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K
adir Has Üniversitesi 
tarafından, 
üniversitenin 
kurucusu hayırsever 
işadamı Kadir Has’ın 

ismini yaşatmak üzere verilen 
Kadir Has Ödülleri, 22 Mart 
2016 Salı günü gerçekleştirilen 
törenle sahiplerini buldu. 
Kadir Has Ödülleri’nin bu 
yılki konusu “Doğa ve Yaşam 
Bilimlerinde Gelişmeler” olarak 
belirlenmişti. Değerlendirme 
Kurulu’nun çalışmaları 
sonucu, Massachusetts 
General Hospital 
BioMicroElectroMechanical 
Systems (BioMEMS) Resource 
Center ile Harvard Medical 
School Biomedical Engineering 
Research and Education 
Program for Physicians 
direktörlüğü görevlerini 
yürüten Prof. Dr. Mehmet 
Toner “Üstün Başarı Ödülü”ne, 
Rockefeller Üniversitesi 
öğretim üyesi ve Laboratory 
of Metabolic Regulation and 
Genetics Direktörü Yrd. Doç. 
Dr. Kıvanç Birsoy ise “Gelecek 
Vadeden Bilim İnsanı Ödülü”ne 
layık görüldü. Törende konuşan 
Kadir Has Üniversitesi Mütevelli 

Heyeti Başkanı Nuri Has, 
“Kadir Has Üniversitesi 19 
yıldır dünyanın en önde gelen 
üniversitelerine koşut bir eğitim 
veriyor. Bu da tabii ki bilimsel 
gelişmeleri yakından takip 
etmekten geçiyor. Üniversite 
olarak bilimsel çalışmaları ve 
bilim insanlarını destekledik ve 
desteklemeye devam ediyoruz. 
Bugün 12’nci defa vereceğimiz 
Kadir Has Ödülleri’ni de bu 
anlayışla ihdas ettik. Kadir 
Has Ödülleri’nin bu yılki alanı 
ise doğa ve yaşam bilimleri 
olarak belirlendi. Yaptıkları 
çalışmalarla bilim dünyasında 
öne çıkan ve alanında önde 
gelen isimlerden olan bu iki 
değerli bilim insanlarımızı 
kutluyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kadir 
Has Vakfı Başkanı Can Has 
ise şöyle konuştu: “Merhum 
Kadir Has 86 yıllık yaşamının 
büyük bölümünü hayır işlerine 
adamıştı. Bu adeta onun 
için bir yaşam biçimiydi. Bu 
mücadelesi ona Devlet Üstün 
Hizmet Madalyası’nı getirdi. Bu 
hayır işlerini taçlandıran girişim 
olarak gördüğü de Kadir Has 
Üniversitesi’ydi. Merhum Kadir 

Has, buraya her geldiğinde 
çok keyifli olurdu. En çok da 
öğrencilerle sohbet etmeyi ve 
mezuniyet törenlerini severdi. 
Bildiğiniz gibi Kadir Has anması 
ve Kadir Has Ödülleri’ni birlikte 
icra ediyoruz. Çünkü bilim 
insanlarını ödüllendirmenin 
Kadir Has’ı en iyi anma şekli 
olduğunu düşünüyoruz.”

Kadir Has Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın 
ise, yaptığı konuşmada şu 
ifadelere yer verdi: “Merhum 
Kadir Has’ın hayırsever kişiliği, 
sanayici ve ticaret adamı 
kimliğinin dahi önündeydi. 
Henüz hayattayken saygıdeğer 
eşi Rezan Has ile kurduğu 
Kadir Has Vakfı ile nerede bir 
ihtiyaç varsa onu karşılamak 
için çaba harcadı. Bu açıdan 
kendisi büyük bir yurtseverdi. 
Onun bu kişiliği üniversitemizin 
de temelini oluşturdu. Biz 
de merhum Kadir Has’tan 
aldığımız bu ilhamla ülkemizin 
önemli üniversitelerinden biri 
olma yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz. Bilim, kültür, sanat 
ve spor alanında ülkemize katkı 
sağlamak bizim için büyük bir 
övünç kaynağıdır.”

12. KADİR HAS ÖDÜLLERİ  
SAHİPLERİNİ BULDU

Üstün Başarı Ödülü 
Mehmet Toner’e 

Prof. Dr. Mehmet Toner, 
mühendislik ve tıp 

alanlarını birbirine bağlayarak, 
kanser, nanoteknoloji, doku 
mühendisliği ve biyokoruma 
alanlarındaki çığır açan 
buluşları, uzun yıllardır 
en üst düzey akademik 
dergilerde yayımladığı çok 
sayıdaki makalesi, önde gelen 
üniversitelerdeki başarılı 
öğretim üyeliği ve öğretim 
üyesi yetiştirmedeki üstün 
gayretleri nedeniyle ödüle layık 
görüldü.

Gelecek Vadeden Bilim 
İnsanı Ödülü Kıvanç Birsoy’a 

Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Birsoy 
ise kanser hücrelerinin 

metabolizması ve besinlerle 
ilişkisi konusunda yürüttüğü 
başarılı çalışmaları ile biyoloji 
ve tıp alanını birleştiren 
buluşları ve yayınladığı çok 
sayıdaki makalesi ile gelecekte 
alanında önde gelen bilim 
insanlarından biri olacağına 
dair bıraktığı kuvvetli izlenim 
nedeniyle ödül almaya hak 
kazandı.
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Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Çalışmaları 

Araştırma Merkezi tarafından 
bu yıl ikinci defa yapılan 
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet 
ve Kadın Algısı Araştırması’nın 
2016 yılı sonuçları, 4 Mart 
2016 Cuma günü Kadir 
Has Üniversitesi Kadir Has 
Kampüsü’nde gerçekleştirilen 
basın toplantısıyla açıklandı.

Türkiye genelinde 26 
ilde 1.200 kişiyle yüz yüze 
gerçekleştirilen görüşmeler 
sonucunda ulaşılan veriler, 
Kadir Has Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Aydın ve 
araştırma ekibi tarafından 
basınla paylaşıldı. Buna göre 
araştırmada Türkiye genelinde 
kadınların en büyük sorunu 
olarak yüzde 77,8 ile “şiddet” 

ön plana çıktı. Ancak “şiddet” 
seçeneğinin, 2015 yılında 
çıkan yüzde 86,6’lık oranın 
gerisinde kalması dikkat çekti.

 “Türkiye’de kadının en 
büyük sorunu şiddettir” diyen 
erkeklerin oranı yüzde 79,8 
olurken kadınların oranı ise 
yüzde 75,7’de kaldı. Kadınların 
erkeklerden daha yüksek 
oranla “kadının en büyük 
sorunudur” dediği bir başlık 
ise “eğitimsizlik” oldu (yüzde 
34,8). 

Her iki grubun da kadın 
sorunu olarak tespit ettiği 
konular ise  “kadın-erkek 
eşitsizliği” ( yüzde 41,5) 
sokakta baskı ve taciz (yüzde 
37,5), işsizlik (yüzde 30,6), 
çevre ve aile baskısı (yüzde 
29,9 ve 25,9) ile işyerinde 
baskı ve taciz (yüzde 16,7).

Khas Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 
Araştırması’nın Sonuçları Açıklandı

Araştırmada ortaya çıkan bir 
başka çarpıcı sonuç ise aile 

içi şiddet konusunda belirlendi. 
Çalışmaya katılanların yüzde 
63,3’ü “aile içi şiddetin boşanmak 
için yeterli bir sebep” olduğunda 
birleşirken, kadınlarda bu oran 
yüzde 67,4 oldu. Erkeklerde ise aile 
içi şiddetin boşanma için yeterli 
bir sebep olduğunu düşünenlerin 
oranı yüzde 59,2’de kaldı. Aynı 
soruda sunulan “Erkek ailenin 
dirlik düzeni için zaman zaman 
şiddete başvurabilir” seçeneğine 
olumlu yaklaşan katılımcıların 
oranı yüzde 14,4’te kalırken, kadın 
katılımcılarda bu duruma olumlu 
yaklaşanların oranının yüzde 11,8 
olması ilginç bir ayrıntı olarak 
göze çarptı. Erkeklerde ise bu oran 
yüzde 17 çıktı.

Araştırmanın “İş Hayatında 
Kadın” başlıklı bölümünde çıkan 

sonuçlarda ise kadınlar açısından 
oldukça üzücü bir tablo ortaya çıktı. 
Ankete katılan kadın katılımcıların 
yüzde 64,8’i şu an çalışmadığını 
ifade ederken, kadınlar, şimdiye 
kadar hiç çalışıp çalışmadığına 
dair soruyu yüzde 70,2 oranında 
“Hayır, çalışmadım” diye cevapladı. 
“Çalışmak ister miydiniz” sorusuna 
ise katılımcıların yüzde 72,2’sinin 
“Hayır” karşılığını vermesi dikkat 
çekti. “Hangi imkanlar sağlansaydı 
çalışmak isterdiniz” sorusuna 
katılımcıların yüzde 47,9’u ilk sırada 
“baba/eş/aile izni”ni gösterirken, 
bunu yüzde 41,5 ile “eğitim”, yüzde 
27,9 ile “güvenli bir iş ortamı” izledi. 

Araştırmada LGBT (Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel ve Trans 

bireyler) haklarına yönelik 
sorulan sorulara katılımcıların 
olumsuz bakması da kayda 
değer bir başka unsur oldu. 
“Gey, lezbiyen ve trans bireyler 
toplumda eşit haklara sahip 
olmalıdır” ifadesine olumlu 
yaklaşan katılımcı oranı yüzde 
33,4 iken, “Kadınlar ve erkekler 
hemcinsleriyle birlikte olabilir” 

ifadesine olumlu bakan katılımcı 
oranı yüzde 17,5’te kaldı. 
Eşcinsel birlikteliklerin topluma 
aykırı olduğunu düşünen 
katılımcıların oranı yüzde 53 
olarak saptanırken, “Çiftlerin 
evlenme niyeti olmasa da 
birlikte yaşamaları kabul 
edilebilir” ifadesine olumlu 
cevap veren katılımcıların oranı 
yüzde 25’te kaldı. Katılımcılar 
ayrıca, çocuk sahibi olmak için 
evli olmanın ya da evlenmenin 
şart olduğunda yüzde 58,6 
oranında birleşti.

Araştırma Sonuçları
http://www.khas.edu.tr/kadin/100
http://www.khas.edu.tr/2284/turkiye-
arastirmalari-merkezi

AİLE İÇİ ŞİDDET BOŞANMAK 
İÇİN YETERLİ

KADININ ADI İŞ HAYATINDA 
HALA YOK!

LGBT HAKLARINA GEÇİT YOK!
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YÖNETİLMESİ GEREKEN BİR KAVRAM

     

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası İtibar Yönetimi 
Konferansı, İtibar Yönetimi Enstitüsü ve Kadir Has Üniversitesi 
işbirliği ile gerçekleşti. 

Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü’nde iki gün boyunca 
süren konferansta, siyaset, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, 
işletme yönetimi, insan kaynakları, iletişim, yeni medya, halkla 
ilişkiler, pazarlama gibi alanları kapsayan disiplinlerarası bir 
çerçevede itibar kavramı ve yönetimini tartışmak için 37 konuşmacı 
yer aldı.

Konferansın amacının, itibarın akademik ve özel sektörde 
daha iyi anlaşılması ve uygulanması olduğunu vurgulayan İtibar 
Yönetimi Enstitüsü Başkanı Orhan Samast, “ Bu konferans, itibarın 
hem akademik anlamda hem de özel sektörde daha iyi anlaşılması 
ve uygulanması için düzenlendi. Buradaki amacımız, işletmelerin 
itibarlarını nasıl yönetebileceklerini, itibarı zedeleyecek bir durumla 
karşılaştıklarında uygulayacakları prosedürlerin neler olacağını 
belirtmek. İtibar, onu kaybetmeden önce yönetilmesi gereken 
bir kavram. Bu yüzden buradaki önemli noktaları konuşuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“İTİBAR, BİR KURUMUN EN 
DEĞERLİ VARLIĞI”

Kurumsal itibarın bir işletmenin en 
değerli varlığı olduğunu söyleyen 
Orhan Samast, “İtibar kaybedilirse çok 
şey kaybedilmeye başlanıyor. İtibarın 
işletme açısından değeri somut olarak 
görülebilir. Bundan dolayı itibar, 
kurumlar için çok önemlidir. Bir de 
itibar artık ölçülebiliyor. 

Kurumun itibarı ölçüldüğünde 
bir anlamda somut varlıklarına etkisi 
de görülebiliyor. İtibarlı bir işletme 
ne kadar kazanç elde ediyor ve buna 
yatırım yapıyorsa, hem daha fazla 
müşteri elde ediyor, hem daha kaliteli 
çalışanları bünyesinde barındırabiliyor, 
hem de kârlılığını arttırabiliyor. 

Böylelikle şirketlerin itibar 
kazanmaları için titiz davranmaları 
gerekir. İç uygulamalardaki 
prosedürlerini hedef kitlelerine göre 
gözden geçirmeleri, samimi ve güven 
veren uygulamalar yapmaları lazım. 
Kurumlar sadece ticari kaygı değil, 
değer üretmenin de peşine düşmeliler” 
diye konuştu.

Hızla değişen dünyada itibarın 
önemli bir sorun haline geldiğini 
söyleyen Kadir Has Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Sevda Alankuş, “Bu, bizim 
dördüncü konferansımız. 
Konferansımızı Kadir Has 
Üniversitesi İletişim Fakültesi 
ve İtibar Yönetimi Enstitüsü ile 
birlikte düzenliyoruz. Dünya hızla 
değişiyor. Artık hiçbir şeyi eski 
kavramlarla anlayamıyoruz. Hızlı 
değişimler içerisinde de itibar 
önemli bir sorun haline geliyor. 
Bu sadece özel sektörün sorunu 
değil kamusal kurumların da 

bir sorunu. Buna üniversiteler, 
devletler, kentler ve birey olarak 
bizler de dahiliz. Dolayısıyla 
konu artık eskisinden daha da 
önemli. İtibar akademinin ve 
de kurumsal dünyanın birlikte 
tartışması gereken bir konu 
haline geldi. Şunu da eklemeliyim 
ki, yeni medya çağında itibar ve 
marka yönetimi başka boyutlar 
kazandı. Bir yandan çok daha 
önemli hale geldi bir yandan da 
kırılganlaştı. Dolayısıyla bütün 
özneler olarak hepimizin bir 
itibar yönetimi sorunu var” 
şeklinde açıklamalarda bulundu.

“AKADEMİNİN VE KURUMSAL DÜNYANIN BİRLİKTE 
TARTIŞMASI GEREKEN BİR KONU”

Khas Reklam Atölyesi’nden İsmet 
Yıldırım’a İnovasyon Ödülü

Tek Pota Basketbol Turnuvası 
Şampiyonu Missisipi Tigers 

Khas Reklamcılık Bölümü öğrencisi İsmet Yıldırım, 
Türk Hava Yolları’nın hizmetlerini genişletmek 
ve iyileştirmek için düzenlediği yarışmaya 
geliştirdiği fikrini http://
inovasyonlaucuyoruz.
com/ adresine yolladı ve 
Mayıs ayı içerisinde 1 
haftalık San Francisco 
gidiş-dönüş uçak bileti 
kazandı. Yarışmada 
birinci olan öğrencimiz 
İsmet Yıldırım’ı 
kutluyoruz. 

Her yıl düzenlenen Tek Pota Basketbol Turnuvası 
08 Mart tarihinde 14 takımın katılımıyla Kadir 
Has Spor Salonu’nda 
başladı. 10 Mart 
tarihinde oynanan 
final maçlarıyla 
turnuva tamamlanırken 
şampiyon Missisipi 
Tigers oldu. Onları 
FB Yandex, İETT ve 
Hukukun Üstünlüğü 
takımları takip etti.
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•  “Yeni Medya’da verinin anlamı nedir? Veri neden 
önemli, kimler için önemli? Veri ile Büyük Veri 
arasındaki farklılıklar neler? Büyük Veri ve ilişkin 
kavramlar nelerdir? Dijital Dönüşüm’de verinin 
kurum ve kuruluşlar için önemli ne?”  

•  “Sosyal Medya Büyük Veri için neden önemli? 
Hangi sosyal medya platformundan nasıl veri 
toplanır? Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal 
medya platformlarının Büyük Veri açısından 
avantajları, dezavantajları karşılaştırmalı olarak 
nelerdir?”

•   İnternet ortamında Büyük Veri, nasıl bir 
süreçte toplanmakta, analiz edilmekte ve 
anlamlandırılmakta? Bunun için hangi Büyük Veri 
araçları kullanılmakta? 

•     Sosyal Medya üzerinden Büyük Veri toplama 
araçları nelerdir? Sosyal TV nedir? Reyting 
ölçümlemesi nedir, nasıl yapılır? Yeni medyada 
tüketici davranışları nasıl analiz edilir? Markaların 
tüketici verilerini ve içgörülerini nasıl kullanmalı, 
nasıl anlamlandırmalı? 

•  “Büyük Veri sadece ticari olarak değerlendirilecek 
bir meta mıdır? Verinin sosyal boyutları nelerdir? 
Kullanıcı-veri ilişkisi nasıl olmalıdır? Kurum ve 
kuruluşlar veri kullanımına hangi etik çerçevede 
yaklaşmalılar?

•  Büyük Veri eğitimleri nasıl verilmeli? gibi sorulara 
yanıt aranacak.

Kadir Has’ta YENİ MEDYA 
ve BÜYÜK VERİ tartışılıyor{ { Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü tarafından internet 
ve mobil iletişim ortamlarının çeşitli alanlardaki dönüştürücü 
etkilerinin ortaya çıkartılması amacıyla her yıl Nisan ayında 

düzenlenen Yeni Medya Konferansları’nın beşincisi 21 Nisan’da 
Kadir Has Kampüsü’nde yapılacak.

Bu yılki tema ‘Yeni Medya ve Büyük Veri’ olarak belirlendi.

Kadir Has Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Kulübü, “IŞİD’in elinde 40 gün” 

konulu bir panel düzenliyor. 
Bünyamin Aygün’ün konuşmacı 

olduğu etkinlik 6 Nisan 
Çarşamba saat 14.00’te Galata 

Salonu’nda düzenlenecek. 

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet 
AUM Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve 

Merkez Görevlisi Rosa Maria Quirant Quiles’in 
görev aldığı proje, İsveç Başkonsolosluğu 
Türk-İsveç İşbirliği Birimi’nin sunduğu proje 
desteğine hak kazandı. “Türkiye’de Cinsel 
Tacize Karşı Mücadele” başlıklı projede, cinsel 
taciz problemiyle mücadele etmek amacıyla 
etkinlikler yapılacak.

Doç. Dr. Mary Lou O’Neil’a İsveç 
Başkonsolosluğu Desteği

Etkinlikte yapılacak sunumlarda,

Kayıt ve detaylı bilgi için: http://yenimedyakonferansi.com

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi 
Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın, TÜBİTAK 

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 
kapsamında proje desteğine hak kazandı. Yrd. Doç. 
Dr. Sevgi Aydın tarafından yürütülecek olan “Kurumsal 
Raporlamada Yeni Yaklaşımların Uygulanabilirliği: Yeni 
Bir Kurumsal Raporlama Modeli Önerisi” başlıklı projede, 
kurumsal raporlamanın Almanya ve Türkiye’deki gelişim 
sürecinin tüm boyutları ile incelenip karşılaştırılarak yeni bir 
kurumsal raporlama modeli geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yrd. Doç. Dr. Sevgi Aydın’a TÜBİTAK 2219 Desteği
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sanat merkezi Galeri KHAS, yepyeni ve 
sıra dışı bir sergiyi daha ev sahibi olarak 

ağırlıyor. Küratörlüğünü, Kadir Has Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent 
Kahraman’ın yaptığı, Seydi Murat Koç’un 
“Vertigo ve Yerçekimi” adlı sergisi Galeri 
KHAS’ta sanatseverlere kapılarını açtı.

Sergi açılışında konuşan Küratör 
Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, şunları 
söyledi:”Seydi Murat Koç’un resimleri bizim 
güncel resim alanımızda dahi çok önemli, çok 
yaratıcı, çok etkileyici bir çizgiye oturuyor. 
İçinde yaşadığımız dünyanın verileri Koç’un 
resimlerinde bambaşka bağlamlar oluşturuyor. 
Zaman zaman, önceki serilerde gördüğümüz 
gibi, verili bazı imgelerden kalksa dahi bu 
resimler bize yepyeni ufuklar açıyor. Koç, 
imgeyi bağlamından koparmakla kalmıyor, 
onu yeni imgelerle buluşturuyor. Üstelik bu 
imgeler, çok kışkırtıcı biçimde klasik dünyanın 
ve imgelemin figürleri. Böylelikle ortaya 
çok katmanlı bir resimsel söylem çıkıyor. 
Pop sanatın ögelerinden yararlanmaktan 
da çekinmeyen Koç,  ortaya çok zevkli, 
düşündürücü, sorgulamaya iten, yargılayan ve 
yargılatan, kurmacayla tanıdık olanı kesiştiren, 
zaman zaman tekinsizleşen bir görsel sunuyor. 
Galeri KHAS sergisi vurucu bir sergi’ dedi. Sergi 
4 Mart-4 Haziran 2016 tarihleri arasında Kadir 
Has Kampüsü’nün çağdaş sanat merkezi Galeri 
KHAS’ta görülebilecek.

Galeri KHAS’ta 
Vertigo ve Yer Çekimi Sergisi

Salon kürek yarışları  
düzenlendi

2 Mart tarihinde Kadir Has Kampüsünde düzenlenen Salon Kürek 
Yarışları, üniversite akademik & idari personel ve öğrencilerin 
yoğun katılımıyla sona erdi. Yarışlar 4 ayrı kategoride düzenlendi, 

toplamda 72 kişinin katılımı oldu. Bu yıl ilk defa düzenlenen 
organizasyona katılımın yanı sıra izleyenlerde yoğun ilgi gösterdi. 

Akademik&İdari Kadın
1.  Aysel Damar
2. Nur Balkır Kuru

Akademik&İdari Erkek
1.  Ahmet Ayar
2.  Cemil Kaya
3. Emir Güney

Öğrenci Kadın
1.  Elpida Davul
2. Kübra Aksoyer
3. Gizem Kirazcı

Öğrenci Erkek
1. Mert Irmak
2. Özgür Borazan
3. Murat Koçer

Badminton Turnuvası 
düzenlendi

22 Mart Salı günü Kadir Has 
Kampüsü’nde düzenlenen 
Badminton Turnuvası’nda 
dereceye girenler belli oldu. 

Sıralamaya giren öğrenciler;

1. Mustafa Acar

2. Mahmut Duras

3. Barış Saylı

4. Semi Karasu
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Khas Mekatronik Bölümü 
öğrencileri Arçelik-Beko 

fabrikasını ziyaret etti. 

Futsal takımı, Beykent 
Üniversitesi’ni 9-8 yenerek 
2.Lig İstanbul üçüncüsü 
olarak 1.Lige yükseldi. 

17 Mart’ta #prtalks’un konuğu 
gazeteci Burcu Karakaş 

oldu. Karakaş, “Hak Odaklı 
Gazetecilik Deneyimi”ni 

anlattı. 

Yeni medya atölyeleri 
kapsamında Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü Öğretim 
Görevlisi Sarphan Uzunoğlu, 
16 Mart’ta “Story-mapping 
bazlı gazetecilik nedir, nasıl yapılır?” konusunu anlattı.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul 
ve Varlık Değerleme Bölümü öğrencileri,  
Keller Williams Türkiye Direktörü Emre Erol ile 
Gayrimenkül Sektörü hakkında konuştular.

24 Mart 2016 Koruncuk Vakfı Strateji ve İş 
Geliştirme Koordinatörü Kerim Uralli, Selimpaşa 
Kampüsü’nde Türkiye Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar Vakfı’nı tanıttı.

11. Kariyer Gelişim Günleri 
4-5 Nisan’da Kariyer Merkezi 

tarafından düzenlenecek. 
Etkinlikte öğrencilere iş ve staj 

imkanı verebilecek şirketler stant 
açacak ve açılan bu stantlarda iş 

imkanları tanıtılacak, öğrencilerin 
CV’leri toplanacak. 

Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Kurum 
İçi Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 25 Mart Cuma 
Günü, Saat: 09:30-13:30 Saatleri Arasında B Blok 
Cibali Salonunda yapıldı.

Kadir Has 
Üniversitesi 
İletişim Fakültesi 
tarafından 
düzenlenen 
V. Uluslararası Çatışma, Terörizm ve Toplum 
Konferansı, 12-13 Nisan tarihlerinde Kadir Has 
Kampüsü’nde yapılacak.

Kariyer Merkezi’nin iş hayatına giriş seminerleri 
kapsamında düzenlediği Zaman Yönetimi eğitimi 
23 Mart tarihinde Bahar Madazlı tarafından 
verildi.

Kadir Has Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Kulübü, 23 Mart’ta ‘Terör 
ve Algı’ paneli düzenledi. 

Etkinlikte Öğr. Gör. Soli Özel, 
Doç. Dr. Ahmet Kasım Han ve Doç. Dr. Salih Bıçakcı 

konuşmacı olarak yer aldı. 

Kadir Has 
Üniversitesi Yaşam 
Boyu Eğitim 
Merkezi tarafından 
düzenlenen Sosyal 
Medya Uzmanlığı sertifika programı başladı.


