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Kadir Has Üniversitesi 
bünyesinde Khas 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan 

Bülent Kahraman’ın 
koordinasyonu ile “Ulusal 
Kültür Belgeliği” tanıtıldı. 
Belgeliğe ilk olarak 
yönetmen-senarist 
Ali Özgentürk’ün arşiv 
belgeleri dahil edilecek. 
Arşiv belgeleri arasında 
yazışmalar, mektuplar, 
video çekimleri, 150 saatlik 
film ve video kayıtları, 
ses bantları, mekân ve 
insan fotoğrafları, kamera 
arkası görüntüleri, daha 
önce yayınlanmamış 1960-
70 yıllarına ait belgesel 
çalışmalar, senaryo 
çalışmaları bulunuyor. 
Bunun yanı sıra 500 saati 
dolduran Akira Kurosawa, 
Bernardo Bertolucci, 
Anthony Quinn, Alan 
Parker, Atıf Yılmaz, Yılmaz  
Güney, Yaşar Kemal, Aziz 
Nesin, Türkan Şoray, 
Uğur Yücel, Tomris Uyar, 
İlber Ortaylı, Abidin Dino, 
Yılmaz Erdoğan, Sezen 
Aksu, ve diğer pek çok 
değerli isimle röportajları, 
söyleşileri kullanıma 
açılıyor olacak. Bunun 
için Bilgi Merkezi’nde 
Özel Arşivler Koleksiyonu 
kuruluyor. 

Yönetmen-
senarist Ali 
Özgentürk’ün 
arşivi Khas’ın
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Türkiye’nin İlk “Akıllı Tv Laboratuvarı” 

Kadir Has Üniversitesi, Philips 
TV ile bir araya gelerek 
üniversite-sanayi işbirliğine 
önemli bir örnek olacak adım 

atarak “Türkiye’nin ilk Akıllı TV 
Laboratuvarı”nı açtı. Laboratuvarın 
resmi açılışı ve imza töreni 11 
Kasım’da Cibali Kampüsü’nde Kadir 
Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aydın ve Philips TV Türkiye 
Genel Müdürü Faruk Kocabaş‘ın 
katılımıyla gerçekleşti.

Khas Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
kurulan laboratuvarın amacı, 
Smart TV uygulamaları geliştirmek 
isteyen öğrencileri eğitmek 
olacak. Laboratuvarda geliştirilen 
uygulamalar ise Philips Android 
televizyonlarda yer alma şansı 
yakalayacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, açılış konuşmasında, “Kadir 
Has Üniversitesi olarak evrensel 
nitelikte, konusunda uzman ve 
araştırmacı, dünya vatandaşı olacak 
bireyler yetiştirme hedefimizi 
son teknoloji ile geliştirerek 
sürdürüyoruz. Dünyanın sayılı 
teknoloji şirketlerinden biri olan 
Philips ile yaptığımız bu işbirliği 
ile bir ilki gerçekleştiriyoruz. 
Eğitim ve araştırmalarda son 
mobil teknolojilerin kullanıldığı 
üniversitemizde, Türkiye’nin ilk 
Akıllı TV Laboratuvarı ile hem 
öğrencilerimiz hem de akademik 
ekibimiz yeni ve güncel Android 
uygulamalar geliştirme imkanı 
bulacak. Bu laboratuvar ile 
üniversite ile sektörler arasında 
kurmuş olduğumuz güçlü bağlara 
bir zincir daha ekledik.  Kadir Has 
Üniversitesi verdiği eğitimler ile 
toplumsal ve bilimsel gelişimleri son 
teknoloji ile takip ederken, açılan 

Kadir Has Üniversitesi’nde Açıldı

Öğrenciler Uygulama Geliştirecek

Philips TV Türkiye Genel Müdürü Faruk Kocabaş, 
bu girişimin sadece Philips için değil, Android 

tabanlı tüm akıllı televizyon sektörü için yararlı 
olacak bir hamle olduğunu söyledi. Kocabaş 
sözlerine şöyle devam etti: “Bu laboratuvarda ders 
alacak öğrencilerimizden, çok yaratıcı çalışmalar 
bekliyoruz. Üstelik öğrencilerimizin sadece 
Philips için uygulama geliştirmesi gerekmiyor. 
Uygulamalar Android işletim sistemiyle çalışan 
tüm televizyonlarda kullanılabilecek. Bu ortamda 
oluşacak ve hayata geçecek her yeni fikir sonuçta 
TV sektörünün de büyümesine, gelişmesine bir 
itici güç olacak. Bu laboratuvar yurtdışına açılmak 
isteyen yazılımcılar için önemli bir fırsat olabi-
lecek. Türkiye’den çıkacak bir uygulama küresel 
bir kullanım ve etki alanı bulabilir.” 

Laboratuvarda Kadir Has Üniversitesi Mühendis-
lik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları 
ve teknoloji sektöründen uzmanlar ders verecek. 
Öğrenciler eğitimleri esnasında sektöre yönelik  
proje geliştirecek. Patent almak gerektiğinde ise 
Kadir Has Üniversitesi yardımcı olacak.

laboratuvarlar, uluslararası işbirlikleri 
ile global bir marka haline geliyor. Bu 
kapsamda üniversite sanayi işbirliği ile 
öğrencilerimizin geleceğe en iyi biçimde 
yetişmiş bireyler olarak hazırlanmasını 
sağlıyoruz.” dedi.



2  |  01 - 30 KASIM 2015 |  NEWSLETTER KHAS

Ha
be

rle
r / 

Etk
inl

ikle
r

Seçim Kampanyası Yönetimi 
ve Siyasi İletişim

PR Atölyesi Açıldı

PR atölyesi teorik eğitimlerin 
pratiğe dönüşmesini sağlıyor 
ve öğrenciler sektörle iç 

içe oluyorlar. PRTalks adı altında 
düzenlenecek etkinliklerde PR atölyesi 
hem bu etkinliklerin duyurulması hem de 
bunların görsel ve işitsel materyallerin 
üretilmesi ve ayrıca gerçek müşterilerle 
çalışan bir PR ajansı gibi hareket etmeyi 
hedefliyor. Atölye’de bu etkinlikler ve 
uygulamaların yanı sıra iş eğitimleri (atölye 
çalışmaları) da veriliyor. Böylece atölye 
çalışmalarına katılan öğrenciler, mezuniyet 
aşamasına kadar deneyim kazanıyorlar. 
Öğrenciler halkla ilişkiler alanında tanınmış 
yarışmalara da hazırlanıyorlar. 

#PRTALKS’un Konuğu 
Ekşi Sözlük

PRTalks’un 26 
Kasım’daki 
konuğu Ekşi 

Sözlük’ten Bengü 
Üçüncü idi. Üçüncü, 
öğrencilerle 
Twitter ve Ekşi 
Sözlük’te marka 
ve itibar yönetimi, 
kriz iletişimi gibi 
konulardaki tecrübelerini paylaştı. Ekşi 
Sözlük’ün uzun soluklu başarısı ve yeni 
projelerinin de konuşulduğu etkinlik, 
interaktif mecraların kriz dönemlerinde 
nasıl kullanılabilecekleri, bugüne dek 
özellikle yeni medya teknolojilerinde 
gerçekleşen gelişmelerin hem iletişim 
hem pazarlama bakımından nasıl kârlı 
hale getirilebileceğine ilişkin soru cevap 
kısmı ile sona erdi. PRTalks’a Aralık 
ayında katılacak isimler arasında Fox 
TV’den İsmail Küçükkaya ve pazarlama 
ve halkla ilişkiler üzerine tecrübelerini 
paylaşacak Gözem Güçeri Uçar da var.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni 
Medya Bölümü’nün NM305 Multimedia Newsroom 
(Multimedya Haber Odası) dersine Rektör 
Yardımcı Prof.Dr. Hasan Bülent Kahraman konuk 
oldu. Küratörlük ve sanat üzerine gerçekleştirilen 
röportajın moderatörlüğünü dersin öğrencisi Nur 
Aslanbay üstlenirken öğrenciler de Hasan Bülent 
Kahraman’ın küratörlüğünü yaptığı Kalabalık ve 
Yanlızlık; Hayır Sandığınız Gibi Değil, Dünyadan 
Büyük, Hiç Olmadığı Hep Oradaydı adlı son dört 
sergi üzerine yoğunlaşan sorularını sorma fırsatı 
buldu. Ses, ışık ve fotoğraf gibi teknik konularda 
da sınıfın öğrencileri görev alarak başarılı bir 
röportaj gerçekleştirildiler. 

İletişim Fakültesi, Reklamcılık 
Bölümü, Reklam Atölyesi 
öğrencilerinin kurduğu 
Reklamcılık Kulübü atölye ile 
paralel olarak çalışıyor. Kulüp 
dışarıdan konuşmacılar çağırarak 
öğrencilerin sektör hakkında 
bilgilerini arttırmayı ve iş ağlarını 
geliştirmeyi  amaçlıyor. İlk etkinliğini sektörün önemli 
ajanslarından biri Alametifarika ajansıyla başlatan kulüp, 
ajansın metin yazarı Nuri Gülver ile söyleşi gerçekleştirdi. 
Söyleşinin ardından Gülver, kulüp öğrencilerine staj 
imkanı sağlayacağını belirtti. Bilgi birikimi ve network 
gelişiminin yanısıra öğrencilere staj olanağı da sağlayan 
kulüp aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman NM 305 Dersinde

Reklamcılık Kulübü Açıldı 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 
mesleki deneyimlerini paylaşmak ve öğrencileri 
sektöre hazırlamak amacıyla Khas PR atölyesini 
kurdu. Bu eğitim öğretim yılı başında çalışmalarına 
başlayan Atölye’de öğrenciler iletişim ile ilgili 
çeşitli yarışmalara hazırlanıyor ve PRTalks adı 
altında etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerde her 
hafta iletişim sektörünün farklı dallarında uzmanlık 
kazanmış konuşmacılar bilgi ve deneyimlerini 
öğrencilerle paylaşıyor. 

Haber: Meltem Sögök

Haber: Zeynep Yılmaz

Haber: Yekcan Güler,  Fotoğraf: İlgün Özcan
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     İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Yeni 
Medya Atölyeleri kapsamında 24 Kasım’da 
Cibali Kampüsü’nde Google Adwords atölyesi 

düzenledi. Dijital Performans Ajansı Sempeak’in 
Genel Müdürü Altan Çolak tarafından yapılan 
atölyeye websitesine yeni ziyaretçiler çekmek, 
internet satışlarını artırmak veya mevcut 
müşterilerinin ilgi düzeyini yükseltmek gibi farklı 
amaçları olanlar katıldı. Atölye çalışması öğrenci 
ve öğretim elemanlarının yanı sıra dışarıdan 
katılama da açık idi.

Khas Girişimci İnovatif Liderler Takımı (GİLT) 27 Kasım’da Sosyal Bi’Girişim 
konferansını gerçekleştirdi. Topluma fayda sağlayacak girişimler konulu 
konferansın katılımcıları engelsizkariyer.org’dan Gülçin Kaya ve SOGLA’dan 
Göksel Gürsel oldu. Konferansın ilk bölümde girişimlerde sosyal sorumluluğa 
dikkat çeken katılımcılar, sosyal sorumluluk amacıyla yola çıkan girişimlerin 
zorluklarından ve verdiği keyiften bahsetti. Konferansın sonunda 
katılımcıların soruları Twitter üzerinden #sosyalbigirişim hashtagi ile alındı. 
İzleyiciler açısından girişimlere para odaklı olmak dışında farklı bir bakış 
açısı imkanı sağlayan Bi ‘Girişim’ konferansı GİLT’in bu yıl gerçekleştireceği 
etkinliklerden yalnızca biri. Kulüp bu yıl oldukça yoğun bir etkinlik 
programıyla üyelerine ve üniversiteye birçok etkinlik kazandıracak.

GİLT’ten Bi’Girişim’ Seminerleri 

Altın Pusula 
Yeni Sahiplerini 
Bekliyor

AB ERA-NET Plus’tan  
Proje Desteği 

Khas Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Gökhan Kirkil’in araştırmacı olarak yer 
aldığı proje, AB ERA-NET Plus Programı 
kapsamında proje desteğine hak kazandı. 
Dokuz ayrı ülkenin ulusal bilimsel 
araştıma kurumlarının dahil olduğu 
“Yeni Avrupa Rüzgar Atlası (NEWA-New 
European Wind Atlas)” başlıklı projede, 
yeni bir AB Rüzgar Atlası geliştirilerek 
rüzgar çiftlikleri tarafından üretilen 
elektriğin maliyetinin azaltılmasına 
katkıda bulunulması, büyük ölçekli rüzgar 
türbinlerinin tasarımı ve çalışmasıyla 
ilgili risklerin azaltılması ve böylelikle 
Avrupa’nın rüzgar enerjisi potansiyelinin 
daha iyi ölçülmesinin sağlanması 
amaçlanıyor. 

Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği (TÜHİD) 
tarafından düzenlenen 

Altın Pusula Türkiye Halkla 
İlişkiler Ödülleri, bu yıl 15. 
kez sahiplerini bulacak. Halkla ilişkiler sektöründeki 
çalışmaların bir arada değerlendirildiği yarışma, 
sektördeki hizmet kalitesinin yükseltilmesini ve 
mesleki gelişimin desteklenmesini amaçlıyor.

15. Altın Pusula Ödülleri kapsamında; İletişim 
fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin 
başvurabildiği Genç İletişimciler Kategorisi’nin bu 
yılki konusu; ” Kadına Şiddeti Durdurmaya Yönelik 
İletişim Kampanyası” olarak belirlendi. İletişim 
fakültesi öğrencilerinin projeleriyle, bireysel veya 
ekip olarak katılabildiği yarışmanın son başvuru tarihi 
7 Aralık idi. Proje gönderimlerinin son tarihi ise 8 
Ocak 2016 olarak açıklandı.  

Haber: Yekcan Güler,  Fotoğraf: İlgün Özcan

• GA Nedir?
• GA Reklam Çeşitleri Nelerdir?
• GA’da Sıralama, Anahtar Kelime Seçimi, Reklam 

Metni Yazımı Nasıl Olmalı?
• GA Hesap Açılışı
• Reklam Oluşturma
• Reklamı Yayına Alma

Google Adw’de ele alınan konular

{ {
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Khas Mimarlık 
Bölümü öğretim 
üyelerinden Dünya 

Miras Alanlarının Yönetimi 
ve Tanıtımı UNESCO 
Kürsüsü Başkanı Doç.Dr. 
Yonca Kösebay Erkan, 
Avrupa Birliği Kültürel 
Miras-EUROPA NOSTRA 
Ödülü’nün Eğitim ve Bilinç 
Geliştirme kategorisinde 
verilecek olan ödüllerini 
belirleyecek olan jüri 
üyelerinden biri seçildi. 
Doç. Erkan bu görevi dört 
yıl boyunca sürdürecek.

Avrupa Birliği Kültürel Miras ödül programı Avrupa 
Komisyonu tarafından 2002 yılında başlatılmış olup 
halen devam ediyor. Kültürel mirasların geniş kitleler 
tarafından tanınmasına ve Avrupa’nın toplumsal ve 
ekonomik yapısına stratejik bir kaynak olarak katkıda 
bulunmasına fırsat sağlayan programda, Cibali Tütün 
Fabrikası’ndan Kadir Has Üniversitesi’ne dönüş ve 
onarım süreciyle bina, 2003 yılında ödüle layık 
görülmüştü. 

İletişim Fakültesi katkılarıyla düzenli olarak 
gerçekleştirilen Salı Seminerleri “Toplum ve 
İletişim” teması ile devam etti. Seminerin 

konuşmacısı İletişim Tasarımı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Efe Sevin oldu. “Traditional Meets Digital: 
Diplomatic Processes on Social Media” başlıklı 
konuşmayla gerçekleşen semineri 10 Kasım’da 
‘Siyaset, İletişim ve Seçimler’ konulu panel takip 
etti. Siyaset ve seçimlere iletişim çerçevesinden 
bakmak amacıyla gerçekleşen panele, Prof. Dr. 
Fuat Keyman (Sabancı Üniversitesi), Göksel Göksu 
(CNN Türk), Bekir Ağırdır (KONDA Araştırma ve 
Danışmanlık) ve Doç. Dr. Lerna Yanık (Kadir Has 
Üniversitesi) oldu. Prof. Dr. Mitat Çelikpala (Kadir 
Has Üniversitesi) konuk oldu. Salı seminerleri 
17 Kasım’da gerçekleşen “Toplum ve İletişim” 
temalı SBE semineri ile devam etti. Cambridge 
Üniversitesi’nden Ozan Aşık “Social Performativity 
in the Everyday Newsmaking as a Negotiation 
Process” başlıklı konuşması ile seminerlerin 
konuğu oldu. 

AB Kültürel Miraslar Ödülleri 
Sahiplerini Buldu

Salı Seminerleri Devam Ediyor

Rektör-Mezun Buluşmaları 
Devam Ediyor

Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler 
Ofisi’nce beşincisi organize edilen 
“Rektör-Mezun” buluşmalarının bu 

ayki konuğu İletişim Fakültesi mezunları 
idi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın ve 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda 
Alankuş, İletişim Fakültesi mezunlarından bir 
grup ile 27 Kasım’da Cibali Kampüsü’ndeki 
Chefschool’da düzenlenen öğle yemeğinde 
bir araya geldi. Amacı üniversite ve 
mezunlar arasında köprü vazifesi görecek 
bir bağ oluşturmak olan etkinlik, mezunların 
kendilerini tanıtmaları ile başladı ve keyifli 
sohbetle devam etti. Dekan, fakültedeki 
değişimler hakkında bilgilendirme yaptı; 
bu bilgilendirmeler ışığında mezunlar ise 
mezun oldukları günden bu güne üniversite 

ve fakülteyi değerlendirdiler. Özellikle onların 
öğrenci oldukları yıllarda temeli atılan Reklam 
Atölyesi’nin bugün ciddi başarılara imza 
atması ile ilgili görüş belirttiler. Mezunların 
üniversite profilini bir iletişimci olarak ele 
aldıkları ve görüş bildirdikleri görüşmede yeni 
fikirler de ortaya çıktı. Mezunlar, 2016 Kadir 
Has Üniversitesi’nin iletişim kampanyasını 
Reklam Atölyesi’ndeki öğrencilerle birlikte 
yapmayı teklif ettiler ve bu konu ile ilgili 
gönüllü olarak görev alacaklarını da belittiler. 

Ödüllerin Kategorileri
• Koruma
• Araştırma
• Kişilerin ya da Kurumların Adanmış Hizmeti
• Eğitim ve Bilinç Geliştirme
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Kim Olacak?

2010 yılında kurulan Kadir Has 
Üniversitesi Cibali Paydaşlar Kurulu, 
içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, 

sosyal ve çevresel kalkınmasına katkıda 
bulunmak amacıyla oluşturulmuş bir 
topluluk. Gerçekleştirilmek istenilen 
kalkınmanın paydaşlarla işbirliği içerisinde 
olacağına inanan Kadir Has Üniversitesi, 
yılda iki kez gerçekleştirdiği Paydaş Kurulu 
toplantılarına Cibali Mahallesi esnafı, Cibali 
ilköğretim okulu müdürü, Cibali Mahallesi 
muhtarı, Üskübi Kırağa Camii imamı, 
Balat-Fener Derneği Başkanı ve bölgede 
faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve derneklerin 
başkanları katılıyor.

Bu yıl 26 Kasım’da ilk toplantısını 
gerçekleştiren kurul, 2015 yılı 
değerlendirmesini gerçekleştirdikten 
sonra Kadir Has Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim Merkezi’nin gerçekleştirmek 
istediği ‘’Sorumlu Mahalleler’’ adlı projenin 
içeriklerini konuşarak projeye çeşitli 
önerilerde bulundu. Mahalle sorunlarına 
işbirliği ile çözümler sağlamak ve Cibali 
Mahallesi ile ilgili kararlarda Paydaşlar 
Kurulu üyelerinin de söz sahibi olması 
amacıyla gerçekleştirilecek bu projede, 18’er 
kişiden oluşan iki grup 5 ay süreyle Kadir Has 

Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek 
eğitimlere katılarak aktif vatandaş nasıl 
olur, sunum teknikleri nelerdir, iş planı 
nasıl yapılır, bir proje gerçekleştirilirken 
kaynak sıkıntısı nasıl giderilir ve kişisel 
beceri edinme gibi konularında eğitimler 
aldıktan sonra sahaya inerek mahalledeki 
sorunların ne olduğunu ve bu sorunların ne 
gibi fon eksiklikleri var hususunda tespitler 
gerçekleştirecek. 

Yapılan saha araştırmaları ile mahale 
sorunları ve ihtiyaçları hakkında detaylı 
bilgiye kavuşacak olan ekip, bu sonuçlardan 
hareketle projeler geliştirmeye ve bu 
projelere fon desteği bulma yolunda 
ilerleyecek. Mahalleyi kalkındırmak 
konusunda önemli noktalara dikkat çekmek 
isteyen Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu 
Eğitim Merkezi görevlileri seçilen proje 
sahiplerine “Mahalle Kahramanı’’ ünvanını 
verecek. Bu doğrultuda Sorumlu Mahalleler 
Projesi, gerçekleştirilecek ikinci paydaşlar 
kurulu toplantısı ile hayata geçirilmeyi 
bekliyor. 

Haber: Tuba Kaplan

 Kadir Has Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi 
üçüncü sınıf öğrencisi 
Muhammed Alparslan 
Budak tarafından 
kaleme alınan 
“Mevsimsiz Sohbet” 
yazarın yayınlanan ilk 
kitabı olmakla beraber 
üçlemenin de ilk kitabı. 
Mevsimsiz Sohbet, 
kişi aidiyetsizliğini konu ediniyor. Yazara göre 
üçe ayrılan aidiyetsizlik, üçlemenin diğer 
kitaplarında mekan ve zaman olarak ele alınıyor. 
Mevsimsiz Sohbet kitabında ise baskın konu 
olarak kişi aidiyetsizliğine yer verilmiş ve daha 
çok varoluşçuluk üzerine yoğunlaşılmış. Buna 
karşın, okurunu sıkmayan ve romanın eşsiz tadını 
okurlarına veren bir kitap.

Mevsimsiz Sohbet 

Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin 2015-
2016 akademik yılında 
düzenleyeceği Spor 
Hukuku ve Yönetimi 
Sertifika Programı ve 
Spor İletişimi Sertifika 
Programı’nda eğitimler  
12 Aralık’da başlayacak. 
Her sene olduğu gibi bu 
sene de çeşitli indirim 
imkanlarının yanı 
sıra bir burs sınavı da 
düzenleniyor. Başarılı 
katılımcılara yüzde 100, yüzde 50 ve yüzde 20 
ek burs imkanları sunulan bu sınav 14 Kasım‘da 
gerçekleşti. Kesin Kayıt için belirlenen tarih ise 9 
Aralık olarak açıklandı.

Spor Hukuku Sertifika 
Programı Başlıyor
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İletişim Fakültesi Reklamcılık 
Bölümü 4. sınıf öğrencisi 
öğrencisi Can Aykan Mehdigil, 
Erasmus+ Projesi üyesi seçildi. 
Proje, merkezi Londra’da 
bulunan ve networkünde 
dünya çapında birçok eğitim 
kurumu, araştırma merkezini 
ve şirketi barındıran One 
Terrene International tarafından 
düzenleniyor. Kurumun 
Türkiye’deki proje ortağı Youtha.r.t. Avrupa Birliği ile 
ortaklaşa projeler yürüten bir Gençlik Sanat Araştırma 
ve Eğitim Derneği. Mehdigil de bu derneğin fiili olarak 
aktif bir üyesi. Proje İngiltere, Hırvatistan, Macaristan, 
Yunanistan, Kıbrıs, Romanya, Polonya, İtalya ve Türkiye’den 
toplamda 29 katılımcı ile Londra’da 8-16 Şubat arasında 
gerçekleştirilecek. Proje kapsamında uluslararası bir 
atmosferde insan haklarının anlaşılması ve toplumdaki 
diğer bireylere anlatılabilmesi üzerine özel eğitim alınacak. 
İnsan haklarının katılımcı ülkelerdeki genç kuşaklar 
tarafından nasıl algılandığı tartışılıp değerlendirilecek. 
Avrupa’daki gençlik hakları analiz edilecek ve katılımcı 
ülkelerdeki genç kuşaklara yönelik ayrımcılık, cinsiyet 
eşitsizliği ve evrensel insan haklarının suistimal edilmesi 
üzerine gerçekleştirilen eylemlere karşı farkındalık 
yaratılacak projeler üretilmesi ve çözümler geliştirilmesi 
için ortak bir çalışma içine girilecek. 

Erasmus+ Projesi’nde Khaslı

Passport ve Artstor 
Erişime Açıldı

Bilgi Merkezi, bir endüstri standardı 
olarak yaygın şekilde kabul gören bir 
veritabanı olan Passport’u deneme 

sürümüyle kullanıma açtı. Veritabanı; 
stratejik anlayış ve planlama için ihtiyaç 
duyulan pazar bağlamını, rakip anlayışı ve 
gelecek trendlerin analizini sunuyor. 

Uluslararası karşılaştırılabilir 
istatistiklerle, tam metin pazar raporlarına 
ve sektör ile ülke uzmanları tarafından 
sunulan gerçek zamanlı haber analizlerine 
entegre erişim sağlayan bir global 
istihbarat sistemi. 

Merkezin kullanıma açtığı bir diğer 
veritabanı ise Artstor. 22 Kasım’dan 
itibaren erişimi sağlanmış olan bu 
veritabanı ise sanat ve diğer alanlarda 
öğretim ve öğrenimi geliştirmek için 
kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sistem. 
Seçkin müzelerdeki; sanat, mimari, beşeri 
bilimler ve fen bilimleri konularında, 1.4 
milyondan fazla yüksek çözünürlükteki 
görüntü içeriğine erişim veriyor. 

Artstor, içeriğinde Türkiye ile ilgili 19 bin 
554’ün üzerinde görüntüyü barındırıyor. 
Özellikle Sanat ve Tasarım Fakültesi 
öğrencileri için geniş bir bilgi alanına sahip 
bu sistem,  öğrencilerin araştırmalarını 
gerçekleştirebilmek için deneme 
erişimiyle hizmete girmiş bulunuyor. 

Tırmanma Duvarı 
Hazır
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Khas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü 
(KHASDAK) tarafından üniversitenin 
spor salonunda yapılan tırmanma 

duvarının tamiri ve sabitleştirme çalışması 
tamamlandı. Kulüp etkinlikleri haricinde 
her cumartesi günü  antremanlar duvarda 
devam ediyor. Kulüp ayrıca bu ay, Cibali 
Kampüsü’nde herkese açık ip inişi organize 
etti.


