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NEWSLETTER
Panorama 
Khas’ın 28. 
Sayısı Çıktı!

Panorama KHAS dergisinin 
son sayısı çıktı. Geleneksel 
Kadir Has Ödülleri geçtiğimiz 
Mart ayında sahiplerini buldu. 
Bu yıl Osmanlı Ekonomik ve 
Toplumsal Tarihi çalışmaları 
alanında önemli katkılarda 
bulunmuş bilim insanlarına 
verilen ödülün sahipleri, 
kendi alanlarına ilişkin tarihçi 
olmayan okurların da ilgisini 
çekecek yazılarıyla bu sayımıza 
katkı sundular. İktisat tarihi 
çalışmalarında Osmanlı ve 
Cumhuriyet deneyimlerini 
dünya iktisat tarihi içerisinde 
konumlandıran Şevket Pamuk 
ile tarihçi olmanın alâmet-i 
fârikalarını anlatan Emrah Safa 
Gürkan’ın yazılarını ilgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz.

Bu sayıdaki dosya konusu 
ise Geleceğin Dünyası / 
Dünyanın Geleceği başlığını 
taşıyor. Hayatımıza her gün 
yeni bir kavram ya da nesne 
armağan eden teknolojik 
gelişmelerin günümüzdeki 
bazı yansımalarına ilişkin 
hazırladığımız bu dosyada 
endüstri 4.0, blokzincir, kripto 
paralar ve akışkan veri üzerine 
merak ettiklerinizi ele aldık.
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Değişen teknoloji ile 
birlikte hayatımıza 
hızla dâhil olan 
yeni kavramlar ve 
nesneler geleceğimizi 
nasıl etkileyecek? 
Endüstri 4.0, blokzincir, 
kripto paralar ve 
akışkan veri üzerine 
merak ettikleriniz 
bu dosyada.

DOSYA: 
DÜNYANIN 
GELECEĞİ /
GELECEĞİN 
DÜNYASI

KHAS Tanıtım Günleri Sona Erdi

KHAS Lise Yaz Okulu’nda 
2. Dönem Tamamlandı

deneyimi yaşamaları çok güzel. Her dönem 
altı derse kadar alabilme şansları var. Böylece 
hem ne istediklerini daha iyi anlıyorlar, hem 
de arkadaş edinip keyifli vakit geçiriyorlar” 
diye konuştu.

Liseli öğrencilerine üniversite deneyimi 
yaşatmak için düzenlenen KHAS Lise Yaz 
Okulu KHAS Kampüsü’nde gerçekleşti.

Farklı liselerden birçok öğrenciyi bir araya 
getiren Lise Yaz Okulu’nda öğrenciler, 
mühendislik, fen bilimleri, sosyal bilimler 
ile başarı ve meslek konu başlıkları altında 
ders aldı.

İsteyen üniversiteli öğrencilerin de dâhil 
olabildiği program hakkında bilgi veren 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, “Öğrenciler 
buraya gelip her dönem iki hafta boyunca 
ders alıyorlar. Öğrencilerin üniversite 

KHAS Tanıtım Günleri bu yıl 31 Temmuz–  
14 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. 
Tanıtım günlerinde aday öğrenciler 

akademisyenlerle bir araya gelmekten kampüs 
turuna, sosyal medya canlı yayınlarından 
fakülte tanıtım konferanslarına kadar birçok 
şekilde KHAS hakkında bilgi edindi ve soru 
sorma imkanı buldu.

mailto:bilgimerkezi%40khas.edu.tr?subject=KHAS%20Kitap%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1
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2018 Erasmus+ Ana Eylem 1 
Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

HT Akademi Gerçekleştirildi

Habertürk’ün stratejik dönüşüm vizyonu 
kapsamında Ciner Medya Grubu ile KHAS 
İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü 

işbirliği ile yürütülen HT Akademi eğitimi 
sertifika töreni düzenlendi. Programı başarıyla 
tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

KHAS Kampüsü’nde düzenlenen törende 
konuşan Yeni Medya Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Çiğdem Bozdağ, “Kendi alanında rüştünü 
ispat etmiş hocalarımızın ve sizlerin büyük 
özverisiyle HT Akademi’yi gerçekleşmiş 

olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yeni 
teknolojiler kuşkusuz yüzyıllardır toplumu 
ve ekonomiyi dönüştüren faktörlerin başında 
geliyor. Ancak dijitalleşmeyle birlikte hayatın 
her alanına değen çok kapsamlı bir dönüşüm 
süreci yaşanıyor. Yaptığımız çalışmalarla 
dijital dönüşüme farkındalık yaratmaya devam 
ediyoruz. HT Akademi’nin dijital dönüşümde 
önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. 
Habertürk bu anlamda haber sektöründe öncü 
bir kuruluş olacaktır. Dijitalleşme yolunda 
herkese başarılar diliyoruz” dedi.

Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında 
Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği 
Proje Sonuçları Açıklandı.

2018 yılı Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği 
faaliyeti kapsamında Şubat 2018 tarihi itibarıyla 
Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan 86 proje teklifi için 
değerlendirme süreci tamamlanmış olup, 86 başvuru 
içerisinden 41 üniversitenin yapmış olduğu başvuru, 
kalite değerlendirme kriterlerini sağlayarak Ulusal 
Ajans tarafından kabul edilmiştir.

Kadir Has Üniversitesi, kabul edilen 4 projesi ve 
kendisine tahsis edilen toplam 69.565 Avro hibe 
miktarı ile başvurusu kabul edilen 11 vakıf üniversitesi 
arasında 4. sırada yer almıştır.

İki yıl sürecek olan bu proje ile KHAS 
öğrenci ve personeli, Azerbaycan, 
Ukrayna, Fas, İsrail’de anlaşmalı 
olduğumuz üniversitelerde hibeli 
olarak ERASMUS+ Değişim Programı 
kapsamında hareketlilikten 
faydalanabilecektir.
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Geleceğin Mesleği “Biyoinformatik ve 
Genetik Uzmanlığı”

KHAS Biyoinformatik ve Genetik 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal 
Yelekçi Biyoinformatik ve Genetik 

Bölümünün geleceğin en parlak bölümü 
olduğunun altını çizerek mezun olan 
öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında 
işsiz kalmayacağını belirtti.

Sağlık, Gıda, ilaç ve biyoteknoloji gibi 
pek çok alana yayılmış bir meslek 
dalı olan Biyoinformatik ve Genetik 
Uzmanlığı, son zamanların popüler 
meslekleri arasında yer alıyor. İlk 
mezunlarını veren üniversitemiz 
Türkiye’de bu bölümün öncüsü olmayı 
ve geliştirmeyi amaçlıyor.

“Öğrenciler Kendini Geliştiriyor”

Biyoinformatik ve Genetik Bölümü’nün Türkiye’de başka okullarda da açılarak yayılacağını 
dile getiren Yelekçi; “Bölümümüzden yurt içinde ve yurt dışında staja giden öğrencilerimiz, 
gittiği yerden iş teklifi alarak geri dönüyor. Geleceği olan, parlak bir bölüm. Üniversitemizde 
öğrencilerle birlikte proje geliştirerek, öğrencilerin daha tecrübeli olması ve mezun olduktan 
sonra ellerinde mevcut proje ile her yere girebilmelerini istiyoruz. Bunun en son örneklerinden 
biri de, okulumuzda öğrenimine devam eden Biyoinformatik ve Genetik Bölümü ikinci sınıf 
öğrencimiz Beril Tiryakiler oldu. Araştırmaya çok meraklı olan ve ikinci sınıfın sonunda 
Amerika’da staj yeri ayarlayarak mesleğini öğrenmeye başlayan Beril, verilen bilgileri almaktan 
çok kendisinden bir şeyler katarak yeni projeler üretmeye başladı. Bu bilgi ve merakı sayesinde 
kendini gösterme şansı yakaladığı için şu anda staj yaptığı Oregon Health & Science Üniversitesi, 
Hesaplamalı Biyoloji Departmanından iyi bir pozisyonda iş teklifi aldı. Öğrenciler, kendilerine 
verilen bilgileri yetenek ve uzmanlıkları ile birleştirebilirlerse, açılmayacak kapı yoktur” dedi.

Afganistanbul’a BUZZ CEE - Buzau 
International Film Festivali’nde En 

İyi Kısa Belgesel Ödülü

Üniversitemizin Kurumsal Fotoğrafçısı Ulaş 
Tosun’un yönetmenliğini, İletişim Fakültesi Radyo, 
Televizyon ve  Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi 

Kaan Karataş ve Reklamcılık Bölümü 3. sınıf öğrencisi 
Barış Demirdelen’in yardımcı yönetmenliğini, Radyo, 
Televizyon ve  Sinema Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melih 
Kaymaz’In kurgusunu yaptığı “Afganistanbul” adlı 
belgesel film Romanya’da düzenlenen BUZZ CEE – Buzau 
International Film Festivali’nde “En İyi Kısa Belgesel 
Ödülü”ne layık görüldü. Belgesel filmin fragmanını 
izlemek için: https://vimeo.com/259468048

~

~

https://vimeo.com/259468048
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KHAS Bu Yıl da A Plus 
Üniversiteler Arasında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
öğretim üyeleri Prof. Dr. 
Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin 

Karadağ tarafından, Türkiye’de lisans 
düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin 
deneyimlerini ve memnuniyetlerini 
anlama, üniversitelerin daha öğrenci 
merkezli üniversiteler olma yolunda 
ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla 
hazırlanan Türkiye Üniversite 
Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 
2018 raporu yayınlandı. Araştırmaya, 
109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 
172 üniversiteden, tüm sınıflar 
düzeyinde 26 bin 513 öğrenci katıldı. 
Araştırmada üniversiteler, öğrenme 
deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, 
akademik destek, öğrenme imkânı, 
kişisel gelişim ve kariyer desteği, 
kurumun yönetiminden ve işleyişinden 
memnuniyet konuları olmak üzere  
6 kategoride değerlendirildi.

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini 
ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli 
olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları 
Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan Türkiye 
Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bu yılki raporunda 
KHAS genel sıralamada 9., vakıf üniversiteleri arasında ise 
6. sırada yer alıyor. 
Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi 
notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip 
üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 
172 üniversiteden 17’sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin 
beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi. 22 
üniversite ise beklentileri “A” seviyesinde karşılıyor. 
33 devlet üniversitesi ve 14 vakıf üniversitesi ise “FF’’ 
seviyesinde bulunuyor.

A PLUS

UEFA ve KHAS İşbirliği Devam Ediyor
UEFA ve KHAS Spor Hukuku konusunda 
işbirliğine devem ediyor. UEFA Futbol Hukuku 
Programı’nın ikinci yılının son modülü olan 
‘Spor Tahkim Mahkemesi (CAS): Sistem ve 
Prosedürler’ programı 3-7 Eylül arasında 
İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel 
merkezinde düzenlendi. KHAS Spor Çalışmaları 
Merkezi’nin eğitim ortağı olduğu programda Av. 
Dr. Levent Bıçakcı ve Av. Michele Bernasconi 
Olimpik Müze’de düzenlenen mezuniyet 
töreninde öğrencilere diplomalarını takdim 
ettiler ve 2017/18 dönemi sona erdi.

Avrupa Futbol Konfederasyonları Birliği (UEFA) 
bünyesindeki federasyonlardan ve Avrupa’nın 
birçok önemli futbol kulübünden programa kabul 
edilen 24 spor hukukçusunun katıldığı UEFA Futbol 
Hukuku Programı 2017/18 döneminde ikinci defa 
düzenlendi.

Toplamda dört modülden oluşan ve lider akademik 
ortak olan Kadir Has Üniversitesi’nin yanı sıra 
programın diğer akademik ortakları Padova 
Üniversitesi ve Rey Juan Carlos Üniversitesi’nin 
temsilcileri de mezuniyet törenine katıldı.

Programda üniversitemizi Mütevelli Heyeti Üyesi 
Av. Dr. Levent Bıçakcı ve Spor Çalışmaları Merkezi 
Müdürü Emir Güney temsil etti.
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KHAS Oryantasyon Günleri
Üniversitemize bu sene kayıt yaptıran öğrenciler için 
düzenlenen KHAS Oryantasyon Günleri, 13-14 Eylül 2018 
tarihlerinde D Blok Büyük Salon’da gerçekleşecektir.

İstanbul95 Şehirde Oyun Konferansı
bu kritik dönem içerisinde ihmal edilmiş, kendisiyle 
yeterince konuşulmamış, oyun oynanmamış 
bebeklerde beynin büyümediği gözlenmiş. Bu 
nedenle oyun her yaştan çocuk için temel bir 
ihtiyaç olarak görülmüş ve Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesi ile 
güvence altına alınmış.

Şehirlerin nüfuslarının ortalama %30’unu çocuklar 
oluşturuyor. İstanbul gibi 15 milyonluk orta boy 
bir megakentte çocuk nüfusu 4 milyona yakın 
ve bunun bir milyondan fazlasını 0-4 yaş arası 
çocuklar oluşturuyor. Şehirler, oyun ihtiyacına 
cevap verebilmeli. Çünkü çocuk için dışarıda 
olmak, yaşadığı dünyayı tanımasının ve kendini 
geliştirmesinin önemli bir yolu.

Detaylı bilgi için: 
http://konferans.istanbul95.org

Çocuğun şehirle ilişkisi ve şehirde çocuğa ait 
oyun imkanları üzerine, sanatçısı, siyasetçisi, 
mimarı, akademisyeni pek çok konuşmacı 
İstanbul95 Şehirde Oyun Konferansı’yla 
KHAS’ta bir araya geliyor.

Erken çocukluk insanın en hızlı büyüdüğü 
ve öğrendiği dönem. Son yıllarda yapılan 
araştırmalar beynimizin %85’inin ilk 1000 
gün içerisinde oluştuğunu gösteriyor. Hatta 

TRT 4. Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması’nda KHAS’lılara 

Üçüncülük Ödülü

52 Üniversiteden 761 kişinin 563 eserle 
katıldığı TRT 4. Geleceğin İletişimcileri 
Yarışması’nda Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Bölümü 2018 mezunu öğrencilerimiz İrem Özkuzey, 
Emre Meriç ve Zindan Çakıcı, ödül alan tek vakıf 
üniversitesi öğrencileri olarak üçüncülük ödülünü 
almaya hak kazandılar.

http://konferans.istanbul95.org
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KHAS Kitap Çalıştayı
Size beraber okuyacağımız, tartışacağımız, 
eğleneceğimiz yeni bir etkinlik:  
KHAS Kitap Çalıştayı

KHAS Kitap Çalıştayı’nın ilki kapsamında 
öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz, 
çalışanlarımız ve mezunlarımızdan katılmak 
isteyenlere, Genco Erkal’ın Sesinden Nâzım 
Hikmet Şiirleri “Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni…” 
(Kitap+4 CD) hediye edilecektir.

Karşılığında kitabı okuyup/dinleyip, 10 Ekim 
2018 tarihinde saat 13:00’te çalıştaya katılımınız 
gerekmektedir.

KHAS mensupları, kitabınızı Bilgi Merkezi’nden 
temin edebilirsiniz.

Çalıştay dışarıdan katılıma açıktır. 
Bilgi ve katılım için: bilgimerkezi@khas.edu.tr 
0212 533 65 32 / 1147

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
MÜDEK Akreditasyonu Yenilendi

KHAS Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
2017-2018 değerlendirme döneminde MÜDEK 
Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon 
Kurulu tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği 
Bölümlerinin akreditasyonları 3 yıl süre ile 
uzatılmış EUR-ACE etiketi de verilmiştir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi’nin MÜDEK 
Akreditasyon Sertifikası 

3 yıl daha uzatıldı ve EUR-ACE 
Etiketi Sertifikası verildi.

mailto:bilgimerkezi%40khas.edu.tr?subject=KHAS%20Kitap%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1
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Bizi Sosyal Medyadan 
da Takip Edin!
KHAS etkinlik ve haberlerinden 

haberdar olmak için bizi Sosyal Medya 
adreslerinden de takip edebilirsiniz.
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Toprağın Mirası sergisi Rezan Has Müzesi’nde 31 Ekim’e kadar 
devam ediyor.

Rezan Has Müzesi’nde Toprağın 
Mirası Sergisi Devam Ediyor

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğrencilerinden 
“Değil, Orada Değil” Sergisi

Amerikan Hastanesi “Operation Room” Sanat Galerisi, 
13 Eylül – 10 Kasım 2018 tarihleri arasında KHAS 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerinin ürettikleri 
işleri ‘Değil, Orada Değil’ başlıklı sergide misafir ediyor.
 
Değil, Orada Değil, görüntü ile düşüncenin temsili 
arasındaki ilişkiyi teknolojik bir perspektif ile üreten 
KHAS Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinin 
görsel, görsel-işitsel ve zaman-tabanlı işlerinden oluşan 
bir sergi.
 
Bölümde görev alan öğretim görevlilerinin rehberliğinde 
ve tema çerçevesinde yürütülen beş aylık bir çalıştayın 
sonunda öğrenciler tarafından üretilmiş olan işler, 
kimi zaman metodik estetik araştırmalar sonucunda 
keşfedilmişlerken, kimi zamansa anlık imgelerin 
belgelenmesine yönelik deneylerle ortaya çıkmışlardır.  

Sergi, izleyiciye, varlık düşüncesinin teknolojik 
konumunu, temsilleri azaltılmış bir gerçeklik içerisinde 
sunmayı hedeflemektedir.

13 Eylül 2018 saat 19.00’da açılışı 
gerçekleşecek olan sergi, 10 Kasım 
2018’e kadar gezilebilir.
 
“Operation Room”, Pazar günleri 
hariç, her gün 10:00 - 19:00 saatleri 
arasında ziyaret edilebilir.

mailto:newsletter%40khas.edu.tr?subject=
http://www.khas.edu.tr

