
 

M
ühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 
öğretim 

üyelerinden Prof. 
Dr. Kemal Yelekçi ve 
Prof. Dr. Volkan Ş. 
Ediger, Avrupa Birliği 
tarafından verilen 
EU 7 FP-PEOPLE 
araştırma projelerinde 
çalışacaklar. Prof. 
Yelekçi’nin Kadir Has 
Koordinatörü olduğu 
projenin adı ‘Training 
in Neurodegeneration, 
Therapeutics 
Intervention and 
Neurorepair’, Prof. 
Ediger’in Kadir Has 
Koordinatörü olduğu 
projenin adı ise 
‘Anatolian Plateau 
Climate and Tectonic 
Hazards’ başlığını 
taşıyor.
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İki Profesör, 
İki Başarı

Rezan Has Müzesi’nde Facing East/Doğu’ya
Yöneliş sergisi 14 Eylül’de açıldı.
31 Ekim’e kadar sürecek olan sergi sihirli, hipnotize
edici ve mistik bir etki temalarını taşıyor. Sanatçı
Drew Tal’ın eserlerinde oluşan sergide din,
mitoloji ve cinsel ifadelerdeki insan teması ve ruh
yansıtılıyor. 15 yaşından bu yana dünyayı gezerek
fotoğraflar çeken Drew Tal sanatına New York’ta
devam ediyor

Rezan Has Müzesi’nde Facing East/
Doğu’ya  
Yöneliş sergisi 14 Eylül’de açıldı.  
31 Ekim’e kadar sürecek olan sergi sihirli, 
hipnotize edici ve mistik bir etki temalarını 
taşıyor. Sanatçı Drew Tal’ın eserlerinde 
oluşan sergide din, mitoloji ve cinsel ifadel-
erdeki insan teması ve ruh yansıtılıyor. 
15 yaşından bu yana dünyayı gezerek 

     

     Drew Tal,  
     Rezan Has Müzesi’nde

Akademik Sezonu Sanat Sergisi ile Açtık

Joyfulm 
Wisdom 

B
asmakalıp kurumsal 
alışkanlıklardan ve akademik 
katılıktan insanın kendisini nasıl 
sakınabileceği, giderek daha 
fazla ortaya atılan ve sanatsal 

araştırmalarla ilgili tartışmalarda daha sık 
ele alınan bir soru. Bu nedenle ‘Şen Bilge’ 
sanat alanının orijinal ruhunu, yani radikal 
ve deneysel bir oyun alanı olarak sanatsal 
araştırmayı ele almayı amaçlıyor. 
‘Şen Bilge’ bu bakış açışı doğrultusunda 
sanatsal araştırmayı, Nietzsche’nin 
Şen Bilge (Gaya Scienza) üzerine 
düşüncelerinin tematik bir yorumu olarak 
ortaya koyuyor:

Rezan Has Müzesi’nin evsahipliği yaptığı 
‘Şen Bilge’ (Joyful Wisdom) Sergisi 13 
Eylül’de açıldı. Açılışın öncesinde  Sanat 
ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri İnci 
Eviner, Aslı Narin ve Nur Balkır Kuru’nun 
Hank Slager ile ortak olarak düzenlediği 
Joyful Wisdom-Seminar on Artistic 
Research başlıklı seminer yapıldı.

Bilgiyi sınıflandırmanın ayrıştrıcı eğiliminden
koparacak farklı bir düşünme biçimi önererek
supekülatif, sembolik anlayış biçimlerini
yeniden harekete geçirmek için yersiz bir
savunma. Öyleyse cevap bekleyen sorular
şunlar: Duruma dayalı bir düşünce süreci
olarak sanatsal araştırma, bilgi üretiminin
disiplin dayatan mantığından nasıl
kurtulabilir?
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Sohbetler Serisi  
devam ediyor

500 kadın 
akademisyen Kadir 

Has’da buluştu

K
has öğrencileri Avrupa Birliği’nin 
Erasmus programına katılarak, 
Avrupa’da bir ortak üniversitede bir veya 

iki dönem eğitim görebilirler. Ayrıca ABD, 
Kanada, Çin ve diğer ülkelerde anlaşmalı 
olunan üniversitelerde bir veya iki dönem 
değişim öğrencisi olarak okuyabilirler. Çift 
diploma programları ile İngiltere ve ABD’deki 
ortak üniversitelerde eğitim alma olanağı 
da bulunuyor. Yurtdışındaki yaz okullarına 
da katılabilinir. Son olarak Khas öğrencileri 
Çin’deki Zhejiang Gongshang Üniversitesi’ne 
gittiler. Şangay’a iki saat mesafedeki 
Hanghzhou Bölgesi’ndeki yerleşik 
üniversite ile Kadir Has Üniversitesi’nin 
birlikte yürüttüğü yaz okulu programı 
kapsamında öğrenciler günde 4 saat SEPP: 
Spoken Program Project adlı birbirleriyle 
İngilizce olarak konuşma pratiği yaparak ve 
seminerlere katılarak kültürlerarası değişim 
programından faydalanmış olacaklar.

Her üç yılda bir düzenlenen Uluslararası 
Üniversiteli Kadınlar 
Federasyonu 

(International Federasyon 
of University Women-
IFUW) Kongresi, ilk kez 
Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği’nin (TÜKD) 
ev sahipliğinde 16-21 
Ağustos’da Kadir Has 
Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Kongre’ye ABD, Avrupa 
ülkeleri, Endonezyan, Mısır, İran ve 
Afganistan’ın da bulunduğu 60 ülkeden 500 
akademisyen ve sivil toplum temsilcisi katıldı. 
Kongre’nin bu yılki teması Sürdürülebilir 
Geleceğe Ulaşmada Kadınların Rolü: 
Eğitim, Şiddet, Kadının İnsan Hakları, Kadın 
ve Kentlileşme idi. IFUW’un yeni Dünya 
Başkanı’nın seçiminin de gerçekleştiği 
kongre kapsamında yeni başkan Güney 
Afrikalı Catherine Bell oldu. 3 yıl süreliğine 
başkanlığı üstlenen Bell, görevi Marianne 
Haslegrave’den devir aldı.

Toplantılar sonunda kadına yönelik şiddet, 
çocuk gelinler ve ensest gibi sorunlarla ilgili 
çözüm önerilerini Birleşmiş Milletler ve diğer 
ilgili kuruluşların gündemine taşımak üzere 
üç sonuç bildirgesi de görüşülüp tartışıldı.

Khas İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. Dimitrios Triantaphyllou ile Doç. Dr. 

Kostas Ifantis, London School of Economics 
(LSE) ve National Bank of Greece (NBG) 
tarafından verilen 2013 Hellenic Observatory 
(HO) araştırma projesi desteğine hak kazandı. 
Triantaphyllou-Ifantis’in projesi ‘National 

Yunan Politika  
Elitleri’nin 
Türkiye Algısı

Role Perceptions and Foreign Policy Orientation: The 
Ideational Bases of Greek Political Elite’s Perception 
and Policy Towards Turkey’ (Dış Politika Oryantasyonu 
ve Algılarında Ulusal Politika: Yunan Politika Elitlerinin 
Türkiye Algısı ve Politikası’nda Düşünsel Baz) 
başlığını taşıyor. 1996’da Yunanistan’da kurulmuş 
HO ise uluslararası olarak tanınmış ilk araştırma 
merkezlerinden biri ünvanını halen koruyor.

Merhaba, Ni Hav, Hello! 
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himayelerinde 2. Konferans

TÜBİTAK’tan  
AR-GE 

Projeleri’ne 
Destek

FabLab Kuruluyor

TÜBİTAK, 
Temmuz 
ayında, 

şimdiye kadar 
TÜBİTAK 
Araştırma Destek 
Programları 
Başkanlığı 
(ARDEB) 
projelerinde 
yürütücülük 
görevi üstlenmemiş, kamu veya 
özel kuruluşlardaki araştırmacılara 
yönelik olarak, ‘3001-Başlangıç Ar-Ge 
Projeleri Destek Programı’ adıyla yeni 
bir destek programı başlattı. 3001 
Programı için yılın her günü TÜBİTAK’a 
başvuruda bulunabilecek ve 2 ayı 
geçmeyen hızlı bir değerlendirme 
süreci işletilecek. Proje başına 60 bin 
TL’ye kadar bütçe desteği verilecek 
ve proje süresi en fazla 24 ay olacak. 
Bursiyerlere de aylık bin 800 TL burs 
desteği; bilimsel toplantılara katılım ve 
çalışma ziyareti amaçlı faaliyetler için 
de 10 bin TL’ye kadar yurt içi ve yurt 
dışı seyahat desteği; 5 bin TL’ye kadar 
proje yayılım giderleri karşılanacak; 
proje yürütücüsü ve araştırmacılara 
TÜBİTAK’ın belirleyeceği esaslara göre 
aylık 500 TL’ye kadar Proje Teşvik 
İkramiyesi (PTİ) ödenecek.

Türkiye’nin ilk FabLab’ini 
Kadir Has Üniversitesi’nde 
kurmak üzere İstanbul 

Kalkınma Ajansı’na yapılan 
başvuru başarılı oldu. 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi ile Sanat ve Tasarım 
Fakültesi’nin ortak önerisi olarak 
sunulan projenin kullanımı 
üniversitenin tümüne ve tüm 
dış paydaşlara açık olacak. 

Araştırmayla üretim arasında, 
bilgisayar kontrollü aletlerle 
değişik ölçeklerde ve değişik 
malzemelerden (hemen 
hemen) herşeyi yapmak’ amaçlı 
FabLab’ler, hayal edilenin 
hızla somut örneğe çevirildiği 
atölyeler. Tipik bir FabLab’in 
envanterinde üç boyutlu yazıcı 
(hızlı prototipleme makinesi), 
lazerli kesici, bilgisayar 
kontrollü tasarım tezgahı, devre 
basma makinesi, mikroişlemci 
ve sayısal elektronik tasarım ve 

test istasyonu bulunuyor.
İletişimde ve bilişimde 

yaşanan sayısal devrimden 
sonraki devrim; sayısal tasarım 
ve üretim olsa da şimdilik 
sadece dev ölçeklerde 
yapılabilen sayısal üretimden 
kişisel üretime geçmenin 
öncüsü sayılan FabLab olgusu 
2006’da Massachusetts 
Institute of Technology 
tarafından ortaya atıldı. 
2013 itibariyle, 34 ülkede 
125 FabLab bulunuyor. Khas 
FabLab’de eğitimler verilecek, 
yaz kampları ve çalıştaylar 
düzenlenecek. FabLab-
Istanbul, açık erişim esasına 
uygun olarak dış paydaşlarla  
(KOBİ’ler, ortaöğretimden diğer 
üniversitelerden öğrenciler, 
gibi) ortak çalışma alanı 
olacak. FabLab’in çalışır hale 
gelmesinin, 9 ay kadar sürmesi 
hedefleniyor. 

2. Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı, İtibar Yönetimi 
Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle 3-4 
Ekim tarihlerinde Cibali Kampüsü’nde düzenlenecek. 

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen konferansın ana teması 
Sağlık, Finans ve İletişim Sektörlerinde Kurumsal İtibar Yönetimi 
olarak belirlendi. Konferans kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, 
işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla 
ilişkiler, pazarlama, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik araştırma 
alanlarını kapsayan disiplinlerarası bir çerçevede, itibar kavramı ve 
ilişkili alanları tartışmak amacıyla akademik çevre ile iş dünyasını bir 
araya getirmeyi amaçlıyor.
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Istanbul Culinary Institute 
işbirliğiyle düzenlenen 
Khas Yaşam Boyu Eğitim 

Merkezi Chefschool yeni 
dönemleri 14 Eylül’de başladı. 
İlk 2008 yılında mezun veren 
Profesyonel Aşçılık Eğitimi 
Sertifika Programı’nda Institute 
of Culinary Education New 
York’un katkıları da bulunuyor. 
Bu üçlü ortak programda 
öğrenciler beceri geliştirme, 
damak zevki, hız ve ekif 
çalışması konularında kapsamlı 
ve yoğun eğitim almanın yanı 
sıra eğitim süresince teknik 
olarak gelişmekte ve kariyer 
hedeflerini belirmektedirler. 
6 ay ve tam zamanlı ilk ve tek 
üniversite sertifikalı program 
olan Chefshool’da, temel olarak 
klasik Fransız tekniklerinin baz 
alındığı uluslarararası temel 
mutfak prensipleri işlendikten 
sonra sektörün önde gelen 
başarılı şefleinin de desteği ile 
Türk mutfağının incelikleri ve 
tadları öğretiliyor. Öğrencilere, 
Enstitü Restorant’da uygulamalı 
eğitim ile pratik yapma olanağı 

ve şeflerin gözetiminde farklı 
operasyonlarda aktif olarak yer 
almaları sağlanıyor. Program’da 
temel mutafak eğitiminin yanı 
sıra Liderlik ve Ekip Çalışması, 
Şarap-Yemek Uyumu, Maliyet 
Kontrolü gibi konularda da 
tamamlayıcı eğitimler veriliyor.Demet Akdoğan’a 

TÜBİTAK’tan  
destek
Khas 

Mühendislik 
ve Doğa 

Bilimleri Fakültesi 
Biyoinformatik ve 
Genetik Bölümü 
öğretim üyelerinden 
Yrd. Doç. Dr. Demet 
Akdoğan TÜBİTAK 
tarafından yürütülen 
1001 programı 
kapsamında 
araştırma projesi 

desteğine hak kazandı. 
Akdoğan’ın araştırmacı olduğu 
projenin başlığı ise şöyle: 
Allosterik Mekanizmalar ve 
Ligand Bağlanması Üzerine Yeni 
Hesaplamalı Yaklaşımlar.

İlk Arabulucular Mezun Oldu

Khas Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi’nin düzenlediği 
Arabulucuk Sertifika 

Programı ilk mezunlarını verdi. 
Hukuk Uyuşmazlıklarında 

Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu Yönetmeliği ile çerçevesi 

belirlenmiş olan ‘Arabuluculuk 
Eğitimi’, Adalet Bakanlığı tarafından 
Kadir Has Üniversitesine verilen 
yetki ile Hukuk Fakültesi işbirliği ile 
gerçekleştirildi.

Program’ın ikinci dönemi ise 19 
Eylül’de başlıyor.

36. kez  
Sedat Simavi 

Ödülleri verilecek
Mutfakların Üniversiteli 

Şefleri Khas’da Yetişir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından, gazetecilik, radyo, 
televizyon, edebiyat, sosyal 

bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri, 
görsel sanatlar ve spor dallarında her yıl 
verilen Sedat Simavi Ödülleri sahiplerini 
9 Aralık’ta yapılan törenle bulacak. Bu 
yıl toplam 18.000 TL tutarındaki ödül 
9 dala eşit olarak paylaştırılacak. Bu 
prestijli ödüle aday olmak isteyenler 
ya da birini aday göstermek isteyenler, 
ödül yönetmeliğin koşullarına uygun 
olarak 30 Eylül’e kadar Sedat Simavi 
Ödülleri Sekreterliği’ne bildirmesi 
gerekiyor. Ödül dallarında en büyük 
bilimsel çalışmayı yapmış, en güzel eseri 
vermiş ve en büyük aşamayı sağlamış 
başarılı kişilere verilen Sedat Simavi 
Ödülü 1977’te kurulmuştu.
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Aralık’ta 

Yine  Khas’da 
Yapılacak

     Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
Pazaryeri etkinliğinin beşincisi 6 Aralık’ta Kadir 
Has Üniversitesi’nde gerçekleşecek. CSR Europe 

(Avrupa KSS Kuruluş) tarafından geliştirilen Pazaryeri 
etkinliği modelinde şirketler, KSS çözümlerini büyük 
bir fuar alanında diğer şirket, kamu ve sivil toplum 
yöneticileri ile Avrupa KSS Kuruluşları yöneticilerine 

sunacaklar. Bu yılki tema, Türkiye’nin Stratejik 
Vizyonu’na katkı sağlamak amacında olan sorumlu 
şirketlerin uluslararası arenada örnek olacak Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk çözümlerini göstermek amacı ile 
geçen iki yıl boyunca olduğu gibi İşletme 2013 olarak 
belirlendi.

Dijital Pazarlama İletişimi 
Sertifika Programı Başlıyor

Merkezi ABD’de bulunan, 33 
ülkede faaliyet gösteren 
ve dünya çapında interaktif 

reklamcılığın gelişmesi için çalışan 
IAB (Interactive Advertising Bureau) 
veYaşam Boyu Eğitim Merkezi 
ortak projesi olan Dijital Pazarlama 

İletişimi Sertifika Programı 2 
Kasım’da başlıyor. 

4 Ocak 2014’te bitecek 
olan sertifika programı Cibali 
Kampüsü’nde cumartesi günleri 
10:00-17:00 saatleri arasında 
yapılacak.

Khas Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin Aile Danışmanlığı Sertifika 
Programı haftaiçi ve haftasonu programları 14 ve 16 Eylül’de; Öğrenci 
Koçluğu Sertifika Programı yeni dönem ise 17 Kasım’da başlıyor.

Öncelik Lisansüstü’nün
TÜBİTAK, Türkiye’nin 

öncelikle ihtiyaç duyduğu 
bilim ve teknoloji 

alanlarına yönelik insan kaynağı 
yetiştirilmesi amacıyla bu yıl 
itibarıyla ‘Öncelikli Alanlara 
Yönelik Lisansüstü Burs 
Programı’ başlattı. Bu programla; 
Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) belirlediği 

öncelikli alanlarda yürütülen 
yüksek lisans/doktora tezi yapan 
öğrencilere burs verilecek. 

Burs programına lisansüstü 
eğitimlerinin tez aşamasında 
olan ve tez konuları BTYK’nın 
belirlediği öncelikli alanlar 
içinde bulunan öğrenciler 
başvuru yapabilecek. 

Spor’u Sevenlere 
Duyurulur!

2013-2014 Spor Hukuk ve 
Yönetimi Sertifika Programı 
Sınavı ile 2013-2014 Spor 
İletişim Sertifika Programı Burs 
Sınavı 9 Kasım saat 10’da  Cibali 
Kampüsü’nde gerçekleşecek.  



6  |  15 TEMMUZ - 15 EYLÜL 2013 |  NEWSLETTER KHAS

Ha
be

rle
r / 

Etk
inl

ikle
r

Fotoğraf	:	Ulaş Tosun

Tasarım	:	Birsen Duyar Akdemir

Yöneten	 :	Ayten Görgün Smith

		 	 Adres	 :  Kadir Has Caddesi Cibali  
       34083 İstanbul	 	
		 	 Tel	 :		212 533 65 32 
		 	 Faks	 :		212 531 38 53
		 	 E-mail	 :		newsletter@khas.edu.tr
		 	 Web	 :		http://www.khas.edu.tr

Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenen 
23 yaş altı dünya şampiyonasında sporcu 
öğrencilerimizden Onat Kazaklı’nın bulunduğu 
Türkiye ekibi elemelerde en iyi dereceyi alarak 
finalde yarışma hakkı kazandı. 27 Temmuz’da 
yapılan finalde yardımcı antrenörlüğünü Khas 
Spor Eğitmeni Burkay Günay’ın yaptığı ve Onat 
Kazaklı’nın da aralarında yer aldığı U23 Milli 
Takımı 4 tek kategorisinde ağır kiloda Dünya 
Şampiyonası’nda ilk kez beşinci oldu.

Üçdal’ın 
Cennet’teki 
3. Yılı 

Oğlan Bizden, 
Kız Bizden

Khas Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası 
İlişkiler doktora öğrencisi ve Rektör 
Asistani Cihan Dizdaroğlu ile aynı bölümde 
doktora öğrencisi ve Khas CIES’de (Center 
for International and European Studies-
Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları 
Merkezi) asistan olarak görevli Hande 
Selimoğlu 20 Temmuz’da evlendi. Çiftin 
düğün fotoğraflarına ise Cibali Kampüsü ev 
sahipliği yaptı.

Khas’ın  
Bade Bebeği

Khas Genel 
Sekreterlik personeli 
Dilek Atlı geçtiğimiz 
5 Ağustos pazartesi 
günü bir kız bebek 
dünyaya getirdi. 

Dilek ve Ali Atlı’yı 
kutluyor, Bade 
bebeğe hoş geldin 
diyoruz.

Dünya 
Şampiyonası’nda 

5. Olduk

Kadir Has Üniversitesi’nin 
kurucu öğretim 
üyelerinden, İktisadi, 
İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi öğretim üyesi 
ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Üçdal’ın 
vefatının üçüncü yıl dönümünde rahmet ve 
minnetle anıyoruz


