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Fatih Sultan Mehmet’in Kurduğu Abdülhamid
ile Abdülmecid’e Ait Denizaltılarının Yapıldığı
Haliç Tersanesi, Beton Santrali Mi Oldu?
Beyoğlu Şişhane’de bulunan 1455 yılında yapılmış olan Haliç Tersanesi’nin
Taşkızak bölümünde izin alınmadan beton santrali kurulduğu ortaya çıktı.
Haliç Tersanesi’ne izinsiz kurulan beton santralini
Beyoğlu ilçesinden sorumlu KUDEB İstanbul II Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Raportörü fark etti.

“Hayır, Sandığınız
Gibi Değil” Sergisi
Haber: Nur Aslanbay

Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü’nde yer alan
Galeri KHAS, 7 Eylül’den
bu yana 14. İstanbul Bienali
kapsamında; küratörlüğünü
Kadir Has Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Hasan Bülent Kahraman’ın
yaptığı “Hayır, sandığınız
gibi değil” adlı sergiye ev
sahipliği yapıyor. Çağdaş
Türk sanatçılarının edisyon
eserlerinden oluşan sergideki
edisyonları Contemporary
İstanbul gerçekleştirdi.
Sergide; Ahmet Duru,
Ahmet Polat, Ardan
Özmenoğlu, Buğra Erol,
Erdoğan Zümrütoğlu, Fırat
Engin, Gözde Türkkan, Hale
Tenger, Mustafa Horasan,
Seçkin Pirim, Selçuk Ceylan,
Sıtkı Kösemen ve Orhan
Cem Çetin’in eserleri yer
alıyor.
Cibali Postası’nın
15. sayısı
İletişim Fakültesi
NM305 Multimedia Newsroom
dersini alan
RTS, NM, HIT, R Bölümü
derslerinden 22 öğrenci ile Erasmus
öğrencileri tarafından
çıkartılmıştır.

İzinsiz uygulamanın Koruma Kurulu tarafından fark
edilmesinin ardından araştırma başlatıldı. Kurulan
santralin, yapımı devam eden Kasımpaşa-Sütlüce
Tüneli’ne beton sağlamak amacıyla kurulmuş olduğu
ortaya çıktı.

Haber: Yekcan Güler-İlgün Özcan

Haliç Tersanesi tarihi
niteliğe sahip olması nedeniyle
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’na bağlı bir tesis.
Tersane’nin beton santrali
olarak kullanıldığı haberi ile
ilgili olarak kurum müdürü
Hilmi Aydın, çıkan haberden
sonra beton santralinin
kaldırıldığını duyduklarını
ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Koruma ve
Uygulama Denetim

Müdürlüğü’nden resmi yazı
beklediklerini belirtti.
İstanbul’un fethinden
iki yıl sonra Fatih Sultan
Mehmet tarafından kurulan
Haliç Tersanesi; Osmanlı
İmparatorluğu ve Türkiye
Cumhuriyeti döneminde
sivil ve askeri taşımacılıkta
önemli yere sahipti. Osmanlı
döneminde ilk buharlı gemi
1877’de, Abdulhamid ve
Abdulmecid adlarında ilk
denizaltılar 1886’da bu
tersanede inşa edilmişti.

İnsan Kendi
Evrimini
Yönetiyor
Haber: Yekcan Güler-İlgün Özcan

Kadir Has Üniversitesi’nin
2015-2016 eğitim-öğretim
yılı açılış töreninde konuşma
yapan Harvard Üniversitesi
öğretim üyesi ve Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli
Heyeti üyesi Prof. Dr.
Gökhan Hotamışlıgil, insan
ve doğadaki diğer canlılar
üzerinden günümüz dünyası
ve Türkiyesi’ne göndermeler
yaparak, üniversite eğitiminin
önemine ve bu eğitimin insan
hayatındaki yerine değindi.
Doğadaki insan dahil
her canlının besin zincirinin
en üst noktasına çıkma
eğiliminde olduğunu belirten
Hotamışlıgil, bu durumu
doğadaki ilkel canlılar
üzerinden örneklendirdi.
Doğada türdeşlerinin
emeğini sömürerek hayatta
kalan canlılar olduğu gibi
türdeşleri ve türlerinin
soyunun devamı için kendini
feda eden canlıların olduğunu
da belirtti.

Çocukların Maviay’ı
Haber: Nur Aslanbay

40 yıl sigara, 30 yıl alkol
kullandıktan sonra sigarayı
da alkolü de bırakan Hasan
Bayraktar dört yıl önce Balat’ta
bir dernek kurdu.
Hasan Bayraktar, Maviay
Derneği adını verdiği kurumda
çocukları sigara, alkol, uyuşturucu

Sayfa 2’de
Medyanın Lideri

Sayfa 3’de
Cibali’nin Robin Hood’u

gibi her türlü bağımlılıktan uzak
tutmak için kendi deneyimlerini bıkıp
tükenmeden anlatıyor. Bayraktar
sigara ve alkole ve bunlara 15 yaşında
başladığını söylüyor.
40 yıl sigara, 30 yıl alkol

Sayfa 4’te
Kristal Elmalar

kullandıktan sonra her iki bağımlılığını
da bir anda bırakan Bayraktar, dört
yıldır zamanını ve maddi imkanını
çocuklar için harcayarak, onları zararlı
alışkanlıklardan koruma mücadelesi
veriyor.
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Khas Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi
kadın erkek eşitlisizliğini gözler önüne seren bir yazım rehberi yayınladı.

Kendine Özgü Üslubu Ödül
Getirdi
Haber: Khas Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti
para birimini
değiştirecek

ISSN: 2146-8125

Haber: Cevat Eligüzel

Kasım 2015, Sayı 15
Kadir Has Üniversitesi adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa Aydın
Sorumlu Yazı işleri Müdürü
Ayten Görgün Smith

Kadir Has Üniversitesi
Yeni Medya Bölümü
öğretim görevlisi ve Pusula
Akademisi’nin kurucusu,
gazeteci ve televizyon
programcısı Mithat Bereket,
televizyon programcılığı
alanında Amerika’nın
önde gelen düşünce
kuruluşlarından biri olan
America Abroad Media
tarafından verilen, ‘2015 The
Power of Film’ ödüllerinde,
‘Medyanın Öne Çıkan
Liderleri Onur Ödülü’nü
almaya hak kazandı.
Mithat Bereket’in
almış olduğu onur ödülü;
dünya çapında, medyanın
bilgilendirme, eğitme ve
toplum adına yetkilendirme
gücünü temsil eden medya
mensuplarına, kurumlara ve
eserlere veriliyor. America
Abroad Media’nın Başkanı
Aaron Lobel, Bereket’e verilen

ödülün gerekçesini şöyle
açıkladı: “Bir savaş muhabiri
ve gazeteci olarak, Türk
televizyonlarında kendine
özgü üslubu ile hazırladığı
‘Pusula Programı’ aracılığıyla,
dünya haberlerini izleyiciyle
buluşturmada oynadığı öncü
rol; seçkin, girişimci bir
gazeteci ve medya kişiliği
olması sebebiyle kendisine
onur ödülünü vermeyi
kararlaştırdık.” Bereket’e ödülü
28 Ekim’de Washington’da
düzenlenen gala gecesinde
takdim edildi. Törende
Amerikalı aktör Ben Affleck’ın
yönettiği, 1980 Tahran Rehine
Krizi’ni konu alan 2013’te
en iyi film Oscarı’nın sahibi
‘Argo’ filmi ile Sundance Film
Festivali’nde 2014 Dünya
Sinema Seyircisi Ödülü sahibi
Etiyopya yapımı dokümenter
drama filmi ‘Difret’ de onur
ödülü aldı.

“Tanışalım mı?”
Haber: Ecem Nur Özcan

Kadir Has Üniversitesi Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Dersi kapsamında ilk
dersin konuğu Uluslararası Af Örgütü
Dijital Kaynak Geliştirme Koordinatörü
Pınar İlkiz oldu.
Uluslararası Af Örgütü Dijital Kaynak
Geliştirme Koordinatörü Pınar İlkiz’in
“Vaka Analizi: Veriden Bağışçıya Dönüşüm” adlı sunumunda Uluslararası Af
Örgütü olarak hem gerçekleştirilen çalışmaların ulaştığı başarılar hem de
toplanan verilerin nasıl birer bağışçıya dönüştüğü anlatıldı. Geçmişi 1961 yılına
dayanan Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de 2002 yılından itibaren tüm dünya
çapında insan hakları ihlallerini engellemek için çalışıyor.
Change.org adlı kuruluşun temel hali olduklarını belirten İlkiz, toplanan
imzaların ve yapılan bağışların birçok insan için fazlasıyla önemli olduğunu
belirtti. Ancak en büyük sorun ise insanların dikkatini çekebilmek. Bunun için
sosyal medya mecraları üzerinden “Tanışalım mı?” diyerek günlük hayatın
telaşından etrafını göremeyenlerin karşısına çıkıp kendilerini anlatmak
istiyorlar. En büyük hedefleri, Uluslararası Af Örgütü’nün destekçisi olup gerçek
bir fark yaratabilmek. Sağlayacakları maddi ve manevi destekler ile daha çok
insana ulaşabileceklerini anlatan İlkiz, insan haklarının ihlallerini engellemek
için daha fazla çalışmak gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ta Rum yönetimi
ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti arasında
başlayan çözüm sürecinde
sonuç alınması halinde
Avrupa Birliği uzmanları
KKTC’ye gelerek uyum
süreci ile ilgili çalışmalara
başlayacak. Güney Kıbrıs
Rum yönetimi 2004 yılında
tek taraflı olarak Avrupa
Birliği’ne alınmıştı. Bu
yüzden adada iki taraf
arasındaki görüşmelerden
olumlu bir sonuç çıkması
halinde KKTC, Avrupa
Birliği’ne uyum için başta
para birimi, gümrük birliği
olmak üzere birçok ekonomik
konuda değişiklik yapacak.

Haber Merkezi
Andaç Alp, Ayşan Aslıhan Şişman,
Aysel Görkem Su Ayaz, Berkay Kubilay
İloğlu, Burcu Yılmazcan, Burkay
Gürhan Kaymakçı, Cansu Apak, Ecem
Nur Özcan, Emir Öbge, Garbis Can
Cabatoğlu, Cevat Eligüzel, İlgün Özcan,
Lidia Peştemalcioğlu, Merve Ağdağlı,
Nur Aslanbay, Nayat Mığdıs, Onur
Kaya, Öykü Dilan Oğulbulan, Selim
Şahinler, Tuba Kaplan, Yekcan Güler,
Zeynep Yılmaz
Fotoğraf
Ulaş Tosun
Grafik Tasarım
Birsen Duyar Akdemir
Baskı
G. M. Matbaacılık Ticaret A.Ş.
Yüzyıl Mahallesi, Matbaacılar Sitesi
1. Cadde, No. 88
Bağcılar-İstanbul
Yönetim Yeri
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Kampüsü
34083 Cibali İstanbul
İletişim
0 212 533 65 32
gazete@khas.edu.tr
www.khas.edu.tr
Yayın Türü
Ulusal-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.

Referandumu beklemeye
gerek yok
Adadaki çözüm süreci
ile ilgili açıklamalar yapan
KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, bu süreçteki ekonomik eksikliklerin
en kısa sürede tamamlanması için bir heyet kurmayı
kararlaştırdıklarını belirtirken, gümrük birliği ve Euro’ya
geçişin daha öncelikli hedefleri olduğunu ve bunların hayata
geçirilmesi için referandum sonrasını beklemeye gerek
olmadığını açıkladı. Akıncı, ekonomiden sonra ise çevre, sağlık
ve diğer konularda çalışmalar yapılacağını belirtti.
Pratikte basit değil
Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim
görevlilerinden Hasan Tekgüç’e konuyla ilgili görüşlerini
Cibali Postası Gazetesi için sorduk. Tekgüç, “Kıbrıs’ta böyle
bir değişim planlanıyor, ancak bunun gerçekleşeceğini
düşünmüyorum. Pratikte o kadar basit değil çünkü Kıbrıs
ekonomik olarak Türk Lirası ve Ankara’ya bağlı. Turizm ve
özel üniversiteler ekonomi için çok önemli. Üstelik Avrupa
genelini düşündüğümüzde de otomobil, ev gibi büyük etiketli
ürünlerin alışverişini pound veya dolar üzerinden yapıyoruz.
Bu yüzden böyle bir değişimin kısa zamanda olacağını
düşünmüyorum.” dedi.
KKTC’nin Türk Lirası’ndan çıkarak AB’nin para birimi
Euro’ya geçişi için teknik çalışma ise başlatıldı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Televizyonculuğun 5N1Ksı Sertifika Programı
21 Kasım’da başladı, 26 Aralık’a kadar devam edecek.

Haber: Cevat Eligüzel

Kuzey Afrika ülkelerinde
başlayan ve ardından tek tek
bütün Kuzey Afrika ve Orta
Doğu ülkelerine yayılarak
rejimleri değiştiren “Arap Baharı”
hareketinin kıvılcımının ilk
ateşlendiği yer olan Tunus’un
eski Başbakanı Hammadi
Cibali, geçtiğimiz ay Kadir Has
Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Khas Orta Doğu ve Afrika
Araştırmaları Merkezi’nin davetlisi
olarak kampüse gelen Cibali, Kadir
Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti
üyesi eski Büyükelçi Ünal Çeviköz ve
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları
Merkezi direktörü Doç. Dr.
Salih Bıçakçı’nın ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıda Tunus
Devrimi ve Arap Baharı’nın
öncesi sonrası ve devrimlerin
sürdürülebilirliği üzerine konuşuldu.
“İşimiz henüz bitmedi”
Toplantı sonrası Khas Pusula
Akademisi’nin sorularını yanıtlayan
Cibali, “Tunus’taki devrim hareketi
henüz sona ermedi. Biliyorsunuz
mücadeleler bir noktada sona ermez.
Evet biz diktatörü kovduk ama
henüz diktatörizmi kovamadık. En
büyük artımız halkın bilinçlenmesi
oldu. Bu konuda temel halktır. Şunu
gördük ki gençlerin bilinçlenmesi
olaylara bakışı inanılmaz bir
gelişim kaydetti. Bu devrimin oluş
sebeplerinin en önemlisi sosyal ve
siyasi etkenlerdir. Yöneticilerin tüm
amacı ideolojiktir, ama bu ideoloji
halk nezdinde karşılık bulamıyordu.
Devrim tek bir hareketle olacak
bir olgu değil, bir süreçtir. Türk
toplumunun geçmişte yaşamış
olduğu değişimin bu süreçte bize
olumlu etkisi oldu. Baktığımızda
Türkiye’de bu değişimin oturduğunu
görebiliyoruz. Bunun da bizi
etkilememesi düşünülemezdi” dedi.

Balat’ın Robin Hood’u
Haber: Nayat Mığdıs

Zengin bir ailenin çocuğu idi. Yalılarda
büyüdü. İlaç deposu bastı; gıda
kamyonu kaçırdı; fakir mahallelere
yardım etti; cezaevine girdi; hapisten
çıktı; eğitimini tamamladı; iş kurdu;
alkol ve uyuşturucu ile tanıştı; çok para
kazandı; parasız kalırsa ne olacağını
görmek için evini terk etti; üç buçuk yıl
sokaklarda yaşadı; kardeşleri onu buldu;
hastaneye götürdü; bir yıl ömrü kaldığını
öğrendi; mezar satın aldı; sekiz buçuk ay
mezarlıkta yaşadı ve şimdi Balat’ta…

Dünyada yaşantılarıyla fark yaratan
insanları “Yaymaya Değer Fikirler” konsepti
altında 1984’ten bu yana konuşturan TED
Talks’un (Technology Entertainment Design
Talks) bu yılki konuğu bu kez Balatlı Ali Denizci
oldu. TED Talks İstanbul TEDxReset’te konuşan
Denizci, 1964 yılında İstanbul’da bir yalıda
doğdu. Zengin ve eğitimli bir ailenin çocuğuydu.
Ancak yaşamının en başında dikkatini çeken
şey eşitsizlik ve adaletsizlikti. Bu duygu onu
lise yıllarında düzene uyumsuz bir genç yaptı.
İlaç deposu bastı, gıda kamyonu kaçırdı, yoksul
mahallelere gidip ihtiyacı olan kişilere yardım
etti. 1982-84 yıllarını cezaevinde geçirdi.
Hapisten çıktıktan sonra eğitimini
tamamladı ve iş kurdu. 26 yaşına geldiğinde
kazandığı büyük meblağdaki paraya ‘acaba biter
mi?, ‘aç kalır mıyım?’ korkusuyla hiç dokunmadı.
Para birikmeye devam ediyordu ancak bu kez
de içmeye, alkol ve uyuşturucu kullanmaya
başladı. 28 yaşına geldiğinde yüklü miktarda
parası vardı, ancak biteceğinden korktuğu
için dokunamıyordu. Bu durumla yüzleşmesi
gerektiğini fark etti.
Parasız kalırsa ne olacağını görmek için
evini terk etti ve sokakta yaşamaya başladı.
Üçbuçuk yıl sokaklarda yaşadı. Bu süreç içinde,
insanlardan bir şey istediğinde ona yardım
ettiklerini, para verdiklerini ve bu şekilde de aç
kalmadan yaşayabildiğini gördü. Daha sonra
kardeşleri onu bulup, hastaneye götürünce,
konulan siroz teşhisi sonrası bir yıl ömrü
kaldığını öğrendi. Aşiyan Mezarlığı’na gidip
kendine bir mezar satın aldı.
Sekizbuçuk ay o mezarlıktan hiç çıkmadı.
Sadece içti, okudu ve düşündü. Korkularıyla
yüzleşti. Bir gün korkularını mezara gömdü
ve oradan çıktı. Önündeki tek engelin kendisi
olduğunu fark etti. Hastaneye gitti ve tedavi
oldu. Yaşam artık onundu.
Kendi kurallarına göre oynamaya karar
verdi. Birçok işe girdi, çıktı, artık para onu hiç
ilgilendirmiyordu. İnsanları izledi. İhalelerde iş
yaparken, kaygılarını ve o kadar basit şeylerden
korktuklarını fark etti.
O ise hayat ile eğlenirken hayat onu
Balat’a sürükledi. Balat, İstanbul’un en fakir
semtlerinden biri idi. Orada tanıştığı insanlara
yardım etmek için “Derviş Baba Deliler, Abdallar,

Meczuplar, Aşıklar Kahvehanesi” ni kurdu.
Mahalledeki delilere, evsizlere yardım eli uzattı.
Kampanyalar başlattı. Organizasyonlar yaptı.
Gerekli yerlerle iletişime geçerek, ihtiyaç
sahiplerine ev, eşya, gıda, akülü araba, protez
bacak gibi birçok yardım gerçekleştirdi.
Çocuklar için İstanbul’un başka semtlerine,
sanat galerilerine geziler düzenledi. Onlara
eğitim ve burs imkanı sağladı. Ve bunca
yaşadıklarının sonunda Ali Denizci yaşam
mottosunu bulmuştu: “Görüyorsan, duyuyorsan,
sorumlusun!”

Ted Talks nedir?
Her iki yılda bir Kaliforniya, Monterey’de düzenlenen
bir konferans. Amacı farklı alanlardaki ileri derecede
bilgi sahibi kişilerin bilgi alışverişine zemin oluşturmak.
İlk olarak 1984 yılında hayata geçirilen fikir, 1990 yılına
kadar yaşanan kesintinin ardından aralıksız devam ediyor.
Geçmiş konuşmacılar arasında Elif Şafak, Bill Clinton, Jane
Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Bill
Gates, Google’in kurucuları ve birçok Nobel Ödülü sahibi
bulunuyor.

lö

Şantiye

Kahvaltı, öğle yemeği,
akşam yemeği
Nargile var
Paket servisi yok
Klima/Isıtıcı
Wi-Fi
Dış Mekan-Teras
Instagram: losantiye
0 212 635 28 61
Haftanın 7 günü: 09:00-01:00 açık
Kredi kartı geçerli
Rezervasyon önerilir
Alkol mevcut değil.
Kadir Has Caddesi Cibali Mahallesi No: 9
34083 Fatih İstanbul

Bu bir ilandır

Arap Baharı’nı
Başlatan Adam:
Hammadi Cibali
Khas’taydı
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Khas Chef School evsahipliğinde gerçekleştirilen Diplomasi Sofraları’nın
Ekim ayki mutfağı Amerikan soul food idi.
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Espressolab
Khas’ta

Ekim’de Kadir Has’ta
açılan Espressolab Kadir
Has öğrencilerinin gözde
mekânı oldu. Espressolab
öğrencilerin en çok vakit
geçirdiği amfi bahçede
açıldı ve yoğun ilgi gördü.
Mekanın, öğrencilerin ilgi
odağı olduğunu söyleyen
Espressolab çalışanları,
fiyatların diğer şubelere
oranla Kadir Has’a özel
olarak oluşturulduğunu
ifade ettiler.

Haber: Cansu Apak

Espressolab çalışanları, üçüncü
dalga kahve ve yeşil çekirdek
kullandıkları için oldukça özel
kahvelere sahip olduklarını söylediler.
Kullandıkları ürünlerin günlük ve
taze olması konusunda dikkatli
olduklarını dile getirdiler. Pek çok
şubesi olan Espressolab çalışanları
cheseecake’de iddialı oldukları
belirttiler. EspressoLab’ın yaratıcısı
olan Esat Kocadağ, aynı zamanda
Emirgan Sütiş’in sahibi. Uzun
yıllardır kahve sektörünü incelediğini
belirten Kocadağ, son dönemdeki
trendleri olumlu bulsa da birtakım
eksiklikler gözlemlediğini anlattı.
Dünyada petrolden sonra ikinci büyük
pazarın kahve sektörü olduğunu
söyleyen Kocadağ, bu alanda “en
iyi” olanı Türkiye’ye getirmek üzere
yola çıktıklarını ifade etti. “Doğru
kahve ile tanınmak istiyoruz.
Espresso bazlı bir menüsü olan

EspressoLab’da tek bir çeşit kahve
ile kalmıyorsunuz. Espresso’nun bile
5-6 çeşidi bulunuyor. Amerika’dan
sonra ilk defa EspressoLab’a gelen
kahve makinesi ‘Steampunk’ french
press’in daha teknolojik hali olarak
düşünülebilir. Steampunk hem kahve
hem de bitki çayı demleyebiliyor.
Kahve çekirdeklerini tercihen butik
noktalardan temin ettiklerini dile
getiren Kocadağ, “Espresso ile ilgili
olarak, kendi özel harmanımız dışında
her hafta iki çeşit “single origin”
kahve sunuyoruz. Mesela bu hafta
Etiyopya ve El Salvador var. Her
ikisi de farklı uçlarda aromaları olan
kahveler” şeklinde bilgi verdi.
“Amacımız farklı olmak” diyen
Kocadağ, EspressoLab’ın butik ama
yaygın bir mekân olacağını dile
getiriyor. Çok fazla şube yerine
doğru noktalarda bulunmayı tercih
ettiklerini söyledi.

İlhamını Balat’tan Alıyor
Haber-Fotoğraf: Öykü Oğulbulan-Ayşan Aslıhan Şişman

Mimar Meltem Kılıçaslan, yeni açtığı
Vesaire Tasarım Galerisi’nde Balat’tan
ilham aldığı eserleri bir araya getiriyor.
Düzenlenen workshoplar, açılan sergiler,
kağıttan yüzükler, kitaplardan fırlayan
küçük prens kolyeleri ve daha çeşitli nice
özel tasarım takılar ve tekstil ürünleri
burada sergileniyor.
Balat’ta Mürsel Paşa Caddesi’nde
bulunan Vesaire Tasarım Galerisi takıdan,
seramiğe birçok çeşitli tasarımın yapıldığı
ayrıca usta sanatçıların atölye çalışması

yaptığı bir mekan. Galeri’de vintage
(eski, kullanılmış) çantalardan, seramik
objelere kadar çeşitli ürünler bulunuyor.
Galeri yeteneklerini geliştirmek isteyen,
tasarımlarını markalaştırmayı düşünenlere
eğitim de veriyor. Galeri’de sanat
müzayedeleri de gerçeklekleştiriliyor.
“Tasarla Pazarla” konseptini
yürüteceklerini söyleyen galeri, haftaiçi ve
haftasonları olmak üzere rehber eşliğinde
Balat, Fener, Eyüp gezileri düzenliyor, bu
geziler herkese açık.

37
Kristal
Elmayı
Khas
Topladı
Haber: Zeynep Yılmaz

Arda Erdik/Kristal Elma/Basın Büyük Ödülü

Reklam, medya, pazarlama ve iletişim dünyasının
tüm paydaşlarını biraraya getiren sektörün en prestijli
festivallerinden biri olan Kristal Elma’da bu yıl elmaları
Kadir Has Üniversitesi topladı. Bu yıl 27’ncisi düzenlenen
2015 Kristal Elma Ödülleri’nde Kadir Has Üniversitesi
öğrencileri, akademisyen ve mezunları 37 ödül aldı.

Üç Gümüş Elma
Çağrı Erdemir (Reklamcılık
Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi
ve Tribal Worldwide İstanbul
Reklam Ajansı stajyeri)
Vodafone Türkiye’nin spor
sponsorluğu ile “Kampanyalar/
Açıkhava” dalında ve yine
Vodafone Türkiye’nin Beşiktaş
esnafına forma giydirme
çalışmasıyla “Sosyal Medya/
Konvansiyonel Mecrada Başlayıp
Sosyal Medyada Büyüyen Fikir”
dalı.

Bir Gümüş Elma ve Bir Bronz
Elma Hacer Betül Yıldırım
(Khas mezunlarından, Plasenta
Conversation Agency çalışanı)
Hopi’nin “Hopi Dansı Dediğin”
uygulamasıyla “Sosyal Medya/
Ortak Yaratım ve Kullanıcı
Tarafından Oluşturulan İçerik” dalı
ve Aptamil için geliştirilen “Adım
Adım Uyku” aplikasyonu ile Mobil
Uygulama dalı.

Üç Gümüş Elma ve İki Bronz
Elma Doğukan Doğan (Khas
mezunlarından, JWT ManAjans
Üç Gümüş Elma
çalışanı)
Erkan Batuk (Reklamcılık Bölümü
Ülker’in “Efsane Olursun”
4’üncü sınıf öğrencisi ve Tribal
kampanyasıyla “Kampanya/
Worldwide İstanbul Reklam
Diğer”, “Sosyal Medya/Ortak
Ajansı stajyeri)
Yaratım ve Kullanıcı Tarafından
Vodafone Arena “Stat Abi” işi
Oluşturulan İçerik” ve “Medya
ile dijital dalda “Sosyal Medya/En
Kullanımı/En İyi Sponsorluk
Yaratıcı Gerçek Zamanlı Aksiyon”,
Uygulaması” dallarında ve
medya dalında “Medya Kullanımı/
“Kampanya/Viral Etki” ve “Medya
En İyi Sponsorluk Uygulaması”,
Kullanımı/En İyi Sosyal Medya
Medya Kullanımı/En İyi Sosyal
Uygulaması” dalları.
Medya Uygulaması.
İki Kristal Elma ve Bronz Elma
Ebru Karaman (Khas
mezunlarından, Rabarba İstanbul
çalışanı)
Anadolu Sigorta/Whatsapp
Sitcom’la“Medya Kullanımı/En
İyi Sosyal Medya Uygulaması”
dalında, Havas WordlwideIST’ten
Alper Karan Durex’in havalimanı ve
tren çalışmalarıyla “Basın/Sağlık”
ve “Basın/Diğer” kategorileri
ve Benckiser/VanishThank
çalışmasıyla “Kişisel ve Ev
Temizliği/Temizlik” kategorisi.

Hoca Ödülleri
Topladı
Khas Reklamcılık Bölümü
öğretim görevlilerinden
Arda Erdik ise, kreatif
direktörlüğünü yürüttüğü
Tribal Worldwide İstanbul
ajansıyla 4 kristal, 9
gümüş ve 6 bronz elmanın
yanı sıra Audi’nin “Hava
Yastığı/Cehennem”
çalışmasıyla Kristal Elma/
Basın Büyük Ödülü’nü
kazandı.

Khas belgesel fotoğraf atölyesi bu yıl ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’
adı altında Lonca Mahallesi çocuklarının gözünden bölgeyi fotoğrafladı.

32 ülke 135 şehir 8
milyon insan karanlıkla
iletişime geçti
Haber: Aysel Görkem Su Ayaz

8 milyondan fazla insana hitap etmiş olan
Karanlıkta Diyalog Sergisi görme engelli insanları
anlamak için bir empati durağı. Karanlıkta
Diyalog’un kurucusu Prof. Dr. Andreas Heinecke,
1995’ten itibaren insanlar arasındaki iletişimsizliği
bunun sadece bir engel ile alakalı olmadığını, aynı
zamanda çok büyük bir etkisinin olduğunu fark
ettikten sonra, bu sosyal olguyu başlatmış.
Karanlıkta Diyalog, 1988 yılında Almanya’da
kuruldu. Türkiye’de ise 2013 yılından itibaren
Gayrettepe Metro İstasyonu’nda yer alıyor. Bu sıradışı
farkındalığın amacı diğer duyu organlarımızı ne
kadar kullanabildiğimizi ve görme engellilerin diğer
duyu organlarını nasıl kullandıklarını anlayabilmek.
İstanbul’a dokunarak, İstanbul’u dinleyerek
geziyorsunuz. İçindeki kafede oturup bişeyler
içip, sohbet ediyorsunuz. Bu deneyimde parkuru
tamamlamanıza yardımcı olan rehberler görme engelli.
Dünyada 45 milyon, Türkiye’de ise 77 bin insan
görme engelli; onların hayatını anlamak, günlük
hayatlarında neler yaptıklarını, neler hissettiklerini
bir nebze anlayabilmek için 90 dakikalık bu deneyimi
yaşamalısınız. İstanbulu karanlıkta turluyosunuz.
Dünya Göz Hastanesi sponsorluğunda gerçekleşen
bu sergi yaş, cinsiyet ya da herhangi bir ayrım
gözetmeden herkesin katılımına açık. Parkur, bedensel
engelliler için tasarlandığından onlar da parkuru
tamamlayabiliyorlar. Sosyal gelişim projesi olan bu
serginin hedefi ise bir Diyalog Müzesi oluşturabilmek.

Prof. Dr. Andreas Heinecke kimdir?
Karanlıkta Diyalog’un kurucusu Andreas Heinecke, bir radyo
istasyonunda çalışırken, bir kaza sonucunda görme duyusunu
kaybeden bir görme engelli ile karşılaşır. Önce acıma duygusu
hisseder ve ona nasıl davranması gerektiğini bilemez. Ama kısa
sürede görmeyen insanların görenlerin sahip olmadığı birçok
özelliğe sahip olduklarını anlar. Andreas, genç meslektaşını iyi bir
radyocu olması için eğitirken, görme engelli genç de onun hayata
dair konularda eğitmeni olur. Görme engelli bu insan Andreas’ın
gözlerini açar ve onun farklılıkların ötesine geçerek neler
yapabileceğimiz konusunda düşünmesine sebep olur. Bu ilişkinin
olağanüstü değerinin farkına varan Andreas, 1995’te ilk sosyal
girişimini başlatır. O günden beri kendini, insan karşılaşmalarında
oluşan boşluklar/iletişimsizlikler arasında köprüler kurmak
için yeni yollar bulmaya adar. Andreas felsefe doktoru ve
Almanya’daki European Business School’da sosyal ticaret dersleri
veriyor.
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Mavi atın şizofrenideki anlamı
Haber-Fotoğraf: Onur Poyraz Kaya

Görmezden GelmeyelimTarih Öncesinden Günümüze
Şizofreni Serüveni sergisinde
ilkçağlardan bugüne ruhsal
hastalıkların tanı ve tedavi
yöntemleri, bu yöntemlerin
tarihi gelişimi, Batı ve
Doğu kültürlerinin konuya
bakışları hakkında bilgi
veriyor. Ayrıca bu serüvenin
başrol oyuncuları olan bilim
insanları ve hekimlerin ilginç
öyküleri metinler ve görsel
canlandırmalarla sergide
yeralıyor.
Görmezden Gelmeyelim-Tarih
Öncesinden Günümüze Şizofreni
Serüveni sergisinin ziyaretçilerine
sundukları arasında yalnızca
görsel değil, farklı duygularla da
tecrübe edilebilecek maceralar
da olunca, Harbiye Askeri
Müzesi şizofreni hastalarına
karşı empatinin en sağlıklı
hissedilebileceği uygulamalara
ev sahipliği yaptı. Bunlardan en
fazla ilgi göreni, 200 yüzyıl önce
kullanılan döner yatak örneği
ile, o zamanki tedavilerin nasıl
olduğunun tecrübe edilmesiydi.
“Empati kabini” ise bizi bizzat
şizofreni hastalarının iç dünyasına
çağırıyor ve onları, onların
deneyimlerini tekrar yaşayarak
anlamamızı sağlıyor.
Gerek uzmanlarca hazırlanan
zengin içerik ve gerekse üç
boyutlu malzemeyle hazırlanan
görsel ve işitsel efektler açısından
bu yaratıcılıkta bir sergi
Türkiye’de bir ilk. Sergide görsel
anlatımla birlikte, efektli empati
odaları ve döner yatak gibi eski
tedavi yöntemleri uygulamaları
yer alıyor. Serginin son gününe
kadar gerçekleşen ziyaretçi
akınına bakılacak olursa, sergi
gelecek yıllarda da tekrarlanacak
gibi görünüyor. Abdi İbrahim
Otsuka Genel Müdürü Dr. Tuna
Yavuz’un açılış konuşmasında
belirttiğine göre, dünyada
yaklaşık 51 milyon, Türkiye’de ise
400-600 bin şizofreni hastası var.
Üstelik bu rakam, yalnız tanısı
konmuş hastalardan oluşuyor.
Yavuz konuşmasında ayrıca
şunları da söylüyor: “Şizofreni
hastaları ve aileleri, hastalığın
yanı sıra toplumun önyargıları

Görsellerdeki mavi at, rüyalarda
özgürlüğü simgeliyor şizofrenide önemli
bir anlamı var. Ayna şeklindeki siluet
ise şizofreni hastalarına karşı empati
kurabilmemiz için oluşturulmuş.

ile de savaşmak zorunda. Abdi
İbrahim Otsuka olarak biz de
hayata devam etmek isteyen
şizofreni hastalarına dikkat
çekebilmek ve onların toplumda
var olabilmelerini desteklemek
amacı ile “Görmezden
Gelmeyelim” diyoruz. Amacımız,
hayata dahil olmak isteyen
şizofreni hastalarının ve
yakınlarının sesini duyurmak,
günlük yaşama katılma
mücadelesinde onlara destek
olmaktır.” Şizofreni Dernekleri
Federasyonu Başkanı ve Sergi
Danışmanı Doç. Dr. Haldun
Soygür ise toplumda damgalanan
ve asla tedavi edilemeyen hastalar
olarak görünen, şiddete meyilli ve
zarar verebilme potansiyeli yüksek
insanlar olarak anlaşılıp dışlanan
şizofreni hastalarının, en fazla
empati ve anlayışa ihtiyaç duyan
hastalar olduklarını ifade ediyor.
Şizofreni, beyindeki kimyasal maddelerin
iletiminde bir bozukluk olması ve beyin
yapısında bazı farklılıkların görülmesiyle
ortaya çıkan bir beyin hastalığı olup “Us
Yarıklığı” diye de biliniyor.
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1 Kasım seçimleri öncesi Ateş İlyas Başsoy, Khas’ta “Seçime Doğru Siyasal İletişim
Konuşmak” konulu konuşma yaptı; 1 Kasım seçimleri sonrası ise Konda Araştırma
Şirketi’nden Bekir Ağırdır seçim verilerini analiz etti.

Şehrin Kırışıklıkları’na
Balat’ta Yer Yok
Haber-Fotoğraf: Burak Gürhan Kaymakçı-Merve Ağdağlı

Bedri Rahmi’nin İki Mozaik
Panosu İMÇ’de
Haber-Fotoğraf: Ecem Nur Özcan

Fransız sokak sanatçısı
ve fotoğrafçı JR’nin
2008’de başlattığı Los
Angeles, Cartagena,
Şangay, Havana ve
Berlin’den sonra
İstanbul’da gerçekleştirdiği
Şehrin Kırışıklıkları
(Wrinkles of the City) adlı
projede o şehirde yaşayan
en yaşlı insanları bulup
fotoğraflarını çekiyor; daha
sonra bu fotoğrafları şehrin
en eski binalarının üstüne
çiziyordu. Aylar önce
İstanbul’a gelip, helikopter
turu yaparak çalışacağı
alanları belirleyen
JR’nin Balat’taki yaptığı
çalışmalardan biri tahrip
edildi.
Herhangi bir kar amacı
gütmeyen ve bilginin
paylaşmaya ve yayılmaya
değer olduğunu düşünen
TED’in ödüllü Fransız
fotoğrafçı ve sokak sanatçısı
JR, 2008’de başladığı
‘Wrinkles of the City’
(Şehrin Kırışıklıkları)
Projesi’ni ilk kez Türkiye’de
gerçekleştirdi. İstanbul
Uluslararası Sanat ve Kültür
Festivali konuğu olarak
davet edilen JR, Tarlabaşı ve
Balat’ta çalışmalar yaptı. Los
Angeles, Cartagena, Şangay,
Havana ve Berlin’den sonra
İstanbul’da gerçekleştirdiği
projesiyle önce şehrin en eski
sakinlerinin fotoğraflarını
çekip, sonra bu sakinlerin
dev portrelerini yıkık dökük
binaların duvarlarında
sergiledi.

“Müdahale söz konusu değil”
Balat’ın duvarları
geçtiğimiz Mayıs ayında
yeni yüzlere kavuşmuş,
dünyanın pek çok şehirde
uygulanan bu proje İstanbul’a
ulaşmıştı. Ancak, aynı proje
kapsamında birçok şehri
gezen JR’ın tek tahrip edilen
çalışması İstanbul’da oldu.
Proje kapsamında Balat’ta
boş bir binanın yan cephesine
yerleştirilen bir fotoğraf, mavi
boyayla kapatılmış halde
bulunurken bir diğer eserine
boya atıldığı, üçüncü eserinin
belli bir bölümünün de
yırtıldığı ortaya çıktı.
JR, şahsi Twitter
hesabından fotoğrafın üzeri
boyanmış halini paylaştı,
bunun üzerine saldırının
sorumlusunun kim ya
da kimler olduğu sosyal
medyada çok tartışıldı. Bazı
vatandaşlar olayla ilgili
Fatih Belediyesi zabıtalarını
suçlarken, belediyenin resmi
Twitter hesabından yapılan
açıklamada, “Sizden daha
fazla üzüldüğümüzü bilmenizi
isteriz. Bu proje, dünyaca
ünlü grafiti sanatçısı JR ile
Fatih Belediyesi ortaklaşa
çalışması sonucu hayata
geçirilmiştir. Bu güzel projeye
tarafımızdan herhangi bir
müdahale edilmesi söz konusu
değildir” denildi.
“Vatandaşın sanata duyarlı
olması lazım.”
Eserin kim tarafından ve
hangi nedenle boyandığına
ilişkin konuşan bazı Balat
sakinleri, yapılan resmin
Abdullah Öcalan’a benzediği
için semt sakinleri tarafından

Türkiye’nin ilk AVM
örneği olmasının yanı
sıra, 6 blok ve 1117 adet
dükkandan oluşan İstanbul
Manifaturacılar Çarşısı
(İMÇ), günümüzde varlığını
sürdüren değerli bir mimari
yapı. İMÇ dışarıdan yalnızca
bir iş hanı gibi görünse
de, döneminin çeşitli sanat
yapıtlarına da ev sahipliği
yapıyor.
Çarşı, bu özelliğiyle
modern sanat açıkhava
müzesine dönüşmüş durumda.
Aralarında Bedri Rahmi
Eyüpoğlu’na ait iki adet
mozaik panosu da bulunuyor.
İstanbul’un denizini, lalesini
ve camilerini anlattığı mavi
mozaiği ne yazık ki gerekli
bakımları yapılmadığı için şu
an sevenlerinin içini acıtacak
durumda. Bu tarihi çarşının
ziyaretçileri de bu mozaiklerin
sanat eseri olduğunun farkında
değil.
Eserlerin bulunduğu
kata geldiğimizde Taç Perde
ve Damar İplik Ev Tekstil
Ürünleri çalışanlarının yemek
tepkiyle karşılandığını söyledi.
Vatandaşlar Balat’ın tarihi
dokusuna aykırı bulduklarını
ve kendilerinin şikayet ettiğini
açıkladı. Bazı vatandaşlar
resme zarar verenlerin Balatlı
olmadığını söylüyor. Bir
vatandaş da, resmin yapıldığı
binada yıllar önce o evde
doğmuş, büyümüş Ermeni
asıllı bir terziye ait olduğunu
belirtiyor. Binaya aynı
resmin konup konmayacağı
konusunda henüz bir bilgi
yok. Ancak Fatih Belediyesi
yetkilileri, “Önemli olan sanatın
tekrar yerine konması. Başına
bekçi de polis de dikseniz
eserlerin başına bir şey gelir.
Önemli olan vatandaşın sanata
duyarlı olması” dedi.

arasında olduğunu gördük.
Hemen sohbete başladık.
7-8 sene önce sanatsever
gönüllülerden oluşan bir
ekibin eserleri temizlediğini,
ufak yenilemeler yapıldığını
ve esnaf olarak kendilerinin
de yardımda bulunduklarını
söylediler.
Damar İplik ortaklarından
Samet Damar, eserler için bu
temizliğin sürekli olmaması bir
yana, insanların eserlere karşı
duyarsız olmasının da sorunlar
arasında olduğunu belirtti.
Sohbet sırasında, çoğu
esnafın bu eserleri fark
etmediğini ekledi. Zaman
zaman insanların bu
mozaikleri kırmaya, hatta
ufak parçalarını sökmeye
çalıştıklarını anlattı.
Yolu Unkapanı’na düşenler
geçmişten günümüze sanat ve
iş köprüsünü taşıyan bu çarşıyı
mutlaka ziyaret etmeliler.
Yetkililer de bir benzeri
daha olmayan bu eserleri en
kısa sürede koruma altına
almalılar. Gelecek nesiller de
bu eserleri görmeyi hak ediyor.
“Yalnızca kağıt, yapıştırma
malzemesi ve insan emeği”
Projenin Türkiye Direktörü
Camille Antunes , İstanbul’da
proje için pek çok belediyeye
başvuru yaptıklarını, sadece
Fatih ve Beyoğlu Belediyesi’nin
duvarların kullanımı için
kendilerine izin verdiğini
açıkladı. Polisin gelip boyadığı
yönünde bilgi aktarıldığını
söyleyen Antunes, mahallelinin
ilgisini çeken bir çalışma
olduğunu belirtti. Twitter
üzerinden yaptığı açıklamada
da, proje sırasında duvar
ve tuğlalara hiçbir zarar
verilmediğini, “yalnızca kağıt,
doğal yapıştırma malzemesi
ve insan emeği” kullanıldığını
kaydeden Antunes,“Posterlerin
kapatılması için kullanılan
boya aynı masumlukta
değildir.” dedi.

Khas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KHASDAK)’nın üniversitenin spor
salonundaki tırmanma duvarının tamiri ve sabitleştirme çalışmaları tamamlandı;
antrenmanlar cumartesi günleri yapılıyor.
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Geyik Koşuları’nda Khas’a Ödül
Haber: Garbis Can Cabatoğlu

Her İlgiye Bir Kulüp
Haber: Berkay İloğlu

Kadir Has Üniversitesi öğrenci kulüpleri 2015-2016 Kulüp Tanıtım
Günleri’ni 6-7-8 Ekim’de Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirdi.
Kulüp tanıtım günlerine dağcılık ve doğa sporlarından motosiklete
havacılıktan dansa 42 kulüpten 22’si stand açtı. Cibali Postası için
görüştüğümüz kulüp başkanları ve yetkilileri bu yılki genel ilgiden
memnun olduklarını söylediler:

Mehmet Yıldırım (Has
Runners-Başkan):
“Katılım geçen dönemlere
göre biraz düşük ancak bizim
için önemli olan aktif üye
sayısının fazla olması, şu
anki süreç bizi bu konuda
umutlandırıyor. Okulda spor
yapmak isteyenleri teşvik
ediyoruz; yeni koşucular
yeni sporcular kazandırmaya
çalışıyoruz amacımız bu. Bu
yıl farklı şirketler tarafından
yeni organizasyonlar
Türkiye’ye geldi bu yarışlara
katılacağız. Gelmek isteyen
herkese kapımız açık.”
Mert Şeker (UniSocia ClubYetkili):
“Amacımız öğrencilerin
olabildiğince eğlenmesini
sağlamak. Herkesin fikrini
almak adına okulumuz
öğrencileri ile birlikte her
sene kendimizi geliştirmek
üzere toplantılar yapıyoruz.
Okulumuzda etkinlik
yapacağımız alan kısıtlı; alan
olarak kullanabileceğimiz
bir langırt alanı var; orayı
genişletmek için büyük
teknoloji firmalarıyla
anlaşmayı planlıyoruz ve
irtibata geçtik. Anlaşma
çerçevesinde okulumuza

oyun konsolları getirmeyi
planlıyoruz. “
Emre Tunçel (Yelken
Kulübü-Başkan):
“Henüz yeni bir kulübüz;
bu üçüncü senemiz.
Geçen yıla göre bu yıl
daha istekli bir üye profili
oluşmuş durumda. Hızlı bir
büyüme içinde olduğumuzu
söyleyebilirim.
Bu sene eğer mümkün
olursa okulumuz adına
üniversitelerarası
yelken yarışları yapmayı
düşünüyoruz. Gerekli
görüşmelerin ardından bu
seneki en büyük misyonumuz
bu organizasyonu
gerçekleştirmek.”
Barış Asa (Khas GiltBaşkan):
“Geçen yıllara göre
okulumuz öğrencilerini
girişimcilik konusunda
daha fazla bilgilendirmeyi
amaçlıyoruz. Her sene
aldığımız üye sayısı sabit.
Öğrenciler yine kulübümüzü
tercih ediyor. İkinci günden
hedeflediğimiz rakamlara
ulaştık. Bu yıl Selimpaşa
kampüsümüzde de üye alımı
gerçekleştireceğiz.”

Geyik Koşuları, Macera Akademisi
tarafından yılda üç kez yapılan;
kapsamlı ve zorluk derecisi farklı
olan dört parkurdan oluşuyor. Bunlar
Bambi koşusu, 4K, 14K ve 24K Geyik
Koşusu olarak adlandırılıyor. Bu yıl
18 Ekim’de ikincisi düzenlenen Geyik
Koşuları’na Kadir Has Üniversitesi
Has Runner Koşu kulübü de katılım

gösterdi. Asics ana sponsorluğunda
yapılan koşu, Belgrad Ormanı’nda
düzenlendi. 4K kategorisinde yarışan
koşucumuz Mehmet Babaoğlu yarışı
kendi kategorisinde üçüncü bitirirken,
14K’da koşusunda bayanlar 16-24 yaş
kategorisinde koşucularımızdan Yeşim
Sertcan ve Sevgim Yılmaz da ikinciliği
ve üçüncülüğü paylaştılar.

Cibali’de Motosiklet
Sayısının Artmasının Sebebi
Haber-Fotoğraf: Emir Öbge

Kadir Has Üniversitesi Motosiklet
Kulübü Has Riders geçtiğimiz mart
ayında kurulmuş yeni bir oluşum
idi. Bu yıl oluşum, üniversitede
motosiklet kullananları bir araya
getirerek kendilerini geliştirmek ve
motosiklete dair paylaşımlar yapmak
adına kulüpleşme kararı aldı. Kulüple
birlikte motosiklet kullanımına
dair eğitimler almak ve bilinçli
motosiklet kullanıcıları olarak örnek
olmak isteniyor. Sadece motosiklet
kullanıcılarıyla kalmayıp trafikteki
bütün sürücüleri biliçlendirmek
amaçlanıyor. Bunun için eğitimler
planlandı; planlanan eğitimler yakında
gerçekleşecek. Ayrıca motoetkinlik.
com adlı Türkiye’nin en büyük
motosiklet haber sitesinde Has

Riders ismiyle bir sayfa oluşturuldu.
Böylece Has Riders etkinlikleri siteden
tüm motosiklet severlere kolayca
duyuruluyor. Gerçekleştirmesi
planlanan sosyal sorumluluk projeleri
de siteden duyurulacak. Kulüp
herkese açık.

Motosiklet Tarzları
Racing-Yarış: Hızın ön planda
olduğu, sürücü konforunun 2.
planda kaldığı asfalta ve piste
uygun olan motosiklet türleri.
1. viteste 140 km’s hızlara çıkar.
6. viteste 300 km/s’e ulaşırlar.
Chooper-Klasik: Daha çok
“bir tarzım olsun” motosikletleri
denebilir.
Ağır ve cüsselidirler. Yüksek
hızlara çıkmasalar da konforlu
sayılırlar.

Enduro: Doğa severlerin
motorsikleti. Yüksek
amortisörleri ve konforlu seleleri
sayesinde macera sevenlerin ilk
tercihlerindendirler.
Off-Road-Kros: Tamamen
araziye uygun bir motosiklet
türü. Her türlü engeli aşabilecek
şekilde ince hafif ve çevik olurlar.
Scooter: Kullanımı en kolay
olan vitessiz motosiklet. Motorlu
bisiklet de denilebilir.

Rezan Has Müzesi Urartu
Takıları Koleksiyonu Sergisi
devam ediyor.

KASIM
2015 08

Melodram Ustası’nın Vasiyeti
Haber: Cansu Apak

Geçtiğimiz 16 Ekim’de
vefat eden yönetmen Memduh
Ün’ün cenaze töreni kendisinin
vasiyeti üzerine Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Profesör Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi’nde
düzenlendi.

Memduh Ün’ün vasiyet
mektubu, onun 56 yıllık hayat
arkadaşı sinema sanatçısı
Fatma Girik’te idi. Ün, geçen
16 Ekim’de tedavi gördüğü
Bodrum’daki Acıbadem
Hastanesi’nde kronik böbrek
ve solunum yetmezliğinden
yaşamını kaybetmişti. Ün’ün
vasiyeti üzerine Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi
Profesör Sami Şekeroğlu
Sinema-TV Merkezi’nde anma
töreni düzenlendi. Ün’ün cenaze
törenine, Türkan Şoray, Hülya
Koçyiğit, Cüneyt Arkın, Müjdat
Gezen, Tarık Akan, Rutkay
Aziz, Erdal Özyağcılar, Göksel
Arsoy, Orhan Gencebay gibi
Memduh Ün filmlerinde yer
almış sanatçılar katıldı.

Kenan Reis Teknesinde
Kenan Doğulu Klibi
Haber: Merve Ağdağlı

Sanatçı Kenan Doğulu,
“Aşka Türlü Şeyler”
albümünün ikinci klibinin söz
ve müziği kendisine ait olan
“Bir İleri İki Geri” şarkısını
Haliç Metrosu’nda çekti.
Kenan Doğulu ‘Aşka Türlü
Şeyler’ albümünün ikinci
klibinin şarkılarından ‘Bir İleri İki Geri’ şarkısını Haliç Metro
köprüsünün altındaki bir sandalda çekti. Klip için Doğulu
ve ekibi önce İstanbul’da bir tekne turuna çıktı. Klip için en
uygun nokta olarak Haliç görüldü. Doğulu’nun gitar çalıp şarkı
söylediği klip Haliç Metro Köprüsü’nün altındaki ‘Kenan Reis’
isimli balıkçı teknesinde çekildi. Çekimler sırasında, sahildekiler
ve tekneleriyle gezintiye çıkan hayranlarıyla selamlaşmayı ihmal
etmeyen Doğulu, Haliç’te bir de mini konser verdi. Sanatçı,
birbirinden kopamayan ama bir türlü birlikte de olamayan bir
çiftin aşk hikayesini İstanbul’un eşsiz manzarasıyla buluşturmuş
oldu. Gösterişten uzak bir atmosferde gerçekleşen klibin
yönetmenliğini ise Ali Demirel yaptı.

Dünyanın En Çok Köşe Yazısı
Yazmış Yazarı Vefat Etti
Haber: Cansu Apak

Geçtiğimiz 22 Ekim
sabahı zatürreye bağlı
solunum yetmezliği ve septik
şok nedeniyle hayatını
kaybeden gazeteci yazar
Çetin Altan 87 yaşında idi.
Milliyet Gazetesi binası
önünde düzenlenen törende
Milliyet Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni Fikret
Bila onun için, “acımız
çok büyük. Türk basınının
büyük ustalarından birini
kaybettik” dedi.
Çetin Altan 1927’de
İstanbul’da doğdu.
Galatasaray Lisesi’ni ardından
Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni bitirdi. 19431944’de Çınaraltı, Varlık,
İstanbul ve Kaynak’da şiirleri
ve düz yazıları çıktı. İlk kitabı
Üçüncü Mevkii,1946’da
yayınlandı. Gazeteciliğe, Ulus
Gazetesi’nde muhabir olarak
başladı. Birçok gazetere köşe
yazısı yazan Altan, dünyanın

en çok köşe yazısı yazmış
yazarlarından.
Birçok ödüle de sahip olan
Altan, Bir Yumak İnsan köşe
yazısıyla ödül aldı (1978 Türk
Dil Kurumu Ödülü).
Altan’ın dört romanı da
bulunuyor: Büyük Gözaltı
(1973 Orhan Kemal Ödülü),
Bir Avuç Gökyüzü, Viski
ve Küçük Bahçe. Yazarın
Çemberler, Mor Defter,
Suçlular, Dilekçe ve
Tahtaravalli ile Beybaba,
Yedinci Köpek, Islıkçı ve
Telefon Kimin İçin Çalıyor
adlı basılmamış oyunları da
var.
Tüm yapıtlarından
örneklerin toplandığı
“Dünyada Bırakılmış
Mektuplar” adlı eser de
onun. Hayat hikâyesi, 1998
yılında eşi Solmaz Kâmuran
tarafından İpek Böceği
Cinayeti adlı kitapta kaleme
alındı.

Fotoğraf: Selim Şahinler

İletişim Fakültesi
Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü
4. sınıf öğrencisi

Hababam dönen şu dünyada, seninle biz; atlı karınca misaliyiz.
Sen öndeki attasın, ben arkadaki faytonda.
Ve ne yapsam erişemiyorum sana.”

CİBALİ POSTASI’NI BULABİLECEĞİNİZ NOKTALAR
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 Mehmetçik Sok. No: 1, Bahçelievler

Albayın Yeri Kıraathanesi
Odun İskelesi Sok. No: 35 Yavuz Sultan
Selim Mahallesi, Cibali
Cibali İlköğretim Okulu
Şair Baki Sok. No: 26, Cibali

Cibali Cafe
Nalıncı Kasım Sok. No: 27, Cibali
Dostlar Kıraathanesi
Odun İskelesi Sok. No: 1 Yavuz Sultan Selim Mahallesi,
Cibali

Görüş, öneri ve haberleriniz için gazete@khas.edu.tr

Lö Şantiye
Kadir Has Caddesi, Cibali Mahallesi, No: 9, Cibali
Özge Cafe
Cibali Mahallesi, Nalıncı Kasım Sok. No: 31/A, Balat
Yılmazlar Restaurant
Karasarıklı Sok. No: 8 Yavuz Sultan Selim Mah. Cibali

