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Kadir Has 
Üniversitesi’nin 
yeni dönem 
Mütevelli Heyeti 

Başkanı Nuri Has 
oldu. 1 Temmuz 2015 
itibari ile Kadir Has 
Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanlığı’nı 
yürütmeye başlayan 
Nuri Has, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
“Üniversitemiz, sürekli 
yeniliğe ve değişime 
açık olan vizyonu ile 
çok büyük başarılar 
elde etmiş, kalıcı 
değerler yaratmıştır. 
Amacımız evrensel 
değerleri destekleyen, 
en iyi imkanlar ve son 
teknoloji desteğiyle 
geleceğin liderleri 
olacak iş gücünü 
yetiştirmek ve 
dünyanın ileri gelen 
üniversitelerine eşdeğer 
akademik ortamı devam 
ettirmektir” dedi.

Khas’ın 
Yeni Dönem 
Mütevelli 
Heyeti 
Başkanı  
Nuri Has
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Hayır, Sandığınız Gibi Değil
14. İstanbul Bienali 

kapsamında, 7 
Eylül’de, Kadir 
Has Üniversitesi 

bünyesindeki çağdaş sanat 
merkezi Galeri KHAS’ta açılan, 
küratörlüğünü Kadir Has 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın 
yaptığı ‘Hayır, sandığınız gibi değil’ 
isimli serginin açıldı. Çağdaş Türk 
sanatçılarının edisyonlarından 
bir seçkinin ortaya konulduğu 
ve edisyonlarını Contemporary 
İstanbul’un gerçekleştirdiği ‘Hayır, 
sandığınız gibi değil’ sergisinde 13 
çağdaş Türk sanatçının yapıtları 
yer alıyor. Küratör Prof. Dr. 
Hasan Bülent Kahraman “’Hayır, 
sandığınız gibi değil’, Türkiye’deki 
çağdaş sanata yeni bakış açısı 
getiriyor. Çağdaş sanatın gerçekle 
sorunlu bir ilişkisi var. Gerçeğin 
bir yeniden üretimi gibi durabiliyor 
çağdaş sanat. Bizi yeniden düşlerin 
dünyasına taşıyor: Düşler ve gerçek 
bir arada! Çok özgür, renkli, hayal 
gücünün sınırlarında gezinen 
yapıtlar bunlar. Bu nitelikleri 

onların bambaşka ve çok ciddi ‘konuları/
sorunlar’ ele almasına engel değil. 
Bu sergi başka bir nedenden ötürü de 
Türkiye’de ilklerden biri sayılabilecek 
bir girişim. Sadece edisyonlardan/
baskılardan oluşuyor” sözleriyle 
değerlendirdi.
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Kadir Has Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
işbirliği ile düzenlenen 17. Uluslararası İleri Robotik 
Teknolojiler Konferansı, ICAR 2015, 27-31 Temmuz’da 

Cibali Kampüsü’nde gerçekleşti. IEEE Robotik ve Otomasyon 
Derneği’nin teknik sponsorluğunda düzenlenen ICAR 
2015’te paradigmalar ve uygulama alanlarına odaklanılarak, 
robotik alanında teorik modelleme, tasarım, deneysel 
doğrulama veya vaka çalışmaları şeklindeki özgün 
çalışmalar aktarıldı ve incelendi. Konferansta vizyon, 
robotik,bilişssel robotik, robotik mimarileri, mobil robotlar, 
insansı robotlar, öz-yerelleştirme ve navigasyon, insan-robot 
etkileşimi, multi-robot sistemleri, arama kurtarma robotları, 
simülasyon ve görselleştirme, robot sürüleri, biyolojik-
etkileşimli robotlar, insansız hava robotları, robot sualtı 
sistemleri ve robotik rehabilitasyon ile ilgili atölyeler de 
gerçekleşti. (Kaynak: Hürriyet).

     

Robot Bilimcileri Türkiye’ye Geldi

Küratörlüğü’nü Khas Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent 

Kahraman’ın yaptığı “Hayır, 
Sandığınız Gibi Değil” adlı Çağdaş 
Türk Sanatından Baskılar sergisi 
Galeri Khas’ta 7 Eylül’de açıldı. 

1 Kasım’a kadar açık olacak olan 
serginin edisyonlarını Contemporary 

İstanbul yaptı.
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2015’in İlk Dış Kaynaklı 
Proje Desteği

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Sinem Akgül 

Açıkmeşe’nin koordinatörlüğünü 
yaptığı proje, Avrupa Birliği Erasmus+ 
Programı-Jean Monnet Faaliyetleri 
kapsamında proje desteğine hak 
kazandı. “Genişleyen Komşuluk 
Alanında AB ve Güvenlik” başlıklı 
projede, özellikle AB’nin Doğu ve Güney 
komşularından gelecek uluslararası 
lisansüstü seviyedeki öğrencilere yönelik iki hafta süreli 
ve iki farklı boyuttan birinin seçilebileceği yoğun bir eğitim 
programının tasarlanması ve bu sayede AB’nin genişleyen 
komşuluk alanına yönelik rolü hakkında farkındalık yaratılması 
hedefleniyor. Proje ayrıca, “AB’nin Bölgesel Çatışmalardaki 
Rolü ve Kapasitesi” ile “Ortak Komşuluk Alanlarında Türkiye 
ve AB” konularında 3 yıl boyunca güvenlik perspektifinden 
ve karşılaştırmalı olarak yapılacak araştırmanın sonuçlarının 
çalışma notları, makale ve derleme kitap olarak yayınlanmasını 
öngörüyor.

International Conference 
on Innovative Teaching 
and Technology in Higher 

Education  (Yükseköğretimde 
Yenilikçi Öğretim ve Teknoloji 
Uluslararası Konferansı) 
başlıklı konferansın ilki 
2 Temmuz’da Cibali 
Kampüsü’nde gerçekleşti. 
Konferans, İktisat Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. 
Meltem Ucal, Khas Eğitim 
Teknolojileri Destek Birimi 
Koordinatörü İpek İli 
Erdoğmuş ve birim asistanı 
Yunus Akarsu tarafından 
düzenlendi. Programda 
yer alan üç oturumun her 
birinde yenilikçi öğretme 
ve teknoloji kullanımı 

konusunda farklı bir noktaya 
temas edildi. İlk oturumda, 
üniversitelerde yenilikçi 
öğretim ve teknoloji 
kullanımına destek veren 
birimlerin uygulamaları 
ve bu birimlerin önemi 
üzerinde duruldu. İkinci 
oturumda, konuşmacılar 
deneyimlerini ve bu 
deneyimlerin akademik 
sonuçlarını paylaştılar. 
Üçüncü oturumda ise eğitim 
sektöründen Pearson, 
Blackboard ve itsLearning’in 
üst düzey temsilcileri 
teknolojinin gelecekteki 
yükseköğretimi nasıl 
şekillendireceği üzerine 
konuştular. 

Araştırma Sonuçları:  
Parlamenter Sistem En İyisi

Ortak Yüksek 
Lisans Programı

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kadir 
Has Üniversitesi ile Coventry Üniversitesi 
tarafından ortak yürütülecek olan 
MA in International Relations, MBA in 
Global Business ve MBA in Oil and Gas 
Management çift diploma yüksek lisans 
programlarında Kadir Has Üniversitesi 
mezunları için belirtilen kriterlerin yerine 
getirilmesi şartıyla yüzde 50 Başarı 
Bursu ve yüzde 30 Mezun Bursu verildi. 
Başvurular, Burs Komisyonu tarafından 
adayların başarı sıralamaları çerçevesinde 
değerlendirilerek sonuçlar 1 Eylül’de 
açıklandı.

Doktora 
derecesini almış 
ya da en az 4 
yıl araştırma 
deneyimine 
sahip olan 
araştırmacılara 
12-36 ay süre ile 
maaş ve araştırma 
desteği sağlayan 
Marie Skodowska-Curie Bireysel 
Araştırma Bursları (MSCA) 10 Eylül’de 
kapanacak. MSCA bursları kapsamında 
Türkiye’deki araştırmacılar Avrupa 
içinde ya da dışında araştırma yapmak 
üzere bir araştırma kuruluşlarına 
gidebilecekleri gibi; yurtdışındaki 
araştırmacılar da Türkiye’deki bir 
araştırma kuruluşuna gelebiliyorlar. 
Avrupa Birliği Horizon 2020 MSCA 
kapsamında araştırmacıların 
uluslararası dolaşımına destek veren 
2015 yılı Bireysel Araştırma Bursları 
çağrısı geçtiğimiz mart ayında 
yayınlanmıştı. 

Marie Curie Bursları 

E-Öğrenme 
Semineri

Khas Eğitim Teknolojileri Destek 
Birimi’nin organizasyonu ile Wiley Dijital 

Çözümler yöneticisi Martine Fryer 29 
Eylül’de Cibali Kampüsü’nde idi. Fryer, 

Wiley online çözümleri, Wileyplus 
ve Wileyplus Öğrenme Platformu, 

Blackboard ile entegrasyonu, 
e-öğrenme çözümlerinin etkisi başlıklı 

konularda katılımcılara bilgi verdi.
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Projelerine Tübitak 
Desteği

Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre 
Çelebi’nin yürütücülüğünü 
yaptığı proje TÜBİTAK 3501 
kapsamında ve Yrd. Doç. Dr. 
Şebnem Eşsiz Gökhan’ın 
araştırmacısı olduğu proje 
TÜBİTAK 1001 kapsamında 
proje desteğine hak kazandı. 
Çelebi’nin  yürütücüsü 
olduğu “Türkiye elektrik 
piyasası için ekonomik 
denge modelleri: piyasa 
denge modelleri ile üretim/
iletim yatırım modellerinin 
bütünleştirilmesi” 
başlıklı projede, Türkiye elektrik piyasası için 
piyasa-takas/piyasa fiyatı benzeşim modeli 
oluşturulması ve bu modele üretim/iletim 
yatırım modellerinin eklenmesi hedefleniyor. 
Gökhan’ın araştırmacısı olduğu “Potansiyel 
Antifungal ve Antikonvülsan Etkili Yeni Azol 
Bileşikleri: Moleküler Modelleme, Sentez ve 
Biyolojik Aktivite Çalışmaları” başlıklı projede 
ise, ilaç bağlanma bölgeleri bilinen anti-
fungal ilaçların hedefi olan CACYP51 proteini 
ile başlanılarak, sanal ilaç molekülü aktivite 
taraması yapılması amaçlanıyor.

Optik Kablosuz 
Haberleşme 

Mükemmeliyet Merkezi 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Erdal 
Panayırcı’nın Khas 
koordinatörü, Doç. Dr. 
Serhat Erküçük’ün 
ise araştırmacı olarak 
yer aldığı proje, 
İstanbul Kalkınma 
Ajansı tarafından 
desteklenmeye 
hak kazandı. “Optik 
Kablosuz Haberleşme 
Mükemmeliyet Merkezi” 
başlıklı projede, 
üniversite ve özel 
sektör işbirliği ile telekomünikasyon 
sektöründe çığır açma potansiyeline 
sahip optik kablosuz haberleşme (OKH) 
alanında bilgi ve teknoloji üretimini ve 
transferini sağlayacak ortak kullanım 
alanı oluşturmak amaçlanıyor.

{Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Cesim Erten’in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 
2219- Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında proje 
desteğine hak kazandı. “PPE Ağlarından Fonksiyonel Modül Çıkarımında 
Hizalama Verilerinin Kullanımına Yönelik Hesapsal Yaklaşımlar” başlıklı 
projede, iki ya da daha fazla türe ait PPE ağ hizalama sonuçlarından 
faydalanılarak her bir ağda fonksiyonel modül çıkarımı problemine yönelik 
hesapsal çözümler getirilmesi amaçlanıyor.

{Hesapsal Çözümlere Destek

Ph.D. ve Ph.D Sonrası 
Misafir Araştırmacı

İş ilanları-Eylül 2015

İstanbul Çalışmaları Merkezi’ne 2015-2016 
Akademik Yılı’nda altı yeni doktora ve doktora 

sonrası misafir araştırmacı katıldı. Eylül ayı 
itibarıyla merkezde araştırmalarına başlayacak 
olan ve araştırma konuları daha çok İstanbul ve 

Türkiye ile ilgili olan bu araştırmacılar İtalya, 
Kanada, İngiltere, Avusturya ve Macaristan’dan 

geldiler.

• Khas Ineo TTO yarı zamanlı stajyer.
• BIS Londra, satış-pazarlama-finans personel.
• Abdi İbrahim İlaç firması tıbbi tanıtım temsilcileri 
• PINAPS Experiental Events tam-yarı zamanlı grafiker 

ve web yazılımı uzmanı.
• Kolor Prodüksiyon Şirketi ücretli stajyer asistanı ve 

stajyer metin yazarı.
• Yellow Pages seo stajyeri, yazılım stajyeri.
• Türkonfed stajyer.
• NVM dijital tam-yarı zamanlı personel.
• PINAPS Experiental Events grafiker.
• Jag Club stajyer.
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En Kapsamlı Kömür Kitabı Çıktı

     

Türkiye kömür endüstrisi ile TKİ’nin tarihsel 
gelişimi ve stratejileri alanında bugüne 
kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap olan 

“TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür 
Stratejileri”, toplam 497 sayfadan oluşuyor 
ve içinde 151 şekil, 38 fotoğraf ve 91 tablo 
yer alıyor. Esas olarak iki kısımdan meydana 
gelen kitabın ilk dört bölümünde kömürün 
oluşumu, jeolojisi ve rezervleri; dünya kömür 
endüstrisinin gelişimi; günümüz kömür 
endüstrisi; ve temiz kömür teknolojileri gibi 
küresel konulara değiniliyor. İkinci kısımdaki 
5-9 arasındaki bölümlerde ise, Türkiye kömür 
sektörünün tarihsel gelişimi; kurumsal 
yapılanma ile insan kaynakları; Türkiye kömür 
rezervleri, jeolojisi, aramacılığı; kömür üretimi, 
dekapajı ve hazırlanması;  kömür tüketimi ve 
TKİ’nin satışları gibi Türkiye ile ilgili bölümlere 
yer veriliyor. Son bölüm olan 10. bölüm ise 
analiz ve değerlendirmeler ile strateji önerilerini 
kapsıyor. Türkiye kömür sektörüyle ilgili olarak 
en kapsamlı tarihsel veriler ilk kez bu çalışma 
çerçevesinde derlendi. Bu veriler TKİ personeli 

tarafından kaynağında temin edildikten 
sonra birçok kez doğrulama ve düzeltme 
işlemlerinden geçirilmiş, tutarlı hale 
getirildikten sonra analizlerde kullanıldı. 
Kitap, ayrıca, alanında en kapsamlı 
literatür tarama çalışmasının sonuçlarını 
içeriyor; konuyla ilgili yüzlerce yayın 
derlenmiş ve bunlarla ilgili bilgiler 
bölümlerin sonunda yer alan 1.000’den 
fazla notta verilmiş. Yaklaşık altı ay içinde 
iki baskısı yapılan kitabın en önemli 
ürünlerinden biri olarak ortaya çıkan 
tarihsel veriler ve derlenen literatür 
bundan sonraki çalışmalar için de önemli 
bir hazine olacak.

Ediger’e  
Üstün Hizmet Ödülü

Ufuk 2020 
Enerji Alanı

Khas Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Merkezi Direktörü Prof. Dr. Volkan Ş. 
Ediger, Amerikan Petrol Jeologları 

Derneği Başkanı John Hogg tarafından 
imzalanan belgeyle “Certificate of Merit” 
(Üstün Hizmet Ödülü) ile ödüllendirildi. Her 
yıl sınırlı sayıda verilen bu ödül derneğin 
en prestijli ödülleri arasında sayılıyor. 
Petrol ve enerjiyle ilgili dünyanın en büyük 
ve en güçlü kuruluşlarından biri olan 
AAPG (American Association of Petroleum 
Geologists), 1917’den beri faaliyetlerini 
sürdürüyor. Günümüzde üye sayısı 
35 bin’e ulaşan sivil toplum kuruluşu, 
dünyanın en büyük şirketleri arasında olan 
ulusal ve uluslararası dev petrol şirketleri 
tarafından destekleniyor.

CESD-Center for Energy and 
Development Direktörü Prof. Dr. 
Volkan Ş. Ediger, TÜBİTAK-Ufuk 2020 

Seyahat Desteği Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazandı. 14-16 
Eylül’de Belçika’nın Brüksel kentinde 
gerçekleştirilen “Ufuk 2020 Güvenli, 
Temiz ve Verimli Enerji Bilgi Günü ve Proje 
Pazarı” başlıklı etkinliğin ilk gününde  
2016-2017 Çalışma Programı tanıtıldı. 
Etkinliğin ikinci gününde ise programın 
çeşitli çağrıları ile ilgili paralel oturumlar 
düzenlendi. Son gün ise bu etkinliklerden 
ayrı olarak Ufuk 2020 Enerji Alanı altında 
açılan çağrılarda yer alabilecek paydaşlar 
bir araya getirilerek ağ kurmaları sağlandı.

Ufuk 2020 Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı 2016 – 2017 Çalışma 
Programı Bilgi Günü etkinliği 14 – 15 Eylül 2015 tarihinde Brüksel/
BELÇİKA’da gerçekleştirilecektir.14 Eylül 2015 tarihinde Çalışma 
Programı’nın tanıtılması planlanırken, 15 Eylül 2015’te Program’ın çeşitli 
çağrıları ile ilgili paralel oturumlar organize edilecektir. 16 Eylül 2015’te 
ise bu etkinlikten ayrı olarak, Enerji Alanı çağrılarına yönelik Proje Pazarı 
etkinliği düzenlenecektir. Bu etkinliklerin ana amacı katılımcılara açılacak 
olan çağrı başlıkları ile ilgili detaylı bilgi verilmesi ve Ufuk 2020 Enerji 
Alanı altında açılacak olan çağrılarda yer alabilecek paydaşları bir araya 
getirerek ağ kurma olanağı sağlamaktır.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Volkan Ediger 
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Tunus Devrimi Konuşuldu
Tunus eski Başbakanı Hammadi 
Cibali, Orta Doğu ve Afrika 
Araştırmaları Merkezi’nin 
davetlisi olarak Kadir Has 
Üniversitesi’ne konuk oldu. 
Khas Mütevelli Heyeti üyesi 
ve Ankara Politikalar Merkezi 
Başkanı emekli büyükelçi Ünal 
Çeviköz ve Khas Orta Doğu 
ve Afrika Araştırmaları Merkezi direktörü 
Doç. Dr. Salih Bıçakçı’nın evsahipliğinde 3 
Eylül’de Cibali Kampüsü’nde düzenlenen 
toplantıda Tunus Devrimi, kazanımların 
korunması, Arap baharının etkileri, sonuçları 
ve geleceği tartışıldı.

İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü; 
Pensilvanya Üniversitesi Upenn Annenberg 
İletişim Okulu’nun Internet Politikaları 

Gözlemevi ile ilk kez Internet politikaları 
ve araştırma yöntemleri konusunda Cibali 
Kampüsü’nde 1-4 Eylül’de atölye çalışması 
ve eğitimi düzenledi. Internet araştırmaları 
alanında pek çok eğitim ve seminer düzenleyen 
Internet Politikaları Gözlemevi (Internet 
Policy Observatory) ilk kez Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarına eğilen 
bu atölye çalışmasında Citizen Lab, ASL19, 
Social Media Exchange, 7iber, Ranking Digital 
Rights, gibi kuruluşları da bir araya getirdi. Genç 
araştımacıları, aktivistleri, Internet ve dijital 
haklar konusunda çalışan uzmanları buluşturan 
bu yoğun eğitim programı; hem niteliksel 
hem de niceliksel araştırma yöntemlerine 
yönelik tartışma ve uygulamaları içerdi. 
Etkinlik kapsamında Internet alan isimleri ve 
numaralarını kaydeden ve Türkiye’ye iki yıl önce 
gelen kuruluş ICANN (Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers) ile sivil 
toplumun Internet yönetişiminde katılımcı 
rolünün artırılması üzerine bir panel düzenlendi. 

Yeni Medya’da İnternet 
Politikaları

Mesajınız Var

Dipnot TV, Sivil Toplum Diyaloğu 
III Medya Hibe Programı 
kapsamında ortağı olan Happy 

Idea ve iştirakçileri TÜSEV (Türkiye 
Üçüncü Sektör Vakfı) ve Turk Journal 
ile birlikte Ekim 2014 tarihinden 
bu yana “Mesajınız Var” projesini 
yürütüyor. Proje, Türkiye-AB ilişkilerinde 
toplumların birbirine yönelik algılarının 
iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın 
artırılmasını ve Türkiye-AB ilişkilerinde 
toplumun katılımcılığını artırmayı 
hedefliyor. Proje kapsamında 30 Eylül’de 
Cibali Kampüsü’nde Medya ve STK 
İşbirliği Çalıştayı’nda alanında uzman 
kişiler katılımcılarla deneyimlerini 
paylaştılar. Çalıştay’da Türkiye ve 
İngiltere’den medya ve sivil toplumdan 
panelistler işbirliği deneyimlerini 
katılımcılara aktardılar. Düzenlenen 
atölye çalışması ile de katılımcılar, 
yürüttükleri projeler için etkili iletişim 
ve medya planı oluşturma alanında 
çalışma fırsatı buldular. Çalıştay’ın 
amaçları ise şunlar idi: Medya ve STK 
aktörleri arasında diyaloğu arttırmak 
ve iletişimi güçlendirmek; farklı medya  
platformlarında görünürlüklerini nasıl 
arttırabilecekleri konularında STK’lara 
yol göstermek; STK’ların etkili iletişim 
ve medya planı oluşturmasına yardımcı 
olmak; AB çalışmalarına yönelik iletişim 
faaliyetleri, medya planı oluşturma 
ve iletişimde strateji belirleme gibi 
konuları tartışmak; Çalıştay’da yapılacak 
tartışmalardan yola çıkılarak bir iletişim 
rehberi hazırlamak.
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“Gelecek Artık Eskisi 
Gibi Değil” başlığıyla 
gerçekleştirilen “2. 
İstanbul Tasarım Biena-
li” akademi çalışmaları 

Tasarım Bienali 
Devam Ediyor

İstanbul Çalışmaları Merkezi 7 Haziran 2015 seçim 
sonuçlarını ilçeler itibariyle parti performansları 
üzerinden görselleştiren bir interaktif haritalar 

dizisi yayınlamıştı. Sitenin ziyaretçilerinden gelen 
öneri ve eleştiriler ışığında bu haritalar gözden 
geçirilerek yeniden üretildi. Ayrıca parti oy tabanları 
arasındaki örtüşmeyi veren yeni bir sentez haritası 
eklendi. Haritalara merkeze ait web sitesinin 
e-yayınlar linkinden ulaşabilir: http://www.khas.edu.
tr/2606/e-yayinlar

Yeni Bir Sentez Haritası

…Kısa…Kısa…Kısa…

Rezan Has Müzesi 
Urartu Takı 
Koleksiyonu Sergisi, 
Ocak 2016 tarihine 
kadar uzatıldı.

Uluslararası ve Avrupa 
Çalışmaları Merkezi’nin 
(CIES) Neighbourhood 
Policy Paper adlı süreli 
yayınının 16. sayısı çıktı.

Bilim-sanat-kültür dergisi 
PANORAMA Khas’ın 18. 
sayısı çıktı. 19. sayı için 
yazılar agorgun@khas.
edu.tr adresine 2 Kasım’a 
kadar gönderilebilir.

Spor Çalışmaları Merkezi’nin 
aylık yayınlanan e-haber 
bülteninin 18.sayısı yayında.

Khas Uyum Günleri 
11-15 Eylül tarihleri 
olarak yapıldı.

Khas Kayıt Günleri 
3-7 Ağustos tarihleri 
arasında Cibali 
Kampüsü’nde 
gerçekleşti.

Fotoğraf  : Ulaş Tosun
Tasarım  : Birsen Duyar Akdemir
Yöneten  : Ayten Görgün Smith
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Khas Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin 10 yıldır 
aralıksız düzenlediği spor 
eğitim programlarında 
yeni dönem detayları 
açıklandı. 12 Aralık’ta 
başlayıp 23 Nisan 2016’a 
kadar sürecek olan Spor 
Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı ile 
Spor İletişimi Sertifika 
Programı burs sınavları 14 
Kasım cumartesi saat 11’de Cibali Kampüsü’nde 
yapılacak. İlk programa kesin kayıt için son 
tarih 9 Aralık, ikinci programın kesin kayıt için 
son tarih 13 Kasım olarak belirlendi. Dersler 
cumartesi ve pazar günleri Cibali Kampüsü’nde 
düzenlenecek.

UEFA’nın Eğitim Ortağından  
Spor Dersleri


