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Khas Uluslararası 
İlişkiler ve Avrupa 
Çalışmaları Merkezi 
(CIES) tarafından 
düzenlenen “Ukrayna 
Krizi ve Krizin Türkiye’ye 
Etkileri” adlı panele Kadir 
Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aydın, 
Kadir Has Üniversitesi 
öğretim üyeleri Doç. Dr. 

İstanbul  Haliç Yat Limanı ve Kompleksi 
Projesi, 6 Asırlık Tarihi Değeri Korumalı
559 yıllık ömrüyle dünyanın çalışır durumdaki en eski tersanesi olma özelliğini taşıyan 
Haliç Tersanesi İstanbul’un tarihi, arkeolojik, endüstriyel, kültürel, mimari bir mirası. 

Sembol Uluslararası Yatırım, Ekopark Turizm ve 
Fine Otelcilik Girişim Grubu konsorsiyumu en 
yüksek teklifi (1 milyar 346 milyon lira) vererek 

ihaleyi Temmuz 2013’te kazanmıştı.

Kasımpaşa’dan Hasköy 
yönüne doğru Haliç Camialtı 
ve Taşkışla Tersaneleri’ni 
kapsayan Haliç Tersaneleri 
yerini yat limanı ve 
kompleksine bırakacak. 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı’nca 
gerçekleştirilen İstanbul 
Haliç Yat Limanı ve 
Kompleksi Projesi içeriğinde 
70 yat kapasiteli iki yat 
limanı, 400 oda kapasiteli beş 
yıldızlı iki otel, dükkânlar, 

restoranlar, kongre ve 
kültür merkezi, sinema ve 
eğlence tesisi, bin kişilik 
cami ve otoparkı kapsıyor. 
Kadir Has Üniversitesi eski 
öğretim üyesi sanat tarihçisi, 
Süleyman Faruk Göncüoğlu 
“Haliç Tersanesi bölgesine 
tarih ile ilgili bir kültür 
merkezi yapılabilir, dünyada 
bu tarz örnekler var. Ancak 
bölgenin önemi açısından 
dikkat edilmesi gerekiyor” 
diyor.                Devamı sayfa 2’de

Türkiye’nin eğitim 
gönüllüsü merhum Kadir 
Has’ın adına verilen 
“Kadir Has Ödülleri” 
sahiplerini buldu. 

10. Kadir Has Ödülleri 
iki büyük bilim adamına 
verildi. Bu yıl “Bilim, 
Teknoloji ve İnovasyon” 
alanında verilen “Üstün 
Başarı Ödülü”nün 
sahibi, Hacettepe Tıp 
Fakültesi’nden Prof. Dr. 
Turgay Dalkara oldu. 
“Gelecek Vadeden Bilim 
İnsanı Ödülü”ne ise Koç 
Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Özgür Barış Akan layık 
görüldü.             Devamı sayfa 3’te

Kadir Has 
Üniversitesi’nin kurucusu 
merhum hayırsever işadamı 
Kadir Has’ın 7. ölüm yıl 
dönümü münasebetiyle 
Kadir Has Üniversitesi’nde 
12 Mart çarşamba günü 
anma töreni düzenlendi. 

Törende 10. Kadir Has 
ödülleri de sahiplerine  
takdim edildi. Törende 
merhum Kadir Has’ın 
vefatının ardından 
hazırlanmış kısa filmi 
izleyenler gözyaşlarına 
hakim olamadı. 

23 Mart’ta ise Cibali 
Kampüsü A Blok Holü’nde 
merhum için mevlüt 
okutuldu, mevlüt ardından 
verilen yemeğe Cibali ve 
bölgesi sakinleri davet edildi.

 

 Devamı sayfa 2’de

Haber: Kyra Mengeş

Haber: Emre Özkaya

Haber: Emre Özkaya

Haber: Emre Özkaya Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

10. Kadir 
Has Ödülleri 
Sahiplerini 
Buldu Kadir Has, Sevgi ve 

Rahmetle Anıldı

Ukrayna Krizi ve 
Türkiye’ye Etkileri

19. İstanbul Tiyatro
 Festivali’nin

ilk Onur Ödülü’nü, 
İstanbul Tiyatro Festivali’nin

direktörlüğünü yürüten 
Khas Sanat ve Tasarım Fakültesi 

Tiyatro Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Dikmen Gürün 

aldı.

 

Sayfa 6’de
Nostaljik Bir Müze

Sayfa 8’de
Futbola Adanmış Bir Hayat 

Sayfa 4’te
Türkiye’nin İlk FabLab’i

Mithat Çelikpala ve Doç. 
Dr. Serhat Güvenç katıldı. 
Osmanlı döneminden 
başlayarak Ukrayna tarihi 
hakkında kısa bilgiler veren 

Prof. Aydın, Ukrayna’nın 
tarihte sık sık bölünmelere, 
parçalanmalara maruz 
kaldığını belirtti.   

Devamı sayfa 2’de

İstanbul Haliç Yat Limanı ve Kompleksi’ne dönüştürülmesi planlanan 
tersane İstanbul’un fethinden iki yıl sonra Fatih Sultan Mehmet 
tarafından yaptırılmış. Tersane-i Amire adı verilen ve bugün Haliç 
Tersaneleri olarak anılan bölge yap-işlet-devret modeliyle özelleşiyor.
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Khas Elektronik Mühendisliği’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tezcan Çoğalan, 
doktora eğitimi için İngiltere’deki University of Edinburg’a tam burslu olarak kabul edildi. 

Kadir Has Üniversitesi’nin 
kurucusu merhum hayırsever 
işadamı Kadir Has’ın 7. ölüm 
yıl dönümü münasebetiyle 
Kadir Has Üniversitesi’nde 
12 Mart çarşamba günü 
anma töreni düzenlendi. 
Törende konuşan Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti 
Başkanı Can Has, hiçbir 
iktidarın, felsefenin ve bilimin 
üstünde olmadığını belirterek 
Kadir Has ödüllerinin sadece 
Türkiye’deki değil dünyanın 
her yerindeki bilim insanlarını 
ödüllendirdiğinin altını çizdi 
ve “Bu ödüller vesilesiyle 
bilimi ve bilim insanlarını her 
zaman destekleyeceğiz.” dedi. 
Can Has’ın konuşmasının 
ardından söz alan Kadir 
Has Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkan vekili Nuri 
Has merhum Kadir Has’ın 
hayatı boyunca hiçbir 
ayrım gözetmeksizin ihtiyaç 
sahibi olan herkese yardım 
eden, eğitim ve sağlık 
hizmetlerine büyük önem 
veren bir vizyona sahip 

olduğunu belirtti. Kadir 
Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aydın 
ise merhum Kadir Has’ın 
ülkeye armağan ettiği 
üniversitenin eğitim, sağlık 
ve sosyal hizmet konusunda 
yapmış olduğu icraatlar 
ile birlikte adeta vatana 
hizmet görevi üstlendiğini 
belirtti. Sosyal sorumluluğun 
üniversitenin ayrılmaz bir 
parçası olarak kabul edildiği 
Kadir Has Üniversitesi’nde 
Cibali’den başlanarak 
dünyanın her yerine yardım 
elini uzattıklarının da altını 
çizen, Prof. Aydın yapılan 
bu icraatların merhum Kadir 
Has’ın ruhunu şad ettiğini 
ifade etti.
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Yayın Türü
Düzensiz-Süreli 

Bu gazetede yayınlanan yazı ve 
fotoğrafların tüm hakları Cibali 

Postası’na aittir. Önceden yazılı izin 
alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama 

ve yayın aracı kullanılarak yeniden 
yayınlanamaz, çoğaltılamaz, 

dağıtılamaz, satılamaz veya herhangi 
bir şekilde kamunun ücretli/ücretsiz 
kullanımına sunulamaz. Akademik 
yayın ve haber amaçlı alıntılar bu 
kuralın dışındadır. Bu gazetede 

yayınlanan yazılarda belirtilen fikirler 
yalnızca yazar/yazarlarına aittir.

Kadir Has Üniversitesi eski 
öğretim üyesi ve sanat tarihçisi 
Süleyman Faruk Göncüoğlu, 
İstanbul Haliç Yat Limanı ve 
Kompleksi Projesi ile ilgili 
öngörü ve endişelerini Cibali 
Postası’na anlattı:

“Haliç Tersanesi bölgesine 
tarih ile ilgili bir kültür merkezi 
yapılabilir. Dünyada bu tarz 
örnekler var. Ancak sadece 
alışveriş ve eğlenceye yönelik 
bir yapı Kasımpaşa kültürünü 
yok eder. İngiltere’de sadece 
pazarıyla ünlenen ve bunun 
korunması için çalışılan bölgeler 
var. Kasımpaşa da İstanbul’da 
denizcilikle alakalı önemli bir 
merkezdir. Yat limanı Haliç’e 
hareketlilik getirebilir. Ancak 
bu yapılırken İstanbul’un 
değerleri korunmalıdır. Bu şehir 
yapay bir Dubai ya da New 
York olmamalıdır. İstanbul, 
İslam şehir kültürünün doruğa 
ulaştırdığı bir modeldir. Şehir  
global dünya değerlerine teslim 
edilirse bir model olmaktan da 
çıkar. Bizde bütün kültürel, 
coğrafi değerleri ve mizacımızı 
reddeden projeler yapılıyor. 
Haliç Tersanesi şu anda çok 
mezbele bir halde, bölgenin 
tersane vasfı gidince yıkıntıya 
dönüştüğü bir gerçek. Bölgenin 
yeniden canlandırılması gerekir. 
Ancak dev projeler yapılınca 
8 bin 500 yıllık tarihinden 
kopmuş bir proje olur. İstanbul 
son medeniyet Osmanlı’nın 
mirasıdır. Hem kültürel mirası 
korunmalı hem de çöplük 
olmamalı. Zeytinburnu 
örneğindeki gibi betonarme 
yapılar yükselmemeli. 
Betonarmenin geri dönüşü 
yoktur, İstanbul betonlaştıkça 
gelecek ipotek altına alınıyor. 
Ülkenin kalkınması için yararlı 
projeler yapılmalı ama bu 
projelerin İstanbul’un tarihi 
dokusuna zarar vermeden 
kamu ve toplum yararına 
olması ve rant elde etme amacı 
güdülmemeli.” 

Haber: Kyra MengeşHaber: Emre Özkaya

Bir Tarih ve Kültür 
Yok Olabilir

Ukrayna Krizi ve Türkiye’ye Etkileri

Kadir Has Sevgi 
ve Rahmetle 
Anıldı

Osmanlı döneminden başlayarak 
Ukrayna tarihi hakkında kısa 
bilgiler veren Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, Ukrayna’nın tarihte sık 
sık bölünmelere, parçalanmalara 
maruz kaldığını belirtti. Kırım’ın 
Ukrayna topraklarına katılma 
süreci hakkında da bilgiler 
veren Kadir Has Rektörü Prof. 
Dr. Aydın, Kırım’ın Ukrayna 
içerisinde Rus nüfusun çoğunluk 
gösterdiği bir bölge olduğuna 
dikkat çekerek bunun yapılacak 
olan referandumdaki önemine 
dikkat çekti. Prof. Aydın, aynı 
zamanda Ukrayna’nın enerji 
bakımından Rusya’ya bağımlı 

bir bölge olduğunu ve böylelikle 
Rusya’ya olan enerji borcunun 
da gün geçtikçe arttığını söyledi. 
Doç. Dr. Mithat Çelikpala 
ise Kasım 2013’ten itibaren 
olayların hızla büyüdüğünü 
ve daha da hareketlenerek 
bölgedeki gelişmelerin yeni bir 
ivme kazanacağı doğrultusunda 
düşüncelerini dile getirdi.  
Doç. Dr. Serhat Güvenç ise 
Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
uyarınca Montrö’yü zorlayacak 
gelişmelerin meydana geleceğini 
ve bu durumun da Türkiye ile 
Rusya arasında bir gerginlik 
yaratabileceğine dikkat çekti.

Haber: Emre Özkaya Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Türkiye Mühendis ve Mimarlar 
Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar 
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

de kamu ve toplum yararına 
aykırı olduğu gerekçesiyle 

Haliç Yat Limanı ve Kompleksi 
Projesi’ne dava açmıştı. 

Oda’nın yazılı açıklamasında 
yerel ve merkezi yönetimlerin 

asli sorumluluğunun tarihi 
tersanelerin dünya mirası olarak 
korunması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması olduğu kaydedilmiş 

ve projenin Okmeydanı 
kentsel dönüşüm projesinin 
denize açılan kapısı olduğu 

ve zaman içinde Kasımpaşa’yı 
da içine alarak Galataport ile 

bütünleştirileceği iddia edilmişti.

Dünya Mirası Olarak Korunmalı
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Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi işbirliği ile 
düzenlenen Yazma Okulu’nun 7. dönemi başladı. Okul, gazeteci olmak isteyen herkese açık.

inovasyon geliştirilmesi 
gerekmez, o hamuru alan 
öğrenciler, akademisyenler 
sadece burada değil, dışarıda 
da bu girişim ve inovasyon 
ruhunu kendileri için bir 
donanım, bir beceri ve bir 
farklılık olarak kullanabilirler.

Somut olarak üniversitede 
girişimcilik, inovasyon ve 
teknoloji ruhu oluşturma 
adına neler yapacaksınız?

Öncelikle birkaç önemli 
başvurumuz var. Onları 
gerçekleştirebilirsek, burada 
küçük ya da büyük ölçekte 
bir girişimcilik merkezi 
kurmayı düşünüyoruz. En 
basitinden; ofisimizdeki 
imkanlarla, 10-15 kişiye 
bir arada çalışma imkanı 
sunabilecek durumdayız. 
Burada, fikri olan öğrencilere 
ya da ekip kuranlara 
projelerini geliştirmeleri için 
destek vereceğiz. Ayrıca, 
üniversitemizdeki gönüllü 
mentorlar aracılığıyla; 
girişimcilik dersleri verecek 
ve girişimcilere özel birebir 
mentorluk programları 
düzenleyeceğiz. YÖK’ün 
kabul etmesi halinde; şu 
anda üniversitemizde mevcut 
olan girişimcilik dersleri 
ve sertifika programlarını, 
tek bir potada eritip 
öğrencilerimize bir yan dal 
programı dahilinde sunmayı 
düşünüyoruz. Olmadığı 
taktirde, bu dersleri alan 
öğrencilerimize, üniversitemiz 
adına bir girşimcilik sertifikası 
vermeyi planlıyoruz. Bunların 
dışında; çeşitli girişimcilik 
etkinlikleri düzenleyeceğiz. 
Mesela bu sene Nisan 
ayındaki Yeni Medya 
Konferansı’nın konusunu 
‘girişimcilik’ olarak belirledik. 
Çok değerli konuşmacılarla 
düzenlenecek panellerle, 
Yeni Medya ve Girişimcilik 
ilişkisini inceleyeceğiz. Yurtiçi 
ve yurtdışından bu konunun 
meraklılarının ilgiyle takip 
edebilecekleri etkinlikler 
düzenlemeyi düşünüyoruz. Ek 
olarak; öğrencilerimize özel, 
onların bilgi ve becerilerini 
geliştirmeye yönelik eğitimler 
de yapacağız.

Yeni Medya denildiğinde 
akla ilk gelen; bilişim 
teknolojileri üzerine 
muazzam birikimi ve 
yorumları kitleler tarafından 
kabul gören, akademik 
yetkinliğini kanıtlamış bir 
isim; Kadir Has Üniversitesi 
Yeni Medya Bölümü öğretim 
görevlisi İsmail Hakkı Polat. 
Kadir Has Üniversitesi’nde 
şubat ayında kurulan 
Girişimcilik, Yenilikçilik ve 
Teknoloji Transferi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 
hakkında kendisiyle kısa bir 
röportaj yaptık: Girişimcilik, 
Yenilikçilik ve Teknoloji 
Transferi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi nedir, ne 
işe yarar ve neden kuruldu?

Merkezin asıl amacı; 
bütün bu süreçleri bir potada 
eriterek, buradan girişimci 
fikirin ve yatırımcının 
buluştuğu bir cazibe merkezi, 
ses getirecek projelerin 
üretildiği ve geliştirildiği bir 
girişimcilik merkezi ve bir 
de girişimcilik, yenilikçilik 
ve teknoloji kavramlarının 
içselleştirildiği bir üniversite 
oluşturmak. Burada hem 
girişimci, yatırımcı ve fikir 
olacak; hem de bunlar, 
üniversite bazında yayılarak 
öğrencilerin faydalanacağı bir 
eko-sistem oluşturulacak. 

Ülkemizde sürekli 
liderlik, girişimcilik ve 
inovasyon etkinlikleri 
düzenleniyor, ancak ortada 
gerçek bir inovasyon 
olduğunu söylemek çok güç. 
Merkezinizin farkı ne olacak?

O iddia var ancak o iddianın 
sonuçlarını kısa bir sürede 
alamazsınız. Bunu başarmak 
için, üniversitenin hamuruna 
girişimcilik ve inovasyonu, 
teknoloji ruhunu katmanız 
lazım. Bunları yaptığınız 
zaman; illa ki burada bir 

Haber: Emre Özkaya

Röportaj: Kerem Akagündüz Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Nedir Bu Liderlik, 
Girişimcilik ve İnovasyon?

10. Kadir Has Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

10. Kadir Has Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 
“Bilim, Teknoloji ve İnovasyon” alanında verilen 
“Üstün Başarı Ödülü”nün sahibi, dünyaca ünlü 

beyin cerrahı, Hacettepe Tıp Fakültesi ve Harvard 
Tıp Fakültesi Massachusetts General Hospital’da 
araştırmalarını yürüten Prof. Dr. Turgay Dalkara, 
“Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”ne ise Koç 
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Barış Akan 
oldu.

Bu yıl onuncu kez 
gerçekleştirilen Kadir Has 
Ödülleri’nden “Üstün 
Başarı Ödülü”nü alan 
Hacettepe Tıp Fakültesi 
ve Harvard Tıp Fakültesi 
Massachusetts General 
Hospital’da araştırmalarını 
yürüten beyin cerrahı 
Prof. Dr. Turgay Dalkara, 
beyin hastalıkları ve 
migren konusundaki 
uluslararası araştırmaları 
neticesinde tıp bilimine 
yaptığı katkılar ve 
uluslararası alanda elde 
ettiği başarılar ile dünya 

çapında bir üne sahip.
“Gelecek Vadeden Bilim 
İnsanı Ödülü”nü alan Koç 
Üniversitesi Elektrik ve 
Elektronik Mühendisliği 
Bölümü öğretim üyesi 
Prof. Dr. Özgür Barış 
Akan ise, haberleşme 
kuramı ve haberleşme 
alanında gelecek nesil 
haberleşme ağları, 
kablosuz haberleşme 
ve sensör ağları, nano 
haberleşme ve nano-ağlar 
konularında evrensel 
düzeydeki çalışmalarıyla 
biliniyor.

Khas Teşvik ve Hizmet Ödüllleri

Kadir Has akademik,teşvik ve hizmet ödüllerinin 
sahipleri ise şöyle belirlendi: 

Hizmet alanında Kadir Has Üniversitesi eski 
öğretim üyesi Prof. Dr. Nükhet Tan, Hukuk 

Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Dural ile 
Güzel Sanatlar Fakültesi eski öğretim üyelerinden 

Prof. Dr. Oktay Anılan Mert ödül almaya hak 
kazandılar. Eğitim alanındaki ödülün sahibi ise 

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim 
görevlisi İsmail Hakkı Polat oldu. Teşvik ödülünün 

sahibi yaptığı çalışmalarla Yrd. Doç. Dr.Ahmet 
Deniz Yücekaya oldu. Akademik ödülün sahipleri 

ise Prof. Dr. Kemal Yelekçi ve Doç. Dr. İnci Eviner 
oldular. 
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Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile düzenlenen, 
“Gönüllü Eğitim Koçum Olur Musun?” Khas Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi 

destek bekliyor.

Araştırmayla üretim 
arasında, bilgisayar kontrollü 
aletlerle değişik ölçeklerde 
ve değişik malzemelerden 
(hemen hemen) her şeyi 
yapmak amaçlı FabLab’ler, 
hayal edilenin hızla somut 
örneğe çevrildiği atölyeler. 
Sayısal tasarım ve üretimde 
gerçekleştirilen devrimlerde 
sadece dev ölçeklerde 
yapılabilen sayısal üretimler 
vardı. Büyük ölçekli üretimden 
kişisel üretime geçmenin 
öncüsü sayılan FabLab 
2013 itibariyle, 34 ülkede 
125 laboratuvar bulunuyor. 
Kadir Has Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi ile Sanat ve Tasarım 
Fakültesi’nin ortak önerisi 
olarak sunulan projenin 
kullanımı üniversitenin 
tümüne ve tüm dış paydaşlara 
açık olacak. Tipik bir 
FabLab’in envanterinde 
hızlı prototipleme için üç 
boyutlu yazıcı, lazerli kesici, 
bilgisayar kontrollü tasarım 
tezgahı gibi birçok istasyon 
bulunuyor. Türkiye’nin ilk 
Fablab’ini üniversitelerinde 
kurup hizmete ve araştırmaya 
sunmaktan çok mutlu 
olduklarını söyleyen Kadir 
Has Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şirin 

 
Tekinay; “İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan aldığımız destekle 
kurmakta olduğumuz Fablab-
Istanbul, ülkemizin ilk sayısal 
üretim laboratuvarı olacak. 
Internet üzerinden takvimine 
alacağımız tüm yenilikçi, 
deney, araştırma etkinliklerine 
evsahipliği yapabilecek. 
Özellikle İstanbul’u bir şehir 
laboratuvarı olarak düşünüp 
akıllı şehir ve yaratıcı endüstri 
çözümleri üretilmesini arzu 
ediyoruz. Sayısal haberleşme 
ve sayısal bilişimden sonra 
yaşayacağımız büyük değişim 
sayısal üretim olacaktır, 
böylece kişisel üretim mümkün 
olup araştırmadan üretime 
yepyeni bir süreç oluşacaktır, 
FabLab’imiz işte bunu 
başaracak.” dedi. 

FabLabIstanbul’da 
üç boyutlu yazıcı, lazer 
tezgah, devre basma gibi 
makinalardan oluşan makina 
parkını kurmanın yanında 
eğitim, toplantı, seminer ve 
yaz kampları etkinlikleri 
de düzenlenecek. Açık 
erişim esasına uygun olarak 
KOBİ’ler, ortaöğretimden 
diğer üniversitelere kadar 
öğrencilerin ortak çalışma alanı 
olacak FabLab’in çalışır hale 
gelmesinin yaklaşık 9 ay kadar 
sürmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk FabLab’i 
Khas’da kuruluyor

Haber - Fotoğraf: Fatih Belediyesi

Fatih’te yaşayan engellilerin 
hayatını kolaylaştıran, sosyal 
yaşamın içerisinde daha aktif 
olmalarını sağlamak için 
projeler üreten Fatih Belediyesi, 
akülü şarj istasyonlarını engelli 
vatandaşların hizmetine sundu. 

Akülü tekerlekli sandalye 

kullanan engelliler için şarjın 
bitmesi ve yolda kalma riski 
her zaman var. Şehirde 
dolaşırken araçlarının şarjı 
bittiği için eve dönmek zorunda 
kalan birçok engelli vatandaş 
Tarihi Yarımada’da bu riski 
yaşamıyor.

Akülü Şarj İstasyonları 
Hizmete Girdi

Türkiye’nin ilk Fabrikasyon Laboratuvar’ını (FabLab) 
Kadir Has Üniversitesi’nde kurmak üzere İstanbul 

Kalkınma Ajansı’na yapılan başvuru başarılı oldu. Hızlı 
tasarım ve üretimin yapılacağı sosyal bir mekan olan 

‘Fabrikasyon Laboratuvar’ FabLab, 2006’da Amerika’da 
bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 

tarafından hayata geçirildi. 

Haber : Abdullah Bozoğlan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Şişhane-Haliç 
Metro Geçiş Köprüsü-Yenikapı 
Metro Hattı, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Yenikapı 
Marmaray İstasyonu’nda düzenlenen 
açılış töreniyle hizmete girdi.

1985 yılında yapılması 
kararlaştırılan ve 2008 yılında ihalesi 
yapılıp 2011 yılında teslim edilmesi 
gereken Haliç Metro Köprüsü’nün 
ihalede belirtilen tarihten bu yana 
birçok kez teslim tarihi uzatıldı. 

UNESCO heyetinin teftiş kararları ve 
inşaat sırasında ortaya çıkan arkeolojik 
buluntular gibi sebeplerden dolayı 
teslim tarihi uzatılan köprü nihayet 
15 Şubat cumartesi günü hizmete 
açıldı. Köprünün açılışını yapan 
Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada 
köprünün gecikme nedeni olarak 
köprünün inşası sırasında tarihi yapı ve 
bulgulara gösterilmiş olan hassasiyeti 
vurguluyarak inşaat sırasında 23 antik 
ahşap gemi ve 50 binden fazla tarihi 
eser çıkarıldığını söyledi. 

Haliç Metro Köprüsü Faaliyete Geçti

Haber: Emre Özkaya Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

Akülü şarj istasyonları 
hakkında bilgi veren Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa 
Demir, Tarihi Yarımada’nın 
merkez noktalarına yerleştirilen 
istasyonlardan ücretsiz dolum 
yapılabildiğini söyledi. Başkan 
Demir, istasyonların şimdilik, 
Sultanahmet Meydanı Amfi 
Tiyatro Yanı, Eminönü Yeni Park 
(Yeni Cami arkası), Fındıkzade 
Çukurbostan Şehir Parkı ve 
Çarşamba Çukurbostan Şehir 
Parkı’na yerleştirildiğini ifade etti.

Önümüzdeki aylarda ilçenin 
geneline yerleştirilecek akülü 
şarj istasyonlarından yalnız 
Fatihliler değil, Tarihi Yarımada’ya 
yolu düşen tüm engelliler 
yararlanabilecek. Bir akülü şarj 
istasyonunda aynı anda 3 akülü 
araç şarj edilebiliyor. İstasyonların 
üzerindeki LED ekrandan dolum 
durumu görülebiliyor. Dolum 
süresi 20 dakika ile 2 saat arasında 
olan bu istasyonlarda akülerini 
şarj eden engelli vatandaşlar yolda 
kalma riski yaşamıyor.

Makineler 4 Noktada Ücretsiz Hizmette

Fatih Belediyesi’nin Tarihi Yarımada’nın çeşitli noktalarına yerleştirdiği 
akülü şarj istasyonları sayesinde engelli vatandaşlar akülü tekerlekli 

sandalyelerinin şarjını doldurarak yola devam ediyor.

Taksim-Kartal : 69,5 dk
Taksim-Yenikapı : 7.5 dk
Taksim-Kadıköy : 24,5 dk
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Khas Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi 
Yeni Medya Bölümü katkılarıyla 
düzenlenen Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Salı Seminerleri’nin Bahar 2014 
dönemindeki ilk konuşmacısı İstihdam, 
Bilim ve Teknolojiden sorumlu eski 
Devlet ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Tınaz Titiz oldu. “Sorun Çözme 
Kabiliyeti” üzerine konuşma yapan Titiz 
şunları söyledi: 

“Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi, en 
temel fizyolojik ihtiyaçlardan en üstteki 
kendini gerçekleştirmeye dek tüm 
insanların, kurumların ve toplumların 
yaşamlarına şekil veriyor. Bu dürtüler 

içinde en önemlisi de, ihtiyaçlara 
karşılık gelen ‘değer’lerin, büyük 
ölçüde birbirlerinden transferi olgusu. 
İhtiyaçlar hiyerarşisinin tüm katmanları 
(yani refah ve mutluluk ürünleri) 
bütünüyle enerjinin yoğunlaşmış 
formları. İnsanlığın hangi ölçekte olursa 
olsun içinde olduğu çatışmalar, işte bu 
enerji türevlerinin birbirinden transferi 
nedeniyle oluyor ve hiçbir kural bu 
transfer eylemlerindeki acımasızlığı 
önleyemiyor. Bu eylemlerden en az zarar 
görerek yaşamını sürdürmek isteyen 
bireylerin, kurumların ve de toplumların 
tek seçeneği vardır: Sorun çözme 
kabiliyetlerini güçlendirmek.”

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 
Sosyal Medya ve Kampanya dersi 
kapsamında ciddiye alınmaması 
halinde bağırsak kanserine kadar 
etkileri olabilen, halkımızın büyük bir 
çoğunluğunun dillendirmeye çekindiği 
bir hastalık olan hemoroid için bir 
proje başlattılar.

İnsanların doktora gitmekten 
utandığı bir hastalık olan hemoroide 
karşı bilinç kazandırmak için başlatılan 
proje, yaşam tarzında yapılacak ufak 
değişiklerle insanların nasıl yeniden 
sağlıklarına kavuşacaklarını anlatacak. 
Hemoroid, halk arasında ‘basur’ olarak 
bilinen ve anüs içerisinde bulunan 
damarların kabızlık, hareketsiz bir yaşam 
tarzı, yanlış beslenme alışkanlıkları 
gibi nedenlerden dolayı şişmesi ya da 
iltihaplanması sonucu oluşan patolojik 
bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu 
hastalıktan nasıl korunulabileceğine 
dair bilinç oluşturmayı hedefleyen 
öğrenciler, hemoroidin şeker ya da 
tansiyon hastalığı gibi normal karşılanan 
ve utanılmaması gereken bir hastalık 
olduğunu söylüyorlar. Proje, konuyla 
ilgili Mayıs ayında Cibali Kampüsü’nde 
gerçekleştirilecek ve dışarıdan katılıma 
da açık bir etkinlik aracılığıyla daha 
somut bir şekilde insanlara anlatılacak. 
İşte başlangıç için uygulanması gereken 
birkaç madde: Bol sıvı tüketimi, lifli 
gıdalara ağırlık verilmesi, bol sebze ve 
meyve tüketimi, alkolden, koladan, aşırı 
baharatlı besinlerden uzak durulması.

Haber - Fotoğraf: Fatih Belediyesi

Haber: Khas Haber Merkezi  Fotoğraf: Ulaş Tosun

Haber: Neriman Bekçi

Haber: Döndü Bal  

Sivas, Trabzon, 
Giresun, Kahramanmaraş 
gibi birçok ilin tanıtım 
günlerine Feshane 
yıllardır ev sahipliği 
yapıyor. Bu sayede hem 
ekonomiye katkı yapıyor 
hem de şehirlere has 
özellikleri hatırlamamızı 
sağlıyor.

Dünyanın en büyük 
limanlarından biri  olan 
Haliç, doğal ve tarihi 
özellikleri ile eşi bulunmaz 
bir liman. Bu özelliğinin yanı sıra bir 
çok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor ve 
Feshane de bunların biri. Eyüp ilçesinin 
Defterdar semtinde bulunan Feshane, 
dönemin padişahı Abdülmecit’in 1939 
yılındaki fermanıyla yapılmış.

Osmanlı’nın önemli sanayi ürünleri 
olan çuha ve feshin temini için kurulmuş 
merkez özelliğiyle de türünün ilk yapım 
prefabrik çelik konstrüksiyon tekstil 
fabrikası konumundaki tersanenin 
restorasyonu, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 1986 ve 1998 
yıllarında şimdiki görünümünü 
kazanmış. Feshane’nin aslında çok 
kişi tarafından bilinmeyen bir özelliği 
daha bulunuyor. Feshane, 1953 yılı 
itibariyle, Türkiye’de en çok kadının 

çalıştığı dokuma fabrikası. Bu durum, 
Türk toplumunda artık kadınların 
da iş hayatına girdiğini göstermesi 
açısından dikkat çekici. Feshane son 
restorasyondan sonra kongre ve sergi 
salonu olarak kullanılıyor. İstanbul’da 
yapılan ilk bianele de ev sahipliği yapmış 
bir yapı olarak hala hizmet vermekte 
olan merkez, aynı zamanda Türkiye’nin 
tüm şehirlerini festivallerle konuk 
ediyor. Festivallerde, hangi şehrin 
günü ise, o şehre has olan tüm ürünler 
sergileniyor ve büyük yöresel şovlarla 
süsleniyor. Sivas, Trabzon, Giresun, 
Kahramanmaraş gibi birçok ilin tanıtım 
günlerine Feshane yıllardır ev sahipliği 
yapıyor. Bu sayede hem ekonomiye katkı 
sağlıyor hem de şehirlere has özellikleri 
hatırlamamızı sağlıyor.

Memleketlilerin Buluştuğu Yer: 
Feshane

Eski Bakan 
Titiz’den “Sorun 
Çözme Kabiliyeti” 
Semineri

Utanılmaması 
Gereken Hastalık: 
Hemoroid

Fotoğrafçı Ulaş Tosun’un çektiği İstanbul’da tarihi yarımadaya sığınan 
ve kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan evlerde kalan Suriyeliler’in 

fotoğrafları BBC Türkçe’de yer aldı.

En sık rastlandığı yaş grubu 45-65 yaş arası.
Erkeklerde kadınlara oranla 1.3 kat daha sık 

görülüyor.
30 yaşın üzerindeki nüfusun ortalama yüzde 

50’sinde basur veya hemoroid gelişiyor.
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Nazım’ın Gözünden Fotoğraf Sergisi 
Küratörlüğünü M. Melih Güneş’in 

yaptığı, Yapı Kredi Kültür Sanat 
Yayıncılık ve Kadıköy Belediyesi 
Caddebostan Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi (CKM) işbirliğiyle 
hazırlanan, “Alnımın Çizgilerindesin 
Memleketim-Nâzım Hikmet’in Yolculuk 
Fotoğrafları” sergisi 28 Mart’ta 
CKM’de açıldı. 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 
Nazım Hikmet’in doğumunun 111’inci 
yıl dönümü için hazırladığı ‘’Alnımın 
Çizgilerindesin Memleketim-Nazım 
Hikmet’in Yolculuk Fotoğrafları Sergisi’’ 
açıldı. Nazım Hikmet’in ‘’rüyalarımın 
memleketi’’ diye adlandırdığı Moskova’ya 
üçüncü gidişinden sonraki 1951-1963 
yılları arasındaki fotoğrafları yer 
alıyor. Sergideki fotoğraflar ve diğer 
materyaller, Nazım Hikmet üzerine 
çalışmalarıyla tanınan M. Melih Güneş 

tarafından Vera Tulyakova Hikmet Arşivi, 
Rusya Devlet Edebiyat ve Sanat Arşivi ile 
başka ülkelerdeki arşivlerden bir araya 
getirilerek oluşturuldu. Sergide, Nazım 
Hikmet’in yurt dışı ağırlıklı fotoğraflarıyla 
birlikte Türkiye dışında basılan bazı 
kitapları, plakları, ses bantları, M. Melih 
Güneş’in hazırladığı ‘’Bir Yitik Miras Nazım 
Hikmet’’ başlıklı video çalışması ve bazı 
fotoğrafların orijinalleri de görülebiliyor. 
Sergi 25 Nisan’a kadar açık kalacak. 

Türkiye’nin ilk basın 
müzesi olarak 1988 yılında 
açılan Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesi 
Sultanahmet, Çemberlitaş 
ve Beyazıt üçgeninde bir 
kültür-sanat merkezi olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda 
İstanbul’un önde gelen bir 
övünç kaynağı olarak varlığını 
sürdürüyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Basın Müzesi, tarihi yolculuğuna 
Maarif Nazırı Saffet Paşa 
tarafından 1965 yılında Neo-
klasik tarzda inşa edilen bina 
ile başlamış. Bu yapı belli bir 
süre Darülfünun hizmetlerinde 
kullanılmış ve farklı tarihlerde 
pek çok kuruluşa ev sahipliği 
yapmış. Ancak 1984-1988 yılları 
arasında alınan bir karar ile 
restore edilmiş ve 9 Mayıs 1988 
tarihinde ise Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti Basın Müzesi olarak 
hizmete açılmış. 

İstanbul`un ünlü kültür ve 
sanat merkezleri arasında yer 
alan basın müzesi Türkiye’nin 
ilk, dünyanın ise dördüncü 

basın müzesi olma özelliğine 
sahip. Geçmişten günümüze 
basın teknolojisinin geçirdiği 
değişiklikleri göstermek üzere 
içerisinde Osmanlı Devleti’ndeki 
ilk matbaanın birebir maketi, 
19. yüzyıldan kalma bir cilt 
presi, bir  kabartma makinesi, 
taşbaskı örnekler, eski daktilolar, 
teleksler, telefotolar gibi 
çeşitli eserleri içeriyor. Bu 
eserlerin haricinde günümüzde 
postmodern bir yapıya kavuşan 
basın müzesi ziyaretçilerine 
sunduğu teknolojik nostaljinin 
yanı sıra, kültür-sanat 
etkinlikleri kapsamında 
çeşitli konferans, panel gibi 
toplantılara ve sanatçıların 
resim, seramik, heykel, gravür, 
tezhip, minyatür, hat, ebru 
gibi alanlardaki eserlerinin 
oluşturduğu sergilere de yer 
veriyor. Cumartesi ve Pazar 
günleri haricinde her gün 10:00-
17:00 saatleri arasında açık olan 
basın müzesi, ziyaretçilerini 
tarihin tozlu ama bir o kadar da 
ilginç gelişimine tanıklık etmeye 
davet ediyor. 
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30 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Fatih Belediyesi Başkanlığı’nı tekrar 
Mustafa Demir kazandı.

Eminönü’nün tarihi 
çarşıları, Mısır Çarşısı ve 
Tahta Kale gibi alışveriş 
yerlerinde mutfak 
gereçlerinden tutun da 
ayakkabıdan oyuncağa, 
baharat çeşitlerinden 
şarküteri ürünlerine kadar 
birçok ürünü rahat ve ucuz 
bir şekilde bulabilmek 
mümkün. Hele Eminönü’nde 
alışveriş diyalogları! 
Satıcıların 3 lira indirim 
yapmadı diye, kızıp giden 
teyzeyi durdurup “olur, teyze 
o kadara da veririm” demesi, 
diğer bir tezgahta satış 
yapmak için “alın almayın, 
ama tadın” diye avuçlarındaki 
çerezleri insanlara ikram 
eden satıcılar, onların 
böyle sıcak, samimi satış 
yöntemleri sanki Eminönü’ne 
has, orayla bütünleşmiş 
gibi. Burada yemek yemek 
keyfi ise bir ayrıcalık; 
çünkü Eminönü’nün 
tarihi dokusunu yansıtan 
gondollarda satılan balık 
ekmekler, özel turşuları 
ve yemek sonrası lokma 
satıcıları, kış aylarında içimizi 
ısıtan Osmanlı sahlebiyle 
yerli yabancı tüm turistlerin 
gözde yemek yeri olmuş.

 Ayrıca, Eminönü’ne 
gelip, Mısır Çarşısı’na 
girmeden, baharat kokularını 
içimize çekmeden olmazdı. 
Girer girmez bizi karşılayan 
karabiber, zencefil, havlıcan 
gibi birbirinden şifalı 
baharatların yanında, çeşitli 
meyve kuruları, eskitme 
kahve fincanları, lokumları 
ve hediyelik eşyalarıyla 
insanlara çarşının nostaljik 
yapısıyla mükemmel bir 
alışveriş imkanı sunmaktadır. 
Mısır Çarşısı’nda gezinirken 
ilgimizi çeken bir diğer 
şey de hemen çarşının 
çıkışındaki Kuru Kahveci 
Mehmet Efendi’den gelen baş 
döndürücü kahve kokuları 
ve geleneksel çalışma yapısı 
oluyor. Çarşının hemen  yan 
tarafındaki şarküteriler, 
lokum, kuruyemiş ve 
balık satıcılarının hepsinin 
bağırarak yerli ve yabancı 
turistlerin dikkatini çekerek 
satış yapmaları ayrıca keyifli 
ve eğlenceli bir tat veriyor. 

Özetle, bir gününüzü 
ayırarak sabahtan 
akşama kadar birçok şey 
yapabileceğiniz eşsiz bir yer 
Eminönü…

Haber: Sena Ural

Haber:  Khas Haber Merkezi

Basın Kokan Nostaljik Bir Müze

Tarihi Yarımada’da Bir Ticaret 
ve Turizm Merkezi: Eminönü

Eminönü, korumuş  olduğu tarihi yapısıyla, günümüzde 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken gözde yerlerden. 

Eminönü denildiğinde akla ilk Mısır Çarşısı, yıllara meydan 
okuyan Yeni Camii ve Kapalı Çarşı gibi tarihi yapılar geliyor. 

Aynı zamanda bulunduğu bölge olarak da sur içi denilen 
tarihi kısımda yer alması çok sayıda turistin uğrak noktası 

olmasının başlıca sebeplerinden.  

Haber: Tuba Kaplan
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2014 Üniversiteler Futbol 1. Ligi müsabakalarında İstanbul grubu içerisinde ilk 
iki sırada bitiren Khas Futbol takımı 2014-2015 süper ligde oynayacak.

Kadir Has Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü son sınıfı 
öğrencileri, yönetmenliğini 
Serdar Biliş’in yaptığı 
“Lear”i mezuniyet oyunları 
olarak Ocak ayından bu yana 
sahneliyorlar, oyun Mayıs ayı 
sonuna kadar sahnelenmeye 
devam edecek.

Mark Ravenhill, Sarah Kane 
gibi önemli yazarların atası kabul 
edilen Edward Bond, oyunda 
duyguları ve düşkünlük tarihini 
ustaca ele alarak incelikli bir 
multi sistem eleştirisi yapıyor. 
İngiliz tiyatrosunun yaşayan en 
güçlü kalemlerinden Bond, bir 
Shakespeare uyarlaması olan 
başyapıtı Lear’ın önsözünde; 
“Jane Austen’ın ahlakı kaleme 
alışındaki doğallıkla ben de 
şiddeti kaleme alıyorum. Şiddet 
toplumumuza şekil veriyor, 
toplumumuzu pençesinde 
tutuyor; şiddet kullanmayı 
bırakmadığımız takdirde 
kaybedeceğiz. Yazarların şiddet 
hakkında yazmalarını istemeyen 
insanlar, onların bizler hakkında 
ve zamanımız hakkında 
yazmalarını istememektedirler. 
Şiddet hakkında yazmamak 
bugün ahlaksızlıktır” diyor.

Bond’un yetmişli yılların 
başında kaleme aldığı Lear, 
insanın şiddetini ve vahşetini, 
güce teslimiyetin kurmaca 
ahlakını, toplumun tüm 
unsurlarına sirayet etmiş 

Haber: Emre Özkaya

Haber: Khas Haber Merkezi Haber - Fotoğraf : Emre Özkaya

Haber: Caner Toprak

Kadir Has’ı 
Anma 
Tırmanışı

Cibalili 
Kedisine Sahip 
Çıkıyor

“Lear” Sahne 
Kadir Has’ta

Futbola Adanmış Bir Hayat
Futbol yaşamına çok 

küçük yaşlarda Cibali’de 
yaptığı maçlarla başlayan 
Sefer Karayel, Türkiye’de 
ömrünü futbola adamış 
birkaç isimden sadece 
birisi. Profesyonel futbol 
yaşamına ilk kez Alibeyköy 
Spor Kulübü’nde başlayan 
Sefer Karayel, ilerleyen 
yıllarda sırasıyla Beşiktaş, 
Karabükspor, Kayserispor 
ve Galatasaray kulüplerinin 
kadrolarında yer almış bir 
futbolcu. 

Yaklaşık dört yıl 
Galatasaray Spor 
Kulübü’nün altyapısında 
teknik direktörlük yapmış 
ve Galatasaray Futbolcu 
İzleme ve Araştırma ekibinde 
görev almış bir isim Sefer 
Karayel. Sık sık genç 
nesilden beklentilerinin çok 
yüksek olduğunu belirten 
Karayel, Türkiye’de futbol 
eğitimi konusunda büyük 
eksikliklerin olduğunu 
ifade ediyor. Özellikle 
spor kulüplerinin altyapı 
eğitimlerine gereken 
hassasiyeti göstermediğini 
vurgulayan Karayel, 
altyapılarda düşük ücretli, 
deneyimsiz, bilgi birikimi 
olmayan antrenörlerin 
çalıştığını ve bunun da 
Türkiye’deki futbolun 
kalitesini düşürdüğünü 
iddia ediyor. Türkiye’de 

gençlerin futbol konusunda 
oldukça yetenekli olduğunu 
düşünen Karayel, deneyimsiz 
antrenörlerin bu genç 
yetenekleri körelttiğini ve 
bunun da Türk futbolu 
için büyük bir kayıp 
olduğunu ifade ediyor. 
Karayel, Türkiye’deki futbol 
kulüplerinin altyapılarının 
üniversitelerle işbirliği 
yaparak çağdaş yöntem ve 
bulgularla futbolculara eğitim 
vermesi gerektiğinin altını 
çiziyor. Galatasaray Spor 
Kulübü’ndeki görevi süresince 
sık sık araştırmalar yaparak 
eğitim verdiğini söyleyen 
eski futbolcu, futbolculuk 
mesleğini çok sevdiğini ve 
dünyaya bir daha gelme şansı 
olsa yapacağı tek işin yeniden 
futbolculuk yapmak olacağını 
belirtiyor ve futbolun 
çağdaş bilgi ve yöntemlerin 
araştırılıp bu yöntemlerin 
kullanılmasıyla öğretilmesi 
gerektiğinin de altını çiziyor.

Khas Dağcılık 
ve Doğa Sporları 
Kulübü (Khasdak) 
4-6 Nisan’da Kayseri 
Erciyes Dağı’na 
merhum 8. Kadir Has’ı 
Anma Erciyes Zirve 
Tırmanışı düzenledi. Ağrı 
Dağı (5168 mt) ve Kaçkar 
Dağı’ndan (3938 mt) sonra 
Türkiye’nin üçüncü yüksek 
dağı olarak kabul edilen 
Erciyes’in zirvesi ise 3917 
metrede bulunuyor. 2013-
2014 yılının ilk faaliyetini 

Belgrad Ormanı Yürüyüşü 
ile başlatan kulüp temel kış 
eğitimini 21-22 Aralık’ta 
Bolu Köroğlu Dağları’nda 
yaptıktan sonra 8-9 
Şubat’ta da Uludağ Ata’yı 
Anma Zirve Tırmanışı’nı 
gerçekleştirmişti. 

Her sokağın her 
mahallenin gülen yüzü 
olan sahipsiz, ilgiye muhtaç 
sokak kedileri vardır. Bu 
sahipsiz, bakıma muhtaç 
olan kedileri bir restoranda 
yemek yerken, otobüs 
beklerken, yolda yürürken 
masum bir miyavlama sesinin 
uyarıcı etkisiyle her yerde 
görebilirsiniz. Kimi zaman 
uysaldırlar kimi zaman ise 
hırçın ama ne olursa olsun her 
zaman sevimliler.

Bu kediler gözlerini ya 
sokakta dünyaya açmışlar 
ya da sahipleri tarafından 
evden atılıp sokağın acımasız 

yaşamına terk edilmişler. 
Kimi zaman açlık kimi 
zamansa susuzluk yaşamlarını 
ellerinden alan, kimi zaman 
ise soğuk. Cibali’nin mahalle 
sakinleri ve esnafı bu duruma 
karşı duyarsız kalmıyor 
ve bu kimsesiz hayvanları 
sahipleniyor. Mahalleli bu 
kimsesiz sokak hayvanlarını 
besliyor onlara ilgi gösteriyor. 
Bunu evinin, dükkanının veya 
bir ağacın önüne koyduğu bir 
kap yemek, bir kap su ve biraz 
da onlara göstermiş olduğu 
ilgiyle yapıyor Cibali sakinleri.

Yönetmen:
Serdar Biliş                                

Oyuncular: 
Alican Balakin 
Berk Sezenler 
Emir Üstündağ 

Hayriye Merve Kaya 
Kazım Karakadıoğlu 

Su Şanad 
Sultan Ulutaş 
Şakir Güler 

Yezdan Kayacan 

çürümüşlüğünü bütün çıplaklığıyla 
resmeden bir modern dünya 
tablosudur. Kadir Has Üniversitesi 
Tiyatro Bölümü son sınıf 
öğrencilerinin mezuniyet oyunu 
“Lear” tiyatro sezonu boyunca 
(Mayıs ayı sonuna kadar) Sahne 
Kadir Has’ta oynanmaya devam 
edecek.
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İlk olarak Karaköy 
iskelesine uğrayan motor 
sırasıyla Eminönü, Kasımpaşa, 
Hasköy, Ayvansaray, Sütlüce 
ve son olarak da Eyüp’e 
uğruyor. Toplamda 55 dakika 
süren bu yolculuk genellikle 
iş çıkış saatlerinde yoğun bir 
kalabalıkla yapılıyor. Ancak 
gün içerisinde vapurlar daha 
bir sakin oluyor. Bu ulaşım 
ağını genellikle orta yaş üstü 
kadın ve erkekler kullanıyor 
ve motor ulaşımı denince akla 
gelen simit, çay ve dostlarla 
keyifli bir sohbet geleneğini 
yaşatmaya devam ediyorlar. 
Sabah saatlerinden itibaren 
müdavimlerini ağırlayan 
Üsküdar-Eyüp hattında 
yolcular, kendi içlerinde 
konuşuyor olsalar da ortaya 
çıkan ses bir karmaşa veya bir 
gürültü ortamı yaratmıyor. 

Bu durum hattın kalabalık 
olduğu zamanlarda bile bir 
sessiz ve dingin olmasını 
sağlıyor. Çoğu yolcu Üsküdar-

Eyüp hattını bu huzur ortamı 
ve nostalji için tercih ediyor 
ve böylece son durak olan 
Eyüp’e kadar Haliç’te bir 
yolculuk yapıyor. Öğrenciler 
ve gençlerin de tercih ettiği bu 
hat, şehir içinde seyir yapan 
diğer hatlar ile aynı ücret 
tarifesine sahip. 
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Khas Türkiye Film Araştırmalarında Yeni 
Yönelimler Konferansı’nın 15.sinde Seyretmenin 
Ontolojisi; Seyrin Farkında Olan İzleyiciler, Kendini Anlayan 
Filmler; Seyirci, Cinsiyet, Cinsel Çeşitlilik; Seyirci, Haz ve 
Özdeşleşme; Diasporada Seyirci Olmak gibi zengin 
konu başlıkları altında “seyirci” irdelenecek.

Doğu Sınır Komşumuz 
İran’ın Sineması

 
Derleyen: Sevim Kökdemir

Oyuncular: Peyman Moaadi, 
Leila Hatami, Sareh Bayat

Yönetmen: Asghar Farhadi

Senaryo: Woody Allen, 
Marshall Brickman

Süre:123 Dakika

Yıl: 2011 - İran

Tür: Dram

Özet: Simin, kocası Nader ve 
kızı Termeh’le birlikte İran’ı terk 
etmek istemektedir. Nader’in 
Alzheimer hastası babasını 
bırakmayı reddetmesi üzerine 
boşanma davası açan Simin, 
dava talebi reddedilince anne 
babasının evine gider. Termeh 
ise babasıyla kalmaya karar 
vermiştir.

Oyuncular: Mohammad 
Amir Naji, Amir Farrokh 
Hashemian, Bahare Seddiqi

Yönetmen: Majid Majidi

Senaryo: Majid Majidi

Süre: 89 Dakika

Yıl: 1997 - İran

Tür: Dram - Aile

Oyuncular: Soran Ebrahim, 
Avaz Latif, Saddam Hossein 
Feysal

Yönetmen: Bahman Ghobadi

Senaryo: Bahman Ghobadi

Süre: 98 Dakika

Yıl: 2004 - İran

Tür: Dram - Savaş

Özet: Film, ABD işgalinden 
sonra Irak-Türkiye sınırındaki 
Kürt Mülteci kampında 
mayın toplayarak hayatlarını 
sürdürmeye çalışan çocukları 
anlatıyor.

Bir Ayrılık

Cennetin Çocukları

Kaplumbağalar da Uçar

Özet: Film, yoksul bir ailenin 
çocukları olan Ali ve Zehra 
isimli iki küçük kardeşin 
öyküsünü anlatıyor. Kız 
kardeşinin ayakkabılarını 
tamirciden getirirken kaybeden 
Ali, kendi ayakkabısını onunla 
ortak kullanmak zorundadır. 
Çünkü babalarının öfkesinden 
çekindikleri için durumu ona 
anlatamazlar. Zaten anlatsalar 
da babaları yeni bir çift 

Haber: Tuba Kaplan

Üsküdar-Eyüp Arası  
Su Üstünde Yolculuk

Görüş, öneri ve haberleriniz için gazete@khas.edu.tr
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Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü 
Kadir Has Caddesi, Cibali

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü 
E-5 Karayolu Üzeri, Selimpaşa

Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü 
Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No:1  

Bahçelievler

Albayın Yeri Kıraathanesi 
Odun İskelesi Sok. No:35 Yavuz Sultan Selim 

Mahallesi, Cibali

Camhane 
Fener-Balat Mah. Mürsel Paşa Cad.  

(Bulgar Kilisesi yanı), Fener

Cibali İlköğretim Okulu 
Şair Baki Sok. No:26, Cibali

Dostlar Kıraathanesi 
Odun İskelesi Sok. No:1 Yavuz Sultan Selim 

Mahallesi, Cibali

Fatoş Abla Kafe 
Müstantik Sok. No:23 Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi, Cibali

Troya Balat 
Dr. Sadık Ahmet Cad. No:12, Fener

Nar Cafe 
Müstantik Sok. No:12 Küçük Mustafa Paşa 

Mahallesi, Cibali

Özge Cafe 
Cibali Mahallesi, Nalıncı Kasım Sok. No. 31/A, Balat

Yılmazlar Restaurant 
Karasarıklı Sok. No:8  

Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Cibali

“Bazen doğa, 
kendisine yakından 
bakılmasını ister.” Fotoğraf: Abdullah Bozoğlan

“Haliç Köprüsü’nde yapılan izolasyon ve yenileme 
çalışmaları nedeniyle ara verilen Eyüp-Üsküdar 
Şehir Hatları seferleri yeniden başladı.” Bu ve 

buna benzer içerikteki pek çok haberi daha önce 
birçok yazılı basın kaynaklarında okuduk. Buna 

rağmen çoğumuz hala seferlerin devam edip etmediği 
konusunda tereddüt yaşıyor. Seferler, Üsküdar’dan 
saat 07:30’da başlıyor, pazar ve tatil günleri hariç 

15:30’a kadar olan seferler birer saat arayla devam 
ediyor. Son sefer saat 20:45’te yapılıyor.


