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NEWSLETTER
Atlantik İttifakı ve Türkiye: 

Gelecekten Beklentiler
Bülent Tanör 

Anma Toplantısı

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları 
Merkezi (Center for International and 
European Studies - CIES) ile Uluslararası 

İlişkiler Konseyi Derneği (UİK),  Kadir Has 
Üniversitesi ev sahipliğinde “Atlantik İttifakı ve 
Türkiye: Gelecekten Beklentiler” başlıklı bir panel 
düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın moderatör 
olarak katıldığı panelde NATO Genel Sekreter 
Yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem, Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi ve Ankara 
Politikalar Merkezi Başkanı Büyükelçi Ünal 
Çeviköz, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası 
İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serhat Güvenç 
ve German Marshall Fund Savunma ve Güvenlik 
Birimi’nden Kıdemli Araştırmacı Bruno Lété  
konuşmacı olarak yer aldı.

’Türkiye Güçlü ve Sadık Bir Ülke’ 

Panelde konuşan NATO Genel Sekreter Yardımcısı 
Büyükelçi Tacan İldem, NATO’nun düşman bir örgüt 
olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayarak, 
“Türkiye’nin güçlü ve sadık bir üye olarak yer 
aldığı İttifak bünyesindeki kararların tamamının 
Türkiye’nin de aktif katılımıyla alındığını, “kabul 
edilemez” ve “talihsiz” olarak nitelendirdiği hadise 
sonrasında Türkiye’de oluşan haklı hassasiyetin 
NATO yetkilileri tarafından ciddiyetle karşılandığını 
ve NATO’yu güçlü kılan temel değerlerin başında 
müttefikler arası “birlik”, “uyum” ve “dayanışma” 
geldiğini” vurguladı.

Aramızdan ayrılışının 
15. yılında değerli 
bilim insanı, 

anayasa ve insan hakları 
hukukçusu, Türkiye 
devrim tarihi üzerine 
kalıcı eserler bırakmış, 
ülkemizin aydınlık 
yüzü Prof. Dr. Bülent 
Tanör’ün bir gelenek 
haline gelmiş olan Bülent 
Tanör Anma Toplantısını 
Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’nde 29 
Kasım’da düzenlendi.
 Üniversitemiz Hukuk 
Fakültesi ile Hukuk 
Kulübü öğrencilerinin 
birlikte düzenledikleri 
Bülent Tanör Anma 
Toplantısı’nda, Doç. 
Dr. Olgun Akbulut’un 
sunuşunu, Prof. Dr. 
Oktay Uygun’un ”Bülent 
Tanör’ün Kongre 
İktidarları Tezi” başlıklı 
sunumu izledi. Program 
piyano dinletisi ile sona 
erdi.

KHAS Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Serhat Güvenç panelde; NATO’nun günümüzde 
hızla değişen küresel güvenlik tehditlerine karşılık 
verebilmek ve etkinliğini koruyabilmek adına 
ciddi bir çaba içerisinde olduğunu belirterek, 
zaman içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğini 
vurguladı. Prof. Dr. Güvenç, 2014’te Kırım’ı ilhak 
eden Rusya’nın “NATO’nun ezeli düşmanı” olarak 
tekrar etkinlik kazanmasıyla birlikte NATO’nun 
özüne döndüğünü, fakat kendisini hibrit ve yeni 
nesil savaş stratejileriyle yenileyen bir Rusya 
karşısında bulduğunu belirtti. Ayrıca sosyal 
medyayı da içeren yeni nesil güvenlik tehditlerine 
etkin karşılık verebilmek amacıyla tasarlanan 
son NATO tatbikatında yaşanan krizin, ittifak 
üyelerinin kimliği belirsiz bir aktörden gelebilecek 
tehdit karşısında birlikte ve uyum içerisinde 
hareket etme konusundaki sorunlarını göstermesi 
bakımından önemli olduğuna değindi.
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“Kamuoyunu Bilgilendirmede 
Yeni Medyanın Rolü” Paneli

Yeni medyanın önde gelenleri KHAS’ta 
buluştu. Türkiye’nin ilk ve tek iddia 
kontrolü platformu Doğruluk Payı 

tarafından düzenlenen “Kamuoyunu 
Bilgilendirmede Yeni Medyanın Rolü” paneli 
Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleşti. 
Moderatörlüğünü Nevşin Mengü’nün 
üstlendiği etkinliğe Doğruluk Payı Editörü 
Bengi Ruken Cengiz, Kadir Has Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi İsmail 
Hakkı Polat, teyit.org kurucusu Mehmet 
Atakan Foça ve Yalansavar Editörü Tevfik 
Uyar katıldı.

İklim Değişikliğiyle Mücadeleye KHAS Desteği

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi 
Bölümü Başkanı Doç. Dr. Meltem Ucal’ın yürütücüsü 
olduğu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 

tarafından finanse edilen “Türkiye’de İklim Değişikliği 
Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı hibe 
programı ile hayata geçirilen proje, Avrupa Birliği’ne 
katılım öncesi AB tarafından verilen destekleri ifade 
eden IPA projeleri kapsamında yer alıyor. Bu projeyle 
Kadir Has Üniversitesi IPA’ya katılmış olurken, aynı 
zamanda Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriliyor.

İstanbul Sanayi Odası ile yapılan işbirliği sayesinde 
20 firmaya Kadir Has Üniversitesi’nde eğitimler 
verileceğini belirten İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem 
Ucal, “Projemiz kapsamında firmaların ticari 
faaliyetleri sırasında çevre üzerinde baskı oluşturup 
oluşturmadıkları ya da ticari faaliyetlerine bu 
baskıyı oluşturmadan ve iklim değişikliği ile 
mücadele kapsamında ne şekilde devam etmeleri 
gerektiği konusunda görüşmeler sağlanacak. İklim 
değişikliğinin negatif etkilerine yönelik farkındalık 
yaratmayı hedeflediğimiz projemizle firmalara 
temiz üretim eğitimleri vereceğiz. Aynı zamanda 
bu eğitimlerde edinilen bilgilerin, pratiğe nasıl 
dönüşeceği ve nasıl uygulanacağı konusunda da destek 
vereceğiz. Böylelikle ticari menfaat sahipleri, yani 
üretici firmalarla sürdürülebilir çalışmalar yürütme 

kapsamında, üniversite olarak ciddi ve 
oldukça mühim bir adım atmış olacağız. 
Projedeki en önemli amaç; ekonomik 
büyüme devam etsin, ancak çevreye verilen 
zarar en aza indirgensin” açıklamasında 
bulundu.
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Yazarların katılımıyla gerçekleşen okuma etkinliklerinin 
yurtdışında sıklıkla yapıldığını, ancak ülkemizde pek 
alışık olunmadığını belirten Şebnem İşigüzel, “Haliç 
Okumaları Türkiye’de pek alışık olmadığımız türden 
bir etkinlik. Yazarın kendi sesinden, kendi yazdıklarını 
dinlemek çok keyifli. Heyecan verici bu etkinliğin 
ülkemizde de başlatılması çok sevindirici. Kalıcı ve 
sürdürülebilir olmasını diliyorum” dedi.

Okuma etkinlikleriyle ilgili bir anısını anlatan İşigüzel, 
“Yayınlanan ilk kitabımla bir ödül kazanmıştım. Ödülümle 
çok görmek istediğim Londra’ya gittim. 20 yaşındaydım. 
Bir kitapçıda dolaşırken okuma etkinliği yapılacağını 
bildiren bir afiş gördüm ve katılmak istedim. Salonda 5 
kişi vardı. Yazar bu durumdan rahatsız değildi, salon tam 
dolu da olsa, 1 kişi de olsa okumayı yapacaktı. Japonya 
doğumlu; ama İngiltere’de büyümüş biriydi. Yazdıkları çok 
ilginç gelmiş, inanılmaz keyifle dinlemiştim. Üzerinden 
yaklaşık 25 yıl geçti ancak o günü, o salonu ve o yazarı hiç 
unutmadım. O yazar bu yıl Nobel ödülü alan Kazuo Ishiguro 
idi” dedi.

“Haliç Okumaları heyecan verici”[ [

“Haliç Okumaları”nın İkinci Konuğu 
Ünlü Yazar Şebnem İşigüzel Oldu

Edebiyat tutkunlarının yakından takip ettiği ve 
heyecanla yeni eserlerini beklediği yazarlar, 
“Haliç Okumaları” kapsamında üniversitemizin 
konuğu olmaya devam ediyor. Cibali Kampüsü’nde 
her ay farklı bir yazarı okuyucuyla buluşturan 
“Haliç Okumaları”nın ikincisi, Yazar Şebnem 
İşigüzel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Yazar, 
“Gözyaşı Konağı Ada, 1876” romanından 
4 sayfalık bir bölümü katılımcılara okudu.

Mekanda Adalet ve Sakatlık Söyleşisi

Mekanda Adalet Derneği tarafından 
düzenlenen söyleşide, toplumsal ve 
mekansal adalet kavramı sakatlık 

çalışmaları ekseninde tartışıldı. Beyond 
İstanbul’un ilk sayısı Mekanda Adalet ve 
Sakatlık yayınının ardından düzenlenen bu 
etkinlikte, sakatlığın toplumsal inşası, kent 
hakkı, yaşam deneyimleri, mekanın sınırları 
ve imkanları üzerine geniş kapsamlı bir 
sohbet gerçekleşti. Yayının konuk editörü 
Sibel Yardımcı’nın moderatörlüğünde 
yazarlar Çağrı Doğan, Engin Yılmaz, Ezgi 
Tuncer, Süleyman Akbulut’un katılımıyla 
gerçekleşen söyleşi Cibali Salonunda 
düzenlendi.
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UEFA Futbol Hukuku Programı’nın 
İlk Modülü Tamamlandı

Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin lider akademik ortağı olduğu 
UEFA Futbol Hukuku Programı’nın ilk modülü 

olan ‘Futbol Hukukuna Giriş’ modülü 6-10 Kasım 
tarihlerinde UEFA’nın genel merkezinde yapılan 
eğitimlerin ardından tamamlandı. 

KHAS Spor Çalışmaları Merkezi’nin UEFA 
ortaklığında ilkini 2015/2016 akademik yılında 
tamamladığı UEFA Futbol Hukuku Programı’nın 
(UEFA FLP) ikincisi, geçtiğimiz hafta içerisinde 
İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel 
Merkezi’nde başladı. UEFA’ya bağlı ülkelerin 
futbol federasyonlarının ve kulüplerinin 
avukatlarının yanı sıra futbol alanında çalışan 
bağımsız avukatlardan oluşan 24 kişilik grup 
programın ilk ayağı olan beş günlük eğitim 
programından geçtiler. 

UEFA Disiplin ve Dürüstlük Birimi Direktörü Dr. 
Emilio Garcia Silvero ve CAS Hakemi Michele 
Bernasconi’nin yöneticiliğini yürüttüğü UEFA 
FLP dört modülden oluşuyor. ‘Futbol Hukukuna 
Giriş’ modülünü takiben katılımcılar ‘FIFA 
Transfer Yönetmelikleri’, ‘Diğer Futbol Kuralları 
ve Yönetmelikleri’ ve ‘CAS: Yapı ve İşleyiş’ 
modüllerinde beşer günlük eğitimler alacaklar. 

Bir Sonraki Modül Ocak 2018’de Madrid’de
Programın ‘FIFA Transfer Yönetmelikleri’ başlıklı 
ikinci modülü ise bir diğer eğitim ortağı olan Rey 
Juan Carlos Üniversitesi organizatörlüğünde 
15-19 Ocak 2018 tarihleri arasında Madrid’de 
düzenlenecek. 

UEFA Futbol Hukuku Programı’nda üniversitemizi 
temsilen Mütevelli Heyeti Üyesi ve UEFA Tahkim 
Kurulu Asbaşkanı Dr. Levent Bıçakcı ve Spor 
Çalışmaları Merkezi Direktörü Emir Güney yer 
alıyor. 

Program’ın üçüncüsü 2019/2020 akademik yılında 
düzenlenecek.

AÇEV PR Talks’ta Öğrencilerle Buluştu

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nün altıncısını düzenlediği PR 
Talks etkinliğinin bu haftaki konuklarından 

ilki, AÇEV’in araştırma ve stratejik iletişim 
faaliyetlerini yürüten Burcu Gündüz Maşalacı oldu. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin 
yoğun katılımıyla Cibali Kampüsü B-318’de 
gerçekleşen etkinlikte, Anne ve Çocuk Eğitim 
Vakfı’nın (AÇEV) Kurumsal Gelişim Birimi 
Yöneticisi Burcu Gündüz Maşalacı, özellikle okul 
öncesi eğitimde ilk 6 yılın okul başarısı ve topluma 
adapte olma açısından çok kritik olduğunu 
vurguladı. Ülkemizde okul öncesi eğitime katılımın 
giderek arttığını; ancak hâlâ dünya standartlarının 
gerisinde olduğunu belirten Maşalacı, okul öncesi 
eğitimin topluma artı değer olarak döndüğünün 
altını çizdi. 

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinin 
yöneticiliğini üstlenen Maşalacı, AÇEV’in 
yürüttüğü projelerin ölçümlenmesinde etki 

analiz yöntemini kullandıklarını ve bu kapsamda 
oluşturulan programların 15 ülkede milli eğitim 
programlarına kaynak olduğunu söyledi. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin çocuk gelişimi üzerindeki 
öneminin de ele alındığı etkinlikte, Anne Destek 
Programı’nın yanı sıra Baba Destek Programı ile 
okul öncesi eğitimde ebeveynlerin eşit sorumluluk 
almasının gerekliliği tartışıldı.
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Tacize Karşı Kendilerini
“Krav Maga”

İle Savundular

KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Araştırma Merkezi tarafından “Kadına 
Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 

Günü” kapsamında düzenlenen Krav Maga dersi ile 
öğrenciler kendilerini savunmayı öğrendi. Kişinin, 
karşılaştığı tehditleri kısa sürede bertaraf ederek 
olay yerinden uzaklaşması esasına dayanan Krav 
Maga bir savunma tekniği. Konunun uzmanları 
tarafından kısa bir eğitimden geçen öğrenciler, 
teknikler hakkında bilgi edindi.

“KAHRAMAN YETİŞTİRMİYORUZ, KİŞİNİN KENDİSİNİ 
SAVUNMASINI SAĞLIYORUZ” 

Bugüne kadar verdikleri eğitimlerde iki ortak nokta 
gördüklerini söyleyen Krav Maga Self Defense 
Akademi eğitmeni Kadir Dalgıç, “İnsanlar ilk olarak 
haklarını bilmiyorlar, kanunların yetersiz olduğunu 
düşünüyorlar. Bu nedenle hak arama bilinci de 
gelişmiyor. İkinci olarak ise kadınlar saldırıya 
uğradıklarında kendilerini güçsüz hissediyorlar. 

Üniversitemiz, Haydarpaşa Anadolu Lisesi 
öğrencilerine yönelik ‘Endüstri Mühendisliği 
Atölye Çalışması’ düzenledi. Atölye 

çalışmasında lise öğrencileri gerçek bir fabrika 
ortamında karşılaşacakları problemi bilgisayar 
destekli çözme çalışması yaptı. Atölye çalışmasının 
bir gün süreceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. 
Çavdaroğlu, öğrencilerin fabrika ortamında 
karşılaşacakları bir problemle yüzleşeceklerini 
söyledi.

Üniversitenin Cibali yerleşkesinde yapılan 
çalışmanın açılış konuşmasını Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat 
Berker yaptı. Prof. Dr. Berker, konuşmasında 
kendi tecrübelerini gençlerle paylaşarak, onlara 
gelecek adına tavsiyelerde bulundu. Gençliğin çok 
önemli olduğunu ve şu anda en heyecanlı dönemden 
geçtiklerini belirten Prof. Dr. Berker, öğrencilere 
üniversiteyi sadece iyi notlarla bitirmenin yeterli 
olmadığını mutlaka bir projenin içinde yer almaları 
gerektiğini öğütledi.

Açılış konuşmasının ardından Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Burak Çavdaroğlu, 

öğrencilere önce konferans salonunda ‘karar analizi’ 
yaptırıp, Endüstri Mühendisliği’ne ilişkin bilgi 
verdi. Ardından laboratuvar ortamında öğrencilerin 
yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya koymak için iş 
hayatında karşılaşacakları bir problemi bilgisayar 
destekli çözmeye yönelik çalışma yaptırdı. 

Atölye çalışmasının bir gün süreceğini söyleyen Yrd. 
Doç. Dr. Çavdaroğlu, “Atölye çalışması için talep 
liseler tarafından bize ulaşıyor. Biz de mesleklerin 
genelde hangi konularda çalıştıkları üzerine 
öğrencilere küçük bir sunum yapıyoruz, arkasından 
atölye çalışmasıyla bu sunumu destekliyoruz” dedi.

Liseliler İş Hayatındaki Bir Problemi 
Bilgisayar Laboratuarında Çözdü

Kendisinden daha güçlü bir saldırganı  alt 
edemeyeceklerini düşünüyorlar ve ne yazık ki teslim 
oluyorlar, şiddete boyun eğiyorlar. Bunların hepsi 
öğrenilmiş çaresizliğe eş değer. Bizim amacımız 
da bununla mücadele etmek, hak arama bilincini 
geliştirmek. Kahraman yetiştirmek, kişinin kendi 
davasının yargıcı olmasını sağlamak veya fiziksel 
vuruş ya da ataklarla suçu engellemek değil meşru 
müdafaa dahilinde kişinin kendisini savunabileceğini 
ona göstermek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.  
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İstanbul’da Karma Evlilikler: İki Kalp Üç Kitap

KHAS İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı’nın yürüttüğü 
“Türkiye’de Karma Evlilikler” araştırmasının 

bulgularını içeren, yönetmenliğini Gazeteci Ece 
Güneş Saadetyan’ın üstlendiği “İstanbul’da Karma 
Evlilikler: İki Kalp Üç Kitap” adlı belgesel gösterimi 
16 Kasım’da Cibali Kampüsünde gerçekleşti.

Panorama Khas’ın 25. Sayısı Çıktı

Panorama Khas’ın 25. sayısında ağırlıklı 
olarak dünyadaki teknolojik gelişmeleri 
ele alarak günümüzde neredeyse insanlığın 

yazılı tarihine eşit miktarda üretilen veri hacmini 
anlamlandırmaya ve geleceğe dair bazı çıkarımlarda 
bulunmaya çalışılıyor. Bu amaçla KHAS İşletme 
Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Dağ tarafından hazırlanan 
“Büyük Veri” dosyasında büyük verinin; tanımına, 
özelliklerine, devrimci teknolojilerle olan ilişkisine, 
araştırma ve iş dünyasındaki işlevlerine ve son 
olarak siyaset, uluslararası ilişkiler ve temsil 
konusunda getirdiği değişiklikler ele alındı.

Bu sayı benzer teknolojik gelişmelere ve dijital 
araçlara odaklanan yazıların fazlalığı kişisel 
gündemlerimizin de teknoloji ile ne denli iç içe 
olduğunu gösteriyor. Bir zamanların efsane 
ismi, satranç dehası Garry Kasparov’un yapay 
zekâ şaheseri Derin Mavi’ye karşı mücadelesi, 
otomasyon, robotlaşma ve yapay zekâ ile ete 
kemiğe bürünen Endüstri 4.0. ve bazen rutinleşen 
günlük hayatlarımızda yeni dillere ve dünyalara 
kapı aralayacak dijital dil öğrenme araçları bugün 
teknoloji alanındaki kazanımlarımızı çok güzel 
özetliyor. 

Panorama Khas’ı bağlı bulunduğunuz 
birimlerden ve üniversite içerisinde yer alan 
dergiliklerden alabilirsiniz!

Dergiyi http://panorama.khas.edu.tr/ 
sitesinden ve @PanoramaKhas twitter 
hesabından takip etmeyi unutmayınız!

http://panorama.khas.edu.tr/
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KHAS’lı Mezunlarımız 14 Felis ve 
20 Başarı Ödülü Kazandı
KHAS İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü 
mezunlarımızdan Can Akalın ve Nazlı Senem 
Dalgıç, Ülker Hanımeller’e yaptıkları kampanyayla 
biri Genel, biri Dijitalle Sınırlı Entegre Kampanya 
Kategorisinde olmak üzere 2 Felis kazandılar.

3. sınıf öğrencimiz Kaan Güler, imza attığı 
Snaphack kampanyasıyla Ufuk Açan Dijital Fikirler 
kategorisinde Felis; Sosyal Medya Kampanyası, 
Mobil Mecralara Özel Yaratıcı İçerik, Mobil 
Teknolojinin Yaratıcı Kullanımı, Finansal Hizmetler 
ve Ürün Yerleştirme kategorilerinde de birer başarı 
ödülü aldı.

Yine mezunlarımızdan Can Özaydınlı, En iyi TV / 
Sinema Reklamı ve En İyi Lansman dalında Felis’i 
götürürken, Dijital Reklam Filmi ve Görsel Hikâye 
Anlatımı dallarında birer başarı ödülü kazandı.

Reklam Yazarlığı hocamız ve aynı zamanda Tribal 
Worldwide İstanbul Ajans Başkanı ve Kreatif 
Direktörü Arda Erdik, 9’u Felis 13’ü Başarı olmak 
üzere toplamda tam 22 ödülle Felis’ten ayrıldı.

Türkiye’de Medya ve Toplumsal Kutuplaşma Paneli

KHAS İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü ve 
Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye temsilciliği 
işbirliği ile 7 Aralık’ta, “Türkiye’de Medya ve 

Toplumsal Kutuplaşma” başlıklı bir panel düzenlenecektir. 
Panelin moderasyonunu KHAS İletişim Fakültesi’nden Doç. 
Dr. Suncem Koçer’in üstlenecektir. Panele konuşmacı 
olarak Konda Araştırma’dan Bekir Ağırdır, Bilgi 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Emre Erdoğan ve KHAS İletişim 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Burak Özçetin ve Doç. Dr. Çiğdem 
Bozdağ’ın katılacaktır. Panel kapsamında konuşmacılar 
yaptıkları araştırmalardan yola çıkarak ana akım 
medyanın ve sosyal medyanın toplumun farklı kesimleri 
üzerindeki etkilerini ve medyanın kutuplaşma ile ilişkisini 
tartışacaklar. 

Dışarıdan katılıma açık olan etkinlik için aşağıdaki e-mail
adresini kullanarak kayıt olmak gerekmektedir:
yenimedyaatolyesi@gmail.com

mailto:yenimedyaatolyesi%40gmail.com?subject=Kay%C4%B1t
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Atatürk’ün ölümünün 79’uncu yılında, 10 Kasım 
Cuma günü saat 09:05’de Cibali, Kadir Has 
Kampüsü’nde düzenlenenen anma törenine 

başta rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aydın olmak 
üzere akademik kadro, idari personel ve öğrenciler 
katıldı.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

KHAS’tan Voleybol’da Başarı

@univsporist 1. Lig Kadınlar Voleybol müsabakasında 
Koç Üniversitesi’ni 3-0 yenen KHAS Voleybol takımını 
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

kısa kısa...

kısa kısa...

Rektör ile Ders

KHAS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Kulübü tarafından düzenlenen Rektör Prof. 
Dr. Mustafa Aydın’ın konuk olduğu “Rektör 

ile Ders: Uluslararası İlişkileri Anlamak” etkinliği 
28 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşti.

Liseler İle İşbirliklerimiz

Üniversite olarak liseler ile işbirliklerini 
geliştirmeye devam ediyoruz. Son olarak 

Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi, 
Sağmalcılar Anadolu Lisesi ve Kadıköy Anadolu 
Lisesi ile işbirliği protokolleri imzaladık.
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Yüksek lisans ve doktora için başvurular 18 Aralık 
Pazartesi günü başlıyor. Yüksek lisans ve doktora 
eğitimi almak isteyen öğrenciler 17 Ocak 2018 
tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.   

Başvurular için adres:
http://www.khas.edu.tr/2929/lisansustu-egitim

Yüksek Lisans ve Doktora 
Başvuruları 18 Aralık’ta Başlıyor
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