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Işık fırçası,
doğa ise paletiydi

Öğrencilerimiz
R
‘En Has’ isimleri
belirliyor

Kadir Has Üniversitesi
öğrencileri tercihleriyle
2011 yılının en ‘Has’ isimleri
belirleyecek.

2002

’den bu
yana
düzenlenen
‘Yılın En Has İsimleri Ödül
Töreni’ bu yıl 13 Mart Salı
günü D Blok Büyük Salon’da
yapılacak törenle sahiplerini
bulacak.
Sevgili öğrenciler, kazananı
belirleyen olmak istiyorsanız
katılım serbest.

Yöneten: Dr. Ayten Görgün Smith
İçerik-Tasarım: Birsen Duyar

essam Nazmi Ziya Güran, 19. yüzyılda
Fransa’da ortaya çıkan Empresyonizm
(İzlenimcilik) akımının Türkiye’deki
en önemli temsilcilerinden biri. 75. vefat
yıldönümünde sanatçının özel koleksiyonerlerin
değerli eserlerinden ve İstanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nden özel bir seçki hazırlandı.
Ayrıca yaklaşık 65 eserin yer alacağı ‘Işığın
Ressamı: Nazmi Ziya Güran’ sergisi 18
Şubat-17 Nisan tarihleri arasında Rezan Has
Müzesi’nde ziyaretçilerini bekliyor.
1914 kuşağı ressamlarından Nazmi
Ziya Güran, İstanbul Aksaray’da Horhor
Mahallesi’ndeki baba evinde, Çamlıca’da,
Süleymaniye’de ya da Fındıklı’daki geniş camlı
atölyesinde, Boğaziçi’nde, Haliç’te, Üsküdar’da,
yaşamı süresince yakından tanıklık ettiği işgal
yıllarında ve devamında Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşunu takip eden dönemde her yönü ile
İstanbul’un bir parçası, gözlemcisi, anlatıcısı ve
ressamıdır.
Fırçasını bu güzel kentin denize bakan
tepelerinde, bahçe ve parklarında, ağaçlarında,
bostanlarında, kırlarında, sokak ve
mahallelerinde, köşk ve konaklarında, sahil ve
rıhtımlarında dolaştırırken; İstanbul kentinin;
denizini, teknelerini, cami ve kiliselerini,
türbelerini, kahvelerini, çeşmelerini ve bu doğal
ve kentsel ortam içinde İstanbul insanının akıp
giden yaşamını ele almıştır.

Güneşin binbir pırıltısından etkilendi

T

ürkiye’nin ilk empresyonist ressamları
arasında başı çeken Nazmi Ziya Güran, ışık
ve neşeden parlayan eserlerinde en çok
güneşin binbir pırıltısından etkilenmiş, tabiatın
ona sunduklarını bir nimet olarak benimsemiş
ve tuvallerine aynı gerçekçilikle yansıtmıştır.
Ressamın, ışıkla flört edercesine savurduğu
fırça darbelerinde hissettiğimiz huzur ve
mutluluk duygusu, aslında Güran’ın ışığın
peşindeki serüvenini anlatır bize.

Virginia’dan ilk öğrenci grubu haziranda geliyor

V

irginia Tech Üniversitesi
College of Liberal Arts
and Human Sciences
ile öğrenci ve öğretim üyesi
değişimi, araştırma ve ortak
projeler kapsamında işbirliği
anlaşması imzaladık.
ABD’deki Virginia Tech
Üniversitesi College of Liberal
Arts and Human Sciences
ile öğrenci ve öğretim üyesi
değişimi, araştırma ve ortak
projeler kapsamında işbirliği
anlaşması imzaladık.
İlk olarak 4-9
Master of Information
Haziran 2012 tarihleri
System, Yeni Medya ve
arasında 20 kişilik bir Biyoinformatik bölümleri ve
öğrenci grubu Khas’a diğer projelerde yer alınacak.
gelecek. Rektör
Uluslararası araştırmalarla
Prof. Dr. Mustafa
ilgili öğrenciler de
Aydın’ı ziyaret eden
desteklenecek.

Dekan Prof. Sue
Ott Rowlands ve 21.
Yüzyıl Çalışmaları
Merkezi Direktörü
Prof. Robert
Siegle; Türkiye’de
sadece Kadir
Has Üniversitesi

ile işbirliğine başladıklarını
ve bundan büyük mutluluk
duyduklarını ifade etti. Rektör
Aydın ise eğitimde uluslararası
araştırmaların ve projelerin
önemine dikkati çekerek, bu
sayede üniversiteler arası
kalitenin artacağını söyledi.
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Haberler / Etkinlikler

Marie Curie ödülü
Özgür Orhangazi’nin

A

vrupa Birliği
7. Çerçeve
Programı Marie
Curie Burs ve Destek
Programları kapsamında,
(Avrupa’ya Geri Dönüş
Hibeleri (International
Reingtegration GrantsIRG) programı dahilinde)
Khas İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, İktisat
Bölümü öğretim üyesi
Özgür Orhangazi’nin ‘Finansallaşma, İktisadi Kalkınma
ve Kriz’ başlıklı araştırma projesi desteklenmeye hak
kazandı.
Araştırma projesinin amaçları arasında
finansallaşma sürecinin iktisadi büyüme ve bölüşüm
ilişkileri üzerine etkisinin incelenmesi ve eşitlikçi
ekonomi politikaları oluşturulmasının tartışılması yer
alıyor.
Proje, 2012-2015 yılları süresince Kadir Has
Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek ve yüksek lisans
ve doktora öğrencilerine araştırma asistanlığı desteği
sağlanacak.

Marie Curielerimiz
Geçtiğimiz yıl AB 7. Çerçeve Programı Marie
Curie-Tersine Beyin Göçü Desteği kapsamında üç
araştırma projesi üniversitemize kazandırılmıştı.
1- Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr.
Orçun Kepez: Temmuz 2010’da başlayan ve üç yıl
sürecek olan projesinde alan araştırmaları yoluyla
bakım evlerinde kalan yaşlıların yaşam kalitesini
artırmaya yönelik tasarım kriterleri geliştirecek.
2- Mühendislik Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Serhat
Erküçük: Kasım 2010’da başlayan ve üç yıl sürecek
olan projesinde kalabalıklaşan frekans bantlarının
lisans paylaşım sorununu çözebilmek için alternatif
iletişim teknikleri üzerinde çalışacak.
3- Fen Edebiyat Fakültesi’nden
Yrd. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner: ‘Dört-aranabilir
çizgeler için yasak minör çizgelerin tespiti’ adlı
projesi ile yasak çizgelerin yapısal olarak elde
edilmesi ve bu bulguların daha yüksek sayıdaki
arayıcıya genellenebilmesi hakkında çalışmalar
yapacak.

Sosyal girişimcilik
akademisini açtık

K

adir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim
Merkezi’nin 1940’dan bu yana Türkiye’de
eğitime ve kültüre büyük katkıda bulunan
British Council (İngiliz Kültür Heyeti) ile Türkiye’de
ilk kez düzenlediği Sosyal Girişimcilik Akademisi’nin
açılış töreni, 8 Şubat’ta Cibali kampüsünde
gerçekleşti.
Törende yaptığı konuşmasında Khas Yaşam
Boyu Eğitim Merkezi’nin eğitimlerini toplumun
ihtiyaçlarını saptadıktan sonra hazırladıklarını ifade
eden Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, her eğitim
programını konunun uzmanı olan paydaşlardan
destek alarak hayata geçirdiklerini belirtti.
Üniversitelerin sadece akademik araştırmalar
yapan merkezler olmadığına, bununla beraber
çağdaş yaşamın gereği olarak sürekli eğitime
yönelik planlarının da olması gerektiğine dikkat
çeken Rektör Aydın, Kadir Has Üniversitesi’nin,
Türkiye’de müfredatına ‘Sosyal Sorumluluk’ dersini
koyan ilk üniversite olduğunu söyledi.

Sosyal girişimciler dünyaya yayılıyor
British Council Türkiye Direktörü Margaret Jack
ise konuşmasında, “Birleşik Krallık’ta sayıları 62 bini
bulan sosyal girişimler 800 bin kişiyi istihdam ediyor ve
yılda 24 milyar euro tutarında ciro oluşturuyor. Sosyal
girişimler kuruldukları ülkelere özgü sosyal, ekonomik,
kültürel ve siyasi koşulları benimseyerek dünyaya
yayılıyor” dedi.
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G

Yaşam Boyu Eğitime
Üniversite Desteği

ünümüzün gelişen dünyasında son yıllarda öne
çıkan sosyal medya, e- girişimcilik, kişisel gelişim
programlarından koçluk gibi alanlarda eğitimler
düzenliyen Khas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde 2012
yılında verilecek programlar şöyle:
E-Girişimcilik& E Ticaret: 25 Şubat-12 Mayıs
Barış ve Liderlik Akademisi-Barış Liderliği
Arabuluculuk: 18 Şubat-21 Nisan
Kişisel Dönüşüm Akademisi-Koçluk Programı: 4
Şubat-7 Nisan
AB Proje Hazırlama ve Yönetimi: 9-18 Şubat
Ermenice Dil Kursu: 7 Şubat-12 Şubat
Rusça Dil Kursu: 11 Şubat-14 Nisan
Sosyal Medya Uzmanlığı: 7 Nisan-23 Haziran
Fütürizm Okulu:18 Şubat-1 Nisan
Pioneer DJ: 20 Şubat
Gayrimenkul Geliştirme Akademisi: 28 Şubat-22 Mart
Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi Sürecinde
Hukuk, Finansman, Değerleme ve Enerji Etkin
Binalar: 3 Nisan-17 Mayıs
Sermaye Piyasa ve Borsa: 1 Mart-19 Nisan
Sürdürülebilir için Kurumsal Sorumluluk : 4-5 Nisan

K

has Bilgi Merkezi’nin yeni yeri Cibali
kampüsünün merkezinde ama kalabalığın
ve gürültüden de uzak bir yerde.
Bir süredir tadilat ve yenileme çalışmaları
süren yeni Bilgi Merkezi kullanıma açıldı.
Yeni Bilgi Merkezi, eski kütüphane alanından
yaklaşık olarak yüzde 40 daha fazla kullanım
alanına sahip. 12 bine yakın raf kapasitesi ise
yeni basılı kaynağın koleksiyona eklenmesine
olanak verecek şekilde artırılmış durumda. Bilgi
merkezi yeni adının da belirttiği gibi sadece
kitapla özdeşlemeyen bir mekan. Film, dvd gibi
görsel malzemeler, ses kayıtları mevcut. Bilgiye
ulaşmanın diğer tüm olanakları Bilgi Merkezi’nin
ana işlevi.

İlk sıralarda yer alıyor

Bilgi Merkezi, ayrı bir binası bulunmayan üniversite
kütüphaneleri arasında metrekare olarak toplam
kullanım alanı, raf kapasitesi, aynı anda hizmet
alabilecek kullanıcı sayısı, bilişim-iletişim alt
yapısı, mimari özellikleri ve erişim-ulaşım kolaylığı
bakımındanilk sıralarda yer alıyor.

Bilgi nasıl ölçülür konuşuldu

K

has Bilgi Merkezi 8 Şubat’ta düzenlediği
‘Bibiliyometrik analizler kapsamında küresel
eğilimler’ adlı çalıştayda bilgi üretiminin nasıl
ölçüldüğü, bu üretimin bir sayacı olup olmadığı
konusunda bilgi alış verişi yapıldı. Çalıştay’da performans
ölçüm çalışmaları ve bilimsel yetkinlikler temelinde
bilim insanlari, kurumlar ve uluslar bazında ölçümler,
kişiselleştirilmiş ihtiyaçlara yönelik bibliyometrik analizler
konu başlıklarında değerlendirmeler yapıldı.

K

Ortadoğu’yu gösteriyor

adir Has Üniversitesi
Pusula Akademisi
ve Mithat Bereket’in
TRT1 için hazırladığı,
Pusula Haber Programı
geçtiğimiz çarşamba günü

Ortadoğu’yu gösterdi.
Mithat Bereket, bu defa
Pusula’da, bugünlerde
yeni ve tarihi değişimlerin
yaşandığı Ortadoğu’yu
mercek altına aldı.

Haberler / Etkinlikler

Kitapla iletişim sessizlik ister

İletişim Fakültesi RTS’11
mezunu ‘Başlangıç’la
Hollywood’da yarışacak

Sonbahar dönemini yurtdışında
geçirmek isteyenlere

K

adir Has Üniversitesi, öğrencilerine eğitimlerinin bir
kısmını yurtdışında gerçekleştirmeleri için fırsatlar
sunmaya devam ediyor. Güz 2012 döneminde
Erasmus Programına katılarak, Avrupa’nın saygın
üniversitelerinden birinde 1 veya 2 dönem eğitim görmek
mümkün. Üniversitemizin halen 16 Avrupa ülkesinde
toplam 62 üniversite ile Erasmus değişim anlaşması var.
Ayrıca Khas öğrencileri, Yurtdışı Değişim Programları
kapsamında başta ABD, Kanada, Çin gibi ülkeler olmak
üzere birçok ülkede anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde
1 veya 2 dönem eğitim görebilir. Uluslararası İşbirlikleri
ve Eğitim Koordinatörlüğü, Erasmus ve diğer yurtdışı
değim programları ile ayrıntılı bilgi vermek üzere, 23,
24 ve 27 Şubat tarihlerinde 12:00–14:30 arası Fener
Salonu’nda bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir.
İlgili bütün Khas öğrencilerini bekliyoruz.

İ

letişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema 2011
yılı mezunu Yiğit Evgar’ın mezuniyet projesi Los
Angeles Türk Film Festivali’nde yarışıyor. Finale
kalan 10 kısa filmden biri olan Yiğit Evgar’ın filminin
adı ‘Başlangıç’. 1-4 Mart’ta gerçekleştirilecek
festivaldeki tüm filmler Hollywood’daki tarihi
Mısır Sineması’nda gösterilecek. Finalist filmlerin
yönetmenleri ise festival süresince Los Angeles’ta
ağırlanacak. Evgar, bu yıl Kadir Has Üniversitesini
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de temsil
etmişti.

Erasmus idari ve akademik kadro
değişim başvuruları sonuçlandı
2011-2012 Erasmus Akademik ve İdari
Personel Değişim Başvuruları, üniversite
yönetimi tarafından sonuçlandırıldı. Buna göre
sekiz idari personel, 14 de akademik personel
programdan yararlanacak.
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Haberler / Etkinlikler

Khas TV demeçleri

. TRT Türk’te Yunanistan ve
Suriye’deki gelişmeler

İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Sedat Aybar, TRT Türk’teki ‘Bugün’
programına katılıp Yunanistan
ve Suriye’deki gelişmeleri
değerlendirdi. Doç. Dr. Aybar, TRT
Arapça kanalında ise Suriye’deki
gelişmeleri değerlendirdi.

.Apolitik
Haber’de Türkiye’deki
süreç

Khas Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Hasan Bülent Kahraman, A
Haber’e olup MIT Mensuplarına
İfade çağrısının arkasındaki politik
yaklaşımları değerlendirdi.

.NTV’de Günün İçinden’

programında Suriye konusu

Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğretim üyesi Doç. Dr. Serhat
Güvenç, NTV’deki ‘Günün İçinden’
programında Suriye konusundaki
görüşlerini bildirdi.

B’de ’‘Farklı kültürlerin
.Kanal
bir arada yaşama kabiliyeti
ve din olgusu’

İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Asker Kartarı, Kanal
B’de ‘Günce’ programında ‘farklı
kültürlerin bir arada yaşama kabiliyeti
ve din olgusu’ ve ‘farklılıklarla yaşamak’
konuları hakkında görüşlerini paylaştı.

.TRT Radyo’da ’Orta Doğu’daki
Gelişmeler ve İran’a
Uygulanan Yaptırımlar

Strateji Geliştirme ve Araştırma Uzmanı
Dr. Deniz Bingöl McDonald TRT Radyo’da
‘Strateji-Küresel Satranç’ programının
Orta Doğu’daki Gelişmeler ve İran’a
Uygulanan Yaptırımlar konulu bölümüne
konuk yorumcu olarak katıldı.

E

Khas öğrenci dergisi Bize Has’ın
ikinci sayısı çıktı

“K

adir Has Ünviersitesi
olarak 15. yılımızı
kutlamaya
hazırlandığımız bir dönemde,
öğrencilerimizin çabalarıyla
ikinci defa hazırlanan bu dergiyi
sizlere sunmaktan büyük mutluluk
duyuyorum.
2011 sonunda yaşanan bayrak
değişimiyle birlikte yenilenen
Öğrenci Konseyi’nin ilk ve
önemli saydığım bu çalışması için
kendilerini takdir etmek gerekiyor.
Üniversitemizin içinden geçtiği
değişim ve dönüşüm sürecinde
öğrencilerimizin de bizlerle aynı
heyecanı paylaşıyor olması doğru
yolda ilerlediğimizin önemli
bir göstergesi. Sadece bu dergi
bünyesinde değil, üniversite yönetimi
olarak yaptığımız tüm çalışmalarda
öğrencilerimizin desteğini arkamızda
hissetmek bizleri mutlu ediyor.
Öğrencilerimizin kaleminden
çıkan kültürden sanata, spordan
sağlığa, siyasetten ekonomiye
oldukça geniş bir içeriğe sahip bu
dergide, üniversitemizin son dönemde
düzenlediği veya ev sahipliği
yaptığı çok sayıda etkinliği de yine

Mustafa Aydın-Rektör
Öğrenci Konseyi ve Bize Has
ile ilgili bilgilere;
http://www.khas.edu.tr/
ogrenciler-icin/ogrencikonseyi/bize-has.html
Derginin 2.sayısına ise
http://issuu.com/
kadirhasuniversity/docs/
bizehassayi2 web adreslerinden
ulaşılabilinir.

Has Mezunlar
Yemekte Buluştu

H

asmed bir ‘Tanışma Yemeği’ ile
mezunlarıyla buluştu.Rektör
Prof. Dr. Mustafa Aydın ve
Mütevelli Heyet Üyesi Nuri Has’ın
katılımıyla gerçekleşen yemek Cibali
Kampüsü’nde düzenlendi. Yemekte
200’ü aşkın mezun mezun oldukları
üniversitenin çatısı altında bir araya
gelme fırsatı buldu.

konomik ve sosyal haklarını kazanmak
ve insanca bir çalışma ortamı yaratmak
için harekete geçen Sahne, Perde,
Ekran ve Mikrofon Oyuncuları’nın Sendikası
(kısaca Oyuncular Sendikası) bakanlıklarla bir
toplantı yaparak sektörün sorunlarını konuştu.
Sendika, ilgili bakanlıklarla oluşturduğu
koordinasyon kurulunun ikinci toplantısını
ise Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz 3 Şubat’ta yapılan toplantıda
sektörün sorunları, Bakanlıklar nezhinde yazılı
ve sözlü olarak görüşler paylaşıldı.
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öğrencilerimizin gözünden görebilme
fırsatını elde edeceksiniz.”

Bienal
konuşulacak

İ

stanbul Çalışmaları Merkezi,
Conversations serisinin ikinci
konuşmacısı olarak İstanbul
Bienali’nin yöneticisi Bige Örer’i
ağırlıyor. Bige Örer 23 Şubat’ta
‘Art Biennials, Economies and
Public Engagement’ başlıklı
konuşmasıyla bizlerle birlikte
olacak.

Fotoğrafları güzelleştiren
profesör

D

aha önceleri Vikipedi kullanıcılarının bir
araya geldiği etkinlikler olarak düzenlenen
Vikipedi Türkiye Buluşmaları 2012 yılında
farklı bir boyuta bürünüyor. Tecrübeli kullanıcıların
konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, Khas Cibali
Kampüsü’ndeki B Blok Cibali Salonu’nda yapılacak.
Vikipedi’nin temel kuralları ve amacı, kardeş
projeler ve amaçları, Viki topluluğu, diğer dillerde
Vikipedi, Vikipedi’de vandalizm, sürüm kontrolü
gibi konuların açıklanacağı etkinlikte Vikipedi
hakkındaki soru işaretleri ortadan kaldırılacak.
İsteyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği
konferans aynı zamanda internet üzerinden de
canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik alanındaki
ve internet üzerinden takip eden katılımcıların
gönderdiği sorularının da yanıtlanacağı etkinlik
yaklaşık olarak üç saat sürecek.

Butik dünya
Bahar döneminde, Erasmus programı
dahilinde, Almanya’dan 9, Litvanya’dan 3,
Hollanda’dan 2, İtalya, Fransa, Avusturya,
Romanya ve Slovenya’dan birer öğrenci,
yurtdışı değişim programları ile ise
Çin’den 3, Güney Kore’den 1 öğrenci
Khas’ta eğitimlerine başlayacak.

K

has Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Önder Pekcan 1960’larda siyah beyaz
fotoğraflar çekmeye başladı. 1986’da
Türkiye’deki ahşap evleri çekmeye karar verdi.
Bursa, Ankara, Side, Kula, Ayvalık gibi birçok yerden
çektiği 3 bin fotoğrafı var. Prof. Pekcan’ın fotoğraf
tutkusu zamanla fotoğrafları boya ile boyamaya
dönüştü. 1986’da Dost Sanat Galerisi’nde Ankara’da
sergi açtı. Şimdilerde ise eserlerini dostlarına
dağıtıyor. Fotoğrafları keçe kalemle boyuyor bu
defa. Adına “foto restorasyon” dediği Prof. Pekcan,
“fotoğrafları boyayarak güzelleştiriyorum” diye de
ekliyor.

Willkommen, Sveiki, Welkom,
Benvenuti... ve Hoş geldiniz

K

has Uluslarararası İşbirlikleri ve Eğitim Ofisi, bahar döneminde
Khas’ta eğitim görecek 10 farklı ülkeden 23 uluslararası
Erasmus ve değişim öğrencisine ‘Hoş geldin’ partisi düzenledi.
Etkinlikte, Erasmus öğrenci kulübü üyesi Khas öğrencileri,
Türkiye’ye yeni gelen uluslararası öğrencilere yıl boyunca beraber
yapacakları İstanbul gezilerive kültürel faaliyetlerini tanıttı.

Şiirlerdeki
‘diğerler’
konuşulacak

K

Haberler / Etkinlikler

Vikipediler yılın
buluşmasını Khas’ta

Khas Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı
Bölümü’nde Bülent
Eken 15 Şubat çarşamba
günü “Neden Şiirler
Diğerleri Hakkında
Olur” konulu bir
konuşma yapacak. (Saat: 14:00, Yer: Paralel Çalışma
Merkezi-B 308).

Zirvede adımız yazıyor

K

has Dağcılık ve
Doğa Sporları
Kulübü 12
Şubat’ta Uludağ
Zirvesi yaptı. 7
kişiden oluşan
ekip Volfran
Madeni’nden
tırmanışa başlayıp
takriben dört
saat sonra 2700
metre zirvesine ulaştı. Ekip, dağın ‘kapı’ adı verilen 70
derece eğimi olan yerde zorlansa da zirveyi rahatlıkla
tamamladı. Kulüp 11 Mart’ta Erciyes Zirvesi düşünüyor.
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Khas Cibali Kampüs’üne servis yapan kafe-restaurant
listesi

•

Duran Sandwiches- 0212 519 76 76- 21:00’e kadar 		
açık.

•
•

Patso Dünyası- 0212 635 05 45- 24:00’a kadar açık.

•
•
•
•
•

Bambi Taksim- 0212 293 11 11- 24 saat açık.

•
•
•
•

Pizzaline- 0212 534 49 49- 22:45’e kadar açık.

Tonya Pide ve Izgara- 0212 530 23 35- 22:00’a kadar
açık.
Konyalı Köşk- 0212 581 51 08- 23:00’a kadar açık.
YCL Köfte- 0212 533 19 18- 22:00’a kadar açık.
Dominos Pizza- 0212 533 30 33- 01:45’e kadar açık.
Little Caesars Pizza- 0212 444 52 44- 23:30’a kadar
açık.
Başvekil Kebap- 0212 633 56 90- 22:45’e kadar açık.
Şadırvan Kebap- 0212 417 90 57- 23:00’ e kadar açık
Çiğköftem- 0212 614 28 55- 22:00’a kadar açık.

Esnafa ücretsiz ilan tasarımı
Khas İletişim Fakültesi bünyesinde kurulan Reklam
Atölyesi’nde reklamcılık bölümü öğrencileri pratik eğitim
yapıyorlar. Kendilerine portfolyo hazırlamanın yanı sıra
öğrenciler bir sosyal sorumluluğa da imza atıyorlar. Cibali
esnafının ilan ve reklamlarını ücretsiz tasarlıyorlar.

6. sayı sizin
Panoramanız olsun
Üniversitenin bilim-sanat-kültür dergisi
Panorama Khas’ın 5. sayısı çıktı. 6. sayıya yazı
yazmak isteyenler için son yazı teslim tarihi 27
Şubat. Kelime sayısı 1200’dür. dergi@khas.edu.tr
adresine yazılarınızı gönderebilirsiniz.

Cibali Postası Gazetesi
2. sayısı çıktı
Üniversitenin
öğrencileri
tarafından
çıkartılan semtin
üniversite gazetesi/
üniversitenin semt
gazetesi Cibali
Postası Gazetesi’nin
ikinci sayısı çıktı.
Üniversite içine
halatlarla asılan sepetlerde dağıtılan gazete
öğrenciler arasında yoğun ilgi gördü. Gazetenin
medyaya tanıtımı ise 23 Şubat saat 19’da
Rektörlük katında yapılacak mini lansmanla
gerçekleşecek. Lansmana Tütün Fabrikası’nda
çalışmış emeklilerin yanı sıra Khas Komşuluk
Hakkı çerçevesinde mahalle paydaşları da
katılacak. Lansman’da ayrıca Khas Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Akademisi’nin 2010-2011 yılı
Komşuluk Hakkı Raporu da dağıtılacak.

Sahne’nin perdeleri bu kez yüzyılın aşkı için açılacak
Ve Diğer Şeyler Topluluğu’nun kurucusu
Yeşim Özsoy Gülan’ın yazıp yönettiği, 2011
Tiyatro Ödülleri’ne beş dalda aday olan tiyatro
oyunu ‘Yüzyılın Aşkı’ 2 Mart’ta İtalya Bergamo’da
düzenlenen ‘Luoghi Comuni Festival 2012’
kapsamında sahneleniyor. İstanbul’da ise oyunu
10 Mart cumartesi Kadir Has SAHNE’de
oynanacak.
En son projesini Almanya’da
Wiesbaden Devlet Tiyatroları’nda
gerçekleştiren Özsoy Gülan’ın
yazıp yönettiği ‘Yüzyılın
Aşkı’ Türkiye tarihinin son
yüzyılından sekiz farklı zaman
ve mekânda sekiz değişik
aşk hikayesine odaklanıyor ve
günümüzde geçen son sahnesi
‘Şimdi’de bitiyor. 1950’lilerin
Nişantaşı’ndan 1999 senesinin
yılbaşı ve yeni yüzyıl heyecanına,
1924’teki bir tren istasyonu ve göçten
1951’e, 1959’a, 1981’in darbe ertesi
karanlık, sıkıntılı zamanlarına kadar
farklı bir yelpazeyle sunan oyun,
seyirciyle birlikte bir hatırlama oyununa
dönüşüyor.
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