vizyon sahibi,
mücadeleci ve iyi bir yönetici olmak, sizi lider yapacak özelliklerdir” şeklinde konuştu.
Basketbol yaşamı boyunca, her zaman önündeki
profesyonellerin en iyi özelliklerini almaya çalıştığını,
oturup şikayet etmek yerine, daha fazla çalışarak kadroya girmek için “Daha fazla ne yapabilirim” diye düşündüğünü söyleyen İbrahim Kutluay, takımının daha
iyiye gitmesi için kendine yatırım yaptığını belirtti.

Sporcu için kendine örnek olabilecek en iyi isimleri
seçmenin çok önemli olduğunu belirten Kutluay, kendini sürekli ileri götürmek adına, antremanları sonrasında dahi çalışmaya devam ettiğinden bahsetti.
İş hayatı boyunca oldukça bireysel düşünen ve
eşi ile tanışdıktan sonra takım ruhu anlayışını benimsediğini söyleyen Demet Şener ise, bu anlayışın aile
hayatlarına da yansıdığını ve paylaşmanın güzelliğini
bu yolla öğrendiğini dile getirdi. Kariyerinin en parlak döneminde eşi ile birlikte Yunanistan’a giderek
herşeyi bıraktığını söyleyen Demet Şener, sporcu eşi
olmanın çok zor olduğunu, sürekli bir disiplin, özveri
ve takım ruhu anlayışı içinde hareket etmesi gerektiğinden bahsetti. Kutluay çifti, öğrencilerin basketbol
ve aile hayatı ile ilgili sordukları soruları tüm içtenlikleriyle cevaplandırdı.

SPOR

8. KADİR HAS
KOŞUSU’NDA SOSYAL
SORUMLULUK ÖNE ÇIKTI
8. kez düzenlenen, Kadir Has Üniversitesi Üniversiteler ve Liselerarası
Kadir Has Koşusu, bu yıl 2 Mayıs’ta koşuldu.
2009-10 akademik sezonunda alınmış atletizm
lisansı öğrenci sporcuların katılabildiği 8. Kadir Has
Koşusu’nun 5000 metre erkekler startı saat 10.00’da,
2500 metre kızlar startı ise 10.30’da Kadir Has Üniversitesi önünden verildi. Bu yıl Kadir Has Üniversitesi
Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında
programa eklenen, Kadir Has Üniversitesi öğrencileriyle, akademik ve idari kadronun ve Adım Adım
oluşumunun katıldığı ‘Sosyal Sorumluluk İçin Adım
Adım’ özel etabı ise saat 11.00’de koşuldu. Kadir Has
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın da katıldığı bu özel etaptan elde edilen gelir, Cibali İlköğretim Okulu’nun ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılacak.
Prof. Dr. Mustafa Aydın, ödül töreninde yaptığı konuşmada İstanbul’da koşu organizasyonu gerçekleştiren tek üniversite olmanın hem üzücü hem de gurur
verici olduğunu belirterek, diğer üniversiteleri de bu
tür spor etkinlikleri düzenlemeye davet etti.

Üniversitelerarası kızlar kategorisi birincisi, koşuya
Eskişehir’den katılan Anadolu Üniversitesi öğrencisi
Fadime Suma olurken, erkekler kategorisinin birincisi
ise Aksaray’dan katılan Niğde Üniversitesi öğrencisi
Erdinç Ekin oldu. Liselerarası kızlar kategorisinde birinciliği Aksaray Atatürk Lisesi öğrencisi Ayşe Ergun
kazanırken, erkekler kategorisi birincisi ise Nevşehir
Özel Kardelen Lisesi’nden Mustafa Demir oldu. İlk
50’de en çok öğrencisi yer alan Sultanbeyli Hüsnü
Özyeğin Lisesi de özel ödüle layık bulundu.
8. Kadir Has Koşusu’nun Cibali İlköğretim
Okulu’na destek sağlama işlevi üstlenmesi etkinliğe
farklı bir boyut kazandırdı. 2500 metrelik KHÜ-Kadın
Eserleri Kütüphanesi-KHÜ özel etabında kürsüye çıkan, ipi ilk göğüsleyenler değil, yarışma öncesinde en
çok bağışı toplayanlar oldu. Koşunun en renkli katılımcıları ise 71 yaşındaki en yaşlı ve altı yaşındaki en
genç atletlerdi.

Üniversite Kız Kategorisi

Üniversite Erkek Kategorisi

Sıra Adı Soyadı

Üniversite Adı

Kategorisi

Göğüs No.

Bitirme Sırası

Şehir

Sıra Adı Soyadı

Üniversite Adı

Kategorisi

1

FADİME SUNA

Anadolu Üni.

Üniversiteler Kız

62

1

ESKISEHIR

1

ERDİNÇ EKİN

Niğde Üni.

Üniversi teler Erkek 305

Göğüs No.

1

Bitirme Sırası

Şehir
AKSARAY

2

NİLAY ESEN

Mustafa Kemal Üni.

Üniversiteler Kız

100

2

HATAY

2

ABDİL CEYLAN

Anadolu Üni.

Üniversiteler Erkek 296

2

ESKISEHIR

3

ELİF TOZLU

Abant İzzet Baysal Üni.

Üniversiteler Kız

44

3

BOLU

3

ERCAN MUSLU

Erciyes Üni.

Üniversiteler Erkek 302

3

KAYSERI

4

NARİN KAHRAMAN

Anadolu Üni.

Üniversiteler Kız

53

4

AKSARAY

4

SELMANİ ABİŞ

Erciyes Üni.

Üniversiteler Erkek 303

4

KAYSERI
ISTANBUL

5

BİRGÜL CEYLAN

Dumlupınar Üni.

Üniversiteler Kız

46

5

KÜTAHYA

5

OZAN DEMİR

Marmara Üni.

Üniversiteler Erkek 433

5

6

HÜLYA BAŞTUĞ

Niğde Üni.

Üniversiteler Kız

60

6

NIGDE

6

MAHMUT URUÇLU

Aydın A. Menderes Üni.

Üniversiteler Erkek 330

6

AYDIN

7

TUĞBA MALAKÇI

Sakarya Üni.

Üniversiteler Kız

61

7

SAKARYA

7

İDRİS GÜLEÇ

Dumlupınar Üni.

Üniversiteler Erkek 308

8

KÜTAHYA

8

SEVİLAY ÇÖLKESEN

Selçuk Üni.

Üniversiteler Kız

55

8

KONYA

8

ÇETİN KARATAŞ

Fırat Üni.

Üniversiteler Erkek 407

9

ELAZIG

Sıra Adı Soyadı

Lise Adı

Kategorisi

Göğüs No.

Bitirme Sırası

Şehir

Sıra Adı Soyadı

Lise Adı

Kategorisi

Göğüs No.

Bitirme Sırası

Şehir

1

AKSARAY ATATÜRK LISESI

Liseler Kız

77

1

AKSARAY

1

ÖZEL KARDELEN LISESI

Liseler Erkek

371

1

NEVSEHIR

Liseler Erkek

372

2

NEVSEHIR

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Erkek

221

3

ISTANBUL

Lise Kız Kategorisi
Ayşe ARGUN

Lise Erkek Kategorisi
MUSTAFA DEMİR

2

HAVA ÇAKMAK

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Kız

7

2

ISTANBUL

2

MUSTAFA KOCATEPE ÖZEL KARDELEN LISESI

3

DİLEK BAL

KADIKÖY AHMET SANI GEZICI LISESI Liseler Kız

37

3

ISTANBUL

3

MÜDÜR ÇELİKBAŞ

4

EBRU AYDOĞDU

BOLU CANIP BAYSAL LISESI

5

ÇAĞLA ÖNEN

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Kız

Liseler Kız

51

4

BOLU

4

ORHAN AVCI

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Erkek

224

4

ISTANBUL

2

5

ISTANBUL

5

HAKAN YILDIZ

KARTAL HACI HATICE BAYRAKTAR LIS. Liseler Erkek

367

5

ISTANBUL

6

MEVLA YILDIZ

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Kız

9

6

ISTANBUL

6

YUNUS ERDOĞAN

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Erkek

232

6

ISTANBUL

7

KELİME ÇAĞLAYAN

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Kız

8

7

ISTANBUL

7

OSMAN ATABEY

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Erkek

225

7

ISTANBUL

8

CEYLAN GÖKDEMİR

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Kız

3

8

ISTANBUL

8

ÜMİT TURAN

SULTANBEYLI HÜSNÜ M. ÖZYEGIN LIS. Liseler Erkek

361

8

ISTANBUL
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KONFERANS

TÜRK SİNEMASINDA YENİNİN
YENİDEN TANIMLANMASI TÜRK FİLM
ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER
KONFERANSI “SİNEMA VE YENİ”
Kadir Has Üniversitesi Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı 6-8
Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlendi. Konferans bu yıl ‘Sinema ve Yeni’ konusu ile
sinemada yeni kavramını irdeleyerek bir kez daha sinema dünyasına farklı değerler kattı.
Sinema daima yeniyi takip eder. İtalyan Yeni Gerçekçilerden, Fransız Yeni Dalgalara, renkli filmlerden,
IMAX 3D sinema salonlarına seyircileri sürükleyen
yenilikler sinemacıları ve araştırmacıları da peşinden
sürüklemiştir. Türk sinemasının akademisyenlerini,
sinemacıları ve sinemaseverlerini bir araya getirerek, Türkiye’de sinema araştırmalarına yeni açılımlar
kazandırmak ve daha üretken bir eleştirel platform
oluşturmak amacıyla düzenlenen Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansı bu sene onbirinci kez düzenlendi. 1999 yılından beri Prof.Dr. Deniz
Bayrakdar’ın öncülüğünde her yıl çok sayıda uluslararası sinemacı ve akademisyenin katıldığı konferans, bu
yıl da Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. ‘Sinema ve Yeni’ konusu ile konferans yeniyi
yeniden tanımlamayı, eskiyi yeni gözle yorumlamayı,
böylece sınırları genişletmeyi amaçladı ve her yıl olduğu gibi sinema dünyasına farklı değerler katmaya
devam etti.

Önceki yıllarda Dudley Andrew, Frank Tomasulo, John Hill, Dina Iordonova ve Seth Feldman’ın ana
konuşmacı oldukları konferansta bu yılın konuşmacısı
Kanada Ryerson Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murray
Pomerance oldu. Johnny Depp’ten Alfred Hitchcock’a
ve Yüzüklerin Efendisi serisine kadar çeşitli konularda
yüzden fazla makale ve yirmi kitap yazarı olan Murray
Pomerance yeni görsel ve işitsel teknolojilerin sinemaya olan etkisini tartıştığı “Eski Etkiler, Yeni Etkileşimler: Yeni Binyılda Özel Efektler Sineması” başlıklı
konuşmasını gerçekleştirdi. Ana konuşmacının paneline oldukça yoğun bir ilgi vardı.
Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler konferansında geçen yıl aramızdan ayrılan Halit Refiğ ve
Ahmet Uluçay gibi Türk sinemasının usta yönetmenleri anısına paneller düzenlendi. Ahmet Uluçay anma
panelinde yönetmenin Türk sinemasına yaptığı katkılar, bu usta yönetmenle çalışmış olan yönetmen Ezel
Akay, Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, sinema yazarı Yusuf

GÜNDEM
Güven, yapımcı Serkan Çakarer ve yönetmen Yeşim
Ustaoğlu gibi isimlerin yaptıkları sunumlarla dinleyicilere aktarıldı. Usta yönetmen Halit Refiğ’i anma paneline ise konuşmacı olarak eşi Gülper Refiğ, birlikte çalışmış olduğu oyuncu dostları Hülya Koçyiğit ve Can
Gürzap katıldı. Konferansta ayrıca Togan Gökbakar
ve Demet Evgar’ın katılımıyla yeni güldürü sinemasının özellikleri soru ve cevaplarla sorgulandı.
Bu yılki konferansta oluşan temalarda Türk sinemasında yeninin tanımını Prof.Dr. Deniz Bayrakdar, Prof. Dr. Tül Akbal Süalp ile Zahit Atam, Fatih
Özgüven, Fuat Erman ve Savaş Arslan gibi isimler,
Türkiye’nin diğer şehirlerinden gelen genç akademisyenlerle birlikte sorguladı. Yeni izleyiş, yeni anlatım
teknikleri,yeni yöntem arayışları, yeni yapımlar, yeni
mecralar ve sinema-yeni medya ilişkilerinin tartışıldığı oturumlarda Gülengül Altıntaş, Gözde Onaran,
Zeynep Dadak, Övgü Gökçe, Eylem Atakav, Özüm
Ünal, Hilal Erkan, Canan Balan, Okan Ormanlı gibi
bazı isimlerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden toplam 50 katılımcı sunum yaptı. Konferansta ayrıca Reha Erdem üzerine özel bir oturum
düzenlendi. Fırat Yücel, Fatih Özgüven, Senem Aytaç, Gülengül Altıntaş, Aslı Özgen ve Hakkı Kurtuluş
Reha Erdem sinemasında tedirginlik, arada kalmışlık,
zaman ve beden ilişkisi gibi konuları tartıştı.
Konferansta geçen yıl kaybettiğimiz uluslararası
sinema kuramına katkıda bulunan Robin Wood’un
sinema kuramına ve araştırmalarına katkısına dair Selim Eyüboğlu özel bir sunum gerçekleştirdi. Tül Akbal
Süalp yönetiminde Hopa gezici film atölyesi filmlerinin özel gösterimi yapıldı. Tüm sinemaseverler 6-8
Mayıs 2010 tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde ‘Sinema ve Yeni’yi tartışmak, tartışmaları dinlemek için
bir araya geldi.
Türk film Araştırmalarında Yeni yönelimler Konferansı sunumları ayrıca son on yıldır Bağlam yayınlarından kitap olarak yayımlanmaktadır.

PROF. DR. MANSUR
BEYAZYÜREK REHBER
ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

21. yüzyılın önde gelen insanlık sorunu olan bağımlılık konusunun
önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, yaşadıklarını ve deneyimlerini, Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
seminerde rehber öğretmenlerle paylaştı.
Prof. Dr. Mansur Beyazyürek’in Her Yönüyle Bağımlılıklar ve Ruh Sağlığı başlıklı semineri, 26 Şubat Cuma
günü Kadir Has Üniversitesi Eğitim ve Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Türkiye’nin ilk alkol ve madde bağımlılığı tedavi ve
araştırma merkezi AMATEM’in kurucuları arasında yer
alan Prof. Dr. Mansur Beyazyürek, konuyla ilgili deneyimlerini ve yaşadıklarını, rehber öğretmenlere aktarak çözüm yolları ile ilgili ışık tutacak bilgilerini paylaştı. Bütün
dünya ülkelerini ilgilendiren bağımlılık sorununun, iletişim
teknolojilerinin yarattığı geniş sanal ortamlar ile özellikle
gençleri farklı yalnızlıklara ve bağımlılıklara sürüklediğini
belirten Prof. Dr. Beyazyürek, bu durumun eğitimcileri
her geçen gün toplumları ruh sağlığının önemine karşı
bilinçlendirmeye yöneltmekte olduğunu kaydetti. Prof.
Dr. Mansur Beyazyürek ayrıca, sorunun çözümünü daha
karmaşık ve zor kılan damgalayıcı yaklaşımın bugün ülkemiz için bağımlılık konusunda en büyük açmazlardan
birisi olduğunu söyledi.

KRİSTAL LALE ÖDÜLLERİ
Benim için, bir gazeteci olarak, ilk oluşumundan beri destek vermeye çalıştığım Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) konseptinin başarılı
olduğunu görmek çok sevindirici.
Yaklaşık sekiz yıl önce, ilk fikri ortaya atılan ve o dönemde çeşitli kesimlerden tepkiler alan SBL konseptine
ben bir gazeteci olarak destek vermiştim. “Türk eğitim
sisteminde Fen Liseleri varsa eğer, Sosyal Bilimler Liseleri de olmalı” demiş ve bu konuda programlar yapmıştım.
Sekiz yıldan sonra, Türkiye’nin dört bir yanında açılan SBL’lerde verilen kaliteli ve sorgulayıcı eğitim sayesinde, öğrencilerin hayata daha iyi ve daha donanımlı
hazırlandıklarını görüyorum.
İşte bu SBL’lerin ilki olan Prof. Dr. Mümtaz Turhan
Sosyal Bilimler Lisesi’nin verdiği “Kristal Lale Ödülleri”
için seçilmem, benim için de hoş bir sürpriz oldu. Bu ödül,
benim için iki nedenden dolayı önemli; birincisi, Türk eğitim sisteminde başarılı bir yer tutan SBL’lerin ilk kurulmuş olanından, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler
Lisesi’nden verilmiş olması. İkincisi ise, ödül töreninden
önce öğrencilerle yaptığım sohbetlerde gördüm ki, özgüven sahibi, sorgulayan ve bilgiye nereden ulaşacağını
bilen öğrencilerden bu ödülü almak çok önemli.
Bu ilk SBL olan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nin ve diğer SBL’lerin başarılarının devamını
dilerim. Teşekkürler…
Mithat Bereket
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KİTAP

MUTFAK
TASARIMININ İLK
TÜRKÇE KAYNAĞI
Uzun soluklu bir araştırma, uygulama deneyimi ve profesyonel
birikimin ürünü olan Mutfak Tasarım Süreci: Analiz, Karar,
Planlama Türkçe’de bu kapsamda hazırlanan ilk kitap niteliğinde.
Mutfak tasarımına metodik bir yaklaşım getiren
kitap, ölçü alınmasından planlamaya tüm aşamalarda tasarımcılara yol göstermeyi amaçlıyor. Fiziksel
koşulların analizi, bütçe öngörüsü, stil, malzeme ve
renk seçimi konularını kapsayan bölümlerin ardından
aktivite alanlarının belirlenmesi, plan tipine karar verilmesi gibi adımları içeren planlama süreci; geleceğin
mutfak donanımları 160 fotoğraf ve 17 teknik çizim
eşliğinde ele alınıyor. Kitabın sonunda doğru verilere
ulaşılmasında tasarımcıların işini kolaylaştıracak ölçülendirme ve soru formları da yer alıyor. Literatür
Yayınları’nın bu özel yayınıyla ilgili olarak yazarı Deniz Ayşe Yazıcıoğlu ile konuştuk.
Neden böyle bir kitap yazmaya karar verdiniz?
Literatürü incelediğinizde mutfak tasarımı konusunda çok sayıda yabancı kaynak bulmanız mümkün
ancak Türkçe yazılmış herhangi bir eser yok. Halbuki
ister tek odalı bir konut olsun isterse bir otel kompleksi, mutfak her zaman çözümlenmesi gerekli bir mekan
olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle gerek pratisyenler gerekse akademisyenlere bu konuda rehberlik
edecek, kendi dilimizde bir başucu kaynağı olması
amacıyla bu kitabı yazdım.
Kitabınız kimlere hitap ediyor?
Aslında kitabın esas hedef kitlesi sektörde mutfak
tasarımla ilgili hizmet veren pratisyenler. Bu nedenle
kitabın sponsorluğunu üstlenmiş olan Hafele ve Kesseböhmer firmalarının ortaklığında düzenlenen konferanslar serisi gerçekleştiriyoruz. Bunların ilki İzmir’de
yapıldı ve çok sayıda iş adamına tam gün süren bir
konferans verildi. Devamında Adana, Antalya, Bursa
gibi bu konuda önemli olan şehirlere gidilecek. Ayrıca
bu kitap akademisyenler ve mimarlık, iç mimarlık eğitimi alan öğrencilere de fayda sağlayacak.
Peki, kitabınız amatörlere de hitap ediyor mu?
Kitabı yazarken olabildiğince çok bilgiyi, bu işin
uzmanı olmayan kişilerin de anlayabileceği bir dilde
aktarmaya çalıştım. Bu nedenle mutfağını yeniletmek

isteyen bir kişi de bu kitabı okuyarak çok şey öğrenebilir. Bu ise tasarımcıyla kullanıcı arasındaki iletişimin
daha sağlıklı ve kolay kurulmasını sağlayabilir. Örneğin kitap içerisinde hem yer kazanımı hem de kullanım
kolaylığı sağlan; Magic Corner, Fonksiyonel Sütun,
Lemans gibi çok sayıda ürün anlatılmakta. Okuyucu
kitap sayesinde bu ürünler hakkında bilgi sahibi olabilecek ve mutfağını yenileteceği zaman tasarımcısına
ne istediğini çok daha sağlıklı ve kolay bir şekilde tarif
edebilecek.
Okuyanların ne gibi kazanımları olacak?
Kitapta ölçü alınmasından mutfağın montajına
kadar mutfak tasarımıyla ilgili tüm adımlar mümkün
olduğunca detaylı bir biçimde anlatılmakta. İç mimarlık ve mimarlık eğitimi alan öğrencilerin mutfak tasarımıyla ilgili tüm sorularına cevap bulmaları mümkün.
Özellikle proje derslerinde kaynak olarak önerebileceğim bir kitap. Ayrıca piyasada yıllarca çalışmış bir
kişi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki pratisyenlerin
bu konuda sahip oldukları bilgilerde çok önemli eksiklikler var. Kitap bu eksikliklerin tamamlanmasını da
sağlayacak.
Kitabınızda mutfağın kullanımıyla ilgili öneriler
de var mı?
Tabii ki var. Örneğin bir dolabın iç düzenlemesi
tamamen kullanıcının kontrolünde olan bir durum.
Yanlış tanzim edilmiş dolap içleri hem ergonomi hem
de zaman açısından mutfağı hakkettiği biçimde kullanmamamıza sebep olabilir. Bu nedenle kitapta en
konforlu erişim alanı adı altında bu konuyla ilgili çok
sayıda öneri bulunmakta.
Kitabınızı nelerlerden temin edilebiliyor?
Her şeyden önce kitabın satış bedelinin her kesimin alabileceği şekilde belirlenmesine özen gösterildiğini belirtmek isterim. Kitabı internet yoluyla satın
almanız mümkün. Ayrıca Remzi, Yapı Endüstri Merkezi, Nezih ve İnkılap Kitap Evi gibi yerlerde de bulabilirsiniz.

EĞİTİM

İYİ İNGİLİZCE İÇİN
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
HAZIRLIK OKULU
Kadir Has Universitesi Hazırlık Okulu’nun misyonu öğrencilerin hazırlık programını bitirdiklerinde
İngilizce’yi hem sözlü hem yazılı iletişimde akıcı bir
şekilde kullanabilmelerini ve akademik çalışmalar için
gerekli dil becerisini kazanmalarını sağlamak. Okulda
dört dil becerisine dayalı modüler sistemde eğitim veriliyor.
Son derece deneyimli ve profesyonel bir kadroyla
ciddi bir eğitim veren Hazırlık Okulu, ülkenin yarınlarını inşa edecek neslin dünya standartlarında eğitim
alacakları üniversiteye geçişini sağlamak ve çağdaş
bir köprü olabilmeyi hedefliyor. Öğrenciler üniversiteye girişte İngilizce Yeterlik Sınavı’nda başarılı (+60
not) olduğu taktirde 1. sınıfa başlayabiliyor. Geçer
not alamayan öğrenciler bir yıl zorunlu olarak hazırlık
programına katılıyor.
Hazırlık Okulu’nda eğitim beş seviyede başlıyor.
Öğrenciler sene başındaki Yerleştirme Sınavı’nda aldıkları notlara göre gruplara yerleştiriliyor. Üst gruplar (A,B,C) 7 haftalık 4 modül, alt gruplar (D,E) buna
ek olarak 4 haftalık 5 modül ders görüyor. Sene içi
not ortalamasının %50’si ve final sınavının %50’sinin
toplamı 60 ve üstü olan öğrenciler programı başarıyla
tamamlamış kabul ediliyor. Sene sonunda not ortala-

ması 60’ın altında kalan öğrenciler ücretsiz Yaz Okulu
programına katılarak Eylül ayında İngilizce Yeterlik
Sınavı’na giriyor.
Bu sınavda 60 ve üstü not alan öğrenciler sene içi
notlarına bakılmaksızın başarılı sayılıyor. 60’ın altında
not alan öğrenciler ise Hazırlık Okulu programını bir
yıl tekrar ediyor.
İkinci yılın sonunda da başarısız olan öğrencilerin
üniversiteyle ilişikleri kesiliyor ve bu öğrenciler YÖK
mevzuatı çerçevesinde Türkçe eğitim yapan bir üniversiteye geçiş yapabiliyor.
Hazırlık Okulu’nda devamlılık çok önemli; çünkü
başarıyı doğrudan etkiliyor. Sene içinde %85 devam
zorunluluğu var. Bu limiti aşan öğrenciler notlarına
bakılmaksızın sınıfta kalmış sayılıyor ve finale girme
hakkını kaybediyor. Devamsızlıktan kalan öğrenciler
yaz okuluna katılıp tekrar sınava girme hakkına sahip.
Sene içinde kayıt donduran öğrenciler de final sınavına girebiliyor.
Bahçelievler Hazırlık Kampüsü, Bahçelievler metro ve metrobüs durağının hemen yanında yer aldığından, ulaşım açısından çok elverişli bir konumda.
Çevredeki birçok lokanta ve café de öğrencilere öğle
yemeği açısından değişik seçenekler sunmakta.
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CENNETTEN BİR KÖŞE:

SELİMPAŞA KAMPUSÜ
Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusü 110
bin metrekare açık alana kurulu ve 22.500 metrekare
kapalı alana sahip. Altyapısı tamamlanmış, teknolojinin tüm yenilikleri ile donatılmış modern iki binada
eğitim veriliyor.
Mevcut binanın yanında bu yıl inşaatı tamamlanarak hizmete giren ve teknolojinin tüm yeniliklerini
kapsayan modern laboratuvarlar, kütüphane, konferans salonu, akıllı sınıflar, son derece ferah ve aydınlık mekanlar, deniz manzaralı ve teraslı kafe-restoran
ve fitness salonuyla ile muhteşem bir bina daha Türk
eğitimine kazandırıldı.
Dr. Ahmet Burhan Söğütlüoğlu’nun kampus sorumlusu olarak atandığı Selimpaşa yerleşkesi 100 bin
metrekarelik açık alanda, iki bina arasında ve çevresinde yeşil park ve bahçeleri, açık spor kompleksleri
ve denize sıfır muhteşem deniz manzarası ile görenleri
hayran bırakıyor.
SELİMPAŞA KAMPUSÜNDEKİ OKULLAR
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (4 yıl)
Okul Müdürü: Prof. Dr. Bora Ocakçıoğlu
Bölümler:
n Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
n Uluslararası Ticaret ve Lojistik

n Gayrımenkul ve Varlık Değerleme
n Vergi ve Sosyal Güvenlik
n Bankacılık ve Sigortacılık
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, seçkin eğitim
kadrosu ile eğitim verdiği öğrencilere saygın meslek
ve uzmanlık kazandıracak bölümleri içermekte.
Ülke ekonomisine ve istihdam sorununa katkıda
bulunulabilmesi için yüksek öğretimde uygulamalı eğitime en üst düzeyde ağırlık verilmesi ve mezun
olacak öğrencilerin okuldan yeterli iş tecrübesi ile
mezun olmaları ana hedef. Yüksek okulu oluşturan
farklı bölümler, öğrencileri iş yaşamına, SPK gibi ilgili
devlet kuruluşlarının uzmanlık sınavlarına hazırlamakta. Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
Bölümü’nün misyonu öğrencileri öncelikle SPK’nın
bu konudaki sınavlarına hazırlamak ve ayrıca sermaye piyasası ve finans alanında yeterli bilgiler ile donatmak.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, mezunlarının ihracat ve ithalat işlemleri ve lojistik uygulamaları konusunda uzman olmalarını sağlıyor.
Gayrımenkul ve Varlık Değerleme Bölümü ise
mezunlarına bağımsız değerleme şirketleri ile ilgili banka ve finans kurumlarında çalışabilmeleri için

FESTİVAL
yeterli bilgi ve iş tecrübesi sağlıyor. Vergi ve Sosyal
Güvenlik ile Bankacılık ve Sigortacılık Bölümleri YÖK
Başkanlığı’ndan onay bekleme aşamasında.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2 yıl)
Okul Müdürü: Prof. Dr. Ahmet Yörük
Programlar:
n Bankacılık ve Sigortacılık
n Dış Ticaret
n Emlak ve Emlak Yönetimi
n Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
n Halkla İlişkiler ve Tanıtım
n Radyo ve Televizyon Teknolojisi
n Turizm ve Otel İşletmeciliği
n Lojistik
n Basım ve Yayın Teknolojileri
Sosyal ve teknik eğitimdeki gelişmeleri takıp ederek kendini sürekli geliştiren öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokuu olmayı nedefleyen kurum, konusnda
uzman akademik kadrosu ve üniversite-sektör işbirliği
sayesinde, öğrencilerin mesleki bilgi ve görgülerini artırmayı öncelikli amaç olarak belirledi.
Bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı yüzyılımızda, mesleki teorik temellere sahip, pratiği kuvvetli, yaşam boyu gelişmenin, gelişen teknolojileri
takip etmenin önemini kavramış, pratikle iç içe olan
gerekli teknolojiyi özümsemiş, iş ahlakının gereklerini, toplumsal ve çevreye karşı sorumluluklarını bilen
öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinen yüksek okulda
mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek örgün
eğitimde lisans programlarını tamamlama şansına sahip.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2 yıl)
Okul Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Cengiz Karagöz
Programlar:
n Bilgisayar Programcılığı
n Elektronik Haberleşme
n Grafik
n Mekatronik
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kısa süre içerisinde sektörün gelişim hızına ayak uydurarak ülkemizdeki meslek yüksekokulları içerisindeki saygın ve
seçkin yerini aldı.
Ülke koşullarını göz önüne alarak ilgili çalışma
alanlarının ihtiyaç duyduğu ve beklentilerine uygun
üstün donanımlı ve nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi hedefleyen yüksek okul, Kadir Has Üniversitesi’nin
deneyimli ve seçkin öğretim üyelerinin yanı sıra sektörün önde gelen kuruluşlarından profesyonelleri de
eğitmenler arasına katmış durumda.
Öğrenciler yalnızca teorik değil, laboratuvarlarda
ve stajları sırasında pratik eğitim de alıyor. Ayrıca en
az bir yabancı dil öğrenerek mezuniyet sonrasında
sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda başarı ile
görev yapmaya hazırlanıyor.

KHASFEST 2010
İLE EĞLENCE
ZİRVEYE ÇIKTI!
12 yıldır bir üniversite festivalinden çok
daha fazlasını yaşatan Khasfest, 8 Mayıs
Cumartesi günü SINIRSIZ EĞLENCE
mottosuyla geri döndü.
Her yıla özel birbirinden farklı konseptleri,
unutulmaz yerli ve yabancı yıldızlara yaptığı ev
sahipliği, ortalama 8 bin kişinin 120 bin m2’ lik
bir alanda doyumsuz eğlence ve müzik ziyafeti
yaşadığı Khasfest 2010 bu sene de ilkbahara
damgasını vurdu.
Kadir Has Üniversitesi Öğrenci Konseyi,
Öğrenci Kulüpleri ve
Uni Socia Club işbirliği
ile düzenlenen Khasfest, klasik bir üniversite festivali olmanın
çok ötesinde tamamen
eğlence odaklıydı. Her
sene olduğu gibi bu
yılda tek hedefi katılımcılara sınırsız eğlence sunmak olan Khasfest 2010’un konukları
Serdar Ortaç, Bengü
ve Hüseyin Karadayı
oldu.
Marmara Denizi’ne
sıfır, 120.000 m2’lik
bir alana yayılmış
olan Kadir Has Üniversitesi
Selimpaşa
Kampüsü’nde misafirlerini ağırlayan festival, bugüne kadar müzikal
vizyonunu sürekli geniş tutarak dünyaca ünlü
isimlerin yanı sıra Türkiye’den 50’ye aşkın müzisyene evsahipliği yaptı. Türkiye ve dünyadaki en parlak yıldızları binlerce izleyiciyle buluşturan Khasfest’te bugüne kadar Madcon, Bob
Sinclar pst. Gary Nesta Pine, Benny Bennasi
The Biz, Kenan Doğulu, Hande Yener, Yalın,
Demet Akalın, Teoman, MFÖ, Dolapdere Big
Gang ve Burhan Öcal gibi isimler sahne aldı.
Serdar Ortaç, Bengü ve Hüseyin Karadayı
ile ilkbahar çoşkusunu muhteşem show’lar ve
konserler ile sınırsız eğlencenin zirveye taşındığı Khasfest 2010 her sene olduğu gibi misafirlerine unutulmaz bir gün daha yaşattı ve
medyada geniş yankı buldu.
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PANEL

SİYASİ PARTİ
ÖZGÜRLÜKLERİ
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ‘Siyasal Parti Özgürlükleri’ başlıklı bir
panel düzenlendi. Açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ve Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Güzel’in yaptığı panele Prof. Dr. Mehmet Akad, Prof. Dr. Fazıl Sağlam,
Prof. Dr. Oktay Uygun ve Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut konuşmacı olarak katıldı.
Rektör Prof. Mustafa Aydın açılış konuşmasında,
siyasal partilerin demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğunu, bu temel ilkenin gelişmiş
demokrasilerde özünsenmiş olduğundan birçok ülkede siyasal partiler üzerine herhangi özel bir yasal düzenlemeye dahi gerek duyulmadığını ifade etti.
Prof. Aydın’a göre, ülkemizde siyasal parti kapatma yaptırımının herhangi bir batı ülkesinden çok daha
fazla başvurulan bir yaptırım olması kabaca 100 yıllık
demokrasi tarihimizde bu alanda yeteri kadar ilerleme
sağlayamadığımız anlamına gelmekte.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Ali Güzel de konuşmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yaklaşık 60 yıllık tarihinde siyasal parti kapatmalarına ilişkin gördüğü 12 davanın 10’unun Türkiye’den yapılan
başvurular oluşturduğunu, yine 1962 yılında kurulan
Türkiye Anayasa Mahkemesi’nin, ilk parti kapatma
kararını 1968 yılında verdiğini ve aynı mahkemenin

KONFERANS
1968-2009 yılları arasında 25 siyasal
partinin kapatılmasına hükmettiğini ve
bu kararlarının büyük bir çoğunluğunun
1990’lı yıllardan sonra verildiğini ifade
etti ve siyasal parti özgürlükleri alanında
ilerleme kaydedilmesinin gereğini vurguladı.
Konuşmacılardan Prof. Fazıl Sağlam,
Prof. Dr. Mustafa Aydın
siyasal parti kapatmalara ilişkin yeni anayasa paketinin esasa ilişkin değil usule
ilişkin değişiklikler düzenlediğini, oysa
olması gerekenin bunun tam tersi olduğunu ifade etti.
Sağlam’a göre, Türkiye’de siyasal
parti kapatmaya ilişkin mevzuat çok
karmaşık, Siyasal Partiler Kanunu’ndaki
birçok yasaklama hükmünün anayasada
Prof. Dr. Oktay Uygun
karşılığı dahi yok.
Siyasi Partiler Kanunu’nda hâlâ siyasal partilerin Türkiye’de Türkçe’den
başka farklı bir dil ve Türk kültüründen
başka kültürlerin varlığını ileri sürmelerinin yasaklanmış olduğunu söyleyen konuşmacı, yeni anayasa paketinin de bu
konularda herhangi bir iyileştirme getirmediği üzerinde durdu.
Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, gelişProf. Dr. Ali Güzel
miş batı demokrasilerinde artık şiddete
başvurulmadıkça siyasi partilerin kapatılmasının mümkün olmadığını, Türkiye’de
bu alanda yapılacak değişikliklerin de
içeriğine şiddet unsurunun girmesi gerektiğini ifade etti.
Akbulut’a göre, gerek Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi gerekse Venedik
Komisyonu’nun siyasi partilerin kapaProf. Dr. Fazıl Sağlam
tılmasına dair standartları yeni anayasa
paketine hiçbir şekilde yansıtılmamış durumda.
Prof. Oktay Uygun ise, yeni anayasa paketinde partilerin kapatılması
davasının açılmasının Meclis’deki bir
Komisyon’un kararına bırakıldığını, oysa
savcılığın siyasi bir örgütten bu konuda
izin almaması gerektiğini, henüz iddianaProf. Dr. Mehmet Akad
menin dahi hazırlanmadığı bir aşamada
Komisyon’un bu konuda sağlıklı bir karar
vermesinin imkansız olduğunu, doğru
yöntemin Meclis’in belli sayıdaki üyesinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na
başvurması üzerine savcılığın soruşturma
başlatması olduğu görüşünü belirtti.
Prof. Mehmet Akad da konuşmasında
demokrasinin temel ilkesinin seçimle geYrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut
lenlerin seçimle gitmesi olduğunu, bunu
ülke olarak öncelikle kabul etmemiz gerektiğini, darbelerle, parti kapatmalarla aykırı fikirlerin
siyasal hayatta yok edilemediğini vurguladı.

KADİR HAS
ÜNİVERSİTESİ’NDE
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
SİMÜLASYONU
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilen
MFNU-le Modèle Francophone des Nations
Unies- bu yıl 6. oturumunu gerçekleştirdi
ve Birleşmiş Milletler’deki konferans
modeli Cibali Kampusü’ne taşındı.
Yazan Haldun ANIL
MFNU 2010 Genel Sekreteri
Model United Nations (MUN) konferansları dünyada ve ülkemizde giderek daha çok
ilgi toplamaya başladı. MUN konferanslarının
genel amacı, Birleşmiş Milletler’de tartışılan
güncel konulara öğrencilerin etkili ve gerçekleşme ihtimali yüksek çözümler getirmesi. Öncelikle lise öğrencilerini uluslararası diplomasi
ve güncel olaylar hakkında bilgilendiren bu
etkinlik, katılımcılarında gözde görünür bir dil
gelişimine yol açtığı için öğretmenlerden de
oldukça destek görüyor. Genellikle İngilizce
yapılan konferanslar arasındaki MFNU’nun dili
ise Fransızca.
2010 içinde özellikle Akdeniz üzerinde yoğunlaşan konular arasında, Akdeniz’de barış
ve demokrasi, bölgedeki yasadışı göç olayları,
Fırat ve Dicle’nin sularının uluslararası paylaşımı ve Lübnan var. Beş komiteye ayrılan konferanstaki ateşli tartışmalar sonucunda komite
başına en az iki çözüm önerisi ortaya çıktı. Çok
başarılı geçen tartışmalar tüm katılımcıların
bölge koşulları hakkında çok daha bilinçlenmesini de sağladı.
Hollanda’da La Haye Den Haag merkezli Vincent Van Gogh Lisesi tarafından kurulan MFNU’nün 6. oturumu Saint Joseph Lisesi ve Hisar Okulları’yla birlikte Kadir Has
Üniversite’sinde düzenlendi. Gelecek yıl tekrarı La Haye’de yapılacak. MFNU’yu Türkiye’de
kalıcı hale getirmek amacıyla Saint-Joseph
Lisesi 19, 20 ve 21 Kasım 2010’da MFINUE
-le Modèle Francophone International des
Nations Unies en Eurasie- adlı bir konferansın
ilk oturumunu gerçekleştirme kararı aldı. Özellikle lise öğrencilerine yönelik olan konferans
hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmek için
www.mfinue.org. adresine başvurulabilir.
Kadir Has Üniversitesi ve başta Nebahat
Ercan olmak üzere tüm üniversite görevlilerine
üniversitelerini iki günlüğüne MFNU’ya ödünç
verdikleri için en içten teşekkürler.
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SPOR
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİNİN
ŞAMPİYON TAKIMLARI

Kızlar
Ayşe Ece Yavuz (İşletme Fakültesi)
Gülşah İşlerel (Mühendislik Fakültesi)
Cansu Erdoğan (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erkekler
Muratcan Üçeyler (Mühendislik Fakültesi)
Erman Ovacık (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yusuf Ertür (İletişim Fakültesi)
Antrenör: Aysel Damar

GÜREŞ
Çorum Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 2125 Nisan’da yapılan Türkiye Üniversitelerarası Güreş
Şampiyonası’nda Kadir Has Üniversitesi’nden Kansu
İldem, 96 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Yirmi üniversiteden 180 sporcu öğrencinin katıldığı şampiyonada diğer bir Kadir Has Üniversitesi öğrencisi Ali
Can Demir de 74 kiloda üçüncü oldu.

TENİS
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nca 29 Mart-5 Nisan tarihleri arasında
Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Tenis Şampiyonası’nda, Kadir Has Üniversitesi kız ve erkek takımları gruplarındaki tüm
maçları kazanarak şampiyon olup, birinci lige
çıktı. Türkiye genelinde altmış üniversiteden
toplam 300 öğrencinin katıldığı şampiyonada
alınan başarılı sonuç sonrasında, şampiyonluk
kupalarını sporcularımıza federasyon başkanı
Prof. Dr. Kemal Taner verdi.

KARATE
Türkiye Üniversiteler Federasyonu’nun
düzenlediği ve 2–4
Nisan arasında Erzincan Üniversitesi’nde
gerçekleşen, 45 üniversite 294 sporcunun katıldığı Türkiye
Üniversiteler Karate
Şampiyonası’nda Kadir Has Üniversitesi öğrencisi Ali İnce 67 kilo final
maçında rakibiyle berabere kalarak, hakem kararıyla
Türkiye ikincisi oldu.

SATRANÇ

50 üniversite takımından toplam 220 öğrencinin katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Satranç Turnuvası’nda
Kadir
Has
Üniversitesi
öğrencisi
Emre Can Türkiye satranç
şampiyonu
oldu. Takımlar
sıralamasında
da Kadir Has
Üniversitesi
satranç takımı
Türkiye ikinciliği derecesini aldı.
Amasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 3-6 Mart
arasında yapılan Türkiye Üniversitelerarası Satranç
Turnuvası’nda Kadir Has Üniversitesi öğrencileri şu dereceleri aldı:
Emre Can (Fen-Edebiyat Fakültesi) Bireysel Türkiye Şampiyonu
Fırat Cengiz (Mühendislik Fakültesi), Bireysel Türkiye
14.
M. Mümtaz Toksal (Hukuk Fakültesi), Bireysel Türkiye
33.
Kadir Has Üniversitesi, Takımlar Türkiye 2.’si.

REZAN HAS MÜZESİ

“IN BETWEEN. AUSTRIA
CONTEMPORARY” AVUSTURYA
ÇAĞDAŞLARI REZAN HAS MÜZESİ’NDE
Açılışını Avusturya Federal Cumhuriyeti Eğitim,
Kültür ve Sanat Bakanı Dr. Claudia Schmied ve T.C.
Turizm ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay’ın birlikte yapacakları, Çağdaş Avusturya Sanatı’ndan örneklerin
yer aldığı “IN BETWEEN. AUSTRIA CONTEMPORARY” Sergisi 4 Haziran - 30 Haziran 2010 tarihleri
arasında Rezan Has Müzesi’nde izlenebilir.
“In Between Austria Contemporary”, sergisinin çıkış noktasını yakın dönemde
etkin hale gelen Avusturyalı
genç sanatçıların üretimine
bir platform yaratmak oluşturuyor. Küratörlüğünü Karin
Zimmer’in yaptığı sergi, milli
koleksiyonun tümünü yansıtmamakla birlikte, sergilenen
her eser bu büyük koleksiyonun bir parçası olarak Avusturya Devleti’nin sanatçıları
desteklemek amacıyla son iki
yılda koleksiyona kazandırılmış.
Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sergilenmesinin ardından, 4
Haziran – 30 Haziran tarihleri
arasında İstanbul’da, Rezan Has
Müzesi’nde izlenebilecek “In Between Austria Contemporary“
Sergisi, daha sonraki tarihlerde
Vaduz, Pekin ve Tokyo’yu ziyaret edecek.
“In Between Austria Contemporary” ortak bir tema veya
söylem etrafında oluşturulmamış. Sergilenen eserler konu,
teknik ve yaratıcılık açısından birbirinden çok farklı
ve geniş bir çeşitlilik sunuyor.
Sergide enstalasyondan, performansa, videodan,
resme, bir çok disiplinden, farklı ve deneysel eseri bir
arada izlemek mümkün.
Peki, yakın dönem Çağdaş Avusturya Sanatı’nın
izdüşümleri, sanatçıların ortak sanat stratejileri neler?
Eserlerde çeşitlilik ve deneysellikle beraber, eleştirel,
meydan okuyan ve açık bir tavır izleniyor. Sanatçılar
Yüksek Kültür/Pop Kültür, Sanat/Gündelik Yaşam
ayrımının keskin sınırlarını açıkça ihlal ediyorlar. Aynı,
birer dünya vatandaşı olarak sürdürdükleri yaşam ve
üretimlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırdıkları
gibi.Bu geçirgenlik, onların eserlerine, sadece lokal,
Avrupa kimlik ve kaygılarından ziyade “Global” kültü-

rün izleri ve kaygılarıyla yansıyor.
Bu tavır Avusturya çağdaş sanatının da gidiş yönünü göstermekte…
Rezan Has Müzesi, “In Between.Austria Contemporary” sergisiyle, İstanbulluları haziran ayı boyunca
genç, dinamik ve yeni bir sanat ortamına davet ediyor.
“IN BETWEEN. AUSTRIA
CONTEMPORARY”
Küratör: Karin Zimmer
Katılan Sanatçılar
Thomas Draschan, Tillman Kaiser, Dejan Kaludjerovic, Zenita Komad, Dorotheé
Golz, Barbara Eichhorn,
Martina Steckholzer, Malnig
Felix, Clemens Wolf, Andreas Fogarasi, Tobias Pils,
Stefan Sandner, Klaus Dieter Zimmer, Markus Wilfling, Eva Chytilek, Andreas
Heller, Karl Karner, Feiersinger
Werner, Gregor Schmoll, Irene
Andessner, Christy Astuy, Klaus
Pobitzer, Ursula Mayer, Margret
Wibmer, Pia Mayer, Bildkombinat Bellevue, Aldo Gianotti,
Andrea Witzmann, Gisela Erlacher, Lukas Marxt, Mahony, Hannes Böck, Doris Margreiter
Videolar: Martin Arnold, Karin Fisslthaler, Ursula Groser, Lukas Marxt, Barbara Musil, Karolina Szmit, Nicolas Jasmin, Ben Pointeker, Norbert Trummer, Edith
Stauber, Nives Widauer, Anna Jermolaeva
“In Between. Austria Contemporary” Sergisi
Avusturya Eğitim, Kültür ve Sanat Bakanlığının bir
projesidir
4 Haziran- 30 Haziran 2010
Rezan Has Müzesi
Açılış: 3 Haziran Çarşamba 2010
www.rhm.org.tr
Rezan Has Müzesi
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Caddesi, CibaliHaliç
Ziyaret Saatleri 09:00-18:00
Ziyaret Günleri: Her gün (1 Ocak ve Dini bayramAyasofya Müzesi: Komnenos Krallığı zamanında kilise olarak inşa edilmiş (1238-1263). Fatih Sultan
Mehmet’in
Trabzon’u hariç)
fethini takiben camiye çevrilmiş. 1964 yılında müze olarak ziyarete açılmış.
ların
ilk günü
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OYALI TÜRKÜLERİMİZ...
“Ulukışla Yolundan Anadolu’ya Han Duvarları ve
Oyalı Türkülerimiz” Etem Çalışkan ve Sabriye Şeker
Hat ve Süsleme Sanatı Sergisi, 06
Mayıs – 16 Mayıs tarihlerinde düzenlendi.
Rezan Has Müzesi her yıl düzenlediği, Etem Çalışkan Sergilerinden 7.sini, Türk süsleme sanatı
ustası Sabriye Şeker’in de eserleriyle “Ulukışla Yolundan
Anadolu’ya Han Duvarları
ve Oyalı Türkülerimiz” adıyla
düzenledi.
Anadolu’nun tüm renkleri, zenginliğinin dile geldiği türkü ve şiirlerinin
sanatçıların geleneksel Türk Sanatlarının incelikleriyle bezedikleri birer tablo olarak sunulduğu
sergi, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

MÜZELER HAFTASI
KUTLU OLSUN!

Her yıl 18-24 mayıs tarihlerinde düzenlenen müzeler
haftasını kendi müzesine sahip bir camia olmanın gururuyla kutluyor, herkesi en azından bu hafta müzelerimizi
ziyaret etmeye davet ediyoruz. Müzeler haftası boyunca
Rezan Has Müzesi’ni ziyaret eden çocuklara RHM Çocuk
kitaplarından bir tanesi hediye….

TÜRK RESİM SANATININ
BİR ASIRLIK ÖYKÜSÜ II
“Türk Resminde Yüzyılın
Tablosu” Kataloğu
yayımlandı

19 Kasım 2009 – 30 Nisan 2010 tarihleri
arasında düzenlenen ve yoğun bir ilgi
ve beğeniyle izlenen serginin kataloğu
serginin zengin görselliğini içermekle
birlikte, Türk Resim Sanatına ışık tutan
önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Katalog
Rezan Has Müzesi’nden ve seçkin
kitapevlerinden temin edilebilir.
Türk Resim Sanatının Bir Asırlık Öyküsü II
Rezan Has Müzesi Yayınları
200.00 TL

REZAN HAS MÜZESİ

www.rhm.org.tr
Ziyaret Saatleri: 09:00-18:00
ve dini bayramların
Ziyaret Günleri : Her gün (Yılın
ilk günü hariç)

GÜNDEM

Doğal zenginlikleri ve 15 bin yıllık geçmişi ile
UNESCO’nun on “Dünya Mirası” kriterinden dokuzunu sağlayan dünyadaki tek yer olma özelliğine
sahip Hasankeyf, bu kez usta fotoğraf sanatçılarının
objektifinde can buluyor. Ilısu Barajı’nın suları altında
kalma tehdidiyle karşı karşıya olan bu kültürel miras,
“Hasankeyf’i Bilir Misin” adlı fotoğraf sergisiyle bir kez
daha bizlere sesleniyor.
Kadir Has Üniversitesi Rezan Has Müzesi’nde
gerçekleşecek proje; Coşkun Aral, Tahsin Aydoğmuş,
Okan Bayülgen, Mithat Bereket, Kutup Dalgakıran,
Zekai Demir, Saygun Dura, Ali Konyalı, Naz Köktentürk, Levent Yalınay ve Tamer Yılmaz’dan oluşan
farklı disiplinlere sahip fotoğrafçıların Hasankeyf’te 6
ay süreyle gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşuyor.
Projenin onur konuğu ise ülkemizin usta fotoğrafçılarından Ara Güler.
Ekim 2009 - Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Hasankeyflilerin de ilgiyle izledikleri
fotoğraf çekimlerinde her sanatçı kendi bakış açısıyla
bu eşsiz bölgeyi görüntüledi. Günümüz teknolojisi digital makinelerin yanı sıra analog fotoğraf makineler
ile renkli ve siyah beyaz filmlerin kullanıldığı sergide,

Kutup Dalgakıran

Çoşkun Aral ve Mithat Bereket haberci kimlikleriyle
objektiflerini Hasankeyf’e çevirirken; Naz Köktentürk,
Kutup Dalgakıran ve Tahsin Aydoğmuş ‘belgesel
fotoğrafçı’ gözüyle bölgeyi ele aldılar. Saygun
Dura Hasankeyf’in suyla
olan birlikteliğini ortaya
koyarken, Tamer Yılmaz
‘mimari’ye
odaklandı.
Bölgenin doğasını Okan
Bayülgen, kültürel mirasını Ali Konyalı belgelerken, Levent Yalınay ise
Hasankeyf’i
panoramik
fotoğraflarıyla ölümsüzleştiriyor.
Ayrıca “Hasankeyf’i
Bilir misin?” projesi kapsamında sergi açılışını izleyen günlerde Kadir Has
Üniversitesi’nde,
proje
fotoğrafçılarından Okan
Bayülgen ve Coşkun Aral’ın da aralarında bulunacağı
çeşitli konuşmacıların katılımıyla sözel etkinlikler düzenlenecek. “Hasankeyf’i Bilir Misin” adlı projede yer
alan çalışmalar, sergiyle eş zamanlı yayımlanacak bir
katalogla da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Okan Bayülgen

Kutup Dalgakıran

Rezan Has Müzesi ve Sınır Tanımayan Fotoğrafçılar Grubu tarafından hayata geçirilen “HASANKEYF’İ
BİLİR MİSİN” fotoğraf sergisi 18 Mayıs – 31 Ağustos 2010 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi
Rezan Has Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Serginin onur konuğu Ara Güler.

Saygun Dura

HASANKEYF’İ BİLİR MİSİN?
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TASARIM ATÖLYESİ

TASARIM ATÖLYESİ ÇALIŞMALARI,
27- 28 ŞUBAT VE 8 MAYIS 2010
TARİHLERİNDE YAPILDI
“Tasarım Atölyesi”, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından üniversite adaylarının meslek
seçimlerinde etkin bir rol oynayacağı düşüncesiyle 27-28 Şubat ve 8 Mayıs 2010
tarihlerinde bu yıl tekrar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaya çeşitli liselerden güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eğitim almayı düşünen öğrencilerin yanısıra, henüz hiç bir
meslek seçimi yapmamış veya tamamen farklı bir seçim yapacak öğrenciler de katıldı.
Tasarım Atölyesi’ne katılan üniversite adayları
yaratıcılıklarını keşfetmek, kendilerini güzel sanatlar
ortamında denemek ve belki de ileride meslekleri
olacak, günümüz iş dünyasında önemi her gün artan
yaratıcı alanlarla tanışma fırsatı buldular.
Atölye çalışması için Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Stüdyosu, öğrencilerin birbirlerini görebilecekleri ve diyalog kurabilecekleri şekilde düzenlendi.
Çay ve poğaça eşliğinde samimi bir ortamda gerçekleşen tanışma sonrasında atölyeye katılan hevesli liseliler, uygulayarak öğrenmenin, eğlenerek üretmenin
keyfini GSF akademik kadrosunun yönlendiriciliğinde
yaşadılar.
İlk aşamada her öğrenci kendisini en iyi tanımlayan bir sıfat seçti. Sonrasında öğrencilerden bu sıfatı
kendilerine sağlanan karton, plastik ve ahşap ürünler,
tel, vb. gibi hazır malzemeleri kullanarak anlatmaları istendi. Böylece yaratıcılığın ve tasarımın iyi çizim
yapmakla sınırlı olmadığını deneyimlemiş oldular.

Üç saatlik bu yaratıcı sürecin sonunda, katılan öğrenciler kendileri için seçtikleri sıfatlar ve ürettikleri
çalışmalarıyla birlikte tek tek fotoğraflandı. Yapılan
çalışmalar kısa bir video formatında Kadir Has Üniversitesi web sayfasındaki duyurudan ulaşılabilen “tasarım atölyesi sergi videosu” linki ile ve Facebook’dan
erişilen “Tasarım Kampı” grubunda katılımcılarla paylaşıldı.
Tamamlanmasının ardından, Tasarım Atölyesi
“yapı.com.tr”, “mimarizm.com” gibi tasarım portalları
ile Yapı dergisinde haber olarak yayınlandı.
Atölye çalışmasının sonunda katılımcılardan kısa
bir anketle deneyimlerini değerlendirmeleri istendi.
Katılımcıların çoğunluğu geçirdikleri günü eğlenceli
ve keyifli olarak nitelediler ve deneyimlerini, kendi ifadeleriyle şöyle aktardılar:
“Gelmeden önce ne çeşit materyaller olacağını ve
bunları nasıl kullanacağımızı çok merak ediyordum.
Gördüm ki çok küçük şeylerle büyük işler çıkarılabi-
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liyor. Ama bu konuda kendimi biraz eksik hissettim.
Becerikliliğim ve yaratıcılığımı zamanla birlikte iyi
kullanamıyorum, biraz yavaşım galiba. Yine de bu işin
peşinden gideceğim sanırım.”
“Gelmeden önce hiçbir fikrim yoktu, artık ne istediğini bilen birisiyim.”
“Öğretim görevlilerinizi gerçekten eğlenceli buldum, çok iyi vakit geçirdim ve tasarım atölyesinin çok
daha fazla gence duyurulmasının iyi olacağını düşünüyorum.”
“Eğlenceli bir deneyimdi. Kendimde bu ışığı göremedim.”
“Buraya gelmeden önce kafamda çok soru vardı.
Cevaplarımı burada buldum. Tasarım eğlenceli ve
bana göre.”
“Tam anlamıyla harikasınız. Burada, evimde bile
bulamayacağım heyecan ve huzuru buldum. Yaşadığımı hissettim ve kendimi özgürce ifade edebildim.
Çok teşekkür ederim.”
Tasarım Atölyesinin arkasında yatan pedagojiyi
katılan öğrencilerin yorumları ile tartışan bildiri, Yard.
Doç. Dr.Orçun Kepez ve Öğr.Gör. Mehtap Doğanca
tarafından akademisyenlerle paylaşılacaktır.
Tasarım Atölyesi’ne katılan liseler:
İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Sainte
Pulcherie Fransız Lisesi, Notre Dame De Sion, Robert Koleji, Hisar Eğitim Vakfı Okulları, TED İstanbul
Koleji, Kadıköy Anadolu Lisesi, Ata Koleji, Özel MEF
Okulları, Özel Mimar Sinan Lisesi, Özel İhlas Koleji,
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi , Kadriye Kemal Gürel Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Mevlana Anadolu
Lisesi, Özel Çevre Koleji Bahçeşehir Atatürk Lisesi,
Bahçelievler Aydın Doğan İletişim Meslek Lisesi,
Eyüp Haydar Akçelik Teknik Lisesi, Oğuzhan Polat
Lisesi
Tasarım Atölyesi çalışmasının çeşitli aşamalarında yer alan Kadir Has Üniversitesi mensupları :
Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları:
Tasarım Atölyesi Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehtap Doğanca
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Yard. Doç. Dr. Orçun Kepez
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Yard. Doç. Dr. Ayşe Coşkun Orlandi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Yard. Doç. Dr. Nur Balkır Kuru
Grafik Tasarım Bölümü
Okutman İz Öztat
Grafik Tasarım Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi elemanları:
Sevda Zaim Aydınlı
Esma Boğazlıyan
Kurumsal Kimlik Kontrol Ünitesi
Aytekin Kar
Ulaşım:
Mahmut Şenses
Yusuf Kaplan

TASARIM ATÖLYESİ
KATILIMCILARIYLA
SÖYLEŞİ
Röportaj Zuhal Ulusoy
Geçen yıldan bu yana üniversite adaylarına
yönelik olarak yapmakta olduğumuz tasarım etkinliklerine katılan gençler arasında birden çok
kez bizimle birlikte olanlar var. Katılımları bizi çok
mutlu eden bu gençlerle yaptığımız söyleşileri
paylaşıyoruz.
Konuk Öğrencilerimiz:
Verda Kasay (Hisar Eğitim
Vakfı Okulları, 11. sınıf)
Merve Başkaya (Notre Dame
de Sion, 10. sınıf)
Hoşgeldiniz. İkiniz de
üçüncü defadır Güzel SaVerda Kasay
natlar Fakültemizin lise
öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği tasarım etkinliklerine katılıyorsunuz.
Gözlemleriniz nelerdir?
Merve: Geçen yaz yapılan
‘Tasarım Kampı’na katıldım.
Kendi okulumda resim dersleri
Merve Başkaya
olmadığı için bu tür aktiviteleri
çok seviyorum.
Verda: Ellerimi kullanmayı sevdiğim için tasarım
eğitimi almayı düşünüyorum. Bu yüzden her fırsatta tasarım atölyelerine katılıyorum.
Sanat ve tasarım alanlarına ilgi nereden kaynaklanıyor? Ailede bu konularla ilgilenen
kimse var mı?
Merve: Ailede babam resimde çok yetenekli, ben
de okulumda bu konuların eksikliğini hissettiğimden ailem beni destekliyor.
Verda: Benim ailem de bu alanlara olan ilgimi
destekliyor.
Tasarım etkinliklerimizi nereden duydunuz?
Verda: Bizim okuldaki rehberlik merkezinin duyurusundan öğrendim. Yazın Tasarım Kampı’na
katılınca da facebook’dan bağlantım sürüyor.
Merve: Verda’yla çocukluk arkadaşıyız, ondan
duyup katıldım.
Üniversiteye dair bir fikir verdi mi yaptığınız
etkinlik?
Merve ve Verda: Tabii, gezip çok beğendik, arkadaşlar edindik. Üniversiteyi tanıma açısından
çok yararlı oldu.
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Üniversiteye gideceğiniz zaman hangi alanları
seçmeyi düşünüyorsunuz?
Merve: Ben sayısalcıyım, mimarlık olabilir, ama iç
mimarlığa da yönelebilirim.
Verda: Karar veremiyorum, ellerimi kullanmayı sevdiğim için hepsi ilgimi çekiyor. Aslında daha 10. sınıfta
olduğumdan zamanım var.
Fakültemizin tasarım etkinliklerine katıldıktan
sonra tasarım alanlarına bakışınız değişti mi?
Merve: Aslında tasarımın hayal gücü ile doğrudan
alakalı olduğunu düşündüm. Resim yapmayı çok seviyorum, farklı malzemelerle çalışmak da değişik geldi.
Verda: Yaratılıcılıkla ilgili olduğundan yapılan her
yaptığı şeyi çok sevdim.
Bu etkinlikle ilgili önerileriniz var mı?
Verda: Öncekinde de aynı tema işlenmişti. Bu defa
farklı bir konu olabilirdi, ya da aynı konunun yanında
bir başka proje de olabilirdi.
Merve: Farklı malzemeler olabilirdi, mesela boya olabilirdi, veya renkli kumaşlar...
Çok teşekkür ederiz, her zaman aramızda olmanızı isteriz.
Konuk Öğrencilerimiz:
Buse Aksaç (Aydın Doğan Anadolu İletişim Lisesi, 11. sınıf)
Derin Cantürk (İtalyan Lisesi, 10. sınıf )

Buse Aksaç

Derin Cantürk

Bu etkinlikten nasıl haberiniz oldu?
Derin: Yazın yapılan Tasarım Kampı’na katılan
öğrencilerden biri bizim siteden arkadaşım, ondan duydum.
Buse: Üniversite’ye bizim okulla tanıtıma geldik, o zaman duyuruldu.
Geçen Şubat’ta yaptığımız atölyeye gelmiştiniz, bu kez ikinci defa katılıyorsunuz. Düşünceleriniz?
Derin: Kendimi ifade edebilmeyi sevdiğim için
tekrar katıldım. Bu ortam bana ilham veriyor.

Yazın tarihleri bizim programımıza uyarsa Tasarım
Kampı’na da katılmak istiyorum.
Buse: Bu üniversiteyi çok sevdim, etkinlik de yaratıcılığımızı desteklediği için hoşuma gidiyor. Ben de yazın
Tasarım Kampı’na katılmak istiyorum. Facebook’tan
izliyorum.
Üniversitede hangi alanda eğitim almayı düşünüyorsunuz?
Derin: Biz teknik resim ağırlıklı ve İtalyanca olarak
resim resim dersi görüyoruz. Mimarlığa ilgim var.
Yapılan etkinlikle ilgili önerileriniz var mı?
Buse: Tema faklı olabilir, malzeme olarak bitkiler,
meyveler kullanılabilir. Aslında herkes kendi malzemelerini getirebilir. Boya ve renk çalışması da yapılsa
iyi olur.
Derin: Konu olarak kendimizi anlatan bir sıfat dışında,
anılar, sevdiğimiz müzik tarzı gibi konular olabilir.
Buradaki deneyiminiz üniversite seçiminizi etkiler mi?
Buse: Ben zaten bu konularda eğitim almak istiyorum. Burada yaptıklarımız seçimimi değiştirmiyor,
daha pekiştiriyor.
Derin: Benim de öyle.
Katıldığınız için teşekkürler, yine bekleriz...

GEZİ

TRABZON İZLENİMLERİ
Yazan Olgun Akbulut
Kuruluşu M.Ö. 4. yy’a kadar yayılan Trabzon, Miletos, Pers, Pontus, Roma, Bizans ve Komnenos Krallığı egemenliklerinde kaldıktan sonra, 1461’de Fatih
Sultan Mehmet tarafından ele geçirilerek Osmanlı
toprağı haline gelmiş. 1. Dünya Savaşı’nda yaklaşık iki
yıl Rus işgalini de yaşayan Trabzon, yaylaları, denizi
ve mutfağıyla tanınmasına rağmen bir tarihi açıkhava
müzesi niteliğinde.
Trabzon’a Educaturk Eğitim Fuarı’nda Kadir Has
Üniversitesi’ni temsilen gittik. Daha ilk dakikalardan
itibaren lise öğrencileri, veliler ve öğretmenler arasında Kadir Has isminin uyandırmış olduğu güvenin bizi
bir adım öne çıkarttığını hissettik. Gerek fuar alanında
gerekse ziyaret ettiğimiz okullarda ayrıcalıklı karşılandık.
Trabzon’da ziyaret ettiğimiz okulların çoğu kentin tarihiyle bütünleşmiş durumdaydı. İlkin bir dönem
öğrencisi olma fırsatını yakaladığım, 1890’da kurulmuş olan Trabzon Anadolu Lisesi (Kanuni Anadolu
Lisesi)’ni ziyaret ettik. Öğrenci ve öğretmelerle hukuk
eğitimi ve mesleği ve bilgisayar bilimleri üzerine söyleşi yaptık. Çıkışta lise ikinci sınıf öğrencilerinden birinin güncel anayasa paketi üzerine hukuki temelleri
sağlam, zor sorularıyla karşılaşmam bu okuldan üniversitemize öğrenci almak için çaba içine girmemiz
gerektiğini düşündürdü.
İkinci olarak 1887 tarihli Trabzon Lisesi’ni ziyaret
ettik. Anadolu lisesi statüsünde bir okuldu; ancak bu
yeni statü okulun tarihi isminin önüne geçmesin diye
isimde bir değişiklik yapılmamış. Bir önceki okul ile
sıkı bir rekabet içindeydiler. Kanuni Anadolu Lisesi’nin
yüksek giriş puanları, kent merkezinde ve denize nazır yerleşkesine karşı Trabzon Lisesi tepeden tırnağa
modernleştirilmiş ve teknolojik altyapı ile donatılmış
sınıflarını ve sayısız spor imkanlarını öne çıkarıyor.
Mütevelli heyet üyemiz Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer’in
adının okulun eski mezunlarından olması nedeniy-

Sumela Manastırı: Maçka ilçesi Altındere vadisine hakim sarp kayalıklar üzerinde Bizans İmparatoru
I. Theodosius zamanında (MÖ 375-395) Atina’dan gelen Barnabas ve Sophronios isimli iki rahip
tarafından kurulduğuna inanılmakta. 13. yüzyıldan beri şimdiki durumuyla varlığını sürdürmekte.
Trabzon kent merkezine yaklaşık 50 km mesafede.

le bir salona verildiğini görmek bizi ayrıca memnun
etti. Müdür Ömer Eyüboğlu’nun hayali okulun en
kısa sürede yatılı fen lisesi statüsüne geçmesi. Bizden
söylemesi, okulun yerleşkesi üniversite olmaya bile
müsait.
Kentin en büyük lisesi ise Yunus Emre Lisesi. 2500
kişilik mevcuduyla yine dev bir kurum ile karşılaştık.
Tecrübeli yönetim ve öğretmen kadrosu ve imkanlarını zorlayarak daha iyiye ulaşmak isteyen öğrencileriyle hoş sohbetler yaptık. Sorularıyla bizleri terleten
öğrencilerine bir nebze dünya perspektifi sunabildiysek ne mutlu.
Trabzon gezi planımıza aldığımız diğer bir okul
Yomra Fen Lisesi idi. Yomra Fen Lisesi öğrencileri
bize en çok ilgi gösterenler oldu. Fuar alanında sunduğumuz hediyeler sayesinde her bir Yomra Fen Lisesi
öğrencisinin evine, odasına, sınıfına Kadir Has Üniversitesi damgalı bir eşyanın girdiğini düşünüyorum.
Merhum Kadir Has Beyefendi’nin “Vatan borcumu ödüyorum” diyerek kurduğu üniversitemizin,
Anadolu’nun her yerindeki öğrenciye ulaşması için bu
türden etkinliklerin hayati önemde olduğunu düşünüyorum. Organizasyonda emeği geçenleri kutlarım.

Ataürk Köşkü: Soğuksu tepesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir bahçe içerisinde yer alan köşk, kentin
ileri gelenlerinden Konstantin Kapogiannidis için yapılmış (1903). I. Dünya savaşı işgali sırasında Rus
karargahı olarak kullanılmış (1916-1918). Cumhuriyetin ilanı ile hazineye geçmiş. Atatürk, Trabzon’a
yaptığı üç seyahatte de (1924, 1930, 1937) bu köşkte kalmış. Günümüzde müze olarak kullanılmakta.
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MİKRO FİNANS TÜRKİYE
İÇİN BİR FIRSAT
Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Serhan Oksay’ın yeni çıkan kitabı Mikro Finansman Modelinde
Sigortacılık adını taşıyor. Oksay’la kitabı hakkında görüştük.
Röportaj Rudi Yumurta
Kitabınızın ismi konusu hakkında fikir veriyorsa da biraz açabilir misiniz?
Bu kitabın aslında ilginç bir konusu var. Çoğu kişiye yabancı gelebilir; çünkü Türkiye’de bir kitap olarak
konu ilk defa ele alınıyor. Mikro finansmanın ürünlerinden biri olan mikro sigortacılığı inceledim. Mikro
finansman yoksulluğun giderilmesi için en önemli
araçlardan biri; ve son on yıl içinde bu konuda en
önemli girişim modeli. “Grameen Bank” sürecinde
Bangladeş’te ortaya çıktı. Aslında son derece basit bir
teknik. Yoksulların üretim sürecine girebilmesi için çok
küçük miktarda para veriyorsunuz ve bu kişiler ürettikleri malları pazara sunarak yoksuluk sınırını geçiyor.
Mikro krediye bağlı olarak gelişen bir de mikro sigorta sistemi var. Bu sistemle hem yoksulların tassaruf
yapması sağlanıyor hem de kredilerin geri ödenmesi
konusunda bir teminat yaratılmış oluyor. Ayrıca sağlık
konusunda da bir güvence yaratılıyor. Çalışan bireyler
sınırlı olduğu için çalışanın hastalanması ailenin hayati
birtakım sorunlarla başbaşa kalması anlamına geliyor.
Bu sistemin Türkiye’de tanınması ve gelişmesiyle ilgilenenlere, akademisyenlere, sigorta ve finansman şirketlerine bilgi vermek amacıyla hazırlanmış bir kitap.
Kitapta bu sistemi uygulayan ülkeler hakkında
bilgiler var mı?
Tabii, kitapta haritalar da var. Önemli bir unsur da
zaten haritalar. Tek tek dünyada hangi ülkede kaç kişiye uygulandığı yer alıyor.

Bu sistem sadece az gelişmiş ülkeleri hedefleyen bir sistem mi?
Hayır, gelişmiş ülkelerde de kullanılabiliyor. Bu ülkelerde yoksuluk yok değil. Mesela gelişmiş bir ülke
olarak ABD’ye bakarsak ülkeye kaçak giren, çalışmak
üzere ülkeye giren ve çok kötü şartlarda yaşamak zorunda kalan, Amerikanlaşamamış yığınla insan var.
Yoksulluk sadece Afrika’daki ülkelere özgü birşey değil. Her ülkede gözlemleyebileceğimiz bir durum.
Bu mikro finansman modeli Türkiye’de uygulanırsa başarı sağlanabilir mi?
Eğer bu sistem Türkiye’de kurumsal ve sistemli bir
şekilde uygulanırsa mutlaka sonuç alınır ve faydalı bir
uygulama olur.
Sizce kitabınızı kimler, neden okumalı?
Bu kitap öğrencilerden çok sektördekiler için yazılmış bir kitap. Türkiye’deki bankacılık ve sigorta sektörüne sadece düzenli bir gelir sahibi olanlara değil,
tüm insanlara kredi verilip sigortalanabileceğini anlatıyor. Bu yüzden mesleki yanı daha ağır basıyor; ama
yoksuluğun nasıl çözülebileceğini merak edenler de
okuyabilir.

Serhan Oksay

1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda on bir yıl görev yaptı. Özel sektörde bir süre yöneticilik yaptıktan sonra, 2001
krizinin patlamasıyla Kadir Has Üniversitesi’ne geçti ve o
tarihten beri öğretim üyesi olarak görev yapmakta.
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“BEN DE
SİZİN
GİBİ
BİR
ÖĞRENCİYİM”
Daha önce sektörde yürüttüğü genel yayın yönetmenliği, organizasyon koordinatörlüğü gibi görevlerde pek çok başarıya imza atmış, yeni genel sekreter
olarak kariyeri ve başarılarıyla bundan sonra üniversite gençliğine örnek teşkil edecek Fügen Çamlıdere ile bir söyleşi yaptık.
Röportaj Damla Karu

hadaki çalışmaları.

Sektörde kazandığınız pek çok başarının ardından sizi bir eğitim kurumunda çalışmaya yönlendiren ne oldu?
Bence Türkiye’deki eğitimin eksik yanı, teori ile
uygulamanın buluşmamış olması. Benim bu sektöre
yönelme sebebim ise söz konusu buluşmayı sağlama
gayretimden kaynaklanıyor.

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine neler söylemek istersiniz?
Aslında ben de sizin gibi öğrenciyim. Doktora tezi
çalışmalarıma halen devam ediyorum. Dolayısıyla
şunu söyleyebilirim: lisans ve ön lisans programları
eğitim yolunun başlangıcında atılmış adımlar. Eğitim
sonu gelmeyen uzun, zorlu ama bir o kadar da öğrenme hazzı ile dolu bir yol. Keyif alırken mümkün olduğunca çok şeyi öğrenmeye çalışmak herkesin hedefi
olmalı.

Kadir Has Üniversitesi’ni tercih etmenizin özel
bir nedeni oldu mu?
Bu soruyu bir önceki cevabımı referans göstererek
yanıtlayabilirim. Kadir Has Üniversitesi teori ile uygulamayı çok muntazam şekilde sekronize eden bir eğitim kurumu. Eğitimde bu noktayı öne çıkarması Kadir
Has Üniversitesi’ni tercih etme sebeplerimin başında
geliyor.
Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim sektörü içerisindeki bu başarısını neye bağlıyorsunuz?
Kadir Has Üniversitesi çok genç bir eğitim kurumu. Ancak, gerek mütevelli heyetinin gerekse rahmetli Kadir Has Beyefendi’nin eğitime gönül vermeleri ve
bu konudaki tecrübelerini ilk neden olarak sayabilirim.
İkinci neden olarak ise üniversitenin akademik kadro
gücünü gösterebilirim. Bu başarıdaki başka bir etmen
de kurumun yurtdışı eğitim bağlantıları ve sosyal sa-

Fügen Çamlıdere

1958’de İstanbul’da doğdu. Saint-Benoît Fransız Kız
Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun oldu. İşletme yüksek
lisansını aynı üniversitede tamamladı. İstanbul Ticaret
Odası’nda araştırma raportörlüğü, Dış Münasebetler ve
Fuarlar Şubesi şefliği, Uluslararası İlişkiler ve Fuarlar Şubesi müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 2007 tarihinde
genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptığı İTO’dan
emekli oldu. Daha önce genel sekreter yardımcısı olduğu
Kadir Has Üniversitesi’nde bu yıl itibariyle genel sekreter
olarak göreve başladı. Halen doktora tez çalışmasına devam ediyor.
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PUSULA’DAN HABERLER MART-NİSAN 2010
Haber Haluk Çakır
1 Mart 2010: İlaçları kayıt altına almak amacıyla 1 yıldır “Medula”
adlı bu sisteme geçmeye hazırlan Sosyal Güvenlik Kurumu,
sistemi yürürlüğe koydu. Ancak eczacılar sistemde ortaya çıkan arıza nedeniyle giriş yapamadı. Eczanelerde hayat durdu.
Hastalar ilacını alamadı.
2 Mart 2010: Yapımcı, senarist ve oyuncu Yılmaz Duru vefat etti.
Duru, bir dönem profesyonel dansçılık yapmasının ardından
1954 yılında oyunculuğa başlamıştı. “Ekmek Kavgası” adlı
filmle yönetmenliğe başlayan Yılmaz Duru, senaryo çalışmalarının yanı sıra 3 filmin de müziklerine imza attı.
3 Mart 2010: Eurovizyon şarkımız belli oldu. Norveç’in başkenti
Oslo’da 25-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 55.
Eurovizyon Şarkı Yarışması’nda, Manga grubu Türkiye’yi ‘’We
Could Be The Same - (Aynı Olabiliriz)’’ adlı şarkıyla temsil edecek.
4 Mart 2010: Türkiye’nin tüm uyarılarına karşın, ABD Temsilciler
Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, “Ermeni Soykırımı”nın tanınmasını öngören 252 sayılı karar tasarısını kabul etti. Komitede
yapılan oylamada tasarı, 22 oya karşı 23 oyla geçti.
5 Mart 2010: AİHM, KKTC’de mülkiyet meselelerini ele almak için
kurulu olan tanzim komisyonlarının “etkin bir iç hukuk yolu”
olduğuna hükmetti. Böylelikle, artık Kıbrıslı Rumlar, Türk
kesiminde kalan mallarıyla ilgili davaları AİHM’e taşıyamayacaklar.
6 Mart 2010: Diyarbakırspor-Bursaspor mücadelesi ilk dakikadan
itibaren büyük bir gerginliklere sahne oldu. Hakem sahaya
atılan maddelere ancak 17 dakika dayanabildi. Maç tatil edildi. Daha sonra Federasyon’un aldığı kararla Diyarbakırspor
hükmen malup sayıldı.
7 Mart 2010: Mobil iletişimde devrim yapıldı. Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia ile internet şirketi Skype’ın duyurdukları
yeni ortaklık, cep telefonlarında ücretsiz ve sınırsız görüşme
dönemini başlattı.
8 Mart 2010: Elazığ’da 6.0 büyüklüğünde bir
deprem meydana geldi. 51 kişi hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı. Onlarca hayvan telef oldu. Çarpık yapılaşma ve kerpiç evler, can
kaybının yüksek olmasında etkili oldu.
9 Mart 2010: Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’a Kral Faysal Vakfı tarafından verilen
‘’Kral Faysal Uluslararası Ödülü’’ verildi. Başbakan Erdoğan, “nefes alıp verdiğim sürece
bu ödülü gururla taşıyacağım” diye konuştu.

10 Mart 2010: Ankara Gölbaşı’nda durdurulan bir kamyonda çok
sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Kamyonun
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait mühimmat sevkiyatı yapan
bir araç olduğu ortaya çıktı.
11 Mart 2010: Cumhuriyet Gazetesi
karikatüristi Turhan Selçuk, 88
yaşında İstanbul’da vefat etti.
Türk mizahının önde gelen isimlerinden olan Selçuk, Yeni İstanbul, Yeni Gazete, Akşam, Milliyet,
Cumhuriyet gazetelerinde ve
Akis, Yön, Devrim, Toplum, vb.
dergilerde çizdi. 1957’de Milliyet’te çizmeye başladığı Abdülcanbaz dizisi büyük ilgi gördü.
12 Mart 2010: İflasıyla küresel ekonomik krizi de tetikleyen Lehman Brothers’ın oyunlar oynayarak piyasaları etkilediği ortaya çıktı. Birçok üst düzey yöneticinin, yatırımcıları ve kredi
derecelendirme kuruluşlarını yanıltmaya yönelik açıklamalar
yaptıkları ve kâr rakamlarını şişirmek için “muhasebe hilelerine” başvurdukları belirtildi.
13 Mart 2010: Fransa’da Bordeaux Aquitaine Müzesi’nde açılacak
‘Anadolu medeniyetleri’ isimli sergi ile ilgili katalogdaki 3
antik harita üzerine yazılan ‘Kurdistan’ ve ‘Ararat’ ibarelerine
Paris Türkiye Büyükelçiliği itiraz etti. 2000 kataloğun düzeltilmesinin ardından sergi ziyaretçilere açıldı.
14 Mart 2010: NATO, erkek egemen yapısını değiştirerek daha
fazla kadınla çalışma kararı aldı. Yeni açılımla birlikte Türk
kadınları da “barış için” NATO’da görev alacak.
15 Mart 2010: Dünyanın en kısa adamı öldü. 21 yaşındaki Çinli Hi
Ping Ping, Roma’da hayatını kaybetti. Kemik hastalığı nedeniyle gelişemeyen ve uzamayan Hi, 74,61 cm boyundaydı. Hi,
Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın en kısa adamı” olarak
girmişti.
16 Mart 2010: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni tasarıları
nedeniyle yaşanan krizin Ermenistan’a zarar vereceğini belirterek, Türkiye’de kaçak yaşayan 100 bin Ermeni’yi sınır dışı
edebileceklerini söyledi.
17 Mart 2010: YÖK, üniversiteye giriş sınavına ilişkin yeni katsayı oranlarını açıkladı. Öğrencilerin yerleştirme puanlarının
hesaplanmasına esas olacak oranlar; alan içi 0.15, alan dışı
0.12 olarak belirlendi.
18 Mart 2010: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı kabul edildi. “Sağlıkta dönüşüm”
programı çerçevesinde hazırlanan Kamu Hastane Birlikleri
Yasa Tasarısı’yla devlet hastanelerinin sayısı yarı yarıya azala-
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cak. Başhekimler sadece tıbbi konularda söz sahibi olacak.
19 Mart 2010: Türkiye’nin üretim ortağı olduğu “hayalet uçak”
olarak adlandırılan F-35 savaş uçağının B Şimşek II serisi ilk
test uçuşunu yaptı. F-35 Şimşek II ilk kısa kalkış ve dikey iniş
testini başarıyla gerçekleştirdi.
20 Mart 2010: Ermenistan’da muhalefetteki Taşnaksütyun partisinin meclis grup başkanı Vahan Hovanasyan, Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçak Ermeni göçmenlere ilgili sözlerine tepki göstererek, Türkiye’de yaşayan Ermenilere “Geri
dönün” çağrısı yaptı.
21 Mart 2010: Şiirin “Altın Portakal”ı sahibini buldu. Altın Portakal
Şiir Ödülü’nün 14’üncüsüne, “Myndos Geçişi” adlı kitabı ile
Şair Emirhan Oğuz layık görüldü.
22 Mart 2010: Galatasaray Kulübü eski başkanı Özhan Canaydın
hayata veda etti. Türkiye’de hemen her sporseverin sevgisi
kazanan Canaydın’ın ölümü, Galatasaray camiasını ve Türk
futbol dünyasını yasa boğdu.
23 Mart 2010: Dünyanın en zeki adamı olarak kabul edilen Rus
matematikçi Doktor Grigory Perelman, matematikte imkansız
sayılan bir problemi çözdü. Perelman,“ihtiyacım olan her şeyim var” diyerek, problemi çözene verilecek 1 milyon dolarlık
ödülü reddetti.
24 Mart 2010: TÜRSAK Vakfı tarafından düzenlenen “3. Yeşilçam
Ödülleri” sahiplerini buldu. En İyi Film Ödülü’nü “Nefes: Vatan
Sağ Olsun” aldı. En İyi Yönetmen ise “Hayat Var” filmi ile Reha
Erdem seçildi.
25 Mart 2010: ABD’nin Utah eyaletinde, 185 milyon yıl önce yaşamış, daha önce bilinmeyen bir otçul dinozor türünün fosili
bulundu. Dinozorun boynunun uzun olduğu, kalçalarından
itibaren boynunun bir metreye ulaştığı, uzunluğunun ise 3 ile
4 buçuk metre olduğu belirtildi.
26 Mart 2010: ABD ile Rusya arasında nükleer silahların indirimi
anlaşması START’ı yenileme konusunda anlaştı. Anlaşmaya
göre, taraflar nükleer başlıklarını dörtte bir oranında azaltmayı kabul etti.
27 Mart 2010: Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı nihai sonuçlara göre, eski Başbakan İyad Allavi’nin lideri
olduğu Irakiye Koalisyonu, 91 sandalye elde ederek genel
seçimlerin galibi oldu. Irak Başbakanı Nuri El Maliki ise 89
sandalyede kaldı.
28 Mart 2010: Yönetmen Yeşim Ustaoğlu, 9. Boston Türk Film
ve Müzik Festivali’nde “Türk Sinemasında Mükemmelik
Ödülü”ne layık görüldü.
29 Mart 2010: Rusya’nın başkenti Moskova’da metro sisteminde
düzenlenen çifte saldırıda 38 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 64 kişinin yaralandığı patlamaların “Kara Dullar” olarak
bilinen kadın intihar bombacıları tarafından düzenlendiğini
bildirdi.

30 Mart 2010: İsrail’de yaklaşık 20 bin genç üzerinde yapılan araştırmada, sigara içenlerin IQ’larının içmeyenlere oranla daha
düşük olduğu berilendi. Araştırmaya göre, kişi ne kadar çok
sigara içerse IQ’su o kadar düşüyor.
31 Mart 2010: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Almanya’da Türk
okulları” açılsın önerisine Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder’den destek geldi. Schröder Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ortaya attığı “imtiyazlı ortaklık” kavramının da siyasi
literatürden çıkarılması gerektiğini söyledi.
1 Nisan 2010: Balyoz Soruşturması kapsamında tutuklanan 1.
Ordu eski komutanı, emekli Orgeneral Çetin Doğan tahliye
edildi. Tahliye edilen emekli Orgeneral Çetin Doğan Silivri
Cezaevi’nden ayrıldı.
2 Nisan 2010: Görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, görme engelliler hız rekorunu kırdı. Şentürk’ün rekor sürüşü sırasında en
yüksek hızı 303.62 kilometreye, ortalama hızı ise 292.89
kilometreye ulaştı. Yeni rekorun sahibi olan Şentürk, gözyaşlarına hakim olamadı.
3 Nisan 2010: Ukrayna’nın Harkov bölgesindeki bir yerel belediye
meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili daha
önce kabul ettiği kararını iptal etti. Ukrayna’da alınan bu iptal
kararı, dünyada 1915 olaylarıyla ilgili ilk iptal örneği oldu.
4 Nisan 2010: Arapça yayın yapacak TRT El Türkiye Kanalı açıldı.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki
açılış töreninde davetlileri ve televizyon başındakileri Arapça
ve Türkçe selamlayarak konuşmasına başladı.
5 Nisan 2010: 22 Avrupa Birliği ülkesi ile Norveç, İzlanda ve
İsviçre’ye seyahat etmenin mümkün olduğu Schengen vizesi
uygulamasında, yeni düzenleme ile vize işlemlerine standart
getirildi. Yeni düzenleme sayesinde turistler ve öğrencilerin
yapacağı üç aya kadar olan kısa süreli Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanacak.
6 Nisan 2010: Belarus’ta, 40 ülkeden 200 haltercinin katılımıyla
gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 62 kiloda
Erol Bilgin, koparmada kaldırdığı 139 kiloyla Avrupa Şampiyonu oldu.
7 Nisan 2010: Euro, son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euronun yılbaşından bu yanaki değer kaybı ise yüzde 6.8 olarak
kaydedildi. Euro geçtiğimiz yılı 2.15 TL seviyesinden tamamlamıştı.
8 Nisan 2010: İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, İran’a yönelik olası bir ABD saldırısında bu ülkenin
bölgedeki askerlerinin hiçbirinin vatanlarına sağ dönemeyeceğini iddia etti.
9 Nisan 2010: Nükleer silah indirimine tarihi imzalar imzalar atıldı. Soğuk Savaş sonrası ilk nükleer silah indirimi anlaşması
ABD Başkanı Obama ve Rus mevkidaşı Medvedev tarafından
Prag’ta imzalandı.
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10 Nisan 2010: Polonya Devlet Başkanı Leh Kaçinski’nin uçağı
Rusya’nın batısındaki Smolensk havaalanına iniş sırasında
yere çakıldı. Kazada, Kaçinski de dahil olmak üzere çoğu üst
düzey devlet görevlisi olan 97 kişi hayatını kaybetti.
11 Nisan 2010: Katolik Kilisesi’nde peş peşe patlak veren sübyancı skandalları Papa 16’ncı Benedikt’i zor durumda bıraktı.
Benedikt’in Papa olmadan önce pedofili bir din adamının
aforoz edilmesine karşı çıktığı öne sürüldü. İtalyan Libero Gazetesi ise “Papa sonunda kovulacak” dedi.
12 Nisan 2010: İkinci hamile erkek de doğurdu. ABD’nin California
Eyaleti’nde yaşayan dünyanın ikinci “hamile erkeği” 30 yaşındaki Scott Moore , bebeği Miles’ı dünyaya getirdi.
13 Nisan 2010: Nükleer Güvenlik Zirvesi Washington’da başladı.
Açılış konuşmasını ABD Başkanı Barack Obama yaptı. Obama, nükleer materyallerin güvenliği konusunda “artık konuşma değil icraat zamanı olduğunu” söyledi.
14 Nisan 2010: Hamas, İsrail ablukası altındaki Gazze’de yaşamsal
ürünlerin sağlandığı kaçak tünellerin kapatılması emrini verdi. Gazze’deki ekonomik yaşamın can damarı olan tüneller,
Hamas’ın kontrolu altında işletiliyordu.
15 Nisan 2010: Kırgızistan’ın devrik lideri Kurmanbek Bakiyev
ülkesini terk ederek Kazakistan’a kaçtı. Kırgızistan’da 84 kişinin öldüğü olayların ardından kurulan geçici hükümet, görevinden ayrılmasını talep ettiği Bakiyev’i ülkeyi terk etmeye
çağırıyordu.
16 Nisan 2010: İzlanda’da patlayan yanardağ Avrupa
genelinde hava trafiğini felç etti. Ortaya çıkan kül
bulutu sebebiyle binlerce uçuş iptal oldu. Avrupa’da
ve Türkiye’de binlerce yolcu havalanlarında mahsur
kaldı.

21 Nisan 2010: Meksika
Körfezi’nin
ABD
kıyılarına yakın kesiminde yer alan bir
petrol platformunda
patlamada meydana geldi. Patlama
körfezde büyük bir
çevre felaketine neden oldu.
22 Nisan 2010: Astronomlar bir hayallerini daha gerçekleştirdi.
Samanyolu Galaksi’sinin en esrarengiz ve büyüleyici köşelerinden biri olan Kedi Pençesi Nebulası’nın en son hali görüntülendi.
23 Nisan 2010: İspanya’da geçirdiği bir travmaya bağlı olarak yutkunmak, nefes almak ve konuşmakta güçlük çeken genç bir
hastaya tam yüzlü nakli yapıldı. Barcelona’daki Vall d’Hebron
Hastanesi, bu ameliyatın dünyadaki ilk tam yüz nakli olduğunu açıkladı.
24 Nisan 2010: ABD Başkanı Barack Obama bu yıl da geçen yıl
olduğu gibi “soykırım” kelimesini kullanmaktan kaçınarak
1915 olaylarını “ Büyük Felaket” olarak tanımladı. ABD Başkanı 24 Nisan açıklamasında “1915 olaylarında Ermenileri
kurtaran Türkler”den bahsetti.
25 Nisan 2010: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, kanser tedavisi gördüğü ABD’de hayatını kaybetti. Özdemir Özok,
evli ve iki çocuk babasıydı.
26 Nisan 2010: Rusya, Kırgızistan’daki yeni yönetimi ilk somut desteğini verdi. Kırgız eski içişleri bakanı, Moskova’da ortak bir
operasyonla tutuklanarak, Bişkek’e gönderildi.

17 Nisan 2010: İtalya’nın Lecce kentinde düzenlenen
11’inci Avrupa Film Festivali’nin “Avrupa Sinemasının Baş Kahramanları” adlı bölümü, yönetmenoyuncu Yılmaz Güney’e adandı.

27 Nisan 2010: Ağrı Dağı’nda araştırma yapan Türk ve Hong Konglu araştırmacılar Nuh’un Gemisi’ni bulduklarını hatta içine girdiklerini öne sürdü. Basın toplantısı düzenleyen grup, Nuh’un
Gemisi’ne ait olduğunu söyledikleri ip, tahta parçası ve çivileri
de dünyaya gösterdi.

18 Nisan 2010: NASA STEREO uzay aracı son 15 yılın en büyük
Güneş patlamasını kaydetti. Alev topu haline gelen Güneş’in
yüzeyindeki patlama net şekilde görüntülendi. NASA yeni
görüntülerin bugüne kadar elde ettikleri görüntülerden “çok
daha etkileyici” olduğunu açıkladı.

28 Nisan 2010: ABD’nin California eyaletindeki Loma Linda
Üniversitesi’nde yapılan araştırma, gülmenin vücudu spor
yapmış gibi çalıştırdığını gösterdi. Araştırmaya göre, Kahkaha
atmak morali düzeltiyor, stres hormonlarını azaltıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

19 Nisan 2010: Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde, Türk kökenli politikacı Aygül Özkan Sosyal İşler Bakanlığı görevine
getirildi. Aygül Özkan, Almanya’da bir bakanlık görevine getirilen ilk Türk kökenli politikacı oldu.

29 Nisan 2010: Kanada meclisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan kökenli vatandaşlarına “yabancı düşman” muamelesi
yaptığı için yaklaşık 1.5 buçuk milyon azınlık vatandaşından
özür diledi.

20 Nisan 2010: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un hazırlayarak
Kongre’ye gönderdiği bir raporda, İran’ın 2015 yılına kadar
kıtalararası füze üretme kapasitesine ulaşarak ABD’yi vurabileceği iddia edildi.

30 Nisan 2010: Kıbrıs Rum kesiminde yapılan bir ankette, Rumların
yüzde 70’inin Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla yürütülen
müzakerelerin sonuç getireceğine inanmadığı ortaya çıktı.
Yüzde 65’inin ise Kıbrıslı Türklerle birlikte yaşamayı istemediği açıklandı.

RÖPORTAJ

...ORTAKÖY CAMİİSİ, AYASOFYA,
SULTANAHMET, TOPKAPI VE GERİ
KALANLAR... ‘TANRIM!’ DEDİM,
İŞTE OLMAK İSTEDİĞİM YER...
Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Melvin A. Kenne
ile Türkiye’ye geliş hikayesi, İstanbul hakkındaki düşünceleri, yeni kitabı ve
şiirleri hakkında keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
Röportaj Sena Güngör / Sema Yazgan
Bildiğimiz kadarıyla onbeş yıldan fazla bir süredir Türkiye’de yaşıyorsunuz.
Tam olarak 17 yıldır burada yaşıyorum.
Neden İstanbul? Burada yaşamak istemenizin
nedenini öğrenebilir miyiz?
Neden burada, bu kadar uzun süre kaldım? Buraya neden geldim? Evet, buraya geldim, çünkü Austin
Teksas’ta yaşıyordum. O kentte 14 yıl yaşadım ve artık orada yaşamaya devam etmek istemedim. Çünkü
Austin, Amerika’nın bir tür software başkenti olmaya
başlıyordu ve fiyatlar günden güne artıyordu. Zaten
Amerika’da yaşamaktan artık sıkılmaya da başlamıştım. Bazen, yaşadığınız yer sizi sıkar.
Uzunca bir süredir, Amerika dışında bir yerde, bir
süre yaşamak istiyordum. Ancak, nereye gitmek istediğimi bilmiyordum. Bir gün gazete okuyordum, -bilir-

siniz bu internetten önceki zamanlardı, yani internet
vardı ama, şimdiki kadar yaygın değildi- her neyse,
işte öylesine bir günde göz attığım bir gazetede minicik, araya sıkışmış bir ilana rastladım, şöyle yazıyordu:
“Yurtdışında çalışacak İngilizce öğretmeni aranıyor.”
Şöyle düşündüm; “Hey Allah’ım, bu muhakkak Suudi
Arabistan’dır, Suudi Arabistan’a gitmek istemem” ama
yine de numarayı aradım ve hangi ülke olduğunu sordum, “Türkiye” dediler, “Aha” dedim, bu iyiydi... Çünkü, dünyanın birçok yerini dolaşmış ama, Türkiye’ye
hiç gitmemiştim. Bana, görüşmeye gitmem için bir
randevu verdiler.
Oraya gittiğimde, Türkiye’nin neresine gitmem
gerektiğini sordum, “İstanbul” dediler ve o zaman
“Ahh” dedim kendi kendime. Her zaman İstanbul’a
gitmek istemişimdir. Orası hakkında arkadaşlarımdan inanılmaz güzellikte şeyler duymuşluğum vardı.
“Wow” dedim, “Bu iş tam benlik.”
Görüşmem çok iyi geçmişti, ancak bana geri dön-
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mediler. Artık umudumu kesmiştim, çünkü aradan beş
ay geçmişti. Dedim ki “Lanet olsun, işi alamadım”. Ve
Austin Community Collage’de çalışmaya başladım.
Güz dönemi derslerine birbuçuk aydır devam ediyordum. Bu arada artık beklemediğim telefon geldi ve
Istanbul’a hâlâ gitmek isteyip istemediğimi sordular.
Dönemin tam ortasındaydım. İşimi öylece bırakamazdım. Üç farklı derse giriyordum ve çok yoğun bir
çalışma tempom vardı. Yanlış zamandı anlayacağınız.
“Düşünebilir miyim?” diye sordum, “Olur, düşünün
ama, bizi yarın aramalısınız. Eğer gitmeye karar verirseniz, dokuz gün sonra yola çıkmanız gerek. Gelecek
cumartesi gidip, hemen pazartesi günü derslere başlayacaksınız” dediler. Ertesi gün aradım ve işi kabul
ettiğimi söyledim. Sonraki gün herşey çığırından çıktı.
Çünkü arabamı satmalıydım, mobilyalı bir evim ve bir
kedim vardı. Deli gibi oradan oraya koşturmam gerekiyordu. 25 pound kilo kaybettim.
Cumartesi günü Türkiye’ye vardım ve Koç
Üniversitesi’nden bir koordinatör beni havaalanından
aldı. Adı Serhat Güvenç. Beni alandan saat 9’da alıp,
bir apartman dairesine götürdü ve “Kalacağın yer
burası. Sabah gelip seni Ortaköy’e götüreceğim ve
öğretmen arkadaşlarınla tanışacaksın” dedi. Yorgunluktan ölüyordum ve jet-lag’im vardı.
Ertesi gün öğleyin gelip, beni aldı ve Ortaköy’e
gittik. Hava harikaydı ve Ortaköy muhteşemdi. Orada
Boğaza karşı öylece dikildim. Ortaköy Camisi, Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı ve geri kalanlar... “Tanrım!”
dedim, işte bu, işte olmak istediğim yer... Nasıl oldu
da buradayım, ne iyi ettim de geldim. Buraya gelmeyi
hak edecek kadar iyi ne yapmış olabilirim? “Bayıldım
buraya” dedim. Ve sonra dönem boyunca jet-lag’den
kurtulamadım. Buraya geliş hikayem bu...
Ve bir daha geri kesin dönüş yapmadınız.
Evet dönmedim. Altı sene Koç’taydım, üç sene
hazırlıktaydım, üç sene iletişimde... Yaratıcı yazılar,
edebiyat, seçmeli dersler, birinci sınıf öğrencilerinin
kampları, kompozisyon kursları ve çok yoğundu her
şey. Ben de çok yoruldum orada çalışmaktan ve bir yıl
izin kullanmak istedim. Ve bir yıl ara verdim. Onlara
da, “Gelebilirim de, geri dönmeyebilirim de” dedim.
Dr. Endres’i tanıyordum. Dr. Endres de
Auston’dandı aynı zamanda. Başkent Üniversitesi’nde
çalışıyordu, Ankara’da. O da benimle aynı yılda gelmişti buraya. 1993 yılında Boğaziçi’nde fullbright
hocasıydı. Sanırım iki yıl kadar sonra Ankara’ya gitti, Başkent Üniversitesi’ne. Ve sonra bu departmanın
başkanı oldu. 1999’du sanırım ve bana, aralarına katılır mıyım diye sordu. Ben de kabul ettim. Üç kişiydik;
Cliff hoca, Selhan hanım ve ben. Onlar 1999’da başladı, ben de 2000’de. Ve departman böylelikle kuruldu.
Hayatınınızın devamını burada mı sürdüreceksiniz?
Bilmiyorum... Gerçekten bilmiyorum. Bunu düşüneceğim. Türkiye’de ölmek... Türkiye’de yaşamayı

seviyorum, ama hayatımı burada sonlandırır mıyım,
böyle mi olmalı, bilmiyorum. Gidişata göre bakacağım.
Duyduğumuza göre Türkiye’yi dolaşmışsınız.
Evet, Türkiye’yi dolaştım.. Hem de çok. Çok şanslıydım bir de. Burada kalmamın bir diğer nedeni de,
birbirinden güzel insanlarla tanışmam. Türkler, yabancılar, herkes. Saliha Peker benim yakın arkadaşım,
birlikte çeviri yapıyoruz.
Şair John Ash, o 1996’da geldi, o beni davetlere,
vesairelere hep çağırır. Yapı Kredi’de çalışıyordu o
zamanlar. Ve ona Türkiye hakkında bir kitap yazması
için teklif geldi. O, gezi yazarıydı. Onlar için bir kitap
yazmasını istediler. Bunu yaptı. Üç yıl çalıştı bunun
için, “Turkey the Other Guide”. Bütün Türkiye’yi dolaştı, Türkiye’nin bilinmeyen arkeolojik taraflarıyla ilgili. John gezileri çok severdi ve bu kitabı yazması için
bu gerekliydi. Ancak araba kullanamıyordu. Arabayı
ben kullandım. Birlikte gittik o muhteşem arkeolojik
yerleri ve bütün Batı’yı gezmiş olduk. Bunu üç yılda
yaptık. Ben burada çalışıyordum. Yaz tatilleri sömestrde vesaire bu işi yapıyorduk. Ülkenin bir çok yerini
gördüm.
Yeni kitabınız?
Evet. O zaman size bu kitabın küçük hikayesini
anlatayım. Bu, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir çeviri işi
olarak başladı. Saliha Peker ve ben, şiir çevirisi yapıyorduk. Tabii bu arada roman çevirilerimiz de vardı.
Çeviri programında master projesini tamamlakta olan
İpek Salihaoğlu isimli bir öğrencisi vardı. Saliha, ona
böyle bir işte olup olamayacağını sordu. Benim şiirlerimi çevirip çeviremeyeceğini sordu. O da “Evet “
cevabını verdi. Ardından da, master bitirme projesi
olarak, benim şiirlerimi çevirmeye başladı. O, çevirmeye devam ederken, bu kitabı çıkarmanın ilginç olacağını düşündük. Yapı Kredi’ye önce İpek gitti, sonra
birlikte gittik.
İpek, orada Enis Batur’la konuştu. Enis Batur Yapı
Kredi’de editördü. Kendisine projenin taslağını verdi.
12 şiir ve çevirisi gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla... O da, “Evet, hadi yapalım” dedi. Yıl 2003’tü. Uzun
zaman önceydi. Bir fotoğrafçı yolladılar işler için. Dergileri için benim profilimi hazırlamak amacıyla röportajlar yaptılar. Bu bir ön hazırlıktı.
Koç Bankası, Yapı Kredi’yle birleşti ve bu, her şeyi
değiştirdi. Bazı editöryel şeyleri iptal ettiler ve Enis
Batur gitmek istedi. Ben, pek bir şey anlamadım. Politik şeylerdi. Enis Batur gitti. Ben de Güven Turan’la
konuştum. Onu da tanıyordum. Her şey birbirine karıştı, bir sürü karışıklar oldu ve benden zaman istediler.
2003’tü ve üç yıl bekledik...
Ben, tekrar kendileriyle konuştum, “Evet, kitabı
çıkarabiliriz” dediler. O zaman zarfında İpek hiçbir çeviri yapmadı. Sadece yarısı kadar bir şey hazırdı. Yeniden çevirmeye başladı. Çok detaya girmek istemiyorum ama, kontratla ilgi problemler falan oldu, finansal

SÖYLEŞİ
şeyler. Bu da zaman kaybına neden oldu. 2009’du
her şey hazır olduğunda. 2009’un sonunda çıkarmayı planlıyorlardı. Biraz daha ertelendi tahmin ettiğiniz
gibi. 2010 şubat ayı gibi de çıktı sonunda. Ve kitabın
hikayesi yedi yıl...
Çok güzel bir kitap ve bazı şiirler var gerçekten
çok güzel ve özel. Çeviri hakkında ne düşünüyorsunuz peki?
Her çeviri güzel olamaz, tabii ki şiirle aynı olamaz.
Çeviri, zor bir iş.
“The day I died” şiiriniz, gerçekten çok ilginç.
Ölümünüz ardından yazılmış gibi gerçekten.
Bunun ve diğer şiirleriniz hakkında konuşmak
isteriz. Gerçekten zor şiirleriniz; anlamlı ve derin ve sanki bitmiyorlarmış gibi.
Öyle mi gerçekten? Buna şaşırdım. Çünkü bana
göre hepsi basit. Bunlar, böyle yorumlar gerçekten
beni sevindirdi... Böyle düşünmenize teşekkür ederim.
Böyle bulmanız... Sevindirdi beni.
Galata... Sanıyoruz ki orada oturuyorsunuz ve
orayı çok seviyorsunuz.
11 yıldır orada oturuyorum. Ve orayı çok seviyorum. Galata benim yerim.
Sormak istediğim bir şey daha var. Bunu soruyorum çünkü ben de şiir yazıyorum; şiir yazmak
için belli bir zaman dilimi, ya da ortam filan mı
lazım? İlham geliyor yazıyorsunuz ve o gidince
öylece geri gelmesini mi bekliyorsunuz, yoksa
öylece oturup yazıyor musunuz?
Ben yaklaşık 43 yıldır günlük tutuyorum. Her gün
bir şeyler yazıyorum ve şu anda bir kitaplığın birkaç
rafını dolduracak kadar günlük defterim birikti. Şiirde
de yaptığım aşağı yukarı bu. Oturup bir şeyler yazıyorum, aklıma gelen herhangi bir şey olabiliyor bu.
Şiirlerim de bu şekilde ortaya çıkıyor.
Aslına bakarsanız şimdi de şu günlükler ilginç
gelmeye başladı.
Korkarım kimse günlüklerimi görmeyecek.
Neden yayınlatmayı düşünmeyesiniz... En azından bir kısmını...
Bir kısmını yayınlamak ilginç bir fikir olabilir, ama
ben günlüğü yayınlanacak kadar ünlü biri değilim,
bunun için çok tanınıyor olmanız gerekiyor. Kaldı ki
günlüklerim çok çok özeldir, bir bakıma özel hayatım
gibiler. Şiirlerim kamuya açık, ama günlüklerim özel.
Sanırım genellikle de böyledir.
Haklısınız.
Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz, çok
keyifliydi.
Ben teşekkür ederim.

ERDİL YAŞAROĞLU
VE UFUK TARHAN
SOSYAL MEDYAYI
TARTIŞTI
Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve Fütürist Ufuk Tarhan,
Sosyal Medyanın Geleceği başlıklı söyleşide Kadir
Has Üniversitesi öğrencileri ile buluştu.
Yaratıcı WEB sayfaları ve eğlenceli fotoğraflarla zenginleşen sohbet sırasında Erdil Yaşaroğlu ve Ufuk Tarhan,
internetle ilgili anılarını ve görüşlerini öğrencilerle paylaştı. Gelecekte en önemli şeyin meslekler değil, beceri
olacağını vurgulayan Ufuk Tarhan, öğrencilerin meslek
takıntısını bir kenara bırakmaları ve bugünkü tanımlanmış meslek ve alan formatından kurtulmaları gerektiğini
belirtti. Gelecekte mesleklerin teknoloji tarafından, becerinin ise insanlar tarafından uygulanabilir hale geleceğini
söyleyen Tarhan,
“En önemli şey
beceri, yüksek
farkındalık ve kendini bilmek. Sosyal
medya sizlere yeni
meslek alanları
yaratmak, kendi
işinizi kurmak ve
kalabalığın arasından sıyrılmak
konularında yardımcı olur. Daha
çok kişiye ulaşmak ve kendini
anlatmak için bir
seçenek sunar”
dedi. Türk insanın
çok fazla sosyal
medya kullanımını
tembelliğe, belli
kesimlerin baskı
altında olmasına
ve insanların birarada olabileceği
sosyal ortamların
azlığına bağlayan Tarhan, bu mecranın onlara, kendini
çekinmeden ifade etme yolu açtığını da belirtti.
Erdil Yaşaroğlu ise kendi sosyal medya deneyimlerini esprili bir şekilde öğrencilerle paylaşarak onların
sorularını yanıtladı. Sosyal medyada insanların artık çok
kolay bir şekilde yaptıkları iyi işleri, çok geniş kitlelere duyurabildiğini ve ünlü olabildiklerini kaydeden Yaşaroğlu,
önemli olanın bunun sürdürülebilir ve bir amaca yönelik
olması gerektiğini vurguladı.
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Ayşe Hümeyra Bilge
Lisansını Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde,
Yüksek Lisansını
State University of
New York’da ve doktorasını university of
Minnesota’da tamamladı. Doçentlik ve Profesörlüğü İstanbul Teknik
Üniversitesi’nden aldı.

Roberley Ann Bell
Lisansını Instituto Allende, Yüksek Lisansını
University of Massachusetts at Amherst’de
tamamladı. Doçentliğini
Tyler School of Art,
Profesörlüğünü ise
State University of New
York’dan aldı.

Mehmet Rıfat Tınç
Lisansını, Yüksek
Lisansını ve Doktorasını University of
Strasbourg III’da
tamamladı.Yardımcı
Doçentliğini Kadir Has
Üniversitesi’nden aldı.

Nur Balkır Kuru
Lisansını Dokuz Eylül
Üniversitesi, Yüksek
Lisansını University of
Newcastle Upon Tyne,
Doktorasını University
of North Texas’da
tamamladı.Yardımcı
Doçenntliğini Kadir Has
Üniversitesi’nden aldı.

Tuğba Arzu Özal
Lisansını Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde,
Yüksek Lisansını Bilkent Üniversitesi’nde,
Doktorasını ise Mainz
Johannes Gutenberg
Üniversitesi’nde tamamladı.
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