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4 REKTÖRDEN

Kadir Has Üniversitesi henüz çok genç bir üniver-
site ama 6-7 y›l önce kendisine iddial› bir hedef koydu;
Dünya Üniversitesi olmak.

Bu slogan› bugün birçok vak›f üniversitesi taklit et-
meye bafllad›. Bu iki önemli bilefleni içeren bir bileflim-
dir. Birincisi, kalite, ikincisi de uluslararas› bilinirlik ve
sayg›nl›k. Bu hedefin o gün ölçütlerini de koydu. Ge-
liflmifl Bat› Üniversitelerinin bulundu¤u ligde yer al-
mak bu düzeye ulaflm›fl olman›n göstergesini de söy-
ledi. Bu geliflmifl üniversitelerin bizi kendilerine ortak
görüp iflbirlikleri yapmalar›. fiimdi 6-7 y›l sonras›ndaki
durumuzu söylüyorum.

Kadir Has Üniversitesi Amerika’dan Çin’e Kore’ye
‹ngiltere’den Avusturya’ya birçok üniversitenin sade-
ce iflbirli¤ine raz› olduklar› de¤il diplomalar›n› bizimle
paylaflt›klar› bir düzeye eriflti. Size sadece son 1 ay
içinde bu ba¤lamdaki geliflmeleri özetleyece¤im; 

Amerikan›n en önde üniversitelerinden Columbia
Üniversitesiyle bir ortakl›k anlaflmas› imzalad›k.

Amerikan›n ilk 10 üniversitesi içinde yer alan Car-
negie Mellon Üniversitesiyle en üst düzeyde bir iflbir-
li¤inin tohumlar›n› att›k,

Viyana Teknik Üniversitesi ile ortak diploma an-
laflmas› imzalad›k. Bu program›n içeri¤ini oluflturmak
üzere bir heyet gönderdiler bile.

Viyana Üniversitesi ile sonbaharda uzaktan ortak
ders bafllat›yoruz. Mifligan Üniversitesi yetkilileri iflbir-
li¤i anlaflmas› imzalamak üzere kampusümüze geldiler
ve Mühendislik Fakültemizle ortak iflbirli¤i anlaflmas›
imzalad›k. 

Bütün bunlar› henüz sizi selamlamaya bile baflla-
madan önce neden söylüyorum: 

Sevgili ö¤rencilerim, De¤erli velilerimiz, Misafirle-
rimiz

De¤erli hocalar›m›z, De¤erli Mütevelli Heyetimiz
Vakf›m›z›n ve Mütevelli Heyetimizin de¤erli bafl-

kanlar›
De¤erli Belediye Baflkan›m, De¤erli Kaymakam›-

m›z
Hepinizi bu en mutlu günümüzde bizimle birlikte

oldu¤unuz için sayg›yla selaml›yorum. Hofl geldiniz
diyorum. 

Çünkü, sizi mezun etti¤imiz bu en mutlu günümüz-
de bundan sonraki yaflam›n›zda tek ihtiyac›n›z olacak
bir çift sözcü¤ü söylemeden önce o sözcü¤ün içini
doldurmak için bütün bunlar› anlatt›m. Bugünden bafl-
layarak yaflamda yeni bir döneme, çok zorlu bir yar›-
fla giriyorsunuz. Bu yaflam yar›fl›nda KEND‹N‹ZE
GÜVEN‹N sözlerini söyleyebilmek içindi bütün bun-
lar. Bu cümle içi bofl bir destek sözcü¤ü de¤il, içi gü-
ven doludur; flimdi o sözcü¤ün güvenle dolduran içe-
ri¤ini anlataca¤›m. Sizin yetiflmenizde bu iddial› hede-

fe sizi ulaflt›rmak için neler yapt›k onu özetleyece¤im;
önce bir üniversiteyi üniversite yapan ana unsur olan
bizim en güçlü yan›m›z› söyleyece¤im; bu hoca kadro-
muzdur.

Hoca kadromuzu, çok iyi yetiflmifl, bat›yla iliflkileri
güçlü, her yafltan genç bir kadroyla güçlendirdik, güç-
lendirmeye de devam ediyoruz.

Tüm programlar›m›z için uluslararas› alanda flöh-
retli dan›flmanlardan oluflan kurullar kurduk. Onlar›n
görüfllerini al›p programlar›m›z› yeniledik. Geliflmifl
üniversitelerle uyumlu ve özdefl düzeye ulaflt›rd›k. 

Ç›tam›z› sürekli yükselttik. 
E¤itim teknolojimizi yeniledik. Bizi gezip gören

herkesin g›pta etti¤i bir ça¤dafl düzeye ulaflt›rd›k. Bu
nedenlerle üniversitemize gelip, bizi görüp tan›yan
tüm üniversiteler, bizimle iflbirli¤ini içtenlikle istiyor, ki
flimdi Amerika’da 15’e yak›n Avrupa’da 30’u aflk›n fa-
külteyle de¤iflim anlaflmalar› yapt›k. Özetle söylemek
istedi¤im sevgili ö¤rencilerimiz; yaflam yar›fl çizginin
bafl›ndayken bilmeniz gereken fludur; geliflmifl bir bat›
üniversitesinin mezunlar›yla yar›flabilir düzeydesiniz.
Kendinize güvenmeye hakk›n›z ve gücünüz var.  Bü-
tün bu anlatt›klar›m sizi yaflam yar›fl›nda yükseltecek
güçlü bir kanad›n›z› oluflturmaktad›r. Ancak tek kanat-
la uçulmaz. Sizi uçuracak di¤er kanad›n›z ise, en az bu-
nun kadar önemli ve güçlüdür. Bu k›sac›k sürede, Ka-
dir Has Üniversitesinin ad› tüm ülkemizde, sayg›, kali-
te ve itibar› temsil eden bir ad oldu. Ülkenin her düze-
yinde kimi görüp konuflsan›z konu Kadir Has Üniver-
sitesine de¤inildi¤inde bu kavramlar› birlikte anar ol-
dular. Bu da merhum Kadir Has büyü¤ümüzün ad›na
yak›fl›r bir düzeydir. 

Merhum büyü¤ümüzü 2 y›l önce kaybettik. O bü-
yük bir hay›rseverdi, hamiyetperverdi, bir e¤itim flam-
piyonuydu. Ayn› zamanda bir mükemmeliyetçiydi. Ül-
kemizi e¤itim kurumlar›yla donatt›. Gelece¤imizi gü-
vence alt›na ald›. Kendisini her an flükranlar›m›zla an›-
yoruz. 

Üniversitemizin kuruluflu aflamas›nda Selimpafla
Belediyesi bu güzel alan› üniversitemize tahsis edince
öncü bir üniversite kurmaya bafllad›. Sonra baz› güç-
lükler ç›kt› bu binay› terk etmek zorunda kald›k. O dö-
nemde Cibali Kampusümüzü kurduk, sonra bu imka-
n›m›za tekrar kavufltuk. Önce Meslek Yüksekokullar›-
n› açt›k belediyemize ve çevremize neleri söz verdiy-
sek hepsini yapt›k. Ad›m ad›m yapmaya devam edi-
yoruz. Örne¤in, Avrupa birli¤inin kendi kurdu¤u üni-
versite olan Avrupa üniversitesi ile ortak seminerleri
burada bafllatt›k bu sonbaharda yeni bir program› ger-
çeklefltirece¤iz. Pek yak›nda Silivri belediyemizin des-
te¤iyle, onlar›nda bizimle birlikte olduklar› Teknopark›
kurarak buralara ça¤ atlataca¤›z. 

REKTÖR YÜCEL YILMAZ’IN
2008-2009 MEZUN‹YET TÖREN‹ KONUfiMASI

(Selimpafla Kampusü / Fakülteler) 14 Haziran 2009, Pazar
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Özetle söylemek istedi¤im sevgili ö¤rencilerimiz
bu iki kanat sizi yaflam yar›fl›nda çok yükseklere tafl›-
yacakt›r. Kendinize güvenmek için çok önemli bir bafl-
ka gücünüz daha var. Bu güç, Kadir Has Üniversitesi-
ni farkl› ve özel yapan niteli¤imizdir. Kadir Has Üni-
versitesi, bir vak›f üniversitedir ama ticari bir kurulufl
de¤il sadece bir ö¤retim kurumu da de¤il, ö¤rencisin-
den hocas›na, yöneticisinden Mütevelli Heyetine ger-
çek bir büyük ailedir. Her düzeyde bireylerinin birbiri-
ni sevip, sayd›¤› birbirlerine ba¤l›, amaçta, tasada ve
sevinçte bir, paylaflmay› bilen, ö¤rencileri, çal›flanlar›,
hocalar› mutlu ve güçlü bir ailedir. Bu aile ba¤›m›z, si-
zin mezuniyetinizle daha da güçlenmifl büyümüfl ve
manen daha da zenginleflmifl olacakt›r. Yani biz, her
zaman yan›n›zday›z. Yani art›k siz, biz oldunuz. 

Sizi mezun etme aflamas›nda flimdide size büyük
hizmetler verip katk›larda bulunanlara teflekkür etmek
istiyorum. Önce hocalar›n›za teflekkür etmek istiyo-
rum. Onlar size, bilgiye ulaflman›n yollar›n› gösterdiler.
Sonra bilgileri ay›klamay› ve birlefltirmeyi ö¤rettiler.
En önemlisi de bilgiden nas›l yararlanaca¤›n›z› ö¤ret-
tiler. En az bunlar kadar önemli, bilgileri bilgeli¤e dö-
nüfltürecek, toplumun de¤erli fertleri olman›zda size
yol gösterecek, toplumsal sorumluluklar›n ipuçlar›n›
verdiler. Toplumumuza etkin düzeyde katk›da buluna-
ca¤›n›z konu ve sorunlar›n› tan›d›kça sorumlulu¤unu-
zu hissedip katk›ya haz›r olman›z› ö¤rettiler. Bunlar›
özveriyle ve ça¤dafl bir anlay›flla yapt›lar. 

De¤erli hocalar›m›z, bir yandan evrensel bilgi ha-
vuzuna, çal›flmalar›yla eserle katt›lar bir yandan da ye-
ni bilgileri seçip size aktard›lar. Hocalar›m›za en içten
teflekkürlerimi sunuyorum.

Mütevelli Heyetimiz, sizin için hep, her fleyin en
iyisini istedi hiçbir zaman iyiyle yetinmedi. Ne istediy-
sek verdi. Biz duraksad›k onlar teflvik etti. Kendilerine
teflekkürler ediyorum.

Vakf›m›z›n ve Mütevelli Heyetimizin baflkanlar›
olan Kadir Has'›n evlatlar›, babalar›n›n tüm iyi haslet-
lerine sahiptir. Her zaman üniversitemizi düflünürler.
Her derdimizi paylafl›rlar. Güçlü sa¤duyuluklar›yla,
her zaman do¤ruyu bulup desteklerini verdiler. Kendi-
lerine müteflekkiriz.

Bütün hocalar›m›z›n ve idarecilerimizin bugün ay-
n› zamanda gurur günleridir, kendilerini kutluyorum. 

Sevgili velilerimiz size teflekkürler ediyorum evlat-
lar›n›z› bize güvenip emanet ettiniz. Yetifltirilmesinde
uzun, zahmetli, ac›, tatl›, fedakarl›klarla geçen günlerin
sonuna evlatlar›n›z› baflar›ya ulaflt›rd›n›z. Sizi kutluyo-
rum, Ne mutlu size!

Hocalar ö¤üt vermeden duramaz flimdi size son
ö¤ütlerimi iletmek istiyorum sevgili evlatlar›m›z: 

Birbirinize her zaman destek olun, bu destek ya-

flam yar›fl›nda güçlü olman›z› sa¤lar. Birbiri üzerine
bas›p ezerek yüklenilmez. Birlikten güç do¤ar. 

Ö¤renmeyi bir yaflam tarz› haline getirin. Yaflam
bitmeyen bir ö¤renme yar›fl›d›r. Ö¤renmeyi sak›n b›-
rakmay›n aksi takdirde tren h›zla uzaklafl›r yaflam ya-
r›fl›nda peronda yaln›z kal›rs›n›z. 

Dürüstlük ve çal›flkanl›¤›n›z› hiçbir koflulda kaybet-
meyin! Dürüstlükten vererek menfaat kazanabilirsiniz
ancak hiçbir maddi güç yiten dürüstlü¤ünüzün tamiri-
ne yetmez

Sevgi dolu, sevecen olun. Sevgi sorunlar› çözme-
de en sihirli anahtard›r. Kendi içinizde huzurlu, ölçülü
ve dengeli olmada da sevgi dolu olma çok önemlidir. 

Son bir sözüm daha var. Bu söz, bize hat›rlatma
görevi verilen ama asl›nda size emanet edilmifl bir gö-
revdir. Büyük atam›z, Türkiye Cumhuriyetini size
emanet etti; 

Cumhuriyetimizin birikimlerine sahip ç›k›n. Ülke-
mizi ça¤dafl, insan›m›z› mutlu yapmada cesur olun,
Sorumluluk almaktan korkmay›n,

Hepinizi, her fleyin en iyisine lay›k görüyor, her fle-
yin en iyisini diliyorum, baht›n›z aç›k olsun. Allah’ a
emanet olun.

Prof. Dr. Yücel YILMAZ
Rektör
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� Haber Ayfle Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen ve Mithat
Bereket’in haz›rlad›¤› ‘Kadir Has’tan Bir Hayat
Dersi’ belgeseliyle bafllayan törene evlatlar› ve

aile bireylerinin yan› s›ra genifl bir sevenler toplulu¤u
kat›ld›. 

Kadir Has’tan ald›klar› maddi ve manevi miras› ko-
ruyabilmek için var güçleriyle çal›flt›klar›n› söyleyen
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Nuri
Has, bu amaçla 2008 y›l›nda sosyal sorumluluk proje-
leriyle destek sa¤lad›klar› birçok kurulufl oldu¤unu ifa-
de etti. 2008 y›l›nda yapt›klar› ba¤›fllar›n 8 milyon
TL’yi buldu¤unu belirten Nuri Has, bu rakam› 10 mil-
yon TL’ye tafl›yacaklar›n› söyledi.

E¤itim fiampiyonu Kadir Has
Konuflmas›nda, Kadir Has Üniversitesi kurucusu

merhum Kadir Has’›n vefat etmeden önceki son saat-
lerini çok sevdi¤i ö¤rencileri ve üniversitesinde geçir-

di¤ini ifade eden Nuri Has, Kadir Has’›n “Bu kurum ka-
l›c› eserlerimin tac›d›r” sözünün e¤itime ne kadar
önem verdi¤inin belirtisi oldu¤unu söyledi.

Giriflimci Kadir Has
Anma töreninde konuflan Kadir Has Vakf› Baflkan›

Can Has da Türkiye’nin geliflim y›llar›nda Kadir Has’›n
büyük bir cesaretle Coca Cola, Mercedes, Michelin gi-
bi dünya devi markalar› Türkiye’ye getirdi¤ini söyleye-
rek, merhum Has’›n büyük bir giriflimci oldu¤u hat›rlat-
t›. Can Has, babalar›n›n “Serveti kazan›rken de¤il, har-
carken elde edersiniz” sözünü kendilerine ilke edindik-
lerini belirtti. Bu prensipten elde etti¤i kazançlar›, yur-
dun çeflitli yerlerinde say›s› 42’yi bulan kal›c› eserleri-
ne harcad›¤›n› söyleyen Can Has, babalar›n›n bu mira-
s›n› daha ileriye götürmek için çal›flt›klar›n› belirterek
konuflmas›n› tamamlad›.

KAD‹R HAS
VEFATININ 
2. YILINDA ANILDI
Kadir Has Üniversitesi kurucusu, büyük hay›rsever Kadir Has, vefat›n›n ikinci y›l›nda Kadir Has
Üniversitesi’nde Kadir Has Üniversitesi mensuplar›, ailesi ve dostlar› taraf›ndan an›ld›.  

“Serveti kazan›rken de¤il,
harcarken elde edersiniz”



Kadir Has’›n Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›l-

maz ise, Kadir Has’›n güven ve itibar›n temsilcisi oldu-
¤unu vurgularken, Kadir Has’›n üniversiteyi dünya se-
viyesine getirmek için Amerika ve Avrupa’daki üniver-
sitelerle birçok iflbirli¤i yapt›klar›n› belirtti. fiimdi ise
Kadir Has’›n do¤u hayalini gerçeklefltirmeye odaklan-
d›klar›n› ve Çin ile Güney Kore’yi ziyaret ederek bura-
daki üniversitelerle de iflbirli¤i yapt›klar›n› kaydeden
Y›lmaz, “Kadir Has, yaflam›n›n son demlerini üniversi-
tesiyle hafl›r neflir olarak geçirdi. ‹novasyon sahibi bir
kifliydi. O, kal›c› olman›n formülünü bulmufltu.” dedi. 

Kadir Has’›n toplumdan ald›¤›n›, sosyal sorumluluk
projeleriyle yine topluma verdi¤ini söyleyen Y›lmaz,
Kadir Has Üniversitesi’nin en çok tercih edilen üniver-
sitelerden biri oldu¤unu belirterek, “Amac›m›z, dünya
üniversitesi olmak ve yapt›¤›m›z iflbirlikleri de bunun
göstergesi” diye konufltu.

Kadir Has Üniversitesi geleneksel ‘Kadir Has Ödülleri’ 23 Mart Pazartesi günü gerçeklefl-
tirilen 2. Kadir Has Anma Töreni’nde ödüller sahiplerini buldu. 

‘Bilgi Teknolojileri Ülkemizin H›zl› Kalk›nmas›n› Nas›l Baflar›r?’ Konulu yar›flmada derece-
ye giren eserler: 

Birinci: Timuçin Tunç
Bilgi Teknolojileri Ülkemizin Kalk›nmas›n› Nas›l Baflar›r?
‹kinci: ‹rfan Kalayc›
Kalk›nmada Bilgi Teknolojisi- Bilgi Teknolojisinde Kalk›nma: Türkiye’ye Baflar› Kap›s›n›

Açacak ‘Anahtar’ 
Üçüncü: Meral Dinçer
Bilgi Teknolojileri Ülkemizin Kalk›nmas›n› Nas›l Baflar›r?

Kadir Has Anma Haftas› Kompozisyon Yar›flmas› Sonuçlar›
Derece/Ad› Soyad› Fakülte Bölüm
1- Gökflen Sevde¤er Fen Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyat›
2- F.Dilek Pakal›n ‹letiflim Fakültesi Radyo Sinema ve TV
2- Aylin Erdo¤du Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankac›l›k

(Doktora) Ana Bilim Dal›
3- Selin Ohano¤lu Fen Edebiyat Fakültesi ‹statistik ve Bilgisayar Bilimleri
3- Ceren Öncel ‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m
3- Ayça Tetik Güzel Sanatlar Fakültesi/Tiyatro 
3- Tu¤çe Erçetin ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler

Mansiyon Kazananlar
Ad› / Soyad› Fakülte Bölüm
Sevde Altun ‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k
Mehmet Uçkun ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ktisat 
Mustafa Çetinkaya Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Biliflim Sistemleri
Oben Türkdamar ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› Finans 
U¤ur Tekerci Hukuk Fakültesi Hukuk 
Cahit Okan Everest ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme

Liseli Ö¤renciler Kadir Has Anma Haftas›nda Yar›flt›
Üniversitemizin kurucusu, ülkemizin büyük hamiyetperveri, e¤itime katk› flampiyonu mer-

hum Kadir Has’›n aram›zdan ayr›l›fl›n›n ikinci y›ldönümü an›s›na,  23 Mart 2009 Pazartesi günü
Üniversitemiz spor salonunda gerçeklefltirilen Satranç Turnuvas›’nda, turnuvaya kat›l›m› sa¤la-
yan Eyüp ve Fatih ‹lçe Milli E¤itim Müdürlüklerine ba¤l› 7 liseden toplam 30 ö¤renci yar›flt›. 

Befl tur zaman diliminde yap›lan yar›flma sonucunda ilk on dereceye giren ö¤rencilerin
ödülleri, Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz taraf›ndan verildi. 

‹sim / Soyad Lise
11 Orkun Uyan›k Pertevniyal Lisesi 
22 Berkay Afl›kUzun Pertevniyal Lisesi 
33 Gökhan Gaygusuzo¤lu Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
44 Salih Zeydan Çapa Anadolu Ö¤retmen Lisesi 
55 Elçin Morgül Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
66 Erdo¤an Ceran Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
77 Mücait Gökduman Çapa Anadolu Ö¤retmen Lisesi 
88 Can Çelebi Eyüp Anadolu Lisesi 
99 Murat Ilgaz Rami Atatürk Lisesi 
1100 Cem Kasapo¤lu Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 

KAD‹R HAS ÖDÜLLER‹
SAH‹PLER‹N‹ BULDU

7

Yapt›rd›¤› okul ve 
verdi¤i burslarla e¤itim
alan›nda büyük bir isim
olan hay›rsever kurucu
Kadir Has’›n anma 
törenine kat›l›m 
yo¤undu.



� Haber Püren Büget/Deniz Y›ld›z

Her y›l geleneksel olarak düzenlenen ve ö¤renci
anketleri sonucu belirlenen ‘Y›l›n En ‘HAS’
‹simleri’ ödül töreni, medya ve sanat dünyas›-

n›n ünlü simalar›n› Kadir Has Üniversitesi’nde bulufl-
turdu. Baflar›l› ve örnek isimlerin biraraya geldi¤i ‘2008

Y›l›n En ‘HAS’ ‹simleri’ ödül töreni, 22 Ni-
san Çarflamba günü Kadir Has Kampü-
sü’nde düzenlendi. 

Bu y›l 6.’s› düzenlenen ödül töreninde, 8
bin oy kullan›larak seçilen isimler, ö¤renci-
lerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duy-
duklar›n› dile getirdiler. Medya ve sanat
dünyas›n›n seçkin isimleri, konuflmalar›nda
Üniversitemizin kurucusu, merhum Kadir

Has’› büyük sevgi ve hürmet sözleri ile and›ktan sonra
Atatürkçü, modern ve p›r›l p›r›l gençlerin oylar›yla al-
d›klar› bu ödülün kendileri için çok de¤erli oldu¤unu
belirterek ö¤rencilerimize teflekkür ettiler.

‹nan›n Çocuklar…
Mehmet Ali Birand’dan, Ferhat Göçer’e, H›ncal

Uluç’tan, R›dvan Akar’a, U¤ur Dündar’dan, Zeki Alas-
ya’ya kadar kendi dallar›nda uzman olan de¤erli kiflile-
rin kat›l›m›yla gerçekleflen ödül töreninde, Zeki Alasya
ödülünü ald›ktan sonra, “‹nan›n çocuklar, bu ödülü
farkl› bir yere koyaca¤›m. Çünkü bu ödül, ülkemizin
bugün ve gelecekte garantisi olan, p›r›l, p›r›l ayd›nl›k
Atatürk gençleri taraf›ndan bana verildi” dedi.

8 ÖDÜL TÖREN‹

Kategoriler ve Ödül Sahipleri
2008 Y›l›n›n En “Has“ Gazetesi - Vatan
2008 Y›l›n›n En “Has“ Köfle Yazar› - Ahmet Hakan
2008 Y›l›n›n En “Has“ Ana Haber Bülteni - Star Tv Ana Haber Bülteni
2008 Y›l›n›n En “Has“ Magazin Program› - Magazin D
2008 Y›l›n›n En “Has“ Spor Program› - 90 Dakika
2008 Y›l›n›n En “Has” Tart›flma / Haber Program› - 32. Gün
2008 Y›l›n›n En “Has” Aktüalite Program› - Full Ekran
2008 Y›l›n›n En “Has” Türkçe Müzik Yay›n› Yapan Radyosu - Radyo Klass
2008 Y›l›n›n En “Has” Yabanc› Müzik Yay›n› Yapan Radyosu - Metro FM
2008 Y›l›n›n En “Has” Oyuncusu (Kad›n) - Melek Baykal
2008 Y›l›n›n En “Has” Oyuncusu (Erkek) - Zeki Alasya
2008 Y›l›n›n En “Has” Albümü (Kad›n) - Gülben Ergen
2008 Y›l›n›n En “Has” Albümü (Erkek) - Ferhat Göçer
Özel Ödüller- Sibel Kahraman, Nefle Mesuto¤lu, Burcu Özçelik
Onur Ödülü – H›ncal Uluç

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RENC‹LER‹
2008’‹N EN ‘HAS’ ‹S‹MLER‹N‹ BEL‹RLED‹

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan seçilen ‘Y›l›n En HAS ‹simleri’,
Cibali Kampüsü’nde düzenlenen ödül töreninde biraraya geldi.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹ Ö⁄RENC‹LER‹
2008’‹N EN ‘HAS’ ‹S‹MLER‹N‹ BEL‹RLED‹



� Haber Ayfle Özlem Artar

Mahmut fienol’un önceki roman› Bay Konso-
los tuhaf bir roman kahraman› olarak karfl›-
m›za ç›km›flt›. fienol’un yeni roman› ‘Çerkez

Adil Pafla’n›n Tahsildarl›k Günleri’ndeki Çerkez Adil
karakteri ise, ilk romandaki kahramanla kimi zaman
benzerlik göstermekle birlikte, zaman ve mekan farkl›-
l›klar›n›n ortaya konmas›yla Çerkez Adil Bey’in daha
farkl› bir roman kahraman› oldu¤unu görüyoruz.

Romanda geçen kahraman Çerkez Adil, Üsküdar-
l›, bir ‹stanbul beyfendisidir. ‹yi bir e¤itim alm›fl, Mülki-
ye Rüfltiyesi’ni, sonra Paflakap›s›’ndaki Sultani ‹dadi’yi
bitirir. fiam’da Arapça tahsili görür. Milli Mücadeleye
kat›lmak için Anadolu’ya geçip Çerkez Ethem Kuvvet-
lerine kat›l›r. Kuvayi Milliye saflar›na geçip hain dam-
gas› yemekten kurtulur ve savafl bitti¤inde babal›¤›
Cevdet Bey’den kalan mirasla hayal etti¤i çiftli¤e ka-
vuflmak için Biga’ya gelir. Biga’l›lar bu yabanc›y› yad›r-
gasalar da düflmanca davranmazlar. Daha sonralar›
kasaba halk›na yapt›¤› yard›mseverliliklerle particili¤e
soyunur.

Don Kiflot ve Çerkez Adil Pafla
Kapal› bir toplum, iletiflim kurmakta zorland›¤› in-

sanlar, kendisini hiç anlamayan bir kad›nla sürdürdü¤ü
evlilik... Di¤er yandan romanlar›n zengin dünyas›n› ar-
zuluyor Adil Bey. Maceralara at›lmak isteyen Adil Bey,
Varl›k Vergisi Kanunu’nu duyunca durumdan vazife
ç›kar›yor ve tan›d›klar›n›n arac›l›¤›yla hükümete yapt›-
¤› baflvuru kabul ediliyor. Gezici vergi memurlu¤una
tayin ediliyor. Ülkesine, devleti-
ne, vatan›na ve milletine hizmet
aflk›yla binbir maceran›n içine
giren Çerkez Adil Efendi, henüz
iflin bafllar›ndayken, kendisini
Pafla ilan edecek kadar hayal
içindedir. Onu paflal›¤a yürek-
lendirenlerin bafl›nda Onbafl›
Beflir Yaman vard›r. ‹kisinin ya-
flad›¤› maceralar› Don Kiflot’la
Sancho Panza’n›n yaflad›klar›na
benzetecekler ç›kacakt›r.

Tarihsel bir süreci arka
planda iflleyen fienol’a göre
masal, abart› sanat›d›r ve masa-

l›n saçma bir abart›s› olma pay› bulunabilir. Roman›n
s›n›r› olmad›¤›n› eserlerinde gösteren fienol, Birgün
gazetesindeki demecinde roman› flöyle tan›ml›yor:

“Roman, s›n›r› olmamas› sebebiyle, dilerseniz hem
masal›n› okudu¤unuz, hem böyle saçmal›k olur mu de-
di¤iniz, ama o saçmal›¤›n bir gerçek olay içinde yaflan-
mas›n› yad›rgamad›¤›m›z tek edebiyat türüdür.”

Mahmut fienol Hakk›nda
Mahmut fienol, 1958’de ‹stanbul’da do¤du ve bu

kentte büyüdü. Üniversitede iktisat e¤itimi ald›¤› s›ra-
da gazetecilikle tan›flt›. 1976 y›l›nda muhabir olarak
çal›flmaya bafllad›¤› Cumhuriyet gazetesinde sekiz y›l›-
n› geçirdi. 1984’te askerlik görevi için gazeteden ayr›l-
d›. Dönüflünde bir y›l süreyle Son Havadis gazetesinde
görev yapt›. 1986’da Bab›ali’ye geçici olarak ara verdi.
Tekrar bas›na, medyaya televizyonlar arac›l›¤›yla dön-
dü¤ü 1993 y›l›na kadar ticaretle u¤raflt›. 

1998’de ABD’ye ailecek göç eden Mahmut fienol,
orada konuk ö¤renci olarak Purdue Üniversitesi’nde
siyaset ve felsefesi doktora derslerine kat›ld›. Indiana
eyaletine yerleflen yazar, bir süre CBS TV’nin yerel ha-
ber kanal›nda çal›flt›. ABD’den Cumhuriyet, Gazete
Kent, Birgün gazetelerine, Bodrum Magazin dergisine
haftal›k yaz›lar, Arkitera mimarl›k web-sayfas›na yaz›
ve röportajlar göndermekle gazetecilik ba¤›n› sürdü-
ren fienol, Londra kaynakl› internet yay›n› yapan Aç›k
Gazete’nin de Amerika temsilcili¤ini üstlendi. ‘Phaselis
Ada¤›’ ve ‘Bay Konsolos’ adl› romanlar›n› ülkesi d›fl›n-
dayken yazan fienol, ‘Çerkes Âdil Pafla’n›n Tahsildar-
l›k Günleri’ni de ülkeye dönüfl yapmadan k›sa süre ön-

ce tamamlad›. Mahmut fie-
nol, 2007 y›l› yaz bafl›nda
do¤up büyüdü¤ü kentine
geri döndü. 

fienol, Türkiye Yazarlar
Sendikas›’n›n yan› s›ra Ulus-
lararas› Pen Yazarlar Der-
ne¤i, Dil Derne¤i, Edebiyat-
ç›lar Derne¤i ve Ça¤dafl
Gazeteciler Derne¤i’nin de
üyesidir. Mehmet fienol,
Kadir Has Üniversitesi ‹kti-
sadi ve ‹dari Bilimler Fakül-
tesi’nde yar› zamanl› ö¤re-
tim görevlisi olarak görev
yapmaktad›r. 

9K‹TAP

MAHMUT fiENOL’DAN
ÇERKEZ AD‹L PAfiA’NIN
TAHS‹LDARLIK GÜNLER‹
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Güzel Sanatlar Fakültesi taraf›ndan üniversite
adaylar›n›n meslek seçimlerinde etkin bir rol
oynayaca¤› düflüncesiyle birincisi 4-5 Nisan

2009 tarihlerinde yap›lan ‘Tasar›m Atölyesi’ bafll›kl›
çal›flman›n ikincisi 16-17 May›s tarihlerinde ‘Tasar›m
Atölyesi 2’ ad› ile gerçeklefltirilmifltir. 

Çal›flmaya kat›lan, tasar›m alanlar›nda e¤itim al-
may› düflünen ö¤rencilerin yan›s›ra, henüz meslek se-
çimi yapmam›fl veya tamamen farkl› bir seçim yapa-
cak olan birbirinden ba¤›ms›z çeflitli gruplardaki ö¤-
renciler e¤itim alacaklar› üniversitenin seçiminden ön-
ce, üniversiteleri görmek, bilgilenmek istediklerini ve
bu çal›flma sayesinde Kadir Has Üniversitesi’ni tan›ma
f›rsat› ele geçir-
mekten duy-
duklar› mutlu-
lu¤u dile getir-
diler. 

Atölye ça-
l›flmas› sonun-
da ö¤rencilerin
Güzel Sanatlar
Fakültesi’ndeki
bölümler inin
içeri¤i ve girifl
s›navlar› ile ilgi-
li bilgi edinmek
için fakülte dekan› ve ö¤retim üyeleri ile birebir konufl-
ma f›rsatlar› oldu. Gerek bu diyalog, gerekse Tasar›m
Atölyesi’nde yap›lan çal›flmalar yoluyla ö¤renciler, fa-
kültemizde yürütülen e¤itimin el becerisinin ötesinde,
elefltirel düflünce ve fikir gelifltirmeye dayand›¤›n› ö¤-
rendiler.

Çal›flmay› yapan akademisyenlerin yol göstericili-
¤inde Üniversite’nin ve Fakülte’nin mekansal imkanla-
r›, e¤itimin kalitesi ve samimi ortam› ile tan›flan ö¤ren-
cilerin kendilerine ve gelece¤e dair güven duygular›-
n›n geliflti¤ini ifade etmeleri çal›flman›n hedefine ulafl-
t›¤›n›n göstergesi oldu.

Güzel Sanatlar Fakültesi ö¤rencileri al›fl›la-
gelen alg›lama ve kavramsallaflt›rma al›fl-

kanl›klar›n›n d›fl›nda aray›fllara yönelmeyi, top-
lumsal kal›plar›n oldu¤u kadar, öznel s›n›rlar›n
da d›fl›nda düflünmeyi, yepyeni bir bak›flla daha
önce görülmemifl olan› keflfetmeyi, bir baflka
deyiflle ‘bambaflka bir gözle bakmay›’ denedik-
leri çeflitli ürünlerle yar›flmaya kat›ld›lar ve
‘kente, tarihe, kültüre, çevreye, öteki'ne, kendi-
ne, daha önce
bakmad›¤› bir
aç›dan, bir
perspektiften,
bir flekilde’
BAK! t›lar.

Yar › flma-
n›n ödül töreni
29 May›s akfla-
m› Cibali kam-
pusü C Blok’ta
ge rçek le fl t i .
Ödül töreninin
ard›ndan yar›fl-
mada derece-
ye giren ödül-
lerin sergilen-
di¤i sergi aç›l›fl›n› Tiyatro bölümü birincilik
ödülünü alan performans izledi. 

Törenin ard›ndan düzenlenen flenlikte TE-
MA adl› perküsyon grubunun davetlilerinde
kat›l›m›yla gerçeklefltirdi¤i performasla, ö¤ren-
ci, ö¤retim üyeleri ve davetliler keyifli saatler
geçirdiler.

ÜN‹VERS‹TE ADAYLARINA
YÖNEL‹K ‘TASARIM
ATÖLYES‹’ ETK‹NL‹⁄‹

Ö¤r. Gör.
Mehtap 
Do¤anca, 
Okutman 
Burcu 
Yançatarol

GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTES‹  5. YIL
ETK‹NL‹KLER‹ 
DEVAM ED‹YOR
Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi kuruluflunun 5.y›l› etkinlikleri
çerçevesinde, tüm ö¤rencilerin
kat›l›m›yla ‘BAK!’ ana bafll›kl› tasar›m
yar›flmas› gerçeklefltirdi. 



Grafikerler Meslek Kuruluflu'nun her y›l düzenle-
di¤i Grafik Ürünler Sergisi'nin 28.'si bu y›l Ka-
dir Has Üniversitesi ana sponsorlu¤unda Kadir

Has Üniversitesi Cibali Kampüsü C Blok Sergi Salo-
nu'nda gerçekleflmektedir.

1978 y›l›ndan itibaren Türk grafik tasar›mc›lar›n›
bünyesinde bulunduran ve 2008 y›l›nda 30. y›l›n› kut-
layan Grafikerler Meslek Kuruluflu, ayn› zamanda
1993 y›l›ndan itibaren Uluslararas› Grafik Tasar›m
Dernekleri Konseyi ‘International Council of Graphic
Design Associations’ (ICOGRADA)'n›n da üyesidir.

28. Grafik Ürünler Sergisi; kitap, kitap kapa¤›, logo,
kurumsal kimlik, kültürel afifl, ticari afifl ve tan›t›m efl-
yalar›n›n da aralar›nda bulundu¤u, toplam 26 katego-
riden oluflmaktad›r. Bu y›l 105 tasar›mc›n›n kat›ld›¤›
sergide 500'e yak›n eser yer almaktad›r.

Sergide her kategoride, kat›lan
tüm ifller içerisinde, seçici kurullar›n
de¤erlendirmesi sonucu en fazla oy
olan ürünler ödüle lay›k görülmüfltür.
Tüm kategorilerde en çok ödülü, ta-
sar›mc› Kaan Beyhan kazan›rken, ay-
r›ca ‘GMK’ya Üye Ol’ temal› ö¤renci-
ler aras› afifl yar›flmas›n›n birincili¤ine
de Gökçe Çankaya lay›k görülmüfl-
tür.

Ödüller, aç›l›fl kokteylinden sonra
yap›lan törenle Kadir Has Üniversite-
si Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ta-
sar›m Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Oktay
An›lanmert taraf›ndan sahiplerine
verilmifltir.

28.grafik
ürünlerisergisi
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28.grafik
ürünlerisergisi



� Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi ve Avusturya Liseliler
Derne¤i Kad›n Platformu’nun iflbirli¤iyle hayata
geçirilen ‘Ben Çal›flmak ‹stiyorum’ proje-

si, geçen y›l kazand›¤› baflar›n›n ard›ndan,
ikinci kez do¤unun k›zlar›n› sektörle bulufltu-
ruyor ve onlara farkl› bak›fl aç›lar› kazand›r-
may› amaçl›yor.

Farkl› Bir Dünya Mevcut
‘Ben Çal›flmak ‹stiyorum’, Türk toplumunda kad›-

n›n sosyo-ekonomik ve kültürel konumunu güçlendir-
meyi, f›rsat eflitli¤ine ulaflabilmelerini ve ekonomik öz-

gürlüklerine sahip olmalar› yönünde bilinçlen-
dirilmelerini amaçl›yor. Tamamen kad›n

odakl› bir proje olan ‘Ben Çal›flmak ‹stiyo-
rum’ projesi, kad›nlara farkl› bir dünyan›n
var oldu¤unu, mevcut geride kalm›fll›¤›n
asl›nda bir zorunluluk olmad›¤›n› ve bu
durumun de¤iflmesinin mümkün oldu¤u-

nu anlat›yor. Bu ba¤lamda ‘Bir kad›n de¤i-
flirse bir aile de¤iflir; bir aile de¤iflirse top-

lum de¤iflir’ slogan› ile yola ç›k›yor. 

20 fiansl› Ö¤renci
‘Ben Çal›flmak ‹stiyorum’ projesinin mimarlar› olan

Avusturya Liseliler Derne¤i Mezunlar›, yeni dönem
çal›flmalar› kapsam›nda, 10 Nisan 2009 Cuma günü,
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde 2008 dönemi staj-
yer ö¤rencileri ve 2009 yeni dönem ö¤rencileri ile bu-
lufltu. Bu y›l 1-31 Temmuz 2009 tarihleri aras›nda Ka-
dir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek olan staj prog-
ram›na, 20 k›z ö¤renci kat›lacak. Erzincan Üniversite-
si, F›rat Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, ‹nönü Üni-
versitesi ve Kafkas Üniversitesi’nden gelen ö¤renciler,
staj süresince Avusturya Lisesi mezunlar›n›n yönetici
oldu¤u iflyerlerinde, gerçek bir ifl tecrübesi kazanma
olana¤› bulacak.

12 PROJE

‘BEN ÇALIfiMAK
‹ST‹YORUM’ PROJES‹ ‹K‹NC‹
DÖNEM‹YLE KARfiIMIZDA



13RÖPORTAJ

� Haber Deniz Y›ld›z

Kadir Has Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler
Fakültesi Dekan› ve Rektör yard›mc›s› Prof. Dr.
Enar Tunç’la, Kadir Has Üniversitesi’nden ve

ö¤rencilerinden bahsetti¤imiz k›sa ama bir o kadar ke-
yifli bir röportaj yapt›k.
Bize kendinizden bahseder misiniz?

Ben Amerika’da do¤dum ama e¤itim hayat›m›
Türkiye’de geçirdim. 1975 senesinde Saint-Joseph
Frans›z Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Bo¤aziçi En-
düstri Mühendisli¤i’nden mezun oldum. 1987’de In-
diana eyaletinde bulunan Ball State University ‹flletme
Fakültesi Üretim Yönetimi anabilim dal›nda yard›mc›
doçent doktor olarak bafllad›m. 2006 senesinde de,
Kadir Has Üniversitesi’ne geldim. Rektör yard›mc›l›¤›
ve dekanl›k görevlerini sürdürmekteyim
Kadir Has Üniversitesi sizin için ne ifade edi-
yor?

Bu üniversiteye ilk geldi¤imde “Türkiye’nin en h›z-
l› geliflen üniversitesi”nin ne demek oldu¤unu anlaya-
mam›flt›m. Sahiden öyle oldu¤unu gördüm. Akademik
ortamda ifller genelde yavafl ifller, ama Kadir Has Üni-
versitesi’nde ifller çok h›zl› iflliyor. O ivme, o h›z hala

devam ediyor.
Kadir Has Üniversitesi ö¤renci profili gözü-
nüzde nas›l?

Bence hiçbir negatif yanlar› yok. Amerika’da 20 se-
neye yak›n ders verdim. Oradaki ö¤rencilerle burada-
ki ö¤rencilerin hiçbir fark› yok. Tipik bütün karakterle-
re sahip ö¤renciler bir arada. 
Kadir Has Üniversitesi’nde unutamad›¤›n›z bir
an var m›?

Evet var. Kadir Has’›n vefat› beni floke etti. Gün
boyu okuldayd› kendisi. Ben de annemin yan›na has-
taneye gidiyordum. Bir televizyon kanal› bana baflsa¤-
l›¤› dileyerek neler hissetti¤imi sordu. fiok olmufltum.
O muhabirden ö¤renmifltim vefat›. Farkl› bir flekilde
ö¤renmem bunu unutulmaz k›l›yor benim için.
Kadir Has Üniversitesi ö¤rencilerine iletmek
istedi¤iniz bir fleyler var m›?

Ben buraya çok fley katt›¤›m› düflünüyorum. Ö¤-
rencilerime de her zaman dedi¤im gibi, okulunuzun
k›ymetini bilin. Kadir Has Üniversitesi çok h›zl› gelifli-
yor. 15 – 20 y›l sonra o kadar geliflmifl bir hal alacak ki,
ben de buradan mezunum dedi¤inde ayr› bir gururla-
nacaklar. Ö¤renciler üniversiteyi gelifltirmek için elle-
rinden geleni yapmal›lar.

“Ö⁄RENC‹LER ÜN‹VERS‹TEY‹
GEL‹fiT‹RMEK ‹Ç‹N ELLER‹NDEN
GELEN‹ YAPMALILAR”
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� Haber Sinem Demir

Kadir Has Üniversitesi ve Avusturya hükümeti
temsilcileri aras›nda bir y›la yak›n bir zamand›r
süren görüflmeler, 4-5 May›s 2009 tarihlerinde

gerçeklefltirilen toplant›larda iki taraf aç›s›ndan da son
derece olumlu ve verimli bir çal›flma düzeni içinde so-
nuca ulaflt›. Avusturya Hükümetini temsilen bir grup,
2008 Bahar›nda e¤itim alan›nda Türkiye'de iflbirli¤i
yapmak üzere geçen y›l ‹stanbul' da çeflitli üniversite-
leri ziyaret etti. Bu ilk görüflmelerde Salzburg Üniver-
sitesi’nden Prof. Rainer ve Viyana Milletvekili Kathari-
na Cortolezis-Schlager, Kadir Has Üniversitesi ile de
görüflerek ortak çal›flma giriflimlerini bafllatt›. 

Bu ilk görüflmelerden sonra Aral›k 2008' de Viya-
na Teknik Üniversitesi Rektör yard›mc›lar› Prof. Kaiser
ve Prof. Jankowitsch, Avusturya Lisesi müdürleri
Franz Kangler ve Bay Zabini Kadir Has Üniversitesi’ni
ziyaret ederek akademik iflbirlikleri alanlar›n› tan›mak
üzere Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›lmaz ve
dekanlarla bulufltular. Bu buluflmadan sonra Avustur-
ya yetkilileri, Enformasyon Teknolojileri Uluslararas›
‹flletme alanlar›nda Kadir Has Üniversitesi ile iflbirli¤i
yapma karar› ald›.

‹lk olarak bu alanlarda ve sonras›nda yüksek lisans,
doktora, araflt›rma ve lisansta ortak diploma iflbirlikle-
ri önerildi. Bu planlamalar sonucunda, 4-5 May›s 2009
tarihinde Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yü-
cel Y›lmaz ve Rektör Yard›mc›s› Prof.Dr.G.Deniz Bay-
rakdar Viyana Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ettiler.

5 May›s 2009' da Avusturya Viyana Teknik Üni-
versitesi ve Kadir Has Üniversitesi aras›nda Enformas-
yon Teknolojileri alan›nda yüksek lisans düzeyinde çif-
te diploma anlaflmas› Rektörler Prof.Skalicsky,
Prof.Dr.Yücel Y›lmaz, Rektör Yard›mc›s› Prof. Kaiser,
Prof. Jankowitsch, Prof.Dr.Deniz Bayrakdar'›n kat›l›-
m›yla imzaland›. 

fiubat 2010' da bafllamas› hedeflenen Kadir Has
Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi ‘Uluslara-
ras› Enformasyon Teknoloji Yüksek Lisans Program›’
‹ngilizce dilinde yürütülecek ve bir y›l› Viyana'da ol-
mak üzere iki y›ll›k e¤itim sürelerini kapsayacak.

Bu iflbirli¤i ile Avusturya üniversiteleri ve Kadir
Has Üniversitesi aras›nda genifl kapsaml› bir e¤itim ifl-
birli¤inin ilk ad›m› at›lm›fl oldu.

KAD‹R HAS
ÜN‹VERS‹TES‹ ve 
AVUSTURYA TU WIEN
ARASINDA ‘Ç‹FTE
D‹PLOMA’ ANLAfiMASI
‹MZALANDI

Amerika Birleflik Devletleri´nde 2007 y›l›nda bafllat›lan ve

Internet tutkunlar›n›n gelifltirdikleri dünyan›n ilk giriflimciler

platformu olarak ‹stanbul´da yap›lan ve ana sponsor olarak SEVEN-

LOAD’›n destekledi¤i etkinlikte, Türkiye´deki internet tutkunlar›,

ticari fikirlerini sunma ve grup halinde gerçeklefltirme f›rsat› buldu. 

‘Giriflim Günleri’ ad› alt›nda, Kadir Has Üniversitesi’nde,

Ekonomi Kulübü`nün de katk›lar›yla 50 giriflimcinin biraraya geldi¤i

etkinlikte kat›l›mc›lar, öncelikle proje fikirlerini sundular. Yap›lan 8

sunumun -fikir sunumu- ard›ndan, kat›l›mc›lardan en fazla oyu alan

Erhan Erdo¤an’›n sunmufl oldu¤u ‘Sosyal Trafik’ kodlu ‘trafikten.com’

giriflim fikri, üzerinde çal›fl›lmak üzere seçildi. Etkinlik sonunda tüm

kat›l›mc›lar›n karar› ile flirket kuruldu. Yönetim kurulu üyeleri olarak

Gökçen Karan, Mehmet Cihangir, Ertu¤rul Gazi Ocak ve yönetim kuru-

lu baflkan› olarak Mustafa Taflç› seçildi.

‹lk olarak yaz›l›m-tasar›m alan›nda uzman bir grup taraf›ndan

projenin alt yap›s› oluflturuldu ve di¤er gruplarla iletiflime geçilerek

projeye ivme kazand›r›ld›. ‹letiflim-pazarlama departman› proje

içeri¤ini, istenilen do¤rultuda çeflitli fikirlerle gelifltirerek projeye

yön verdi. ‹fl gelifltirme proje üstünde filtre görevi görerek amac›na

tam olarak ulaflmas›n› sa¤lad› ve son olarak proje yönetimi flirket

oluflturma aflamas›nda koordinasyon görevini gördü.  

Kat›l›mc›lar çok ortakl› bir limited flirketinin parças› olduklar›

etkinlikte, uzman olduklar› alanlarda kendi becerilerini gösterme

f›rsat› buldular. Etkinli¤in amac›, toplulu¤un oluflturdu¤u kolektif

beyin gücüyle k›sa sürede yap›labileceklerini keflfetmek oldu¤u için

verimi çok yüksek bir çal›flma ortam› yakaland›. Organizatörler

sayesinde kat›l›mc›lar, düzenlemenin içeri¤ini kendileri belirleyerek,

etkinlik boyunca aktif oldu. Etkinlik sonunda, el s›k›flarak ayr›lan

kat›l›mc›lar ve sponsor yetkilileri kat›l›m›n çok verimli geçti¤ini

belirterek, teknoloji ve giriflimin Türkiye ad›na önemli bir gelecek

vaad etti¤ini ve gelece¤e umutla bak›labilece¤ini bildirdiler.

TÜRK‹YE’DE B‹R ‹LK...
HAS EKONOM‹ KULÜBÜ ve
ALMAN AKADEM‹SYENLER
‹fiB‹RL‹⁄‹ ‹LE 
“SADECE 48 SAATTE
B‹R G‹R‹fi‹M 
BAfiLATILAB‹L‹R M‹?”

Bir deney olarak G‹R‹fi‹M GÜNLER‹ ‹stanbul
2008’in organizatörleri fiaban Daflg›n ve Ferit
Demir, ‘Has Ekonomi Kulübü’ ve Alman
akademisyenler iflbirli¤i ile yaz›l›m-tasar›m,
iletiflim-pazarlama, ifl gelifltirme ve proje 
yönetimi alanlar›nda uzman kiflileri bir hafta
sonu boyunca bir araya getirerek iflte tam da
bunu gerçeklefltirdi.
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� Haber Sedef  Sedefçi
Kadir Has Üniversitesi Anime Kulübü Baflkan›

Dünyada h›zla yay›lan anime ve manga kültürü-
nün geliflimine katk› sa¤lamak amac›yla,  2007
y›l›nda  Kadir Has Üniversitesi’nde Anime Ku-

lübü’nün kuruculu¤unu ve baflkanl›¤›n› üstlendim. Ani-
me (Japon çizgi filmi) ve mangan›n (Japon çizgi roma-
n›) ne oldu¤unu anlatabilmek için, kulübümüz düzenli
olarak anime filmi gösterimleri gerçeklefltiriyordu, fa-
kat tek bafl›na yapt›¤›m›z bu çal›flma yeterli de¤ildi. ‹lk
olarak mangan›n ne oldu¤unu anlatmam›z gerekiyor-
du, bunu da en iyi mangaka adaylar› ve hocalar› yapa-
bilirdi. 

Mangalar, Japon kültürünün pek çok özelli¤ini iç-
lerinde  bar›nd›r›yordu. Öncelikli olarak  Japon kültü-
rünü tan›tmam›z gerekti¤ini düflündüm. Büyük kitlele-
re ulaflmak için, en do¤ru iletiflim yolunun Japon kül-
türünü tan›tan bir festival düzenlemek oldu¤una karar
verdim. Çeflitli kurum ve flirketlerle iletiflime geçmeye
bafllad›m. Yaklafl›k iki y›l boyunca çeflitli Japon Üni-
versiteleri ve çeflitli dernekler ile yaz›flmalar› gerçek-
lefltirdim. 

Kulüpteki arkadafllar›ma bu projemden bahsetti-
¤imde, böyle bir organizasyonun gerçekleflme ihtima-
li  olmad›¤›n› düflündüler. Ben bu projeye o kadar çok
inanm›flt›m ki, çevremdeki herkes benimle birlikte
inanmaya bafllad›. Bana inanan bir az›nl›k her zaman
destek oldu. Deyim yerindeyse, deli cesaretiyle Tokyo
Polytechnic Üniversitesi’ni davet etmeye karar ver-
dim. Deli cesaretiyle diyorum, çünkü yapaca¤›m ifli
Türk firmalar›na anlatmak ve sponsor olarak  almak
zorlu bir süreçti. 

Gelen misafirlerimizin tüm ihtiyaçlar›n› kulüp ola-
rak, sponsorlar›m›z sayesinde karfl›lad›k. Japon kültü-
rünü en iyi flekilde tan›tabilmek amac›yla, Japon Kül-
tür Festivalinde pek çok aktiviteye yer verdik. 

Festivalimizin ilk günü Japon sanatç› Atsuko Su-

etomi’den muhteflem bir koto dinletisi dinledik ve Ja-
pon yemekleri tan›t›m›n› gerçeklefltirdik. 

Festivalimizin  ikinci günü çay seremonisi, ikebana
(geleneksel çiçek süsleme sanat›), origami (ka¤›t katla-
ma sanat›) sanatlar›n› tan›tt›k ve Prof. Dr. Atsushi Ho-
sogaya ve ö¤rencileri ile manga kültürü hakk›nda bir
söylefli gerçeklefltirdik. Manga kültürü üzerine gerçek-
lefltirdi¤imiz söylefli sayesinde, Tokyo Polytechnic
Üniversitesi manga bölümü ö¤rencilerinin yapt›¤›
manga çizimlerini görme olana¤› ve manga hikayele-
rini dinleme flans›n› yakalad›k. 

Festivalimizin son günü ise, Kendo (Geleneksel Ja-
pon savafl sanat›) gösterisi ve Go oyunu tan›t›m›n› ger-
çeklefltirdik. Festival süresince anime filmi ve Japon
filmlerinden seçkin  örnekler sunduk. Manga bölümü
ö¤rencileri için düzenli olarak manga tan›t›m stand›
açarak, gelen misafirlerimizin  rahatça iletiflime geç-
melerini sa¤lad›k. Çekilifl ile anime kahramanlar›n›n fi-
gürleri ve mangalar hediye ettik. 

2 y›ll›k bir eme¤in eseri olan bu festivalin amac›na
ulaflt›¤›n› düflünüyorum. Japon kültürünü Türkiye’de
tan›tt›k ve kültürler aras› diyalogun geliflimine katk›da
bulunduk. Farkl› üniversitelerde okuyan anime ve
manga severleri bir araya getirdik ve bir bilgi platfor-
mu  oluflmas›n› sa¤lad›k. 

Japon Kültür Festivali sayesinde, mangalarda ‹s-
tanbul görselleri ve
Türk kültürüne öz-
gü  sembolleri daha
s›k görece¤imize
yürekten inan›yo-
rum. Bana inanan
ve destek olan tüm
kulüp arkadafllar›-
ma ve de¤erli hoca-
lar›ma sonsuz te-
flekkürlerimi sunu-
yorum.

ORTAK RENKLER‹M‹Z VAR!
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KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
T‹YATRO TOPLULU⁄U YEN‹
OYUNLARI ‹LE KARfiINIZDA

� Haber Mehmet Çetin

Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Toplulu¤u, sahne-
ledi¤i yarat›c›, özgün ve baflar›l› oyunlar› ile
ad›ndan söz ettirmeye devam ediyor. Topluluk,

oyunlar›n› yaln›zca üniversitemizde sahnelemekle kal-
m›yor, ‹stanbul içinde ve ‹stanbul d›fl›nda kat›ld›¤› ti-
yatro flenli¤i, festival, turne vb. etkinliklerde paylaflt›¤›
çok say›da oyunla da üniversitemi-
zi baflar›yla ve gururla temsil etme-
ye devam ediyor.
KHASTT Kadir Has Üniversi-
tesi’ni baflar› ve gururla temsil
etmeye devam ediyor

Geçti¤imiz dönem, çok say›da
yeni üyesini e¤iten ve ‘Savafl Baba’
isimli uygulama oyunu ile çok say›da
seyirciye ulaflan topluluk, ayn› oyunla
9 Eylül Üniversitesi’nin tiyatro flenli¤i-
ne kat›lm›fl, ço¤unlu¤unu yeni üyelerin
oluflturdu¤u genç kadrosuyla, gerek
sahne performanslar›, gerek yaratt›kla-
r› dekor, ›fl›k, müzik, kostüm, aksesuar,
makyaj ve reji tasar›mlar› ile göz dol-
durmufltu.

Seçti¤i oyunlar›n, evrensel temalar›
olmas›na, özgün bir flekilde yorumlan-
maya aç›k olmalar›na ve günümüz seyircisiyle paylafl›-
labilirliklerine önem veren topluluk, yo¤un bir drama-
turgi süreci sonucunda Sermet Ça¤an’›n ‘Ayak Bacak
Fabrikas›’ ve Jean Paul Sartre’›n ‘Gizli Oturum’ adl›
oyunlar›na çal›flmaya karar verdi. Bilimsel, yarat›c›, öz-
gür ve deneysel bir yaklafl›mla oyunlar› yeniden yo-

rumlayan topluluk, ‘üniversite tiyatrosu’ anlay›fl›na yön
verdi¤i  özgün bir çal›flma içerisine girdi. Üniversitemi-
zin maddi manevi deste¤ini de yan›na alan topluluk,
oyunlar›n tüm teknik ve dramaturgi tasar›mlar›n› hiç-
bir d›fl yard›m almadan, üyelerinin kiflisel geliflimi he-
define paralel bir flekilde, kendi dinamikleri ile gerçek-
lefltirdi. Bu çaba Eminönü Çarfl›s›’ndan hep birlikte

al›flverifl yapmaktan, parçalar› kesip,
biçip, birlefltirmeye varan e¤lenceli
bir süreci kaps›yordu. 
Üniversitemizin maddi manevi
deste¤i ile h›zl› yol al›yoruz.

‘Gizli Oturum’, Sartre’›n di¤er
pek çok oyunu gibi içerisinde kapal›
anlamlar ve gizlenmifl kodlar bulun-
durmas› yönüyle, varoluflçu pers-
pektifle incelenmedi¤inde ya da
kuramsal dramaturgisi baflar›yla
yap›lmad›¤›nda yanl›fl ya da eksik
yorumlamalara aç›k bir yap› arz
eder. Varoluflçu literatür ve yaza-
r›n di¤er eserleri de incelenerek
analiz edilen ve yorumlanan
oyun, ilk kez 30 Nisan 2009’da
Haliç Salonu’nda seyirciyle bulu-

flacak. 
Oyunun yorumunda, Sartre’›n oyundaki karakter-

lere yükledi¤i temel varolufl suçlar› üzerine odaklan›l-
m›fl ve oyunun seyirci taraf›ndan bu eksende anlafl›la-
bilmesi için oyunda illüzyonu k›r›c› ön oyun, son oyun
ve ara oyunlara yer verilmifltir. Kareografi, dans ve be-
den devinimi ile varoluflla ilgili anlat›lmak istenenler,
oyunun kronolojik ak›fl›n›n tam tersi bir ak›flla deney-
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sel sahneleme teknikleri kullan›larak oyunun içerisin-
deki repliklerle efl zamanl› olarak aktar›lm›flt›r. Oyunda
yenilikçi sahneleme yöntemleri ve cesur teknik tasa-
r›mlar kullan›lm›flt›r.  

KHASTT, ‹stanbul 2010 Türkiye Üniversiteleri Ti-
yatro fienli¤i kapsam›nda üniversitemizi temsil edecek

‘Gizli Oturum’, öncelikle üniversitemizde izlemek
isteyen tüm seyircisiyle buluflana kadar sahnelecek ve
ard›ndan ‹stanbul içinde çeflitli sahnelerde izlenebile-
cek. 16 May›s’ta Ege Üniversitesi’nde ‹zmir seyircisiy-
le buluflacak olan oyun, turne dönüflü ‹stanbul 2010
Türkiye Üniversiteleri Tiyatro fienli¤i kapsam›nda da
üniversitemizi temsil edecek. 

‘Ayak Bacak Fabrikas›’ ise, k›saca sistem-iktidar ta-
raf›ndan bu¤daylar› ellerinden al›nan ve onun yerine
kara tohum yemek zorunda kalan ve neticesinde kötü-
rüm olan bilinmeyen bir ülkenin köylülerinin hikâyesi-
ni ele al›r. Asl›nda hikâye, gerçek bir olaya dayanmak-
tad›r. Bahsi geçen köylüler, Anamur ilçesinin dört kö-
yünde gerçekten aç kald›klar› için kötürüm kalacakla-
r›n› bile bile kara tohum yerler. Oyundaki köylülerin fli-
fa aramak için gittikleri bal›kl› göl ise, Urfa’daki ünlü
Bal›kl›göl’den baflkas› de¤ildir. Köylüler, zaman›nda
3–4 gün süren yolu kat edip bu flifal› göle gitmeyi gö-
ze al›rlarken, üç saat uzakl›ktaki hastaneye gitmeyi ter-
cih etmezler. Bu paradoksu ve trajediyi anlatan oyun,
Sermet Ça¤an’›n elefltirdiklerinin günümüzde hala sü-
rüyor olmas› ve sömürü sisteminin evrenselleflmesi
yönüyle toplulu¤un ilgisini çekmifl ve topluluk, kollek-
tif bir çal›flma yöntemi ile metni yeniden yorumlam›fl.
May›s’›n ilk haftas›nda sahnelenecek olan oyun, 10
May›s’ta Uluda¤ Üniversitesi Oyuncular› Tiyatro Fes-
tivali kapsam›nda Bursa’da ve ard›ndan da ‹stan-
bul’daki çeflitli sahnelerde seyircisiyle buluflacak.

Topluluk, çeflitli alanlarda tiyatral yetilerini de kul-
lanarak baflar›lar sa¤layan üyeleri ile de gurur duyu-
yor. Akademik anlamda kendi bölümleri ile ilgili çok
say›da baflar›ya imza atan üyelerimizin yan› s›ra, baflta,
2006 y›l›nda ‘Kral Übü’ performans› ile en iyi erkek
oyuncu ödülüne de lay›k görülen üyemiz Hayrettin
Karao¤uz’u ve projelerde yer alan çok say›da üyemizi,
toplulu¤umuzun ve üniversitemizin tan›t›m›na yapt›k-
lar› katk›dan dolay› kutluyor ve seyircimizi çok daha
zengin bir iletiflim kanal› olan oyunlar›m›za bekliyoruz.
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SERKAN’IMIZI 
KAYBETT‹K
� Haber Pelin Gürsu

2007-2008 ö¤retim y›l› Kadir Has Üniversitesi MEslek
Yüksek Okulu Halkla ‹liflkiler ve Reklamc›l›k Bölümü mezu-
nu Serkan Sabur geçti¤imiz günlerde lösemi kanseri sebe-
bi ile hayata gözlerini yumdu. Etrafa gülen gözlerle bakan
Serkan, gerek okul hayat›nda gerekse sosyal faaliyetlerde
aktif olarak görev alm›fl, güler yüzlü, insanc›l ve çal›flkan
bir arkadafl›m›zd›. Ancak daha yolun bafl›ndayken bizler-
den bu kadar erken kopmas› hepimizi tarif edilmez bir
üzüntüye bo¤du. Kadir Has Üniversitesi olarak Serkan’›m›-
za Allah’tan rahmet, kederli ailesine sab›rlar diliyoruz.  

GÜRCAN ÖZCAN’DAN 
‹LLÜSTRASYON DERS‹

Kadir Has Üniversitesi Halkla ‹liflkiler ve Reklamc›l›k Kulübü ve
Ö¤r. Gör. Okan Sönmez’in katk›lar› ile 13 Nisan tarihinde okulumuz
Selimpafla Yerleflkesi önemli ve keyifli bir konferansa ev sahipli¤i
yapt›. Ülkemizin önemli illüstrasyon ustas› Gürcan Özkan okulumu-
zun konu¤uydu. Konferansta illüstrasyon teknikleri ve kullan›m alan-
lar› hakk›nda bilgiler veren Özkan’›n lise y›llar›ndan itibaren birlikte
çal›flt›¤› G›rg›r, Leman ve Tempo magazin dergilerinde grafik ve illüs-
trasyon teknikleri kullanarak yapt›¤› karikatürleri yay›mlanm›flt›r.
Okulumuzda düzenlenen konferansa, Halkla ‹liflkiler ve Grafik Tasa-
r›m bölümü ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerinin ilgisi oldukça faz-
layd›. “‹llüstratör, üzerinde çal›flaca¤› metnin içeri¤i hakk›nda bilgi
ve görüfl sahibi olmal›d›r ki metnin içindeki mesaj ve duyguyu resmin
diline aktarabilsin” diyen illüstrasyon ustas›, “yapt›¤›m›z ifli fikri gör-
sele dönüfltürmek olarak düflünmek gerekti¤ini ve yap›lan çal›flma-
larda var olan bu¤daydan daha güzel bir bu¤day görseli elde etmeye
çal›flt›klar›n›” söyledi. Kurumsal kimli¤in arkas›nda durman›n önemi-
ni anlatan Özkan, yarat›c›l›¤›n belirli bir ölçüde etkin rol oynad›¤›n›
önemle vurgulad›. ‹llüstrasyonun amac›n›, “Sanattan ziyade bir konu-
yu anlatmaya yard›mc› olmakt›r. ‹llüstrasyon imkâns›z olan›, duygu-
lar›, özlemleri ve hayal dünyas›n› resmetmektir, ma¤ara dönemi re-
simleri birer illüstrasyon örnekleridir” fleklinde belirtti.

Okulumuz, profesyonel ifl hayatlar›nda kendilerine uygun ifli
seçme konusunda vizyon sahibi ö¤renciler yetifltirmeyi amaçl›yor.
Ö¤rencilere, ifl hayatlar›nda yard›mc› olacak genel donan›m ile me-
zun olmalar›n›n önemini her f›rsatta dile getiren hocalar›m›z, ö¤ren-
cilere bilgi ve yarat›c›l›¤›n nas›l harmanlanaca¤› bilgisini ö¤retiyor.
Ö¤renciler edindikleri bilgiler sayesinde profesyonel yaflant›lar›nda
do¤ru zamanda, do¤ru kararlar almay› baflarabiliyor. 
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‘Neolitik’ten Selçuklu’ya Sessiz Tan›klar’ sergisi, zi-
yaretçileri Haliç K›y›s›’ndan, Anadolu ve çevre uy-
garl›klara do¤ru renkli bir tarihsel yolculu¤a ç›ka-
r›yor. 31 Aral›k 2009’a kadar devam edecek olan
sergi, okul gruplar› için de çok önemli bir f›rsat.

Sergide, M.Ö. 7500-M.S. 1500 y›llar› aras›n-
da Anadolu ve çevresinde yerleflen çeflitli uy-
garl›klara ait eserler, kronolojik olarak teflhir
edilmelerinin yan› s›ra, mühürler, t›p aletleri,
silahlar, figürinler ve idoller, a¤›rl›k ve ölçü-
ler, ayd›nlatma araç gereçleri gibi kendi ta-
rihsel süreçleri içinde tematik olarak da
sergileniyor.  

Daha önce sergilenmemifl özgün
eserlerin de yer ald›¤› sergide,
M.Ö. 1-M.S. 1 yüzy›llara tarihle-
nen bronz bir küvet, gümüfl kak-
mal› bronz cerrahi set, M.Ö. 2.
bin y›l boyal›lar›, Urartu i¤nele-
ri, obsidyen ok uçlar›, at ko-
flumlar›, adak heykelleri, kan-
diller ile piflmifl toprak heykeller
bulunuyor.

Müze Yöneticisi Ahu Has ‘Pre-
historik Ça¤’dan Selçuklu ‹mparator-

lu¤u’na kadar genifl bir dönemi kapsayan eserlerle,
kesintisiz bir tarihsel süreci sunmay› hedefle-

diklerini ve ülkemizin önde gelen koleksi-
yonerlerinin, daha önce teflhir edilme-
mifl eserlerini izleyiciyle paylaflma fik-
rinden yola ç›karak, sadece akademik
çal›flmalara aç›k olan Halûk Perk Mü-

zesi koleksiyonunu izleyiciyle bulufltur-
ma f›rsat› yaratt›klar›n›’ ifade ediyor.

MÜZE KEYF‹N‹ 
UZATTIK !

Rezan Has Müzesi May›s ay›
boyunca saat 20:00’a kadar aç›k.

Rezan Has Müzesi ve sergileri her
gün saat 9:00-20:00 aras› ziyaret edi-

lebilir.  Müze tüm dünyada Müzeler haftas›
olarak kutlanan 18-24 May›s tarihleri aras›n-

da ise 23:00’a kadar ziyarete aç›k olacak.
Rezan Has Müzesi ile ilgili en güncel
haberleri www.rhm.org.tr’dentakip

edebilir veya ayn› adresten e-bültene
üye olabilirsiniz.

‘NEOL‹T‹K’TEN SELÇUKLU’YA
SESS‹Z TANIKLAR’ SERG‹S‹
DEVAM ED‹YOR...
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“Dünyada art›k beyaz bir sayfa aç›lmas›n› diliyor ve bu çal›fl-
may› Dünya bar›fl› ile kardeflli¤ine ithaf ediyoruz“ diyor, foto¤raf sa-
natç›lar› Gülnur Sözmen ve Caner fienyuva; sözü, yaflanan çok a¤›r
flartlara ra¤men Afganistan’da da ‘hayat›n’ var oldu¤unu anlatan
çarp›c› foto¤raf karelerine b›rak›yorlar…

Savafl ile yaflam aras›na s›k›flm›fl Afgan halk›n›n hayat›ndan ke-
sitler sunan ve yaklafl›k 50 adet büyük boy sanatsal bask› ile sunu-
lan sergi, bir ülkeye iki farkl› bak›fl aç›s›n› yans›t›rken, sanatç›lar›n
Afganistan’da yaflad›klar›n›, zaman ve mekana da tan›kl›k edebilece-
¤iniz bir belgesel niteli¤i tafl›yor.

Sözmen ve fienyuva, umduklar›ndan daha fazlas›n›, sokaktaki
Afgan halk›n›n kameralar›na her gülümseyifllerinde bulmufllar. Ken-
di ifadeleriyle bu sergi; Afgan halk› üzerinden “hepimizin ayn› bütü-
nün parçalar› oldu¤umuzu” hat›rlamam›za ve bar›fl yolunda bir araç.

‘IfiIYAN SABAHLARA
DO⁄RU’
FOTO⁄RAFLARLA 
AFGAN‹STAN HALKI

B‹N YILLAR BOYU
AZ‹Z ‹STANBUL

Rezan Has Müzesi’nin geleneksel olarak düzenle-
di¤i Etem Çal›flkan Hat sergisi 9 Nisan-24 Nisan tarih-
leri aras›nda gerçekleflti. 

‘Bin Y›llar Boyu Aziz ‹stanbul’ adl› sergide usta sa-
natç›n›n zarif eserlerinde, en güzel ‹stanbul fliirlerinin
eflsiz kaligrafik buluflmas› ziyaretçiler ve medya tara-
f›ndan be¤eniyle izlendi. Sergi’yi ziyaret eden gençler
hat sanat›n›n önemli eserlerini görme ve sanatç›y› ta-
n›ma f›rsat›n› da yakalam›fl oldular.

REZAN HAS MÜZES‹
MAYIS 2009 AJANDASI
� ‘Neolitik’ten Selçuklu'ya Sessiz Tan›klar’ 

REZAN HAS MÜZES‹ 
(23 Mart 2009 - 31 Aral›k 2009)

� 28. Grafik Ürünler Sergisi
GMK (Grafikerler Meslek Kuruluflu)
Sergi Salonu C (5 May›s-18 May›s 2009)

� Ifl›yan Sabahlara Do¤ru ‘Afganistan’
Gülnur Sözmen/Caner fienyuva 
Foto¤raf Sergisi
Sergi Salonu C (22 May›s- 31 Temmuz 2009)

� ‘Aynur Taflalan ve 
Emine Pek›fl›k Foto¤raf Sergisi’
KASEV (Kad›köy Sa¤l›k E¤itim Merkezi Vakf›)
Sergi Salonu A (28 Nisan- 4 May›s 2009)

� ‘Ali Raflit Karak›l›ç’ Sergisi
Sergi Salonu A (14 May›s- 30 May›s 2009)

Ziyaret Saatleri:
9:00-20:00 (Her Gün)
9:00-23:00 (18-24 May›s)
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� Haber Elif Eltutan

Sizi biraz tan›yabilir miyiz? Akademik geçmi-
flinizden, kariyerinizden bahseder misiniz?

Ben hukukçuyum. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi mezunuyum. Daha sonra Fransa Grenoble
Üniversitesi’nde doktora yapt›m ve ayn› üniversite-
ye ba¤l› sosyal araflt›rmalar merkezinin diplomas›-
n› ald›m. 

Türkiye’ye döndü¤ümde ilk görevim Çal›flma
Bakanl›¤›’na ba¤l› olan Araflt›rma Enstitüsü idi.

Yak›n ve Ortado¤u Çal›flma Enstitüsü’nde gö-
rev yapt›m. Buras› Uluslararas› Çal›flma Ör-
gütü taraf›ndan Türkiye’de kuruldu. Yaban-
c› hocalar görev yap›yordu ve Türkiye’ye
devredildi. Oradaki görevim oldukça k›sa
sürdü, çünkü ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi’nden asistanl›k teklifi ald›m ve

bir y›l sonra bu üniversiteye geçtim. Bu-
rada 1964 y›l›nda Doçent ve 1971 y›l›nda
Profesörlü¤e yükseltildim. ‹ktisat Fakülte-
si’ne ba¤l› Gazetecilik Yüksekokulu (flimdi

‹letiflim Fakültesi olan) uzun y›llar yönetici-
lik yapt›m. Üniversite idari görevler d›fl›nda
özellikle benim uzmanl›k alan›m olan ifl hu-
kuku ve sosyal güvenlik hukuku konusunda
1962’den günümüze kadar ç›kar›lan yasala-
r›n haz›rl›¤›nda görev ald›m. ‹stanbul Üni-
versitesi’ndeki görevim yafl haddinden do-
lay› emekliye ayr›lma nedeniyle sona erdi.
Akademik çal›flmalar›m› dört y›l boyunca
Galatasaray Üniversitesi’nde sürdürdüm.
1999 y›l›ndan itibaren de Kadir Has Üni-
versitesi’nde devam etmekteyim.
Kadir Has Üniversitesi’nde kaç y›l-
d›r e¤itim vermektesiniz?

Dedi¤im gibi Kadir Has Üniversite-
si’nde 1999 y›l›ndan günümüze kadar e¤i-

tim vermekteyim. 
Peki Kadir Has Üniversitesi’nin

ö¤rencilerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Kadir Has Üniversitesi’nde birçok fakültede ifl hu-

kuku, sosyal politika, idare hukuku gibi dersler verdim.
Bu fakültelerdeki ö¤rencilerimden çok iyi izlenimler
edindim. Ö¤rencilerimin hukuk derslerine karfl› çok il-
gili olduklar›n› gözlemledim. Nitekim bunlardan me-
zun olanlar›n bir k›sm› ile haberleflmelerim devam edi-
yor. Kendilerinin daha flimdiden önemli aflamalar kay-
dettiklerini görmekten mutlu oluyorum.
Kadir Has Üniversitesi’ni gelecek y›llar içeri-
sinde nas›l de¤erlendirirsiniz?

Kadir Has Üniversitesi’nin gelece¤i baflta mütevel-
li heyeti heyeti olmak üzere yöneticilerin belirleyici
esaslara göre biçimlenecektir. Onun için di¤er üniver-
siteler gibi üniversitemizin de gelecekte nas›l bir kim-
lik kazanaca¤›n› flimdiden kestirmek zordur. Ancak flu
kadar›n› söyleyebilirim ki üniversitemizin kurulufl y›lla-
r›na göre flu anda çok ileri bir noktada bulunmaktad›r.
‹leriye yönelik planlar›n›z var m›?

Ben önümüzdeki Temmuz ay›nda yafl›m›n ilerle-
mifl olmas› nedeniyle ayr›lmay› planlam›fl bulunuyo-
rum. Bundan sonra meslek hayat›mda edindi¤im biri-
kimi yaz›l› eserlere dönüfltürmeye planlamaktay›m.
Ayr›ca Uluslararas› Çal›flma Örgütü (ILO) ile Türkiye
Cumhuriyeti aras›ndaki iliflkilerde uzun y›llar görev al-
d›m. Bu alandaki birikimimi de ilgili bakanl›klar›n veya
bilim çevrelerin yarar›na sunmay› düflünmekteyim.
Gençlere ne gibi tavsiyeler verirsiniz?

Gençlere tavsiyem, daima ülke yarar›na birtak›m
ideallere sahip olmalar› ve bunlara ulaflabilmek için
çok çal›flmalar›.
Son olarak eklemek istedi¤iniz bir fleyler var
m›?

Ben çok genç yafllardan beri akademik kariyeri
düflündüm ve bu mesle¤i uzun y›llar yaflama flans›n›
elde ettim. Zaman zaman bu u¤rafl›n yan›nda çeflitli
çevrelerden teklifler ald›m. Buna politika yapmak da
dahildir. Ancak ben akademik mesle¤im d›fl›ndaki hiç-
bir u¤rafla s›cak bakmad›m. Bu tercihimden dolay› da
hiç piflman de¤ilim.

HUKUKLA ‹Ç
‹ÇE B‹R YAfiAM... 

Kadir Has Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyesi ve ayn› 
zamanda deneyimli bir hukukçu olan Prof. Dr. Metin Kutal ile akademik geçmifline,
kariyerine ve hayat›na dair bir röportaj yapt›k.

Kadir Has 
Üniversitesi 
‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler 
Fakültesi 
Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. 
Metin Kutal



MEZUN‹YET
COfiKUSU!

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE...
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Sayg›de¤er konuklar,
Mülki ve yerel yönetimin de¤erli temsilcileri,
Vakf›m›z›n de¤erli baflkan› ve Mütevelli Heyet

Üyelerimiz,
Say›n Rektörümüz ve ö¤retim üyelerimiz,
Sayg›de¤er Velilerimiz,
Sevgili ö¤rencilerimiz,

Bugün, Kadir Has Üniversitesi’nin yeni bir mezuni-
yet töreninde daha birarada olman›n mutlulu¤unu ya-
fl›yoruz.

De¤erli Konuklar›m›z,
Törenimizin yap›ld›¤› bu alanda, yaklafl›k 12 y›l ön-

ce, üniversitemizin kurucusu, merhum Kadir Has Be-
yefendi temel atma töreninde dönemin Cumhurbafl-
kan› Say›n Süleyman Demirel ile Baflbakan› Say›n Me-
sut Y›lmaz’› ve  Selimpafla halk›n› konuk ediyordu.

Üniversitemizin ilk fiziki kuruluflu burada bafllat›ld›.
Merhum Kadir Has, tüm maddi imkanlar›n› seferber
ederek, üniversitenin k›sa sürede bu kampüste faaliye-
te geçmesini hedefledi. Temeller at›ld›, binalar yüksel-

meye bafllad›, dershaneler aç›ld›. Ö¤rencilerimiz, bü-
yük bir flevk ve heyecanla derslerini sürdürüyor, ken-
dilerini gelece¤e haz›rl›yordu. Tabii bu arada Selimpa-
fla halk› da, beldelerinin bir üniversiteye kavuflmufl ol-
mas›n›n mutlulu¤unu yafl›yordu. Kadir Has Üniversi-
tesi, bugün 12. y›l›n› tamamlad›. Bu, üniversiteler tari-
hinde çok uzun olmayan bir zamand›r. Ancak, bizler,
12 y›l boyunca sürekli olarak büyük at›l›m yapma gay-
reti içerisinde olduk. Ça¤dafl üniversitemizi tüm ku-
rumlar›yla hizmete soktuk ve Türk kamuoyunda say-
g›n bir konuma ulaflt›k. 

Zaman, çok h›zl› geçiyor.  Bizler de zaman› en iyi
flekilde kullanabilmek için gayret gösteriyoruz. Bu
gayretlerimiz çerçevesinde Kadir Has Üniversitesi’nin
mükemmele ulaflmas› için tüm imkanlar›m›z› seferber
etmifl bulunuyoruz. Baflar›y› yakalad›kça, mutlu olu-
yor, yeni baflar›lar için tak›m halinde çal›fl›yoruz.

Üniversitemizin kurucusu, merhum Kadir Has Be-
yefendi, böylesine önemli bir hay›r ifline giriflirken,
“Kadir Has Üniversitesi, yapm›fl oldu¤um hay›r ku-
rumlar›n› taçland›racak” demiflti. Gerçekten de öyle
oldu. Kendilerini, 22 Mart 2007 tarihinde kaybettik.
Son nefeslerini vermeden iki saat önce üniversitesiyle
vedalaflmaya gelmiflcesine Cibali Kampusümüzü ziya-
ret etmifl, ö¤rencilerimiz ve hocalar›m›zla çok güzel
birkaç saat geçirmiflti. Kendilerini, bu vesileyle rah-
metle, minnetle, flükranla ve özlemle an›yorum.

Bu arada, yeni düzenlemeyle Selimpafla belde be-
lediyesinin kald›r›lmas› üzerine, Silivri belediyesi s›n›r-
lar›na dahil edilmifl bulunuyoruz. Silivri’nin yeni bele-
diye baflkan› Say›n Özcan Ifl›klar Beyefendi ve Beledi-
ye Meclisi’nin çok de¤erli üyeleriyle kurdu¤umuz ileti-
flim sayesinde yeni at›l›mlara haz›rlan›yoruz. Say›n
Baflkan ve de¤erli meclis üyeleri bundan yaklafl›k 1 ay
kadar önce Üniversitemizi ziyaret ederek, bizlere hem
desteklerini hem de Kadir Has Üniversitesi’ne olan
inançlar›n› gösterdiler.

Bu çerçevede, üniversitemizin Selimpafla kampu-
sünde kurulufl aflamas›nda oldu¤umuz Teknopark’›n
gelifltirilmesi, ülkemize ve özellikle Trakya bölgesinde-
ki sanayi kurulufllar›m›za bilim ve teknik yönünden
destek verebilmemiz için yo¤un bir faaliyetin içerisine
girmifl bulunuyoruz. Bu vesile ile, Silivri Belediyesi’nin
çok de¤erli baflkan› ile Belediye Meclisi’nin sayg›de-
¤er üyelerine huzurlar›n›zda flükranlar›m› sunmak isti-
yorum.

Sevgili Gençler,
Sizler, dört y›ll›k lisans e¤itiminizi tamamlad›n›z.

Bugün, yaflam›n›z›n bir baflka dönemine geçiyorsunuz.
O döneme “ifl hayat›” veya “hayat mücadelesi” denili-

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
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yor. Bu dönem, art›k sorumluluklar›n zirve yapt›¤› bir
dönemdir. K›sacas› bu dönem, hayatta baflar›y› yaka-
lama dönemidir. 

Butik bir üniversiteden mezun oldunuz. Fikir öz-
gürlü¤ünün en sa¤l›kl› flekilde yafland›¤› bir ö¤retim
kurumunda dört güzel y›l›n›z› geçirdiniz. Biliyorum ki,
yeni yaflam›n›zda yüksek bilgi donan›m›n›zla her or-
tamda fark yaratacaks›n›z. Çünkü sizler, Kadir Has
Üniversitesi mezunusunuz, merhum Kadir Has Beye-
fendi’nin ifadeleriyle “beyaz güvercinler”siniz. 

Türkiye’nin, hatta dünyan›n dört bir yan›na uça-
cak, ça¤dafl bilgiyi, baflar›y› ve insan sevgisini tafl›ya-
caks›n›z. Size, “Baht›n›z aç›k olsun” diyorum.

De¤erli  Veliler,
Evlatlar›n›z üniversitemizden mezun oldular. On-

larla ne kadar övünseniz, azd›r. Sizler, evlatlar›n›z› üni-
versite mezunu yapabilmek için, tüm imkanlar›n›z› se-
ferber ettiniz. Gerekti¤inde, yemediniz, yedirdiniz, giy-
mediniz, giydirdiniz. Bu özverinizden dolay›, sizleri
sayg›yla selaml›yorum. 

De¤erli  Rektörümüz ve Sayg›de¤er Hocalar›m›z,
Üniversitemizi k›sa sürede ülkemizin sayg›n yük-

sek ö¤retim kurumlar› aras›na dahil ettiniz. Onunla da
yetinmediniz, Amerika Birleflik Devletleri’nden, Çin ve
Güney Kore’ye kadar pek çok üniversiteyle akademik
iflbirli¤i ve dayan›flma sa¤lad›n›z. Dünyam›z›n hem
do¤u, hem bat› yakas›ndaki sayg›n üniversitelerle aka-
demik düzeyde bafllatm›fl oldu¤unuz bu iflbirli¤i, emi-
nim ki ö¤rencilerimize de global ölçekte çok büyük
donan›mlar sa¤layacakt›r. 

Sayg›de¤er Konuklar›m›z,
Üniversitemizde 2002 y›l›ndan beri rektörlük göre-

vini çok yüksek akademik birikimi ve baflar›l› yöneti-
miyle sürdürmekte olan Say›n Prof. Dr. Yücel Y›lmaz
2010 y›l›n›n fiubat ay›nda görevini kendi arzusuyla ta-
maml›yor. Dolay›s›yla, Say›n Prof. Dr. Y›lmaz, “rektör”
s›fat›yla üniversitemizde son defa mezuniyet törenine
kat›l›yor. 

Rektörümüz, geçti¤imiz sekiz y›l boyunca üniversi-
temizi bugünkü ça¤dafl düzeyine kavuflturdu ve ku-
rumlaflt›rd›. Üniversitemizin yurt d›fl›na aç›lmas›n› sa¤-
lay›p, büyük bir özveriyle çal›fl›p, dünyan›n önde gelen
üniversiteleriyle iliflkilerimizin her geçen gün geliflme-
sini ve güçlenmesini sa¤lad›. Say›n Rektörümüz, yak-
lafl›k 8 ay sonra yöneticilik görevini b›rakacak ama, biz
kendisini b›rakmay› düflünmüyoruz. 

Bundan sonra, uzun y›llar üniversitemiz Mütevelli
Heyetinde görev alarak art›k adeta bir evlad› haline
gelmifl olan Kadir Has Üniversitesi’nin geliflimine kat-
k›da bulunmaya devam edecek. Bu vesile ile, hem
Mütevelli Heyetimiz hem de Kadir Has Ailesi ad›na
Say›n Rektörümüze kalbî teflekkürlerimi sunmak isti-
yorum.

Yeni bir mezuniyet töreninde daha buluflmak dile-
¤iyle hoflça kal›n diyorum.

De¤erli Mütevelli Heyeti Baflkan›m›z,
Say›n Rektörümüz,
Üniversitemiz’in sayg›de¤er mensuplar›, 
Sevgili ö¤rencilerimiz ve k›ymetli velilerimiz,

Kadir Has Üniversitesi’nin de¤erli kurucusu; merhum
Kadir Has’›n en büyük arzusu olan bir üniversite kurma
hayali, büyük zahmetler ve u¤rafllar sonunda 1992 y›l›n-
da Vak›f Üniversitesi kurma teflebbüsü ile gerçekleflti. Va-
k›f Üniversiteleri’nin kurulmas›n›n önünü açan bu tefleb-
büs ile bir ilke daha imza atan Kadir Has “ En Büyük ha-
yalim” dedi¤i Üniversitesini 1997 y›l›nda “beyaz güver-
cinlerim” dedi¤i sizlere emanet etti. 

Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri olarak 2008-2009
ders y›l›nda üniversitemizin 9. dönem mezunlar› olarak
sizleri u¤urlamaktan k›vanç duyuyoruz. 

Okulumuzun kurucusu merhum Kadir Has’›nda be-
lirtti¤i gibi, asl›nda hayat tümü ile yaflad›¤›n›z bir s›nav sü-
recidir. Sizin bu süreçte gerek üniversitemizde kazand›¤›-
n›z mesleki bilgilerle gerekse ald›¤›n›z ve pekifltirdi¤iniz
etik de¤erlerle bundan sonraki yaflam›n›zda da çok bafla-
r›l› olaca¤›n›za bütün kalbimle inan›yorum. 

Kurucumuz Say›n Kadir Has’›n vasiyeti gere¤i; bütün
ça¤dafl olan haklar›, en iyi ö¤retim kadrosu ile hiçbir fe-
dakârl›ktan kaç›nmadan sizlere sunma çabas› içinde ol-
duk ve daima öyle olaca¤›m›zdan emin olman›z› isterim.

Sevgili ö¤renciler…
Üniversite e¤itiminin insan hayat›nda ne kadar

önemli oldu¤unun bilincinde oldu¤unuzu biliyorum. Bu-
rada edindi¤iniz bilgilerin ülkemizin kalk›nmas›nda birer
yap› tafl› olaca¤›na inanc›m sonsuzdur. Ayr›ca flunu bil-

menizi isterim ki, Kadir Has
Üniversitesi, bundan sonra-
ki yaflam›n›zda da gerek
duydu¤unuzda her zaman
yan›n›zda olacakt›r. 

Sevgili Kadir Has’›n en
büyük mutlulu¤u olan; ça¤-
dafl, iyi e¤itimli, ülkesini se-
ven gençler ordusuna (saff›-
na) bir nesil daha yetifltir-
mekten bütün e¤itim kadro-
muzla birlikte son derece
mutluyuz. Son olarak, gele-
cek günlere umutla bakma-
m›z› sa¤layan siz k›ymetli
ö¤rencilerimize Hoflçaka-
l›n,Güle güle gidin ve çok
baflar›l› olun diyorum…

Hepinizi can› gönülden
kutluyorum.

KAD‹R HAS VAKFI
MÜTEVELL‹ HEYET‹ BAfiKANI CAN HAS’IN
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24 DOSYA KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE MEZUN‹YET COfiKUSU

� Haber Püren Büget

Kadir Has Üniversitesi 12. y›l mezunlar›n› 14 Ha-
ziran 2009 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi
Selimpafla Kampüsünde verdi. ‹ki bölümden

oluflan törenin ilk k›sm›nda Fakülte mezunlar›n›n dip-
lomalar› verilirken, ikinci yar›s›nda Meslek Yüksek
Okullar›n›n diplomalar› verildi. Selimpafla Kampü-
sü’nün genifl arazisine kurulan büyük çad›rda yap›lan

törene birçok veli kat›ld›. 
Ö¤renci ‹flleri Daire Baflkanl›¤›’n›n özverili çal›fl-

malar›yla, törende her y›l oldu¤u gibi, belki de Türkiye
üniversitelerinde sadece üniversitemizde yap›lan bir
uygulamayla, mezun olan ö¤rencilere sahnede gerçek
diplomalar› verildi. 

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Y›l-
maz, aç›l›fl konuflmas›n› yapt›¤› her iki törende mezun
ö¤renciler baflar›lar›ndan dolay› tebrik etti ve hayatta
dürüstlük ve do¤ruluktan ödün vermemeleri, sevgi ve
sayg›yla gelecek hayatlar›n› sürdürmelerini ö¤ütledi.
Her geçen y›l daha da büyüyen Kadir Has Üniversite-
si ailesinin tüm mezunlar›yla gurur duydu¤unu sözleri-
ne ekleyen rektörümüzün aç›l›fl konuflmas›ndan sonra,
önce Kadir Has Vakf› Baflkan› Can Has ve ard›ndan
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baflkan› Nuri
Has konuflmalar›n› yaparak mezun ö¤rencilere, k›sa
zaman önce kaybetti¤imiz Kadir Has’›n beyaz güver-
cinlere benzetti¤i ö¤rencilerinin mezuniyetleriyle gu-
rur duyaca¤›n› ve beyaz güvercinlerin yurdun dört bir
yan›na da¤›larak yaflamlar›nda daima baflar›l› olacak-
lar›na inand›klar›n› söylediler. Her iki törene de kat›lan
Mütevelli Heyeti üyeleri, ö¤rencilerimizin ve velilerin
coflku ve sevincini gönülden paylaflt›.

Sabah saatlerinde yap›lan ilk törende aç›l›fl konufl-
malar›n›n ard›ndan, fakültelerin 2008-2009 e¤itim dö-
nemi diploma törenine geçildi. Diploma Töreninde
tüm fakültelerden önce Üniversite Lisans Derecelerin-

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
YEN‹ MEZUNLARINI VERD‹

Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampusü’nde gerçekleflen 
2008 – 2009 Mezuniyet Töreni, güneflli muhteflem bir havan›n eflli¤inde 
12. y›l›m›z› geride b›rakm›fl olman›n gurur ve coflkusunu tafl›yordu.

KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹
YEN‹ MEZUNLARINI VERD‹
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ÜN‹VERS‹TE  L‹SANS DERECELER‹
FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI DERECE
‹kt. ve ‹dari Bilimler Fak. ‹ktisat  S‹BEL ÖZVARDAR 3,93 B‹R‹NC‹
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. GÖKfiEN SEVDE⁄ER 3,93 B‹R‹NC‹
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. RAK‹BE fiENTÜRK 3,92 ‹K‹NC‹
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. MELTEM ÖZ 3,92 ‹K‹NC‹
Fen-Edebiyat Fakültesi ‹statistik ve Bilg. Bilimleri CAN UMUT ‹LER‹ 3,87 ÜÇÜNCÜ
‹kt. ve ‹dari Bilimler Fak. ‹flletme RECEP D‹NÇ EK‹N 3,87 ÜÇÜNCÜ
‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k AL‹ BURAK URGANCIO⁄LU 3,87 ÜÇÜNCÜ

FAKÜLTELER‹N DERECELER‹
FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI DERECE
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. GÖKfiEN SEVDE⁄ER 3,93 B‹R‹NC‹

Amerikan Kültürü ve Ed.› RAK‹BE fiENTÜRK 3,92 ‹K‹NC‹
Amerikan Kültürü ve Ed. MELTEM ÖZ 3,92 ‹K‹NC‹
‹statistik ve Bilg. Bilimleri CAN UMUT ‹LER‹ 3,87 ÜÇÜNCÜ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli¤i CANER SAY‹N 3,68 B‹R‹NC‹
Endüstri  Mühendisli¤i O⁄UZ GÜRLER 3,67 ‹K‹NC‹
Bilgisayar Mühendisli¤i HAM‹T EMRE SAKA 3,66 ÜÇÜNCÜ

‹kt. ve ‹dari Bilimler Fak. ‹ktisat S‹BEL ÖZVARDAR 3,93 B‹R‹NC‹
‹flletme RECEP D‹NÇ EK‹N 3,87 ‹K‹NC‹
‹flletme BURCU ERGUN 3,83 ÜÇÜNCÜ
‹ktisat BURCU KÜÇÜKYILDIRIM 3,83 ÜÇÜNCÜ

‹letiflim Fakültesi Reklamc›l›k AL‹ BURAK URGANCIO⁄LU 3,87 B‹R‹NC‹
Halkla ‹liflkiler ve Tan›t›m GÜLÜM BAfi 3,84 ‹K‹NC‹
‹letiflim Tasar›m› SAL‹H UMUT S‹L‹MAN 3,70 ÜÇÜNCÜ

Hukuk Fakültesi Hukuk YEL‹NA TAYFUR 3,35 B‹R‹NC‹
Hukuk SONER ÖZAY 3,05 ‹K‹NC‹
Hukuk NAZM‹ DOLAY 3,01 ÜÇÜNCÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasar›m› END‹ L‹PE 3,47 B‹R‹NC‹
‹ç Mimarl›k ve Çevre Tas. GÖKÇE DÖNMEZ 3,30 ‹K‹NC‹
Endüstri  Ürünleri Tasar›m› ÇA⁄LAR ÖZSOY 3,28 ÜÇÜNCÜ

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ PROGRAMLARINDA DERECE ALANLAR
MESLEK YO PROGRAM ADI SOYADI DERECE
Teknik Bilimler MYO Bilg. Teknolojisi ve Prog. RAMAZAN ARI 3,79 B‹R‹NC‹

ERKAN KART 3,77 ‹K‹NC‹
MUSTAFA CAN DEM‹RAY 3,43 ÜÇÜNCÜ

Grafik Program› BURAK SARIKAYA 3,94 B‹R‹NC‹
FATMA ‹LER‹ 3,58 ‹K‹NC‹
PIRIL ÇA⁄LAYAN 3,49 ÜÇÜNCÜ

Elektronik Haberleflme Tek. AYTEN KART 3,75 B‹R‹NC‹
MERVE ÇAKMAK 3,4 ‹K‹NC‹
YUNUS BEZ‹KO⁄LU 2,98 ÜÇÜNCÜ

Sosyal Bilimler MYO D›fl Ticaret BAHAR ZÜHRE SARI 3,57 B‹R‹NC‹
TU⁄CAN ALAÇAM 3,4 ‹K‹NC‹
SEBAHATT‹N ENER 3,39 ÜÇÜNCÜ

Emlak ve Emlak Yönetimi ENG‹N KIZILTAfi 3,38 B‹R‹NC‹
TÜRKAN CAN 3,25 ‹K‹NC‹
HAMD‹ BERKE AKSOY 3,02 ÜÇÜNCÜ

Finans SONGÜL YILDIRIM 3,45 B‹R‹NC‹
FATMA SEÇ‹L KIRAN 3,44 ‹K‹NC‹
TU⁄ÇE AYAN 3,27 ÜÇÜNCÜ

Halkla ‹liflkiler ve Rek. PEL‹N GÜRSU 3,83 B‹R‹NC‹
AHMET ER‹M SUYABASMAZ 3,56 ‹K‹NC‹
G‹ZEM ATILGAN 3,54 ÜÇÜNCÜ
S‹BEL GÖKSU 3,54 ÜÇÜNCÜ

Turizm ve Otel ‹fllet. DEN‹Z AL‹ EYVEL 3,47 B‹R‹NC‹
ÖZCAN YEfi‹L 3,18 ‹K‹NC‹
TU⁄ÇE ‹NANÇ 3,12 ÜÇÜNCÜ

Uluslararas› Lojistik FULYA YILMAZ 3,48 B‹R‹NC‹
C‹HAN CÖDEL 3,45 ‹K‹NC‹
MERVE SÜLÜMO⁄LU 3,31 ÜÇÜNCÜ

Bankac›l›k ve Sigortac›l›k M‹REY YAZMACI 3,74 B‹R‹NC‹
TU⁄BA YAVAfiCI 3,55 ‹K‹NC‹
SEZEN GÖKMEN 3,34 ÜÇÜNCÜ

Radyo ve Televizyon Yay. BATUHAN SEFA AYDIN 3,79 B‹R‹NC‹
TURGUT ÇEL‹KKARTAL 3,25 ‹K‹NC‹
TAfiKIN TAfiKIRAN 3,24 ÜÇÜNCÜ

Tasar›m ve Bas›m Yay. ÖZLEM SÖNMEZ 3,19 B‹R‹NC‹
DUYGU ALAGÖZ 3,18 ‹K‹NC‹
IfiIL ÖZNUR KUMAfi 3,13 ÜÇÜNCÜ

FAKÜLTELER‹N BÖLÜMLER‹NDE  DERECE ALANLAR
FAKÜLTE BÖLÜM ADI SOYADI DERECE
Fen-Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Ed. GÖKfiEN SEVDE⁄ER 3,93 B‹R‹NC‹

RAK‹BE fiENTÜRK 3,92 ‹K‹NC‹
MELTEM ÖZ 3,92 ‹K‹NC‹
ÖZLEM TEKE 3,82 ÜÇÜNCÜ

‹statistik ve Bilg. Bilimleri CAN UMUT ‹LER‹ 3,87 B‹R‹NC‹
N‹LAY ARGÜN 3,84 ‹K‹NC‹
SEVAN DERDERYAN 3,45 ÜÇÜNCÜ

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli¤i CANER SAY‹N 3,68 B‹R‹NC‹
HAM‹T EMRE SAKA 3,66 ‹K‹NC‹
YILDIRIM MURAT fi‹MfiEK 3,46 ÜÇÜNCÜ

Elektronik Mühendisli¤i TU⁄RUL ZÜRE 3,25 B‹R‹NC‹
ÇA⁄LAR FINDIKLI 3,07 ‹K‹NC‹
TURGAY TAfiÇI 2,97 ÜÇÜNCÜ

Endüstri Mühendisli¤i O⁄UZ GÜRLER 3,67 B‹R‹NC‹
ÇA⁄LA DO⁄RU 3,65 ‹K‹NC‹
GÖKHAN GÜNGÖR 3,56 ÜÇÜNCÜ

‹kt. ve ‹dari Bilimler Fak. ‹flletme RECEP D‹NÇ EK‹N 3,87 B‹R‹NC‹
BURCU ERGUN 3,83 ‹K‹NC‹
DUYGU ERPAK 3,73 ÜÇÜNCÜ

Uluslararasi ‹liflkiler PINAR ÖZDEM‹R 3,74 B‹R‹NC‹
MUSTAFA CAN TOPAL 3,62 ‹K‹NC‹
ABDULLAH ERDEM DEM‹RTAfi 3,60 ÜÇÜNCÜ

‹ktisat S‹BEL ÖZVARDAR 3,93 B‹R‹NC‹
BURCU KÜÇÜKYILDIRIM 3,83 ‹K‹NC‹
BEYZA URGA 3,68 ÜÇÜNCÜ

Uluslararas› Finans AYL‹N TÜRKER 3,54 B‹R‹NC‹
GÖKHAN fiENAY 3,36 ‹K‹NC‹
EBRU AKKAYA 3,10 ÜÇÜNCÜ

Turizm ‹flletmecili¤i HÜSEY‹N ALPER CESUR 3,50 B‹R‹NC‹
ONUR TÜMER 3,33 ‹K‹NC‹
HAKAN DEDEO⁄LU 2,96 ÜÇÜNCÜ

‹letiflim Fakültesi Halkla ‹liflkiler Tan›t›m GÜLÜM BAfi 3,84 B‹R‹NC‹
V‹L‹ BARfiAH 3,57 ‹K‹NC‹
NALAN GÜRSOY 3,55 ÜÇÜNCÜ

‹letiflim Tasar›m› SAL‹H UMUT  S‹L‹MAN 3,70 B‹R‹NC‹
MERVE ÖZTÜRK 3,41 ‹K‹NC‹
SAN‹  KARAMUSTAFA 3,31 ÜÇÜNCÜ

Reklamc›l›k AL‹ BURAK URGANCIO⁄LU 3,87 B‹R‹NC‹
SEÇ‹L SEZG‹N 3,69 ‹K‹NC‹
S‹NAN AYGEN 3,69 ‹K‹NC‹
SELEN ESK‹B‹NA 3,64 ÜÇÜNCÜ

Radyo Sinema Televizyon BERR‹N  fiAH‹N 3,65 B‹R‹NC‹
AYfiE EV‹N O.SOYKAN 3,64 ‹K‹NC‹
FATMA ORHAN 3,63 ÜÇÜNCÜ

Hukuk Fakültesi Hukuk YEL‹NA TAYFUR 3,35 B‹R‹NC‹
SONER ÖZAY 3,05 ‹K‹NC‹
NAZM‹ DOLAY 3,01 ÜÇÜNCÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi ‹ç Mimarl›k ve Çevre Tas. GÖKÇE DÖNMEZ 3,30 B‹R‹NC‹
ÖZGE DEDEC‹ 3,07 ‹K‹NC‹
KEMAL KORAY S‹LEN 3,05 ÜÇÜNCÜ

Grafik Tasar›m› END‹ L‹PE 3,47 B‹R‹NC‹
GÖKÇEN PINAR GENCER 3,21 ‹K‹NC‹
EMRE VARDAR 2,96 ÜÇÜNCÜ

Endüstri Ürünleri Tasar›m› ÇA⁄LAR ÖZSOY 3,28 B‹R‹NC‹
SA‹T ALEN ABACI 2,85 ‹K‹NC‹
SEDA TUNCER 2,29 ÜÇÜNCÜ

MESLEK YÜKSEK OKULU DERECELER‹
MESLEK YO PROGRAM ADI SOYADI DERECE
TEKN‹K B‹L‹MLER MYO Grafik Program› BURAK SARIKAYA 3,94 B‹R‹NC‹

Bilg. Teknolojisi ve Prog. RAMAZAN ARI 3,79 ‹K‹NC‹
Bilg. Teknolojisi ve Prog. ERKAN KART 3,77 ÜÇÜNCÜ

SOSYAL B‹L‹MLER MYO Halkla ‹liflkiler ve Rek. PEL‹N GÜRSU 3,83 B‹R‹NC‹
Radyo ve Televizyon Yay.› BATUHAN SEFA AYDIN 3,79 ‹K‹NC‹
Bankac›l›k ve Sigortac›l›k M‹REY YAZMACI 3,74 ÜÇÜNCÜ

ÜN‹VERS‹TE  ÖN L‹SANS DERECELER‹
MESLEK YO PROGRAM ADI SOYADI DERECE
TEKN‹K B‹L.MYO Grafik BURAK SARIKAYA 3,94 B‹R‹NC‹
SOSYAL B‹L.MYO Halkla ‹liflkiler ve Rek. PEL‹N GÜRSU 3,83 ‹K‹NC‹
TEKN‹K B‹L.MYO Bilg. Teknolojisi ve Prog. RAMAZAN ARI 3,79 ÜÇÜNCÜ
SOSYAL B‹L.MYO Radyo ve Televizyon Yay. BATUHAN SEFA AYDIN 3,79 ÜÇÜNCÜ
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de ilk üç s›ray› alan ö¤rencilere baflar› beratlar› ve
ödülleri verildi. Dönem mezunu ö¤renciler ad›na dö-
nem birincileri mezuniyet konuflmalar›n› yapt›lar.

‹lk törende fakülteler kurulufl s›ras›na göre, Fen -
Edebiyat Fakültesi baflta, ard›ndan Mühendislik Fakül-
tesi takiben ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi, Hukuk
Fakültesi, ‹letiflim Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakülte-
si olmak üzere tüm ö¤rencilerimiz mezuniyet sevinci-
ni yaflad›lar. 

Fakülte dekanlar›n›n konuflmalar›ndan sonra, de-
receye giren ö¤rencilerimiz ödüllerini Mütevelli Heye-
ti Üyelerinden ald›lar. Fakülte birincileri fakülte mezu-
nu olan arkadafllar› ad›na mezuniyet konuflmalar›n›
yapt›ktan sonra mezun olan ö¤renciler dekanlar› ve
bölüm baflkanlar›n›n elinden diplomalar›n› alarak me-
zuniyet sevincini yaflad›lar. 

Ö¤leden sonra yap›lan ikinci tören de ise Rektör,
Kadir Has Vakf› Baflkan› ve Mütevelli Heyeti Baflka-
n›’n›n konuflmalar›n›n ard›ndan önce Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erol Üçdal ve
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Cengiz Karagöz Yüksek okullar›n›n töreninin
bafllang›c›nda birer konuflma yapt›. Konuflmalar›n ar-
d›ndan, önce Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun
derece giren ö¤rencileri ve ard›ndan Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu’ndan dereceye giren ö¤renciler
ödüllerini mütevelli heyeti üyelerinden ald›lar. Ön Li-
sans dönem birincilerinin mezun arkadafllar›n›n ad›na
yapt›¤› konuflmalar›n ard›ndan Yüksekokul Müdürleri
ile birlikte program baflkanlar› programlar›n kurulufl s›-
ras›na göre ö¤rencilere diplomalar›n› verdiler.

Rektörümüzün liderli¤inde ö¤rencilerin geleneksel
olarak hep birlikte okuduklar› mezuniyet yemini sonra-
s›nda keplerini havaya f›rlatarak mezuniyet coflkusunu
bir kere daha yaflad›lar



Kadir Has
Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
ve 
Kadir Has
Üniversitesi
Yönetim
Kurulu'da 
2009 mezun-
lar›n›n bu
unutulmaz
gecesinde
onlara efllik etti
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Kadir Has Üniversitesi 2009 mezunlar›n› 
Su Ada'da yap›lan muhteflem bir baloyla a¤›rlad›.
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Baloya kat›l›m bu sene çok yo¤undu. 
600 mezun sabah›n ilk ›fl›klar›na kadar durmaks›z›n e¤lendi
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TÜRK‹YE ÜN‹VERS‹TELERARASI 
SATRANÇ fiAMP‹YONU KAD‹R HAS’LI
Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu’nun organizatörlü¤ünde, 8-12 Nisan 2009 tarihleri aras›nda
‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleflen turnuvada Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ö¤rencisi Emre Can Türkiye flampiyonu oldu

Üniversitemizin kurucusu, ülkemizin bü-
yük hamiyetperveri, e¤itime katk› flam-
piyonu merhum Kadir Has’›n aram›z-

dan ayr›l›fl›n›n ikinci y›ldönümü an›s›na, 23
Mart 2009 Pazartesi günü Üniversitemiz spor
salonunda gerçeklefltirilen ‘Satranç Turnuva-
s›’nda, kat›l›m› sa¤layan Eyüp ve Fatih ‹lçe Mil-
li E¤itim Müdürlüklerine ba¤l› 7 liseden toplam
30 ö¤renci yar›flt›. Befl tur zaman diliminde ya-
p›lan yar›flma sonucunda ilk on dereceye giren
ö¤rencilerin ödülleri, Üniversitemizin Rektörü
Prof. Dr. Yücel Y›lmaz taraf›ndan verildi.

Liseli Ö¤renciler, 
Kadir Has Anma
Haftas›nda Yar›flt›

Dereceye Giren Ö¤renciler 
Ad› Soyad› Okulu
Orkun UYANIK Pertevniyal Lisesi 
Berkay AfiIKUZUN Pertevniyal Lisesi 
Gökhan Gaygusuzo¤lu Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
Salih ZEYDAN Çapa Anadolu Ö¤retmen Lisesi 
Elçin MORGÜL Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
Erdo¤an CERAN Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 
Mücait GÖKDUMAN Çapa Anadolu Ö¤retmen Lisesi 
Can ÇELEB‹ Eyüp Anadolu Lisesi 
Murat ILGAZ Rami Atatürk Lisesi 
Cem KASAPO⁄LU Ca¤alo¤lu Anadolu Lisesi 

� Haber Ayfle Özlem Artar

Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu’nun or-
ganizatörlü¤ünde, 8-12 Nisan 2009 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Kültür Üniversitesi ev sahipli-

¤inde 85 üniversiteden toplam 455 ö¤rencinin kat›l›m›
ile yap›lan Türkiye Üniversiteleraras› Satranç Turnu-
vas›’nda Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ö¤rencisi Emre Can, ferdi s›ralamada Türkiye flampi-
yonu oldu. Genel s›ralamada ise Kadir Has Üniversite-
si tak›m› Türkiye dördüncüsü oldu.

Turnuvaya Kat›lan Kadir Has Üniversitesi Satranç Tak›m›
Ad› Soyad› Fakültesi Derecesi
Emre CAN Mühendislik Fakültesi Türkiye flampiyonu
Nora TOKHOSEPYAN ‹letiflim Fakültesi Türkiye 10’uncusu 

Bayanlar kategorisi
Cengiz FIRAT Mühendislik Fakültesi Türkiye 28’incisi 
Nevzat ÖZENM‹fi ‹letiflim Fakültesi Türkiye 33’üncüsü 
Muhammed Mümtaz TOKSAL Hukuk Fakültesi Türkiye 105’incisi 

Kadir Has Üniversitesi,
Ege Üniversitesi
Satranç Birincisi
Kadir Has Üniversitesi, Ege Üniversitesi 
24. Üniversiteleraras› Bahar Kupas› Satranç 
Birincilik Plaketini kazand›

‹zmir’de 25-28 Mart 2009 tarihleri aras›nda
Ege Üniversitesi ev sahipli¤inde 36 üniversit-

eden bayan ve erkek olmak üzere toplam 87
ö¤rencinin kat›l›m› ile gerçeklefltirilen söz
konusu satranç turnuvas›na Kadir Has Üniver-
sitesi’nden kat›lan ö¤renciler genel klasmanda
Birincilik Plaketini kazand›lar.

Ege Üniversitesi Satranç Turnuvas›na 
Kat›lan Kadir Has Üniversitesi Tak›m›
Ad› Soyad› Fakültesi Derecesi
Emre CAN Fen – Edebiyat Fakültesi Birinci
Deniz ARMAN Mühendislik Fakültesi Ondördüncü
F›rat CENG‹Z Mühendislik Fakültesi Onalt›nc›
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Üç oturumdan oluflan Demiryolu Tafl›mac›l›¤›
ve Lojistik Kongresi’nin birinci oturumunda,
‘Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Tafl›nmas›

ve Rayl› Ulafl›m Sistemleri’, ikinci oturumunda ‘Demir-
yolu Tafl›mac›l›¤›n›n Lojistik ve Tafl›mac›l›¤a Etkile-
ri’ve üçüncü oturumunda da ‘Denizyolu ve Demiryolu
Entegrasyonu’ konular› ele al›nd›. 

Kongre, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mü-
dürü Prof. Dr. Erol Üçdal ile Ulaflt›rma Bakanl›¤› da-
n›flman› Prof. Dr. Mustafa Karaflahin’in aç›l›fl konufl-
malar› ile bafllad›. Prof. Dr Üçdal konuflmas›nda, de-
miryolu tafl›mac›l›¤›n›n öneminden bahsederken, üni-
versite, kamu kurumlar› ve sektör iflbirli¤inin önemine
dikkat çekti. Daha sonra Prof. Dr. Mustafa Karaflahin
söz alarak, Ulaflt›rma Bakanl›¤›’n›n demiryolu konu-
sundaki amaçlar›n› ve projelerini anlatt›. 

Oturumun birinci bölümünde, ‘Demiryolu Tafl›ma-
c›l›¤›nda Tehlikeli Maddelerin Tafl›nmas› ve Rayl› Ula-
fl›m Sistemleri’ konusu ele al›nd›. Konuflmac›lardan,3

ö¤retim görevlisi Ömer Faruk Görçün, konu ile ilgili
yasal düzenlemelerin yetersizli¤ini dile getirerek, de-
miryolu tafl›mac›l›¤› ile tehlikeli maddelerin tafl›nmas›-
na iliflkin yasal altyap›n›n acilen güçlendirilmesi gere-
¤ini belirtti. 

Rayder Genel Sekreteri Ahmet Gök ise, yapt›¤› ko-
nuflmada, rayl› ulafl›m sistemlerine olan talep ve arz›
dünya ülkeleri ile karfl›laflt›rmal› olarak anlatarak, de-
miryolu yan sanayinin acilen desteklenmesi ve demir-
yolu yan sanayinde millileflmenin gereklili¤inin alt›n›
çizdi. Oturumda daha sonra söz alan Dr. Muammer
Kantarc› da, rayl› sistemlerin geliflme süreçleri ve yat›-
r›m maliyetlerini anlatarak, h›zla kendi arac›n› ve yolu-
nu üreten bir ülke olmam›z gerekti¤ini ifade etti.

Dr. Muammer Kantarc›’n›n ard›ndan konuflan Ta-
fl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i Baflkan› Ömer
Burhano¤lu ise, demiryolu yan sanayinin geliflmesi ge-
reklili¤inden bahsederek, Türkiye’nin bu konuda yeter-
li altyap› ve donan›ma sahip oldu¤unu vurgulad›.

Oturumda, daha sonra söz alan Demiryolu Tafl›-
mac›lar› Derne¤i Baflkan› Mete T›rman da, tehlikeli
maddelerin tafl›nmas›nda e¤itimli personel yetersizli-
¤inin yaratt›¤› sorunlar› anlatarak, teknik bilgi eksikli¤i
ile ilgili bilgiler sundu. 

Birinci oturumun son konuflmac›s› Demiryolu Ta-
fl›mac›lar› Derne¤i Baflkan Yard›mc›s› Süleyman Ya-
vuz’un, tehlikeli maddelerin tafl›nmas› ile ilgili tarihsel
geliflimi anlatmas›n›n ard›ndan birinci oturum plaket
töreni ile sona erdi. 

‹kinci oturumda ilk olarak söz alan ‹stanbul Üni-
versitesi Ö¤retim Üyesi Doç.Dr Murat Erdal, konufl-
mas›nda, demiryolu tafl›mac›l›¤› ve lojistik ile ilgili
uluslararas› geliflmeler ve küresel e¤ilimler konusuna
de¤indi. Özellikle kombine ve intermodal tafl›mac›l›¤a
iliflkin geliflmelerin demiryolu tafl›mac›l›¤›n›n da gelifl-
mesi gereklili¤ini ön plana ç›karan Erdal, k›sa vadede
yasal altyap›n›n oluflturularak demiryolu tafl›mac›l›¤›-
n›n toplam tafl›mac›l›k içerisindeki pay›n›n art›r›lmas›-
n›n önemini de belirtti.

Oturumun ikinci konuflmac›s› olan ‹stanbul Teknik

LOJ‹ST‹K-DEM‹RYOLU
KONGRES‹
Eksper Tren Limited fiirketi, Tafl›t Araçlar› Yan Sanayicileri Derne¤i, Rayl› Ulafl›m Sistemleri
Derne¤i ile Demiryolu Tafl›mac›lar Derne¤i’nin sponsorlu¤unda ve TCDD ile Ulaflt›rma Bakanl›¤›
himayesinde Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bu y›l birincisi düzenlenen ‘Demiryolu 
Tafl›mac›l›¤› ve Lojistik Kongresi’, kamu kurum ve kurulufllar›n›n yan› s›ra çeflitli meslek 
örgütleri, akademisyenler ve ö¤rencilerin kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 



Üniversitesi emekli ö¤retim üyesi Prof. Dr. ‹nal Seçkin
ise, demiryolu altyap›s›n›n öneminden bahsederek,
demiryolu tafl›mac›l›¤›n›n verimlili¤inin ve kalitesinin
altyap› ile ba¤lant›l› oldu¤unu dile getirdi. 

‹kinci oturumda söz alan Demiryolu Tafl›mac›lar›
Derne¤i’nden fiemsi Ercan da, Avrupa Birli¤i’ndeki
demiryolu tafl›mac›l›¤›na iliflkin geliflmeler ile uygula-
malar› anlatarak, Avrupa Birli¤i’ne üye olma aflama-
s›nda olan Türkiye’de demiryolu tafl›mac›l›¤›na iliflkin
yasal altyap›n›n h›zla oluflturulmas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi. 

Oturumun bir di¤er konuflmac›s› TCDD Harekât
Daire Baflkan› ‹brahim Çelik ise, Devlet Demiryolla-
r›’n›n mevcut durumu ve hedefleri ile ilgili bir sunum
gerçeklefltirerek, TCDD’nin önümüzdeki y›llara iliflkin
projelerinden bahsetti. Çelik, ayr›ca uluslararas› ve
ulusal geliflmelerden örnekler vererek, TCDD’nin bu
geliflmelere daha iyi ayak uydurabilir bir seviyeye gel-
di¤ini ifade etti.

Oturumun son konuflmac›s› olan Ulaflt›rma Bakan›
Dan›flman› Mustafa Karaflahin de, ulaflt›rma sistemi-
mizin ana hatlar›ndan söz ederek, demiryolu tafl›mac›-
l›¤›n›n mevcut durumu ile birlikte gelecekte demiryolu
tafl›mac›l›¤›na iliflkin projeleri ve bu projeler tamam-
land›¤›nda söz konusu olacak durumun k›sa bir harita-
s›n› çizdi. 

Üçüncü ve son oturumda ilk olarak söz alan Prof.
Dr. Necmettin Akten, limanlar›n demiryolu tafl›mac›l›-
¤›n›n geliflmesinde büyük bir öneme sahip oldu¤unu
belirtirken, limanlar›n ve demiryollar›n›n bafllang›ç ve
bitifl noktalar› olarak üzerinde durulmas› gerekti¤inin
önemine de¤indi.

‹kinci konuflmac› olarak söz alan Okan Üniversite-
si Ö¤retim Üyesi ve Lojistik Bölüm Baflkan› Prof. Dr
Mehmet Tanyafl da, kentsel lojistik ile birlikte lojistikte
küresel düzeyde geliflmelerden bahsederek, intermo-
ditenin önemini dile getirdi. Tanyafl, lojistik yönetimin-
de maliyet unsurunun çok önemli oldu¤unu vurgular-

ken, maliyetleri azaltman›n yollar›n›n sürekli aranmas›
gerekti¤inin alt›n› çizdi. 

Oturumun üçüncü konuflmac›s› Roder Genel Mü-
dür Yard›mc›s› ‹brahim Birgül ise, intermodal ve kom-
bine tafl›mac›l›¤›n öneminden bahsederek, Türkiye’de
intermodal tafl›mac›l›k projesinin uzun zaman önce
hayata geçirildi¤ini söyledi ve buna örnek olarak Tür-
kiye’den ‹talya’ya Ro-Ro gemileri ile araçlar›n tafl›nd›-
¤›n› ve ard›ndan Ro-La trenleri ile Avusturya’y› kat et-
tiklerini anlatan Birgül, söz konusu projenin Avrupa
Birli¤i’nde birincilik ald›¤›n› da  belirtti. 

Oturumun son konuflmac›s› Balnak CEO’su ve
UT‹KAD Baflkan› Kosta Sandalc› da, demiryolu tafl›-
mac›l›¤›n›n önemini anlat›rken uluslararas› projelerden
bahsetti ve bu projelerin Türkiye’nin önünü açmadaki
etkisini dile getirdi. Kongre, Sandalc›’n›n konuflmas› ile
sona erdi.  
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� Haber Ayfle Özlem Artar

Dünyan›n say›l› terör uzmanlar› aras›nda yer
alan Potomac Siyasal Çal›flmalar Enstitüsü Te-
rör Çal›flmalar› Uluslararas› Merkezi Baflkan›

Prof. Yonah Alexander ve RAND Corporation’da da-
n›flman olarak görev yapan Brian Jenkins terörü tart›fl-
t›lar.

Terörizm konferans›, genel anlamda terörizmin
kavramsal aç›l›m›na, de¤iflik ilkelerle terörizme, terö-
riste bak›fl aç›s›na, terörizmin medya ile iliflkisine, terö-
rizmin siyasi ve hukuki ba¤lamdaki aç›l›mlar›na yer ve-
ren bir konferans oldu.

Konferans›n hem kat›l›mc›lar›, hem de izleyicileri,
sunulan bildirileri içeriksel olarak çok doyurucu bul-
duklar›n› ve terörizm alan›ndaki bilinmeyenlere cevap
niteli¤i tafl›yan tart›flmalar›n da yap›ld›¤›n› belirttiler. 

Konferans›n iki ünlü ve çok önemli ana konuflma-
c›s› vard›. Bunlardan ilki Prof. Yonah Alexander’d›. Yo-
nah Alexander, terör ortam›nda iki önemli açmaz›n
var olabilece¤ini, hükümetlerin hem kendi stabilitesini
korumas›, hem de vatandafllar›n› terör tehdidinden ko-
ruyacak birtak›m önlemler almas› gerekti¤ini ifade et-
ti. Ama denklemin öbür taraf›nda da insan haklar› ol-
du¤unu, yani hükümetlerin bazen terör ad›na önlem
al›yoruz diyerek temel hak ve özgürlüklerde k›s›tlama-
ya gittiklerini ve burada da denklemin hangi taraf›n›n

a¤›r bast›¤›n›n önemli bir soru oldu¤unu söyleyen Ale-
xander, terörizm sorununda en önemli çözümün ‘e¤i-
tim’ oldu¤unu vurgulad›. 

Terörizm konferans›n›n bir di¤er önemli konu¤u
Brian Jenkins ise, terörizmle yeni iletiflim teknolojileri-
nin ba¤lant›s›na de¤indi. Özellikle günümüzde terörist-
lerin iletiflimde çok sofistike teknolojileri kulland›¤›n›
belirten Jenkins, terörizmle ilgili trendler hakk›nda bil-
gi verdi: 

“Eskiden savafl, organize suçlar ve terörizm, birbir-
lerinden oldukça keskin s›n›rlarla ayr›lmakta idi. Ama
bugün bunlar aras›ndaki s›n›rlar gittikçe daha belirsiz
oldu. Yani terörist ya da teröristler, yapt›klar› aktivite-
lerle kendi kendilerini finanse edebiliyorlar. Dolay›s›y-
la art›k bir terörist, ayn› zamanda organize suçlu da
olabilmektedir.”

Prof. Dr. Yonah Alexander
ABD’de bulunan Potomac Siyasal Çal›flmalar Ens-

titüsü k›demli üyesi ve enstitünün Terör Çal›flmalar›
Uluslararas› Merkezi’nin baflkan›d›r. Ayn› zamanda
New York State Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bö-
lümü’nde Profesör ve üniversitenin Uluslararas› Terör
Çal›flmalar› Enstitüsü’nün müdürüdür. Buna ek olarak,
George Washington Üniversitesi Terörizm Çal›flmala-
r› Program›’n›n eski bir yöneticisi olan Prof. Alexander,
flu anda Üniversiteleraras› Terörizm Çal›flmalar›’n›n

Kadir Has Üniversitesi ‹letiflim Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Banu Baybars Hawks 
taraf›ndan düzenlenen ‘Bask› Alt›nda Toplumlar: Terörizm Ça¤›nda Medya, Hükümet, Siyaset
ve Vatandafll›k Haklar›’ adl› konferans, 28–30 Nisan 2009 tarihleri aras›nda gerçekleflti.

TERÖR UZMANLARI
KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDE
TERÖR‹ZM‹ TARTIfiTI



(dünya çap›nda bu alanda çal›flan kurulufllar›n birlefli-
mi) da yöneticili¤ini yapmaktad›r.

Profesör Alexander, Az›nl›klar ve Grup Haklar›
Uluslararas› Journal› (International Journal on Minori-
ties and Group Rights), Terörizm Uluslararas› Journa-
l› (Terrorism: An International Journal ve Siyasal ‹leti-
flim ve ‹kna Uluslararas› Journal) n›n da kurucusu ve
bafl editörüdür. Uluslararas› iliflkiler ve terörizm alan›n-
da 90’dan fazla kitab› vard›r.

Bafll›ca araflt›rma konular›, uluslararas› terörizm,
terörle mücadele stratejileri, çeflitli ülkelerin terörle
mücadele yöntemleri ve siyasal, hukuk ba¤lam›nda
al›nan tedbirler, siberterörizm, süperterörizm, biyolojik
ve nükleer silahlar, bir psikolojik savaflt›r. Alexander’›n
en önemli çal›flma konular›ndan biri, Türkiye’deki te-
rörizmdir ve bu ba¤lamda yapt›¤› PKK ve ASALA te-
rör örgütleri ile ilgili incelemeler özellikle dikkat çekici-
dir. 

Konferansa konuk ana konuflmac› olarak davet
edilmesinin en büyük nedenlerinden biri de, kendisinin
alan›nda en önemli uzmanlardan biri olmas› yan›nda,
Türkiye’deki terörizm gerçe¤ini, verdi¤i dersler ve
yapt›¤› konuflmalarla dünyaya duyurmas›d›r.

Brian Michael Jenkins
1942 y›l›nda Chicago’da do¤du. Terörizm ve ulafl›m güvenli¤i ko-

nusunda uzman olan Jenkins, 40 y›la yak›n bir zamand›r yapt›¤› ana-
lizlerin yan› s›ra, hükümetlere, özel kurulufllara ve uluslararas› örgüt-
lere terörizm konusunda dan›flmanl›k yapmaktad›r. Jenkins, askerlik
hizmetine 19 yafl›ndayken bafllam›fl, Dominik Cumhuriyeti 7. Özel Kuv-
vetler Birli¤i’nde ve Vietnam 5. Özel Kuvvetler Birli¤i’nde görev al-
m›flt›r.

Brian Jenkins, terörizmle ilgili bilinmeyenlere ›fl›k tuttu¤u Un-
conqurable Nation (2006) ve Will Terrorist Go Nuclear? (2008) kitap-
lar›n›n da yazar›d›r.

Jenkins, flu anda RAND Anonim fiirketi ve Mineta Ulafl›m Ensti-
tüsü Ulafl›m Güvenli¤i Merkezi’nde Bafl Dan›flman olarak görev yap-
maktad›r. 1996-1997 y›llar›nda Beyaz Saray Güvenlik Komisyonu’na,
2000 y›l›nda ise Terörizm Ulusal Komisyonu’na hizmet etmifl bulunan
Jenkins, hükümetin Enerji, Nükleer Regülasyon, Savunma Birimleri
içinde de çal›flm›flt›r.

SARIKAMIfi

33KONFERANS

� Haber Elif El Tutan

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü Fener Salonu’nda 11 Mart
2009 günü Prof. Dr. Bingür Sönmez ve Sar›kam›fl filminin ya-

p›mc›s› Özhan Eren’in kat›l›m›yla Sar›kam›fl Konferans› gerçeklefltiril-
di. Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’›n da kat›l›m›yla gerçekleflen konferans-
ta duygusal anlar yafland› ve Türk tarihinde yaflanm›fl zorluklar bir
kez daha hat›rland›. Yaklafl›k iki saat süren konferans, Sar›kam›fl film
gösterimi ile kat›l›mc›lar›n ilgisini çekti.

Özhan Eren ve Hissettikleri
Sar›kam›fl’›n ayr›nt›lar›yla konufluldu¤u Sar›kam›fl Konferan-

s›’n›n aç›l›fl konuflmac›s› filmin yap›mc›s› olan Özhan Eren’di. Filmin
yap›m aflamas›ndan, yaflad›klar›ndan ve hissetti¤i milli duygulardan
bahseden Eren, “Sar›kam›fl, ülkemiz yak›n tarihinin ac› ve trajedilerin
yafland›¤› 1870’li y›llardan Cumhuriyet ilan›na kadar geçen sürenin
tam ortas›nda yaflanm›fl gerçek bir hikayedir” dedi.

“Bilinmeyen Ol”
Özhan Eren, film ve hayat›ndaki kesitleri anlat›p sorular› cevap-

lad›¤› s›rada, gençlere güzel tavsiyelerde de bulundu. Eren, “Büyük-
lerimiz, ‘Bilinmeyen ol’ derdi. E¤er bir fley pazarlamak istiyorsan›z
marka olmal›s›n›z. Ben Sar›kam›fl filmi ile büyük bir ad›m att›¤›m›z›
düflünüyorum” dedi. 

Yeni Projesi ‘Çanakkale’
Gazete ve TV reklam› almadan 1 milyon seyirci yapan Sar›kam›fl

filmi ile dikkat çeken Özhan Eren, yeni projesi olan Çanakkale filmi
için çal›flmalara bafllad›¤›ndan da söz etti. Özhan Eren, “Çanakkale
filminin uluslararas› bir film olmas› için çal›fl›yorum” dedi.

Hofl Sohbeti ile Prof. Dr. Bingür Sönmez
Sar›kam›fl eserinin yazar›, ayn› zamanda Memorial Hastane-

si’nin Kalp Damar Cerrah› Prof. Dr. Bingür Sönmez ise, Sar›kam›fl’›n
ayd›nlanmas›yla alakal› çal›flmalar›ndan dolay› samimi sohbetiyle
konferansta yer ald› ve sorular› cevaplad›. Sar›kam›fl eseri, Sar›kam›fl
Dayan›flma Grubu’nun kurulufl haz›rl›klar›n› yürüttü¤ü Sar›kam›fl mü-
zesi için derlenen arflivlerden yararlanarak oluflturuldu. Kitab›n geli-
ri de Sar›kam›fl’ta aç›lacak müzeye ba¤›fllanmak üzere Sar›kam›fl Da-
yan›flma Grubu’na b›rak›ld›.



Kadir Has Üniversite’sinde yap›lan konferansa,
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel
Y›lmaz, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekan› ve ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› Baflkan› Prof. Dr.
Haluk Kabaalio¤lu, Litvanya Cumhuriyeti Ankara Bü-
yükelçisi Darius Pranckevicius, Litvanya Cumhuriyeti
Büyükelçili¤i 1. Müsteflar› Dr. Jolanda Kriskovieciene,
Sivil Toplum ve Demokratikleflme Bölümü Yöneticisi
ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Karolina
Hansson, Litvanya Vilnius Üniversitesi Ekonomi Bölü-
mü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Austryte Rasteniene,
Uluslararas› ‹liflkiler AB Araflt›rma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. U¤ur Özgöker, G‹YAD Yö-
netim Kurulu Baflkan› P›nar Eczac›bafl›, ‹stanbul Eko-
nomi Dan›flmanl›k (EDAM) Baflkan› Sinan Ülgen, Lit-
vanya ‹fl Konseyi Baflkan› Prof. Dr. Gürsel Öngören,
Tr-Plus Centre for Turkey in Europa Kurucusu ve Ya-
z› ‹flleri Müdürü Zeynep Gö¤üfl kat›ld›. 

‘Küresel Krizin Yeni AB Üyelerine Etkisi; Litvan-
ya’n›n Deneyimi ve Türkiye’ konulu konferans›n aç›l›fl
konuflmas› Litvanya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi
Darius Pranckevicius taraf›ndan yap›ld›.  

Daha sonra söz alan G‹YAD Yönetim Kurulu Bafl-
kan› P›nar Eczac›bafl›, gerçeklefltirdikleri bu konferans-
la iki ülke genç ifl adamlar›n›n aras›nda iletiflimi art›r-
may› amaçlad›klar›n› ve tecrübelerini paylaflmak iste-
diklerini söyleyerek, bu proje için Litvanya Sosyal De-
mokratik Gençlik Birli¤i’nin partner olarak seçtiklerini
belirtti. Litvanya’y› seçmelerindeki en büyük sebepler-
den birinin çok genç bir nüfusa sahip olmalar› olarak
belirten Eczac›bafl›, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecin-
de önünde 10–15 y›l oldu¤unu, bu seneler içinde di¤er
ülke gençlerine Türkiye’nin iyi tan›t›lmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Yaflanan ekonomik krizin etkilerine de¤inen
Eczac›bafl›, “IMF’nin yan› s›ra, AB çapas›n› da ihmal
etmememiz ve gereken ekonomik reformlar› en k›sa
zamanda uygulamaya geçirmemiz laz›m. Biz bunu is-
tikrarl› olarak desteklemeye devam edece¤iz” dedi.
Do¤u ve Güneydo¤u Avrupa’da sürekli ve kal›c› bar›-
fl›n sa¤lanmas› için ekonomik iliflkilerin güçlenmesi ve
özellikle genç ifl adamlar›n›n bu süreçte kilit rol oyna-
d›¤› düflüncesinden hareket ettiklerini belirten Eczac›-
bafl›, bu iliflkileri gelifltirme aflamas›nda sivil toplum ku-
rulufllar› ve üniversitelerle iflbirli¤i yap›ld›¤›n› dile getir-
di. 

Daha sonra söz alan Vilnius Üniversitesi Ekonomi
Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Austryte Rasteniene,
proje kapsam›nda Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde
güçlü ve hasta yönler oldu¤una de¤indi. Bu yönlerin
üç bölüm alt›nda incelenmesi gerekti¤ini söyleyen
Rasteniene, mali deste¤in önemli oldu¤unu söyledi.
‹flgücünde hareket serbestli¤inin sa¤lanmas› ile olum-
lu geliflmeler oldu¤unu belirten Rasteniene, ekonomik
krizle durgunlaflma meydana geldi¤ini savundu. Ras-
teniene, nükleer santrallerin 2009 y›l›nda kapat›lacak
olmas›n›n Litvanya ekonomisini etkileyece¤ini belirte-
rek, kredilerin artmas›na, güvenin azalmas›na ve deve-
lüasyonun artmas›na karfl› devletlerin önlem almas›
gerekti¤ini söyledi. 

Krizin etkilerinin yo¤un hissedildi¤i bugünlerde,
Türkiye ile Litvanya’n›n iflbirli¤i yapmas› gerekti¤ini
söyleyen Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçili¤i 1. Müs-
teflar› Dr. Jolanda Kriskovieciene, faizlerin yükselme-
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Genç Yönetici ve ‹fl Adamlar› Derne¤i (G‹YAD), Litvanya Genç ‹fl Adamlar› Derne¤i
ile birlikte Avrupa Birli¤i’nin deste¤i ile Avrupa Birli¤i ve Türkiye Aras›ndaki Sivil
Toplum Diyalo¤u’nun gelifltirmesi amac›yla bir konferans düzenledi.

KÜRESEL KR‹Z‹N
YEN‹ AB ÜYELER‹NE ETK‹S‹:
L‹TVANYA’NIN DENEY‹M‹
VE TÜRK‹YE



sinin, iflas eden bankalar›n, AB’nin büyümesindeki ya-
vafllaman›n kendilerini de etkiledi¤ini aktard›. Ekono-
mik krizle tasarruflar›n artt›¤›n›, ifl yerlerinin cirosunun
düfltü¤ünü, ihracat›n azald›¤›n› belirten Kriskovieciene,
bu yaflananlar›n etkisinin daha sonra ortaya ç›kaca¤›n›
ve Litvanya’n›n bundan etkilenmeye bafllad›¤›n› ifade
etti. Büyük flirketlere teflviklerin verilmesi gerekti¤ini
aktaran Kriskovieciene, Türkiye ve Litvanya aras›nda-
ki ticaretin azald›¤›n› söyledi. Turizm sektörüne biraz
daha a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ini belirterek, iki ülke
aras›ndaki turist say›lar›n›n 2007’ye göre 2008’de azal-
d›¤›n› ifade etti. Kriskovieciene, zor günlerin atlat›lma-
s›ndan sonra iki ülke aras›nda yat›r›mlar›n devam et-
mesinin önemli oldu¤unu ve önceli¤in turizm ve inflat
sektörüne verilmesinin faydal› olaca¤›n› belirtti. 

EDAM Baflkan› Sinan Ülgen, Türkiye’nin ve Lit-
vanya’n›n AB üyelik sürecini güvenlik aç›s›ndan de-
¤erlendirerek, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde hal-
k›n deste¤inin giderek azald›¤›n›n alt›n› çizdi. Bu konu-
da Litvanya’da ilk günden beri toplumsal bir bütünlük
oldu¤unu aktaran Ülgen, Türkiye’de bu sürecin farkl›
iflledi¤ini belirtti. ‹nsanlar›n her zaman kafas›nda “AB
bizi üyeli¤e kabul edecek mi?” sorusuna yan›t arad›¤›-
n› söyleyen Ülgen, bu süreç sonunda AB’ye girilece¤i-
ni savundu. Litvanya ile Türkiye aras›ndaki bürokrasi
farkl›l›klar›na da vurgu yapan Ülgen, Türkiye’nin baz›
bürokratik sorunlar› aflmas› gerekti¤ini belirtti. Ülgen,
mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, AB’nin
Türkiye’den baflka çaresinin olmad›¤›n› söyledi. 

Litvanya denince akl›na karda açan bir kardelen
çiçe¤inin geldi¤ini söyleyen Litvanya ‹fl Konseyi Bafl-
kan› Prof. Dr. Gürsel Öngören, Litvanya’dan gelen tu-
rist say›s›n›n, Türkiye’den Litvanya’ya giden turist sa-
y›s›ndan fazla oldu¤unu söyledi. Türkiye’nin 1960’l›
y›llardan bu yana AB’ye girmeye çal›flt›¤›n› söyleyen
Öngören, Litvanya’n›n bu sürece 1990’l› y›llarda bafl-
lad›¤›n› ve üyeli¤e çok yak›n oldu¤una vurgu yapt›.
Litvanya ile iliflkilerin her yönden gelifltirilmesi gerek-
ti¤ini belirten Öngören, bu iliflkilerin AB’ye üyelik süre-
cinde Türkiye için çok faydal› olaca¤›n› belirtti. 

Kriz ortam›nda AB’nin genifllemeye mecali olma-
d›¤›na de¤inen Tr-Plus Centre for Turkey in Europa
Kurucusu ve Yaz› ‹flleri Müdürü Zeynep Gö¤üfl, Avru-
pa ve Amerika’n›n farkl› otomobillerde h›zla yol ald›¤›-
n›, ancak farkl› trafik kurallar›na uyduklar› için her an
kaza yapabileceklerini söyledi. Türkiye’nin AB’ye üye-
lik sürecini üç ülke üzerinden de¤erlendiren Gö¤üfl,
Hollanda’n›n Türkiye’ye destek verdi¤ini, bunun yan›
s›ra Avusturya ve Almanya’n›n bu sürece katk› sa¤la-
mad›¤›n› aktard›. AB tart›flmalar›n›n kad›n üzerinden
yap›ld›¤›n› ifade eden Gö¤üfl, Türkiye’nin tan›t›m›n›n
bu konularda iyi yap›lmas› gerekti¤ini ve kamuoyu
oluflturulmas› gerekti¤ini söyledi.

Panel sonras› bir de¤erlendirme yapan Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› ve ‹ktisadi Kal-
k›nma Vakf› Baflkan› Haluk Kabaalio¤lu, Türkiye’nin
“AB da¤›l›yor. Siz kendi birli¤inizi kurun” gibi bir tart›fl-
maya çekildi¤inin alt›n› çizerek, K›br›s sorununa de¤in-

di. Kabaalio¤lu, “Kopenhag Kriterleri’ne uygun olma-
yan K›br›s Rum Kesimi’nin üyeli¤e al›nmas› ve bize
K›br›s meselesini halledin denilmesi, iyi niyetli bir yak-
lafl›m de¤ildir. Türkiye bir fleyler yapmak zorunda.
Müzakerelerin kesilmesini kimse öneremez. Türkiye
Avrupa’n›n 6., dünyan›n 17. büyük ekonomisi. Bizi
kaybetmek istemeyecekler. Bu üyelik gerçekleflecek-
tir. Bu üyelikle birlikte Türkiye’nin Ortado¤u’daki a¤›r-
l›¤› artacakt›r” dedi

Konuflmalar›n sonras›nda G‹YAD Baflkan› P›nar
Eczac›bafl› taraf›ndan kat›l›mc›lara birer plaket verildi
ve konferans, düzenlenen kokteyl ile son buldu. 
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G‹YAD Baflkan› 
P›nar Eczac›bafl›

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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� Haber Deniz Y›ld›z

Kendinizden ve kariyerinizden bahseder misi-
niz

Ailemde üçüncü kuflak gazeteci say›l›r›m. Büyük
amcam›z 1903’te Gaziantep’te Güneydo¤u’nun ilk
Türkçe gazetesi olan Mecla-i Muarif’i ç›karm›fl. Ondan
önce orada sadece Ermenice yay›nlar varm›fl. Babam
da gazeteci olmufl. Gazetecilik ve sosyal iletiflim e¤iti-
mi ald›m. Bu mesle¤e seçerek girdim. 

Kariyer plan›m› televizyoncu olmak üzerine kur-
mufltum, ama sadece TRT’nin oldu¤u tek kanall› Tür-
kiye’de bu mümkün olmad›. Yaz›l› bas›n›n her kade-
mesinde çal›flt›m. ‹stihbarat, d›fl haberler, ekonomi
muhabirli¤inden tutun da sayfa editörlü¤üne, yurt d›fl›
temsilcili¤ine kadar... Sonra köfle yaz›s›na s›ra geldi.
Merdivenin her basama¤›na basarak t›rmanm›fl ol-
mak, ikincisi de bir alanda uzmanlaflm›fl olmak iyi bir
fley. Avrupa Birli¤i konusunda uzmanlaflt›m ve bunun
çok yarar›n› gördüm. Gazetecilikte en önemli mesele,
sabretmek ve dayanmak. Ama yine de Türkiye koflul-
lar›nda zor bir meslek. 

‹letiflimcili¤e gelince, bu yeni bir meslek, ama so-
nuçta bir ‘meslek’. Bu branfl› okuyanlar›n bunun bilin-
cinde olmalar› ve mesleklerine sahip ç›kmalar›n› iste-
rim. Günümüzde hala iletiflim herkesin yapabilece¤i
bir ifl san›l›yor. Bunun böyle olmad›¤›n› genç kuflaklar
ispatlayacaklar. Bunun için halkla iliflkilerin literatürü-
nü iyi okumak, araflt›rmalar› takip etmek, iletiflim sek-
töründe dünyada olup biteni izlemeniz gerekiyor. ‹leti-
flim, genifl bir alan; içinde medya da var, araflt›rma da,
halkla iliflkiler de. Her durumda iletiflimin planlama ve
strateji boyutunu ihmal etmemekte fayda var.   
Kadir Has Üniversitesi hakk›ndaki düflüncele-

riniz nelerdir?
Ça¤dafl bir üniversitenin tarihi bir mekanda oluflu,

hofl bir tezat oluflturuyor. Ö¤renciler olarak flehrin için-
de olman›z›n da k›ymetini bilin. Üniversitenizin kuru-
cusundan kaynaklanan bir felsefesi var. Kadir Has’›n
sadece ifl hayat›n› de¤il, sivil toplumu da kapsayan gi-
riflimcilik ruhunun okulunuzda okuyan genç bireylere
de aktar›laca¤›na inan›yorum.  
Günümüz üniversite ö¤rencileri hakk›nda neler
düflünüyorsunuz?

Ö¤renciler her sene farkl› donan›mlarla geliyor. Bu
sizin beslendi¤iniz ortamla, de¤iflen kodlarla da ilgili.
‹ki y›l önce Recep ‹vedik yoktu mesela! Telefon dinle-
meleri de bu derece yayg›n de¤ildi... Türkiye’de gün-
dem ve her fley çok h›zl› gelifliyor ve bu gençlerin alg›-
lama sistemlerini etkiliyor. Genelleme yapmak kolay
de¤ilse de ö¤rencilerin sivil toplum kurulufllar›yla ilgi-
sinin daha fazla olmas›n›, daha fazla gazete okumalar›-
n›, daha fazla tarih bilincine sahip olmalar›n› isterdim. 
Okulumuzda ‘Küresel Kriz Ortam›nda Türki-
ye’nin AB Üyelik Süreci ve Litvanya Deneyimi’
adl› konferansa kat›ld›n›z, konferans›n içeri-
¤inden ve etkinlikten memnun kald›n›z m›?

Okulunuzun özelliklerinden biri de, bu tür etkinlik-
lere s›k s›k yer vermesi. Üniversitelerin kendi d›fl›nda-
ki kurum ve kurulufllarla, özel sektörle iflbirli¤i yapma-
s›n› yararl› buluyorum. Etkinli¤i ve içeri¤ini yararl› bul-
dum. 
Konferans konusu hakk›ndaki düflünceleriniz
nelerdir?

Küresel krizden Litvanya’n›n nas›l etkilendi¤ini ö¤-
renmek ilginçti. AB’nin sadece Almanya, Fransa, ‹ngil-
tere gibi büyüklerden ibaret olmad›¤›n›, küçük üye ül-
kelerle de iflbirli¤i yapman›n önemli oldu¤una inan›yo-
rum. Sonuçta onlar da büyüklerle ayn› derecede söz
sahibi ve Türkiye’nin üyeli¤i için verecek eflit a¤›rl›kta
oylar› var. Türkiye’nin AB üyelik süreci krizden etkilen-
di, çünkü AB kendi derdiyle u¤rafl›yor, AB ajandas›n-
da Türkiye ön s›rada gelmiyor art›k. Bundan sonras›
daha çok bizim kendi içimizi nas›l toparlayaca¤›m›zla
ilgili. Öte yandan AB uyum süreci, müzakerelerde aç›-
lan bafll›klarla devam ediyor, yasalar›m›z AB yasalar›-
na uyduruluyor. Örne¤in ödedi¤imiz vergilerimizin
oranlar› bile bu yüzden de¤ifliyor. Bu uyum süreci bir
Ulusal Program dahilinde sürerken ve tüm sektörleri
etkilerken “AB mi kald›?” diye bakanlar› anlamak
mümkün de¤il.

Zeynep Gö¤üfl kimdir?
Hür Brüksel Üniversitesi Gazetecilik ve Sosyal ‹letiflim Bölümü'nden

mezun olan Gö¤üfl, gazetecili¤e TRT'de mütercim muhabir olarak bafllad›.
TRT D›fl Yay›nlarda Frans›zca Servisi fiefli¤i yapt›, TRT ve Akdeniz Haber
Ajans› Brüksel temsilcili¤ini üstlendi; Avrupa Birli¤i ve NATO'yu izledi. Mil-
liyet, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde çal›flt›. Hürriyet gazetesinin ekono-
mi servisini yönetti. Gö¤üfl, televizyonda program yapman›n yan› s›ra, çe-
flitli üniversitelerde ‘Küreselleflme ve Dünya Meseleleri’ konulu ders verdi.
Gö¤üfl, 2002 y›l›nda ZEGO ‹letiflim Stratejileri Merkezi'ni kurdu.

Kitaplar›: • Televizyon Meslekleri • Bir Avrupa Rüyas› • Devekuflunun
Kredi Kart› • Kad›nlar Olmadan Asla • O¤luma Avrupa Mektuplar›

36 RÖPORTAJ

GAZETEC‹ VE AB UZMANI 
ZEYNEP GÖ⁄Üfi ‹LE KEY‹FL‹ B‹R
SOHBET GERÇEKLEfiT‹RD‹K
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� Haber Sinem Demir

Tiyatro çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?
2008’de çok önemli ve birbirinden baflar›l› oldu¤u-

na inand›¤›m üç oyun yönettim. ‘The Father’, ‘Oxy-
gen’, ‘Temptation’. Oyunlar›mdan birinde Irakl› bir
oyun yazar›n›n oyununu gözler önüne serdim. Zira bu
yaz› hakk›nda New York Times gazetesinde övgüyle
bahsedildi. ‹ki okulda çal›flt›m. Son alt› y›ld›r Eugene
Long College The New School’da ö¤retim görevlisi
olarak çal›fl›yorum. 
The New School'un özellikleri neler? Burada
e¤itim gören ö¤renciler ne derecede baflar›l›
oluyorlar?

Okul çok ciddi ve politik bir okul. Amerika’n›n sol
çizgisinde yer alan okulun kurulufl amac› da budur.
Okuldaki e¤itim oldukça pahal›d›r, fakat e¤itimi de tar-
t›fl›lmayacak kadar iyidir. Ö¤renciler, dört y›l boyunca
çok ciddi bir e¤itim sürecinden geçmektedirler. Bu
e¤itimden sonra da hemen ifl bulmak çok zor. Hemen
oyunculuk yapmaya bafllam›yorlar. Gerçek anlamda
oyuncu olmak isteyen ö¤rencilerden ço¤u Yüksek Li-
sans programlar›na devam ediyor. E¤itim süreci içeri-
sinde okul onlara her türlü olana¤› sa¤l›yor, ö¤renciler
prodüksiyon flirketlerinde çal›flma olana¤› buluyorlar.
Yurtd›fl›nda insanlar tiyatroya ilgi gösteriyor-
lar m›? Oyunlar›n›z be¤eniyle izleniyor mu?

Evet. Çünkü ortaya konulan çok büyük bir emek
var. Orada tiyatro alan›nda çok büyük bir rekabet var.
Bu yüzden çok fazla çal›flma gerektiren oyunlar sergi-
liyoruz. Orijinal bir fley ortaya koymal›y›z. ‹nsanlar›n il-
gisini çekebilecek oyunlar sergilemeliyiz. Bu yüzden
oyuncular çok çal›fl›yor. Ço¤u oyuncu bu iflten para al-
m›yor. Teknik ekibin d›fl›nda oyunlardan çok büyük
paralar kazan›lm›yor.
Yurtd›fl›nda oyunculuk e¤itimi verdi¤iniz ö¤-
rencileriniz ile bizim ö¤rencilerimizin çal›flma

temposu aras›nda ne gibi farkl›l›klar var?
Yurtd›fl›ndaki çal›flma tempomuz flöyle: Ö¤rencile-

rimiz 2,5 ay boyunca alt› ile on saat aras›nda prova ya-
p›yorlar. 

Onlar bu yo¤un tempoya lise hayatlar›nda baflla-
d›klar için zaten al›flk›n durumda ve oyunculu¤a haz›r
biçimde geliyorlar. 

Bu yüzden pek zorlanm›yorlar. Oyunculuk e¤iti-
minde, geliflmeleri daima izlemek gerekmektedir. Bu-
nun için de ö¤rencilerimizin sosyal hayat›na çok önem
veriyoruz. Yani sürekli sinema, televizyon, kitap, der-
gi, konser gibi aktivitelere kat›lmalar› gerekiyor. Yeni-
liklere aç›k olmal›d›rlar. 

Bu aktiviteler, yeni kufla¤›n internetten ald›¤› sanal
tad› bast›racakt›r. 
2008 y›l›nda ald›¤›n›z çok önemli bir ödül var,
ondan bahsedebilir misiniz?

‘Fox Foundation Actor Fellowship-Theater Com-
munication Group’. Ödül, Amerika ve ‹ngiltere’deki
oyunculardan 6 kifliye veriliyor. Ben bu alt› kifliden bir
tanesiyim. 

Ödül, 25 bin dolar de¤erinde. 
fiu anda da ödül alm›fl oldu¤um proje üzerinde

araflt›rmalarda bulunuyorum. Projemin konusu ise,
Arap ülkelerindeki kad›nlar›n sanata bak›fl aç›s›yla ilgi-
li.
Üniversitemiz sizde nas›l bir izlenim olufltur-
du?

Öncelikle Kadir Has Üniversitesi’nin ö¤rencilerinin
çok flansl› oldu¤unu söyleyebilirim. Konumu ve mima-
risi aç›s›ndan özenle yap›lm›fl bir üniversite. Tarihi do-
kusu aç›s›ndan çok önemli bir yap›ya sahip. 

‹stanbul’da çeflitli üniversitelerde yer ald›m, fakat
böylesine fl›k bir üniversite bulmak çok zor. 

Böylesine hofl bir üniversitede ö¤rencilerle ifl yap-
mak çok güzel. Ayr›ca onlar›n ö¤renme istekleri ve he-
vesleri de çok heyecan verici.

‘SINIR TANIMAYAN OYUNCULAR’IN
KURUCUSU Z‹fiAN U⁄URLU,
KAD‹R HAS ÜN‹VERS‹TES‹’NDEYD‹
Ziflan U¤urlu, oyuncu, yönetmen ve ö¤retim görevlisi olarak 15 y›ld›r New York’ta yafl›yor. 
Ankara’da Dil, Tarih ve Co¤rafya e¤itimi gördükten sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde master yapt› ve
Ankara Üniversitesi’nde doktoras›n› tamamlad›ktan sonra New York' a gitti. Burada La Mama 
Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çal›flt›. Son yedi y›ld›r ise tiyatro yönetiyor. Kendi tiyatro grubunu, yani  ‘S›-
n›r Tan›mayan Oyuncular’› oluflturdu. Bu tiyatro grubunun önemli amaçlar›ndan biri Amerikan 
olmayan  dünya tiyatrosunu Amerika k›tas›na, Amerikan halk›na tan›tmak. Üniversitemiz Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne iki haftal›¤›na ders vermeye gelen Ziflan U¤urlu ile keyifli bir röportaj gerçeklefltirdik.
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� Haber Nilay fiimflek 

3 Mart 2009 Bir süredir hastanede tedavi görmekte
olan flair,flark› sözü yazar› Yusuf Hayalo¤lu hayat›-
n› kaybetti. Akci¤er kanseri olan Hayalo¤lu'nun te-
davi gördü¤ü Ac›badem Bak›rköy Hastanesi'nde
sabah karfl› çoklu organ yetmezli¤inden vefat etti-
¤i aç›kland›. 

8 Mart 2009 Milli atlet Alemitu Bekele Degfa, 30. Av-
rupa Salon Atletizm fiampiyonas›'nda bayanlar 3
bin metrede 08:46.50'lik derecesiyle Türkiye reko-
ru k›rarak, Avrupa flampiyonu oldu.

10 Mart 2009 Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Ma-
latya Atatürk Kapal› Spor Salonu'nda 50 ayr› hiz-
metin aç›l›fl törenine kat›ld›. Baflbakan sahnede
plaket verirken, salonda bulunan bir kad›n “‹srail'e
destek vererek Gazze'yi vurdurdunuz, Obama'ya
destek vererek nereyi vurduracaks›n›z?” diyerek
ba¤›rd›.

11 Mart 2009 Almanya'n›n güneybat›s›nda bir okulda
düzenlenen silahl› sald›r›da  9'u ö¤renci 17 kifli öl-
dü. Sald›rgan bir al›flverifl merkezinin park›nda po-
lisle girdi¤i çat›flmada öldürüldü. 17 yafl›ndaki si-
yah giyimli sald›rgan, bask›n yapt›¤› okuldan uzak-
laflt›r›lan bir ö¤renci ç›kt›.

25 Mart 2009 BBP Genel Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤-
lu'nu Kahramanmarafl'tan Yozgat'a götüren heli-
kopter düfltü. Hava muhalefeti nedeniyle helikop-
terin enkaz›na kazadan saatler sonra ulafl›labildi.
BBP Genel Baflkan› Muhsin Yaz›c›o¤lu ile birlikte
yan›nda bulunan 5 kifli daha hayat›n› kaybetti. 

29 Mart 2009 48 milyon 6 bin 650 seçmen kendilerini
5 y›l boyunca yönetecek kiflileri seçmek için sand›k

bafl›na gitti.
Büyük çekifl-
meli geçen
seçimlerde,
‹ s t a n b u l ’ u
AKP’li Kadir
Topbafl, ‹z-
mir’i CHP’li
Aziz Kocao¤-
lu, Ankara’y›
ise AKP’li
Melih Gök-
çek kazand›.
An ta lya ’da

ise mevcut belediye baflkan› AKP’li Menderes Tü-
rel, koltu¤unu CHP’li Mustafa Akayd›n’a kapt›rd›.
AKP 2007 y›l›nda ald›¤› %47 oy, bu seçimlerde
%40’›n alt›na indi. 

2 Nisan 2009 Antalya'n›n Kemer ‹lçesi'nde eski beledi-
ye baflkan› Hasan fieker taraf›ndan heykelt›rafl Za-
fer Sar›'ya yapt›r›lan ç›plak bir kad›n› belinden tu-
tup havaya kald›ran erkek figürünün tasvir edildi¤i
metal heykel, yeni baflkan MHP'li Mustafa Gül ta-
raf›ndan dün kald›r›ld›. Gül, “Heykel turistler ve va-
tandafllar taraf›ndan kabul görmedi. ‹stenileni yap-
t›k” dedi.

5 Nisan 2009 ABD Baflkan› Barack Obama, resmi ziya-
ret çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere Tür-
kiye'ye geldi. Ermenistan, Kuzey Irak ve PKK gibi
bir çok konuda temaslarda bulunan Obama. Türk
ve ‹slam dünyas›na Türkiye’den önemli mesajlar
gönderdi.

9 Nisan 2009 FIBA Eurocup finali ikinci maç›nda Ga-
latasaray Bayan Basketbol Tak›m›, ‹talya temsilci-
si Cras Basket Taranto'yu 82-61 yenerek tarihi bir
baflar›ya imza att› ve FIBA EUROCUP'un sahibi
oldu.

14 Nisan 2009 Ergenekon soruflturmas› kapsam›nda 18
ilde efl zamanl› yap›lan operasyonlarda 83 adrese
bask›n yap›ld›. Operasyonda, Baflkent Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Ondokuz Ma-
y›s Üniversitesi  eski Rektörü Prof. Dr. Ferit Ber-
nay, Bursa Uluda¤ Üniversitesi eski Rektörü ve
Atatürkçü Düflünce Derne¤i Baflkanvekili Prof.Dr.
Mustafa Yurtkan, Prof Dr. Erol Manisal› ve  Do¤an
Gazetecilik ‹cra Kurulu Üyesi Tijen Mergen’in de
aralar›nda bulundu¤u 29 kifli gözalt›na al›nd›. Ope-
rasyon kapsam›nda Türkan Saylan’›n evi ve bafl-
kanl›¤›n› yapt›¤› Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Der-
ne¤i’nin birçok ildeki flubeleri arand›. 

23 Nisan 2009 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayram› dolay›s›yla ‹stanbul ile ilçelerde düzenle-
necek gösteriler, ya¤›fll› hava nedeniyle iptal edildi.
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› ‹stan-
bul’daki gecikmeye ra¤men tüm yurtta törenlerle
kutland›. 

PUSULA’DAN HABERLER MART-N‹SAN-MAYIS 2009



26 Nisan 2009 Ölümcül domuz gribi Meksika'da orta-
ya ç›kt›. Virüs ABD'ye ve di¤er k›talara s›çrad›.
ABD'de sa¤l›k alan›nda ola¤anüstü hal ilan edilir-
ken Dünya Sa¤l›k Örgütü virüsün evrim geçirmesi
durumunda kuvvetlenerek daha tehlikeli hale gele-
bilece¤i konusunda uyar›da bulundu.

1 May›s 2006 5 bine yak›n emekçi, KESK ve D‹SK'in
ana korteji eflli¤inde Taksim Cumhuriyet An›t›
önünde 1 May›s Emek ve Dayan›flma Bayram›'n›
kutlad›. Polis ile sendikalar aras›nda 31 y›l önce 37
iflçinin hayat›n› kaybetmesiyle bafllayan Taksim
gerilimi ufak tefek olaylar›n d›fl›nda mutlu sonla bit-
ti.

2 May›s 2006 Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an yerel
seçimlerden sonra beklenen kabine de¤iflikli¤ini
aç›klad›. Erdo¤an, dokuz yeni isme bakanlar kuru-
lunda yer verdi. Büyük sürpriz ise Bülent Ar›nç'›n
Devlet Bakan› ve Baflbakan yard›mc›s› olmas› ol-
du. Ahmet Davuto¤lu ise, Meclis d›fl›ndan D›fliflle-
ri Bakanl›¤›'na getirildi.

4 May›s 2009 Mardin'de dü¤ün evine maskeli katillerin
4 de¤iflik koldan otomatik silahlarla yapt›¤› sald›r›-
da ortal›k kan gölüne döndü. Katliama dönüflen
bask›nda 6's› çocuk, 16's› kad›n toplam 44 kifli ha-
yat›n› kaybetti. Bask›n›n ard›ndan 8 kifli silahlar›yla
birlikte gözalt›na al›nd›. Gözalt›na al›nanlar ile, öl-
dürülenlerin ço¤u ayn› ailedendi. 

13 May›s 2009 Fortis Türkiye Kupas› final maç›nda Be-
fliktafl, Fenerbahçe'yi
4-2 yendi ve kupay› 8.
kez kazand›. En son
2005-2006 sezonunda,
rakibi Befliktafl ile final-
de karfl›laflan ve uzat-
malarda kupay› kapt›-
ran sar›-lacivertli ekip,
2008/2009 sezonunda
da rakibine boyun
e¤erek, 1982-83 sezo-
nundan sonra oynad›-

¤› 6 finalde de baflar›l› olamad›.

18 May›s 2009 ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakülte-
si Onkoloji Servisi'nde uzun süre tedavi gören
ÇYDD Baflkan› Prof. Dr. Türkan Saylan, hayat›n›
kaybetti. Saylan, son olarak yak›nlar›ndan, k›z ö¤-
renci say›s›n›n 36 binden 100 bine ç›kar›lmas›n›,
Türkiye'deki her köye bir okul yap›lmas›n› ve her
kasabada k›z ö¤renci yurdu yap›lmas›n› istedi.

30 May›s 2009 Turkcell Süper Lig'in son haftas›nda
deplasmanda Denizlispor'u 2-1ma¤lup eden Be-
fliktafl, 2008/2009 sezonu flampiyonu oldu. 6 sezon
sonra flampiyonlu¤u yeniden gö¤üsleyen Befliktafl
13. flampiyonlu¤una ulaflt›.

BURSA’NIN
KENTSEL VE
M‹MAR‹ GEL‹fi‹M‹
17 Mart 2009 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde
‘Bursa’n›n Kentsel ve Mimari Geliflimi’ konulu bir konferans 
düzenlendi. Konferansa kat›lan Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik-
Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dosto¤lu, 
konuflmas›nda, Bursa’n›n tarihsel geliflim süreci hakk›nda bilgi verdi.
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� Haber Ayfle Özlem Artar

Kadir Has Üniversitesi Kültür Varl›klar›n› Koruma Yüksek Lisans
Program›’n›n düzenledi¤i ‘Bursa’n›n Kentsel ve Mimari Gelifli-

mi’ adl› konferansa konuflmac› olarak kat›lan Uluda¤ Üniversitesi Mü-
hendislik-Mimarl›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Dosto¤-
lu, konuflmas›nda, Bursa’n›n tarihsel geliflimi hakk›nda bilgi verirken,
konferans dinleyicileriyle Bursa izlenimlerini de paylaflt›.

Prof.Dr.Dosto¤lu, konuflmas›na, Bursa’n›n veya ilk ismiyle ‘Pru-
sias ad Olympum’un, 2200 y›ll›k geçmiflinde pek çok uygarl›¤›n befli-
¤i oldu¤unu söyleyerek bafllad›. Daha sonra, kentin Bithynia Kral› I.
Prusias'a atfen Güney Marmara Bölgesi'nde M.Ö. 185 y›l›nda kuruldu-
¤unu ve zamanla ‘Prusias’ isminin önce ‘Prusa’, daha sonra “‘Bursa’
olarak de¤iflti¤ini anlatt›. Prof.Dr.Dosto¤lu, Bithynia, Roma ve Bizans
dönemlerinden sonra 1326'da Sultan Orhan taraf›ndan Osmanl› top-
raklar›na kat›lan ve Osmanl› Devleti'nin baflkenti olan Bursa’n›n bu
görevini 1331–1335 tarihleri aras›nda geçici bir süre ‹znik’in baflkent
oldu¤u süre haricinde, 1365’ten itibaren Edirne kentiyle paylaflarak,
1453’te ‹stanbul baflkent olana kadar sürdürdü¤ünü belirterek, kon-
ferans› izleyen kiflileri ayd›nlatt›.

Prof. Dr. Neslihan Dosto¤lu, 1450–1600 y›llar› aras›nda dünyan›n
say›l› ticaret ve üretim merkezlerinden biri olan Bursa’n›n 17. yüzy›l
bafllar›ndan 19. yüzy›l ortalar›na kadar oldukça dura¤an bir görünüm
sergiledi¤ini belirtti. Ancak 19. yüzy›l ortalar›ndan itibaren, kendi iç
dinamikleriyle de¤il, daha çok d›fl etkilerle sosyal, ekonomik ve fizik-
sel bir de¤iflim süreci yaflad›¤›n› sözlerine ekledi. Dosto¤lu, konfe-
rans› flu sözlerle tamamlad›: “Bu de¤iflim, Cumhuriyet döneminde de
devam etmifl ve Bursa, Cumhuriyet hükümetlerinin Bat›l›laflma hede-
fine ba¤l› olarak dönüflmüfl, giderek geliflmekte olan ülkelerin tipik
dinamiklerini yans›tm›flt›r.”
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� Haber Deniz Y›ld›z

Khasfest’09 bu y›l dünyaca ünlü müzik gru-
bu Madcon’u ve Türk pop müzi¤inin en
önemli erkek vokali Kenan Do¤ulu’yu 15-

16 May›s tarihinde Selimpafla’da a¤›rlad›. E¤len-
mek ve bahar›n keyfini bu güzel kampüste yafla-
mak isteyen herkesin festivale yo¤un ilgisi vard›.

BAHAR fiENL‹⁄‹ SEL‹MPAfiA’DA YAPILDI
Kadir Has Üniversitesi taraf›ndan Uni Socia

Club organizasyonu ve Kadir Has Üniversitesi
ö¤renci kulüpleri iflbirli¤i ile düzenlenen Khas-
fest’09 bu y›l da büyük bir organizasyona imza
att›. Kenan Do¤ulu ve dünyaca ünlü grup Mad-
con’u a¤›rlayan Khasfest’te ö¤renciler, finaller
öncesi festivalin keyfini ç›kard›lar. Toplam 10

canl› performans›n sergilendi¤i Khasfest’09’da,
aktivite ve konserler her gün 13.00 – 00.00 saat-
leri aras›nda gerçeklefltirildi. Özel yeme içme
alanlar›n›n ve çad›rlar›n kuruldu¤u festival ala-
n›nda kat›l›mc›lar gün boyu etkinliklere kat›ld›.

‹STED‹⁄‹NE KATIL...
Festivale damgas›n› vuran konserlerin ve bü-

yük sahnenin yan› s›ra, gün boyu enerjilerini
harcay›p e¤lenmek isteyen kat›l›mc›lar için, çar-
p›flan arabalar, gondol, superjumper, t›rmanma
duvar›, rodeo alanlar› kuruldu. Kareoke, playsta-
tion turnuvalar›, tavla turnuvalar›, ödüllü yar›fl-
malar, sponsor etkinlikleri, stand-up showlar,
okul kulüplerinin performanslar›yla dopdolu ge-
çen festivalde,  güzel havan›n ve önemli perfor-
manslar› yak›ndan izlemenin keyfi ç›kart›ld›.

DÜNYA YILDIZLARINI A⁄IRLADI

khas
fest09
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‹fi HAYATINDA ETK‹L‹
‹LET‹fi‹M BECER‹LER‹
� Haber Ali Özcan

Kariyer Kulübü olarak; Psikolog Dr. Serap Altekin ile ekonomist
Onur Çak›r’›n konuflmac› olarak kat›ld›¤›, CVyolla.com ve Doku Psiko-
lojik Dan›flmanl›k ve E¤itim Merkezi’nin iflbirli¤i ile ö¤rencilerimize
kariyerlerinde yard›mc› olabilecek bilgileri içeren bir dan›flmanl›k,
rehberlik ve e¤itim deste¤i sunmaya çal›flt›k.

E¤itim Çal›flmalar›n›n Ana Bafll›klar›:
• ‹fl ararken interneti etkin kullanman›n yollar› • Kapak Mektu-

bu ve CV haz›rlamada dikkat edilecek konular • Birey olarak kendini
tan›ma ve kariyer hayat›nda kendini konumland›rma süreci • ‹fl haya-
t›nda etkili iletiflim becerileri • Sa¤l›kl› karar verebilme ve seçim ya-
pabilme becerisi • Kriz ile etkin bafl edebilme ve yaflam›n geliflimsel
krizlerine karfl› donan›ml› olabilme.

Ayr›ca, oturuma kat›lan ö¤rencilerimize Doku Dan›flmanl›k’tan
ücretsiz bir dan›flmanl›k görüflmesi verildi. Bu görüflmenin oda¤›,
genç yetiflkinin kendini tan›ma sürecinde yol alabilece¤i bir harita ç›-
karmas›na destek olmak, krizlerle bafl etme yöntemlerini de¤erlen-
dirmek ve güçlü yanlar› ile geliflime ihtiyaç duydu¤u alanlar› tespit
etmek yönünde olacakt›r. Kariyer Kulübü olarak bizleri di¤er prog-
ramlar›m›zda oldu¤u gibi bu seminerde de yanl›z b›rakmayan, prog-
ram›m›za kat›lan tüm arkadafllar›m›za teflekkür ediyor ve bizi izleme-
ye devam edin diyoruz.

HER ORGAN BA⁄IfiI,
YEN‹ B‹R UMUT IfiI⁄I
� Haber Pelin Gürsu

Fatih Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› taraf›ndan üniversite-
mizde düzenlenen organ ba¤›fl› kampanyas›, ö¤renciler ta-
raf›ndan ilgiyle karfl›land›. 48 kiflinin organ ba¤›fllamak
için baflvurdu¤u kampanyada, her organ yeni bir umut ka-
p›s›n› aralad›. Hayata yeni canlar kazand›rman›n verdi¤i
mutlulu¤u yüreklerinde hisseden ö¤renciler, kampanyaya
kat›l›m› artt›rmak için Fatih Sa¤l›k Grup Baflkanl›¤› yetkili-
lerine gönüllü olarak organ ba¤›fl› kampanyas›nda görev
alacaklar›na dair söz verdiler.

KAD‹R HAS’LILARDAN 
NOKIA PROJELER‹NE 
DESTEK
� Haber Eren Yavafl

Nokia’n›n yeni projeleri ile tan›flmam›z, okulumuzun Halkla ‹lifl-
kiler ve Reklamc›l›k Program› ö¤retim görevlisi Tu¤çe Esener’in yar-
d›mlar› ile oldu. Nokia isminin dünya çap›ndaki bilinirlili¤ine katk›
sa¤lamak ve bu büyük isme Türkiye ve genç üniversiteliler olarak ne-
ler katabilece¤imizi, düzenlenen ayl›k toplant›larda bir araya gelerek
gerçeklefltiriyoruz. Yap›lan çal›flmalar sonucunda be¤enilen fikirler
hayata geçiriliyor. Ayr›ca Kadir Has Üniversitesi ö¤rencileri taraf›n-
dan yarat›lm›fl ve be¤enilen iki fikrimiz hayata geçirilme aflamas›n-
dad›r. Nokia’n›n sundu¤u tüm imkânlar› kullanarak yap›lan çal›flma-
larda üniversitemizi daha iyi bir flekilde temsil etmek için, seçilen ar-
kadafllar›m›zla birlikte gayret göstererek çal›flmalara destek verme-
ye devam ediyoruz.
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Kariyer Merkezi ve IEEE Ö¤renci Kolu’nun ortakla-
fla düzenledi¤i Kadir Has Üniversitesi 4. Kiflisel

Geliflim ve Kariyer Günleri, bu y›l 30-31 Mart ve 1-2
Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti. Kariyer Günleri
boyunca, ö¤rencilerimiz ve mezunlarm›z farkl› sektör-
lerdeki flirketlerin insan kaynaklar› uzmanlar› ve üst
düzey yöneticileri ile bir araya gelerek, flirket yap›lar›,
ifle al›m süreçleri ve staj olanaklar› hakk›nda bilgi sahi-
bi oldular. Bu sene, flirket sunumlar›n›n ve tan›t›m
standlar›n›n yan› s›ra, Kriz Döneminde Kariyer Planla-
mas› ve ‹fl Hayat›na Haz›rl›k gibi ö¤rencilerimizin kari-
yer planlamalar›n› destekleyici e¤itim seminerleri de
verildi. Kariyer günlerinde görev alan tüm ö¤rencileri-
mize, IEEE Ö¤renci Kolu, Kariyer Kulübü ve ‹flletme
Kulübü’ne teflekkür ederim.

Kariyer Günlerine kat›lan flirketler: Danone Hayat,
Garanti Bankas›, GfK Türkiye, TAB G›da, Türkiye
Halkla ‹liflkiler Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Fü-
gen Toksü, Türk D›fl Ticaret Vakf›, Hayat Kimya, Bil-
ge Adam, E¤itiflim Kariyer Enstitüsü, E¤itim Gemisi,
Kariyer Koçu Yasemin Sungur, LCW ‹nsan Kaynakla-
r› ve Denetim Koordinatörü ‹brahim Ressaneh, Türk
Sigorta Enstitüsü Vakf›, AvivaSA Emeklilik ve Hayat,
ABB Dan›flmanl›k, Kartaca, Zeitin, SET Yaz›l›m, Sen-
sörler ve ‹leri Cihazlar Kontrol, Gençtur, DAAD-IC ‹s-
tanbul.

4. K‹fi‹SEL
GEL‹fi‹M
ve KAR‹YER
GÜNLER‹

Kariyer Geliflim Seminerleri
Kobi Dan›flman› Aysan Do¤aner tarf›ndan verilen Franchising ve

Giriflimcilik seminerinde baflar›l› giriflimcinin özellikleri, baflar›l› ifl fi-
kirleri, ve franchising konular› üzerinde tart›fl›ld›.

Mart ay›nda düzenlenen bir di¤er seminer ise Üniversitede
Okurken Kariyer idi. ‹nsan Kaynaklar› Uzman› ve yazar Dr. Mehmet
Cemil Özden taraf›ndan verilen seminerde, ö¤rencilerimiz bireysel
kariyer hedeflerinin belirlenmesi, bilinçli staj yapmak, ve çal›flma ya-
flam›na haz›rl›k konular› hakk›nda bilgi sahibi oldular. 

Gençtur Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü Hülya Denizalp taraf›n-
da verilen Sosyal Giriflimcilik  seminerinde sosyal giriflimci kimdir,
sosyal giriflimcinin sahip olmas› gereken kiflilik özellikleri nelerdir,
sosyal giriflimcin yaflam basamaklar› nelerdir gibi sorular›n yan›tla-
r›n›n yan› s›ra, dünyadan ve Türkiye’den sosyal giriflimcilik örnekle-
ri hakk›nda bilgi verildi.

Reklam Yarat›c›lar›
Derne¤i E¤itimi

Reklam Yarat›c›lar› Derne¤i Yönetim Kurulu
Baflkan› Bülent Fidan ve Genel Koordinatörü Ali
Gökçe Ertan, ‹letiflim Fakültesi ö¤rencileri ile bulu-
flarak, Reklam Ajans› Organizasyonu ve De¤erli
Markalar Yaratmak konular›nda seminer verdiler. 
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� Haber Ayfle Özlem Artar

Türkiye Üniversite Sporlar› Federas-
yonu’nun organizatörlü¤ünde, 14-
18 Nisan 2009 tarihleri aras›nda Ha-

tay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipli-
¤inde 25 üniversiteden toplam 29 ö¤renci-
nin kat›l›m› ile Türkiye Üniversiteleraras›
Grekoromen Gürefl Turnuvas› gerçeklefl-
ti. Kadir Has Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹da-
ri Bilimler Fakültesi ö¤rencisi Kansu ‹l-
men, dört rakibini tuflla yenerek ferdi
s›ralamada Türkiye flampiyonu olur-
ken, genel s›ralamada ise Kadir Has
Üniversitesi gürefl tak›m› Türkiye
ikincili¤ini elde etti.

KAD‹R HAS,
ÜN‹VERS‹TELERARASI
GREKOROMEN GÜREfi
TÜRK‹YE fiAMP‹YONU

SPOR

EMLAKÇILIKTA GLOBAL
KR‹Z PANEL‹
� Haber Pelin Gürsu

Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Em-
lak Kulübü, Ö¤r. Gör. Süleyman YÜZÜAK taraf›ndan düzenlenen ‘Em-
lakç›l›kta Global Kriz ve Türkiye’ paneli 4 Mart tarihinde, Selimpafla
Kampüsü’nde gerçeklefltirildi. Panel Yönetimini Emlak ve Emlak Yö-
netimi Program Baflkan› Dr. Mahmut Demirbafl yapt›. Konuflmac› ola-
rak Gayrimenkul Giriflimcileri Derne¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan
Erilkun ile eski Tapu ve Kadastro Müdürü  ve okulumuz Ö¤r. Gör. Tur-
gay Gültekin kat›ld›. 

Hakan Erilkun; ABD’de mortgage kredileri nedeniyle patlak ve-
ren ve global hale gelen krizin giderek büyüdü¤ünü kaydederek,
2009 y›l›n›n ikinci yar›s›na kadar talepteki daralman›n sürece¤ini bil-
dirdi. Emlakç›lara getirilmesi gereken standartlardan ve sektördeki
genç gayrimenkul giriflimcilerine istihdam yarat›lmas› için mesleki
kurulufllarla ortak bir çal›flma bafllatt›klar›ndan bahseden Erilkun, Ka-
dir Has Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü ö¤rencileri için 2 hafta
sürecek sertifikal› bir e¤itimin ön çal›flmalar›n›n müjdesini verdi.

Turgay Gültekin ise, Türkiye’deki konut piyasas› ve mortgage
sisteminin uygulanabilmesi için gerekli olan flartlardan bahsederek,
yavafllamakta olan konut sektöründe bir nebze daha durulma olabi-
lece¤ini, fakat orta vadede gayrimenkulun iyi bir yat›r›m enstrüman›
olmaya devam edece¤ini belirtti. 

TGI SEL‹MPAfiA’DA
� Haber Serap Do¤an

Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampüsü, Ö¤r. Gör. Okan
Sönmez’in katk›lar› ile 23 Mart 2009 tarihinde, önemli bir kon-
feransa ev sahipli¤i yapt›. Halkla ‹liflkiler ve Reklamc›l›k Kulü-
bü’nün destekledi¤i, TGI (Target Group Indeks) Türkiye Araflt›r-
mas› Pazarlama Sorumlusu Didem Özbahçeci’nin konuflmac›
olarak kat›ld›¤› konferansa ö¤renciler yo¤un ilgi gösterdi. Ö¤-
rencilerin TGI ile ilgili sordu¤u sorular ve konferansa katk›lar›n-
dan dolay› memnuniyetini ifade eden Özbahçeci, ö¤rencilere ve
onlar› yetifltiren hocalar›na tebriklerini iletti. TGI hakk›nda bi-
linmeyenleri ve TGI’›n pazar için önemini anlatan Didem Özbah-
çeci, marka ve hizmet üreticileri için tüketiciyi tan›man›n öne-
mini vurgulad›. TGI Türkiye Araflt›rmas›, kullan›c›lara 60 ülke ve
5 k›tada tek kaynakl› Pazar ve Medya verisi sa¤layan bilgi a¤›-
n›n bir parças›d›r. TGI, 1968 y›l›nda ‹ngiliz araflt›rma flirketi Bri-
tish Market Research Bureau taraf›ndan pazar›n taraflar›n›n ta-
lebiyle sektörü tüm yönleriyle tan›mak amac›yla tasarlanm›flt›r.
TGI, 2001 y›l›ndan beri Türkiye’de 26 il ve 24 ilçede tek kaynak-
l› pazar ve medya araflt›rmas› yapmaktad›r. 

Okulumuz bünyesinde düzenlenen etkinlikler, verilen teo-
rik bilgilerin gelecekte prati¤e dökülmesine katk› sa¤lamakta-
d›r. Ö¤renciler, bu etkinlikler sayesinde teoriyle, prati¤in nas›l
harmanlanaca¤› bilgisine ulafl›yor. Bu sayede profesyonel ifl ha-
yatlar›na bafllamadan önce, sektördeki olas› ifl koflullar› hakk›n-
da genel bir fikir sahibi oluyorlar. Edinilen bu bilgiler, ö¤renci-
lere art› de¤erler sa¤l›yor. Profesyonel ifl hayatlar›nda kendile-
rine uygun ifli seçme konusunda vizyon sahibi olmay›, gelecek-
te birlikte ifl yap›labilecek taraflardan hangi konuda, ne gibi bil-
giler talep edilmesi gerekti¤i konusunda genel donan›ma sahip
olabilmeyi sa¤l›yor.

TURNUVA ZAMANI
� Haber Gamze Özge fiaro¤lu

Kadir Has Üniversitesi Selimpafla Kampüsü’nde her sene prog-
ramlar aras› gerçeklefltirilen futbol turnuvas›, 2009 e¤itim dönemin-
de de devam ediyor.

Turnuva, 6 Nisan Pazartesi günü bafllang›ç düdü¤ünü çald› ve
ö¤rencilerin k›ran k›rana geçen mücadeleleri ile hâlâ sürüyor. Heye-
can ve e¤lencenin doru¤a yükseldi¤i turnuva, ö¤rencilerin tüm per-
formanslar›n› göstermesiyle devam ediyor. Turnuvan›n sonunda de-
receye giren ö¤rencilere verilecek olan ödüller, Kadir Has Üniversi-
tesi Selimpafla Kampüsü’nde her y›l oldu¤u gibi yap›lan mezuniyet tö-
reninde sahiplerini bulacak.



Bu y›lki konferans›n›z› anlat›r m›s›n›z? 10. y›-
l›nda Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yöne-
limler Konferans› neyi, nas›l ele ald›?

Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler Kon-
ferans›, 10. y›l›n› 7-9 May›s 2009 tarihleri aras›nda dü-
zenledi¤i uluslararas› etkinlikle üniversitemizde ger-
çeklefltirdi. ‹letiflim Fakültemiz taraf›ndan yedinci kon-
ferans›ndan bu yana Cibali Kampusümüzde düzenledi-
¤imiz konferans, bu y›l ‘Sinema ve Hayal’ bafll›¤›n› ta-
fl›yordu. 

Konferansa Screen dergisi editörü Dimitris Elefte-
riotis ve Ezel Akay ana konuflmac›lar olarak kat›ld›lar.
Üniversitemizden Çetin Sar›kartal ‘Hayal’ üzerine bir
konuflma yapt›. En ilginç kat›l›m Berkeley Üniversite-
si’nden Deniz Göktürk’ün konuflmas›yla oldu, Internet
üzerinden bir araya geldik ve tart›flt›k. 

Üç gün boyunca otuza yak›n konuflmac›m›z ve
Taylan Biraderler ve Do¤u Yücel, Kaya Özkaracalar’›n
yönetti¤i panelde ‘Geceyar›s› Sinemas›’, Özcan Alper,
S›rr› Süreyya Önder ve Ümit Ünal ise Zahit Atam’›n
düzenledi¤i panelde ‘Yönetmen Hayalleri’ üzerine dü-
flüncelerini bizlerle paylaflt›lar. Ankara, ‹zmir, Kayseri
gibi Anadolu üniversitelerinden kat›l›mc› ve konuflma-
c›larla konferans son derece verimli tart›flmalar› içeri-
yordu. 

Eski araflt›rma görevlilerimizden Elif Akçal› yeni
bir metot önerirken, ö¤retim görevlilerimizden Övgü
Gökçe ‘Sinema ve Hissiyat’ konusunda yapaca¤› dok-
tora tezinin içindeki tart›flmalar› bizlerle paylaflt›. Kon-
ferans›n sabit ekibi her zamanki gibi bir aradayd›.

Konferans ilk kez kim taraf›ndan ve ne zaman
bafllat›ld›?

1999 y›l›nda Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Bölümü
baflkanl›¤›n› yürütürken genç akademisyenler ile orta
yafl› bir araya getirmek, sinema ile u¤raflan bu neslin

içinde yer alacaklar› bir tart›flma ortam› oluflturmak ve
araflt›rmac›, yazar ve akademisyenleri sektör ile bulufl-
turmak amac›yla bu konferans› bafllatt›m. En bafllar›n-
da Selim Eyübo¤lu ve Fatih Özgüven destek verdi,
Melis Behlil ve Övgü Gökçe düzenlemelere ve derle-
melere yard›m etti. Daha sonra konferans Bahçeflehir
Üniversitesi ile düzenlendi ve Frans›z Kültür Merkezi
uzun y›llar konferansa ev sahipli¤i yapt›. 2006 y›l›nda
konferans Kadir Has Üniversitesi bünyesinde düzen-
lenmeye bafllad›.
‘Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler’
a¤›rl›kla hangi konular› ele ald›?

Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler Kon-
ferans›, Türk sinemas›nda tarih, seyir, sömürgecilik,
ulusafl›r› sinemalar, kimlik, medya mecralar›, gerçeklik,
siyaset, ekonomi, felsefe gibi disiplinler ve kavramlar
etraf›nda flekillendi. Bu bafll›klar alt›nda farkl› dönem-
ler, oyuncular, yönetmenler, formal ö¤eler içeriden ve
d›flar›dan bak›flla tart›fl›ld›. Sektörden yönetmenler ve
yap›mc›lar, d›flar›dan da akademisyenler konuya ken-
di aç›lar›ndan bakt›lar.
Bunca y›l içinde bir network olufltu mu? Kon-
feransa kat›lm›fl önemli sinema akademisyen-
leri ve sektör temsilcileri kimlerdi?

Konferans›n bir ‘müdavim kitlesi’ olufltu. Mekanlar
de¤iflse de, bu temel grup a¤›rl›kla ayn› kald›. Çetin Sa-
r›kartal, Kaya Özkaracalar, Tül Akbal Süalp, Savafl
Arslan, Zahit Atam tüm bu y›llar boyunca konferans›n
sahipleriydiler. fiimdi Melis Behlil’in düzenlemesinde
konferans onuncu y›l›na giriyor. 

Bu on y›l içerisinde yurtd›fl›nda John Hill ve Neve-
na Dakovic konferans›n en büyük destekçilerinden ol-
du. Tüm bu y›llar içinde konferansa yurtd›fl›ndan kat›-
lan isimler Dudley Andrew, Dina Iordanova, Ella Sho-
hat, Robin Curtis, Deniz Göktürk, Giacomo Manzoli,
Renate Roginas, Roland Keller, Seth Feldman, Cathe-

44 KONFERANS

TÜRK F‹LM ARAfiTIRMALARINDA 
YEN‹ YÖNEL‹MLER KONFERANSI 
10. YILINI KUTLUYOR

10. Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler Konferans›, bu y›l da Kadir Has Üniversitesi’nde
Prof. Dr. Deniz Bayrakdar’›n baflkanl›¤›nda ‘Sinema ve Hayal’ bafll›¤› alt›nda topland›. 
Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ile konferans hakk›nda bir röportaj gerçeklefltirdik.
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Türk Film Araflt›rmalar›nda Yeni Yönelimler Konferans›’n›n aç›-
l›fl›nda gösterilen ve çok be¤enilen 10. y›l filmini Ö¤retim Görevlisi
Murat Erün, Arafl. Gör. Zeynep Altunda¤ ve Ozan Has›rc› birlikte ha-
z›rlad›lar. Bu film, konferans›n 10. y›l›na kadar konferans› takip edip
bildiriler sunan birçok akademisyen ve sektörden baz› isimlerle kon-
ferans hakk›nda röportajlar yap›larak haz›rland›.

rine Simpson gibi birçok önemli kuramc›, araflt›rmac›
ve yazar oldu. Türkiye’den Giovanni Scognamillo,
Atilla Dorsay, Yamaç Okur, Agah Özgüç, Fuat Erman
gibi araflt›rmac› ve yazarlar, Ezel Akay, Orhan O¤uz,
Sinan Çetin, Y›lmaz Erdo¤an, Dervifl Zaim, Semih
Kaplano¤lu, Zeynep Özbatur, Pelin Esmer, Hüseyin
Karabey gibi yönetmen ve yap›mc›lar, Hülya Koçyi¤it,
‹zzet Günay, Haluk Bilginer, Demet Akba¤, fierif Sezer
gibi oyuncular, Cemal Kafadar, Murat Belge, Arus Yu-
mul, Tuna Erdem gibi akademisyen ve araflt›rmac›lar,
Azize Tan, Sevinç Balo¤lu, Ömür Bozkurt, Ahmet Bo-
yac›o¤lu gibi festival yönetmenleri, Bülent Oran, Halit
Refi¤, Yavuz Turgul, Bar›fl Pirhasan, Ömer Kavur gibi
misafirlerimiz konferansa kat›ld›lar. 
Böyle bir konferans› uzun y›llar sürdürmek ko-
lay de¤il; kimler ve hangi kurumlar destek ver-
di?

Konferans›n deste¤ini temel olarak sayd›¤›m üç
üniversite ile bunlar›n d›fl›nda Frans›z, Alman, Avus-
turya Kültür Merkezleri ve British Council ile TÜB‹-
TAK sa¤lad›. Konferans›n 7 kitab› Ba¤lam Yay›nlar›n-
dan ç›kt›. Konferansa kat›lan akademisyenlerin ço¤u-
nun yay›n dosyalar›nda bu kitaplar ve onlara referans-
lar yer ald›. 
Bu seneki konferans› gerçeklefltiren ekipte
kimler yer ald›? 

Konferans›n organizasyon komitesinde Melis Beh-
lil’e bölümümüz ö¤retim üyeleri Levent Soysal ve Lo-
uise Spence efllik etti. Program komitesinde benimle
birlikte Deniz Göktürk, Kaya Özkaracalar, Murat Ak-
ser ve Bilkent’ten Dilek Mutlu Kaya yer ald›. Konfe-
rans asistanlar› Asl› Kotaman ve Kaya Tabanl› da çok
önemli birer rol oynad›lar. 10.y›l an›s›na gerçeklefltiri-
len belgesel filmi çeken ve kurgulayan Murat Erün ve
ona yard›mc› olan Zeynep Altunda¤ ile Ozan Has›rc›
da çok hofl bir ifl ortaya ç›kard›lar. 
Son olarak söylemek istedikleriniz...

Son y›llarda konferans, sineman›n paras›na, siyase-
tine, gerçe¤ine çal›flt›, onuncu y›lda da fantezisini kura-
cak. Türkiye’de yeni bir sineman›n bafllang›c›yla hare-
ket etti, flimdi genç sinemayla devam ediyor. 
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‘TAR‹HE YÖN VEREN
L‹DERLER F‹LM FEST‹VAL‹’
� Haber Yi¤it Sevinç

Kadir Has Üniversitesi Sinema Kulübü ‘HasSinek’in ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin katk›lar›yla 3-4-5 May›s tarih-
lerinde düzenledi¤i ‘Tarihe Yön Veren Liderler Film Festivali’, Cibali
kampüsünde 7 tarihi liderin hayat›n› anlatan, yorumlayan film göste-
rimleri ve söyleflilerinin ard›ndan sona erdi. Filmlerin gösterimleri
‘Mustafa, Napolyon Bonaparte, Fatih Sultan Mehmet, Gandhi, I.Petro,
Buyuk ‹skender’ s›ras›yla yap›ld›.

GELECE⁄‹N MESLE⁄‹: 
G‹R‹fi‹MC‹L‹K
Giriflimcilik dünyas›nda baflar›l› olmufl Türk giriflimciler,

Finlandiya’n›n en büyük risk sermayesi  flirketinin baflkan›, Türk
meslek yat›r›mc›lar ve giriflimcilik konusunun uzmanlar› LabX
ve Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Kulübü taraf›ndan organize
edilen ‘Gelece¤in Mesle¤i: Giriflimcilik’ e¤itimi 8 Kas›m Cumar-
tesi günü 300 kiflinin üzerinde kat›l›mla gerçeklefltirildi. 

Finlandiya merkezli Vera Ventures Risk Sermayesi fiirke-
ti’nin Genel Müdürü Ari Laitsaari’nin de kat›l›m›yla gerçekleflen
tam günlük e¤itimde, LabX Genel Müdürü Fuat Sami ile genç gi-
riflimciler ve meslek yat›r›mc›lar›n sunumlar› ilgiyle dinlendi.

Öncelikle LABX Genel Müdürü Fuat Sami taraf›ndan
• Giriflimcilik nedir?
• ‹yi bir giriflimcinin özellikleri nelerdir?
• Giriflimcilerin s›k yapt›¤› hatalar
• Türkiye’de giriflimcili¤in geliflimi
• Giriflimciler için kamu ve özel sektör finansman model-

leri konular› üzerinde duruldu.
Ard›ndan Ari LAITSAARI – Finlandiya Merkezli Vera Ventu-

res Risk Sermayesi flirketinin Genel Müdürü taraf›ndan, “Dünya-
dan en son giriflimcilik trendleri ve ifl fikirleri” ile ”Yurtd›fl›na
aç›lmak isteyen veya finansman arayan giriflimcileri neler bek-
liyor?”sorular›na aç›kl›k getirmeye çal›flt›lar. 

LabX’in kurdu¤u flirketlerin giriflimcileri ilk defa giriflimci
olman›n veya seri bir giriflimci olman›n s›rlar›n› kendi baflar› hi-
kayelerini anlatarak verdiler. Kat›l›mc›lar Bar›fl MUSLU – SMS
Groups Genel Müdürü Kübra SÖNMEZ & Rahflan TUNCEL – Para-
marka Kurucular› Begüm BU⁄DAYCI – Cobbay DHL GM di. 

Ard›ndan; bir fikri seçerken nelerin göz önüne al›nmas› ge-
rekti¤i, bir giriflimci, yat›r›mc›ya ne haz›rlamal› ve ne sunulma-
s› gerekti¤ini YKM Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan Tan yürüttü¤ü
yeni kurulmufl flirketlerden ö¤retiler ile dile getirdi. 

Seminer sonunda yine Fuat Sami taraf›ndan profesyonelce
haz›rlanm›fl gerçek bir ifl plan› ve Excel projeksiyonunun üzerin-
den ad›m ad›m geçilmesi ile Pazar Analizi Nas›l Yap›l›r? Do¤ru
bir ‹fl Modeli Nas›l Kurgulan›r? Ürün ve Hizmet Projeksiyonlar›-
n› Yapman›n ‹ncelikleri, Finansal Tablo Haz›rlama ve Okuma
Tekniklerini kat›l›mc›lara sundular. 



� Haber Sinem Demir

Yurtd›fl›ndaki e¤itim sistemiyle Türkiye’deki e¤i-
tim sistemini karfl›laflt›rd›¤›n›zda en dikkat çekici
özellikler neler?

Yurtd›fl›nda özel hayatlar›nda çok rahat olan ö¤renci-
ler, bu rahatl›klar›n› e¤itim yaflam›nda da gösteriyorlar. Bu
yüzden baflar› düzeyleri biraz daha yüksek. Ayr›ca oradaki
ö¤renciler, bilinçli yetifltirilmifller. E¤itimin önemini bilen
ve çal›flan ö¤renciler. Yani Türkiye'deki gibi sadece s›nav-
lardan geçmek için okula gelmiyorlar. Bir fleyler ö¤renmek
için okula geliyorlar. S›n›f›n en tembel ö¤rencisi bile ders-
leri sürekli takip ediyor ve ö¤renci-ö¤retmen aras› iliflkiler
çok iyi. Türkiye’deki gibi ö¤retmen-ö¤renci aras› afl›lmaz
bir set yok. Orada sosyal yaflamda çok büyük yard›mlafl-
ma var, fakat e¤itim yaflam›nda  kimse birbirine not vermi-
yor. E¤itim düzeyi o kadar ileri seviyede ki, zaten buna ge-
rek de kalm›yor. Exchange ö¤rencileri ö¤retmenler tara-
f›ndan daha çok seviliyor ve daha baflar›l› olarak görülü-
yor. Fakat di¤er ö¤renciler so¤uk karfl›l›yorlar. Çünkü bi-
zim baflar›m›zdan korkuyorlar. Yurtd›fl›nda o kadar çok
teorik bilgi size iflleniyor ki, ö¤rendiklerinizi unutman›z im-
kans›z. Zaten buradaki ö¤rencilerin baflar›lar›n›n s›rr› da

bu. Yoksa Türkiye’deki ö¤rencilerin daha
zeki olduklar›n› düflünüyorum ve yurtd›fl›n-
da ald›klar› e¤itimle daha da baflar›l› ola-
caklar›na inan›yoruz.
Gitti¤iniz Montana kenti nas›l bir
yerdi? Yaflam flartlar› uygun muy-
du?

Okulun içerisinde her fleyi bulabiliyor-
sunuz. Büyük bir al›flverifl merkezi var. Ö¤-
renciler al›flverifllerini hep buradan yap›-
yorlar. Kitap, yiyecek, giyecek, arad›¤›m›z
her fleyi elimizle koymufl gibi buradaki al›fl-
verifl merkezinden kolayl›kla temin edebili-
yorduk. Ayr›ca iklimi, sosyal flartlar›, kültü-
rü o kadar farkl› ki, size bir çok fley kat›yor.
Dikkat etti¤imiz bir fley vard›. Burada ›fl›k
sistemi yok. Yani arabalar yayay› gördük-
lerinde kendi kendilerine duruyorlar. Bura-
da ABD'nin ilk 10 kayak merkezinin içinde
olan Big Sky bulunmakta. Buraya otobüs-
ler ücretsiz flekilde sefer yap›yor.

Okulda size tan›nan imkanlar nelerdi?
Ö¤rencilere inan›lmaz de¤er veriliyor. Mühendislik ba-

z›nda birçok aktiviteleri bulunuyor. Burada teori ve uygu-
lama birlikte ilerliyor. Laboratuarlar, son derecede iyi,  kul-
lan›fll›. Her hafta bilgisayarlar yenileniyor. Hiçbir imkandan
kaç›n›lmam›fl. Çok farkl› akademisyenlerle çok farkl› bir or-
tamda ders al›yorsunuz. Bizce bu paha biçilemez bir im-
kan. Ortaya att›¤›n›z en ufak bir bilgiyle bile ilgileniyorlar
ve sizi gözlerinde büyüttükçe büyütüyorlar. Bu da insan›
çok motive ediyor.
Exchange için ne gerekli, bizi biraz bilgilendirir mi-
siniz?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) s›na-
v›ndan en az 60 almalar› gerekiyor. Ve okulda da ortala-
malar›n›n 3.00’ün alt›nda olmamas› gerekiyor. TOEFL, bi-
raz psikolojik bir s›nav. Yani ö¤rencilerin karfl›laflaca¤› en
büyük zorluklardan biri diyebiliriz.
Böyle bir programla, dünyan›n en iyi üniversitele-
rinden birinde e¤itim görme flans›n› yakalad›n›z.
Peki, bu size ne katt›?

Bir kere önceden de dedi¤imiz gibi farkl› kültürlerle et-
kileflim halinde olmak bize farkl› düflünce teknikleri kazan-
d›rd›. Oraya ilk gitti¤inizde kendinizle bafl bafla kal›yorsu-
nuz. Çünkü art›k yaln›zs›n›z, teksiniz, yani özgürsünüz. Ken-
di ayaklar›n›z›n üzerinde durmak zorunda oldu¤unuzu bu-
rada anl›yorsunuz. Biz ilk gitti¤imizde çok korkmufltuk, bu
iflin alt›ndan kalkabilecek miyiz acaba demifltik kendi ken-
dimize. Fakat sa¤lanan olanaklar ve gösterilen ilgi o kadar
muhteflem ki, ister istemez baflar›l› oluyorsunuz. Biz kendi-
mizi orada tan›d›k diyebiliriz. Ve tabii ki dil. Dilimizi gelifl-
tirmemize çok faydas› oldu. Burada zorunlu olarak yaban-
c› diliniz gelifliyor çünkü etraf›n›zda Türkçe bilen kimse
yok.
Bu deneyimi Kadir Has ö¤rencilerine tavsiye edi-
yor musunuz?

Kesinlikle. E¤itim hayat›m›z boyunca yapt›¤›m›z en
faydal› fleydi diyebiliriz.
Son olarak eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?

Kadir Has Üniversitesi’ne bize bu olana¤› sa¤lad›¤› için
çok teflekkür ediyoruz. Ve flunu söylemek istiyoruz: Kadir
Has'ta ald›¤›m›z ‹ngilizce e¤itim olmasayd› çok zorlan›rd›k.
Fakat Montana’ya gittik ve dönüflte en baflar›l› iki ö¤renci-
si olarak ç›kt›k. Montana'da Kadir Has Üniversitesi’ni tem-
silen bulundu¤umuz için de ayr›ca gurur duyduk 
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“KAD‹R HAS’TA ALDI⁄IMIZ 
‹NG‹L‹ZCE E⁄‹T‹M OLMASAYDI
ÇOK ZORLANIRDIK”
Montana State Universitesi ile exchange ö¤rencilerimiz Hazal Karaman ve 
Ça¤tay Mekiker ile üniversitemizin sa¤lad›¤› bu eflsiz imkanlar hakk›nda görüfltük.... 

Ça¤tay
Mekiker ve

Hazal
Karaman






