
 

Kadir Has 
Üniversitesi’nden 
2012-2013 öğretim 
yılında öğrenimini 

tamamlayan 625 öğrenci 
Selimpaşa Kampüsü’nde 
gerçekleştirilen mezuniyet 
töreni ile diplomalarını 
aldı. Mezun olan öğrenciler 
diplomalarını aldıktan sonra 
üniversite birincisi olan 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü’nden 
Semiha Nur Alaşan ile 
birlikte keplerini havaya attı. 
Mezuniyet Töreni’ne Kadir 
Has Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Can Has, 
Kadir Has Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkan 
Vekili Nuri Has, Kadir Has 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Aydın, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve mezun 
öğrencilerin ailelerinin 
katıldı. Rektör Prof. Dr. 
Mustafa Aydın yaptığı açılış 
konuşmasında topluma 
donanımlı, yetkin, çalışkan, 
insana saygılı, onurlu 
bireyler kazandırdıklarına 
inandıklarını vurguladı.
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2013’te  
625 Kep  
Mezun Oldu

 

Mezuniyet Töreni’ne ait fotoğraf ve video 
kayıtları Zümrüt Fotoğrafçılık Cihangir 
Şubesi’nden temin edilebilir.

Doğu Komşuları 
ve Güney Akdeniz 
bölgeleri; 
Avrupa Birliği, 

Rusya Federasyonu 
ve Türkiye’nin birlikte 
paylaştıkları ortak 
bölgeler. Herbiri 
kendilerine özgü tarihi, 
siyasi, sosyo-kültürel 
ve ekonomik özelliklere 
sahip olmakla birlikte; 
yakınlıkları sayesinde 
enerji, ulaşım ve çevre 
gibi birçok konuda sinerji 
oluşturma imkanına da 
sahip bulunuyor. Doğu 
Komşuları; NATO ve AB 
üyeliği gibi yakın bağlar 
kurmayı hedefleyen 
birçok ülkeyi kapsarken, 
aynı zamanda Batı’yla ve 
kurumlarıyla arasındaki 
mesafe gittikçe büyüyen 
Rusya’nın da etki sahibi 
olmayı istediği bir bölge 
durumunda. Güney 
Akdeniz ise Arap uyanışı 
başladığından bu yana 

yaklaşık iki yıldır oldukça 
hareketli bir bölge 
halini aldı. Uluslararası 
Komşuluk Sempozyumu, 
bu değişiklikleri ve 
sorunları tartışmayı, 
değerlendirmeyi, 
anlamayı ve aynı 
zamanda bu iki bölgenin 
Avrupa’nın geri kalanıyla 
arasındaki sinerjiyi açığa 
çıkarmayı hedefledi. 
Sempozyum, güvenlik 
temasına ve bölgedeki 
sorunlara odaklandı. 
Sempozyum’da enerji 
ve enerji güvenliği 
konularının güvenlik 
sorununu nasıl 
etkilediğini ele alan bir 
panel de düzenlendi. 
Her iki bölgede de 
kar elde etme ve 
bunun topluma pozitif 
anlamda geri dönüşüne 
yönelik artan bir ilgi 
olduğundan, konuların 
ekonomik bağlamına 
ve iş dünyasının rolüne 

2013 Uluslararası Komşuluk 
Sempozyumu Yapıldı

yer verilerek sosyal 
girişimciliğin geleceği 
de tartışıldı. Enerji 
meselesine iş dünyası 
açısından da bakıldı. Son 
olarak, demokrasi ve 
demokratikleşme temaları 
değerlendirilerek her 
iki bölgenin şimdiki ve 
gelecekteki muhtemel 
durumları ele alındı. 

Kadir Has Üniversitesi 
Uluslararası İlişkiler 
ve Avrupa Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, 25-30 Haziran 
2013 tarihleri arasında 
Heybeliada’da 3. 
Uluslararası Komşuluk 
Sempozyumu’nu düzenledi. 
Bu yılın teması ‘Doğu 
Komşuları ve Güney 
Akdeniz-Güvenlik, 
Demokrasi ve İş Dünyası’ idi
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Kadir Has Üniversitesi ve Invemo işbirliğinin ilk adımı olarak mühendislik öğrencilerine yönelik 
Mobil Uygulama Geliştirme Grubu kuruldu. Proje ile ilk etapta Khas’a ait iPhone, iPad ve Android 
tabanlı cep telefonu ve tablet cihazlarda çalışacak uygulamaların geliştirilmesi ve entegrasyonu 

gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Invemo mobil uygulama geliştirme konusunda sahip olduğu 
bilgi birikimi öğrencilere aktaracak ve yol gösterici olacak. Tüm uygulamalar ise öğrenciler tarafından 
geliştirilecek. Kadir Has Üniversitesi, işbirliği kapsamında görev alacak proje öğrencileri ve stajyer 
öğrenciler için gerekli laboratuvar ve çalışma ortamını tahsis edecek. Proje sonunda başarılı olan 
öğrenciler Invemo’da staj yapma, proje bazlı çalışma imkanı sağlanacak. Başarılı öğrenciler mezun 
olduklarında Invemo bünyesinde tam zamanlı olarak çalışma fırsatı da bulacak.

Kadir Has Üniversitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yine ‘Yaz Kampları’ 
ile lise öğrencilerine ulaşıyor. Temmuz ayında düzenlecek farklı 
içeriklerdeki  kamp çalışmaları ile İletişim, Tasarım, Tiyatro gibi pek çok 
alanda öğrencilerin ilgi ve becerilerini, farklı ve eğlenceli metotlarla 
test etmelerine olanak sağlıyor. Bu deneyimi Kadir Has Üniversitesi’nde 
yaşamak isteyenler http://activity.khas.edu.tr/kamplar/ linkinden Khas 
Yaz Kampları’na ulaşabilir ve kayıt olabilirler.

Avrupa’nın Enerji Alanındaki En Etkili  
8. İsmi Prof. Dr. Volkan Ediger

Avrupa’nın enerji alanındaki en etkili 10 ismi arasında 
Türkiye’den 3 kişi yer alıyor. Prof. Dr. Osman Sevaioğlu, 
Özkan Ağış ve Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger listede ilk 10 içinde bulunuyor. 
Avusturya’nın Viyana kentinde 4-6 Haziran 2013 tarihlerinde 
düzenlenen POWER-GEN Euorope Kongre ve Sergisi’nde açıklanan 
listenin 8. sırasında Kadir Has Üniversitesi Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile Strateji Geliştirme ve Araştırma 
Koordinatörlüğü görevlerini birlikte yürüten Prof. Dr. Volkan Ediger 
yer aldı. 

Tiyatro Kampı 15-18 Temmuz tarihleri arasında, 
4 gün süreyle saat 11:00-16:00 arası yapılacak. 
Kamp süresince Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, 
Yard. Doç. Dr. Zeynep Günsür Yüceil ve Öğr. 
Gör. Özlem Özhabeş katılımcılarla doğaçlama, 
hareket, yaratıcılık üzerine çalışacak, onların 
rahat ve eğlenceli bir ortamda tiyatroculuk 
mesleğiyle tanışmalarına yardımcı olacaklar. 
Öğrencilerin bölümün oyunculuğa bakışıyla 
ve çalışma yöntemleriyle tanışabilmeleri için 
tasarlanan çalışmalar, katılımcıları aktif kılmayı, 
konuşmak yerine yapmayı böylelikle yaratıcılığı 
bedende yeniden uyandırmayı hedef alıyor. Ayrıca, 
katılımcılar bölümün kadrosundan tiyatroyla 
ilgili merak ettikleri konular hakkında bilgi alma 
şansına da sahip olacaklar. 

1-5 Temmuz 2012 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi 
İletişim Fakültesi olarak sinema ve televizyona meraklı liseli 
gençler için bir hafta boyunca workshoplar düzenlenecek. 
Bu workshoplar lise 9-12 arası sinema ile ilgilenen 
ve kısa film yapmak isteyen her öğrenciye açık. Hafta 
sonunda yine fakültenin düzenlediği 48 Saat Film Festivali 
bünyesinde filmlerini üretecekler. Hocaların yanısıra kısa 
film çekimlerinde liseli öğrencilere fakülte öğrencileri de 
yardımcı olacaklar. Bu workshoplarda yapılan tüm kısa 
filmler ailelerinin de davetli olduğu bir galada 11 Temmuz’da 
perşembe günü saat 19:00da Khas Büyük Salon’da 
gösterilecek. Bu workshoplarda üretilen filmler kasım ayında 
fakültenin Türkiye çapında yapacağı 48 Saat Film Festivali’ne 
katılmaya hak kazanacak. 

Sosyal Medya Kampı 8 Temmuz tarihinde 10:00-17:00 
arasında yapılacak. Kamp süresince Öğr. Gör. İsmail 
H. Polat, Öğr. Gör. Burak Evren katılımcılara sosyal 
medyanın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, çeşitli sosyal 
medya platformlarını, sosyal medyada içerik üretme ve 
yaygınlaştırma prensipleri, sosyal medya ortamının fırsat ve 
tehditleri ile sosyal medya üzerinde iş yapmanın ipuçlarını 
anlatacak. Tüm anlatımlar sosyal medya ortamı üzerinden 
etkileşimli ve uygulamalı olarak yapılacak.

Khas Tiyatro Kampı 

Khas Radyo TV ve Sinema Kampı
 (48 saat Film Festivali Workshopları) 

Khas Sosyal Medya Kampı 

Khas Tasarım Kampı 
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin düzenlediği 
Tasarım Kampı bu yaz 22-25 Temmuz 2013 
tarihleri arasında yapılacak. Kampa katılacak 
öğrencilere fakülte bünyesinde bulunan Endüstri 
Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 
ve Mimarlık bölümlerine ait bilgi ve deneyimler 
aktarılacak. Kampın ilk üç günü, sektörde 
profesyonel olarak faaliyet gösteren, tanınmış 
tasarımcı, mimar ve iç mimar konukların 
öğrencilere kendi çalışmaları ve meslekleri 
hakkında yaptıkları sunumlara ve öğrenciler ile 
yapacakları mini-çalıştaylara ayrıldı. Kampın 
dördüncü ve son gününde öğrenciler fakülte 
öğretim elemanları ile bir araya gelerek hem 
eğitim programları hakkında bilgi alacak hem de 
öğretim elemanlarına tasarım alanları ile ilgili 
sorular yöneltebilecek. 

Haydi Khas Yaz 
Kampı’na
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Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi ve Gayrimenkul Geliştirme 
Akademisi İşbirliği ile düzenlenen 

‘Yatırımcı Gözü ile İstanbul’un ve Fikirtepe’nin 
Gelişimi’ seminerinin konuk konuşmacı 
olarak katılan Nuhoğlu İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu, “Avrupa’da, 
klasik yapılarla modern yapıların uyumlu bir 
biçimde organize edildiği, yapıların dışarıdan 
bakıldığında hoş gözüktüğü,  mimarinin belli 
bir plan çerçevesinde oluştuğu yapılaşma 
hakim. Türkiye 1950’lerden sonra yürütülen 
yapılaşma neredeyse kentleşmenin adı oldu. 
Bu kentsel dönüşüm süreciyle bu kaderin 
değişeceğini düşünüyorum. Fikirtepe’deki 
kentsel dönüşümün başarısı Fikirtepe’nin 
Bağdat Caddesi, Nişantaşı gibi bir çekim 
merkezi olabilmesiyle ölçülmelidir. 1880’lerde 
Kadıköy’ün sanat ve kültür merkezi olduğu 
için ‘Fikirtepe’ adını alan bölgenin daha sonra 
kaybettiği bu özelliği kentsel dönüşüm ile 
tekrar kazanmasını diliyorum” dedi.

Khas YKhas Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 
işbirliği ile sektörün ihtiyaç duyduğu 

satış uzmanlarını yetiştirmek üzere hayata 
geçirilen ‘Konut Projeleri Satış Uzmanlığı 
Sertifika Programı’ 1-2 ve 3 Temmuz’da 
gerçekleştirilecek.

Gayrimenkul şirketlerinin satış uzmanı 
ihtiyacını karşılamak üzere Kadir Has 
Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi 
Gayrimenkul Geliştirme Akademisi ‘Konut 
Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı’ 
başlattı. 1-2 ve 3 Temmuz’da gerçekleştirilecek 
program ile 500-3000 adet konut ölçeğine 
ulaşan konut projelerinin satış ve pazarlaması 
için gerekli uzmanların yetiştirilmesi 
amaçlanıyor. Konut projelerinin satışında 
çalışmaya başlayacaklara veya uzmanlığını 
geliştirmek isteyen profesyonellere yönelik 
başlatılan sertifika programında, sektördeki 
gelişmeler, proje geliştirme, pazarlama 
ve satış süreci, konut kredileri ve müşteri 
ilişkilerinin yönetimi detaylı olarak ele alınıyor.  
 
Detaylı bilgi 
0212 533 65 32 /1217-1219 khas-yasam@khas.edu.tr
http://www.khas.edu.tr/egitim/yasam-boyu-egitim-
merkezi/gayrimenkul-akademisi/konut-projelerinin-satis-
uzmanligi-sertifika-programi.html

 

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi ve Nick Coaching işbirliği ile 
düzenlenen Yaşam Koçluğu Sertifika Programı 

15 Haziran’da başladı. 30 Haziran’a kadar sürecek 
olan programda eğitimler, her cumartesi-pazar 
11:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. 

Program 36 saatlik içerik eğitimini ve 5 
saatlik danışmanlık hizmeti içeriyor. Teorinin 
yanı sıra pratik bilgi ve uygulama örnekleri ile 
zenginleştirilmiş programda koçluk nedir, koç 
kimdir, koçluk hizmetinin faydaları nelerdir, yaşam 
koçluğunun temelleri, kendini yönetmek, yaşam 
koçluğu ilkeleri ve uygulamalarına yönelik eğitimler 
yer alacak. 

Programa, profesyonel bir koç olarak kendi 
işini yapmak isteyenler, insanların hedefleri 
doğrultusunda onlara koçluk desteği ile yardımcı 
olmak isteyenler, iş yerinde takım arkadaşlarına 
koçluk yapmak isteyenler, kendi yaşamının koçu 
olmak isteyenler veya başkalarının yaşamlarına 
dokunarak onların değişimine ışık olmak isteyenler 
katılabilecek.

Sertifika programı ile ilgili detaylı bilgiye,  http://www.
khas.edu.tr/egitim/yasam-boyu-egitim-merkezi/yasam-
koclugu-sertifika-programi-2.html adresinden ulaşılabilir. 

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi ve Nick Coaching işbirliği ile öğretmen 
ve eğitim sektörü çalışanlarına yönelik 

hazırlanan ‘Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı’ 
24 Haziran’da başladı. 28 Haziran tarihine kadar 
5 tam gün sürecek eğitimlerin sonunda başarılı 
olan katılımcılara Student Coach (Öğrenci Koçu)  
sertifikası verilecek. 

Programa eğitimciler, öğrencilerle çalışanlar, 
öğrencilere hedef belirleme ve başarıya ulaşma 
konusunda koçluk yapanlar/ yapmak isteyenler 
katılabilecek. Öğrenciyi geliştirecek süreçleri 
tasarlayacak ve bu tasarıma aileleri adapte etme 
becerisi kazanmak isteyen katılımcılara yönelik 
hazırlanan sertifika programının içeriğinde temel 
koçluk becerileri, öğrenci koçluğunda NLP 
teknikleri ve Çoklu Zeka Kuramı gibi başlıklar 
bulunuyor.

“Çarpık yapılaşma 
neredeyse kentleşmenin 

adı oldu.”

Konut Satışı, Uzmanına 
Emanet

Yaşam Koçu Olun Yaşama Farklı 
Bakın

Öğrenci Koçluğu ile Öğrencileri 
Anlamak Çok Kolay
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Deklanşöre Basan Parmak
 Bu Kez Minik

Khas “bir kapaktan ne olur ki!” demedi

Khas, masa tenisinde çeyrek finalde

Tiyatro özel yetenek 
sınavı Ağustos’da

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Tiyatro Bölümü özel yetenek 
sınavı ile öğrenci seçme programı 

aşağıdaki gibidir:
Ön kayıt için son başvuru tarihi: 19 Ağustos 
2013 (Saat 10:00’a kadar)
Birinci aşama (Atölye çalışmaları): 19-20-
21-22 Ağustos 2013
Birinci aşama sonuçları ilanı: 22 Ağustos 
2013
İkinci aşama (Sahne çalışmaları): 23-24-25 
Ağustos 2013
Sonuçların ilanı: 26 Ağustos 2013
Kayıtlar: 26 Ağustos-6 Eylül 2013

AŞAMA 1: Tiyatro Bölümü kadrosu tarafından 
yönetilen atölyelerde çalışılacak ve adayların 
Tiyatro Bölümü eğitim programına uygunluk ve 
yatkınlıkları değerlendirilecektir. Bu aşama için 
ön hazırlık gerekmez. Fiziksel çalışmaya uygun 
kıyafetlerle gelinmesi gerekir.

AŞAMA 2: Birinci aşama sonucunda seçilen adaylar 
katılır. Adaylar önceden hazırladıkları bir dram 
ve bir komedi parçasını (monolog) sahnede jüri 
karşısında oynarlar ve bir şarkı söylerler. Şarkı için 
özel bir ses çalışması gerekmez. Kaydedilmiş müzik 
ya da piyano ile eşlik yapılmayacaktır. Adaylar, 
her hangi bir müzik türünde sevdikleri bir şarkıyı 
istedikleri şekilde söylerler. Jüri gerek duyduğunda 
adaylarla sınav sırasında çalışabilir.

Cibali Mahallesi Sakinlerinin 
Fotoğraf Sergisidir

Türkiye Cumhuriyeti 
Avrupa Birliği 
Bakanlığı’na 

bağlı Grundtvig Hayat 
Boyu Öğrenme ve 
Gençlik Programları 
çerçevesinde 
Hayata Destek 
Derneği tarafından 
Cibali Bölgesi’nde 
yürütülen Kadir Has 
Üniversitesi’nin de 
desteklediği Zoom 
Projesi geçtiğimiz 
Şubat ayında başladı. 
Bu kapsamda Cibali 
bölgesinden fotoğrafçılığa ilgi duyan çeşitli 
meslek gruplarından 35 yaş ve üzeri çeşitli 
meslek gruplarından 8 kişi seçildi: Serpil 
Özdemir (aşçı), Ülker Topçu (aşçı), Solmaz 
Koç (yemek öğretmeni), Şaban Yılmaz (din 
görevlisi-Üskubi Çakırağa Cami), Nuh Kutlu 
(din görevlisi-Hacı Bayram Kaftani Cami), 
Kadir Yavuz (Cibali eski muhtarı) ve Elif Başer 
(öğretmen). Fotoğrafçı Emrah Sakallıoğlu 
fotoğraf nasıl çekilir, ışık nasıl kullanılır, 
nesne kareye nasıl oturtturulur gibi konularda 
ücretsiz fotoğrafçılık dersleri verdi. Hayata 
Destek İnsani Yardım Derneği fotoğraf sergisi 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü A Blok 
Avlu’da Haziran ayı sonuna kadar gezilebilir.

Kadir Has Üniversitesi Komşuluk Hakkı Projesi 
kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
Belgesel Fotoğraf Atölyesi Balat’ta yaşayan 10 
çocuk ile çalışmalarına başladı.

Khas Bayan Masa Tenisi Takımı, 6. 
Üniversitelerararası Avrupa Masa Tenisi 
Şampiyonası’nda Almanya ve Portekiz’i yenerek 
çeyrek finale yükseldi.

Kadir Has 
Üniversitesi, 
Türkiye Omurilik 
Felçlileri 
Derneği’nin 
Plastik Kapak 
Kampanyası’na 
katılarak Engelsiz 
Bir Yaşamı 
destekledi.
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    Bölüm Kontenjanları   
                           2013-2014

Fotoğraf : Ulaş Tosun
Tasarım : Birsen Duyar Akdemir
Yöneten : Ayten Görgün Smith

   Adres :  Kadir Has Caddesi Cibali  
       34083 İstanbul  
   Tel :  212 533 65 32 
   Faks :  212 531 38 53
   E-mail :  newsletter@khas.edu.tr
   Web :  http://www.khas.edu.tr

SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ
•  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
•  Endüstri Ürünleri Tasarımı
•  Tiyatro
•  Mimarlık

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU (4 yıllık)
•  Bankacılık ve Sigortacılık
•  Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
•  Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
•  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

KADİR HAS MESLEK YÜKSEKOKULU
•  Bankacılık ve Sigortacılık
•  Dış Ticaret
•  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
•  Lojistik
•  Radyo ve Televizyon Teknolojisi
•  Bilgisiyar Programcılığı
•  Grafik Tasarımı
•  Mekatronik

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU     

HUKUK FAKÜLTESİ 

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
•  İşletme
•  Ekonomi
•  Uluslararası İlişkiler
•  Uluslararası Ticaret ve Finans
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
•  Psikoloji 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
•  Halka İlişkiler ve Tanıtım
•  İletişim Tasarımı
•  Radyo, Televizyon ve Sinema
•  Reklamcılık
•  Yeni Medya 

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
•  Bilgisayar Mühendisliği
•  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
•  Endüstri Mühendisliği
•  Enerji Sistemleri Mühendisliği
•  Yönetim Bilişim Sistemleri

Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı. Tercih döneminde Kadir Has Üniversitesi Tanıtım 
Günleri 8-18 Temmuz tarihleri arasında Cibali ve Selimpaşa Kampüsleri’nde olacak.  

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Yüksek Öğretim Programları’na kayıt tarihleri ise 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında 
gerçekleşecek.

Kadir Has Üniversitesi’nin fakülte ve bölümleri aşağıdaki gibidir:


