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“EMUNI” Yönetimindeki
Tek Türk Üniversitesi:

Kadir Has

KHAS YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
CİBALİ KAMPÜSÜ’NE TAŞINIYOR
Bahçelievler’de bulunan Yabancı
Diller Yüksekokulu Cibali Kampüsü’ne
taşınıyor. Temel atma töreni 27
Temmuz 2017’de gerçekleşen yeni
binada eğitim 2018’de başlayacak.
Binanın temel atma töreni Kadir Has
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can
Has, Kadir Has Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Aydın ile akademik
ve idari kadronun katılımıyla
gerçekleştirildi.

K

adir Has Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Aydın, Avrupa
– Akdeniz Üniversitesi’nin
(The Euro-Mediterranean
University - EMUNI) Senato
üyeliğine seçildi.
2008’de kurulan Avrupa
- Akdeniz Üniversitesi
(EMUNI), Avrupa Birliği’nin
Akdeniz için birlik girişiminin
temel unsurlarından
biri olarak, Avrupa ve
Akdeniz coğrafyasında
bulunan üniversitelerin
ortak bilimsel çalışmalar
sürdürülebilmelerini
amaçlıyor. İlgili coğrafyadaki
37 ülkeden 128 üniversitenin
üye olduğu EMUNI
Üniversitesi, Avrupa-Akdeniz
bölgesinde yüksek-öğretim
alanının ve araştırma ağının
genişletilmesi yoluyla
bölge ülkelerinde sosyoekonomik ve kültürel düzeyde
sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanmasını misyon ediniyor.
EMUNI Üniversitesi’nde
ortak araştırma projeleri
yürütülüyor, lisansüstü ve
mesleki eğitim programları ile
yaz okulları düzenleniyor.
Prof. Dr. Mustafa Aydın’ın
Merkezi Slovenya’da bulunan
ve Türkiye’den 6 üniversitenin
üye olduğu EMUNI’nin
Senatosu’na seçilmesiyle,
Kadir Has Üniversitesi
Türkiye’den temsil edilen tek
kurum oldu.

BİN ÖĞRENCİYE HİZMET VERECEK
Bahçelievler’deki Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Cibali
Kampüsü’ne taşınmasının uzun zamandır planlandığını
ifade eden Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Nuri Has, “Yeni oluşturacağımız bu alanla hem
üniversitemizin kampüslerini bir araya getirme imkanı
bulacağız hem de son sistemlerle donatılmış güzel bir
binada öğrencilerimiz eğitimlerini almaya devam edecek.
Üniversitenin en önemli konusu elbette akademik
gelişmeler, bu konuya çok önem veriyoruz. Fakat fiziki
alandaki yeterlilikler olmadan bir üniversitenin tam
olması mümkün değil. Bu nedenle akademisyenlerimizin
ve öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim görmeleri
ve çalışmalarını yapmaları bizim için çok önemli” diye
konuştu.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın ise şöyle konuştu: “Kadir Has Üniversitesi’nin
gerçekleştirdiği her projenin arkasında Kadir Has
Vakfı var. Üniversitemiz adına vakfa teşekkürlerimi
sunuyorum. Bahçelievler’deki Yabancı Diller
Yüksekokulu’nun Cibali Kampüsü’ne taşınması
hem akademik kadro, hem de öğrencilerimiz için
kolaylık sağlayacak. Öğrencilerin burada daha
mutlu olacağına inanıyoruz. Yeni binamız Kadir Has
Üniversitesi’nin tüm birimlerinde olduğu gibi son
teknoloji ile donatılmış olacak. Hem üniversitemiz
hem de semtimiz için hayırlı olsun”.

Öğrencilerin bir kampüste toplanmasıyla daha çabuk
kaynaşma imkanı bulacağını belirten Kadir Has Vakfı
Başkanı Can Has, “Böylece hazırlıkta okuyan öğrenciler
üniversite kokusunu daha çabuk almış olacak. Vakıf olarak
üniversiteye olan desteğimiz her zaman devam edecek”
diyerek sözlerini tamamladı.
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KHAS Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları
Araştırması 2017 Yılı Sonuçları Açıklandı

adir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın başkanlığında, Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Akgül
Açıkmeşe koordinasyonunda, Türkiye’nin nüfus
yapısını temsil eden 26 ilde 18 yaş üstü bin kişi ile
yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ankette,
Türkiye’nin başta Suriye, ABD ve Avrupa Birliği (AB)
ile ikili ilişkileri olmak üzere Türk dış politikasına
yön veren gelişmeler hakkında sorular soruldu.
Araştırma sonuçlarına göre terörle mücadele artan
bir oranda ‘dış politika sorunu’ olarak görülüyor. Bu
durum kamuoyu nezdinde terörün sadece ülke içi bir
sorun biçiminde değerlendirilmediğini, dış politika
unsuru olarak da nitelendirildiğini ortaya koydu.
DIŞ POLİTİKADA EN BÜYÜK SORUN TERÖRLE MÜCADELE

EN YAKIN DOST AZERBAYCAN, EN BÜYÜK TEHDİT ABD

Araştırmaya göre Türkiye’nin dış politikadaki en büyük
sorununun yüzde 44,2 ile “terörle mücadele” olduğu
gözlendi. Terörle mücadeleyi yüzde 24,6 ile Suriye sorunu
ve yüzde 8,3 ile İsrail ile ilişkiler izledi. Terörle mücadele
seçeneğinde geçen yıla göre yüzde 13’lük artış dikkat
çekerken, İsrail ile ilişkilerin dış politika sorunu olarak
görülmesinin yarı yarıya azalması bir diğer dikkat çeken
unsur oldu. Geçen yıl yüzde 11,3’lük oran ile en önemli
dördüncü dış politika sorunu olan Rusya ile ilişkiler bu yıl
çok düşük bir oranda kaldığından listede yer almadı.

‘Türkiye’nin en yakın dostu hangi ülkedir?’ sorusuna katılımcılar
geçen yıla göre yüzde 12’lik artışla yine ‘Azerbaycan’ yanıtını
verdi. Geçen yıl yüzde 59,3’lük kesim Azerbaycan’ı ‘en yakın
dost ülke’ olarak nitelendirirken, bu yıl ankete katılanların yüzde
71,3’ü en yakın dostumuzun Azerbaycan olduğunu ifade etti.
‘Türkiye’nin dostu yoktur’ diyenlerin oranı ise geçtiğimiz yılın
oranı olan yüzde 23,1’den yüzde 17,2’ye geriledi.

DIŞ POLİTİKA KARNESİ İYİYE GİDİYOR
Kamuoyu Türkiye’nin dış politikasını yüzde 38,5’lik bir
oranla, geçen yıla göre yüzde 4,5’lik bir artışla, başarılı
buluyor. Buna karşılık, halk yüzde 51,7’lik bir oranla 15
Temmuz başarısız darbe girişiminin Türk dış politikasını
olumsuz etkilediğini, benzer şekilde yüzde 42,7’lik
bir oranda olağanüstü hal önlemlerinin Türkiye’nin
uluslararası imajını zedelediğini düşünüyor.

KHAS Fiori Dönüşüm Projesi
Global Başarı Hikayesi Oldu

K

adir Has Üniversitesi’nin SAP tarafından global
başarı hikayesi olarak yayınlanan dönüşüm
projesi öğrencilere, akademisyenlere ve idari
personele daha modern, kolay ve fonksiyonel bir
kampüs yönetim sistemi sunuyor. Proje sayesinde
7 binin üzerinde Kadir Has Üniversitesi öğrencisi
mobil cihazları üzerinden SAP Fiori uygulamasına giriş
yaparak dönem ve ders kayıtları, ders programları,
devamsızlık, belge talepleri, değişim programlarına
başvuru gibi birçok akademik süreci takip edebiliyor.
Öğrenciler derecelerine, genel not ortalamalarına ve
mezuniyetleri için gerekli kredi sayılarına yine SAP
Fiori üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.
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Türkiye için tehdit olarak görülen ülkeler seçeneğinde geçen yıl
Ortadoğu ülkeleri öne çıkarken, geçen yılla karşılaştırıldığında
yüzde 22,4’lük bir artışla bu yıl ABD Türkiye için en büyük tehdit
olarak karşımıza çıktı. İkinci en büyük tehdidi oluşturan ülke
yüzde 37,4’lük kesim tarafından İsrail olarak belirtildi. Tehdit
unsurları arasında en dikkat çekici sonuç ise, geçtiğimiz yıl yüzde
10,4’lük bir oranla tehdit oluşturduğu düşünülen AB ülkelerinin,
bu yıl yüzde 24’lük oranla Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturan
ülkeler arasında üçüncü sırada yer alması oldu. Rusya’ya yönelik
tehdit algısı ise yüzde 34,9’dan yüzde 18,5’e düştü.
Detaylı bilgi için: http://www.khas.edu.tr/news/1588

‘Dünyanın en iyi üniversiteleriyle rekabet edebilecek bir
öğrenme ve araştırma ortamı’
SAP Global, Kadir Has Üniversitesi’nin dönüşüm projesini; artık
üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin görevlerini daha
hızlı ve üretken bir şekilde her zaman her yerden mobil cihazları
aracılığıyla yürütebileceği şeklinde açıklayarak, “Türkiye’deki
Kadir Has Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleriyle
rekabet edebilecek bir öğrenme ve araştırma ortamı yaratıyor.
Üniversite modern, yenilikçi ve disiplinlerarası bir eğitim modeli
sayesinde, öğrencilerin teknolojik yetenekleri kadar kültürel
gelişimini de destekliyor. Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerinin
en son teknolojik gelişmeleri takip etmesini sağlıyor” ifadelerine
yer verdi.
Hayata geçirilen proje sayesinde Kadir Has Üniversitesi’nde bilgi
sistem altyapısının tüm bölümleri entegre şekilde çalışacak.
Bilgiye tek elden, daha pratik erişim sağlanacak. Akademisyen
ve öğrenciler arasındaki iletişim daha hızlı olacak. Öğrenci ve
akademisyenlere dinamik bir kullanıcı deneyimi sunan projenin
gelecek hedefleri arasında, üniversiteye yapılacak tüm harici
akademik başvuruların alınması, onay ve raporlama süreçlerinin
SAP Fiori ekranlarına taşınması ve Fiori 2.0’a geçiş yer alıyor.

Üniversitenin Cibali Yerleşkesinde gerçekleşen ve iki gün
süren “Akademi ve Sanayi Odaklı Horizon 2020 Konsorsiyum
Fırsatları ve Profil Hazırlama Atölye Çalışması” etkinliğinde
katılımcılar, H2020 başta olmak üzere Avrupa Birliği fonları,
çağrı takibi, proje yazımı, konsorsiyumlara katılma konularında
bilgilendiler, profil oluşturma atölye çalışması yaptılar.
Brüksel’den gelen Avrupa Birliği Fonları Kıdemli Uzmanı Bosko
Nektaijevic’in eğitmen olarak yer aldığı etkinliğin amacı,
katılımcıların profesyonel olarak proje geliştirme, yazım ve AB
Fonlarında etkin rol sahibi olabilmeleri odaklı kabiliyetlerini
güçlendirmek oldu.
Türkiye’nin Ar-Ge konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip
olduğunu dile getiren İNEO Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü
Doç. Dr. Mehmet Aydın, “Ar-Ge konusundaki potansiyeli
hayata geçirecek başarılı projeler yapılması için belli bir
bilgi ve çalışma gerekiyor. Biz ilkini düzenlediğimiz bu atölye
çalışmasında değerli deneyimleri ve kritik bilgileri katılımcılara
sunarak gerek üniversite gerekse ülke olarak sahip olduğumuz
Ar-Ge potansiyelinin somut projelere dönüşmesi konusuna
katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İNEO Teknoloji Transfer Ofisi ve Sistem Global
firması işbirliğiyle düzenlenen ve Horizon 2020
Avrupa Birliği Ar-Ge Projeleriyle ilgili anahtar
bilgilerin sunulup uygulamaların yapıldığı atölye
çalışması, akademisyen ve firmaları bir araya
getirdi.

Aydın, ekosistemin çok değerli parçaları olan akademisyenler,
firma Ar-Ge merkezleri ve teknoloji transfer ofislerinin bu
tip etkinlikler aracılığıyla bir araya gelerek bilgi ve deneyim
paylaşımında bulunmasının yarattığı sinerjinin önemini
vurgularken “Bu etkinliğin benzerlerini ve devam etkinliklerini
sonbahar döneminde de düzenleyecek, üniversiteyle sektörü
bir araya getireceğiz” dedi.
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AB Projelerinde
Başarının Yolları KHAS’da
Masaya Yatırıldı

2016-2017 KHAS Akademik Personel Ödülleri Açıklandı

K

adir Has Üniversitesi Ödül Yönergesi kapsamında
2016-2017 eğitim-öğretim yılı Akademik Personel
Ödülleri açıklandı.

Ödüller kapsamında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi, öğrencilerle yıllara
yayılan yakın ve olumlu diyaloğu; öğrenci değerlendirmelerinde
aldığı pozitif geribildirimler; mezun öğrencilerle bağlantılarının
sürekliliği; eğitim teknolojilerini kullanım düzeyi ve genel olarak
eğitimde özverisinden dolayı “Eğitim Ödülü” aldı.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç.
Dr. Meltem Ucal, öğrencilerle ilişkilerinde yıllara yayılan
pozitif diyaloğun varlığı; mezun öğrencilerle bağlantı ve
ilişkisinin sürekliliği; öğrenci değerlendirmelerinde aldığı pozitif
geribildirimler; sürekli güncellenen ders izlencesi ve materyali
ile eğitim teknolojilerini kullanım düzeyinden dolayı “Eğitim
Ödülü”nün sahibi oldu.
İşletme Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Akben Selçuk,
Üstün nitelikli bilimsel çalışmaları, yayınları, eğitim ve öğretim
faaliyetlerindeki başarısı ile “Teşvik Ödülü”nü almaya hak
kazandı.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Hamid Akın Ünver ise son dönemde uluslararası ilişkiler
alanına getirdiği üstün nitelikli, öncü ve çığır açıcı teorik ve
metodolojik çalışmaları, uluslararası akademik kurumlarda
sürdürdüğü araştırmaları, makaleleriyle kazandığı ödülleriyle
“Teşvik Ödülü”nü almaya hak kazandı.
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Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğrencilerinin Sergisi Açıldı

S

anat ve Tasarım Fakültesi çatısı altındaki
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri
Ürünleri Tasarımı, Grafik Tasarım, Tiyatro
ve Mimarlık bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin
yıl boyunca yaptığı çalışmalar ‘Yaz Sergisi’nde
izlenebilecek.
Serginin açılışına Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın,
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu
Erdem, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta
konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, serginin çok
keyifli olduğunu belirterek, “Aynı fakülte içindeki
farklı birimlerin ürünlerinin böyle güzel bir etkileşim
içinde sergilenmesi mutluluk verici” dedi.
Sergide tüm öğrencilerin çalışmalarına yer vermek
istediklerinin altını çizen Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Arzu Erdem, “Buradaki eserlerin
sayısını belirtmek kolay değil çünkü işlerin büyük
kısmını maketler, modeller, dokunulabilir çalışmalar
oluşturuyor. Bunun yanı sıra ekranlarda da dijital
olarak çizimlerin, farklı temsillerin görsellerinin yer
aldığını görebiliyoruz. Tüm öğrencilerimizin mümkün
olduğunca bu işin içinde olmasına gayret ettik” diye
konuştu.

KHAS Tanıtım Günleri Sona Erdi
Bu yıl 10 – 26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen KHAS Tanıtım Günleri sona erdi.
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ühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker’in
‘Arttırılmış Mekanik’ dersini başarıyla
tamamlayan öğrencilere program sonunda
sertifika verildi. Derste üstün başarı gösteren
öğrencilere ise tavsiye mektubu yazıldı ve/
veya proje görevi verildi.
Derslerin sekiz, sınavların ise iki gün süreceği
yoğun programlı ‘Arttırılmış Mekanik’ dersi lise
öğrencilerine yönelik tasarlandı. Ancak programa
üniversite hazırlık ve lisans öğrencileri de
katıldı. Bazı üniversiteler programı tamamlayan
öğrencilere Fizik - I kredisi veriyor.
3-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen
ders uygulaması; vektörler, bir ve iki boyutta
hareket, Newton’un hareket yasaları ve
uygulamaları, Newton’un evrensel kütleçekimi
yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, basit
harmonik hareket, momentum ve sistemlerin
hareketi, katı cisimlerin statik dengesi,
dönme, açısal momentum ve küresel simetrik
potansiyelde hareket, basit kuantum mekanik ve
özel görelilik kuramı konularını kapsadı.
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Prof. Dr. Nihat Berker’in Lise Öğrencilerine Yönelik
‘Arttırılmış Mekanik’ Dersi Tamamlandı

KHAS Lisansüstü
Programlarına
Başvurular Başladı
Lisansüstü programlara başvurular
1–29 Ağustos arası yapılıyor.
Detaylı bilgi için:
Sosyal Bilimleri Enstitüsü:
http://www.khas.edu.tr/1082/programlar

Fen Bilimleri Enstitüsü:
http://www.khas.edu.tr/825/programlar
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