
 

18 takımdan 
oluşan İstanbul 
Basketbol 

Şampiyonası’nda 
Kadir Has Üniversitesi 
Basketbol Takımı, 
Galatasaray Üniversitesi’ni 
yenerek İstanbul’daki 
8 takım arasında 
kaldılar. 19 Mart’ta Arel 
Üniversitesi’nde çeyrek 
final oynayacak olan 
takım, sonrasında da final 
oynamayı hedefliyor.

Yöneten: Dr. Ayten Görgün Smith
İçerik-Tasarım: Birsen Duyar

Khas  
basket topu, 
f inale 
‘dripling 
yapıyor’
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2011 YILININ EN HAS İSİMLERİ
u	EN HAS KADIN DİZİ OYUNCUSU
 BEREN SAAT 

u	EN HAS ERKEK DİZİ OYUNCUSU
 ENGİN AKYÜREK 

u	EN HAS MİZAHÇI
 TOLGA ÇEVİK 

u	EN HAS SOSYAL MEDYA YILDIZI
 OKAN BAYÜLGEN 

u	EN HAS ALBÜM (ERKEK)
 MURAT BOZ 

u	EN HAS ALBÜM (KADIN)
 HADİSE 

u	EN HAS GAZETE
 HÜRRİYET 

u	EN HAS KÖŞE YAZARI
 YILMAZ ÖZDİL 

u	EN HAS SABAH PROGRAMI
 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN 

u	EN HAS HABER KANALI
 CNN TÜRK 

u	EN HAS AKTÜALİTE PROGRAMI
 5N 1K 

u	EN HAS TÜRKÇE YAYIN YAPAN RADYO
 POWER TÜRK 

u	EN HAS YABANCI YAYIN YAPAN RADYO
 NUMBER ONE 

u	EN HAS SPOR YAZARI
 GÜNTEKİN ONAY 

u	EN HAS SPORCU
 BURAK YILMAZ 

u	EN HAS ŞİRKET
 VODAFONE 

u	EN HAS CEO/İŞ ADAMI
 ALİ SABANCI  
u	EN HAS EDEBİYATÇI
 ZÜLFÜ LİVANELİ-SERENAD 

u	EN HAS ÖĞRENCİ KULÜBÜ
 ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ 

u	KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖDÜLÜ
 NURAN ÇAKMAKÇI

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 
tarafından her yıl geleneksel olarak 
gerçekleştirilen ‘Yılın En HAS 

İsimleri’ anketinin sonuçları belli oldu. Bu 
yıl onuncu kez gerçekleştirilen ve 5 bin 600 
öğrencinin internet üzerinden kullandığı 
oylarla belirlenen ‘En Has İsimler’ ödülleri 
19 kategoride verildi.

Ödül töreni medya ve sanat dünyasının 
ünlü simalarını, üniversitede buluşturdu. 
Törene katılan Beren Saat, En Has Kadın 
Dizi Oyuncusu ödülünü Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Aydın’ın elinden aldı. Törende  
Engin Akyürek’e En Has Erkek Dizi 
Oyuncusu, Tolga Çevik’e En Has Mizahçı, 
Okan Bayülgen’e En Has Sosyal Medya 
Yıldızı ve Murat Boz’a En Has Albüm 
kategorilerinde ödül verildi. Ünlü isimlere 
ödüllerini Kadir Has Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti üyeleri ile üniversitenin milli 
sporcuları ve öğrenci kulüp başkanları 
sundu. Tören ödül alanların renkli ve esprili 
konuşmaları ve öğrencilerin katılımıyla 
keyifli bir şekilde son buldu.

2011 Yılının  ‘ En HAS ’ 
İsimleri Açıklandı
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Futbol bir endüstridir

Khas Kayak ve Snowboard takımı ikinci yılında, 
Üniversite Sporları Federasyonu’nun Uludağ’da 
düzenlediği Snowist 2012 ve Üniversitelerarası Türkiye 

Şampiyonası’na katılarak İstanbul Kategorisi’nde ikinci 
oldu.

üErkek Kayak 
(83 Sporcu 
arasından) 
kategorisinde 
Doğa Yurttaş 
24.99’lik derecesi 
ile genel 
sıralamada 
20. (İstanbul 
Şampiyonası 2.) 

ü Kayak Bayan 
(70 Sporcu 
arasından) 
kategorisinde 
Ezgi Metin 
38.26’lık derecesi ile genel klasmanda 30. 
(İstanbul Şampiyonası 13.) 

üSnowboard Erkek (61Sporcu arasından)  
kategorisinde Süleyman Aslan 50.97’lik 
derecesi ile genel klasmanda 15. (İstanbul 
Şampiyonası 10) oldu.

Öğrencilere kendini 
tanıma tiyoları

Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, 12 Mart'ta, Kadir Has 
Üniversitesi’nde ‘Kendini Tanı, Potansiyelini Doğru 
Kullan’ başlıklı semineriyle lise öğrencileriyle  

bir araya geldi.

‘Salı Seminerleri’ne  
TÜBİKAT’tan destek

Salı Seminerleri'nin bu haftaki konuşmacısı, Khas öğretim üyesi Doç. Dr. 
Lerna Yanık 13 Mart’ta ‘Türkiye: Doğulu mu? Batılı mı? Öteki mi?’ bir 
seminer verdi.

Salı Seminerleri; TÜBİTAK’ın Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı 
tarafından destek almaya hak kazandı. 3 Nisan 2012’de gerçekleştirilecek 
seminerin konuşmacısı olan Prof. Laleh Khalili'yi TÜBİTAK’ın da desteği ile 
gerçekleşecek.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından, Kadir Has 
Üniversitesi işbirliği ve ev sahipliğinde 9 Mart’ta ‘Bir Endüstri Olarak 
Futbol: Türkiye ve İngiltere’den Uygulamalar’ adlı panel düzenlendi.  

Türk futbolunda kurumsal yönetim eksiklikleri, İngiltere futbolundan 
iyi yönetim uygulamaları, UEFA Lisans Kriterleri ve Finansal Fair Play 
konularının ele alındığı panel TKYD üyeleri ile davetlilerin katılımına açık 
yapıldı. Dr. Levent Bıçakcı, Dorukhan Acar, Sean Hamil ve Tolga Şenel  ‘Bir 
Endüstri Olarak Futbol' paneline konuşmacı olarak katıldı.
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nasıl yapmalı?

15 Mart’ta, Cibali Kampüsü’nde gerçekleşen panelde 
bilim insanları, uzmanlar, yöneticiler, daha da önemlisi 
kentli yurttaşlar olarak herkesi ilgilendiren konuların 
irdelenmesinden yola çıkıp İstanbul’un ve genel 
anlamda kentlerin gelecekleri üzerine düşünülüp 
tartışıldı.

İstanbul’a  ilişkin soru(n)lar, özellikle de kentsel 
dönüşüm, medyadan konferanslara, akademiden 
siyasete, protesto gösterilerinden sanat 

etkinliklerine kadar geniş bir mecrada düşünülüyor 
ve tartışılıyor. 

Nasıl  Yapmalı?: Tarihi Yarımada’nın 
Korunması 

 u	İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nın koruma    
 ve yönetim planları, ilkeleri nelerdir ve bunlar  
 nasıl yorumlanmalı/yorumlanıyor?  

 u	Kentsel dönüşüm nasıl bir mevzuata   
 dayanıyor ve nasıl bir uygulama süreci söz   
 konusu?  

u	Yeni iş ve yaşam alanlarının kent    
 merkeziyle bütünleşmesi, artan nüfusun   
 kent içi hareketliliği nasıl gerçekleşecek?  

u	Planlamada tarihsel verilerin rolü nedir?  

u	Birbirinden bağımsız olarak önerilen   
 dönüşüm projelerinden yola çıkarak   
 kapsamlı ve bütüncül bir koruma çerçevesi  
 çizilebilir mi? 
u	Böyle bir yaklaşım kentsel yönetişim   
 açısından bize neler vaad ediyor?

“
”

Başka İstanbul yok hemşerim

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde hayata geçirilen 
‘İstanbullu Olmak’ sertifika programı ‘Nasıl İstanbullu 
olunur? sorusunun cevabını arıyor. Program İstanbul’un 

2000 yıllık geçmişini ve bugününü tarihsel, sosyal ve kültürel 
boyutlarıyla ele alarak ‘İstanbul ehli’ kentliler oluşturmayı 
amaçlıyor. 14 Mart-4 Mayıs tarihleri arasındaki program, 
İstanbul’u seven ve gerçek bir İstanbullu olmak isteyen 
herkese açık.

Üniversitenin kendi  içinden  çıkardığı 
ilk  profesör
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm Başkanı aynı 

zamanda fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Banu Baybars Hawks, 1 Mart’ta 
Profesörlük ünvanını aldı. Prof. Baybars Hawks, yalnızca bu ünvanı almakla 

kalmayıp aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi’nin kendi içinden çıkardığı ilk 
profesör ünvanını da almış oldu. Akademik hayatta böylesine önemli bir ünvanı 
40 yaş gibi genç bir yaşta almanın gururunu yaşayan Prof. Baybars Hawks 
duygularını şöyle dile getirdi: “Girişimci ve hayırsever merhum Kadir Has’ın 
üniversitesinden profesörlük ünvanını almak benim için gerçekten çok mutlu ve 
onur verici bir durum. Akademik hayatın bu en önemli mertebesinde ulaşmamda 
bana destek olan herkese teşekkür ediyorum, bu ünvanı hak ettiği şekilde 
taşıyacağım. Akademik ilerleme yolundaki tüm akademisyen arkadaşlarımın da 
emeklerinin karşılığını almaları içten dileğimdir.”
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Vodafone Türkiye ve Kadir Has Üniversitesi 
arasında yapılan işbirliğinin ilk adımı olarak, 
üniversitenin Mühendislik 3.ve 4. sınıf 

öğrencilerine yönelik ‘Data Everywhere’ sertifika 
programı başlatıyor. Vodafone Türkiye’nin etknoloji 
ekibi uzman personelin, üniversitenin öğrencilerine 
mobil iletişim teknolojileri konularında eğitim vereceği 
Data Everywhere sertifika programı ile Türkiye mobil 
iletişim endüstrisine, global know how ile donatılmış 
nitelikli iş gücü kazandırılması hedefleniyor.

Girişimcilik Kampı Gilt Akademi 12’de Buluştu

Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirecek 
Kadir Has Üniversitesi 

Girişimci İnovatif Lider 
Takımı, GİLT AKADEMİ’12 
girişimcilik kampında  
farklı üniversitelerden 
350 öğrenciyi 8-12 Mart 
2012 tarihleri arasında 
biraraya getirdi Türkiye’nin 
önde gelen şirketlerinden 
kurucuların veya üst düzey 
yöneticilerin konuşmacı 

olarak katıldığı bu kampta, 
yenilikçi iş fikri, iş planı, 
asansör konuşması, 
‘melek yatırımcı’ (Angel 
Investor)  ve risk sermayesi, 
SEO (Search Engine 
Optimization-Arama 
Motoru Optimizasyonu), 
sosyal medyanın önemi, 
fark yaratan pazarlama 
teknikleri, strateji, hukuk 
temalı konferanslar 
gerçekleşti. 

Nitelikli işgücü için işbirliğiGİLT AKADEMİ ’12  
konuşmacıları

‘Tanrılar Okulu’ kitabının yazarı Stefano D’anna 
11 Mart’ta üniversite konuşma yaparken; diğer 
konuşmacılar işe şunlardı: 

•  İhsan Elgin (Girişim Fabrikası Direktörü)

•  Metin Şatır (KOSGEB Başkan Yardımcısı)

•  Erkan Erkut (Özyeğin Üniversitesi Rektörü)

•  Selçuk Kiper (Synopsis Kurucu Başkan & MITef  
  Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi)

•  Burçin Ergünt (PING Ajans Başkanı & MITef  
  Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi)

•  Didem  Altop (Endeavor Genel Sekreter)

•  Hüseyin Demirhisar (Angel Wings Ventures CIO)

•  Fuat Sami (LabX Kurucu Ortağı)

•  Gizem Yücel (MissPera Marketing Müdürü)

•  Melek Pulatkonak (Microsoft-Yazılım Geliştirme  
  Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı)

•  İsmail Esin  (Esin Hukuk Bürosu Ortağı)

Dedemden öğütler
Kurumsal Sosyal 

Sorumluluk 
Akademisi 

öğrenclieri asırlık 
geçmişi olan 
başarılı şirketlerle 
buluşturuyor. 
‘Dedemden Öğütler’ 
öğütler paneller 
dizisinin ilk konuğu 
1870’den bugüne 
varlığını sürdüren 
Vefa Bozacısı oldu. 
14 Mart’ta Cibali 
Salonu’nda yapılan 
bu ilk panelde, dede 
öğütünü veren Vefa 
Bozacısı Yönetimi 
Kurulu Başkanı Sadık 

Vefa oldu. Panelde boza arabalarınla katılımcılara eski 
usül boza dağıtıldı.  

Kadir Has 
Üniversitesi 7. 
Kariyer Günleri 5-7 

Mart 2012 tarihlerinde 
Cibali Kampüsü’nde 
gerçekleşti. Birçok 
farklı sektörün önde 
gelen şirketlerinin 
yöneticilerinin katılarak, 
öğrencilerle bilgi 
ve deneyimlerini 
paylaştığı seminerler 
öğrencilerden yoğun 
ilgi gördü. Kariyer 
günlerinin son 
organizasyonu olarak 
ise 9 Mart’ta Mercedes-
Benz A.Ş’ye bir gezi 
düzenlenerek öğrencilere iş hayatını deneyimleme 
fırsatı sunuldu. 

Kariyer konuştu
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İstisnai 
Erkeklik

Durumdur
Bir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Toplum 
Gönüllüleri Vakfı önderliğinde hayata geçirilen 
‘Erkeklik İstisnai Bir Durumdur’ fotoğraf 

sergisi üniversitede açıldı. Öğrencilerin çektikleri 
fotoğraflardan oluşan sergi toplumsal erkek 
rollerini eleştirerek, kadın-erkek eşitliğine dikkat 
çekiyor. Sergi Türkiye’de 40 şehirde eş zamanlı 
olarak açıldı. Türkiye’de yaşanan cinsiyet odaklı 
rol dağılımına ve kadın-erkek eşitsizliğine dikkat 
çekmek amacıyla yapılan sergi üniversitenin Cibali 
Kampüsü’nde sergileniyor.

Hayat kadın-erkek eşit 
paylaşılınca güzel

Gündelik hayatta aldığımız roller, yaptığımız 
işler, sözlerimiz yüzyıllar sürecinde gelişen ve 
oluşan davranış biçimlerimizdir. Rollerimiz, 

erkeğin ve kadının çoğu zaman, nerede duracağını, 
ne giyeceğini, ne zaman susup ne zaman 
konuşacağını keskin çizgilerle belirler. Örneğin; 
erkekler ağlamaz, kadınlar inşaatta çalışmaz, 
erkekler dövüşür, kadınlar evde yemek yapar. 
Bu roller ne yapacağımıza, ne giyeceğimize, ne 
zaman susup ne zaman konuşacağımız, olaylara 
nasıl tepki vereceğimize karar verir. Genellikle bu 
kararlardan mutlu olmaz ve çaresiz uygularız.

Oyuncu Mehmet Ali Alabora  
Çamaşır Yıkayıp, Serdi

Sergiye ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora 
da destek verdi. Sergi afişinde Alabora’nın 
üzerinde önlük, çamaşır sererken çekilmiş 

fotoğrafı kullanıldı. Sergide üniversitenin Hukuk 
Fakültesi öğrencilerinin çektikleri fotoğraflar 
da yer aldı. Öğrencilerin toplumsal cinsiyet 
rollerini tersten gören fotoğrafları sadece 
istisnai durumlarda -eşi hastalandığında, yalnız 
kaldığında- kadın rollerini üstlenerek yemek, 
temizlik, ütü yapan, çamaşır yıkayan ama bunların 
kadınların işi olduğunu söyleyen erkekleri 
eleştiriyor. Genellikle bu kararlardan mutlu olmaz 
ve çaresiz uygularız.

Erasmus İkili 
Anlaşması’nın altındaki 
imzalar GSF ve ENSA’ya ait

Khas Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü, Fransa’da bulunan Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Grenoble ile 

‘Erasmus İkili Anlaşması’ imzaladı. İç mimarlık 
alanında Fransa’nın belli başlı üniversitelerinden 
olan ENSA Grenoble yetkilileri geçtiğimiz yıl 
üniversiteyi ziyaret etmiş ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi öğretim üyeleri ile biraraya gelmişlerdi. 

Mevcut Erasmus Anlaşması iç mimarlık alanı ile 
sınırlı tutulurken, hem lisans hem de yüksek lisans 
seviyesinde Erasmus öğrenci değişimine destek 
verilmesinde anlaşmaya varıldı.
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Tv’de Khas
Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi 
İsmail Hakkı Polat, CNBC-e’deki 
Finans Cafe programında ‘yeni medya’ 
konusunu değerlendirdi.

CNBC-e ’de Yeni Medya

Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim görevlisi Dr. Ahmet K. Han, 
NTV’de Ahmet Arpat ile Gece Bülteni 
programında uluslararası stratejik 
dengeler ve son gelişmeler konusunda 
görüşlerini paylaştı. 

NTV’de Ahmet Arpat ile 
Gece Bülteni

A Haber ’de Somali’ye  
Yardım

İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sedat 
Aybar A Haber’de Somali’ye Yardım’ı 
değerlendirmek üzere Can Okaner’in  
canlı yayın konuğu oldu.

Serbest kıyafette, isteğe bağlı 
kademeli geçiş

Khas Pusula Akademisi ve Mithat Bereket’in TRT1 için hazırladığı 
Pusula Haber Programı bu hafta, anaşistleri gösteriyor.

Yunanistan’da ekonomik krizle birlikte ortaya çıktılar. 
Kendilerine “anarşist” diyorlar. Herhangi bir düzen kurulmasına, 
devlete ve otoriteye karşı çıkan bu gençler, her türlü grevde, 
protesto yürüyüşlerinde ya da gösterilerde boy gösteriyorlar. Şiddet 
eylemleriyle polise karşı koyup herşeyi yakıp yıkıyorlar.

Mithat Bereket,  bu defa Pusula’da, Yunanistan’a giderek 
‘anarşistler’i yerinde inceledi.  Anarşist grupların üyeleriyle, konunun 
uzmanlarıyla, Yunan halkıyla ve polisle konuştu.

Yunan polisinin belalısı ‘Anarşistler’ 

Kim bunlar? Ne istiyorlar? Hangi ideolojiye sahipler? Nasıl 
örgütleniyorlar? Neden şiddete başvuruyorlar? Polisle neden 
savaşıyorlar? Gösterilerde, polise karşı hangi taktikleri 

kullanıyorlar? Ve neden bir türlü engellenemiyorlar?

Pusula’da cevaplanacak sorular 

Gazeteci Abbas Güçlü’nün yönetiminde 
‘Genç Bakış Münazara’ 29 Şubat’ta 
Cibali Kampüsü’nde yapıldı. Bir yanda 

özgürlük tartışmaları, bir yanda sosyo-
ekonomik eşitsizlik. Aileler, öğrenciler, 
eğitimciler, forma üreticileri ve çok boyutlu 
bir tartışma yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ömer 
Dinçer’in bir öğrenciye sorduğu “Serbest 
kıyafet ister misin?” sorusuyla yeniden 
gündeme gelen “okullarda kıyafet serbest 
olmalı mı?” sorusuna cevap aradı. Her iki 
grup da farklı argümanlar ortaya koydu. 
Programı sunan Güçlü’nün önerisi hemen 
serbest kıyafete geçme ya da geçmeme kararı 
yerine isteğe bağlı kademeli bir geçişi önerdi.

Toplumsal tarih çalışmaları 
alanına yapılan önemli bir 
katkı da Khas Akademik 

Yazı Merkezi Müdürü Mark David 
Wyers’ın ‘Wicked’ Istanbul-The 
Regulation of Prostitution in the 
Early Turkish Republic (Erken 
Cumhuriyet döneminde Fuhuş 
Denetimi) adlı araştırması 
oldu. Libra Yayıncılık tarafından 
kitaplaştırılan araştırmada erken 
Cumhuriyet döneminde fuhuşun 
İstanbul’da nasıl denetim altına 
alındığı inceleniyor. 21. yüzyılın 
ilk yıllarında İstanbul, beyaz kadın 
ticaretinin merkezlerinden biri 
olarak tanınıyordu.

“Wicked” İstanbul
Din ve 
nesillerararası 
özgecilik

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin 
düzenlediği Ekonomi Seminerler 
Serisi’nde Prof. Dr. Masao Ogaki, 14 

Mart’taki seminerinde dünya görüşleri, 
din ve nesillerarası özgecilik hakkında 
konuştu.
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2006 yılından beri ‘Ve Diğer Şeyler 

Topluluğu; Yeni Metin Yeni Tiyatro 
Projesi’ ile, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün desteğiyle bu yıl ilk 
defa bir tiyatro festivalı  düzenleyecek. 
28-29 Nisan tarihlerinde yapılacak festivalde 

oyun okumaları, kısa oyunlar ve söyleşiler 
gerçekleştirilecek. Etkinliğe tüm günlük ve tek 
oyunluk biletler alarak katılmak mümkün olacak. 
Geçtiğimiz Aralık’tan bu yana dört aylık atölye 
çalışması sürecinde gerçekleştirilen metinler 
arasından seçilecek olan üç kısa oyun Yeni Metin Yeni 
Tiyatro Festivali 1 kapsamında seyirciyle buluşacak. 
Kadir Has Sahne’de gerçekleşecek olan bu mini 
festivalde kısa oyunları da görmek mümkün olacak. 
Festivale yurt dışından gözlemci olarak birçok tiyatro 
temsilcisi gözlemci olarak katılacak.

Urartu Takıları restore 
edilecek

Bank of America Merrill Lynch, ‘Sanat Eserlerini 
Koruma Projesi’ kapsamında bir ülkenin, kültürel 
miras ya da sanat tarihi açısından önemli 

eserlerinin korunması amacıyla, kurum ve kuruluşlara 
destek oluyor.

Uluslararası projenin Türkiye ayağında ise Rezan Has 
Müzesi’nin nadide eserleri arasında yer alan Urartu 
Takıları’nın restorasyon ve konservasyon çalışmalarını 
başlatması vesilesiyle, Rezan Has Müzesi ve Bank of 
America Merrrill Lynch tarafından 15 Mart’ta Rezan Has 
Müzesi’nde bir tanıtım gecesi düzenlendi.

2011 yılı Saha Çalışmaları kapsamında 
Radyo Televizyon Teknolojisi öğretim 
görevlileri ve öğrencileri tarafından 

hazırlanan belgesel film ‘Eskilerden Kim Kaldı?’ istek 
üzerine yeniden sergileniyor. Kadir Has Üniversitesi Kısa 
Film Kulübü’nün düzenleyeceği gösterim 16 Mart’ta 
Selimpaşa Kampüsü Konferans Salonu’nda yapıldı.

‘Eskilerden Kim Kaldı?’ 
belgesel 
film gösterimi


