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Khas Tanıtım
günleri çeşitli
etkinliklerle
devam ediyor

K

has Tanıtım
günleri çeşitli
etkinliklerle
devam ediyor.
Gelen aday öğrenciler
akademisyenler
ve rehber
öğretmenlerden bilgi
almanın yanı sıra,
eğlenceli çalışmalara
da katılıyor. Tanıtım
günlerinde YBEM
Şehir Sanatları
Akademisi’nden
Gölge’nin yaptığı
çalışmalardan, dans
gösterilerine kadar
çeşitli etkinlikler
düzenleniyor.
Cibali ve Selimpaşa
Kampüsleri’nde devam
eden tanıtım günleri
3 Ağustos’ta sona
erecek.

Geleceğe Khas Yaz Kamplarıyla
Hazırlandılar

Tasarımcı Gençler Yetişiyor

K

has Sanat ve Tasarım Fakültesi, lise
öğrencilerine yönelik yaptığı Tasarım
Kampı’nın bu yıl dördüncüsünü düzenledi.
15 lise öğrencisinin katıldığı ve ana tema olarak
Üniversite’nin bulunduğu çevreyi ve Haliç’i
konu alan atölye çalışmalarında öğrenciler,
yeni deneyimler kazandı. Öğr. Gör. Mehtap
Doğanca’nın çalışmalarını yürüttüğü atölyede,
öğrenciler yaptığı eserleri sergiledi.

48 Liseliyle 48 Saat Film
Atölyesi

K

has İletişim Fakültesi, 48 lise öğrencisine
Radyo-Televizyon ve Sinema alanında
uzman akademisyenlerin eğitmenliğinde
48 Saat Film Atölyesi kampı düzenledi.
Khas Yeni Medya Bölüm Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Murat Akser’in yürüttüğü atölyede
senaryo yazımından çekim sürecine, ses ve
ışık planlamasından montaja kadar A’dan Z’ye
bir filmin nasıl çekileceği konusunda eğitim
verildi.

Sahne’de Tiyatro Kampı

K

has Sanat ve Tasarım Fakültesi, her yıl
düzenlediği Tiyatro Kamplarına bu yıl
da devam ediyor. Khas Tiyatro Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Çetin Sarıkartal ve Yrd.
Doç. Dr. Zeynep Günsür’ün de aralarında
bulunduğu çok sayıda akademisyenin
gözetiminde gerçekleşen kampa 86 öğrenci
katıldı. Khas SAHNE’de gerçekleşen
atölyede öğrencilerle doğaçlama, hareket ve
imajinasyon çalışmaları yapıldı.

Enformasyon Teknojileri
Kampı

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, lise öğrencileri için düzenlediği
Enformasyon Teknolojileri yaz kampına
bu sene 20 öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi
Işıl Tiryakiler’in koordinatörlüğünde yapılan
kampta yaratıcılık ve liderlik yönetiminin yanı
sıra, araştırma ve geliştirme teknikleri ile
bilgi teknolojileri, ilgili sistemlerin analizlerini
kapsayan bir program izlendi.
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Khas’ın Kuzey Amerika
ve Uzakdoğu Açılımı
Devam Ediyor

K

has Haziran ayında Kuzey Amerika ve
Uzakdoğu’daki beş üniversite ile eğitim
ve araştırma alanında işbirliği anlaşması
imzaladı.
ABD’de American University ve University
of Alabama, Kanada’da University of Waterloo
ile imzalanan anlaşmalar, bu üniversitelerle
Kadir Has Üniversitesi arasında lisans ve
lisansüstü öğrencilerle akademik personelin
değişimi ile ortak toplantılar düzenlenmesi ve
projeler yürütülmesini içeriyor. Bu anlaşmalarla
birlikte, KHAS’ın Kuzey Amerika’daki akademik
ortaklıklarının sayısı 18’e ulaştı.
Khas, Uzakdoğu üniversitelerinin dünya eğitimi
üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunun farkında.
Bu nedenle bu bölgedeki işbirliklerine de iki
yeni üniversite ekledi. Çin’in Chengdu kentinde
bulunan, yaklaşık 38.000 lisans ve yüksek lisans
öğrencisi olan Southwest Jiaotong Üniversitesi ile

imzalanan anlaşma kapsamında lisans, lisansüstü ve
doktora sonrası programları için akademik işbirlikleri
yapılacak.
Güney Kore’de Solbridge International School of
Business ile imzalanan anlaşma da benzer şekilde
öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı olarak değişim
programlarından faydalanmaları, akademik bilgi ve
yayın paylaşımına olanak sunuyor.
İmzalanan bu yeni anlaşmalar kapsamında,
geliştirilmesi planlanan programlar arasında kısa
dönem eğitim gezileri ile yaz okulu projeleri yer
alıyor.

Zhejiang Gongshang
Üniversitesi
Öğrencileri Khas’ta

K

has’ın 2008 yılından bu yana, Zhejiang
Gongshang Üniversitesi ile arasında
imzalanan uluslararası işbirliği
anlaşması kapsamında sürdürdüğü program
çerçevesinde 22 Çinli öğrenci, öğretim üyeleri
eşliğinde Üniversiteye geldi. Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi’nden 20 öğrenci ve öğretim üyesi de
Zhejiang Gongshang Üniversitesi’nde programa katılmak üzere Eylül ayında Çin’e gidecekler.
Üniversiteyi ve imkanlarını çok beğendiklerini ifade eden Çinli öğrenciler; “İstanbul çok güzel bir
şehir, kampüsünüz çok etkileyici. Bu sürede üniversitenin akademik programını ve sosyal olanaklarını
yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bize bu imkanı sağlayan herkese çok teşekkür ederiz” diyerek
duygularnı ifade ettiler.

1911’de Çin’in eğitim bölgesi olarak bilinen Hangzhou şehrinde kurulan Zhejiang Gongshang
Üniversitesi’nin 31,000 öğrencisi ve 2000 akademik ve idari personeli mevcut. Khas ve Zhejiang Gongshang
Üniversitesi arasında 4 yıl önce imzalanan değişim anlaşması çerçevesinde, her yıl Temmuz ve Eylül
aylarında karşılıklı değişim programları gerçekleşiyor. Yaz kısa dönem öğrenci değişimi programına katılan
öğrencilere Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili ekonomik, politik ve kültürel konularda seminerler
düzenlenmekte, öğrencilerin birbirlerini tanımaları sağlanmakta ve kültür turları organize edilmektedir.
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Yeni Fakülteye Yeni Transfer

K

has Mühendislik Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi
birleştirilerek oluşturulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi’ne Prof. Dr. Şirin Tekinay dekan olarak atandı.
Telsiz haberleşme ağları konusunda uzman olan Şirin Hoca,
doktorasını George Mason Üniversitesi’nden aldıktan sonra, Bell
Laboratuarları’nda araştırma takım lideri olarak çalıştı. Daha sonra
öğretim üyesi olarak katıldığı New Jersey Institute of Technology’de
New Jersey Telsiz Haberleşme Araştırma Merkezi’nin kurucu
yöneticiliğini yürüttü ve 2003 yılında süresiz kadrolu Elektrik
Bilgisayar Mühendisliği doçenti oldu. Dört yıl ABD National Science
Foundation’da program direktörlüğü yaptı. 2008 yılının sonunda
Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak Özyeğin
Üniversitesi’nin kurucu yöneticileri arasında yer aldı. Altı doktora ve
yirmiden çok lisansüstü öğrencisi yetiştirmiş olan Tekinay’ın dokuz
patentte ve çok sayıda yayında imzası var.

Art ve Terapy
YBEM’le Sahnede

K

has Yaşam Boyu Eğitim Merkezi eğitim
programlarına Uzman Psikolojik Danışman Pınar
Toker’le bir yenisini daha ekledi. Khas YBEM, ArtTerapy Psikolojik Danışma Merkezi işbirliği ile İşte
Sahnedeyim Programı’nı gerçekleştiriyor. Programın
içinde ses, senaristlik, oyunculuk, hareket, diksiyon
gibi konular, sektörde tanınan uzman kişiler tarafından
verilecek. Ekim ayında başlayacak eğitime katılmak için
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden bilgi alınabilir.

Baklavanın Ustaları
Khas’ta

K

adir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi, Karaköy Güllüoğlu Baklavacısı
ile yeni ustalar yetiştirmek için yola
çıktı. Güllüoğlu ailesinin 1820’de Gaziantep’te
başladığı ve 1949’dan beri Karaköy’de
sürdürdüğü çalışmaları yeni kuşaklara
aktarımı Kadir Has Üniversitesi çatısı altında
gerçekleştirilecek. Kadir Has Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın ile Karaköy
Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü
arasında imzalanan protokolle, baklava ustaları
Baklavacılık Okulu’nda yetişecek.
Baklavacılık Sertifika Programı eğitimleri,
sektöründe dünyaca ünlü Karaköy Güllüoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü ve tecrübeli
ustaları tarafından verilecek. Program geleneksel
usta-çırak modelini akademik bir disiplin şeklinde
katılımcıları sektörde aranan birer elemana
dönüştürmeyi hedeflemekte. Dört ana başlıkta

verilecek olan eğitim dahilinde Baklavanın tarihinden
başlayarak, hammadde kullanımı, üretim yapılması
ve işletmenin nasıl yapılanması gerektiği hakkında
da bilgiler verilecek. Sertifika programı Türkiye’nin
geleneksel lezzetleri arasında yer alan baklava
kültürü konusunda kendini geliştirmek isteyen
herkese açık. Baklavacılık Okulu sertifika programı,
Kasım ayında Kadir Has Üniversitesi’nde başlayacak.
Başvuru ve sertifika programları ile ilgili bilgiye
çok yakında Kadir Has Üniversitesi’nin internet
sitesinden ulaşabilinir.
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Transatlantik Trendler ve
Türkiye’nin Rolü

K

has Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa
Çalışmaları Araştırma
ve Uygulama Merkezi (CIES)
ve ABD merkezli German
Marshall Fund of the United
States (GMF), ‘Transatlantik
Trendler ve Türkiye’nin
Rolü’ konulu bir açık oturum düzenleyecek.
Akademi dünyası için önem taşıyan oturumun
hazırlık sürecinde Türkiye, ABD ve AB üyesi 11
ülkede, 13 binden fazla kişi ile mülakat yapıldı.
Oturumda mülakatlardan elde edilen veriler
ışığında ‘Transatlantik Eğilimler 2012’ başlıklı

rapor; Washington, DC; Brüksel;
Berlin ve Avrupa’daki diğer
merkezler ile eşzamanlı olarak
kamuoyu ile paylaşılacak.
Organizasyon,‘Türkiye ve Batı:
Kamuoyunun Rolü’ ve ‘Arap
Uyanışı Üzerine Transatlantik
Görüşler’ başlıklı iki tartışma
oturumu ile devam edecektir.
Sempozyum, 12 Eylül Çarşamba günü saat
13.30 – 18.00 arası Khas Cibali Kampüsü’nde
gerçekleşecek. Etkinliğe katılmak isteyenler,
ayrıntılı bilgi için cies@khas.edu.tr adresine mail
gönderebilir.

İş Yükü
Performansları
Nasıl Gelişir

K

has Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
seminerlerine devam ediyor. Delft University
of Technology’den Nezih Yiğitbaşı’nın
konuşmacı olarak katıldığı toplantıda iş yükü
performanslarının gelişimi masaya yatırıldı.
Yiğitbaşı konuşmasında büyük veri setleri ile
yapılacak işlemlerin birden fazla iş birimine
dağıtılmasını sağlayan MapReduce tekniğini
değerlendirdi.
2004 yılında Google tarafından önerilmiş olan

MapReduce bilgi kazanımının düşük maliyetli
olduğunu gösterdi. Ayrıca hem endüstriyel
hem de akademik alanda yenilik yaratmak için
etkinleştirildi. İş yoğunluğu performansını hem
otomatik hem de hızlı bir şekilde ayarlayabilen
otomatik kanal seçici Hadoop yapısının kullanıldığı
MapReduce sisteminde enerji tasarruflu bir
şekilde planlamadan nasıl faydalanacağı ve
gelişim performansının sonuçlanması hakkında
örnekler verildi.

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