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KENT
BÜLTENİ
AKADEMİSYENLERİMİZİN PROJESİNE

TÜBİTAK'TAN DESTEK
Üniversitemiz

Sanat

ve

Tasarım

Fakültesi

öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Gülşen
Pelin Olcay'ın yürütücüsü olduğu ve Dr. Öğr.
Üyesi Sezen Tarakçı'nın araştırmacı olarak
görev

aldığı

“Kentlerdeki

İmalat

Sanayi

Bölgelerinin Gelişim ve Dönüşüm Modeli:
İstanbul Bağcılar Örneği” adlı proje önerisi
TÜBİTAK

3501

Programı

kapsamında

desteklenmeye hak kazanmıştır. Kendilerini ve
proje

ekibini

tebrik

eder,

başarılarının

devamını dileriz.

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz tarafından
düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında,
Dr. Öğr. Üyesi Caner Yazıcıoğlu ile "Etkili
İletişim" eğitimi gerçekleştirildi. 20 Ocak günü
gerçekleştirilen eğitime İdari personel katılım
gösterdi.
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REHBER ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
imzaladığımız protokol kapsamında
akademisyenlerimiz Arş. Gör. Dilara Varan
ve Arş. Gör. Musa Şimşek, Nişantaşı Nuri
Akın Anadolu Lisesi konferans salonunda
rehber öğretmenlere yönelik sunumlar
gerçekleştirdi.

KİTABIMA SES VER PROJESİ BAŞLIYOR
Kuruluş misyonumuzda yer alan "engelli
öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmak"
anlayışından hareketle Kurumsal İletişim
ve Halkla İlişkiler Direktörlüğü
koordinesinde “Kitabıma Ses Ver Projesi”
başlıyor.
Proje ile öğrencilerimizin seslendireceği
klasik kitaplar görme engelli öğrencilerin
erişimine açılacaktır.
Projede yer almak, gönüllülük deneyimi
kazanmak isteyen öğrencilerimiz
kurumsaliletisim@kent.edu.tr adresine
isim/soy isim ve bölüm bilgilerini
göndererek detaylı bilgi alabilirler.
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KENTLİLER "ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN" DEDİ

İstanbul Kent Üniversitesi Sosyokent Kulübü ve bireysel katılım sağlayan, a
25 gönüllü öğrencimiz Çorbada Tuzun Olsun Derneği ile birlikte evsizlere
gıda dağıtımında bulundular.

KARANLIKTA DİYALOG
7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler
Haftası kapsamında, “Karanlıkta Diyalog”
etkinliği gerçekleşti. Engelli Öğrenci Birimi
tarafından düzenlenen etkinlikte Gayrettepe
Metro İstasyonu Turkcell Diyalog Müzesi
ziyaret edildi.

BİR ÇOCUK BİR GELECEK
7 öğrenci topluluğumuz "Kent'lilerle
Bir Çocuk Bir Gelecek" sosyal
sorumluluk projesini hayata geçiriyor.
Kızıldağ İlkokulu öğrencilerine destek
için kurulacak olan stantları ziyaret
edebilirsiniz.
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TÜRKİYE - AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ
İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından
düzenlenen program kapsamında Türkiye –
Azerbaycan Uluslararası Siyasi ve Kültürel İş
Birliği değerlendirildi. 8 Ocak günü Taksim
Kampüsünde gerçekleşen etkinlikte iki ülke
arasındaki tarihi süreç ve stratejik ilişkiler
masaya yatırıldı.

Etkinlik sonrası kütüphanemizde oluşturulan
Azerbaycan Köşesi"nin açılışı yapıldı

Dekan Prof. Dr. Hasret Çomak, İnsansız
Hava Aracı Sistemlerinin 2.Karabağ
Savaşı'nda oynadığı role değndi.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili
Melahat İbrahimkızı memnuniyetini dile getirdi.
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SANAT
TEMELLİ
AKTİVİTELER

Ortak Dersler bünyesinde yer alan Sanat Temelli
Aktiviteler dersi kapsamında, öğrencilerimiz yıl boyunca
öğrendikleri tekniklerle hazırladıkları yağlı boya eserlerini
düzenlenen sergide bir araya getirdiler. Sergi açılışında
öğrenci Civan Önen tarafından piyano dinletisi
gerçekleştirildi. Sergiyi ziyaret eden Genel Sekreter Tülay
Koşucu, eğitmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarı
dileklerinde bulundu.
Sergi hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Banu Muratlı
şunları söyledi: "Bu ders temel sanat eğitimine yönelik bazı
teknik ve yöntemleri uyguladığımız bir ders. Ancak
dersimizin bundan öte bir misyonu olduğuna inanıyorum.
'Bağ ve bağlantı kurabilmek' Önce kendimizle ardından;
kültürle, kolektifle, 'öteki' ile. 15 hafta içinde amacımıza
ulaştığımızın somut kanıtı olan bu sergide emeği geçen
tüm öğrencilerime teşekkür ederim"
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Yağmur Bilgen / Psikoloji 4.sınıf
Ağladığımız, güldüğümüz, sinirlendiğimiz kısacası birçok
duyguyu aynı anda yaşadığımız bir dönem geçirdik. Hem
resim konusunda kendime güvenim arttı, hem de kaygımla
başa çıkabilmeyi öğrendim. İlk derste Banu hocamın
'Yağmur en kötü ne olabilir ki' sorusunu sanıyorum ki tüm
hayatım boyunca kendi kendime soracağım. Her şey için
öncelikle Banu Hocam'a teşekkür ederim. İyi ki sizlerle
tanıştım.
Ahmet Yiğit Köksal / Siyaset Bil.ve Kamu Yön. 4.sınıf
Öğrendiklerim ve tanıdığım eşsiz arkadaşlarım ile birlikte
hayatımda farklı bir tat bırakarak sonlanan sanat temelli
aktiviteler dersimi tüm fakültelerdeki öğrenci arkadaşlarıma
önerir ve onlarında bu keyifli dersi ve eşi bulunmaz Banu
hocamızın tecrübelerini paylaşma şansını kaybetmemelerini
tavsiye ederim.
Cansel Öztürk / Psikoloji 2.sınıf
Daha önceden akrilik boya tuval çalışması hiç yapmamıştım.
Bu ders ile hem bunu deneyimlemiş oldum hem de farklı

SERGİYİ DÜZENLEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN

sınıflardan bölümlerden bir çok arkadaşlıklar edindim.

GÖRÜŞLERİ:

Birbirimize destek olduk. Birçok duyguyu yaşadık ve
bulunduğumuz ortam çok farklıydı. Tek başıma yapsam

Burcu Tuğba Coşkun / Psikoloji 2.sınıf

eminim böyle olmazdı. Bir arada olmak bazen müzik

Tablolarımızda sanatımızı icra etttiğimiz, hocamız sayesinde

eşliğinde bazen hoş sohbetler eşliğinde resimlerimizi

ufkumuzun genişlediği, yoğun bölüm dersleri arasında

yapmak çok keyifliydi. Bende çok özel anlar bıraktı çok

nefeslendiğimiz bu keyifli dönem için öncelikle sevgili hocama ve

güzel insanlar tanıdım. İyi ki seçmişim bu dersi dedim

eşlik eden canım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

kendime. Ve Banu hocamız bize bizim anlayacağımız şekilde

Emeklerimizi sergi açarak paylaşmamız sağlayan, değerli

taktikler verdi :) herkese teşekkür ediyorum iyi ki varsınız.

hissettiren, olanaklar sunan okulumuza teşekkürlerimi iletirim.

Zejnep Mizrak / Psikoloji 2.sınıf
Hülya Sözen / Uluslararası Ticaret ve Lojistik 3.sınıf

Keyifli günler geçirdik, dışarıda kar yağarken sınıfta sıcaklığı

Yoğun ve mental açıdan yorucu olan bölüm derslerimizin

yaşamayı başardık. Başta değerli hocam olmak üzere bütün

arasında ders gibi hissetmeyip samimi ve içten bir ortamda sınıf

arkadaşlarıma teşekkür eder başarılarının devamını dilerim.

arkadaşlarımla harika vakitler geçirdiğimiz bir dersti. Ortaya
harika işler çıkarıp bu işleri sergileme imkanı bulduk. Her şey çok

Damla Yılmaz / İşletme 3.sınıf

keyifliydi. Öncelikle Banu Hocama ve tüm arkadaşlarıma

Bazen gerildik tablolarımız yetişmeyecek diye bazen de çok

teşekkür ediyorum iyi ki karşılaşmışız.

eğlendik resim yaparken ama sanata harcadığımız her
saniyemiz bizim için çok değerli oldu, ortaya çok güzel

Dilara Dalyan / Psikoloji 4.sınıf

sonuçlar çıktı. Bize bu şansı veren hocama, ilk sergi

Önceden de resim yapmama rağmen sanat temelli aktiviteler

heyecanını bize yaşattığı için çok teşekkür ederim. Ayrıca bu

dersiyle yeni teknikler öğrenip ufkum açıldı. Her ne kadar

süreçte eğlendiğim sınıf arkadaşlarıma ben de çok teşekkür

resimlerimi yaparken zorlanıp sızlansamda aldığım sonuçlar ve

ediyorum ve sizi çok seviyorum. İyi ki yollarımız kesişti.

sergiye koyduğum resimler benim için paha biçilemez duygular
oluşturdu.
Zilan ÖNEN / Psikoloji 4.sınıf
Estetik ve güzellik anlayışımın değiştiği ve sanat tarafından
ruhumun şekillendiği bir yolculuk yaşadım. Yaşadığım bu güzel
yolculukta, bilgilerini bize naif bir yürekle sunan Banu Hocam’a,
bu süreci paylaştığım arkadaşlarıma ve sergimiz için emekleri
geçen okulumuzun ekibine ve bizi yalnız bırakmayan herkese çok
teşekkür ederim.
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KURUMSAL İLETİŞİM VE
HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRLÜĞÜ

/ İSTANBULKENTEDU

