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Arap Baharı Sonrası
Nato Tartışıldı

Saray’da
Mezuniyet
Balosu

Uluslararası
Komşuluk
Sempozyumu
Khas CIES, 2. Uluslararası
Komşuluk Sempozyumu’na
da aynı gün başladı. Bu yıl
teması ‘Doğu Komşuları
ve Güney Akdeniz’de Arap
Uyanışı Sonrası Güvenlik
ve Demokrasi’ olarak
belirlenen sempozyum 1
Temmuz’a kadar devam
edecek.

K

has Mezuniyet
Balosu 19
Haziran’da
Çırağan Sarayı’nda
gerçekleşti. Mezun
öğrenciler bahçede
başlayan kokteylden
sonra, bol sohbetli
akşam yemeğine
geçtiler, ardından balo
salonunda DJ Salih
Saka eşliğinde dans
ve müzik dolu bir gece
yaşadılar.

K

has Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Çalışmaları Merkezi’nin (CIES), ‘Arap
Baharı Sonrası NATO’nun Rolünü
Tanımlama’ isimli Görev Gücü 2. Toplantısı 26
Haziran’da Heybeliada’da başladı.

1 Temmuz’a kadar sürecek olan toplantıda
Grup, yakın zamanda NATO’nun güney
komşularında ekonomik ve politik
gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve güvenlik
konularında meydana gelen sorunlara
değindi.

Buraya bir ‘dipnot’ düşelim

K

has Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi ve gazeteci Cüneyt
Özdemir’in yürüttüğü
Dipnot.tv işbirliğinde kurulan
Dipnot Akademi yetenekli,
becerikli ve istihdama yönelik
meslek kazandırma amaçları
dahilinde dünyada talep
edilen yeni alanlarda eleman
yetiştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de ilk kez ‘Yeni Medya’ bölümünü İletişim Fakültesi bünyesinde açan Kadir Has
Üniversite ile sektörde yeni medyanın öncüsü Dipnot.tv; sektöre donanımlı dijital iletişim ve
medya yayıncıları yetiştirmek amacıyla güçlerini birleştirdi ve Dipnot Akademi’yi kurdu.
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K

has Komşuluk Hakkı Projesi’nin bir uzantısı
olarak yaşları 12-17 arasında değişen Cibali’deki
ilköğretim okulları ve liseli 17 öğrenci üniversitede
ücretsiz fotoğraf eğitimini fotoğrafçı Ulaş Tosun’dan
alıyorlar. Haziran ayında başlayan ve iki ay sürecek
olan Fotoğraf Atölyesi’nin masrafları geçtiğimiz
ay düzenlenen İyiliğe Koşu’dan elde edilen gelirle
sağlanıyor.

Perküsyonlar üzerinde
tomurcuk eller

A

Alan memnun
satan memnun

merican International University’den
Dr. Md. Mamun Habib’in konuşmacı
olarak katılacağı, Tedarik Zinciri
Yönetimi ve son trendlerin konuşulacağı
seminer 6 Temmuz günü Haliç Salonu’nda
gerçekleşecek.

Sosyal hayat da
ölçümlenebiliyor

K

M

illi Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve özel
eğitimcilerin destek verdiği Tomurcuk Vakfı;
eğitim, kültür, dayanışma, özel eğitim ve
rehabilitasyon çalışmaları kapsamında engelli
çocuklara hizmet veriyor.
Has Imperium, ABD’nin en prestijli
üniversitelerinden Princeton Üniversitesi ve
The Helping Trooper oluşumunun katkılarıyla,
Tomurcuk Vakfı ile birlikte, engelli gençlerden
oluşan Tomurcuk Perküsyon Grubu’nu üniversitede
ağırladı.

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi seminerlerine devam ediyor.
Arizona State Üniversitesi’nden
konuşmacı olarak katılacak Dr. Hasan
Davulcu, Perspektif Analiz ve Online Sosyal
Hareketlerini Ölçekleme konu başlıklı bir
sunum yapacak. İnternet ve sosyal medyanın
da aktif rol oynadığı bu seminer 3 Temmuz
günü Fener Salonu’nda gerçekleşecek.

K

Tedarik Zinciri
Yönetimi Nedir?

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi Endüstri Mühendisliği
Bölümü öğretim üyelerinden Doç.
Dr. Zeki Ayağ “Tedarik Zinciri Yönetimi’nin
amacı, müşteri tatminini artırırken kârı
maksimize etmek ve daha verimli, daha
düşük maliyetle çalışmaktır. Tedarik
zinciri uygulama alanlarında son on yılda
yaygınlaşma göstermiştir. Rekabete yönelik
tüm sektörlerde, sürdürülebilir kâr ve
büyümenin sağlanması için kanıtlanmış bir
yönetim yaklaşımı olarak benimsenmiştir”
diyor.

Haberler / Etkinlikler

Haberler / Etkinlikler

Vizörün arkasındaki
minik gözler

Önce bir dilek tutturdular
İlk olarak ‘Onlar Birer Dilek Tuttu, Biz Gerçekleştiriyoruz!’ Projesi ile 200’den fazla engelli
çocuğun dileklerini yerine getiren Khas öğrencileri, Tomurcuk Vakfı ile ortak çalışarak
rehabilitasyon gören engelli gençlerle perküsyon konseri verdi.

İŞKUR’la işini kur

K

has Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, ING Emeklilik
ve İş-Kur’un yaptığı işbirliği sayesinde eğitim
almak isteyenlere eğitim, staj ve istihdam gibi
olanaklar sunuyor. Ana amacı işsiz ve vasıfsız işgücüne
bilgi ve beceri kazandıran eğitim programları sunmak
olan staj ve istihdam olanaklarının da bulunduğu proje
4 programdan oluşuyor ve her bir program iki hafta
sürüyor.
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K

Türkiye’nin 20
yılı konuşuldu

adir Has Üniversitesi’nin, Fulbright
Türkiye İstanbul-Ankara Ofisleri
ve Fulbright Bursiyerleri Derneği
işbirliğiyle düzenlediği ve Khas Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent
Kahraman’ın ‘Türkiye: On Yıl Önce, On Yıl
Sonra’ başlığıyla ana konuşmacı olarak
katıldığı bir söyleşi yapıldı. Toplumun
siyasete girmesi, aktif ve pasif modernleşme
ve Türk modellerinin ele alındığı konuşma
Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti.

Yunan akademisyen
gözüyle Yunanistan
seçimleri

K

has Uluslararası ve Avrupa
Çalışmaları Merkezi Direktörü
Dr. Dimitrios Triantaphyllou,
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Merkezi’nin düzenlediği panele katıldı.
Panel’de diğer konuşmacılar ile birlikte
Yunanistan’ın seçimleri ve seçimlerin
ardından gelişen politik süreç tartışıldı.
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Haberler / Etkinlikler

Sinemada Mavi Dalga

K

has İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema
Bölümü yarı zamanlı öğretim elemanlarından
Zeynep Dadak’ın uzun metrajlı film projesi ‘The
Blue Wave’ (Mavi Dalga) Avrupa Eurimages Fonu
Konseyi, Yönetim Kurulu tarafından desteklenen 17 film
arasında kendine yer buldu.

EURIMAGES
Eurimages´ın temel amacı, sinema eserlerini yapım ve dağıtım alanlarında
desteklemek ve fona üye ülkelerin sinema profesyonelleri arasındaki işbirliğini teşvik
etmek suretiyle, Avrupa film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Liselilere Ücretsiz Yaz Kampı

K

has her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Yaz
Kampları ile lise öğrencilerine ulaşıyor.
Üniversitemiz Haziran ve Temmuz aylarında
düzenlediği 8 farklı kamp çalışması ile İletişimden
Tasarıma, Tiyatrodan Bilişim Teknolojilerine kadar
pek çok alanda öğrencilerin ilgi ve becerilerini,
farklı ve eğlenceli metotlarla test etmelerine olanak
sağlıyor. Böylelikle aday öğrenciler ilgi alanlarına
göre kamp çalışmalarına katılıp meslek seçimleri
ile ilgili daha isabetli karar verebilme şansını da
yakalamış oluyorlar. Ayrıca bazen bu tip faaliyetlerde
öğrenciler kendilerine uygun olduğunu düşündükleri
alanlara tam aksi branşlara da yatkın olabildiklerini
ve başarı gösterebileceklerini de fark edebiliyorlar.

Sporcuların motivasyonları nasıl artırılır?

K

has Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 26 Haziran’da
Cibali Kampüs’ünde organize ettiği seminerde beden eğitimi, spor
yönetimi ve etik konuları yer aldı. Suny Brockport’tan Robert C.
Schneider ve Dr. Ferman Konukman konuşmacı olarak katıldı. Özellikle
spor organizasyonları alanında çalışanların motivasyonlarının nasıl artış
göstereceği ve sporda becerinin ve etiğin önemi vurgulandı.

Haber : Cem Alaçamlı
Fotoğraf : Ulaş Tosun
Tasarım : Birsen Duyar
Yöneten : Ayten Görgün Smith
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