
             01-30 EYLÜL 2017      NEWSLETTER KHAS      1

1-30 Eylül 2017 / Sayı 85

 |

  

NEWSLETTER
KHAS 2017-2018 Akademik Yılı Başladı

Türk Fizik Derneği 2017 Onur Ödülü 
Prof. Dr. Nihat Berker’in

CIES Seçim Panelleri 
Serisi 7: Almanya 

Seçimleri ve 
Seçimlerin Avrupa’ya 

ve Türkiye – AB 
İlişkilerine Etkileri

Bilimsel araştırmaları ile öne çıkmış, gençleri 
desteklemiş, ülkemizde fizik bilimine önemli 
katkı sağlamış ve hizmet vermiş bilim 

insanlarına 2008’den bu yana her yıl Türk Fizik 
Derneği tarafından verilen Onur Ödülü, bu yıl 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Nihat Berker’e verildi. Ödül töreni bu yıl 
33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Fizik Kongresi 
kapsamında gerçekleştirildi.

PROF. DR. BERKER, BİLİME YÖN VEREN 
100 TÜRK ARASINDA

Prof. Dr. Nihat Berker ayrıca Turkish Time Dergisi’nin 
gerçekleştirdiği ‘Bilime Yön Veren 100 Türk’ 
listesinde de yer alıyor. Turkish Time’ın araştırması, 
bilim insanlarının araştırmalarının aldığı atıf sayısına 
göre yapıldı. 

Prof. Dr. Nihat Berker’in istatistik mekanik ve faz 
geçişleri alanlarında imza attığı birbirinden değerli 
çalışmalara, bugüne dek yerli ve yabancı birçok bilim 
insanının araştırmasında atıf yapıldı. 1979 yılında 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde Yardımcı 
Doçent olarak çalışmaya başlıyan Nihat Berker, 
1988 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden 

Profesör ve 2004’de Emeritus Profesör unvanını 
aldı. 1999 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yapan Prof. 
Dr. Berker, 2007 yılında Almanya’nın en prestijli 
ödüllerinden biri olan Humboldt Ödülü’nü de kazandı.

Üniversite bünyesinde lise öğrencilerine yönelik 
ücretsiz “Arttırılmış Mekanik” ve her yıl farklı bir 
konuya odaklanan herkese açık dersler de veren Prof. 
Dr. Berker, her yaştan insanın kendini geliştirmesine, 
yetiştirmesine katkıda bulunuyor.

Uluslararası İlişkiler 
ve Avrupa Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (CIES), “Almanya 
Seçimleri ve Seçimlerin 
Avrupa’ya ve Türkiye – AB 
İlişkilerine Etkileri” konulu 
bir panel düzenledi. Panel, 
24 Eylül Almanya Federal 
seçimlerini, uluslararası 
ilişkiler üzerinden 
tartışmayı ve özellikle 
Türkiye’ye etkilerini 
anlamayı amaçladı. Etkinlik 
27 Eylül Çarşamba günü 
13:30 – 15:30 saatleri 
arasında Kadir Has 
Kampüsü Galata Salonunda 
gerçekleşti.

Kadir Has Üniversitesi
2017 – 2018 eğitim – öğretim 

güz dönemi başladı.
Yeni dönemde tüm öğrencilerimize 

başarılar dileriz.
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Galeri KHAS’da Yeni Dönem Sıtkı 
Kösemen’in Sergisiyle Başlıyor

Üniversitemiz 4. SAGE Konsorsiyum Toplantısı’na ev sahipliği 
yaptı. EU-Horizon 2020 SAGE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
İçin Sistemik Eylem) projesi ile KHAS, bütün birimlerinde 

toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için çalışmaktadır. Bu 
toplantı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın ilk taslağını 
tartışarak bütün SAGE ortaklarını toplayacak yeni bir fırsat 
olacak.

4. SAGE Konsorsiyum Toplantısı 
KHAS Evsahipliğinde Düzenlendi

Üniversitemizin bünyesine yer alan Galeri KHAS 
yeni döneme Sıtkı Kösemen’in sergisiyle giriş 
yapıyor. Sıtkı Kösemen’in ‘Yitik Nesne Ardında’ 

isimli sergisi Prof. Dr.Hasan Bülent Kahraman’ın 
küratörlüğünde 25 Ekim günü ziyarete açılıyor.

Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından 
Sıtkı Kösemen uzun bir aradan sonra, üniversitemiz 
bünyesinde yer alan Galeri KHAS’ta kişisel sergi 
açıyor. Sergide 25’e yakın yeni eser sanatseverlerle 
buluşacak.

‘Yitik Nesne Ardında’ sergisinin küratörlüğünü 
üstlenen Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman sergide yer 
alan yapıtların izleyiciye yitik bir zaman sunduğunu 
belirterek, “Fransız romancı Proust modernliğin en 
önemli yazarlarından biridir. ‘Yitik Zaman Ardında’ 
isimli çok ciltli romanıyla bir romancılığın çabalarını 
ve etkisini çok aşan bir şekilde modernleşmeye 
katkıda bulunmuştur. Proust, muhteşem romanında 
‘istençsiz hafıza’ kavramını geliştiriyordu. Bu bellek 
geçmişin özünü taşıyordu ve çoğu kez bize rağmen 
gerçekleşiyordu. Böylece zaman ve mekan bağlamında 
Proust yeni bir dünyanın kapısını aralıyordu. Zaman 
bize rağmen vardır; ama biz olmaksızın bizim 
zamanımızdan söz edilemezdi. Bu bellek geçmişin 
çağrışımlarla yaşanan büyük zamanını çoğu kez bize 
rağmen keşfediyordu.     

SAGE’in hedefleri:
• Kadın araştırmacıların işe alımlarının, işlerini korumalarının ve        
 kariyer gelişimlerinin önündeki bariyerleri kaldırmak,
• Karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesizliğini ele almak,
• Araştırma programlarında cinsiyet boyutunun güçlendirmek. 

SAGE projesini sosyal medyadan takip edebilirsiniz:
https://twitter.com/SAGE_GEquality
https://www.facebook.com/SAGEGrowingEquality/

Sıtkı Kösemen’in bu sergide yer alan yapıtları da bize 
yitik bir zamanı sunuyor. Fakat bunu soyut zaman 
üstünden değil, o zamanın imleri üstünden hatırlatıyor. 
Kaybolmuş binalar, yıkılmış duvarlar, yitik ve yeniden 
bulunacak nesneler, okunmayan yazılar, dökülmüş 
boyalar, mekan izleri bize ortak bir belleğin kişisel 
planda nasıl okunacağını gösteriyor. Hepimize ait olan 
geçmiş bu yapıtlarda kişiselleşmekle kalmıyor bizi 
çağrışımlarla yaşanmış ama yitirilmiş bir zamana da 
çağırıyor. Kösemen’in yapıtları modernlik sonrası bir 
dünyanın yıkıcı ama şiirsel, somut ama kırılgan, çok kalıcı 
ama uçucu görselliğini getiriyor” diyor.

Sergi 25 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

https://twitter.com/SAGE_GEquality
https://www.facebook.com/SAGEGrowingEquality/
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“Türkiye’de Medya Antropolojisi: Kuram, Yöntem ve 
Yönelimler Çalıştayı”nın ana konuşması Melbourne RMIT 
University’den Prof. John Postill tarafından yapıldı. Prof. 
Postill, Medya Antropolojisi alanındaki tarihsel ve kuramsal 
yaklaşımları özetlediği konuşmasında, Türkiye gibi dinamik 
coğrafyada, medya çalışmaları açısından öğrenilecek çok 
şey olduğunu vurguladı. 

Araştırmacıların bildirilerini sunduğu oturumlarda 
Türkiye medyasına dair kültürel bir üretim alanı olarak 
dizi endüstrisi, Türkiye’de izleyici kavramının ortaya 
çıkışı, ulus aşırı alanda film yapımı ve dolaşımı, haber 
medyasının güncel dinamikleri gibi farklı konular masaya 
yatırıldı. Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
benzer araştırmalar yürüten akademisyenlerin bildirileri 
ise Türkiye’deki veriler ile karşılaştırma yapmaya olanak 
sağladı. 
 
“Türkiye’de Medya Antropolojisi: Kuram, Yöntem ve 
Yönelimler Çalıştayı”nda gerçekleştirilen tartışmalar 
raporlaştırılacak ve bildiriler bir derleme olarak 
yayımlanacak.

KHAS’tan Türkiye’de Bir İlk: 
Medya Antropolojisi Çalıştayı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Nihat Berker’in geçen yıl ‘Oryantalizm’ odaklı 
gerçekleştirdiği ‘Herkese Açık Ders’in bu yılki konusu 

‘İç İçe Ayrılıkların Edebiyatları: Vizyenos, Seyfettin, Armen’ 
olarak belirlendi. Ders, 11 Ekim 2017-31 Ocak 2018 tarihleri 
arasında herkese açık olarak gerçekleştirilecek. Derse 
katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları 
ve dönem ödevini yapmak gerekecek. Dersin dili Türkçe, 
kontenjan ise sınırlı. Her hafta okuma kitaplarından 
ödevlerin verileceği dersler Çarşamba akşamları 20.00 
– 22.00 saatlerinde gerçekleşecek. Başarılı katılımcılara 
dersin bitiminde sertifika verilecek. Detaylı bilgi ve başvuru 
için: http://acik-ders.khas.edu.tr/

İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Türkiye’de 
Medya Antropolojisi: Kuram, Yöntem ve 
Yönelimler Çalıştayı” 8-10 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Wenner Gren Foundation 
tarafından fonlanan ve bu alanda Türkiye’de bir ilk 
olan çalıştaya, farklı üniversitelerden toplam   
16 uluslararası akademisyen katıldı. 

MDBF Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker’den Herkese Açık 
“İç İçe Ayrılıkların Edebiyatları” Dersi

http://acik-ders.khas.edu.tr/
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Öğrenci Kulüpleri Tanıtım 
Günleri Başlıyor! Üniversitemiz bünyesinde yer alan kulüplerde 

öğrencilerin yer alması ve istediği branşlara 
yönelmeleri için düzenlenen Öğrenci 

Kulüpleri Tanıtım Günleri, 4–5–6 Ekim tarihlerinde 
Cibali Kampüsünde, 9–10 Ekim’de ise Selimpaşa 
Kampüsünde düzenleniyor. Tüm KHAS’lıları kulüp 
tanıtım günlerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi için: 
sks@khas.edu.tr

Bu sene 9 Ekim’de başlayacak Spor Takımları 
Toplantı ve Seçme Günleri’nde KHAS’lılar 
istedikleri spor takımlarında yerlerini alma 

şansına sahip olacaklar. Detaylı bilgi ve ayrıntılar için 
sks@khas.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.

Spor Çalışmaları Merkezi 2017/18 akademik yılında 
da eğitim programlarını ara vermeden sürdürüyor. 
2005 yılından beri faaliyette bulunan merkezimiz 

bu sene dokuzuncusunu düzenleyeceği Spor Hukuku 
ve Yönetimi Sertifika Programı ve on birincisini 
düzenleyeceği Spor İletişimi Sertifika Programı ile spor 
sektörüne eğitimli bireyler katmaya devam ediyor. 

Programlara katılımda adayların burs kazanma imkanları 
da mevcut. 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek burs 
sınavlarına katılım için son tarih 3 Kasım Cuma. 

Program dersleri ise 2 Aralık Cumartesi günü başlıyor. 
Detaylı bilgi ve kayıt: http://scm.khas.edu.tr 

Spor Takımları Toplantı ve 
Seçme Günleri’ne Davetlisiniz!

Spor Çalışma Merkezi Eğitim 
Programları Devam Ediyor

mailto:sks%40khas.edu.tr?subject=
mailto:sks%40khas.edu.tr?subject=
http://scm.khas.edu.tr 
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Cibali Tütün Fabrikası’na ait yaklaşık 2600 eserlik 
koleksiyona dair düzenlenen bu uzun soluklu projenin 
ikinci ayağı olan “Cibali Tütün Fabrikası: Emeğin 

Mekânı” sergisi, 30 Nisan 2018’e kadar gezilebilir.   
Detaylı bilgi için: http://www.rhm.org.tr/event/cibali-
tutun-fabrikasi/

 

 

 

      
         
     
     
     

Haber : Özge Ercan

Fotoğraf	 : Ulaş Tosun

Tasarım	 : İlkhan Akın

Yöneten : Birsu Şentürk

Adres   : Kadir Has Caddesi Cibali

               34083 İstanbul

Tel        : 212 533 65 32

E-mail		: newsletter@khas.edu.tr
Web      : http://www.khas.edu.tr

Bizi Sosyal Medyadan 
da Takip Edin!

KHAS etkinlik ve haberlerinden 
haberdar olmak için bizi Sosyal Medya 
adreslerinden de takip edebilirsiniz.

Rezan Has Müzesi’nde “Cibali 
Tütün Fabrikası: Emeğin Mekânı” 

Sergisi Devam Ediyor

mailto:newsletter%40khas.edu.tr?subject=
http://www.khas.edu.tr
http://www.rhm.org.tr/event/cibali-tutun-fabrikasi/

