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MEDENİ KANUN TÜRK HUKUK SİSTEMİNİN TEMELİDİR

Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Dural’ı
kaybetmenin derin
üzüntüsü içindeyiz. Sevgi
ve saygıyla anıyoruz.

170 kişiye Jean
Monnet Bursu

P

rogram kapsamında
170 kişiye burs
sağlanacak olup,
başvurular 4 Nisan
2016 tarihinde sona erecek.
Burstan kamu, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşu
çalışanları ve üniversitelerin
akademik ve idari personeli
ile lisans son sınıf,
yüksek lisans ve doktora
öğrencileri faydalanabiliyor.
Başvuru için: Avrupa
Birliği Bakanlığı (http://
www.ab.gov.tr) ve Jean
Monnet Burs Programının
(www.jeanmonnet.org.
tr) Sorularınızı info@
jeanmonnet.org.tr adresine
gönderebilirsiniz.

S

empozyumun
açış konuşmasını
yapan Kadir Has
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal,
Medeni Kanun’un Türkiye
hukuk sisteminin temelini
teşkil ettiğine dikkat çekti.
Kanunun İsviçre’den hemen
hemen birebir tercüme
usulüyle alındığını hatırlatan
Prof. Dr. Öcal, “Ulu Önder
Atatürk bir sözünde ‘Medeni
Kanun bizim devrimlerimizin
en başarılısı ve en güzelidir’
der. Gerçekten de yurtdışından
alınmasına rağmen hızla
benimsenen Medeni Kanun’un,
bu özelliğiyle de bünyemize
ne kadar uygun olduğunu
gösteriyor” dedi.
Rektör Prof. Dr. Mustafa
Aydın ise medeni hukukun
toplumsal hayata temelden
etki eden özelliğine değindi.
Medeni Kanun’un kabulünün
bütünüyle bir zihniyet
değişikliği getirdiğini ifade
eden Prof. Dr. Aydın, “Medeni
Kanun’umuz kabulünden
bu yana birçok kez değişiklik

Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tarafından düzenlenen “Medeni Kanun
ve Borçlar Kanunu’nun 90’ıncı Yılı Uluslararası
Sempozyumu” 17 – 20 Şubat arasında yapıldı. Dört gün
süren sempozyumda Türk Medeni Kanunu ve Türk
Borçlar Kanunu her yönüyle ele alındı.
geçirse de ana zemini, ana
zihniyeti hep aynı kaldı”
diye konuştu. Yargıtay 1.
Başkanvekili Seyit Çavdar ise
toplumların dinamiklerinin
hukuka göre daha hızlı
geliştiği için zaman zaman
hukuki boşluklar yaşandığına,
dolayısıyla da hukukun da
toplumun devinim hızına
yetişmesi gerektiğine
dikkat çekti. Daha sonra söz
alan Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
“Bölgemizdeki bunca soruna
rağmen biz ülkemizde birlik ve
beraberliğimizi koruyabiliyorsak
bu cumhuriyetin sayesindedir.
Cumhuriyetin temeli hukuk
devrimi, hukuk devriminin
temeli ise Medeni Kanun’dur”
dedi.
Türkiye Noterler Birliği
Başkanı Yunus Tutar ise
evrensel hukuk ve medeni
hukukta noterlik makamının
fonksiyonunu kısaca özetleyen
bir konuşma yaptı. Daha sonra
söz alan İstanbul Barosu
Başkanı Ümit Kocasakal “Biz
ceza hukukçuları bile bazı

durumlarda medeni hukuka
başvurmak durumunda
kalıyoruz. Zira insanın medeni
hukukla ilişkisi doğmadan
önce başlıyor, öldükten bir süre
sonraya kadar devam ediyor.
Bu aslında bir yurttaşlık
kanunu. Victor Hugo’nun dediği
gibi ‘Cumhuriyetin hukuku
onun onurudur’.
Dolayısıyla onurumuza
sahip çıkan böyle bir
organizasyonu son derece
önemsiyorum” diye konuştu.
Son olarak kürsüye
çıkan İsviçre’nin İstanbul
Başkonsolosu Monika
Schmutz Kirgöz de Medeni
Kanun’un kabul sürecine ve
daha sonraki dönemlerde
Türkiye ile İsviçre arasındaki
Montreux Sözleşmesi, Kıbrıs’la
ilgili Zürich Antlaşması gibi
ilişkilere kısaca değindi. Son
olarak Perinçek davasında
İsviçre’nin fonksiyonunu
hatırlatan Başkonsolos Kirgöz,
katılımcılara ve sempozyumda
emeği geçen herkese teşekkür
ederek sözlerini bağladı.
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Kuluçka Merkezi açıldı

INEO Kuluçka Merkezi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın
tarafından törenle açıldı. Merkezde, başta Kadir Has
Üniversitesi öğrencilerine olmak üzere girişimcilik, iş
geliştirme, satış desteği, yatırımcı bulma gibi konularda
eğitimler verilecek.

Ö

nceliğine Kadir Has
Üniversitesi öğrenci,
akademisyen ve
mezunlarını alan Kuluçka
Merkezi, firma kurmak
isteyen girişimciler için
“kuluçka” sürecinde sorun/
çözüm/ürün/pazar uyumu, iş
modeli geliştirme, yasal yer
gösterme, hukuki danışmanlık,
iş geliştirme, satış desteği,
mentor desteği, teşvik, hibe,
yatırımcı bulma ve patentle
ile yönlendirme hizmetleri
veriliyor.
Söz konusu eğitimler “ön
kuluçka” ve “kuluçka” olmak
üzere iki kısma ayrılarak
veriliyor. Ön kuluçka sürecinde

öğrenciler, mezunlar ve
akademisyenler için öncelikle,
ticarileşme ve girişimcilik
konularında kendi hızlarında
ilerleyebilecekleri bir müfredat
ve yol haritası çıkarılıyor.
Bunun için hem
çevrimiçi hem fiziksel
eğitimler hazırlanmış, firma
kurmak isteyenlerin adımları
kendilerinin atması ve gerekli
gördüklerinde mentor desteği
almaları sağlanmış durumda.
Aynı zamanda online girişim
veritabanlarına erişim ile
önkuluçka girişimcilerinin
pazar araştırması, rakip analizi
ve stratejik konumlama
yapmalarında destek olunuyor.

Sürdürülebilirlik ve değişim
konuşuldu
İİSBF’nin Arabesque
Partners işbirliği ile
düzenlediği “Generation
S” paneli, 18 Şubat
Çarşamba günü Cibali
Kampüs’te yapıldı. Ana
teması “Sürdürülebilirlik ile
Değişimi Yaratmak” olan
panelin ana konuşmacısı
ise Birleşmiş Milletler
(BM) Küresel İlkeler
Sözleşmesi’nin (UN Global
Compact) mimarı Georg Kell
oldu.
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Tarihsel Perspektiften
Türkiye – Rusya
İlişkilerini Anlamak

K

adir Has Üniversitesi’nce
2011’den günümüze
düzenli biçimde yapılan
“Türk Dış Politakası Kamuoyu
Algı” araştırmalarında Türkiye
için en büyük tehlike oluşturan
ülkeler listesinde yer almayan
Rusya Federasyonu, bu yıl
yapılan araştırmada yüzde
64,7 ile en büyük tehdit teşkil
eden ülke olarak listenin
başına yerleşti.
Uluslararası İlişkiler
ve Avrupa Araştırmaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi, CIES ve Kadir Has
Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü işbirliği ile
19 Şubat’ta gerçekleştirilen
“Tarihsel Perspektiften
Türkiye – Rusya İlişkilerini
Anlamak” başlıklı konferans,
beş yüz yılı aşkın süredir
aynı coğrafyayı paylaşan ve
rekabet eden iki güç olan
Rusya ile Türkiye arasındaki
ikili ilişkilere tarihsel
perspektiften bakmayı
amaçladı. Konferansta;
coğrafya, kimlik ve vatan
kavramlarından, Rus
kitaplarında Türk algısının
incelenmesine, modern
dönem Türkiye-Rusya
ilişkilerinde ağırlıklı yer
edinen enerji faktöründen,
Suriye bunalımında iki
ülkenin farklılaşan tutumuna
değin çeşitli konu başlıkları
ele alınarak ikili ilişkilerin
geçmişi, bugünü ve geleceği
değerlendirildi.

Y

eni Medya Bölümü, Yeni Medyada İçerik Üretimi ile Girişimcilik
ve Yöneticilik uzmanlık alanları ile ilgili öğrencileri ders dışı
etkinliklerle de desteklemek üzere, farklı atölye çalışmaları
düzenliyor.
Bu atölyelerde öğrencilerimiz uzmanlık alanlarına dair pratik
beceriler kazanabilecekleri şekilde, alanlarının en iyi isimleri
sektör temsilcileriyle buluşuyor. Yeni medyada üretim için gerekli
teknik alt yapıya sahip olarak tasarlanmış olan Yeni Medya Lab ve
Fab Lab’de gerçekleşen atölyeler sonunda ise kişisel gelişimlerini
kanıtlayan portfolyolarına eklemek üzere katılım belgesi almaya
hak kazanıyorlar. İkinci dönemin ilk atölyesi olarak da 24 Şubat’ta
Yeni Medya Lab’te (B421) “Wordpress Atölyesi” düzenlendi.
Atölyenin eğitmeni Doruk Tokçabalaban hem Wordpress hakkında
teorik bilgiler verdi hem de katılımcılara örnek bir web sitesi
üzerinden Wordpress’i uygulamalı olarak gösterdi.

Love 360 Aşk
Festivali’nde
aşk konuşuldu

K

onferansta Mevlana Celalettin Rumi’nin
22 kuşaktan torunu, Uluslararası
Mevlana Derneği Başkan Vekili Esin
Çelebi Bayru “Gerçek Aşk”, Acıbadem
Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kültekin Ögel
“Aşk mı? Bağımlılık mı?”, TOMS Türkiye
Başkanı ve Vakko Yönetim Kurulu Üyesi
Rıfat Elhadef “Toms Hareketi”, Kadir Has
Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya
Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat
“Dijital Çağda Aşk”, sinema yapımcısı Elif
Dağdeviren “Sinema Aşkı”, sinema yapımcısı
ve sanatçı Sean Hepburn Ferrer “What is
Love?”, mimar ve illüstratör Beyhan İslam
“Yaratıcılık ve Çocuk”, BÜMED MEÇ Okulları
İcra Kurulu Başkanı Erdem Öktenus “Merak
Eden Çocuk ve Matematik Aşkı”, Estetik
Tıp Derneği Başkanı Operatör Doktor
Hasan Subaşı “Estetik Aşkın Tezahürü İse
Aşık Olmamak Mümkün müdür?”, haber
muhabiri, fotoğrafçı ve aşçı Wilko van
Herpen “Memleketim: Doğmadığım Ülke
Türkiye”, modacı Özlem Süer “Moda ve
Tasarım Aşkı”, Akdeniz Akademisi Yönetim

Love 360 Aşk Festivali
kapsamında Şubat ayı
boyunca düzenlenen
kültür sanat etkinlikleri
kapsamında 12 Şubat’ta
Kadir Has Üniversitesi’nde
Aşkı Konuşanlar Konferansı
düzenlendi. Konuşmacılardan
biri de Yeni Medya Bölümü
Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı
Polat idi.
Kurulu ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Tevfik Balcıoğlu “Aşkın Ne Kadar Derin” ve
Heykeltıraş Yılmaz Zenger “Aşkı Algılamak”
başlıklı sunumlarını yaparak aşk hakkındaki
görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.
Sanal aşkın bu bakımdan doğru bir
tanım olduğuna değinen Polat, siber
etkileşim dünyasında ekran başında yalnız
olan tekil bir sosyalleşme yaşandığına,
aşkın da bundan payını büyük ölçüde
aldığına dikkat çekti. Duyuları sınırlı, fantezi
dünyasına açık ve aynı zamanda statü
belirleme alanı olarak paylaşıma zorlanılan
genç bireylerin bir anlamda çıplaklaştığını
ve mahremiyetin anonimleşmeye
başladığını söyleyen Polat, kullanıcının
dahi gerçek olup olmadığının bilinmediği
bu dünyanın her türlü riske açık olduğunu
kaydetti. Polat, mevcut durumun parlak
olmamasına rağmen, yakın gelecekte hızla
evrimleşmesi mümkün görünen üç boyutlu
nesnelerin devreye girmesi ve dijital aşk
robotlarının ortaya çıkmasıyla çok daha
karmaşık durumların söz konusu olma
tehlikesine dikkat çekti.

Bundan sonraki atölyeler ise:
•
•
•
•
•
•

Doğrulama Atölyesi
Basit Video Atölyesi
Storymapping Atölyesi
Barış Gazeteciliği Atölyesi
Yeni Medya ve Gazetecilik Atölyesi
Veri Gazeteciliği Atölyesi

Haberler / Etkinlikler

YENİ MEDYA ATÖLYELERİ BAŞLADI

Bildiğiniz Gibi Değil
Her Pazar NTV’de

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan
Bülent Kahraman’ın sunduğu kültür
sanat programı her Pazar saat 11.15’te
NTV’de.

Khas Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü’nün “Talking Politics” seminer
serisi Prof. Dr. Haldun Gülalp’in konuşmacı
olduğu “Laikliği Nasıl Bilirsiniz?” semineri
ile devam etti. Etkinlik 18 Şubat 2016
Perşembe saat 16:00’da Fener Salonu’nda
düzenlendi.

İftarlık Gazoz ekibi KHAS’taydı
SineHas Kulübü, 22 Şubat’ta İftarlık
Gazoz ekibi ve KHAS öğrencilerini
Cibali Salonu’nda bir araya getirdi.
Kötü Kedi KHAS’taydı
Kötü Kedi Şerafettin, yaratıcısı
Bülent Üstün ve yönetmenleriyle 11
Şubat’ta Khas’lılarla buluştu.
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5. Uluslararası Çatışma,
Terörizm ve Toplum
Konferansı 12-13 Nisan’da

Ö

nceki yıllarda Prof. Yonah Alexander,
Brian Michael Jenkins, Prof. Peter
Waldmann, Prof. Catherine Luther ve
Prof. Stuart Price gibi isimlerin ana konuşmacı
olarak yer aldığı Uluslararası Çatışma, Terörizm
ve Toplum Konferansı’nın bu yılki başlığı
“Çatışma Süreçlerinde Devlet Dışı Aktörler:
Komplolar, Mitler ve Pratikler” olarak belirlendi.
Bugüne dek yirmi ülkeden yüz elliyi aşkın
katılımcıyı ağırlayan konferansın beşinci
yılında devlet-dışı aktörler ve bu aktörlerin
çatışma süreçlerindeki rolleri irdelenecek.
Akademisyenlerin ve sektörden uzmanların
devlet-dışı organizasyonların ortaya çıkışları,
hareket alanları, medyada temsil edilme
biçimleri ve toplum tarafından algılanmaları
gibi konular üzerine çalışmalarını sunma fırsatı
bulacağı konferansla ilgili detaylı bilgiye http://
iccts2016.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’na
Bernard van Leer Vakfı
Desteği

Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği
Sertifika Programı başlıyor

K

adir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi ve Gayrimenkul Geliştirme
Akademisi, profesyonel bina ve toplu yapı
yönetimi ve yetkin insan kaynağı ihtiyacına
yönelik uzun süredir çalışmalar yapıyor. Bu
çalışmalar sonucu Gayrimenkul Geliştirme
Akademisi, müşterilerin beklentilerini rekabet
avantajına dönüştürmenin yöntemlerini
ele alacak Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği
Sertifika Programı oluşturuldu. İki yıldır devam
eden programın Bahar dönemi 19 Nisan’da
başlayacak, iki haftasonu, Cuma, Cumartesi
ve Pazar günleri, toplam 42 saat uygulamalı
dersler şeklinde olacak.
Bina ve Toplu Yapı Yöneticiliği Sertifika
Programı profesyonel bina yöneticisi olmak
isteyenler ile inşaat şirketleri ve gayrimenkul
geliştirme şirketlerinde satış sonrası
hizmetlerde çalışanlar ve çalışmak isteyen
kişiler tarafından tercih ediliyor. Programda,
sektör hakkında bilgiler, paydaşlarla ilişki
yönetimi, bina ve toplu yapı yönetimi, hukuki
ve mali boyutlar, risk değerlendirme ve önlem
alma, şikâyetlerin yönetimi ile etkili iletişim
konuları ele alınıyor. Sertifika programında
akademik temeli olan gayrimenkul sektörünün
deneyimli ve uzman yöneticileri eğitmen
olarak görev alıyor.
Bilgi için: http://www.khas.edu.tr/egitim/
yasam-boyu-egitim-merkezi/toplu-yapi-vesite-yoeneticiligi-programi.html

Masa Tenisi Turnuvası
Şampiyonu Görkem Çakır

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari
ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun
araştırmacı olarak yer aldığı proje, Bernard
van Leer Vakfı proje desteğine hak kazandı.
“Kadınlar ve Çocuklar Dünyayı
Değiştirecek” programı kapsamında,
Frekans Araştırma tarafından yürütülecek
Eğitim Programı Değerlendirme
Çalışması’nda eğitim yoluyla ebeveyn
bilinçlendirmesinin sonuçları
ölçümlenecek.
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23 Şubat salı günü başlayan Masa Tenisi Turnuvasında, Emir
Güney’i finalde 3-0 geçen Görkem Çakır turnuvanın şampiyonu
oldu. Oldukça çekişmeli setlere sahne olan final müsabakası
öncesinde 3.lük maçında Mert Temizer, rakibi Erdi Yavuz’u
geçerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Turnuvada
dereceye girenlere ödüllerini Prof. Dr. Volkan Ediger takdim
etti.

H

ASMED ve Mezunlar
Ofisi işbirliğiyle
gerçekleşen etkinlik
20 Şubat Cumartesi
günü başladı. Çeşitli
fakültelerden mezun
toplam 25 kişi katıldığı
etkinlikte öğrencilik
yıllarındaki yapılan

aktiviteler konuşuldu.
Kayak, eğlence öğrencilik
yılları anıldı.
Akşam After SKİ
Party, karaoke yarışması
ardından Ayhan
Sicimoğlu-Latin All Stars’ın
sahnesi ile devam etti.

K

Mezunlarla
buluşmalar

ariyer Merkezi ve Mezunlarla
İlişkiler Ofisi tarafından
düzenlenen Rektör-Mezun
buluşmalarının sonuncusu akademik
alanda çalışan bir grup mezunla
yapıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa
Aydın mezun öğrenci grubu ile Cibali
Kampüsü’nde üniversitenin organize
ettiği öğle yemeğinde bir araya geldi.
Akademik alanlarda çalışmanın
avantajları ve dezavantajları
konuşuldu.

Haberler / Etkinlikler

Khas Mezunları 20-21 Şubat’ ta
Uludağ da buluştu

Yükseköğretimde Yenilikçi Öğretme
ve Teknoloji Konferansı Haziran’da
2015 Temmuz ayında
ilki gerçekleştirilen
“Yükseköğretimde
Yenilikçi Öğretme ve
Teknoloji” konulu konferans
(International Conference
on Innovative Teaching and
Technology – ITTHE2015)
hem ulusal hem de
uluslararası katılımcılar
tarafından yoğun ilgi gördü.
Bu yıl ikincisi düzenlenecek
olan ITTHE2016 kapsamında
akademik sunumlar ile
konferans öncesi atölye
çalışmaları yer bulacak.
ITTHE2016 konferansının
amacı, disiplinler arası bir
tartışma ortamı sağlayarak
yükseköğretimde teknoloji
kullanımı üzerine düşünen
ve ilgi duyan araştırmacıları
ve akademisyenleri
bir araya getirmek.
Konferans, farklı ülke ve
disiplinlerden araştırmacılar,
akademisyenler için hem
fikir alışverişinde bulunma
hem de yeni yöntem
ve teknolojileri tanıma
açısından fırsat yaratma
hedefi taşıyor.

Khas Türk Müziği
Korosu sahnedeydi
Konferans, 2-3 Haziran’da
Cibali Kampüsü’nde
yapılacak. Programda, 2
Haziran Perşembe günü
konferans sponsorları
Blackboard, Wiley ve
Pearson’dan yetkili kişiler
tarafından düzenlenecek
atölye çalışmaları yer alırken,
3 Haziran Cuma günü ise,
Blackboard firmasından
Stratejik Danışmanlık Birimi
Yöneticisi Louise Thorpe
tarafından yapılacak açılış
konuşmasının ardından
paralel oturumlarda
akademik tartışmalar
gerçekleşecek.
Bilgi için:

www.teachingandtechnology.org

Asuman Ercan yönetimindeki Khas
Türk Müziği Korosu’nun konseri
16 Şubat’ta D Blok Büyük Salon’da
gerçekleşti.

Üniversitede Derse Girmek İster misin?
projesi kapsamındaki dersler öğrencilerin yoğun
katılımı ile geçti.
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14. Dönem Sosyal Medya
Uzmanlığı Sertifika Programı

T
16 Mart’ta başlayacak program ile
ilgili detaylı bilgi için: http://www.
khas.edu.tr/1405/sosyal-medyauzmanligi-sertifika-programi

ürkiye’nin ilk sosyal medya sertifika programı olan
SMAKHAS, katılımcıları kendi alanında deneyimli,
uzman ve başarılı profesyoneller ile buluşturuyor.
Program dâhilinde yeni medya, sosyal medya, sosyal
ağ, itibar yönetimi, viral pazarlama, Sosyal Medya’da
strateji oluşturma ve yerleştirme, dijital pazarlama,
kullanıcı deneyimi, gibi kavramların nasıl ve neden ortaya
çıktığından, Türkiye ve dünyada yaşadığı değişimlere ve
gelecekte yaşanabileceklere dair geniş bir yelpazede bilgi
sunulurken, gerçek marka, gerçek müşteri deneyimleri
paylaşılıyor.
Alanında uzman profesyoneller ve yöneticiler
tarafından verilen eğitimler ile katılımcılar gerek ajans
gerek marka tarafında tam yetkiyle çalışabilecek uzman
sosyal medya profesyonelleri olarak mezun ediliyor.

…Kısa…Kısa…Kısa…
Galeri KHAS Vertigo ve Yerçekimi Sergisi 4
Mart’ta açıldı.

Mezun Kampüste “Kendi İşini Kurma ve
Girişimcilik” semineri 1 Mart’ta düzenlendi.

Kariyer Merkezi ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi
tarafından düzenlenen Mülakat Teknikleri
Eğitimi 9 Mart’ta Cibali Salonu’nda yapılacak.

Uluslararası Şirket Evlilikleri: Uygulamaya Dair
Temel Esaslar konusu Eczacıbaşı Holding’ten
Burcu Dal’ın sunumuyla 8 Mart’ta Fener
Salonu’nda anlatılacak.

5. Uluslararası İtibar Konferansı 16-17 Mart’ta D
Blok Büyük Salon’da düzenlenecek.

VAHŞET TANRISI 27-28 Şubat tarihlerinde
Sahne Kadir Has’ta sergilendi.

İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Öğretim
Görevlisi İsmail Hakkı Polat, 28 Şubat’ta Büyük
Kulüp’te Gençler İçin Girişimciliğin Sırları başlıklı
bir konuşma yaptı.

Haber
Fotoğraf
Tasarım
Yöneten
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KHAS Kürek Takımı, Akademi Lig TR Şamp. 1. Etap
Yarışlarında, 2- ve 8+ kategorilerinde 2., genel
toplamda 3.lük kupasının sahibi oldu.

Hukuk Fakültesi Kariyer Günleri 23-24-25 Şubat
tarihlerinde Cibali kampüsünde düzenlendi.
Yeni Nesil Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı
26 Mart’ta başlıyor.
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