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14. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Üstün Başarı
Ödülü Prof. Dr.
Şevket Pamuk’a

Türkiye’nin uluslararası
alandaki tanınırlığına
yaptığı katkılar göz
önünde bulundurularak,
Değerlendirme Kurulu
tarafından “Üstün Başarı
Ödülü”ne layık görülen isim
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Enstitüsü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şevket Pamuk oldu.

Gelecek Vadeden
Bilim İnsanı Ödülü
Doç. Dr. Emrah
Safa Gürkan’a

D

eğerlendirme Kurulu,
“Gelecek Vadeden
Bilim İnsanı Ödülü”nün
ise oybirliğiyle 29 Mayıs
Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Emrah Safa Gürkan’a
verilmesini kararlaştırdı.

K

adir Has Üniversitesi tarafından, üniversitenin
kurucusu hayırsever işadamı merhum Kadir
Has’ın ismini yaşatmak amacıyla her sene
verilen Kadir Has Ödülleri, 22 Mart 2018 Perşembe
günü, üniversitenin Kadir Has Kampüsü’nde (Cibali)
gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Kadir Has
Ödülleri’nin bu yılki konusu “Osmanlı’yı Anlamak /
Araştırmak: Sosyal ve Ekonomik Tarih Çalışmaları”
olarak belirlenmişti.
Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihi çalışmalarında
yeni bulgular ortaya koyması; her iki alanın
verilerini analitik yaklaşımla ele alan çığır açıcı
ve öncü çalışmalarıyla uluslararası alanda kabul
görmesi; makro kriterlerden yola çıkarak ortaya
koyduğu dünya ölçeğindeki karşılaştırmalı
çalışmaları ile ekol oluşturması ve aldığı
saygın görevler göz önünde bulundurularak,
Değerlendirme Kurulu tarafından “Üstün Başarı
Ödülü”ne layık görülen isim Boğaziçi Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şevket Pamuk oldu.
Değerlendirme Kurulu, “Gelecek Vadeden Bilim
İnsanı Ödülü”nün ise oybirliğiyle 29 Mayıs
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Safa
Gürkan’a verilmesini kararlaştırdı. Kurul bu kararı,
Doç. Dr. Gürkan’ın arşiv belgelerini kullanarak ufuk
açıcı ve derinlikli çözümlemeler getiren çalışmaları,
Osmanlı sosyal tarihini Avrupa ve Akdeniz tarihi
çerçevelerinde incelemeyi mümkün kılan yaklaşımı;
Yeniçağ Akdenizi’nde Osmanlı, Venedik ve İspanya
coğrafyalarını sosyo-ekonomik temalar üzerinden
karşılaştırmalı şekilde inceleyerek Osmanlı tarih
yazınına getirdiği çığır açıcı katkıları nedeniyle
aldı.

Saygı duruşuyla başlayan törenin ilk konuşmasını
yapan Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Nuri Has, “Kadir Has Ödülleri 2003
yılından beri veriliyor. Kurucumuz merhum Kadir
Has hayattayken, bilime ve bilim insanlarına
verdiği önemi, bizzat başlattığı bu ödülleri
gelenekselleştirerek göstermişti.” dedi.
Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ise, “Kadir Has
Üniversitesi, Türkiye’nin en çok tanınan bilinen ve
sevilen hayırseveri merhum Kadir Has’ın yarattığı
ve 11 yıl önce aramızdan ayrılırken ardında bıraktığı
en özel eseri olmuştur. Kadir Has Üniversitesi’nin
yanında güçlü bir Vakıf var. Sadece eğitim
çalışmalarına odaklanmış Kadir Has Vakfı kar amacı
gütmeyen, tüm gelirlerini eğitim faaliyetlerine
aktarmayı hedefleyen Üniversitemiz ile 21 yıldır
büyük bir eşgüdüm içinde çalışmaya devam ediyor.
Şüphesiz ki, gelecekte de bu şekilde devam edecek.
Ödülü kazanan bilim insanlarını can-ı gönülden
kutluyorum” şeklinde konuştu.
Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr.
Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Bugün iç içe geçmiş
çok özel duyguları yaşıyorum. Hüzünlüyüm;
çünkü Kadir Has Beyefendiyi vefatının 11’inci
yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
Övünçlüyüm; çünkü Kadir Has Üniversitesi’nin
Rektörü olarak ilk konuşmamı böylesine önemli
bir şahsiyet için yapıyorum. Sevgili Kadir Has,
rahat uyuyun. Bugün Prof. Dr. Mustafa Aydın’dan
teslim alacağımız bayrak ile bizlere yazdığınız
mektupta tanımladığınız mükemmeli bulabilmek
için girdiğimiz bu yolda koşarak ilerleyeceğiz.
Mustafa Hocamıza üniversitemize yaptığı kıymetli
hizmetleri için yürekten teşekkür ederim. Kadir
Has Üstün Başarı ve Gelecek Vadeden Bilim
İnsanı ödüllerini alan kıymetli bilim insanlarını
kutluyorum.”diye konuştu.
Detaylar için: www.khas.edu.tr/news/1814
01-31 MART 2018
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Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı
Araştırması’nın Sonuçları Açıklandı

T

oplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi tarafından bu yıl
4.sü yapılan “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”
2017 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre 2017 yılında kadının
en büyük sorunu: ‘Şiddet’. İkinci sırada ‘işsizlik’; üçüncü sırada ise
‘eğitimsizlik’ geliyor. Kadının toplumda yaşadığı en büyük dördüncü
sorun ise ‘sokakta baskı ve taciz’. Türkiye’de kadınlık ve erkekliğe
atfedilen özelliklerin ülkedeki aile, çalışma ve siyaset dünyasındaki
yansımalarını değerlendiren araştırma birçok çarpıcı veriyi sunmakta.

En büyük sorun şiddet diyenlerin oranı %61
Türkiye genelinde kadınların en büyük sorunu yüzde 61 ile “şiddet” oldu. Araştırma yapıldığından bu yana en önemli
sorun olarak belirtilen şiddet, giderek daha fazla bireyin sorunlar listesinde 1 numaraya oturuyor. Oran 2016’da yüzde
53, 2017’de ise yüzde 55 idi. Bu yıl ise yüzde 61’lik bir kesim tarafından “Kadının 1 numaralı sorunu” olarak belirtildi.
Toplum, özellikle kadınlar, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları üretilmesini talep ediyor.
Toplumda fikir birliği: ‘Aile içi şiddet boşanma sebebi’
Araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise boşanma ve şiddet ilişkisi konusunda oldu. Katılımcıların yüzde
72’si aile içi şiddetin boşanmak için yeterli bir sebep olduğu konusunda fikir birliğine ulaştı. “Erkek, ailenin dirlik düzeni
için zaman zaman şiddete başvurabilir” seçeneğine olumlu yaklaşan katılımcıların oranında ise düzenli bir düşüş var.
Oran 2016 yılında yüzde 14; geçen yıl ise yüzde 11 idi. Bu yıl bu ifadeye olumlu bakanların oranı yüzde 5’e düştü.
Toplumsal cinsiyet algısı güçleniyor
Araştırmanın verdiği sonuçlardan biri de eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısının güçlenmesi. Kadın ve erkeklerin kamusal
ve özel hayatta eşit hak ve duruşlara sahip olmaları konusundaki tutumlar genelinin ölçüldüğü araştırmada; hem kadın
hem erkekler arasında eşitlikçi toplumsal cinsiyet algısının güçlendiği gözleniyor. Ancak bu artışın genelde kadının
kamusal alandaki hakları ve duruşu ile sınırlı kalıp, özel hayata yansımaların daha geride kaldığı görülüyor. Bir çeşit
“muhafazakar feminizm” yükselişinden bahsetmek mümkün.
Araştırmanın tamamı için: https://goo.gl/vGTScn

KHAS “Ulusal Kültür Belgeliği” Açıldı
Kadir Has Üniversitesi “Ulusal Kültür Belgeliği” projesini 2 yılı aşkın bir
çalışmanın sonucunda hayata geçirdi. Toplumsal hafızayı kaydetmek,
değerlere sahip çıkmak ve bu değerleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla
oluşturulan “Ulusal Kültür Belgeliği”, dijital ortamda herkesin erişimine
açık olacak. Arşivlerde kalmış belgelerin ve taşıdıkları bilgilerin
korunması ile gelecek kuşaklara aktarılmasının, tarihin yazılışında
taşıdığı önemin bilincinde olan Kadir Has Üniversitesi, kurduğu
Ulusal Kültür Belgeliği kapsamında oluşturmaya başladığı özel arşiv
koleksiyonlarıyla Türkiye’nin toplumsal ve kültürel hafızasını kayıt altına
alıyor. http://arsiv.khas.edu.tr/tube/index.php?p=0&kurum=ukb
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nerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nin (CESD) gerçekleştirdiği “Türkiye Toplumunun Enerji
Tercihleri Araştırması”nın sonuçları, 20 Mart 2018 Salı günü Kadir
Has (Cibali) Kampüsü’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı.
Merkez geçen yıl 12-27 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği
araştırmayı, bu yıl 12-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Türkiye
nüfusunun genel temsiliyetine sahip 16 kent merkezinde ikamet eden,
18 yaş ve üzeri bin 235 kişi ile yüz yüze görüşülerek tekrarladı.

Haberler / Etkinlikler

Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri
Araştırması Sonuçları Açıklandı

Enerji bağımlılığı ve pahalılığı yine en büyük sorunlar, ancak sıralamada farklılaşma var
‘Türkiye enerji sisteminin en önemli sorunu nedir?’ sorusuna 2016’da ankete katılanların yüzde 38,6’sı ‘ithal enerjiye
bağımlılık’ yanıtını verirken 2017’de bu oran yüzde 21,8’lik bir kayıpla yüzde 16,8 olarak gerçekleşti. Geçen yıl yüzde 30,8
oranla ikinci sırada yer alan ‘pahalılık’ ise yüzde 11’lik artışla yüzde 41,8’e yükselerek birinci sıraya yerleşti. Öte yandan,
geçen yıl sadece yüzde 2,8 oranıyla alt sıralarda bulunan çevre sorunları bu yıl yüzde 13,6 oranında artarak yüzde 16,4
oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye’nin en önemli sorunlarında ise ekonomi ön plana çıkarken, demokrasi de sıralamaya girdi. Geçen yılki ankette
Türkiye’nin en önemli üç sorunu olarak, eğitim (yüzde 27), iç güvenlik (yüzde 21,9) ve ekonomi (yüzde 15,7) görülürken,
bu yılki sıralama ekonomi (yüzde 21,9), eğitim (yüzde 19) ve demokrasi (yüzde 11,9) olarak değişti.
Enerji politikaları seçmenin oy verme eğilimlerini etkilemiyor
Anketin siyasete yönelik en önemli sonuçlarından biri ise, enerjide en büyük sorun pahalılık diyenlerin oranlarının başta
AK Parti seçmenleri olmak üzere tüm parti seçmenlerinde artmış olması. Pahalılığı enerji sistemindeki en önemli sorun
olarak görenlerdeki artışlar, son seçimlerde AK Parti’ye oy veren seçmenlerde yüzde 12,8 olarak gerçekleşirken, CHP
seçmenlerinde yüzde 5,9; MHP seçmenlerinde yüzde 9, HDP seçmenlerinde ise yüzde 2,6 oldu. Geçen yıl CHP ve HDP
ilk sıralarda yer alırken, bu yıl AK Parti seçmenlerinin yüzde 41,9 ile pahalılığı en önemli sorun gören en büyük seçmen
grubu olduğu görüldü.
Araştırmanın tamamı için: https://goo.gl/9kJik2

Işıkları Kapattık, Dünya Saati’ne Katıldık
Bu yıl da iklim değişikliğine
dikkat çekmek için WWF’in
24 Mart’ta düzenlediği
‘Dünya Saati – EarthHour”
etkinliğine KHAS katkı
verdi; 20.30-21.30 saatleri
arasında ışıklarını kapattı.
01-31 MART 2018
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Burhan Sönmez “Haliç Okumaları”
Kapsamında Okuyucuyla Buluştu

Ü

niversitemizin Kadir Has (Cibali) Kampüsü’nde
her ay farklı bir yazarı edebiyat tutkunlarıyla
buluşturan etkinliği “Haliç Okumaları” bu ay
Burhan Sönmez’i ağırladı. Yazar, Avrupa Yeniden
Yapılanma ve Kalkınma Bankası tarafından British
Council ve Londra Kitap Fuarı ile ortaklaşa
başlatılan EBRD 2018 Edebiyat Ödülleri’nde finale
kalan 3 eserden biri olan “İstanbul İstanbul”
romanından bir bölüm okudu. Kalem Ajans
Kurucusu Nermin Mollaoğlu moderatörlüğünde
gerçekleşen söyleşide, hakkında merak edilenlere
yanıt verdi.

[

“Ne yazacağını bilmek kolay, mesele
ne yazmayacağını bilmekte”

[

30’dan fazla dile çevrilen “İstanbul İstanbul”
romanı için “Herkesin bir İstanbul’u var, benimki
de bu” diyen Burhan Sönmez, bir İstanbul romanı
yazmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Yazar,
“İstanbul edebiyatı çok güçlü. Yeniden bir
İstanbul romanı yazmak kolay değil. Ne yazacağını
bilmek kolay, mesele ne yazmayacağını bilmekte.
İstanbul’a Doğu’dan bakarsanız içindeki Batı’yı;
Batı’dan bakarsanız içindeki Doğu’yu görürsünüz.
Ben, İstanbul’u acı çekenlerin gözünden anlatmak
istedim. İlk birkaç sayfada pozitif bir roman hissi
uyandırsa da, ilerleyen sayfalarda öyle olmadığı

KHAS İstanbul Çalışmaları
Merkezi - TESEV Ortak
Çalışmasıyla İstanbul’un
Sosyal Haritası Hazırlandı

K

HAS İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin TESEV
işbirliğiyle ve Bernard van Leer Vakfı’nın
desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında
İstanbul’un tüm mahallelerinin sosyal haritası
çıkarıldı. Proje ile, İstanbul ilçelerinin sosyoekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe
belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal
hizmetlerinin kapsamlı bir envanteri hazırlandı.
Proje önümüzdeki yıl Türkiye geneline yayılacak.
Bilgi için: http://belediye.istanbul95.org
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anlaşılıyor. Romanda aynı hücrede kalan 4 farklı
karakter var; her biri bir bölümü anlatıyor. Yerin 3 kat
altındalar, orada tek bir yön var: yukarısı. Okuyucu,
İstanbul’a aşağıdan yukarı bakanların, acı çekenlerin
gözünden bakacak” dedi.‘Sedat Simavi Ödülü’nü
kazanan en genç yazar olan Burhan Sönmez, ödülü
kazandığını duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, “İlk
kitabım ‘Kuzey’ yayınlanalı 2 yıl olmuştu. Uzun yıllar
avukatlık yapmış, ilk kitabı 2 yıl önce yayınlanmış bir
yazardım. Ödülü kazandığımı Londra’da aldığım bir
telefonla öğrendim, inanamadım. Bu benim için büyük
bir onur” dedi.
Sönmez, kitaplarını da imzaladığı etkinlikte, yeni
romanının 2018 yılı içinde tamamlanacağının bilgisini
verdi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü Kutlandı
Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü
öğrencileri 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü çeşitli
etkinliklerle kutladı.

Haberler / Etkinlikler

“Açıkça Gizli Oyun” Sergisi
14 Mart’ta Galeri KHAS’da Açıldı
Galeri KHAS, küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent
Kahraman’ın yaptığı Daron Mouradian’ın ‘Açıkça
Gizli Oyun’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor.
Sanatçının Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olma özelliği
taşıyan ‘Açıkça Gizli Oyun’, 14 Mart – 1 Temmuz tarihleri
arasında Galeri KHAS’da tüm sanatseverlerin beğenisine
sunuluyor. Eserleriyle dünyanın dört bir yanındaki
sergilere katılan ve birçok ülkede kişisel sergi açan Daron
Mouradian, Türkiye’deki ilk kişisel sergisini Galeri KHAS’da
açtı. Sanatçının çeşitli dönemlerde yaptığı resimleri bir
araya getiren ‘Açıkça Gizli Oyun’ sergisi sanatseverlerle
buluşuyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Hasan
Bülent Kahraman, Daron Mouradian’ın izleyiciye sanatın
öteki yüzünü gösterdiğini belirtiyor. Prof. Dr. Kahraman,
“Sanatın oyunla, büyüyle, gizemle, eğlenceyle, zevkle ilgili
bir yanı olduğunu biliriz ama daima unuturuz. Mouradian
bütün bunları bize yeniden anımsatıyor. Bildiğimiz,
tanıdığımız, yakınımızda olan, bazen gördüğümüz,
dokunduğumuz bütün nesneleri, canlıları başka bir aleme
taşıyor. Onları başka bir dünyanın parçası haline getiriyor.
Bizi de o dünyaya itiyor. Bu şaşırtıcı, etkileyici, bazen
ürpertici, çoğu zaman ürkütücü ama daima bizde bir oyun
duygusu uyandıran bu dünya gülmecenin, ince alayın,
takılmanın, matrak geçmenin kıyısına götürüyor izleyenleri.
Orada onları sürprizler, coşkular, sevinçler bekliyor.” diyor.

Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi
Türkiye Pavyonu, Doç. İnci Eviner’e Emanet

S

anat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Doç. İnci Eviner, 11
Mayıs - 24 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi’indeki
Türkiye Pavyonu için yapıt üretecek. Serginin küratörlüğünü ise
Zeynep Öz üstlenecek.
İnci Eviner, çizimden yola çıkarak hazırladığı videoların,
performatif ve ortaklığa dayanan uygulamaların iç içe girdiği
çok katmanlı, geniş bir çalışma alanına sahip. İşleri çoğunlukla
arzunun ve felaketin politikası, öznellik ve öznelliğin
potansiyeli gibi kavramları ele alarak iktidarın özellikle kadın
bedeni üzerindeki işleyişini zengin hayal gücüyle yeniden
şekillendiriyor. Sanatçının video teknolojileri ve resim geleneği
arasında kurduğu karmaşık ilişkiler farklı bir algılama biçimi
öneriyor.
01-31 MART 2018
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Martı’ya TTE’den Yılın En İyi Prodüksiyonu
ve Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü

S

anat ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümü öğretim
görevlisi Serdar Biliş’in yönettiği, bölüm hocası
Tilbe Saran, öğrencimiz Yasin Bardakçı ve mezun
öğrencilerimiz Ecem Uzun ve Kayhan Açıkgöz’ün
oynadığı, provalarına fakültenin ev sahipliği yaptığı
“Martı” adlı oyun Yılın En İyi Prodüksiyonu; Film ve
Drama Yüksek Lisans Programı mezuniyet projesini
Seyyar Sahne çatısı altında profesyonel kulvara taşıyan
Nezaket Erdem ise Dirmit’teki oyunculuğuyla Yılın En
İyi Kadın Oyuncusu olarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenler
Birliği’nin geleneksel olarak vermekte olduğu ödüllere
layık görüldü.
2017-18 dönemi mezun olacak öğrencilerimizin bitirme
projesi olan Şahmeran Büfe adlı oyun ise İstanbul’daki
bir çok profesyonel tiyatro arasından yapılan seçme
sonucunda, Almanya’nın köklü kurumlarından biri olan
Teater an der Ruhr’da oynamak üzere davet edildi.

KHAS Salon Kürek
Yarışları Yapıldı
KHAS Salon Kürek Yarışları sona
erdi. Kadınlarda Edanur Güngör,
Erkeklerde ise Yavuz Ali Oğuz
birinci oldu. Dereceye giren
öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

Tek Pota Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Turnuvada “Kolsuzlar” birinci olurken, “Crew” ikinci, üçüncü ise
“Düz Takım” oldu. Turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür
ediyoruz!
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niversitemiz bu yıl lise öğrencilerine yönelik
yaz okulu düzenliyor. Mühendislik, Fen Bilimleri,
Sosyal Bilimler, Başarı ve Meslek olmak üzere
dört ana başlıkta düzenlenecek yaz okuluna kayıt
olmak isteyen öğrenciler KHAS web sitesi üzerinden
1 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

LİSE YAZ OKULU
Ders Ücreti: Bütün Dönem için 250 TL

Son Başvuru Tarihi: 1 Mayıs 2018
1. Dönem: 2 - 13 Temmuz 2018, 2. Dönem: 16 - 27 Temmuz 2018

Mühendislik

Fen Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş

Arttırılmış Mekanik Yoğun
Programlı Ders

Büyük Veri – Akıllı Veri: Siz de
Yaratabilirsiniz, Yönetebilirsiniz

Kuantum Mekaniğe Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendisliğine Giriş

Elektrik-Elektronik
Mühendisliğine Giriş

Beyin Bilimi ve Nörobilim:
Geleceğin Bilimi
Mandelbrot, Feynman,
D’Arcy Thompson, Lavoisier:
Temel Bilimde İngilizce

Sosyal Bilimler

Başarı ve Meslek

Uluslararası İlişkilerde
Güncel Konular ve Türkiye

Meslek Olarak ve Her Ortamda
İletişim

Hukuk Eğitimi ve Meslekleri

Üniversiteler ve Meslekler:
Bilgilenmek, Seçmek ve
Başarmak

Mimarlık ve Tasarım: Etkin
Yaşamın, Toplumsal Duyarlılığın
ve Estetiğin Buluştuğu Pratikler
Dünyada ve Türkiye
Ekonomisinde Son Gelişmeler,
Yapay Zeka ve Sizin Geleceğiniz

Web Tasarım ve Pazarlama:
Şirketinizi Kurun ve Başarın
Erken Girişimcilik: Fırsatlar
Yaratmak ve Yararlanmak

Meslek Olarak ve Yaşamda
Psikoloji

Başarılı öğrencilere üstün başarı sertiﬁkası veya başarı sertiﬁkası verilecektir. Üstün başarılı öğrencilere tavsiye mektubu yazılacaktır.
Üstün başarılı öğrencilere araştırma projeleri verilebilir.

Kimler başvurabilir ?
Kadir Has Üniversitesi Lise Yaz Okuluna, lise ve üniversite
öğrencileri başvurabilir.

Nasıl başvurabilirim ?

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nihat Berker’in öncülüğünde düzenlenen
“Lise Yaz Okulu” derslerini başarıyla tamamlayan
öğrencilere program sonunda sertifika verilecek.
Derste üstün başarı gösteren öğrencilere ise tavsiye
mektubu yazılacak, ayrıca üstün başarılı öğrenciler
bilgi ve becerilerine uygun projelerde görev alma
imkânına sahip olabilecek.
2-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında birinci;
16-27 Temmuz 2018 tarihlerinde ise ikinci dönem
derslerinin uygulanacağı KHAS Lise Yaz Okulu’na
üniversite öğrencileri de katılabilecek.

Haberler / Etkinlikler

KHAS’tan Lise Öğrencilerine Yaz Okulu

4 ana başlıkta toplam 18 dersi kapsayan Lise Yaz
Okulu’nun dönemlik ders başı ücreti 250 TL.

Kadir Has Üniversitesi Lise Yaz Okuluna başvurular online
olarak web sitesi üzerinden yapılır: liseyazokulu.khas.edu.tr

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi için: liseyazokulu.khas.edu.tr

Başvuru için: http://liseyazokulu.khas.edu.tr
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Haberler // Etkinlikler
Haberler
Etkinlikler

NGO Clinique Başlıyor!

U

luslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi
(CIES) tarafından oluşturulan STK Clinique, ortalama
ayda iki defa olmak üzere sivil toplum çalışmalarını
desteklemek üzere günlük eğitimler düzenlemektedir.
Bu eğitimler, sivil toplum kuruluşlarının hızlı gelişen ve
değişen dünyaya adapte olma süreçlerine destek olmayı
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda STK Clinique, sivil topluma
gönül vermiş gençlerin bilgiyle donanmalarını, becerilerini
güçlendirmeyi ve karar alma süreçlerine daha etkin
katılımlarını sağlamayı hedeflemektedir. Eğitim konuları
hem ülkemizde hem de dünyadaki güncel gelişmelere
ve temelde STK’ların aktif rol oynadığı alanlara
odaklanmaktadır.
Başvuru için: https://goo.gl/forms/5BXvMpPvlUD8v5EJ3

KHAS İşletme Fakültesi
“Araştırma Kampı” Düzenliyor

İ

şletme Fakültesi, 5-6 Nisan 2018 tarihlerinde alanında
saygın ve oldukça önemli çalışmalar yapmış dört
akademisyeni bir araya getirerek “Araştırma Kampı”
düzenliyor.
İki gün sürecek bu etkinliğin ilk günü, bilimsel
çalışmaların saygın uluslararası dergilerde
yayımlanabilmesinin ilkeleri, bu kategorideki dergilerin
editörleri ve çalışmaları bu dergilerde yer alan bir
akademisyenin deneyim ve bakış açısı ile irdelenecek.
İkinci gün, giderek önemi artan “müşteri ve iş analitiği”
konusunun, konuk akademisyenlerin çalışmaları ışığında
incelendiği sunumlar yer alacak.
Haber detayı için: goo.gl/WGVFCx
Kayıt İçin: form.khas.edu.tr/mailing/

İ

letişim Fakültesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası
Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı 10-11
Nisan 2018 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi’nde
gerçekleşecek.
Önceki yıllarda Prof. Yonah Alexander, Brian Michael
Jenkins, Prof. Peter Waldmann, Prof. Catherine
Luther, Prof. Stuart Price ve Prof. Brian L. Keeley gibi
isimlerin ana konuşmacı olarak yer aldığı Uluslararası
Çatışma, Terörizm ve Toplum Konferansı’nın bu yılki
başlığı “Kutuplaşma, Popülizm ve Yeni Politikalar:
Değişen Dünyada Medya ve İletişim” olarak belirlendi.
Bugüne dek yirmi beşi aşkın ülkeden üçyüzün üzerinde
katılımcıyı ağırlayan konferansın yedinci yılında,
popülizm, kutuplaşma ve medya üçlüsü irdelenecek.
Günümüzün mevcut durumu ve demokrasinin
temsiliyetiyle ilgili olarak göç, entegrasyon ve dışlama;
devlet egemenliğinin azalması; ulusal, bölgesel
ve küresel güvenlik konularının nasıl tetiklendiği
sorgulanacak. Akademisyenlerin ve sektörden
uzmanların değişen dünyadaki iletişim ve siyasetle
ilgili güncel konular üzerine çalışmalarını sunacağı
konferansla ilgili detaylı bilgiye http://iccts.khas.edu.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
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7. Uluslararası Çatışma,
Terörizm ve Toplum Konferansı

Haberler / Etkinlikler

Bizi Sosyal Medyadan
da Takip Edin!
KHAS etkinlik ve haberlerinden
haberdar olmak için bizi Sosyal Medya
adreslerinden de takip edebilirsiniz.

Adres : Kadir Has Caddesi Cibali
Haber

: Özge Ercan

Fotoğraf

: Ulaş Tosun

Tel

Tasarım

: İlkhan Akın

E-mail  : newsletter@khas.edu.tr

Yöneten

: Birsu Şentürk

Web

34083 İstanbul
: 212 533 65 32
: http://www.khas.edu.tr
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