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5REKTÖRDEN

Heyecanl› ve telafll› bir çaba içindeyiz. De¤erli
büyü¤ümüz merhum Kadir Has’›n ölüm y›l-
dönümü yaklafl›yor. ‹ki y›l kadar önce kendisi-

ni 22 Mart’ta aniden kaybetmifltik. O floku atlatmam›z
çok zor oldu. 

‹ki y›l aradan sonra flimdi bizi derinden etkileyen
yo¤un duygular içindeyiz. Kendisini anmad›¤›m›z gün
yok gibi. Çünkü yaflad›¤› sürede Üniversitesi onun ilgi
oda¤›, yaflam›na renk katan, mutluluk ve gurur veren
ana u¤rafl›s›yd›. Üniversitesi için hep, her fleyin en iyi-
sini arayan bir mükemmeliyetçiydi. Üniversitesinin,
son 2 y›ld›r tüm vak›f üniversiteleri aras›nda, konten-
jan bafl›na en çok tercih edilen Üniversite konumuna
ulaflt›¤›n› bilebilseydi, bundan büyük keyif duyard›.
Çünkü kendi ad›n›n, Üniversitesinin toplumda yer
edinmesiyle ebedileflece¤inin de bilincindeydi. 

Bu y›l “Kadir Has Anma” törenini bir yas de¤il,
bir an› program› olarak planl›yoruz. Bu program, bir
hafta kadar sürecek ve içinde birçok etkinli¤i kapsaya-
cak. 

“Kadir Has Ödülleri” törenini de bu anma gü-
nünde gerçeklefltirece¤iz. Kadir Has’›n alt›n çocuklar›;
ö¤rencilerimiz, onun nitelikleri konusunda “Yazar
m›s›n›z” kompozisyon yar›flmas›yla kat›l›yorlar. Fo-
to¤raf sergisi haz›rl›yoruz. Ayr›ca sevdi¤i Türk müzi¤i-
nin a¤›rbafll› bir güldestesini de programa ekledik.
Hep birlikte, bu haftam›z›, büyü¤ümüze lay›k bir özen
ve düzende baflarabilmenin titiz çabas› içindeyiz. 

Son 1-2 ayl›k süreçte, Üniversitemizde sevindirici
birçok etkinlik ve geliflmeler yafland›, k›saca bunlara
da de¤ineyim.

Kad›n-Ekonomi-Politika bafll›kl› bir konferans dizi-
sini Avusturya Liseliler Derne¤i’yle birlikte düzenledik.
Kad›nlar›m›z›n toplumumuzda hak ettikleri yüce konu-
ma ulaflmalar› yönünde her çabaya katk›da bulun-
maktan onur ve gurur duyuyoruz.

Yeni programlar açt›k. Özellikle yeni birçok yük-
sek lisans program›n› oluflturduk. Çok de¤erli yeni ho-
calar› kadromuza katt›k. Kadir Has’›n güvercinlerinin,
yani mezunlar›n›n say›s› 3000’i aflt›, tüm dünyay› kap-
lad›.

Tüm fakültelerimiz, uluslararas› de¤erli uzmanlar-
dan oluflan Dan›flma Kurullar›n›n de¤erlendirmelerin-
den geçti. 

Sosyal Bilimler Enstitümüzün mezuniyet törenini
yapt›k, 200’den fazla doktora ve yüksek lisans ö¤ren-
cimizin diplomalar›n› verme gururunu, onurunu yafla-
d›k. 

Her kesiminden insanlar›m›za hizmet verme ama-
c›yla “yaflam boyu e¤itim” anlay›fl›m›z›n bir parças›

olarak yeni sertifika programlar› bafllatt›k. Yeni bilgi-
sayar dilleriyle ve baz› ‹ngilizce sertifikalar›na a¤›rl›k
verdik.

Ö¤rencilerimiz k›sa belgesel film yar›flmalar›nda
birbirlerinden de¤erli ödüller ald›lar. Bizi gururland›r-
d›lar. Hem kendilerini, hem de hocalar›n› kutluyoruz.  

Üniversitemiz ç›kt›¤› pistte h›zla ilerliyor. Yak›nda
uluslararas› düzeyde tan›nan bir konuma eriflmek üze-
re üst düzeylere elbirli¤iyle ulaflmak üzere heyecanl›
büyük bir at›l›m içinde. 

Yak›nda yeni güzel haberlerle bulufluncaya kadar
hoflça kal›n. 

SEVG‹L‹ KAD‹R HASLILAR, 
DE⁄ERL‹ KAD‹R HAS DOSTLARI...

Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Rektör
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� Haber Deniz Y›ld›z 

Kadir Has Üniversitesi, Cibali Kampüsü, 19 fiu-
bat Perflembe günü, gün boyu süren büyük, an-
laml›,  kad›n›n odak noktas›nda oldu¤u önemli

bir konferansa ev sahipli¤i yapt›. Ekonomiden, politi-
kaya, günümüzde kad›n›n ifl ve sosyal yaflant›daki ye-
rine kadar genifl bir konu yelpazesi olan bu konferan-
sa önemli isimler destek verdi ve konferans yo¤un il-
gi gördü. Avusturya Liseliler Derne¤i Kad›n Platformu

ve Kadir Has Üniversitesi iflbirli¤iyle gerçeklefltirilen
“Kad›n, Ekonomi ve Politika” konferans› asl›nda bu iki
güçlü kurumun geçmiflte yapt›klar› ve gelecekte yapa-
caklar›na dair bir vizyon oluflturmakta. May›s 2008 ta-
rihinden bu yana sürdürülen, Avusturya Liseliler Der-
ne¤i Kad›n Platformu Baflkan› ve Kadir Has Üniversi-
tesi Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’›n
koordinasyonunda yürütülen “Ben Çal›flmak ‹stiyo-
rum” projesi ile kad›n ve kad›n›n toplumdaki duruflu
merkeze konuldu ve bu çal›flmalar› bilimsel bir temele

“kad›n,
ekonomi ve

politika”
Avusturya Liseliler Derne¤i Kad›n Platformu Baflkan› ve Kadir Has Üniversitesi Rektör 
Yard›mc›s› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’›n koordinasyonunda yürütülen “Ben Çal›flmak ‹stiyorum”
projesi ile kad›n ve kad›n›n toplumdaki duruflu merkeze konuldu ve bu çal›flmalar› bilimsel bir 
temele dayand›rabilmek amac›yla “Kad›n, Ekonomi ve Politika” konferans› düzenlendi.



dayand›rabilmek amac›yla “Kad›n, Ekonomi ve Politi-
ka” konferans› düzenlendi.

ÜN‹VERS‹TEL‹LERDEN YO⁄UN ‹LG‹
Konferans,  Kadir Has Üniversitesi’nin ve “Ben

Çal›flmak ‹stiyorum” projesinin tan›t›m filmleriyle bafl-
lad›. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Y›lmaz aç›l›fl konuflmas›nda kad›n›n çal›flmas›n›n bir
ülkenin kalk›nmas›ndaki önemini belirtti. Rektör Yar-
d›mc›s› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ise f›rsat eflitli¤inin,
kad›n-erkek eflitli¤i sa¤lamadan mümkün olmayaca¤›-
n› dile getirdi. Avusturya Büyükelçisi Dr. Heidemarie
Gürer kad›n istihdam› konusunda Avusturya ve
Türkiye karfl›laflt›rmas›,  f›rsat eflitli¤i konu-
sunda aile içinde ifl bölümünde erke¤e
de eflit haklar verilmesi önerisi ilgiyle
dinlendi. Kad›n ve Aileden Sorumlu
Devlet Bakan› Nimet Çubukçu, ka-
d›n konusundaki politikalar›n› ve
f›rsat eflitli¤i komisyonu çal›fl-
malar›n› aktard›. Sunumlar›-
n›n sonunda Kadir Has Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Bafl-
kan› Nuri Has kendisine bir plaket
takdim etti. Avusturya Liseliler Derne-
¤i Baflkan› Mag. Nurhan Azizo¤lu, Avus-
turya Liseliler Derne¤i ve etkinliklerinden
bahsederek, kad›n›n çal›flmas› konusundaki yakla-
fl›mlar›n› anlatt›. Rektör Prof. Dr Yücel Y›lmaz’a des-
teklerinden ötürü plaket takdim edildi. Konferans›n
sunucusu baflar›l› oyuncu Saadet Ifl›l Aksoy’du.  Kon-
ferans,  ALD mezunlar›, çeflitli illerden kad›n dernek-
leri üyeleri, üniversite mensuplar› ve ö¤rencileri ve
yo¤un bir bas›n kat›l›m›yla izlendi.

PEMBE PANJURLU EV YER‹NE, 
‹fi ALANLARI HAYAL ETS‹NLER…

Konferans, ekonomi, politika ve sosyal sorumluluk
olmak üzere üç ana bafll›k alt›nda topland›. Kad›n›n ifl
gücünde, yönetimde, sendikalarda, hayatta ve hayat›n
ortas›nda karfl›laflt›¤› kad›n-erkek dengesizliklerinin,
günümüz dünyas›ndaki zorlu ekonomik durumun ve
kad›n›n bu zorluk içerisinde nas›l desteklenmesi ge-
rekti¤i kendi alanlar›nda uzman konuflmac›lar ve mo-
deratörler taraf›ndan tart›fl›ld›. Kad›n ve Politika oturu-
munun möderatörlü¤ünü Mithat Bereket yapt›. Bu
oturumda ülkemizin ilk ve tek kad›n valisi Lale

Aytaman’a, Avusturya Lisesi mezunu Dr. Lale
Atayman’a ALD Onursal Baflkanl›k pla-

keti verildi. Kad›n ve Ekonomi oturu-
munu “60 Kad›n 60 Öykü” ve “‹pek

Dokulu Baflar›lar” kitaplar› ile ülke-
mizdeki baflar›l› kad›nlar›n hayat-
lar›n› ortaya koyan, ayn› zaman-
da yapt›¤› televizyon programla-
r›nda kad›n sorunlar›n› gündeme
tafl›yan Dr. Sedef Kabafl yönetti.

Bu oturumda, ODTÜ Kad›n Çal›fl-
malar› Anabilim Dal› Baflkan› ve

Sosyoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Y›ld›z Ecevit, Avusturya Lisesi

mezunu, Today & Tomorrow Dan›flmanl›k
Kurucu Orta¤›, ALD KP Üyesi Selma Akdo¤an,

TOBB Kad›n Giriflimciler Kurulu Baflkan›, Hey Tekstil
Yönetim Kurulu Baflkan› Aynur Bektafl, Avusturya Li-
sesi mezunu, Hilal Ambalaj Yönetim Kurulu Baflkan›
Mag. Meral Gezgin, WAFF (Viyana Çal›flanlar› Teflvik
Fonu) temsilcisi Mag. Elfriede Harrer ve T‹SK &
MESS Yönetim Kurulu Baflkan› Tu¤rul Kutadgobilik
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yer ald›. Selma Akdo¤an yapt›¤› konuflmada “Okul ki-
taplar›m›z›n ço¤unda gelin, gelinlik k›z tan›mlar› geç-
mektedir. Fakat ifl kad›n› tan›mlar›na yer verilmemifl-
tir. Halbuki kad›nlar›m›za bunu çocuk yafltan afl›lama-
l›y›z. Ergenli¤e ad›m att›klar›nda pembe panjurlu ev
hayal edeceklerine, kendi ifl alanlar›n› hayal etmelidir-
ler. Ço¤u kad›n bu bilince sahip olmad›¤›ndan küçük-
ken evlenmeyi düflünüyor, ifl kurmay› de¤il. Biz bu bi-
linci afl›lamak ve ço¤u kad›na ifl sa¤lamak için u¤rafl›-
yoruz” dedi. Aynur Bektafl ise konuflmas›nda kriz, eko-
nomi ve kad›na de¤inirken flartlar›n zor oldu¤unu an-
cak her alanda güçlü, kuvvetli, moralli, dayan›kl› ola-
rak nitelendirdi¤i kad›nlar›m›z›n bu özelliklerini göste-
rebilmek ad›na oda seçimlerine kat›l›mlar›n›n artmas›
gerekti¤ini dile getirdi. Tu¤rul Kutadgobilik ise son
dört ayda ilave istihdam›n %71’inin kad›nlardan olufl-
tu¤unu dile getirerek kriz döneminde kad›nlar›n evle-
rinden ç›karak ekonomiye destekte bulundu¤unu,
böyle giderse di¤er birkaç kolda da olumlu geliflmele-
rin elde edilmesi ile Türkiye için AB’ye giriflin kaç›n›l-
maz oldu¤unu belirtti. Kad›n ve Sosyal Sorumluluk
oturumunu Milliyet Gazetesi Yay›n Dan›flman› Nur-
can Akad yönetti. Bu oturumda Avusturya Lisesi me-
zunu Dr. Meltem Kavcar S›rmal› yapt›¤› sunumda “Bir
kad›n de¤iflirse aile de¤iflir, aile de¤iflirse toplum de¤i-
flir.” slogan›n› yeniden dile getirdi ve Türkiye’de kad›n-
lara uygulanan fliddet, maruz kal›nan kontrol bask›s›na
de¤indi. Ayr›ca KAMER Baflkan› Nebahat Akkoç,
TOG Baflkan› ‹brahim Betil, KADER Baflkan› Hülya
Gülbahar, ÇYDD Befliktafl fiubesi Baflkan›, ALD KP
Üyesi Ays›n ‹zer, Avusturya Lisesi mezunu TOG Yö-
netim Kurulu Üyesi, ALD KP Üyesi Mag. Tu¤ba Jab-
ban ve KAG‹DER Baflkan› Gülseren Onanç oturumun
di¤er konuflmac›lar› aras›nda yer ald›. Hülya Gülbahar
son yirmi y›ld›r kad›nlar›n iyice toplum d›fl›na itilmeye

çal›fl›ld›¤›n›, tarihten baflar›l› örneklerle karfl›laflt›rarak
dile getirirken, Gülseren Onanç kad›n erkek eflitsizli¤i
konusunda olumlu geliflmelere iflaret ederek, yap›lan
etkinlik, sivil toplum oluflumlar›n› örnek göstererek
umutlu oldu¤unu belirtti. Ays›n ‹zer “Ben Çal›flmak ‹s-
tiyorum” kampanyas›n› ve bu kampanya ile ilgili süre-
ci anlatt›, önümüzdeki y›l da kampanyan›n devam
edece¤ini söyledi. Mag Tu¤ba Jabban Toplum Gö-
nüllüleri Vakf› faaliyetlerini anlat›rken, konferans›n son
konuflmac›s› Gülseren Onanç geçmiflten günümüze
cinsiyetçi politikalara ve ülkemizde kad›na uygulanan
fliddete de¤indi. 

MESLEKS‹ZL‹K EN BÜYÜK SORUN
Hilal Ambalaj Yönetim Kurulu Baflkan›,  Mag. Me-

ral Gezgin, “Kad›n›n iflsizli¤i asl›nda mesleksizlik. Ça-
l›flm›yor çünkü bir mesle¤i yok. Bu da büyük bir sorun
teflkil ediyor. Bizler bizi yöneten, yönetmeye çal›flan
insanlara, erkeklere bu mesleksizlik durumundan s›kça
bahsetmeliyiz. Durumdan ne kadar rahats›z oldu¤u-
muzu s›kça vurgulamal› ve kad›nlar›n iflsizli¤ini en aza
indirmeye çal›flmal›y›z.” dedi.

TEK DÜfiÜNCE ETRAFINDAK‹ 
FARKLI SESLER…

Konferansa önemli kat›l›mc›lar destek verdi. ‹lk ve
tek kad›n vali, Avusturya Lisesi mezunu Dr. Lale Ay-
taman’dan Avusturya Halk Partisi Milletvekili Mag.
Katharina Cortolezis-Schlager’e, KADER baflkan› Hül-
ya Gülbahar’dan, Milliyet Gazetesi Yay›n Dan›flman›
Nurcan Akad’a her düflüncenin, her sesin ve her elefl-
tirinin “kad›n” için ortaya döküldü¤ü konferansta ortak
nokta kad›nlar›n çal›flmas›n›n vazgeçilmezli¤i ve “Ben
Çal›flmak ‹stiyorum”  projesinin desteklenerek büyü-
tülmesi oldu.
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Törende konuflan ADA Baflkan› Dr. Benoit Ngo-
me, birçok Afrika hükümeti ve uluslararas› or-
ganizasyonlar taraf›ndan desteklenen ADA’n›n

tüm dünyada bar›fl, dostluk ve kalk›nman›n geliflmesi
için çabalarda bulundu¤unu söyledi. 5 y›l önce Türki-
ye’de çal›flmaya bafllad›klar›n› kaydeden Ngome, Tür-
kiye’nin dünyadaki rolü üzerinde çok önemli bir yere
gelece¤ine inand›¤›n› belirtti. ‹lki gerçeklefltirilen
Dostluk ve Bar›fl Ödülü’nün H›fz› Topuz’a verilmesi-
nin en uygun karar oldu¤unu bildiren Ngome, “H›fz›
Topuz, 1960’tan beri Afrika’da sürdürdü¤ü çal›flmalar
ve Afrika’yla ilgili kitaplar›, Afrika’n›n baflka kültürler
taraf›ndan tan›nmas›na büyük katk›da bulundu. To-
puz, Afrikal›lar farketmeden önce, bu k›tan›n dünya
sahnesindeki rolünün önemini anlad› ve buna inand›.
Afrika’n›n en önemli liderleriyle tan›flt›, orada semi-
nerler verdi, Afrika’da Gazeteciler Cemiyeti’nin kurul-
mas› için büyük çabalar sarfetti” dedi.

ADA taraf›ndan ilk kez verilen Dostluk ve Bar›fl
Ödülü’nü alan H›fz› Topuz ise, bu ödülün bugüne dek
ald›¤› en anlaml› ve de¤erli ödül oldu¤unu söyledi. Af-
rika’ya ilk kez ba¤›ms›zl›k hareketlerinin yeni bafllad›¤›
y›llarda gitti¤ini, ba¤›ms›z Afrika fikrine çok ümit ba¤-
lad›¤›n› ve o bölgeye duydu¤u yak›nl›¤› dile getirdi.
“Kalbimin üçte biri Senegal’de, üçte biri Kongo’da, üç-
te biri de Burkino Faso’da kald›” diyen Topuz, Afrika-
l›lar›n hem sevinçlerini hem de ac›lar›n› paylaflt›¤›n›
belirtti. Kara Ç›¤l›k adl› roman›n›n kendisine büyük
onur kazand›rd›¤›n› dile getiren gazeteci yazar H›fz›
Topuz’un bölge ile ilgili birçok eseri bulunuyor. 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampü-
sü’nde, 20 Kas›m 2008 Perflembe günü gerçeklefltiri-
len ödül törenine, ADA Baflkan Yard›mc›s› ve Devlet

Eski Bakan› Yüksel Yalova, Kültür Eski Bakan› Ercan
Karakafl ve Eski Milletvekili Ediz Hun da kat›ld›. 

Afrika Diplomatik Akademisi (ADA) Nedir?
Afrika Diplomatik Akademisi 1999 y›l›nda Sene-

gal’de kuruldu. Uluslararas› ofis merkezi Berlin’de bu-
lunan ADA, bar›fl ve kültürel geliflimi sa¤lamaya yöne-
lik Afrika Diplomasisi’nin gelifltirilmesini amaçl›yor.
Afrikal› ya da Afrika Diasporas›na ait kifliler ve Afri-
ka’n›n dostu olan uluslararas› camiada tan›nan isim-
lerden oluflan ADA kendisini flu flekilde tan›ml›yor:

� Diplomasi, uluslararas› iliflkiler, kültür, e¤itim,
bilim ve teknoloji alanlar›nda entelektüel birikime sa-
hip, uzman kiflilerden oluflmufl bir düflünme platformu 

� Uluslararas› düzeyde Afrika k›tas›n›n yan›nda
yer alan “faal ve giriflimci yap›s›yla” ba¤›ms›z bir kuru-
lufl.

H›fz› Topuz kimdir?
1923’te ‹stanbul’da do¤du. Galatasaray Lisesi’ni (1941-1942) ve

‹stanbul Hukuk Fakültesi’ni (1947-1948) bitirdi. Strasbourg Hukuk Fa-
kültesi’nde gazetecilik doktoras› (1958-1959) yapt›. Türkiye Gazeteci-
ler Cemiyeti Bas›n Özgürlü¤ü Ödülü (2003), Osmangazi Üniversitesi
Onursal Doktoras› (2005), Orhan Kemal Roman Arma¤an› (2007) ald›. 

1947-1958 y›llar›nda Akflam Gazetesi’nde çal›flt›. 1959-1983 y›lla-
r›nda Paris’te Unesco Genel Merkezi’nde gazetecilik e¤itimi, iletiflim
araflt›rmalar› ve özgür haber dolafl›m› programlar›ndan sorumlu bö-
lüm flefi olarak görev ald›. 

1974-1975 TRT’de Radyolardan Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›-
¤› görevinde bulundu. 

‹letiflim konular›nda 20’ye yak›n araflt›rma ve tarih kitab›, 16 ro-
man ve an› kitab› yazd›.

Afrika Diplomatik Akademisi (ADA) 2008 Bar›fl ve Dostluk Ödülü, 
Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen törenle, H›fz› Topuz’a verildi.

“AFR‹KA 
D‹PLOMAT‹K 
AKADEM‹S‹ 
2008 BARIfi ve 
DOSTLUK ÖDÜLÜ”
HIFZI TOPUZ’A VER‹LD‹ 



� Haber Sinem Demir

Prof. Dr. Erol Üçdal, büyük bir mutlulukla, Kadir
Has Üniversitesi'nin kuruluflundan bu yana üni-
versite ile ba¤lant›l› oldu¤unu, hatta kuruluflun-

da görevli oldu¤unu söylüyor. Yönetim ve Senato-
lar’da da bulunan Erol Üçdal, ayn› zamanda ‹flletme
Bölüm Baflkan›. Hem fakültede, hem de okulda ders
vermekte. Üç doktora ö¤rencisi bulunmakta. fiu an
tez çal›flmalar›n› yürüttü¤ünü söylüyor. Kendi cümle-
leriyle anlatmak gerekirse 'Her tafl›n alt›nda elim var'
diyor. Ve bunu büyük onur duyarak yapt›¤›n› ve hala
da yapmakta oldu¤unu söylüyor. 

Selimpafla Kampusü’nün konumunu bize bi-
raz anlatabilir misiniz?

Selimpafla Kampüsü, denize s›f›r olan eflsiz manza-
ras›, 12 bin metrekarelik kapal› alan› ve 115 bin met-
rekarelik aç›k alan›yla, ö¤rencilere her alanda özel ol-
duklar›n› hissettirir niteliktedir. Ayr›ca, yap›m aflama-
s›ndaki yeni binam›zla birlikte kapal› alan›m›z 24 bin
metrekareye ulaflacak. Kampüs, bu koca alan içerisin-
de ö¤rencilere en iyi e¤itimi verebilmek için gerekli
her fleyi kapsamaktad›r. Selimpafla' da Sosyal Bilimler
ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek okullar› bulunmak-
tad›r. 

Okulda yer alan programlar nelerdir?
Okulda, Sosyal Bilimler'de dokuz (D›fl Ticaret, Fi-

nans, Halkla ‹liflkiler ve Reklam, Emlak ve Emlak Yö-
netimi, Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i, Uluslararas› Tafl›-
mac›l›k, Lojistik, Bankac›l›k ve Sigortac›l›k, Tasar›m ve
Bas›m Yay›mc›l›k, Radyo-Tv) Teknik Bilimler'de dört
olmak üzere (Bilgisayar Teknoloji ve Programc›l›¤›,
Elektronik ve Haberleflme, Grafik, Mekotronik) top-
lam on befl programda ö¤rencilere ders verilmektedir. 

E¤itimin süresi ne kadar?
Meslek yüksekokullar›nda 2 y›l süreyle önlisans

program› veriliyor. Toplam 24 ö¤retim görevlisi bu-
lunmakta, bunun haricinde part time olarak ilgili sek-
törlerden gelen ö¤retim görevlileri ö¤rencilerin baflar›
durumunu artt›rmaya yönelik ders ve uygulamalar
yapt›rmaktad›rlar.

Ö¤rencilerin, e¤itimin yan› s›ra temel ihti-
yaçlar›n› karfl›lamalar› için kampüste neler yer
almaktad›r?   

Kampüs' te kütüphane (internet ba¤lant›l›), 1 kan-
tin, 1 restaurant bulunmaktad›r. Restaurant, ö¤retim
görevlileri ve ö¤rencileri beraber a¤›rlamaktad›r. Se-
limpafla Kampüs alan›nda 1 futbol sahas›, 1 basket sa-
has› ve masa tenisi araç ve gereçleri bulunmaktad›r.
Bu durum, okulun her alanda oldu¤u gibi spor alan›n-
da da ö¤rencilere verdi¤i deste¤i gözler önüne ser-
mektedir. Bunlar›n haricinde 6 pc laboratuvar›, 1 elek-
tronik laboratuvar›, 1 elektrik laboratuvar›, 1 tane tv
yap›m laboratuvar› (radyo-tv ve reklamc›l›k ö¤rencile-
ri için) ve Turizm ve Otelcilik ö¤rencileri için yiyecek-
içecek laboratuvar› bulunmaktad›r. Ö¤rencilere hem
aktivite olarak, hem de e¤itim olarak her olanak sa¤-
lanm›flt›r. 

Okulda bulunan ö¤renci kulüpleri ve bu ku-
lüplere sa¤lanan olanaklar nelerdir?

Ö¤rencilerin sosyalleflti¤i alanlardan biri de ö¤ren-
ci kulüpleri. Okulda, 1 satranç kulübü, 1 halk oyunlar›
kulübü, müzik kulübü, modern dans kulübü, lojistik ku-
lübü, d›fl ticaret kulübü bulunmaktad›r. Halk oyunlar›
ve dans kulübü için 1 yer ayr›lm›fl durumda. Ö¤renci-
ler, kendilerine ayr›lan bu salonda çal›flmalar›n› rahat-
l›kla yapabilmektedirler.

Kampüste yap›lan etkinlikler nelerdir?
Kampüs' ün flehre uzak oluflu, birbiri ard›na yap›-

lan etkinlik ve aktivitelerin yap›m›n› ve bu aktivitelere
olan kat›l›mlar› engelleyememifltir. Bugüne kadar
okulda yap›lan etkinlikleri s›ralamak gerekirse: 

24 Ekim 2008 Buket Tunakan'›n konuflmac› olarak
kat›ld›¤› Kiflisel Geliflim Semineri,

03 Kas›m 2008 Ceyhan Taflc› Üst Düzey Yönetici-
li¤e Genel Bir Bak›fl Semineri, 

10 Kas›m 2008 Prof. Dr. Erol Üçdal ve Sacide Bal-
can Atatürk' ü Anma Toplant›s›,

3,4,5,6 Kas›m 2008 Fatih Sa¤l›k Oca¤›' n›n düzen-
ledi¤i organ ba¤›fl› günleri (ö¤renci ve ö¤retim görev-
lileri dahil 54 kifli organ ba¤›fl›nda bulundu), 

02 Aral›k 2008 K›z›lay'›n Kan Ba¤›fl› (31 kifli kan
ba¤›fl›nda bulundu), 
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EROL ÜÇDAL ‹LE SÖYLEfi‹
Dergimizin bu ayki say›s›nda Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Müdürü Prof. Dr. Erol Üçdal ile
Selimpafla Kampüsü, kampüste yap›lan çal›flmalar, aktiviteler, kampüsün konumu, ö¤rencilere
sa¤lad›¤› ve sa¤layaca¤› olanaklar hakk›nda uzun ve bir o kadar keyifli bir konuflma yapt›k.



19 Aral›k 2008 Hakan Bozkurt' un konuflmac› ola-
rak kat›ld›¤› Hayat›n Silgisi Yok adl› konferans. Ayr›ca
ö¤rencilerin yapt›¤› aktivitelere örnek vermek gerekir-
se: 

Okulun futbol tak›m› her Sal› 16.00- 18.00 aras› an-
trenman yapmakta. 

Her Çarflamba günü 16.00- 18.00 aras›nda voley-
bol; 18.00-19.00 aras›nda da halk oyunlar› çal›flmalar›
18 kiflilik ekibiyle yürütülmekte. 

Her Perflembe 16.30-18.00 aras› 14 kiflilik Latin
dans çal›flmalar› yap›lmakta. 

Son olarak her Cuma 16.00-18.00 aras›nda basket-
bol antrenmanlar› yap›lmaktad›r.

Derslerde yabanc› dile ne kadar yer veriliyor?
Selimpafla Kampüsü'nde dersler Türkçe olarak ve-

riliyor. Fakat yabanc› dilin önemini, her programda
haftada 6 saat verilen ‹ngilizce derslerinden anlayabi-
liriz. 

Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampu-
sü’nü tercih eden ö¤rencilerin Kampüse ulafl›m›
nas›l sa¤lan›yor?

Ö¤rencilerin ve ö¤retim görevlilerinin Selimpafla
Kampüsü'ne ulafl›m› servisler taraf›ndan yap›lmakta-
d›r. Servisler her iki yakadan da kalk›yor (Asya-Avru-
pa). Ö¤rencilerin %25'i Selimpafla'da kal›yor. Baz›lar›,
yöredeki evlerde kal›rken, baz›lar› da Selimpaflal› bir
ifladam›n›n kurdu¤u 45 kiflilik k›z yurdunda ikamet edi-
yor. Kampüs alan› içinde bir yurt binas› ve kapal› spor
kompleksi projemiz bulunuyor. Yurt binam›z; 300 k›z,
200 erkek ö¤renci kapasiteli olarak tasarlan›yor. 

Ö¤rencilerinizin staj e¤itimi almalar› mecbu-
ri mi?

Bugüne kadar birçok baflar›l› mezun veren üniver-
site, bu y›l 7. mezunlar›n› vermeye haz›rlan›yor. Mezun
ö¤rencilerin ço¤u, üniversite s›ras›nda ald›klar› staj
e¤itimi sayesinde oldukça donan›ml› bir flekilde mes-
lek hayat›na at›l›yorlar. Ayr›ca bence, ö¤rencilerin 1.
y›llar›n› bitirdikten sonra, okulun sa¤lad›¤› ya da kendi-
sinin baflvurdu¤u bir flirkette stajyer olarak çal›flmas›
gerekiyor.

Ö¤renci baflar›lar›n›n artabilmesi için üniver-
sitemizde neler yap›ld›?

E¤itim kalitesinin yüksek olabilmesi için konten-
janlar çok düflük tutulmakta, bölümlerde ö¤renci say›-
s› 50’yi geçmemektedir. Burada sizinle güzel bir habe-
ri de paylaflmak isterim. Uygulamal› Bilimler için 4 y›l-
l›k yüksekokul aç›lacak. fiu anda onun aç›l›fl› ile mefl-
gul oluyoruz. Seneye de ö¤renci al›mlar›n›n bafllayabi-
lece¤ini büyük bir gururla ve mutlulukla söyleyebilirim.
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Prof. Dr. Erol Üçdal kimdir?
8 May›s 1940 do¤umlu olan Erol Üçdal, ‹stanbul Üniversitesi Fen

Fakültesi'nde Matematik (lisans), ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisadi Fakül-
tesi'nde Matematik ‹statistik (lisans), ‹stanbul Üniversitesi' nde Ma-
tematik ‹statistik (doktora) ö¤renimi gördü. Üçdal, matematik yüksek
lisans›n› ‹ngiltere’de yapt›, 1986 y›l›nda doçent, 1991 de ise proseför
ünvan›n› ald›. 

Prof. Dr. Kemal Yelekçi kimdir?
Kadir Has Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üye-

si Kemal Yelekçi, 1953 y›l›nda Darende’de do¤du. 1972 y›l›nda
Adana Ticaret Lisesini birincilikle bitirdi. ODTÜ Kimya Bölümünü
kazand›. Üniversite yaflam› çok baflar›l› geçti. Yüksek fieref Ö¤-
rencisi oldu. 1979 y›l›nda lisans ö¤renimimi tamamlad›. 1981 y›-
l›nda DAAD bursu kazanarak Göte Enstitüsü’ne devam etti. 1983
y›l›nda Fulbright bursu kazanarak doktora çal›flmas› yapmak
üzere ABD’ne gitti. 1986 y›l›nda Ohio Üniversitesi’nde Kimya
Doktoru unvan›n› ald›ktan sonra Chicago Nortwestern Üniversi-
tesi’nde araflt›rmac› bilim adam› olarak çal›flt›. 1996 y›l›nda Koç
Üniversitesinde ve daha sonra da Marmara Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi’nde çal›flt›. Bu Fakülteye dekan oldu. Baflar›-
lar›n›n ard› arkas› kesilmeyen Yelekçi, halen Kadis Has Üniver-
sitesi Rektör Yard›mc›s› ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekan› ola-
rak görevine devam ediyor. Baflar›lar›na bir yenisini daha ekle-
yen Kemal Yelekçi, son olarak, bir çok proje aras›ndan TÜB‹TAK
taraf›ndan kendi projesini kabul ettirmeyi baflard›.

HABER

Kadir Has Üniversitesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi ö¤retim üyelerinden Prof. Dr.

Kemal Yelekçi, TÜB‹TAK Temel Bilimler
Araflt›rma Grubuna ilaç tasar›mlar› ve arafl-
t›rmalar›yla ilgili 'Monoamin Oksidaz (MA-
O) Inhibitör Etkili Yeni Pirazolin Türevleri-
nin Moleküler Modelleme Yöntemiyle Ta-
sarlanmas›, Sentezi ve Inhibisyon Kinetikle-
rinin Hesapsal ve Deneysel Olarak Tayini'
adl› proje bafll›¤›yla müracaatta bulundu.
Birçok proje müracaat› olmas›na karfl›n
Prof. Yelekçi’nin bu projesi, TÜB‹TAK ta-
raf›ndan de¤erlendirmeye al›nd› ve kabul
edildi. Antidepresanlarla ilgili olan projenin
24 ay süre ve toplam (Kurum Hissesi ve
Proje Teflvik ‹kramiyesi dahil) 280.289 ytl
ödenekle desteklenmesine karar verildi. 

‹LAÇ
TASARIMLARI VE
ARAfiTIRMALARINA
TÜB‹TAK DESTE⁄‹
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K›saca sizi tan›yabilir miyiz?
1982 y›l›nda ‹stanbul Kartal Lisesi’ nden mezun ol-

dum. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik
Mühendisli¤i Fakültesi Elektrik Mühendisli¤i bölü-
münden derece ile mezun oldum. M.E.B ’l›¤›ndan burs
kazanarak ABD’de Wisconsin Eyalet Üniversitesi’nde
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisli¤i alan›nda doktora-
m› tamamlad›m. Bir süre ayn› üniversitede araflt›rma-
c› olarak çal›flt›ktan sonra 1996 y›l›nda ‹stanbul Teknik
Üniversitesi Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nde yar-
d›mc› Doçent olarak göreve bafllad›m. 10 y›l kadar
hizmet verdikten sonra 2006 y›l›nda ayr›ld›m. Ifl›k Üni-
versitesi’nde Enformasyon Teknolojileri Bölüm Bafl-
kan› olarak görev yaptm. 2008 y›l›n›n Mart ay›nda Ka-
dir Has Üniversitesi’ne geldim. Enformasyon Tekno-
lojileri bölüm baflkan› oldum. Ayn› zamanda Fen Bi-
limleri Enstitü Müdürü oldum. fiimdi de burada hem
Fen Bilimleri Enstitüsünü, hem de Enformasyon Tek-
nolojileri bölümünü yürütmekteyim. ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’ndeyken Biliflim Enstitüsü’nün kurucu
müdür yard›mc›l›¤› görevinde bulundum. 6 y›l görev
yapt›m. Çok say›da yüksek lisans ve doktora progra-
m› açt›k. Orda Türkiye’ nin ilk süper bilgisayar merke-
zini kurduk. Türkiye’ de ilk Hesaplamal› Bilim ve Mü-
hendislik Yüksek Lisans ve Doktora Program›n› kur-
duk. Hala doktora ö¤rencilerimin dan›flmanl›¤›n› yü-
rütüyorum. ‹leri Teknolojiler E¤itim ve Araflt›rma Pro-
jeleri ald›k. DPT’den Türkiye’ nin de ilk ve tek Yüksek
Baflar›ml› Hesaplama Merkezi Projesini ald›k ve yürü-
tüyoruz. 

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sü olarak, vizyonunuz, misyonunuz ve hedefle-
riniz nelerdir?

Vizyonumuz, geliflen bilgi teknolojileri ça¤›nda li-
sansüstü ö¤rencilerine sorgulamay› temel hedef alan,
kendi kendine ö¤renebilen, uluslararas› geçerlili¤i olan
bir e¤itim vererek çok üstün nitelikli yönetici, araflt›r-
mac› ve akademisyen yetifltirmektir.

Misyonumuz, vizyonumuz kapsam›nda elefltirel ve
analitik düflünceye sahip, yine bilgi teknolojilerini etkin
olarak kullanabilen, teknoloji yönetimine hakim etik
de¤erlere sahip sa¤lam bir formasyon kazanm›fl, sos-
yal ve sorumluluk bilinç düzeyi yüksek elemanlar ye-
tifltirmek.

Hedeflerimiz, ça¤›n gerektirdi¤i alanlarda (bilgisa-
yar, elektronik, endüstri, finans, enformasyon teknolo-
jileri, yönetim biliflim sistemleri, bioinformatiks, uygu-

lamal› matematik vb.) çok say›da yüksek lisans ve
doktora program› açmak. Bu programlarda en üst ka-
litede e¤itim ve araflt›rma yapmak, programlar›n ilgili
uluslararas› birimleriyle s›k› bir iliflki gerçeklefltirmek.
As›l önemli hedef, Fen Bilimleri Enstitüsünü uluslara-
ras› ö¤rencileri rahatl›kla kabul edebilen bir enstitü ol-
mas›n› sa¤lamakt›r. Amac›m›z, Orta do¤u , Yak›n Av-
rupa ve Yak›n Asya yani Türkiye’ yi çevreleyen ülke-
lerden ö¤renci kabul etmek. Enstitüyü uluslararas›
araflt›rma ve e¤itim enstitüsü haline getirmektir.

Fen Bilimleri Enstitü Programlar› nelerdir?
� Elektronik Mühendisli¤i Doktora Program›
� Elektronik Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program›
� Endüstri Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program› (Ba-
har 2009 döneminde bafllayacak)
� Bilgisayar Mühendisli¤i Yüksek Lisans Program›
� Kültür Varl›klar›n› Koruma Yüksek Lisans Program›
� Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans Progra-
m›
� Enformasyon Teknolojileri Yüksek Lisans (Tezsiz)
� Yönetim Biliflim Sistemleri Yüksek Lisans

2009 y›l›nda üç program daha eklenecek. Bunlar
da,
� Enerji Sistemleri Mühendisli¤i
� Finans Mühendisli¤i
� Bioinformatiks’ tir.

Gerek ulusal gerekse uluslar aras› rekabet orta-
m›nda, teknolojiye (veri yönetimine) hakim olamayan
birey, firma, kurum, kurulufl veya ülkenin bir ad›m öne
geçmesi mümkün de¤ildir.

Lisansüstü Programlar›n önemi hakk›nda ne
düflünüyorsunuz?

Lisansüstü programlarla gerek ifl olanaklar›, gerek-
se araflt›rma bak›m›ndan bir ad›m daha öne ç›k›lm›fl
olacakt›r. Gerek ulusal gerekse uluslararas› rekabet or-
tam›nda teknolojiye hakim ol(a)mayan birey, firma,
kurum, kurulufl veya ülkenin bir ad›m öne geçmesi
mümkün de¤ildir. Günümüzde bilgiyi kullanabilen ku-
rum veya kurulufllar rekabette daha avantajl›d›r. Bu,
Ülkeler için de böyledir. Bilgi art›k güç demektir. Bu
nedenle yüksek lisans program› çok önemlidir. Hem
ciddi bir vizyon kazand›rmas›n›n yan› s›ra, kiflinin ye-
teneklerini art›racak bireyin kendisine,  çevresine ve
hem de topluma kazanç sa¤lanmas›na olanak tan›ya-
cakt›r. 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nü tercih eden ö¤ren-
cilere, kendilerini gelifltirmeleri ad›na ne gibi

FEN B‹L‹MLER‹ ENST‹TÜ MÜDÜRÜ HASAN DA⁄ ‹LE RÖPORTAJ YAPTIK

“Ö⁄RENME AfiKI VE MERAK
HER ZAMAN OLMALIDIR”
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tavsiyelerde bulunursunuz?
Teknoloji daha çok bat› dünyas›nda oldu¤u için

uluslararas› geçerli dil olan ‹ngilizce’ye hakim olmay›,
bunun yan›dan geliflmekte olan Çin ve Rusya pazarla-
r›na yönelik olarak ya Rusça yada Çince ö¤renmeleri-
ni de tavsiye ederim. Gerek bireysel gerekse gruplar-
la, projelerde çal›flabilme yetene¤ini kazanmalar›n›,
kendilerini sadece e¤itim ald›klar› alanda de¤il, sosyal,
çevre duyarl›l›¤› gibi alanlarda da gelifltirmeleri de ge-
rekir.  Ö¤renciler tek bir alana yönelmemeliler, sosyal
yönü güçlü eleman olmak zorundalar.

Kadir Has Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü-
sü’ nde Lisansüstü ö¤renim gören kiflilerin ava-
tajlar› nelerdir? Bu kiflileri, ileride nelerin bekle-
di¤ini söylersiniz ?

Kadir Has Üniversitesi genelde akademik yap›s›
güçlü, araflt›rmac› bir üniversite misyonuna sahiptir.
E¤itimde en yüksek kaliteyi hedeflemifl, akademik
personeli çok iyi bir üniversitedir. fiehir içinde kültür
miras›n›n oldu¤u bir çevrede olmas›, ulafl›m›n kolay
olmas› önemli avantajlard›r. Kadir Has Üniversitesi’
nin çok say›da sosyal projelerde yer almas›, lisansüstü
derslerinin hafta içi akflamlar› ve hafta sonu olmas›,
özellikle çal›flanlar›n da kendilerini gelifltirece¤i bir
alan oldu¤undan, Kadir Has Üniversitesi’ nde ö¤re-
nim yapan ö¤renciler için avantajd›r. Kadir Has Üni-
versitesi gerçek anlamda bir vak›f üniversitesi olup, ti-
cari kayg›s› olmad›¤›ndan, lisansüstü program ücretle-
ri son derece düflüktür. Kadir Has Üniversitesi’ nde
Yüksek Lisans ö¤renimini tamamlam›fl olan kiflilerin
en önemli kazan›mlar›, kendi kendine ö¤renen, sorgu-
layan, araflt›rmac›, sosyal yönü kuvvetli bireyler olma-
lar›d›r. Böyle bireyler olduklar› için de Kadir Has Üni-
versitesi olarak, gerek araflt›rmac› gerekse yöneticilik
alan›nda rahatl›kla kendilerine ifl bulup ifle yerleflmele-
rini sa¤l›yoruz.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ nün teknik imkanla-
r›ndan bahseder misiniz?

Ak›ll› s›n›flar, bilgisayar laboratuarlar›, zengin bir
kütüphane, çok az say›da üniversitenin kulland›¤› e-

ö¤renme portal› (blackboard), hesaplama merkezi,
çok kaliteli s›n›flar›m›z var. Her türlü veriyi yans›tabili-
yoruz. Çok iyi görsel araçlar›n kullan›labildi¤i s›n›flar
gibi her türlü ortam mevcuttur.

Enstitüye ne gibi de¤ifliklikler yapmay› plan-
l›yorsunuz?

Yukar›da bahsetti¤im gibi üç program aç›l›yor.
Enstitünün uluslararas› ö¤rencilere aç›lmas›n›, Türki-
ye’ de kamu ve vak›f üniversitelerle ortak lisansüstü
programlar ve araflt›rma merkezleri açmay› planl›yo-
ruz.

Kadir Has Üniversitesi enstitüleri hakk›nda
d›flar›dan ne gibi duyum al›yorsunuz?

Yaklafl›k 500’ün üzerinde ö¤rencisi olan Sosyal Bi-
limler enstitüsümüz nedeni ile d›flar›daki izlenimimizin
çok iyi ve pozitif oldu¤unu düflünüyorum. Fen Bilim-
leri Enstitüsü’nünde açaca¤› programlarla çok daha
fazla ö¤renci gelecektir. Programlar ciddi baflvurular
oldu¤u için, genelde toplumda Kadir Has Üniversite-
si’ nin çok iyi bir izlenimi var. Kadir Has Üniversite-
si’nin araflt›rmac› bir üniversite oldu¤u hakk›nda du-
yumlar al›yorum. Bu kan›n›n daha do¤rusu gerçe¤in
yayg›nlaflmas› sevidindiricidir. Bu gerçek ise hem li-
sans, hem de lisansüstü programlar›mn›z› kaps›yor.

Fen Bilimleri Enstitüsü’ nün ö¤retim kadrosu
hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Fen Bilimleri Enstitüsü flemsiye kurulufl görevi
görmektedir. Ö¤retim kadrosu Kadir Has Üniversite-
si’nin sahip oldu¤u seçkin akademik kadronun kendi-
sidir. Ayr›ca çevremizdeki kamu üniversitelerindeki
de¤erli bilim insanlar› misafir ö¤retim üyesi olarak
ders vermektedir. Burdaki kadro sürekli kendisini ge-
lifltiren, iyi performans› olan akademisyenlerdir.

Son olarak, Fen Bilimleri Enstitü ö¤rencile-
rinden beklentileriniz nelerdir?

En önemli beklentim ö¤renmeye aç›k, ö¤renme is-
te¤iyle dolu, araflt›rmac›, sorgulay›c› bir yap›ya sahip
olmalar›d›r. Ö¤renme aflk› ve merak her zaman olma-
l›d›r. Merakl› olmayan bir bireyin çok fazla ö¤rencece-
¤i fley yoktur.



14 ETK‹NL‹K

� Haber Ayfle Özlem Artar

NNYCR ‹stanbul Crossroads’un bu y›l üçüncüsü
düzenlenen; amac›, dünyada göç konusunda küresel
bilinç oluflturmak olan ve buna ba¤l› olarak tüm sine-
ma sevenlerin ve filmcilerin “Global Göç Hikâyeleri”ni
k›sa film halinde beyaz perdeye tafl›malar›n› hedefle-
yen bir k›sa film yar›flmas› ve festivalidir.

Bu festival, “Junior Chamber International”in bün-
yesinde yer alan Genç Müteflebbisler Jaycees Derne-
¤i ‹stanbul fiubesi taraf›ndan düzenlenmektedir. Juni-
or Chamber International, Birleflmifl Milletler ve ara-
lar›nda Council of Europe’un ve Euro Chambers’›n da
bulundu¤u di¤er dernekler taraf›ndan kardefl organi-
zasyon olarak kabul edilmifl, kar amac› gütmeyen bir
toplumsal liderlik derne¤idir.

Üçyüz kifliye yak›n kat›-
l›mla Kadir Has Üniversitesi
Kültür Merkezi’nde gerçekle-
flen en coflkulu organizasyon-
du. Sanat, ifl ve e¤itim dünya-
s›n›n ünlü isimlerinin bulundu-
¤u büyük gala gecesinde tüm
JCI ‹stanbul üyeleri de yerle-
rini alm›fllard›. Aç›l›fl ve kapa-
n›fl kokteylerinde kat›l›mc›lar,

filmlerden konuflurken, Kadir Has Üniversitesi’nde
gerçekleflen bu ihtiflaml› organizasyonun baflar›s›n› da
sohbet konusu ettiler.

Kazananlara Digital Film 
Academy’den Destek

JCI, dünya üzerinde milyonlarca insan›n baflta
ekonomik olmak üzere, çeflitli sebeplerle yeni yaflam
yerleri aramak ve bulmak için yer de¤ifltirmesini
önemsedi¤ini ve bunun üzerine çeflitli çal›flmalar ya-
paca¤›n› tüm ilgililere göstermifl oldu. Bu ilgisini, sine-
may› da bir iletiflim ve bilgilendirme arac› olarak kul-
lan›p, düflünen beyinlere gösterdi¤i sayg›y› da yans›ta-

rak, en önemli görüntülerin sahiplerini maddi destek
e¤itim imkan›yla ödüllendirdi. ‹lk üç s›ray› paylaflan
toplam dört yap›m Digital Film Academy’de yeni ça-
l›flmalar› için desteklenecek.

Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleflen gala ve
ödül gecesinde, düzenleme yöneticisi Ali Tüzmen, Ka-
dir Has Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve ‹letiflim Fa-
kültesi Dekan› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ve JCI ‹stan-
bul Baflkan› Hande Karada¤, tören, göç ve film yap›m-
c›l›¤› üzerine konuflmalar›n› yapt›ktan sonra, plaketle-
rini alan 13 finalist ve s›ras›yla mansiyon, üçüncülük,
ikincilik ve birincilik ödülleri sahiplerini buldu. 

Ödül almaya hak kazananlara ödüllerini, Kadir
Has Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve ‹letiflim Fakül-
tesi Dekan› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, Kadir Has Üni-
versitesi ‹.‹.B.F Ö¤retim görevlisi Vedat Akman, k›sa
filmcili¤in duayeni Hilmi Etikan, ünlü film elefltirmeni
Atilla Dorsay takdim ettiler. Jüri üyelerine gecenin ha-
t›ras› olarak plaketlerini ise JCI Türkiye Baflkan Yar-
d›mc›s› Öznur Akman verdi. Gecenin sonunda film
festivalinin koordinatörü Ali Tüzmen, festivalin kuru-
cusu Vedat Akman’a ve lojistik destekçisi Yard. Doç.
Dr. U¤ur Özgöker’e teflekkürlerini belirtti.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
F‹LM FEST‹VAL‹ HEYECANI
Kadir Has Üniversitesi 19 Aral›k 2008 tarihinde yeni binas›ndaki Kültür Merkezi’nde, 
dünyan›n en büyük üçüncü sivil toplum örgütü olan Junior Chambers International’›n 
Crossroad 2008 ‘Göç’ temal› K›sa Film Yar›flmas›’n›n gala ve ödül törenine ev sahipli¤i yapt›.

Ödül Alan Filmler ve Yönetmenleri
1. ‹nsan-l›k (Eray Mert)
2. ‹çimdeki Mezar (M. Tayfun Ayd›n)
3. Juice (O¤ulcan Türe)
4. Occidorent (Sevinç Paçac›)
Mansiyon: Soka¤›n Sesi (Derya Efe)

Jüri
• Akademisyen: Kadir Has Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve ‹letiflim
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar
• Elefltirmen: Atilla Dorsay
• K›sa film duayeni: Hilmi Etikan
• Yönetmen: Dervifl Zaim
• Oyuncu: Nurseli ‹diz
• Tema ile ilgili otorite: Mithat Bereket
• Ana sponsor: Digital Film Academy ad›na Bülent Doruker

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
F‹LM FEST‹VAL‹ HEYECANI
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TÜRSAK Vakf› ve METRO Group iflbirli¤i ile bu y›l
alt›nc›s› düzenlenen ve “Türkiye’de K›sa Filmin Oskar-
lar›” olarak an›lan METRO Group K›sa Film Yar›flma-
s›’nda ödüller muhteflem bir törenle sahiplerini buldu.  

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Li-
sans Program› ö¤rencileri taraf›ndan üretilmifl olan 3
film finalde yar›flmaya hak kazand› ve bunlardan ikisi
birincilik ve ikincilik ödülünü elde etti.

Sinema ve iletiflim alanlar›nda ön lisans, lisans ve
lisansüstü e¤itim gören gençlerin kat›l›m›na aç›k olan
ve bu y›l toplam 127 k›sa filmin kat›ld›¤› yar›flmada, ön
jürinin de¤erlendirmesi sonucu finale kalan 13 film
aras›ndan yar›flma jürisi taraf›ndan yap›lan seçim so-
nucu ödüller verildi. “ID” adl› filmiyle Birincili¤i gö¤üs-
leyen Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek
Lisans Program› ö¤rencisi Simge Gökbayrak, Londra
New York Film Akademisi’nde burslu sinema e¤itimi
ve 2 bin 500 Euro para ödülü kazand›. 

‹kincili¤i, yine Kadir Has Üniversitesi Film ve Dra-
ma Yüksek Lisans Program› ö¤rencisi Serhat Furtuna
“Oyun” adl› filmiyle elde etti ve 3 bin Euro para ödülü
kazand›.  

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü ö¤-
rencisi Can Fak›o¤lu’nun “Akl›m›n Odalar›” adl› filmi
de finalde yar›flan filmler aras›nda yer ald›.

KISA F‹LM OSKARLARINA
KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
DAMGASINI VURDU...

KKadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakül-
tesi Radyo Televizyon ve Sinema Bö-

lümü’nden mezun olan Serap Atalay’›n se-
naryosunu yaz›p yönetti¤i ve yap›mc›l›¤›n›
üstlendi¤i k›sa metraj dram türündeki film
“Yasak Elma (The Forbidden Fruit)” 7-9
Kas›m 2008 tarihleri aras›nda Los Ange-
les’ta düzenlenen 6th International Student
Film Festival Hollywood’da en iyi yabanc›
filmler aras›nda yer ald› ve “Best Foreign
Language Suspense/Thriller” ödülünü ka-
zand›.

Bu y›l alt›nc›s› düzenlenen Uluslaras›
Hollywood Ö¤renci Filmleri Festivaline
kat›l›m oldukça yüksek oldu. Dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen filmlerin yar›flt›¤›
festival görkemli bir ödül töreniyle sona er-
di. Ünlü film y›ld›z› Beverly Garland'›n Ote-
li Beverly Garland Holiday Inn'de gerçek-
lefltirilen Festivalde 9 ülkeden ö¤rencilerin
kat›ld›¤›, birçok farkl› kültür ve fikre ev sa-
hipli¤i yapt›. Festivalde 250 film aras›ndan
seçilen 78 film gösterildi ve ödüller verildi.
Serap Atalay, kendisiyle yap›lan söyleflide
Kadir Has Üniversitesi’nde Sinema-Tele-
vizyon okuman›n hayat›n›n dönüm nokta-
lar›ndan biri oldu¤unu ve kendisini daha
iflin bafl›nda sayd›¤›n› söyledi.

HOLLYWOOD’DAN
ÖDÜL
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Kadir Has Üniversitesi geleneksel Yeni Y›l Par-
tisi bu y›l 26 Aral›k Cuma günü Kadir Has
Kampusu’nde gerçekleflti. Yaklafl›k 1000 ö¤-

rencinin kat›l›m›yla gerçekleflen bu partide Hüseyin
Karaday› 3 saatlik performans› ile Kadir Has Üni-
versitesi ö¤rencilerine finaller öncesi e¤lenceli daki-
kalar yaflatt›. 

Kurulan ses ve ›fl›k sisteminin büyülü ambians›
içerisinde Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri saatler-
ce dans ederek 2008 in tüm yorgunlu¤unu üzerle-
rinden att›lar. 

yeniy›l
partisi

‹ddial› ses ve ›fl›k sistemi ile
parti unutulmaz anlara ev
sahipli¤i yapt›. 

GELENEKSEL

yeniy›l
partisi



Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi, 28- 30 Nisan
2009 tarihleri aras›nda  “Societies Under Siege: Media,

Government, Politics and Citizens’ Freedoms in an Age of Ter-
rorism” bafll›kl› uluslararas› konferansa ev sahipli¤i yapacak.
Konferans›n konuk konuflmac›lar› dünyaca ünlü terör uzmanla-
r› Prof. Yonah Alexander ve Brian Jenkins olacak.

Terör, uzun y›llard›r dünyada akademisyenler, medya uz-
manlar› ve toplumun tüm bireylerini yak›ndan ilgilendiren bir
gündem maddesi olmufltur. Terörizm, kendi içinde de çeliflen,
farkl› topluluk/grup ve uluslar için birbirinden ayr›fl›k olarak
deneyimlenen bir kavramd›r. Trajik 11 Eylül sald›r›lar›na kadar-
ki dönemde Amerika’n›n uluslararas› terör deneyimi s›n›rl› idi.
Bu sald›r›lara tepki olarak ç›kar›lan yasalar ve sonras›nda al›-
nan önlemlerle, Amerika Birleflik Devletleri savafl›n efli¤ine gel-
mifltir. Amerika’da ve tüm dünyada yeni oluflan kriterler, ifade
özgürlü¤ü, bas›n özgürlü¤ü gibi özgürlükleri s›n›rland›rarak bu
ülkenin kendisiyle özdeflleflmifl sözkonusu de¤erlerine büyük
zarar vermifltir.

Amerika Birleflik Devletleri’nden farkl› olarak Türkiye, te-
rörizmden ve onun yasal, etik ve toplumsal sonuçlar›ndan uzun
y›llard›r büyük yaralar alm›flt›r. Uluslararas› terörizmin yak›n
zamanda yo¤unlu¤unun ve etki alan›n›n artmas›, geçmiflinde

özgürlük ve bar›fl olan ülke-
leri bile bugün tehdit etme-
ye bafllam›flt›r. Farkl› top-
lumlar›n terörle ilgili dene-
yimlerinin paylafl›lmas›n›n,
terörizm kavram›n›n farkl›
aç›l›mlar›na daha iyi bir ba-
k›fl aç›s› kazand›raca¤› dü-
flünülmektedir.

Terörizm konusundaki
güncel tart›flmalara da
odaklanacak olan konfe-
ransta, terörizmin kavram-
sallaflt›r›lmas› ve medyada-
ki sunumu ile sosyal, siya-
sal araçlar›n ve hükümetin
konuya bak›fl› ele al›nacak-
t›r.

Konferans›n ana hede-
fi;  kitle iletiflimi, medya ça-
l›flmalar›, hukuk, tarih, siya-
sal bilimler, psikoloji, sos-
yoloji ve e¤itim alan›nda

çal›flan konusunda uzman akademisyenlerin,  terörizm konu-
sunda yeni aç›l›mlar oluflturmas›na imkan sa¤layacak üretken
bir ortam yaratmakt›r.

MEDYA VE
S‹YASET‹N
KALB‹ BURADA
ATACAK
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Partiye Selimpafla ve
Bahçelievler kampuslerinden

kat›l›m oldukça fazlayd›. 

Kadir Has Üniversitesi Ö¤rencileri 
Hüseyin Karaday›’n›n birbirinden güzel

flark›lar›yla saatlerce dans ettiler.
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K›saca sizi tan›yabilir miyiz ?
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüp-

hanecilik Bölümü mezunuyum. Yüksek Lisans e¤itimi-
mi Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fi-
nans ve Bankac›l›k bölümünde tamamlad›m. T.C. Tu-
rizm Bankas› (Arfliv Belgelerinin Düzenlenmesi ve
Mikrofifl Ortam›na Aktar›lmas›) ve Türkiye Kalk›nma
Bankas›’nda (kütüphane) staj›m› yapt›m. Türkiye Kal-
k›nma Bankas› ve Türkiye S›nai Kalk›nma Bankas›’nda
kütüphaneci olarak çal›flt›m. Daha sonra s›ras›yla Koç
Üniversitesi’nde farkl› bölümlerde bölüm sorumlusu ve
Beykent Üniversitesi’nde kurucu Kütüphane Müdürü
olarak görev yapt›m. 16 Kas›m 1998 tarihinden bu ya-
na Kadir Has Üniversitesi’nde Kütüphane ve Dokü-
mantasyon Daire Baflkanl›¤› görevini yürütmekteyim.
Ayr›ca ANKOS’ta (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri
Konsorsiyumu) 2 y›l süreyle Yürütme Kurulu üyeli¤i ve

8 ay da baflkanl›k yapt›m. 

Kütüphanenin kuruluflu hakk›nda bilgi vere-
bilir misiniz ?

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi, 1998 y›l›n›n
Kas›m ay›nda kurulmaya baflland›. ‹lk hizmet yerimiz
Mecidiyeköy’deki kampüsteydi. Ard›ndan 1999’da
Üniversitemizin Selimpafla Kampüsü’ne tafl›nmas›yla
birlikte kütüphane olarak bir y›l süreyle burada hizmet
verdik. 2000 y›l›n›n Ekim ay›nda Bahçelievler Kampü-
sü’ne tafl›nd›k. 2002 fiubat ay›ndan itibaren ise Cibali
Merkez Kampüsü’nde hizmet veriyoruz. Ayr›ca Selim-
pafla Kampüsümüzde de Meslek Yüksek Okullar›m›z
için faaliyet gösteren bir flube kütüphanemiz bulun-
maktad›r.

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi’nin im-
kanlar›ndan bahseder misiniz?

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi’nin olanaklar›-
n› iki ayr› bafll›k alt›nda toplayabiliriz. Birincisi, kampüs-
te verilen kütüphane hizmetleri, di¤eri ise internet üze-
rinden verdi¤imiz online kütüphane hizmetlerdir. Ciba-
li Merkez Kampüsümüzde bulunan Merkez Kütüpha-
nemizde, 225 kullan›c› ayn› anda çal›flabilmektedir. Bu-
nun d›fl›nda, yine ayn› kampüsümüzde, grup çal›flmas›
yapmak isteyen ö¤renciler için biri 80, di¤eri 40 kiflilik
iki okuma salonu bulunmaktad›r. 

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi olarak, akade-
misyenlerimizden ve ö¤rencilerimizden gelen bütün
yay›n sat›n alma isteklerini karfl›lamaktay›z.

Koleksiyonumuzda 40.000’in üzerinde bas›l› kitap,
50’nin üzerinde Türkçe bas›l› dergi aboneli¤inin yan› s›-
ra, 1500’e yak›n DVD ve 500’ün üzerinde video kaset
yer almaktad›r. Kütüphaneye 16 tane günlük gazete
geliyor. Bunlar kütüphanenin sahip oldu¤u yay›n say›-
lar›d›r. 
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Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Baflkan› (Kurucu) Ertu¤rul Çimen ile bir röportaj yapt›k

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
KÜTÜPHANES‹
10 YILLIK KISA GEÇM‹fi‹NE 
ULUSAL KÜTÜPHANEC‹L‹K
TOPLANTISINI SI⁄DIRDI...



Geliflmifl teknolojik alt yap›s› olan Kütüphanemizde
internet eriflimi, kablosuz a¤ üzerinden ve 16 adet kul-
lan›c› bilgisayar›yla verilmektedir. ‹nternet iletifliminde
herhangi bir k›s›tlama yap›lmamaktad›r. 

23 adet elektronik veri taban›na aboneyiz. Bu veri
tabanlar›nda yer alan 25.000’in üzerinde akademik
dergiyle milyonlarca bilimsel ve popüler makaleye eri-
flim sa¤lanmaktad›r. Bu veri tabanlar›n›n önemli bir
k›sm› arflivleriyle birlikte sat›n al›nmaktad›r.

‹nternet üzerinden verdi¤imiz hizmetlerin en
önemlisi, elektronik kaynaklar›m›za uzaktan eriflimdir.
Kullan›c›lar›m›z, bu kaynaklar›, yaln›zca kampüsleri-
mizden de¤il, kendilerine verilen flifrelerle kampüs d›-
fl›nda internet ba¤lant›l› herhangi bir bilgisayar ile kul-
lanma olana¤›na sahiptir. Ayr›ca her kullan›c›m›z Kü-
tüphane hesab›na internet üzerinden ulaflarak kiflisel ifl-
lemlerini gerçeklefltirmekte, yap›lan duyurular› takip
etmekte ve yeni hizmetlerle ilgili geliflmelerden haber-
dar olmaktad›r.

Kadir Has Üniversite Kütüphanesi’nin alm›fl
oldu¤u ödüller nelerdir?

2004 y›l›nda Türk Lions Dernekleri taraf›ndan veri-
len “Halis Kurtça E¤itim Ödülü”ne lay›k görüldük. Bu
ödülün en önemli özelli¤i, Türkiye’de bir kütüphaneye
kurumsal olarak verilen ilk ödül olmas›d›r. Ödüle de¤er
görülmemizin nedenlerinden baflta geleni, nitelikli hiz-
met anlay›fl›m›z. Böyle bir ödül almak bizler için çok
önemli. Ancak biz bu ödülle yetinmeyip, daha yeni ba-
flar›lara da imza atmak istiyoruz.

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi 10 y›ll›k
k›sa geçmifline Ulusal Kütüphanecilik toplant›s›-
n› s›¤d›rd›.

2005 y›l›nda Üniversitemizde gerçeklefltirilen “Bilgi
Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlamas›” bafll›kl›
toplant›, Üniversite ve Araflt›rma Kütüphanecileri Der-

ne¤i taraf›ndan düzenlenen ulusal kütüphanecilik top-
lant›lar›n›n 5.sidir. Türkiye’nin tüm üniversitelerinden
ve araflt›rma merkezlerinden 200’ün üzerinde kütüpha-
necinin yan› s›ra, pek çok akademisyen ve bilim insa-
n›n›n kat›ld›¤› bu toplant›n›n bir baflka özelli¤i ise, üni-
versitemizin deste¤i ile ilk kez bildirilerin bir kitap hali-
ne getirilerek bas›lm›fl olmas›d›r. 

2009 y›l›nda Kütüphanede ne gibi yenilikler
yapmay› planl›yorsunuz?

Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi olarak daha
önceki y›llarda oldu¤u gibi 2009’da da as›l hedefimiz,
kaynaklar›m›z›n say›s›n› art›rmak ve hizmet kalitemizi
yükseltmek. Öncelikli hedeflerimiz aras›nda, Kütüpha-
ne web sayfam›z› daha ifllevsel hale getirmek, mevcut
raf kapasitemizi artt›rmak, özellikle internet üzerinden
verdi¤imiz hizmetleri çeflitlendirerek, akademisyenleri-
miz ve ö¤rencilerimiz için kiflisellefltirilmifl elektronik
hizmetler üretmek s›ralanabilir. Ayr›ca proje haz›rla-
makta olan 4. s›n›f ö¤rencilerimiz için kifliye özel dan›fl-
manl›k hizmeti vermeyi planl›yoruz.

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerine tavsiye-
leriniz nelerdir?

Ö¤rencilere öncelikli tavsiyem, Kadir Has Üniver-
site Kütüphanesinin sahip oldu¤u olanaklar› iyi anla-
malar› ve bu olanaklar› olabildi¤ince yo¤un kullanma-
lar›d›r. KHÜ Kütüphanesi olarak ö¤rencilerimizin aka-
demik ve bireysel araflt›rmalar›nda ihtiyaç duyduklar›
kaynaklar›n tamam›na sahibiz, yani ö¤rencilerimiz
KHÜ Kütüphanesinin olanaklar›n› kullanarak bilgi ihti-
yaçlar›n›n tamam›n› h›zl› bir biçimde karfl›layabilirler.
Örne¤in KHÜ Kütüphanesi, Hukuk alan›nda Türki-
ye’nin 4 dilde (Türkçe, ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca)
elektronik kayna¤a sahip birkaç üniversite kütüphane-
sinden bir tanesidir. 
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� Haber Sinem O¤uzhan

Fatih Belediyesi ve Kadir Has Üniversitesi'nin
katk› ve destekleriyle düzenledi¤i “Organik
Ürün Tüketiminin Yayg›nlaflmas›nda Kurumla-

r›n Rolü” konulu panel ile ASDF Fuarc›l›k, Türkiye'de
organik ürün sektörünün yeterince geliflememesinde-
ki önemli etkenlerden biri olarak de¤erlendirilen, son
tüketicinin sertifikal› organik ürünlere eriflim zorlu¤u
konusunu tart›flmaya aç›yor. 

Bu ba¤lamda panelde, sa¤l›kl› beslenmek isteyen
bilinçli tüketicinin organik ürünlere erifliminde, devlet,
belediyeler, market ve üreticiler olmak üzere tüm ku-
rum ve kurulufllar›n üstlenmesi gereken sorumluluklar
ele al›nd›.

Fatih Belediye Baflkan› Mustafa Demir, Kadir Has
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz, Tar›m

Bakanl›¤› ‹stanbul Bölge Müdürü Ahmet Kavak, Fatih,
EGD Baflkan› Celal Toprak ve ASDF Fuarc›l›k Kuru-
cusu Tufan Atalayman’›n aç›l›fl›n› yapaca¤› panelde,
Tüketici Derne¤i/G›da Güvenli¤i Derne¤i Baflkan› Sa-
mim Saner, Ökotek Do¤al Ürün Marketleri Teknik
Sorumlusu Prof. Dr. Hulusi Barlas, Naturey internet si-
tesi ve firmas›ndan Asl› Dede, ‹stanbul Halk Ekmek
Organik Proje Sorumlusu Ünal Akgül ve Perakende-
ciler Derne¤i (PERDER) Baflkan› Turan Özbahçeci
konuflmac› olarak yer ald›.

Gelecekte de öncelikli konulardan biri olmas› bek-
lenen küreselleflme ve ekolojik dengelerin bozulmas›
konular›n›n önemli bir parças›n› oluflturan organik
üretim konusunda, kamuoyunu bilinçlendirmeye yö-
nelik önemli bir çal›flmaya imza atan ASDF Fuarc›l›k,
panellerine 15-18 Ocak tarihleri aras›nda gerçekleflti-
rece¤i fuar süresince devam etti.

ORGAN‹K ÜRÜN TÜKET‹M‹N‹N
YAYGINLAfiMASINDA 
KURUMLARIN ROLÜ

Türkiye'nin tek Sertifikal› Organik Ürünler Fuar› “Ekoloji ‹stanbul”u gerçeklefltiren
ASDF Fuarc›l›k, 2 Aral›k 2008 Sal› günü Kad›köy Bar›fl Manço Kültür Merkezi'nde
gerçeklefltirdi¤i paneller serisine, 6 Ocak 2009 Sal› günü Kadir Has Üniversitesi'nde
gerçeklefltirdi¤i ikinci panelle devam etti.
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Kadir Has Üniversitesi mezunlar› gelenekselle-
flen mant› gününde bir kez daha bulufltu. Müte-
velli Heyetimizin de¤erli üyelerinin, rektörümü-

zün, ö¤retim kadromuzun ve çok say›da mezunumu-
zun kat›l›m gösterdi¤i buluflmada, yeniden bir arada
olman›n sevinci ve mutlulu¤u yafland›. Rektörümüz
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz yapt›¤› konuflmas›nda, çeflitli
alanlarda baflar›yla üniversitemizi temsil eden binlerce
mezunumuzdan dolay› duydu¤u gururu ve yeniden bir
arada olmaktan duydu¤u sevinci dile getirdi. Mezun-
lar›m›z› daha s›k birlikte olmaya ve etkinliklere kat›l-
maya teflvik etti.  

Mezunlar, belki de hayatlar›n›n en güzel, en önem-
li y›llar›n› birlikte geçirdikleri arkadafllar› ve hocalar›y-
la yaflad›klar› de¤erli an›lar›n› bir kez daha hat›rlad›.
Lezzetli bir yeme¤in de efllik etti¤i sohbetle, bu an›la-
ra bir yenisini daha ekledi. Yap›lan konuflmalarda da-
ha çok bir arada olmak ve Kadir Has Üniversiteli ol-
mak gururunu birlikte yaflamak için gelece¤e dönük
planlar paylafl›ld›. Mezunlar Derne¤imizin de¤iflen yö-
netimi, kendini tan›tt›¤› ve planlar›n› paylaflt›¤› günde
mezunlar›m›z›n görüfl ve önerilerini de alarak yeni fa-

aliyetlere zemin haz›rlad›.
Mezunlar Derne¤i yeni Baflkan› Mehmet Çetin ko-

nuflmas›nda, derne¤in bu y›lki ilk etkinli¤ine olan yo-
¤un kat›l›mdan duydu¤u memnuniyeti ve y›l boyunca
yapmay› planlad›klar› aktivitelerle s›k s›k birlikte ol-
mak için bahaneler yaratacaklar›n› dile getirdi. Her y›l
yenisi eklenen ve hayat›n çeflitli alanlar›nda üniversi-
temizi gurur ve baflar›yla temsil eden binlerce mezu-
numuzla büyük bir güç oldu¤umuzu vurgulayan Çetin,
mezunlar›, bu enerjiyi, sinerjiye çevirmeye ve kat›l›m-
c› olmaya davet etti.

Üniversite hayat›m›z› böylesine yüce bir kurumda
geçirmemize olanak sa¤layan, isminin hay›rseverlikle
eflleflti¤i, Üniversitemizin kurucusu, rahmetli Kadir
Has da bir kez daha özlemle ve rahmetle an›l›rken,
mezunlar›m›z, yapacaklar› sosyal sorumluluk projeleri
ile Kadir Has ismini yaflatmak üzerine fikir birli¤ine
vard›lar. 

Mezunlar, Kadir Has Üniversiteli olman›n gururu-
nu daha s›k birlikte yaflamak ve daha s›k bir araya gel-
mek temennisiyle bir sonraki etkinlikte yeniden bulufl-
mak için sözlefltiler.

KAD‹R HAS 
ÜN‹VERS‹TES‹ MEZUNLARI
YEN‹DEN B‹R ARADA!

KAD‹R HAS 
ÜN‹VERS‹TES‹ MEZUNLARI
YEN‹DEN B‹R ARADA!



Ve... Perde!Ve... Perde!Ve... Perde!
Y›llard›r kat›ld›¤› festivallerde sahneledi¤i yarat›-

c›, özgün ve baflar›l› oyunlar› ile ödüller alan ve
ad›ndan bolca söz ettiren Kadir Has Üniversi-

tesi Tiyatro Toplulu¤u, ço¤unlu¤u yeni üyelerden olu-
flan kadrosunun sahneledi¤i “Savafl Baba” adl› oyunla
da bu hakl› ününü korudu. Topluluk, birlikteli¤i, bilim-
sel yaklafl›m›, özgünlü¤ü, tutum ve davran›fl› ile imre-
nilen ve sevilen bir “üniversite tiyatro toplulu¤u” olma
özelli¤ini pekifltirdi. 24 ö¤rencimiz, gerek sahne per-

formanslar›, gerek yaratt›klar› dekor, ›fl›k, müzik, kos-
tüm, aksesuar, makyaj ve reji tasar›mlar› ile üniversi-
temizi gururla ve baflar›yla temsil ettiler. Toplulu¤un
bilimsel, yarat›c›, özgür ve deneysel “üniversite tiyat-
rosu” anlay›fl› birkez daha be¤eniyle karfl›land›.

Toplulu¤un yeni üyelerinden oyunun ›fl›k tasar›m›-
n› da üstlenen Radyo Televizyon Sinema Bölümü 1.
s›n›f ö¤rencisi Alper Meriç, festival hakk›ndaki görüfl-
lerini flu flekilde ifade etti: “Festival boyunca Kadir Has
Üniversiteli olman›n ayr›cal›¤›n› ve gururunu yaflad›k.
Tüm katl›mc›lara, üstünde üniversitelerinin ismi bulu-
nan yaka kartlar› da¤›tt›lar. Kadir Has Üniversiteli ol-
du¤umuzu ö¤rendiklerinde, bize özenle ve imrenerek
yaklaflt›klar›n› gördüm. Söylediklerimizi dikkatle dinli-
yor, hakk›m›zda bir çok fleyi merak ediyorlard›. Çünkü
bizden önce oraya giden eski üyelerimiz, yapt›klar›yla
ve davran›fllar›yla çok sayg›n bir yer edinmifllerdi.
Hepsinden önemlisi, topluluk olarak sergiledi¤imiz
oyun ve davran›fllardan dolay›, eminim ki gelecek y›l
turneye gidecek arkadafllar daha da iyi karfl›lanacaklar
ve bu gururu daha yo¤un yaflayacaklar.”

Yaratt›¤› beklentiden dolay› büyük bir merakla
beklenen oyun, sabah saatlerinde sahnelenmesine
ra¤men salonu tamamen doldurdu. Festivalin aç›l›fl
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Ve... Perde!
Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u Turnedeydi...



oyunu olarak sahnelenen oyun, festivalin sonuna ka-
dar konuflulmaya devam etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipli¤i yapt›¤›,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi, Sabanc› Üniversitesi, Abant
‹zzet Baysal Üniversitesi ve Galatasaray Üniversite-
si’nin de kat›l›m gösterdi¤i festivalde, tüm topluluklar
hem oyunlar›n› sahneledi, hem de oyunlardan sonra
yap›lan fuayelerde oyunlar üzerine elefltirilerde ve bil-
gi al›flveriflinde bulundu. Yap›lan etkinliklerde ve soh-
betlerde birbirleri ile kaynaflan ve de¤erli paylafl›mlar-
da bulunan topluluk üyeleri, hem tiyatral bilgilerini ge-
nifllettiler, hem de yeni dostluklar kurdular.

Epik, diyalektik, klasik ve absürd tiyatro ile çeflitli
ak›mlar›n öncü yazarlar›n›n oyunlar›n›n yer ald›¤› fes-
tival, toplulu¤un özellikle yeni üyeleri için oldukça e¤i-
tici ve kiflisel geliflimlerini destekleyici oldu. Topluluk,
sahneledi¤i oyunla tüm kat›l›mc›lar için, oyunculuk ve
teknik etmenleri biraraya getiren hem görsel bir flölen,
hem de e¤itici bir deneme sundu.

Topluluk, turne boyunca hem kendi içindeki grup
bilincini, birlikteli¤i ve dostlu¤u gelifltirdi, hem de di¤er
topluluklarla etkileflim halinde olarak de¤erli fikir ve
bilgi al›flverifllerinde bulundu.

Tüm bu baflar›n›n temelinde, özveriyle ve emekle
yo¤rulmufl yo¤un bir e¤itim ve uygulama süreci var. 6
y›ld›r çal›flmalar›n› baflar›yla sürdüren Kadir Has Üni-
versitesi Tiyatro Toplulu¤u, 2008-2009 sezonuna 30
yeni üye ile bafllad›. Topluluk, oyunculuk ve sahnele-
me çal›flmalar›n›n yan›nda, tüm teknik etmenlerin de
e¤itimini k›sa sürede tamamlayarak bu e¤itimin uygu-
lamas›n› ça¤dafl Yunan yazar Yakavos Kambenellis’in
yazd›¤› “Savafl Baba” oyunuyla yapt›. Oyun, dekorun-
dan kostümüne, makyaj›ndan rejisine, ›fl›¤›ndan müzi-
¤ine kadar tamamen topluluk üyelerince hiç bir d›fl
yard›m almadan haz›rland›. K›sa sürede kiflisel geli-
flimlerini artt›ran yeni üyeler toplulu¤a h›zla adapte ol-
du. 

Oyunda baflar›yla canland›rd›¤› bir rolü olan ve

ayn› zamanda oyunun müzik tasar›m›n› da üstlenen,
Hukuk Fakültesi 1. s›n›f ö¤rencisi, yeni üyemiz Naz
Enginler görüfllerini flöyle dile getirdi: “‹yi ki Kadir Has
Üniversitesi’ni tercih etmiflim dedirten en önemli et-
kenlerden birisi haline gelen tiyatro toplulu¤u, haya-
t›mda iyi hissetti¤im, güzel dostluklar kurdu¤um ve
kendimi gelifltirdi¤im vazgeçilmez bir yere sahip oldu.
Turne, gerek seyircinin tepkisi, gerek di¤er üniversite
topluluklar›n›n bize yaklafl›mlar› aç›s›ndan Kadir Has
Üniversiteli olmak gururunu en yo¤un yaflad›¤›m yer
oldu.”

Oyunun teknik tasar›mlar› ve yönetimleri bile yeni
üyelerce yap›ld›. Dramaturgi çal›flmalar› Ekim ay›nda
tamamlanan oyun, Aral›k ay›n›n bafllar›nda seyirciyle
bulufltu. Üniversitemizde 6 kez sahnelenen oyun, çok
say›da seyirciye ulaflt›. ‹kinci dönem sosyal sorumlu-
luk projelerine de ev sahipli¤i yapacak olan oyun, ka-
ç›ranlar için üniversitemizde birkaç kez daha sahnele-
necek. 

Önceleri, henüz birinci s›n›fta olan baz› yeni üyele-
rimizin turneye kat›lmas›na izin vermeyen veliler olsa
da, oyunlar›m›z› izleyip çocuklar›n›n kiflisel geliflimine
ve ne kadar iyi bir ortamda bulunduklar›na tan›k ol-
duklar›nda, bu görüfllerini de¤ifltirip turneye gitmeleri-
ni desteklediler. Üniversite yönetimimizin de de¤erli
deste¤ini arkas›na alan toplulu¤umuz, turne sürecini
baflar›yla tamamlad›. 

Topluluk, ‹stanbul içinde yapt›¤› turnelerle de çok
say›da seyirciyle oyunlar›n› paylafl›yor. ‹stanbul Üni-
versitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Y›ld›z Teknik Üni-
versitesi, Koç Üniversitesi ve Sabanc› Üniversitesi,
toplulu¤un s›k› iletiflim içinde oldu¤u ve oyunlar›n› tur-
nelerle sahnelerinde paylaflt›¤› üniversiteler aras›nda.
Üyelerinin kiflisel geliflimlerini herfleyin üstünde tutan
topluluk, çal›flmalar›na bafllad›¤› çeflitli türlerde çok
say›da oyunla ikinci dönem de isminden bolca söz et-
tirmeye ve üniversitemizi baflar›yla temsil etmeye de-
vam edecek.
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VAKA ÇALIfiMASI

Reklamc›l›kta Proje ve
Araflt›rma Dersi ö¤ren-
cileri Türk Hava Yollar›

Reklam Kampanyas› için final sunumlar›n› Art Group
Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Senbir, Marka Grup Di-
rektörü Esra Yaral ve Türk Hava Yollar› Reklam De-
partman› Yöneticisi Bar›fl Ak›n’›n da kat›l›m›yla 6
Ocak’ta gerçeklefltirdi. Kampanyalar› çok be¤enen de-
¤erlendirme kurulu, çal›flmalar›n profesyonel düzeyde
oldu¤unu belirtti. Ö¤rencilerimiz, Sn. Bar›fl Ak›n’›n da-
veti ile ileriki günlerde Türk Hava Yollar› Reklam De-
partman›’n› ziyaret edecek.

HAYATIN S‹LG‹S‹ YOK
SEM‹NER‹
“Hayat›n Silgisi Yok Semineri” 19 Aral›k tari-

hinde Davran›fl Bilimci ve Tiyatro Oyuncu-
su Hakan Bozkurt taraf›ndan Selimpafla
Kampüsü’nde verildi. Nefleli bir ortamda
gerçeklefltirilen seminerde Hakan Bozkurt,
iletiflim kurarken yüre¤in yüze yans›mas›
gerekti¤ini belirterek, “Gözler, beden dilinin
aynad›s›r. ‹letiflim kurarken sevginizi hisset-
tirin, yüze bakarak ve gülerek el s›k›n ve ses
tonunuzu mutlaka kontrol edin” dedi.

VER‹ML‹L‹K YÖNET‹M‹ 
KONFERANSI
26 Aral›k tarihinde Milli Prodüktivite Merkezi

uzmanlar› Hürol Mete ve ‹lknur Yavuz ile
Verimlilik Yönetimi Konferans› ve Verimli-
lik e-ö¤retim Program› Tan›t›m› gerçeklefl-

tirildi. Konferans kap-
sam›nda Euroducti-
vity Projesi tan›t›larak,
proje süresince yürü-
tülen faaliyetler, müf-
redat ve e-dersler hak-
k›nda bilgi verildi.
Konferansa kat›l›m ol-
dukça fazlayd›.

Blackboard ’da
bulunan Kadir
Has Üniversite-

si Kariyer Merkezi bö-
lümünden Özgeçmifl
ve Kapak Yaz›s› Yaz›-
m›, Yurt›fl› E¤itim,
Burslar, S›navlar, Ku-
rum Tan›t›mlar›, ‹fl ve Staj olanaklar› ile ilgili
güncel bilgileri ve duyurular› takip edebilirsiniz. 

Gökçen Zorludemir
Kariyer Merkezi Koordinatörü
Tel: 0212 533 6532 Dahili:1216
E-mail: gzorludemir@khas.edu.tr

Kariyer Merkezi taraf›ndan bu dönem ele al›nan
ö¤rencilerimizin, ald›klar› teorik e¤itimin ifl 
hayat›ndaki uygulamalar›n› görebilmeleri ve teorik
bilgilerini prati¤e çevirebilmeleri için baz› 
bölümlerde sektörünün lider isimleri ile çal›flmalar
bafllat›lm›flt›r.



� Haber Deniz Y›ld›z

Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder
misiniz?

1962 y›l›nda New York City’te do¤dum. Liseyi
Great Neck North Senior High School’da, üniversiteyi
de, Princeton Üniversitesi “Karfl›laflt›rmal› Edebiyat”
bölümünde okudum. Harvard Üniversitesi’nde de, ay-
n› dalda yüksek lisans ve doktoram› tamamlad›m. Ev-
liyim, 2 yafl›nda Yasemin ad›nda bir k›z›m var. fiimdi,
eflim S›rma’yla birlikte ikinci k›z›m›z› beklemenin he-
yecan›n› yafl›yoruz.

Türkiye’ye geliflinizden bahseder misiniz?
2002 y›l›nda Türkiye’ye geldi¤imde, Bilkent Üni-

versitesi’nde Kültürler, Uygarl›klar ve Fikirler progra-
m›n›n yöneticisiydim. 2005’ten beri Kadir Has Üniver-
sitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat› Bölümü’nde gö-
rev yap›yorum. 

Yay›mlanm›fl kitap ve makaleleriniz var.
Bunlardan bahseder misiniz?

Son yay›nlanan makalelerimden biri, ça¤dafl tiyat-
ro hakk›nda. Bir uçak kazas› etraf›nda geliflen olaylar›
iflleyen avandgarde bir Amerikan oyunu ile ilgili. Ben
karfl›laflt›rmal› edebiyat bölümünde uzmanlaflt›¤›m
için, hep ça¤dafl ve modernle, antik felsefe ve elefltiri-
yi k›yasl›yorum. Grafting Helen bafll›kl› bir de kitab›m
var. Bu kitapta, Troya’l› Helen efsanesinin günümüz
eserlerini nas›l etkiledi¤ini; eski Yunan edebiyat›n›n
günümüz ça¤dafl edebiyat›na ve yaflant›s›na na-
s›l konu oldu¤unu inceleyip, k›yaslamalar ya-
p›yorum.  Bugünlerde ikinci kitab›m üzerinde
çal›fl›yorum. Bu yaz Bilgi Üniversitesi Ya-
y›nlar›’ndan ç›kacak olan bu kitap catas-
trophe (felaket) kavram›n› ele al›yor.

Yeni aç›lan birimde ne gibi çal›flma-
lar olacak?

Yeni bir araflt›rma birimi
açmaktan mutluluk du-
yuyoruz ve ayn› za-
manda oldukça he-
yecanl›y›z. ‹stan-

bul Çal›flmalar› Merkezi’nin asli görevi, antik kökenle-
rinden, günümüzdeki haline kadar ‹stanbul flehri üze-
rinde çal›flmak olacakt›r. ‹stanbul Çal›flmalar› Merkezi,
‹stanbul’un kültürel ve sosyal geçmifli, edebiyat›, mi-
marisi ve kentsel geliflimi ile oldu¤u kadar, onu içten
ve d›fltan flekillendiren farkl› kültürlerle de ilgilenecek-
tir.

Önümüzde al›nacak çok yol var. Sempozyumlarla,
konferanslarla, seminerlerle ve ileride verilecek burs-
larla çal›flmalar›m›z› desteklemek istiyoruz. Farkl› di-
siplinlerden beslenen bir yaklafl›m›m›z var.  Tabi ki,
bütün çal›flmalar›m›z birer yay›n ile sonuçland›r›lacak.
Merkez’in temel amac› akademik araflt›rmalara ente-
lektüel bir alan oluflturmak, ideal olarak, halen ‹stan-
bul konusu üzerinde çal›flmakta olan mevcut merkez-
ler ve araflt›rmac›lar aras›nda arac› konum üstlenecek
biçimde bir pozisyon almak olacakt›r.  

Alan›nda dünyaca ünlü uzmanlardan oluflan ulus-
lararas› bir dan›flma kurulumuz da mevcut. Araflt›rma-
c›lar›m›z, onlar›n deneyiminden ve deste¤inden de ya-
rarlanma imkan›na sahip olacaklar.

Ekim 2009’da büyük aç›l›fl seminerini düzenleye-
cek olan Merkez’in, y›l boyunca sürecek olan ‹stanbul
konulu atölye çal›flmalar›, sempozyum serileri ve da-
ha büyük çapl› konferanslar› olacak.  Merkez’in flimdi-
ye kadar flehirde uygulanmam›fl bir yaklafl›mla, bulun-
du¤u konum ve bünyesine katt›¤› de¤erli isimlerle k›-
sa sürede benzer di¤er kurumlardan ayr›laca¤›na ina-

n›yoruz.
‹stanbul ve Kadir Has Üniversitesi’nin

dokusu ve size katt›klar› nelerdir?
Tarihi yap›s› ve konumu itibari ile ‹stan-

bul ve Kadir Has Üniversitesi’nde çal›flmak
çok keyifli. Son befl y›ld›r bulundu¤um bö-
lümde, t›pk› daha önce Amerika’da çal›flt›-

¤›m Karfl›laflt›rmal› Edebiyat bölümlerinde ol-
du¤u gibi klasik edebiyat ve edebi teori

dersleri verme imkan› buldum. Bu ki-
flisel araflt›rmalar›m aç›s›ndan ve-
rimli oldu¤u gibi, arzu etti¤im bir
programd›.

25RÖPORTAJ

‹STANBUL ÇALIfiMALARI
ARAfiTIRMA VE
UYGULAMA MERKEZ‹ 

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹NDE YEN‹ B‹R ARAfiTIRMA MERKEZ‹ AÇILDI

Kadir Has Üniversitesi’nde, ‹stanbul’u geçmifli ve bugünüyle ele al›p, onu bütün özellikleriyle araflt›racak
yepyeni bir birim aç›ld›.  “‹stanbul Çal›flmalar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi” ad› alt›nda çal›flmalar›n›
sürdürecek olan bu birimin bafl›na, Yard. Doç. Dr. Mathew Gumpert geçti. Biz de kendisiyle, kariyeri, 
yeni aç›lan birim ve ‹stanbul üzerine k›sa bir röportaj yapt›k.
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PUSULA’DAN HABERLER ARALIK 2008

� Haber Nilay fiimflek

1 Aral›k 2008 fiiflli Belediye Baflkan› Mustafa Sar›gül düzenlenen törenle De-
mokratik Sol Parti’ye kat›ld›. Konuflmas›nda, demokratik sol iktidar›n ar-
t›k kaç›n›lmaz oldu¤una vurgu yapan Sar›gül, “Buradaki coflku, heyecan
güzel günlerin habercisidir” dedi. 

2 Aral›k 2008 “Saddam’›n elinde kitle imha silahlar› var” iddias›yla Irak’a ha-
rekât emrini veren ABD Baflkan› George W. Bush, baflkanl›k görevinin son
günlerinde harekatla ilgili ilginç bir itirafta bulundu. Yüzbinlerce insan›n
ölümüne neden olan harekatla ilgili ABC’ye röportaj veren Bush, en büyük
piflmanl›¤›n›n Irak konusundaki istihbarat baflar›s›zl›¤› oldu¤unu söyledi.

3 Aral›k 2008 Yüksek Askeri fiura'n›n (YAfi) k›fl dönemi toplant›s›nda 19'u uyufl-
turucu ve ahlak d›fl› iliflkilerden, 5'i de irticai faaliyetlerden olmak üzere
24 askerin Türk Silahl› Kuvvetleri ile iliflkisi kesildi. Genelkurmay Baflkan-
l›¤›’ndan yap›lan aç›klamada, kararlar›n oy çoklu¤u ile al›nd›¤› belirtildi. 

4 Aral›k 2008 Kapat›lan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana, çeflitli tarihlerde
düzenlenen toplant›, gösteri ve mitinglerde yapt›¤› 9 ayr› konuflmadan do-
lay› 12 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›. Zana'n›n cezas›, duruflmalarda ki iyi
hali nedeniyle 6/1 oran›nda indirim yap›larak 10 y›la düflürüldü.

5 Aral›k 2008 Mustafa Sar›gül’ün Demokratik sol parti ( DSP)’ye kat›lmas›n›n
ard›ndan partinin Kurucu Genel Baflkan› Rahflan Ecevit, yönetimi sert bir
flekilde elefltirdi. Ecevit, ’Varl›k nedeni anlafl›lmayan bir kurulufl haline ge-
len DSP’nin ya ad›n› de¤ifltirin ya Ecevit’in ad›n› b›rak›n’ dedi.

6 Aral›k 2008 CHP Grup Baflkanvekili Kemal K›l›çdaro¤lu, Deniz Feneri davas›-
n› izlemek üzere Almanya'da bulundu¤u s›rada, "genelev olarak bilinen
saunaya gitti¤i ve terör örgütü mensuplar› ile ayn› araca bindi¤i" fleklin-
de haber yapt›¤› gerekçesiyle Vakit Gazetesi muhabiri Kenan Ersözlü ile
gazetenin sahibi Nuri Aykon hakk›nda suç duyurusunda bulundu. 

7 Aral›k 2008 Yunanistan'›n baflkenti Atina'da, kendilerini anarflist ve iktidar
karfl›t› olarak tan›mlayan bir grup ile polis aras›nda çat›flma ç›kt›. Olaylar
s›ras›nda 16 yafl›ndaki bir genç polis kurflunuyla yaflam›n› yitirdi. ‹çifllere
Bakan› Prokopis Pavlopulos ile Bakan Yard›mc›s› Panayotis Hinofotis'in is-
tifalar›n› Baflbakan Kostas Karamanlis'e sunduklar›, ancak istifalar›n›n ka-
bul edilmedi¤i bildirildi.

8 Aral›k 2008 Fransa'n›n Belçika s›n›r›ndaki Lille kentinde bulunan askeri me-
zarl›kta, Müslümanlara ait mezar tafllar› sald›r›ya u¤rad›. Yaklafl›k 500 me-
zar tafl›n›n üzerinin çizilerek veya karalanarak tahrip edilmesi dolay›s›yla
yaz›l› bir aç›klama yapan Fransa Cumhurbaflkan› Nicholas Sarkozy, sald›-
r›y› büyük bir nefretle k›nad›¤›n› belirtti.

9 Aral›k 2008 Dünya Sa¤l›k Örgütü sözcüsü Fadela Çaib, düzenledi¤i bas›n top-
lant›s›nda, Zimbabve'de kolera salg›n›n kontrol alt›na al›namamas› duru-
munda 60 bin kiflinin bu hastal›¤a yakalanabilece¤ini söyledi. Afrika’n›n
güneyinde yer alan Zimbabve'de, 589 kifli kolera salg›n›ndan hayat›n› yi-
tirmiflti. Ayr›ca ülkede, koleraya yakalananlar›n say›s›n›n 13 bin 960 oldu-
¤u biliniyor. 

10 Aral›k 2008 Political Researcher Strateji Gelifltirme Merkezi taraf›ndan ya-
p›lan anket, Türk halk›n›n ekonomik krizde hükümetin baflar›s›z buldu¤u-
nu ortaya koydu. 26 ilde 4 bin 322 kifli ile yap›lan ankette Türk halk›n›n

yüzde 72.3’ü AKP hükümetini ekonomik krizde baflar›s›z olmakla suçlad›.
Halk›n yüzde 53.7’si krizden çok fazla etkilendi¤ini söylerken yüzde 39.9’u
ise krizden etkilenmedi¤ini belirtti. 

11 Aral›k 2008 ABD Savunma Bakan› Robert Gates, Afganistan’da artan direni-
fle karfl› binlerce Amerikan askerini bölgeye göndermeyi planlad›klar›n›
söyledi. Afganistan'›n güneyindeki Kandahar vilayetine yolculu¤u s›ras›n-
da, uçakta gazetecilere aç›klama yapan Gates, yaza kadar ittifak güçleri-
ne takviye olarak iki tugay Amerikan askerini Afganistan'a göndermeye
gayret edeceklerini ifade etti.

12 Aral›k 2008 Yunanistan'da 16 yafl›nda bir gencin polis taraf›ndan öldürül-
mesiyle bafllayan olaylar giderek etkisini artt›rd›. Ülkenin her bölgesinde
halk sokaklara döküldü. Aleks'i öldüren polisin özür dilemek yerine Aleks
için kötüleyici sözler kullanmas› , Yunanistan'da ki gerilimi daha da h›z-
land›rd›. Polislerle çat›flman göstericiler birçok yeri atefle verdi. 

13 Aral›k 2008 K›br›s Rum Kesimi eski lideri ve EOKA’c› Tasos Papadopulos (74)
hayat›n› kaybetti. Ad›, K›br›s’ta çözümsüzlükle birlikte an›lan Papadopu-
los, 22 Kas›m’dan beri solunum yetmezli¤i nedeniyle Lefkofla Rum Kesimi
Devlet Hastanesi’nde yo¤un bak›mda tutuluyordu.

14 Aral›k 2008 ABD Baflkan› Ge-
orge W. Bush, Maliki ile bir-
likte bas›n toplant›s› dü-
zenledi. S›k› güvenlik ön-
lemleri alt›nda gerçekleflen
toplant›da Irakl› bir gazete-
cinin Bush’a ayakkab› f›r-
latmas› dünyan›n gündemi-
ne oturdu. Ayakkab›lardan
kendisini son anda kurtaran Bush, yeni bilgisayar oyunlar›n›n konusu ol-
maktansa kurtulamad›. 

15 Aral›k 2008 Milli Savunma Bakanl›¤›, Devlet Mezarl›¤›'na gömülen Bülent
Ecevit'in mezar›n›n tafl›nmas›na onay verdi. Ecevit’in mezar›, efli Rahflan
Ecevit’in “ölümün gölgesi” olarak nitelendirdi¤i Devlet Mezarl›¤›’ndan al›-
narak; çocuklar›n oynad›¤› Ahlatl›bel Park›’na tafl›nmas›na karar verildi.
Eski baflbakanlardan Ecevit 5 Kas›m 2006’da yaflama veda etmifl, naafl›
çiftlik arazisi içindeki devlet mezarl›¤›na defnedilmiflti.

16 Aral›k 2008 ABD Deniz Kuvvetleri sözcüsü Yüzbafl› Nathan Christensen, mer-
kezi ‹stanbul'da bulunan ‹sko Denizcilik fiirketi'ne ait bir kargo gemisinin
Somali’li korsanlar taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› belirtti. 3 tonluk ve 100 metre
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uzunlu¤undaki geminin Antigua-Barbuda bayra¤› tafl›d›¤› da kaydedildi. 

17 Aral›k 2008 CHP Grup Baflkanvekili Kemal K›l›çdaro¤lu ile Ankara Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› ‹. Melih Gökçek, U¤ur Dündar yönetiminde tart›flmak
üzere bir araya geldi. Tart›flma boyunca sergiledi¤i agresif tav›rlarla dik-
kat çeken Gökçek, Dündar’›n kendisine söz hakk›n› vermedi¤ini ve taraf
tuttu¤unu iddia etti. Dündar, Gökçek’in bu iddias›na karfl› 1,5 saat süren
tart›flmada Gökçek’in 45 dakika, K›l›çdaro¤lu’nun da 23 dakika konufltu¤u-
nu belirtti. Ayr›ca Dündar, Gökçek’in bulundu¤u bir tart›flma program›nda
bir kez daha görev almayaca¤›n› sözlerine ekledi. 

18 Aral›k 2008 ‹ngiltere Baflbakan› Gordon Brown, May›s ay› sonu itibariyle
Irak'tan çekilmeye bafllayacaklar›n› resmen ilan etti. Irak'ta bulundu¤u s›-
rada ‹ngiliz askerlerine de ayn› aç›klamay› yapan Brown, muhalefet parti-
lerinden gelen, Irak savafl›n›n gerekçesi, yaflananlarla ilgili kapsaml› so-
ruflturma aç›lmas› talebini ise reddetti. 

19 Aral›k 2008 20.yüzy›l›n en önemli fizikçisi kabul edilen Albert Einstein'›n
"Genel Görecelik Kuram›"n›n yanl›fl oldu¤unu iddia eden Prof.Tolga Yar-
man, yeni teorisi deney yoluyla kan›tland›. Okan Üniversitesi ö¤retim üye-
si Prof.Yarman, üzerinde 10 y›ld›r çal›flt›¤› teorisine göre, duran cisimlerin
hangi uzakl›kta olursa olsun birbirleriyle etkileflebildi¤ini, bu olay›n da
›fl›k h›z›ndan daha h›zl› gerçekleflti¤ini söyledi. Einstein ise "Genel Göre-
celik Kuram›"nda hiçbir etkileflmenin ›fl›k h›z›ndan daha h›zl› olamayaca-
¤›n› iddia etmiflti.

20 Aral›k 2008 Vakit Gazetesi yazar› Hüseyin Üzmez'in cinsel istismar dava-
s›nda, B.Ç.'nin ruh sa¤l›¤›n›n bozulmad›¤› yönünde rapor veren Adli T›p
Kurumu 6. ‹htisas Kurulu Baflkan› Cemal Yalç›n Ergezer görevinden al›nd›.
Ergezer'in yerine, çocuk psikiyatristi Prof. Bayram Mert Savrun getirildi.

21 Aral›k 2008 ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert, Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Gü-
venlik Araflt›rmalar Enstitüsü'nde verdi¤i konferansta, Türkiye'nin arac›-
l›k etti¤i ‹srail-Suriye dolayl› müzakerelerin do¤rudan müzakerelere ön-
cülük edebilece¤ini söyledi. Bir bar›fl anlaflmas›n›n Hamas ve Hizbullah
aras›ndaki iliflkiyi sona erdirece¤ini kaydeden Olmert, "‹srail ile bir bar›fl
anlaflmas› baflar›labilir" dedi.

22 Aral›k 2008 30 bin eczac›
Ankara Kolej Meyda-
n›’nda hükümetin sa¤l›k
politikalar›n› protesto
etti. 81 ilden gelen ecza-
c›lara, Türk Tabipleri Bir-
li¤i, Sa¤l›k ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendika-
s›, Türk Difl Hekimleri
Birli¤i, Türk Hemflireler
Derne¤i ve Devrimci Sa¤-
l›k-‹fl Sendikas› da des-
tek verdi. Eczac›lar, hükümetten meslekleri ile ilgili konularda görüflleri-
nin al›nmas›n›, sa¤l›k hizmetinin ücretsiz olmas›n›, provizyon sisteminin
iyilefltirilmesini talep etti.

23 Aral›k 2008 Papa 16. Benediktus, eflcinselli¤in dünya için ya¤mur ormanla-
r›n›n kaybolmas› kadar büyük bir tehdit oldu¤unu söyledi.Daily Mail gaze-
tesinin haberine göre Papa, bir Noel konuflmas›nda, eflcinselli¤i k›nayarak
evlili¤in önemini vurgulad›. Papa, transseksüellere yönelik olarak da "Ki-
min erkek ya da kad›n oldu¤una karar veren insanlar de¤il Tanr›'d›r" de-
di.

24 Aral›k 2008 Rusya Baflbakan› Vladimir Putin, Moskova'da Do¤algaz ‹hraç
Eden Ülkeler Forumu'nda (GECF) yapt›¤› konuflmada, ucuz do¤algaz döne-
minin sonuna gelindi¤ini söyledi.‹ran ve Libya'n›n da kat›ld›¤› toplant›da
Putin, do¤algaz ç›kartma maliyetlerinde büyük bir art›fl yafland›¤›n›, bu
yüzden de "ucuz enerji kaynaklar› ve ucuz do¤algaz döneminin" sonuna
gelindi¤ini belirtti.

25 Aral›k 2008 ‹ngiltere’nin eski Baflbakan› Tony Blair, Alman Die Zeit dergisi-
ne verdi¤i röportajda, her gün düzenli olarak Kur’an okudu¤unu söyle-
di.Hz. Muhammed’ in çok uygar bir lider oldu¤unu dile getiren Blair 2008
bahar›nda, dünyan›n büyük dinlerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir va-
k›f kurmufltu.

26 Aral›k 2008 TBMM Genel Kurulu'nda yolsuzluk ve ihbar tart›flmalar› yum-
ruklu kavgaya neden oldu. DTP Mufl Milletvekili S›rr› Sak›k tart›flma s›ra-
s›nda kendisine "ihbarc›" diyen kürsüdeki CHP Malatya Milletvekili Mev-
lüt Aslano¤lu'nu yumruklad›.

27 Aral›k 2008 ‹srail Hava Kuv-
vetleri, radikal ‹slamc› Ha-
mas’›n kontrolünde bulu-
nan Filistin topra¤› olan
Gazze fieridi’ni füze ya¤mu-
runa tuttu. Savafl uçaklar›
ve helikopterlerin kat›ld›¤›
hava bombard›man›nda f›r-
lat›lan 60 füze, Hamas’a ait
karakol ve karargâhlar›
yerle bir etti. Sald›r›da 279
kifli öldü, yaral› say›s› ise
900'ü aflt›. Dünya’n›n birçok flehrinde ‹srail karfl›t› eylemler düzenlendi. 

28 Aral›k 2008 1996 tarihli "Medeniyetler Çat›flmas› ve Dünya Düzeninin Yeni-
den Kurulmas›" adl› çal›flman›n sahibi Amerikal› ünlü siyaset bilimci Sa-
muel Huntington 81 yafl›nda yaflam veda etti. Türkçe dahil 36 dile çevrilen
kitab›nda Huntington, küreselleflme sürecinde Müslümanlar ile Müslüman
olmayanlar aras›ndaki çat›flmalar›n artaca¤› öngörüsünde bulunuyordu.

29 Aral›k 2008 Cumhurbaflkanl›¤› Bas›n Merkezinden yap›lan aç›klamada,
Cumhurbaflkan› Abdullah Gül'ün, ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤üne Yük-
sekö¤retim Kurulunun önerdi¤i adaylar aras›ndan Prof. Dr. Yunus Söylet'i
atad›¤› belirtildi. Baflbakan Tayyip Erdo¤an'›n aile doktoru olan Prof. Söy-
let, ‹stanbul Üniversitesi'ndeki rektör seçimlerinde Prof. Dr. Ali Akyüz'ün
ard›ndan ikinci s›rada yer alm›fl, ancak YÖK taraf›ndan Cumhurbaflkanl›¤›-
na ismi ilk s›rada bildirilmiflti.

30 Aral›k 2008 Türkiye Ermenileri Patrikli¤i Bas›n Sözcülü¤ü, 1915 Ermeni teh-
ciriyle ilgili düzenlenen 'özür kampanyas›' hakk›nda yaz›l› bir aç›klama
yapt›. ‹ki millet aras›nda yaflanm›fl olumlu yönlerin ortaya ç›kar›lmas›n›n
daha etkili olaca¤›n› vurgulayan aç›klamada, "Karfl›l›kl› çekilen ac›lar› ta-
rihe mal edip sa¤lam ad›mlarla gelece¤e do¤ru yürümenin daha do¤ru
olaca¤› kanaatindeyiz" denildi. 

31 Aral›k 2008 CHP, Genel Sekreter Yard›mc›s› Algan Hacalo¤lu'nun genel mer-
kezin 10. kat›ndaki odas›nda "Dinleme cihaz›" bulundu. CHP Genel Baflkan
Yard›mc›s› Mustafa Özyürek, bulunan dinleme cihaz› ile ilgili olarak yapt›-
¤› aç›klamada, "‹ki gün önce Algan Bey'in masas›nda bir aparat bulduk.
Aparatla ilgili bilgisine baflvurdu¤umuz uzmanlar, bize 'Bu bir dinleme ci-
haz›' bilgisi verdi. Verilen bilginin ard›ndan tüm odalarda 'böcek' arama-
s› yapt›k" dedi.
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PUSULA’DAN HABERLER OCAK 2009

� Haber Nilay fiimflek

1 Ocak 2009 Ankara’da, Bilkent üniversitesi haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi 7 genç, y›l-
bafl› kutlamas› yapt›klar› evde kombiden s›zan karbonmonoksit gaz›ndan
zehirlenerek öldü. Olay gecesi ayn› apartmanda baflka bir aileninde zehir-
lendi¤i, durumu kontrol etmek için gelen EGO ekiplerinin apartman›n di-
¤er dairelerine bakmadan geri döndükleri bildirildi. Baflkent Do¤algaz A.fi.
Genel Müdürü Veysel Karani Demir, kendilerine gelen ihbarlarda e¤er ka-
p› aç›lm›yorsa geri döndüklerini, ihbar›n acil olup olmad›¤›n› bilemeye-
ceklerini belirterek EGO ekiplerini savundu. Demir yapt›¤› bas›n toplant›-
s›nda ö¤rencilerden baz›lar›n›n ç›plak oldu¤unu iddia etti.  

2 Ocak 2009 Türkiye ‹statistik Kurumu aral›k ay› ve 2008 y›l› enflasyon rakam-
lar›n› aç›klad›. Aral›k ay›nda tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 0.41, üretici
fiyatlar› ise (ÜFE) yüzde 3.54 geriledi. 2008 y›l› genelinde de TÜFE yüzde
10.06, ÜFE yüzde 8.11 olarak kaydedildi. Analistler aral›k ay›nda TÜFE'nin
yüzde 0.23 artmas›n›, ÜFE'nin ise yüzde 0.4 gerilemesini bekliyordu.

3 Ocak 2009 Ankara'da kombiden s›zan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu
hayat›n› kaybeden 7 gençin ard›ndan "Gençler evde ç›plakt›" diye aç›kla-
ma yapan Baflkent Do¤algaz A.fi Genel Müdürü Veysel Karani Demir istifa
etti. Demir, istifa nedenini 7 gencin ölümü olay›nda hiçbir kusuru ve ih-
mali bulunmad›¤› halde töhmet alt›nda b›rak›lm›fl olmas› olarak aç›klad›. 

4 Ocak 2009 ‹srail, yo¤un hava sald›r›lar›n›n ard›ndan tank ve helikopter des-
te¤iyle Gazze’nin kuzeyine girmeye bafllad›. ‹srail askerleri, yo¤un tank
atefli ve F-16 uçaklar›n›n deste¤inde Beyt Hanun'un do¤usu, Cebaliye mül-
teci kamp›n›n do¤usu ve Secaiye mahallesinin karfl› kesimindeki Karni Ge-
çifli’ne girifl yapt›. 

5cak 2009 ‹srail'in Gazze'ye sald›r›s› yurdun dört bir yan›nda kitlesel gösteri-
lerle protesto edildi. Göstericiler birçok kentte ‹srail bayraklar› yakt›. Ba-
z› kentlerde ölen Filistinliler için g›yabi cenaze namaz› k›l›nd›. Diyarba-
k›r'daki mitinge 50 bin kifli kat›l›rken, Trabzon'da 5 bin kiflinin kat›ld›¤›
protestoda vali, belediye baflkan› ve milletvekilleri de haz›r bulundu.

6 Ocak 2009 ‹srail’in Filistin’e karfl› gerçeklefltirdi¤i sald›r›lar, Türk Telekom-
Bnei Hasharon tak›mlar› aras›nda oynanacak karfl›laflma, bafllamas›na 1
saat kala MazlumDER ve ‹KAV dernekleri taraf›ndan protesto edildi. Olay-
lar nedeniyle soyunma odas›na giden hakemler ve oyuncular,  uygun or-
tam sa¤lan›nca geri geldi. Ancak ‹srail ekibi sahaya dönmeyince maç ip-

tal edildi.

7 Ocak 2009 Ergenekon davas›, 10. dalga kapsam›nda Prof. Dr. Yalç›n Küçük,
eski Özel Harekat Dairesi Baflkan Vekili ‹brahim fiahin, YÖK eski Baflkan›
Kemal Gürüz, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Genelkurmay eski Hukuk Mü-
flaviri emekli Tümgeneral Erdal fienel ve gazeteci Engin Ayd›n gözalt›na
al›nd›. Yarg›tay Onursal Baflsavc›s› Sabih Kanado¤lu ve ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi eski Baflkan› Bedrettin Dalan’a ait ‹stanbul Ac›badem'deki
‹stek Vakf› ve Yeditepe Üniversitesi'nde de aramalar yap›ld›.

8 Ocak 2009 Genelkurmay Baflkan› Orgeneral ‹lker Baflbu¤, emekli orgeneral-
lerin ve baz› muvazzaf subaylar›n gözalt›na al›nmalar› üzerine kuvvet ko-
mutanlar›n›yla ola¤anüstü bir toplant› yapt›. 6,5 saat süren toplant›da Er-
genekon soruflturmas› çerçevesinde tutuklanan emekli ve muvazzaf su-
baylarla ilgili genel ve kapsaml› bir de¤erlendirme yap›ld›¤› ö¤renildi.

9 Ocak 2009 Ergenekon operasyonu kapsam›nda gözalt›na al›nan Özel Hare-
kat Dairesi eski Baflkanvekili ‹brahim fiahin'in evinde ele geçirilen kroki,
polisi harekete geçirdi. Gölbafl›'ndaki aramalarda çok say›da patlay›c›, si-
lah ve mühimmat bulundu. fiahin'in Ankara'daki evinden 1, ‹stanbul'daki
evinden de 8 tane glock marka tabanca ç›kt›.

10 Ocak 2009 Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, “Ermeni kardefllerimden özür
diliyorum” kampanyas› hakk›nda soruflturma bafllatt›. “Türk milletinin
alenen afla¤›land›¤›” gerekçesiyle bafllat›lan soruflturman›n, hem kampan-
yay› organize edenleri hem de bildiriye imza atanlar› kapsad›¤› ö¤renildi.

11 Ocak 2009 ABD televizyon kanal› ABC'ye aç›klamalarda bulunan Barrack Hu-
seyin Obama, ‹ran konusunda yapaca¤› aç›l›m› en radikal de¤iflimlerden
biri olarak nitelendirdi. ‹ran ‹slam Cumhuriyeti'nin Hizbullah terör örgü-
tünü desteklemesi ve uranyum zenginlefltirme çabalar›n›n kendisine en
çok endiflelendiren konular oldu¤unu belirten Obama, "Nükleer faaliyet
Ortado¤u'da yeniden silahlanma tehlikesini beraberinde getiriyor" dedi.

12 Ocak 2009 Yarg›tay Onursal Baflsavc›s› Sabih Kanado¤lu’nun evinin Ergene-
kon soruflturmas› kapsam›nda aranmas›na sert tepki gösteren Yarg›çlar
ve Savc›lar Birli¤i (YARSAV) Baflkan› Ömer Faruk Emina¤ao¤lu, Adalet Ba-
kan› Mehmet Ali fiahin’den “gölgesini yarg›n›n üzerinden çekmesini” iste-
di.

13 Ocak 2009 Dan›fltay, ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n, Ankara Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Melih Gökçek ve ASK‹ Genel Müdürü ‹hsan Fincan hakk›ndaki suç du-
yurular›n› iflleme koymama karar›n› kald›rd›. Peyzaj Mimarlar› Odas› ve Mi-
marlar Odas› Ankara fiubesi, 2007 y›l› A¤ustos ay›nda Ankara'da yaflanan
su kesintileri ile K›z›l›rmak suyunun flehre getirilmesi sürecinde usulsüz-
lükler oldu¤u iddias›yla Gökçek ve Fincan ile di¤er kamu görevlileri hak-
k›nda suç duyurusunda bulunmufltu. 

14 Ocak 2009 Ergenekon soruflturmas›n›n kilit ismi olarak gündeme gelen Tun-
cay Güney’in 2001’de gözalt›na al›nd›¤› ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nde
verdi¤i “mülakat” gibi ifadenin görüntülü kayd›, avukatlar›n ›srar› sonucu
dava dosyas›na konuldu. Güney’in,  iflkence alt›nda verdi¤ini iddia etti¤i
ifadesinde, çok rahat tav›rlar› ve çok farkl› konularda çarp›c› iddialar› s›-
ralamas› dikkat çekti.

15 Ocak 2009 Amerika'n›n New York kentinde, Airbus A320 tipi yolcu uça¤›,
New Jersey ile Manhattan aras›nda bulunan Hudson Nehri'ne inifl yapt›.
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Kufl sürüsünün çarpmas› sonucu iki motoru da alev alan ve çal›flamaz du-
ruma gelen uça¤›, deneyimli kaptan pilot Chesley B. Sullenberger kurtar-
d›. ‹çinde 151 kiflinin bulundu¤u uça¤› nehre indirmeyi baflaran kaptan pi-
lot Sullenberger, ABD'de kahraman ilan edildi. 

16 Ocak 2009 ‹srail'i protesto etmek için K›z›lay'da toplanan Özgürlük ve Da-
yan›flma Platformu ile çevik kuvvet ekipleri aras›nda çat›flma ç›kt›. Grubun,
trafi¤i kapatmak istemesi ve polisin “da¤›l›n” uyar›s›na uymamas› sonucu
polis gruba mühahele etti.Çevredeki iflyerlerine s›¤›nan göstericiler tara-
f›ndan gözalt›na al›n›rken, birçok iflyerinde de maddi zarar olufltu.

17 Ocak 2009 Fenerbahçe ile Galatasaray aras›ndaki ezeli rekabetin 100. y›l› çe-
flitli etkinliklerle kutland›. ‹lk kez 17 Ocak 1909’da Papaz›n Çay›r›’nda yap›-
lan maçla bafllayan bu ezeli rekabet, iki tak›m aras›nda bir as›rd›r süren
mücadele unutulmaz öyküleri de içinde bar›nd›r›yor.

18 Ocak 2009 ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert, askeri güçlerini mümkün olan en
k›sa sürede Gazze'den çekeceklerini söyledi. Olmert, yapt›¤› aç›klamada,
‹srail'in Gazze'de kalma niyeti olmad›¤›n› ancak Hamas ile yeni bir ateflke-
sin kal›c› olaca¤›na iliflkin güvence istedi¤ini ifade etti. 3 haftad›r devam
eden sald›r›larda, 1300’den fazla Filistinli yaflam›n› yitirdi. 

19 Ocak 2009 Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik, serbest eczane-
lerden ilaç al›m›na iliflkin protokol üzerinde mutabakat sa¤land›¤›n› bildir-
di. Çelik, Türk Eczac›lar› Birli¤i (TEB) yöneticileriyle gerçeklefltirilen görüfl-
melerin ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, “Milletin sa¤l›¤› söz konusu olunca
gerekli önlemleri alma, hassasiyetleri, alternatifleri düflünmemiz gereki-
yordu.” dedi. 

20 Ocak 2009 ABD’nin 44. Baflkan› Barack
Huseyin Obama, köleler taraf›ndan
infla edilen kongre binas› önünde ye-
min ederek yeni görevine bafllad›.
Obama, 150 milyon dolara malolan ve
2 milyon kiflinin izledi¤i yemin töre-
nini “Bugün 60 y›l önce lokantada
oturamayanlar›n yemin etti¤i gündür”  sözleriyle tan›mlad›. 

21 Ocak 2009 Taliban’›n sözcüsü Yusuf Ahmed, AFP'ye telefonla yapt›¤› aç›kla-
mada, Obama'n›n Amerikan birliklerini Afganistan'dan çekmesi gerekti¤i-
ni yoksa ak›betlerinin 1980'lerde Afganistan'› iflgal eden Sovyetlerle ayn›
olaca¤›n› söyledi. Obama, Afganistan'› d›fl siyasetinin "önceliklerinin ba-
fl›nda" saym›flt›.

22 Ocak 2009 IMF Baflkan› Dominique Strauss-Kahn, BBC televizyonunda “Hard
Talk” program›nda yapt›¤› konuflmada, geliflmekte olan ekonomiler için
tahminlerin beklenenden de kötü olaca¤›na iflaret etti. Strauss-Kahn, “Y›-
l›n ilk yar›s› kötü olacak, ikinci yar› biraz düzelme görülebilir, ancak iyilefl-
me sadece 2010 y›l›n›n bafl›nda bafllayabilir” dedi.

Ara Güler, O¤uz Haksever, Kemal
Nurayd›n ve Cem Ayd›n gibi isimle-
rin jüride yer ald›¤› yar›flmada Ser-

hat Bayram’›n foto¤raf› di¤er foto¤raflar›n
aras›ndan birinci seçilerek yar›flma sponso-
ru Garanti Emeklilik Özel Ödülü'ne lay›k
görüldü.

Dünyaya Tersten Bakmak
Bu çocu¤u mutlu eden fley dünyaya

tersten bakmak olabilir mi? Kadir Has Üni-
versitesi ‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k Bö-
lümü ö¤rencisi Serhat Bayram'›n objektifi,
‹stanbul'da eski Balat semtinin sokaklar›n-
da dolafl›rken, demire as›lm›fl sallanan ço-
cu¤un gülen yüzünü yakalam›fl. Ve bu fo-
to¤raf Bayram'a, Garanti Emeklilik Mutlu-
lu¤un Foto¤raf› Özel Ödülü'nü getirdi.

Kadir Has Üniversitesi, ‹letiflim
Fakültesi, Reklamc›l›k Bölümü
ö¤rencisi Serhat Bayram 
National Geographic 
Uluslararas› Foto¤raf Yar›flmas›
2008 Türkiye Elemeleri’nde
Mutluluk Kategorisi Türkiye 
Birincisi oldu. 

DÜNYAYA
TERSTEN
BAKMAK
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� Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Endüstriyel Tasar›m Bölümü araflt›rma görev-
lilerinden Ç›nar Narter’in Erciyes Da¤›’na ç›k›p,

Kadir Has Üniversitesi’nin flamas›n› dikmesine al›flt›k.
Ç›nar Narter, yine zorlu bir bireysel t›rman›fla imza at-
t› ve yine Kadir Has Üniversitesi’nin flamas›n› zirveye
dikti. Biz de, kendisiyle yapt›¤› bu zorlu t›rman›fl hak-
k›nda k›sa bir röportaj yapt›k.

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Ben 1979 Stockholm do¤umluyum. 6 yafl›ndayken

Türkiye’ye geldim. Lisans e¤itimimi, Mimar Sinan
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri Tasa-
r›mlar› Bölümü’nde 1998-2002 y›llar› aras›nda yapt›m.
4 y›l› aflk›n piyasa deneyiminden sonra, 2006 Ocak
ay›ndan bu yana, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü’nde
araflt›rma görevlisi olarak görev yapmaktay›m.

Da¤c›l›k sporuna ne zaman bafllad›n›z?
2002-2003 y›llar› aras›nda, askerlik görevinde bu-

lundu¤um, Isparta E¤irdir Da¤ Komando Okulu’nda
da¤c›l›k konusunda deneyim kazand›m. 2003’ten gü-
nümüze kadar sivil t›rman›fllar›ma ara vermeden de-
vam ettim. 2007 y›l›ndan itibaren, art›k gelenekselle-
flen Kadir Has Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Kulübü ile
birlikte, Kadir Has’› anma maksatl› t›rman›fllar› yapt›k.
Bundan sonra da yapmaya devam edece¤iz.

Bize en son yapt›¤›n›z bireysel t›rman›fl›n›z-
dan bahseder misiniz?

Son t›rman›fl›mda, k›fl flartlar›n›n a¤›rl›¤› çok fazla
hissediliyordu. Mevsim normallerinin üzerinde bir kar
kal›nl›¤› vard›. 1 gün yol, 2 gün konaklama fleklinde
sürdü. 3200 metre yükseklikteki kamp alan›nda ko-
naklad›m. T›rman›fl faaliyeti 8 saat sürdü. Ama zirve-
ye ç›k›nca zorluk bitiyor. Ben bireysel t›rman›fllar›mda
da okulun flamas›n› yan›mda götürüyorum. Ve onu
zirveye dikiyorum. Bu sefer de öyle oldu. Erciyes Da-
¤›’na Kadir Has Üniversitesi flamas›n› diktim.

Gelecekteki projeleriniz neler?
2009 t›rman›fl takvimi dahilinde, Uluda¤ zirve t›r-

man›fl›, k›fl kampç›l›¤› ve zirve t›rman›fl›, yürüyüfl e¤iti-
mi içinde Ball›kayalar parkuru düflünülüyor. Yaz için-
se, 3. Geleneksel Erciyes t›rman›fl›n› ve Rize Kaçkarlar
t›rman›fl›n› düflünüyoruz.

ÇINAR NARTER,
Y‹NE Z‹RVE YOLUNDA!



31ETK‹NL‹K

Radyo, Tv ve Sinema Bölümü ö¤rencileri dönem
boyunca, Ö¤r. Gör. Tevfik Bafler taraf›ndan ve-
rilen Filmfest dersi ile birlikte, dünya festivalle-

rinden seçilen pek çok sinema filmini yönetmen,
oyuncu ve yap›mc› kat›l›m› ile görme imkân› elde edi-
yorlar. 

26 Kas›m’da yap›lan derste, Özcan Alper’in yönet-
ti¤i Sonbahar filminin gösteriminin hemen ard›ndan,
yap›mc› Serkan Acar ve yönetmen Özcan Alper’le
söylefli yap›ld›. Ö¤renciler filme iliflkin yorumlar›n›, ya-
p›mc› ve yönetmene iletti ve ayn› zamanda filmin se-
naryo yaz›m ve yap›m aflamas› ile ilgili pek çok bilgi
edindi. Bunun yan› s›ra, yönetmenin kiflisel deyimleri-
ni ve mesleki tavsiyelerini de dinleme imkân› buldular.
Özellikle, Sonbahar ile yönetmenlik hayat› içerisinde
ilk uzun metrajl› film serüvenine, Locarno Film Festi-
vali gibi çeflitli yurtd›fl› festivallerinde baflar› elde ede-
rek bafllayan yönetmen Özcan Alper’in, ö¤rencilik y›l-
lar›nda ortaya ç›kan sinema merak› ve devam›nda ge-
len baflar› öyküsünü dinlemek, ö¤rencilerde genel bir
heyecan ve memnuniyet yaratt›. Filmi k›sa bir sürede

çekerek, görüntülerinde pek çok mevsimi bir arada
sunan yönetmen, ö¤rencilere, bir kez daha senaryo
yaz›m›n›n ve çekim s›ras›n›n önemini, planl› bir çal›fl-
ma tekni¤inin gereklili¤ini vurgulayarak gösterdi.

Sonbahar filmi, 19 Aral›k’ta tüm sinemalarda gös-
terime girdi. Filmin baflrollerinde Onur Saylak (Yusuf)
ve Megi Kobaladze (Eka) yer al›yor.

Sonbahar Filminin yönetmeni Özcan Alper’in di-
¤er filmleri ise flu flekilde s›ralan›yor:
2005 "Tokai City'de Rapsodi ve Melankoli" 

Belgesel, Japonya Yönetmen
(Uluslar aras› Friendship Film Festivali 
Jüri Özel ödülü Japonya)

2004 "Bir Bilim Adam›yla Zaman 
Enlemi'nde Yolculuk" 
Belgesel, Metin Yazar› ve Belgesel

2001 "MOMI / Büyükanne" 
K›sa Film, Senaryo ve Yönetmen
(Uluslar aras› Yeravan K›sa Film Festivali 
Özel Bak›fl Ödülü -Ermenistan)

KAD‹R HAS’TA
“SONBAHAR”

Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü ö¤rencilerine
aç›k olarak verilmekte olan Filmfest dersinin, 26 Kas›m’da Filmguest bölümünde,
Sonbahar filminin yönetmeni Özcan Alper ve yap›mc›s› Serkan Acar a¤›rland›. 



� Haber Elif Eltutan

Mimarl›k Vakf› ve Mimarlar Odas› ‹stanbul
Büyükkent fiubesi’nin birlikte düzenledi¤i “2.
Türkiye Mimarl›k Araflt›rmalar› Seçkisi” so-

nuçland›. Befl ayr› bilim alan›nda 43 doktora çal›flma-
s›n›n kat›ld›¤› yar›flmada dokuz eser ödüle lay›k görül-
dü. 

Güzel Sanatlar Fakültesi, ‹ç Mimarl›k ve Çevre Ta-
sar›m› Bölümü ile Kültür Varl›klar›n› Koruma Yüksek
Lisans Program› ö¤retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yonca
Kösebay Erkan’›n “Anadolu Demiryolu Çevresinde
Geliflen Mimari ve Korunmas›” adl› doktora çal›flmas›
da ödül alan eserler aras›nda yer al›yor.

Bu çal›flma, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1873-
1896 y›llar› aras›nda infla edilen Anadolu Demiryolu-
nun, infla süreci ve kent biçimleniflinde oynad›¤› rolü
incelendi. Demiryolunun Osmanl› kent biçimleniflin-
deki rolü belirlenirken, konu edilen merkezlerde, istas-
yon alanlar›n›n ve genel kent görünümünün geliflimi,
göçmen mahallelerinin oluflumu ve sosyal nitelikli ya-
p›lar›n biçimlenifli incelendi. 

Bu araflt›rman›n bir di¤er amac›, Türkiye’nin de-
miryolu miras›n›n bir parças› olan Anadolu Demiryo-
lu yap›lar›n› tespit etmek, bu kavram alt›nda incelen-
mesi gerekli yap› ve yap› gruplar›n› belirlemek. “De-
miryolu miras›” kavram›, istasyon alanlar› (yolcu bina-
lar›, lojman, depo, atölye, ambar, su deposu) ile çevre-
sinde geliflen sosyal nitelikli yap›lar ve konut alanlar›-
n› da kapsamaktad›r. 
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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES‹
Ö⁄RET‹M ÜYES‹NE ÖDÜL

Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k
ve Çevre Tasar›m› Bölümü ile Kültür

Varl›klar›n› Koruma Yüksek Lisans
Program› Ö¤retim Üyesi 

Yard. Doç. Dr. Yonca Kösebay Erkan



Kadir Has Vakf›’n›n katk›lar›yla gerçeklefltirile-
cek olan program; habercilik ve gazetecili¤in
etik kurallar›n› özümsemifl, iletiflim hukuku ve

spor hukukunun temel
ilkeleri hakk›nda bilgi
sahibi olan, bilinçli
spor iletiflimcileri yetifl-
tirmeyi amaçl›yor.

Türkiye televiz-
yonlar›nda haftada 70
saatin üzerinde spor
program› yay›n› ve en
az bir o kadar da canl›
yay›n yap›l›yor. Ulusal
gazetelerin tümü, ga-
zetelerinin en az yüzde
10’unu spora ay›r›yor. 

Politika sayfalar›n-
dan ekonomi uzmanla-
r›na kadar herkes spor,
özellikle de futbol te-
rimlerini kullan›yor.
Durum böyle olunca,
ülkemizde h›zla geliflen
spor endüstrisine para-
lel olarak kurumlar›n
iyi yetiflmifl spor yöne-
ticilerine de ihtiyac› or-
taya ç›k›yor. 

Spor iletiflimi ise,
spor endüstrisinin
önemli bir dal›d›r.
Medyan›n içinde ciddi
bir paya ve gelire sahip
bir alan olarak spor iletiflimi, günümüzde, her zaman
oldu¤undan çok daha fazla yetiflmifl elemana ihtiyaç
duyuyor. 

Bu bilinçle, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (SHAUM), Kadir
Has Vakf›’n›n katk›lar›yla yeni ö¤retim y›l›nda, Türki-
ye'de spor endüstrisinin geliflimine katk›da bulunacak
uzman spor gazetecileri yetifltirmek amac›yla, "Spor
‹letiflimi Sertifika Program›"n›n 2’incisi gerçeklefltiri-
yor. TFF Eski Baflkan› ve UEFA Tahkim Kurulu Üye-

si Dr Levent B›çakc› direktörlü¤ünde, fiubat-Haziran
aylar› aras›nda gerçeklefltirilecek program sonunda,
en baflar›l› 10 ö¤renciye çeflitli medya kurulufllar›n›n

spor servislerinde staj
yapma imkan› sunula-
cak. 

Geçen sene prog-
ram› baflar›yla tamam-
layan ö¤renciler, flu an
Futbol Federasyonu,
Lig TV, NTV Spor, Eu-
rosport Türkiye gibi
kurulufllarda ifl buldu-
¤u gibi, Radikal, Taraf,
Hürriyet Spor gibi ga-
zetelerde yaz› yazma
olana¤› da buldular. 

Program fienes Er-
zik, Levent B›çakc›,
Atilla Gökçe, Ahmet
Çak›r, Ümit K›vanç,
Okay Karacan, Kemal
Kapulluo¤lu, Mithat
Bereket, ‹brahim Alt›n-
say, Yi¤iter Ulu¤, Ba-
¤›fl Erten, Mert Ayd›n
gibi konusunda uzman
hocalar›n katk›lar› ile
gerçeklefltiriliyor. Spor
Gazetecili¤i, Bas›n Ta-
rihi, Türkçe Habercilik
Eti¤i, Spor Felsefesi,
Spor Radyo ve TV Ha-
bercili¤i, Reklam,

Halkla ‹liflkiler, Spor Yöneticili¤i, Spor Hukuku dersle-
rinin yer ald›¤› program, hafta sonlar›, 8’er saat olmak
üzere 15 hafta sürecek. Dersler Cumartesi ve Pazar
günleri gerçeklefltirilecek. 

Ayr›nt›l› bilgi için 
Yasemin Daflar
Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Kadir Has Üniversitesi
Tel: 0212 533 65 32 - 1221
mail: yasemin.dasar@khas.edu.tr
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
GELECE⁄‹N SPOR
‹LET‹fi‹MC‹LER‹N‹ YET‹fiT‹R‹YOR
Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araflt›rma Merkezi (SHAUM), “Spor ‹letiflimi Sertifika
Program›”n›n ikincisi ile gelece¤in spor iletiflimcilerini yetifltirmeye devam ediyor. 
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Viyana Teknik Üniversitesi’nin Rektör Yard›mc›-
lar› Prof. Dr. Hans Kaiser ve Prof. Dr. Paul Jan-
kowitsch, 3 Aral›k 2008 tarihinde üniversitemi-

zi ziyaret ettiler. 
Viyana Teknik Üniversitesi ile beraber Avusturya

Hükümeti’nin Avusturya Konsolosu Christan Brun-
mayr ve Avusturya Lisesi Müdürü Superior Franz
Kangler ile Müdür Yard›mc›s› Alexander Zabini’nin
kat›l›m›ndan oluflan heyet, Kadir Has Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz’› ziyaret etti ve üniversite-
miz hakk›nda bilgi ald›. 

Konuk Heyet, fakülte dekanlar› ile iflbirli¤i alanlar›-
n› görüfltü. Ziyarette a¤›rl›kl› olarak, Mühendislik ve
Fen Edebiyat Fakülteleri
ile ö¤renci de¤iflimi ve or-
tak araflt›rma konular›
üzerinde durulurken, ö¤-
retim üyesi daveti konula-
r› da yer ald›.

V‹YANA ÜN‹VERS‹TES‹ HEYET‹,
KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’N‹
Z‹YARET ETT‹

� Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim ve Rek-
lamc›l›k 3. s›n›f Sponsorluk ve Promos-

yon dersinin 37 Türk ve 1 yabanc› (Eras-
mus) ö¤rencisi 8 Ocak 2009 tarihinde Ci-
bali Salonu’nda s›nav sunumlar›n› gerçek-
lefltirdi.

Üniversitemizin ‹letiflim Kulübü s›nav
sunumuna; Seyi-
do¤lu Baklava, Pe-
lit Pastanesi, Ma-
latya Pazar›, Savoy
Pastanesi, 250 se-
nelik flekerci Hici-
po¤lu, Bayraktar
Plastik Tabak ve
Bask› firmalar›
ürünleri ve fikirle-
riyle destek verdi.

Bunun yan›s›ra;
Seyido¤lu Bakla-
va’dan Serdar Se-
yido¤lu “Türk Milli
Tatl›s›: Baklava”,
Zencefil Resto-
ran’›n sahibi Ferda Erdinç “Türk tatl›lar›nda
baharat kullan›m›” ve Osman Müftüo¤lu
Klini¤i’nden diyetisyen Tu¤çe Bahçe ise
“Tatl› ve Diyet” konulu konuflmalar›yla bil-
gilerini paylaflt›lar.

Viyana Üniversitesi Rektör Yard›mc›lar› Prof. Dr. Hans
Kaiser, Prof. Dr. Paul Jankowitsch, Avusturya Konsolosu

Christian Brunmayr, Avusturya Lisesi Müdürleri
Alexander Zabini ve Franz Kangler.



� Haber Elif Eltutan

Okulumuza hoflgeldin. Biraz kendinden bah-
seder misin?

Ben Amerika’da Chicago yak›nlar›ndaki North
Central Üniversitesi ö¤renci de¤iflim program›ndan
Calaya Van Dreel. 21 yafl›nday›m ve üniversitede
Uluslararas› ‹liflkiler Lisans Program›’nda üçüncü y›-
l›m. Ayr›ca alt dal olarak Japon Dili ve Sosyal De¤iflim
ve Toplum e¤itimini al›yorum. Amerika’n›n Wiscon-
sin eyaletindenim. ‹nsanlara yard›m etmeyi, yeni in-
sanlarla tan›flmay›, yabanc› dilleri, müzik dinlemeyi,
dans etmeyi ve tabi ki Tarkan’› çok seviyorum.

Kadir Has Üniversitesi’ne gelmeye nas›l ka-
rar verdin ve buray› seçmendeki sebeplerden bi-
ze bahseder misin?

Amerika’daki okulum Kadir Has Üniversitesi ile
de¤iflim program› düzenliyor. Ben bu programdaki ilk
ö¤renciyim, her iki taraftan da. Okula tüm di¤er ö¤-
renciler gibi baflvurdum. Ama ben farkl› olarak yaban-
c› ö¤renci baflvurusunu tamamlad›m. 10 Ekim’de
okullar aç›ld›ktan sonra geldim ve 22 Aral›kta dönece-
¤im. Yurtta kal›yorum ve her gün okula yürüyerek ge-
liyorum. Yaklafl›k 10-20 dakika sürüyor yürümem. Yü-
rümeyi seviyorum. Türklerin günlük yaflam›n› izleme
flans› veriyor.

Daha önce de dedi¤im gibi Uluslararas› ‹liflkiler
ö¤rencisiyim, ama okulum, Kadir Has Üniversite-

si’nde oldu¤u gibi Uluslararas› ‹liflkiler Fakültesi’ne sa-
hip de¤il. Bu yüzden Kadir Has Üniversitesi’ne gelme
konusunda çok heyecanl›yd›m. Heyecan›m, sadece
okula gelmekten de¤il, Türkiye’nin uluslararas› öne-
minden de kaynaklan›yordu. Ayr›ca Kadir Has Üni-
versitesi’nin ‹stanbul’da olmas›, hayat›m boyunca zi-
yaret etmek istedi¤im, tarihi, kültürel, ve dini aç›dan
önemli bir konumu olan ‹stanbul’u da gezme f›rsat›
verdi.

Buras› hakk›nda neler düflünüyorsun?
Kadir Has Üniversitesi, hem yap›sal oluflumu, hem

de bak›fl aç›s›yla yeni bir üniversite. Ayn› zamanda h›z-
l› geliflen bir okul. Ben bu durumu negatif olarak gör-
müyorum, Bu iyi bir fley ve okulun yeni olmas› buna
katk› sa¤l›yor. Kadir Has Üniversitesi’ne kat›lmak il-
ginç, çünkü Kadir Has Üniversitesi’nde e¤itim küçük
s›n›flar halinde, benim Amerika’daki okulumdaki gibi
özel okul tarz›nda veriliyor. S›n›flar›n küçük olmas›,
onlar› e¤itim için ideal yap›yor. Profesörler her zaman
ulafl›labilir ve her zaman yard›m ediyorlar. Belirtmem
gerekir ki, Amerika’dakilerden daha fazla yard›mc›
oluyorlar. Ö¤renciler ve okul elemanlar› çok arkadafl-
ça ve size yard›mc› olmak için yapt›klar› ifli b›rakabili-
yorlar. (özellikle benim kötü Türkçemle). Kampüsün
yeri oldukça güzel, Haliç’in tam yan›nda. Benim en
sevdi¤im s›n›f 403, çünkü deniz ve çevresindeki man-
zara oldukça güzel

‹leride, geriye dönüp bakt›¤›nda buras› ile il-
gi hat›rlayaca¤›n neler var?

Okulun mimarisi, iki kantin, Powertürk’ün televiz-
yonlarda sürekli gösterilmesi, fotokopi k›sm›, ö¤renci-
ler için ücretsiz seminerler, kütüphanede Wall Street
Journal dergisinin olmas›, s›n›f ›s›s›n›n her zaman ide-
al durumda olmas›, genifl aç›k alan› ve tabi-
i muz bahçesi... Amerika’daki okulumda bizim böyle
bir imkan›m›z yoktu. 

Son olarak ileriye yönelik hedeflerinden bize
bahseder misin?

Okulumun bitmesine 1.5 y›l kald›. Bu da demek
oluyor ki, zaman›m, okul taksitlerim için çal›flmakla
geçecek. Zaman bulursam da tekrar ‹stanbul’a gelip
ziyaret etmek. Okuldan sonra bir süre ‹ngilizce ö¤ret-
meni olarak çal›flmak. ‹ngilizceyi ve insanlara yard›m
etmeyi çok seviyorum. Bu da san›r›m benim için iyi bir
yol, bafllang›ç için. Japon Üniversitesi ö¤rencilerine
‹ngilizce e¤itimi vermifltim ve çok e¤lenceli geçmiflti.
Türkiye’de de bunu yapabilirim. Ya da bir rock grubu-
na kat›l›p, Afrika’daki sosyal gruplara insanl›k yarar›na
çal›flmalar yap›p, flark› söyleyebilirim.
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AMER‹KA’DAN M‹SAF‹R‹M‹Z VAR
Bu sene uluslararas› üniversitelerle de¤iflim program›n› geniflleterek Amerika’daki okullarla da
anlaflan Kadir Has Üniversitesi, ilk Amerikal› ö¤rencisini misafir etti. Calaya Van Dreel’e Kadir
Has Üniversitesi’ni sorduk...

Calaya 
Van Dreel 



� Haber Elif Kurt

17Aral›k’ta Fener Salonu’nda gerçeklefltirilen
ve moderatörlü¤ünü TÜH‹D Yönetim Ku-
rulu Baflkan› Fügen Toksü’nün üstlendi¤i

panele, konuflmac› olarak, TEMA Vakf› Kaynak Gelifl-
tirme ve Halkla ‹liflkiler Bölüm Baflkan› Yeflim Beyla,
Effect Halkla ‹liflkiler’den Ayflegül Sefero¤lu ve Citi-
bank Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü Nevnihal Çiftçi
kat›ld›.

TEMA Vakf›’ndan panele kat›lan Yeflim Beyla,
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bafll›¤› alt›nda bir ko-
nuflma yapt›. Effect Halkla ‹liflkiler’den Ayflegül Sefe-
ro¤lu Uluslararas› ‹liflkiler, Citibank’tan kat›lan Nevni-
hal Çiftçi ise, Kurumsal ‹letiflim bafll›¤› alt›nda bilgiler
verdi.

TEMA Vakf›’ndan Yeflim Beyla, konuflmas›nda,
TEMA ile kurumlar›n iflbirliklerine dikkat çekerek; ku-
rumlar›n, içinde bulundu¤umuz küresel ›s›nmalar›n tek
sorumlusu oldu¤unu kaydetti. Beyla, “Bu sorumluluk-
lar›ndan ötürü, kurumlar›n bizimle iflbirli¤inde olmala-
r›n› ve kurum çal›flmalar›n›n y›lda bir kez olmak üzere
maafllar›n›n 1/100’ü ile TEMA Vakf› projelerinde yer
almalar›n› öneriyoruz.” fleklinde konufltu.

Citibank’tan panele kat›lan Nevnihal Çiftçi ise, ku-
rumsal iletiflimde kamuoyu bask›s›n›n önemine dikkat
çekti. Çiftçi, halkla iliflkiler sektöründe tüketici grupla-
r›n›n önemine de¤inerek, yeni bir ürün ç›karmada, bir
ürünün lansman›nda bu gruplar›n bask›c› rol oynad›¤›-
n› söyledi. Çiftçi, “Kamuoyu bask›s›, flirket kapatt›r›r,
uygulama de¤ifltirmeye yol açar; kurumsal iletiflimde

son derece etkilidir.” diye konufltu.
Panelde son konuflmac› olarak yer alan Effect

Halkla ‹liflkiler’den Ayflegül Sefero¤lu ise, uluslararas›
iletiflime de¤indi. Sefero¤lu, bir projenin yurtd›fl›na ta-
fl›nabilmesinde etkili olan çal›flma koflullar›n› flöyle s›-
ralad›; co¤rafya, adaptasyon, alg› farkl›l›klar›, medya
iliflkileri, kültür farkl›l›klar›. Sefero¤lu, hangi ülke hedef-
leniyorsa, o ülkeye göre çal›flma koflullar›n›n oluflaca-
¤›n› söyledi. 
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‹LET‹fi‹M’‹N SIRRI
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde, ‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m 
Bölümü’nün ev sahipli¤ini üstlendi¤i “‹letiflimin S›rr›” bafll›kl› bir panel gerçeklefltirildi. 



Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i
Bölümü’nde e¤itim ve ö¤retim kalitesinin art›-
r›lmas› amac› ile fakülte bünyesinde Endüstri

Mühendisli¤i Laboratuvar› devreye girdi. Bu laboratu-
var sayesinde Endüstri Mühendisli¤i Bölümü’nde ka-
y›tl› olan lisans ve lisansüstü tüm ö¤renciler yaz›l›m ve
donan›m alt yap›s› sayesinde farkl› alanlarda ald›klar›
temel ve mesleki derslerini, bitirme ve yüksek lisans
projelerini yapabilecekleri bir ortama kavufltu. Bu la-
boratuvarda 1 adet dizüstü bilgisayar ve 24 adet 17
inç ekranl› 2 GB RAM kapasiteli Intel Dual Core PC,
A4 laser renkli network yaz›c›, A4 taray›c›, data pro-
jeksiyon ve perde vb. mevcuttur. 

Endüstri Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Yard. Doç.
Dr. Zeki Aya¤, bu laboratuvarlarla ilgili flu bilgileri ver-
di: 

Laboratuvarlar 5 farkl› k›s›mdan oluflmaktad›r: 
1.Simülasyon ve Optimizasyon: Bu k›s›mda,

simülasyon, optimizasyon ve istatistik amaçl› kullan-
mak üzere bulunan yaz›l›mlar ise flöyledir: CATIA Ta-
sar›m Yaz›l›m› (10 lisans), MiniTAB (10 lisans), Ex-
pertChoice (1 lisans), ExpertFit Professional (5 lisans),
ARENA (akademik versiyon), GAMS 22.3 (Optimizas-
yon) (akademik versiyon), ProMODEL (ö¤renci versi-
yon), LINDO/LINGO (ö¤renci versiyon), Enginee-

ring statistics e-Handbook/Dataplot, Crystal Ball
2000.5 (ö¤renci versiyon), Premium Solver (ö¤renci
versiyon), MPL (ö¤renci versiyon), CPLEX (ö¤renci
versiyon), LGO (ö¤renci versiyon), MATLAB, SPSS,
MS Project 2003, MS Office, MS Visio, C ++ 

2.CIM (Computer Integrated Manufactu-
ring): Bu k›s›mda, ö¤renciler, önerilen simülasyon ya-
z›l›m sayesinde dijital ortamda CIM teknolojisi hak-
k›nda bilgi kazan›rlar. Endüstride karfl›lafl›labilecek çe-
flitli ileri teknoloji problemlerini okul aflamas›nda ince-
leyerek, çözüm yollar›n› ö¤renirler. Yaz›l›m: FESTO -
5-lisans “Digital Factory in iCIM”-COSIMIR Factory

3. Ergonomi ve ‹fl Etüdü: Bu k›s›mda, ö¤renci-
lere, ergonomi ve iflbilimi derslerinde uygulama yap-
ma olana¤› sa¤lamay› amaçlamaktad›r. Yaz›l›m ve ci-
hazlar ise flöyledir: Accustudy 3.3 (zaman etüdü prog-
ram›-PC için), Gürültü Ölçüm Cihaz›- Extech 407730
(5 adet), Testo506-Manometre (5 adet), Oregon Sci-
entific SL888 Kronometre (5 adet), Termometre (5
adet), Ifl›k fliddeti ölçer (5 adet), Rüzgar h›z› ölçüm ci-
haz› - Extech 407113 CFM (5 adet), Human Vibration
Meter. Bu ergonomi yaz›l›m ve donan›mlar› fabrika
stajlar›nda, derste ve bitirme projelerinde kullan›labi-
le-cektir. 

4. ERP (Enterprise Resource Planning): Bu
k›s›mda, IAS CANIAS ERP yaz›l›m› ö¤rencilerin kulla-
n›m›na sunulmaktad›r. Bu yaz›l›m sayesinde ö¤renci-
ler bir kuruluflta müflteri sipariflinin al›nmas›ndan
ürünlerin müflteriye teslim edilinceye kadar olan tüm
süreçleri piyasada da aktif olarak bir paket yaz›l›m
üzerinde deneme ve inceleme flans›na sahip olacak-
lard›r. Bu ERP sistem modülleri: Temel uygulamalar
ve gelifltirme araçlar›, Sat›nalma yönetimi, Üretim, ‹n-
san kaynaklar› yönetimi, Mühendislik, Sat›fl ve müflte-
ri iliflkileri yönetimi, Malzeme yönetimi, Finans ve mu-
hasebe ve Ek modüllerdir. 

5. DVD-Materyel: Bu k›s›mda e¤itimlerimizin
daha etkin olmas› amac› ile Endüstri Mühendisli¤i ko-
nular› ile ilgili bir DVD arflivi kurulmufltur. Mevcut
olan DVD’lerin baz›lar› ise flöyledir: Metalforming Si-
mulation, Fundamental Manufacturing Processes, Fi-
ve S Factory Makeover, Toast Kaizen DVD, Kanban
Systems, Supply Chain Management, Introduction to
Lean Manufacturing, Flexible Small Lot Production
for JIT, Work Measurement, Geometric Tolerancing
Program ve Six Sigma.

38 GÜNCEL

MÜHEND‹SL‹K FAKÜLTEM‹Z
BÜNYES‹NDE ENDÜSTR‹ MÜHEND‹SL‹⁄‹
LABORATUVARIMIZ KURULDU

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü 1. S›n›f
ö¤rencisi Mehmet Y›lmaz Ak, yazd›¤› Beflinci

Basamak adl› oyunla Mitos Boyut Tiyatro Yay›n-
lar›’n›n düzenledi¤i Oyun Yazma Yar›flmas›’nda
Özendirme Ödülü’ne lay›k görüldü

Bu y›l üçüncüsü düzenlenen ve 15 Eylül 2008
tarihinde sonuçlanan yar›flman›n seçici Kurulunu
Prof. Dr. Metin Balay, Yrd. Doç. Dr. Gülayfle Te-
meltafl, Rag›p Yavuz, Funda Özflener ve Do¤an
Korkmaz oluflturdu.

Beflinci Basamak, ödül alan di¤er yap›tlarla bir-
likte Mitos Boyut Yay›nlar› taraf›ndan kitap haline
getirilerek yay›nland›.

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTES‹ T‹YATRO
BÖLÜMÜ Ö⁄RENC‹M‹ZE
M‹TOS BOYUT’TAN ÖDÜL 
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