01 - 31 Ocak 2016 / Sayı 72

Khas Spor
Hukuku
Makale
Yarışması

S

por Çalışmaları
Merkezi’nin
Hukuk
Fakültesi’nin
desteğiyle düzenlediği
“Kadir Has Spor Hukuku
Makale Yarışması”nda
makale kabul süreci
başladı. 22 Şubat
saat 18:00’a kadar
devam edecek başvuru
sürecinde katılımcılar
“Spor Hukukunda
Adil Yargılanma
Hakkı” konu başlığı
altında hazırladıkları
makaleleri Spor
Çalışmaları Merkezi’ne
gönderebilecekler.
İlk Üç Ödül
Birincilik Ödülü: 1000TL ve 20162017 Spor Hukuku ve Yönetimi
Sertifika Programı’na katılımda
%100 burs imkanı
İkincilik Ödülü: 500TL ve 20162017 Spor Hukuku ve Yönetimi
Sertifika Programı’na katılımda
%100 burs imkanı
Üçüncülük Ödülü: 2016-2017 Spor
Hukuku ve Yönetimi Sertifika
Programı’na katılımda %100 burs
imkanı

Türkiye’nin İki Büyük Sorunu:

A

Terör ve İşsizlik

raştırma’ya göre terör ve işsizliğin
Türkiye’nin iki en büyük sorunu
olduğu ortaya çıktı. Katılımcıların
yüzde 39,3’ü terörün, yüzde 16,3’ü
de işsizliğin en büyük sorun olduğunu dile
getirdi. Ankette yöneltilen terör için çözüm
önerisi sorularında ise vatandaşlar askeri
yöntemlerden çok, siyasi yöntemlerin
etkili olacağı düşüncesinde. Hükümetin
PKK ile mücadele performansının da
sorgulandığı araştırmada deneklerin yüzde
45,8’i hükümeti başarısız bulduklarını dile
getirdi. Öte yandan araştırma sonuçlarına
göre halkın Türkiye’yi bölünme tehlikesi
altında algılama durumunun da yükseldiği
gözlendi. Buna göre “Sizce Türkiye
bölünme tehlikesi altında mı?” sorusuna
deneklerin yüzde 54,2’si “Evet” cevabı verdi.
2014 yılında bu oran yüzde 46,2 olarak
gerçekleşmişti. Bu sonucun siyasi parti,
bölgeler ve etnik kökene göre dağılımında
ise, Türkiye’nin bölünme tehdidi altında
olduğunun, Türkiye’nin yaklaşık olarak
tamamında ortak algı olduğu gözlendi.

Khas Türkiye Sosyal ve Siyasal Eğilimler
Araştırması’nın 2015 yılı sonuçları 12 Ocak’ta
Cibali Kampüsü’nde yapılan toplantıda
açıklandı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın,
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Osman Zaim ve İletişim
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Banu
Baybars Hawks’ın da yer aldığı toplantıda
politika, ekonomik gelişmeler, toplumsal
ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem
gibi birçok sonuç paylaşıldı. 9-17 Aralık 2015
tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada
yüz yüze anket yöntemi kullanıldı ve anket kent
merkezlerinde ikamet eden18 yaş ve üzeri 1000
kişi ile yapıldı.

Giz/Li/Dir Görüntü Sergisi
6 Mart’a Kadar Açık

K

adir Has Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında açılan
Galeri KHAS, yepyeni ve sıra dışı bir sergiyi daha
ağırlıyor. Küratörlüğünü, Kadir Has Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı, Dr.
Erhun Şerbetçi’nin “Giz/li/dir Görüntü” adlı sergi Galeri
KHAS’ta düzenlenen üçüncü sergi oluyor. Sergi açılışında
konuşan Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman,
şunları söyledi: “Görüntü bizim gördüğümüzdür. Ama
her gördüğümüzün bir sanal yanı vardır. Sanat tarihinin
en önemli sorusu ve sorunu olan ‘görmek’ ve ‘görünen’
konuları Şerbetçi’nin resimlerinde bambaşka bir boyuta
erişiyor. Tarihin geride bıraktıklarını saptıyor. Böylelikle ve
öncelikle görüntünün güncel ve tarihsel gerçekliğine bir iz
düşürüyor. Sağladığı dönüştürümlerle gerçeği kendi ekseni
etrafında çevirirken bu olguyu da yeniden tartışmaya açıyor.
Bu giz/li görüntüler klasikle kurgusal olanın sarmalında
ortaya çıkan görüntüler bize bir kere daha anımsatıyor ki,
giz/li/dir görüntü!”.

Cibali Kampüsü’nde yer alan çağdaş
sanat galerisi Galeri KHAS ilgi
çekici bir sergiye daha imza attı.
Küratörlüğünü, Kadir Has Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Bülent Kahraman’ın yaptığı Dr. Erhun
Şerbetçi’nin sergisi “Giz/li/dir Görüntü”
sanatseverlerle
buluştu.
Sergi 6 KHAS
Mart’a
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Haberler / Etkinlikler

Tiyatro Bölümü Öğrencileri
Berlin Yolcusu

B

erlin Tiyatrosu
Schaubühne Berlin’in ev
sahipliğini yaptığı F.I.N.D.
plus Festivali’ne (Festival of
International New Drama) Kadir
Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü
öğrencileri davet edildiler.
Bölüm Başkanları Prof. Dr.
Sarıkartal’ın seçtiği 14 öğrenci
8-18 Nisan tarihlerinde 6. sı
düzenlencek olan festivaldeki
yerini alacak.
6 yıldır Almanya, Fransa ve
seçilen üçüncü bir ülkeden
davet edilen yetenekli
öğrencilerle atölye çalışmaları
yapan F.I.N.D. plus Festivali
2016 yılında üçüncü ülke olarak
Türkiye’yi seçti ve Türkiye’deki
çeşitli üniversitelerin tiyatro
ve oyunculuk bölümleri
arasından da bu yıl Khas
Tiyatro Bölümü’ne festivale

İ

katılım için çağrıda bulundu.
Almanya Erns. Busch Academy
ile UDK (University of Fine
Arts) Berlin’den 20 öğrenci,
Conservatorie Paris’ten 16
öğrencinin davet edildiği
festivalde Kadir Has Üniversitesi
Tiyatro Bölümü’nden seçilen 14
öğrenci Tiyatro Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Çetin Sarıkartal’ın
başkanlığında organizasyona
katılacak. New York Tisch
School of Art‘dan 16 öğrenci
de masrafları kendi kurumları
tarafından karşılanarak
atölyelere katılacak.
Öğrenciler 10 gün boyunca
dünyaca tanınmış eğitmen,
yönetmen ve tasarımcıların
yürüteceği 5 ayrı atölyeye
katılacaklar ve her akşam
festival kapsamındaki bir oyunu
ücretsiz izleyecekler.

Ara Tatilde Ara Yok

letişim Fakültesi aday
öğrencilere yönelik 2728 Ocak’ta öğrencilerle
birlikte bir dizi iletişim
atölye çalışması düzenledi.
Fakülte’de eğitimi verilen
tüm bölümlerden oturumların
olduğu bu atölyelerde, aday öğrencilerin iletişim ve Khas
İletişim Fakültesi’ne dair bilgi ve deneyim kazanması
sağlandı. Aday öğrenciler ücretsiz olarak gerçekleştirilen
bu atölyeler sayesinde daha bilinçle tercihler
yapabileceklerini belirttiler.
Atölye’deki Oturumlar
• Kısıtlı zamanda yaratıcı
iletişim çözümleri içeren
projeler üret.
• Reklam yaratım süreçlerini
öğren ve yaratıcı çalışma
deneyimi kazan.
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• Kendin çek, kurgula ve
paylaş.
• Arduino, Raspberry Pi nedir,
nasıl kullanılır? İnternete
bağlanabilen akıllı nesnelerin
nasıl çalıştığını deneyimle.

MediaCat’te Khas
Finalde

Bu yıl 16-21 Kasım tarihleri arasında
İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Brand Week İstanbul,
MediaCat Felis ödüllerine ev
sahipliği yaptı. Felis’in, Young
Felis kategorisinde finale
kalan 10 gruptan 4’ü Kadir Has
Üniversitesi’nden oldu.
Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü
öğrencileri, MediaCat dergisi tarafından
Ocak ayında ilk kez düzenlenen,
yaratıcılık; medya planlama ve satın
alma, halkla ilişkiler faaliyetleri, doğrudan
pazarlama aktiviteleri gibi pazarlamanın
alt disiplinlerinde yapılmış olan işlerin
değerlendirilip ödüllendirildiği Young
Felis by Vodafone yarışmasından
ödüllerle döndüler. Yarışmada Kadir Has
Üniversitesi’nden dört grup finale kalmayı
başardı. 20 Kasım’da jüri karşısına çıkan
gruplardan ikisi ise finale kaldı. Vodafone
Freezone Star Wars kampanyasıyla 4. sınıf
öğrencilerinden Doğan Ertekin, İsmail
Çobanoğlu ve Merve Yapıcı birinci olurken,
Millenium Falcon uygulamasıyla ikinci
sınıf öğrencilerinden Andaç Alp, Mustafa
Sinan ve Özge Nur Özünal üçüncü oldu

İtibar Yönetimi Tartışılacak
Haber: Andaç Alp

4.Uluslararası İtibar Yönetimi
Konferansı, İtibar Yönetimi Enstitüsü
ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle
bu yıl 16-17 Mart tarihlerinde
gerçekleşecek. Siyaset, kamu yönetimi,
uluslararası ilişkiler, işletme yönetimi,
insan kaynakları, iletişim, yeni
medya, halkla ilişkiler, pazarlama,
kurumsal sosyal sorumluluk ve
sürdürülebilirlik araştırma alanlarını
kapsayan disiplinlerarası bir
çerçevede, itibar kavramı ve ilişkili
alanları tartışmak amacıyla, akademik
çevre ile iş dünyasını buluşturan
konferanslarda bu yıl Marka ve İtibar
teması ile İngilizce ve Türkçe paneller
gerçekleşecek.

Haber: Ecem Nur Özcan

M

armara Denizi’nde yaşanan kirlilik, kirliliğin ortadan kalkması için
sunulan öneriler ve hayata geçirilmiş çözümleri ele almak için
düzenlenen II. Marmara Denizi Sempozyumu, 2012 yılında olduğu gibi
bu yıl da Cibali Kampüsü’nde yapıldı. İki gün süren sempozyumda, toplam
50 konuşmacının sunum yaptığı 9 oturum gerçekleştirildi. Sempozyumun
ikinci gününde “Medya Gözünden Marmara Denizi” konusu, Star Tv’den Celal
Pir, TRT’den Pelin Çift ve daha birçok medyanın tanınmış isimleri tarafından
ele alındı. Denizden pazara, pazardan sofralarımıza ulaşan balıkların tehlikede olduğunu ve her geçen gün nesillerinin
tükenme tehtidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden konuşmacılar, bütçenin en büyük payının çevreye ayrıldığını, 1
yılda yaklaşık 400 milyonun üzerinde yatırım yapıldığını belirttiler. Av yasağına uyulmadığı için balıkların üreme boyuna
gelmeden avlanmasıyla birçoğunun ölerek kıyıya vurması, gemilerin zararlı atıklarını denize bırakıyor olması ve denize
açılan kayıklardan suya atılan yüzlerce nesnenin neden olduğu deniz kirliliği için ellerinden geleni yaptığına değinen
konuşmacılar, herkesi duyarlı olmaya davet ettiler.

Haberler / Etkinlikler

Marmara Denizi Konuşuldu

“Proje Taşımacılığı”
Konuşuldu

K

has Lojistik Kulübü tarafından 22 Ocak’ta
gerçekleştirilen Proje Taşımacılığı
seminerinde Vinç İşletmecileri Derneği
Başkanı Ramazan Midilli ve Hareket Proje
Taşımacılığı Operasyon Müdürü Samet Gürsu
öğrenciler ile bir araya geldi. Seminerde proje
taşımacılığı nedir, nasıl gerçekleştirilir ve
bunun vazgeçilmez ögeleri nelerdir konuları
ele alındı. Türkiye lojistik sektöründe hızla
gelişmekte olan bir ülke ve proje taşımacılığı
da bununla yakından ilgili bir hal almış
durumda. Bu konudaki düşüncelerini ve
tecrübelerini öğrencilere aktaran Ramazan
Midilli “Vinç sektörü proje taşımacılığının
vazgeçilmez bir parçasıdır” sözleriyle
dikkatleri üzerine çekti. Samet Gürsu da
proje taşımacılığının lojistik sektöründe
planlama açısından öneminden bahseden
konuşmasında, iş hayatında hataya yer yok,
en ufak detaylar dahi hesap edilmeli ve
projeler ona göre şekillendirilmeli” sözleriyle
öğrencilere unutamayacakları öğütler verdi.
Seminerin kapanış konuşmasını yapan Yrd.
Doç. Dr. Ömer Faruk Görçün de konuşmacıları
destekleyerek “Eğitim hiçbir zaman yeterli
olmayacak her zaman daha fazlası olacaktır.
Sadece teorik eğitim sizi sektöre hazır
yapmaz. Sektörün içinde olmalı ve uygulamalı
eğitime de önem vermelisiniz “ diyerek sektör
ve üniversite işbirliğine de dikkat çekti.

Sorumlu Mahalleler Projesi
Hayata Geçiyor

K

adir Has Üniversitesi ve Türkiye Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Derneği (KSS Türkiye)
tarafından Kasım ayında gerçekleştirilen
Cibali Paydaş Kurulu toplantısında içeriği
konuşulan “Sorumlu Mahalleler“ Projesi hayata
geçiyor. Mahalle ölçeğinde sürdürülebilir
kalkınmayı amaçlayan projede Cibali-Balat
bölgesindeki paydaşlar belirlendi ve böylece
katılımcı bir anlayış sağlanmaya çalışıldı.
Proje’de Kadir Has Üniversitesi ve KSS
Türkiye’nin yanı sıra bölge esnafı, mahalle
muhtarı, vakıflar, mahallede faaliyet gösteren
şirketler ve eğitim kurumları da bulunuyor.
Yapılacak çalışmalar çerçevesinde mahalle
ölçeğinde nasıl daha iyi yaşanabilir, çalışılabilir
ve eğitim alınabilir gibi sorular tartışmaya
açılacak. Projenin hedefleri arasında CibaliBalat mahallelerinin kilit paydaşlarını bir araya
getirerek diyalog ile işbirliği geliştirilmesini
sağlamak, merkezi ve yerel yönetim
birimlerindeki karar alma mekanizmalarına
halkın katılımını sağlamak bulunuyor.
Mahalleye ait olma duygusunun inşası da
projenin önemli amaçları arasında gösteriliyor.
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Haberler / Etkinlikler

Nasıl Öğrenci Koçu
Olunur?

Y

aşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği
Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı 25-30
Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Program,
tüm öğrencilerin genç yaşta yeteneklerini
ortaya çıkarabilmeleri ve gerçek anlamda başarılı
olabilmeleri için onlara doğru adım atan bilinçli
yol göstericilere ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin
gelişim süreçlerinde rol oynayan eğitimciler ve
danışmanlar onlara küçük yaşlardan başlayarak
gerek okul yaşamlarında, gerekse aile, öğretmen
ve arkadaş ilişkilerinde yol gösterici oluyorlar.
Program’da Temel Koçluk Becerileri, Öğrenci
Koçluğunda NLP Teknikleri, Çoklu Zeka Kuramı
gibi eğitimler ile katılımcıları teorik ve uygulamalı
eğitimler ile bilgilendirdi.

Horizon 2020’den
Khas’a Destek
Kadir Has
Üniversitesi
akademisyenleri
“Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği
için Sistemik
Eylemi” başlıklı proje ile H-2020 GERI Programı
kapsamında proje desteği almaya hak kazandı.
Khas Toplumsal Cinsiyet AUM Müdürü Doç.
Dr. Mary Lou O’Neil, Hukuk Fakültesi üyesi Yrd.
Doç. Dr. Olgun Abulut ve Merkez görevlisi Rosa
Maria Quirant Quiles tarafından önerilen bu
proje de araştırma ve karar alma süreçlerinde
akademisyenler kadın erkek eşitliği konusuna
odaklanacak. Projenin yürütücülüğü Trinity
College Dublin tarafından yapılmakta olup
diğer iştirakçiler ise şunlar: University of Brescia;
University Institute of Lisbon; Sciences Po
Bordeaux; International University of Sarajevo;
ve Queen’s University Belfast. Genel olarak
cinsiyet eşitliği üzerine yürütülecek olan proje,
araştırma ve karar alma süreçlerine kadın ve
erkeklerin eşit katılımı konusuna odaklanacak.

4 | 01 - 31 OCAK 2016 | NEWSLETTER KHAS

Proje Döngüsü ve
Mantıksal Çerçeve
AB Proje Hazırlama
Eğitimi 30 Ocak’ta
Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi’nde başladı.
Eğitim 30-31 Ocak’ta
ve 6-7 Şubat’ta
yapıldı. Avrupa
birliği fonlarından
yararlanmak isteyen
özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları
ile proje hazırlamak isteyen bireylere özel AB ve
Kalkınma Ajansı Fonlarına Proje Döngüsü Yönetimi
(CM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi’ni
başlattı. Kurum ve kuruluşlar AB ve Kalkınma
Ajansları başta olmak üzere çeşitli kurumların
fonlarına başvurabiliyor bu da AB projesi yazımı
ve yönetimi konularında deneyimli uzmanlara
duyulan talep arttı. Bu artan taleple birlikte ortaya
çıkan iş fırsatlarını değerlendimek isteyen kişilere
yönelik hazırlanan programın ikinci oturumu
6-7 Şubat’ta gerçekleşecek. 28 saatlik kısa süreli
eğitimlerde, ilk etapta tüm hibe programları için
gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama
teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının
projelerine başvuru yapma imkanı sağlayacak
temel bilgiler sağlanacak. İkinci bölümde
Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı proje formatına
odaklanılacak eğitimlerde teorik bilgilerin yanı
sıra uygulamalı çalışmalar da gerçekleştirilecek.
Uygulama çalışmalarıyla verilen eğitimin,
katılımcılara proje yazımı sırasında daha doğrudan
ve pratik bilgiler sağlaması hedeflenecek. Ayrıca her
eğitim günü sonunda başvurulmuş, kabul edilmiş
ve başarı ile uygulanmış proje örnekleri sunulacak.

Bağımsızlığın 25. Yılı ve Avrasya
2-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan
3. Avrasya Politikaları ve Toplum Konferansı
Kadir Has Üniversitesi ve CESRAN International
işbirliği ile gerçekleşecek. Teması “Bağımsızlığın
25. Yılında Sovyet Sonrası Avrasya” olarak
belirlenen konferans Avrasya ile ilintili
konularda çalışmalar yapan, farklı akademik
disiplinlerden akademisyen ve lisansüstü
öğrencilerinin yanı sıra düşünce kuruluşları,
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde
çalışan her türlü araştırmacı ve ilginin de
katılımına açık. Konferanslara bildiri ile katılmak
isteyen katılımcıların 1 Nisan’a kadar bildiri
önerilerini gerekli adreslere teslim etmeleri
gerekiyor. Katılımcı kayıtları ise 15 Mayıs’a kadar
devam edecek.

Rektör, Yüksek Lisans
Mezunları ile Buluştu

K

adir Has Üniversitesi’nin de destekçileri arasında
olduğu Yaşayan Kütüphane Projesi, Robert
Koleji Mezunları Derneği tarafından başlatılmış
bir proje. Proje’deki kütüphane ile alışılagelmiş
bir kütüphane arasında önemli bir fark var: Burada
insanlar ve kitaplar ile okuyucular bir diyalog içerisine
girerler. Yaşayan Kütüphane’de bulunan kitaplar,
sıklıkla kendilerine karşı önyargı beslenen gruplardan
ve sistematik bir şekilde ayrımcılık ve sosyal
dışlanmaya maruz kalan gruplardan belirleniyor.
Kütüphanenin “okuyucusu” kendi önyargıları ve
bilmedikleri ile ilgili konuşmak isteyen ve bu deneyim
için zamanını ayırabilecek olan herkes olabilir.
Yaşayan Kütüphane’de kitaplar sadece konuşmakla
kalmayıp, okuyucunun sorularını da cevaplayabilir
ve kitaplar da soru sorarak kendilerine yeni öğrenme
noktaları çıkarabilir. Şimdiye kadar gerçekleştirilen
Yaşayan Kütüphaneler’de yer alan bazı kitap başlıkları
şu şekilde: Alevi, Ateist, Başörtülü, Biseksüel, Eski
Hükümlü, Feminist, Gey, Görme Engelli, Fiziksel
Engelli, HIV+, Hristiyan, Kürt, Laz, Lezbiyen, Roman,
Rum, Transseksüel, Vegan, Vejetaryen, Yahudi. Bilgi
için: 0 212 287 00 78- 0 212 359 23 08.

Yunanca’da Yeni Dönem
Başlıyor
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin gerçekleştirdiği Yunanca
Dil Kursu Sertifika Programı Şubat ayında başlıyor. Farklı
ve çağdaş bir yöntemle Yunanca öğretmeyi amaçlayan
program 20 Şubat-11 Haziran tarihleri arasında birinci
seviyesi ile eğitimlerine başlayacak. Yunanca metinleri
okuma, yazma ve pratik konuşma becerisi kazandırmak
gibi bölümlerden oluşan kurs günlük hayatta kullanılan
Yunanca’yı şarkılar dinleyerek, masallar ve küçük hikâyeler
ile kursiyerlere öğretecek. Gramer ağırlıklı olmayan
eğitimlerde dilin bütün özellikleri bir bütün halinde
aktiviteler ile aktarılacak.

Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler
Ofisi tarafından düzenlenen Rektör-Mezun
buluşmalarının sonuncusu üniversitenin çeşitli
bölümlerinin Yüksek Lisans Programları’ndan
mezun öğrenciler ile gerçekleşti. Rektör Prof.
Dr. Mustafa Aydın mezun öğrenci grubu ile
Cibali Kampüsü’ndeki Culinary Institute’da
organize edilen öğle yemeğinde bir araya geldi.
Mezunlar ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren
Rektör Prof. Dr. Aydın öğrencilerin profesyonel
yaşantıları hakkında bilgi alırken üniversitenin yeni
girişimlerini mezunlarla paylaşma fırsatı buldu.

Haberler / Etkinlikler

Yaşayan Kütüphane Projesi:
Kitabı Kapağına Göre Yargılama

UEFA Futbol Hukuku İkinci
Oturumu Padova’da

İ

lk oturumu Kadir Üniversitesi’nde Ekim 2015’te
gerçekleşen UEFA Futbol Hukuku Programı’nın ikinci
oturumu 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında İtalya’nın
Padova Üniversitesi’nde gerçekleşti. FIFA’nın oyuncu
statüleri ve transferleriyle ilgili kural ve uygulamaların
tartışıldığı bu oturuma 24 panelist katıldı. Üçüncü
oturum nisan ayında İspanya’nın Rey Juan Carlos
Üniversitesi’nde sonuncusu ise eylül ayında UEFA’nın
merkezinin olduğu İsviçre’nin Neyon kentinde
gerçekleştirilecek.

Salı Seminerleri Konukları
İletişim Fakültesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Toplum ve
İletişim” temalı SBE Salı Seminerleri 5 Ocak’ta Kuzey Kıbrıs
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eser Köker’in “İletişim
ve Feminist Yöntem” başlıklı konuşması ile devam etti. 15
Ocak’ta Khas öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat “Yeni Medya
ve Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşma yaptı.
01 - 31 OCAK 2016 | NEWSLETTER KHAS | 5

Haberler / Etkinlikler

{

Sohbetler Seminerleri

{

İstanbul Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen Conversations
seminerleri kapsamında Cibali Kampüsü’nde 7 Ocak’ta Embarq
Türkiye Direktörü Arzu Tekir, “İnsan Odaklı, Yaşanabilir Şehirler”
başlıklı bir konuşma yaptı. 21 Ocak’ta İstanbul Politikalar
Merkezi’nden araştırmacı Defne Kadıoğlu Polat tarafından
“Almanya’da Yeni Yerel Kent Politikaları ve Soylulaştırmanın Düşük
Gelirli Göçmenlere Etkisi” başlıklı konuşma gerçekleşti. Bu arada,
Merkez’in “Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Sempozyumu” ise 26-27
Mayıs tarihleri arasında Bursa’da Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi’nde gerçekleşecek.

…Kısa…Kısa…Kısa…
Khas tarafından desteklenen UİK Dış Politika
Akademisi 24-28 Şubat’ta Büyük Abant Otel’de
yapılacak.

Khas mezunları 20-21 Şubat’ta Uludağ’da
buluşuyor.

Kronik Kolektif’in yeni oyunu Vahşet Tanrısı 8
Şubat’ta saat 20:30’da Sahne Kadir Has’ta.

Liselilere yönelik “Üniversite’de Derse Girmek
İster misin?” projesinde dersler başlıyor.

Cüneyt Özdemir ile Televizyonculuğun 5N1K’sı
Sertifika Programı 2 Nisan’da başlıyor.

Kötü Kedi Şerafettin, yaratıcısı ve yönetmenleriyle
11 Şubat’ta Khaslılar’la Cibali Kampüsü’nde
Sinema B’de saat 14’te buluşuyor.

Khas Lisansüstü Programları’na başvuru 28
Ocak’ta sona erdi.

2010 yılı Film ve Drama Yüksek Lisans Mezunu
Arzu Uçar, “Dış Kapının Mandalı” kitabıyla Yaşar
Nabi Nayır ödülünü kazandı.

Khas Lisans Tanıtım Birimi 14-15 Ocak’ta Bursa
Merinos Kültür Merkezi’nde Bursa Üniversite
Tanıtım Günleri’nde idi.

Club Sporim Squash League of Turkey
müsabakalarında Khas öğrencisi Ergin Yörükoğlu
şampiyon oldu.

Khas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, 17
Ocak’ta Uludağ’da yapılan Kış Temel Dağcılık
Eğitimi’ni başarıyla tamamladı.

17. TFAYY Konferansı’nın bu yılki konu başlığı
“Sinema ve Zaman”. Konuşmacılar için son
başvuru 12 Şubat.

Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu’nun 90.
Yılı Uluslararası Sempozyumu: 1926’dan
Günümüze Türk-İsviçre Medeni Hukuku 17-20
Şubat’ta Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Rezan Has Müzesi Urartu Takı Koleksiyonu Sergisi,
Ekim 2016’ya kadar uzatılmıştır.
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