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Sevgili Öğrencilerimiz,

Kadir Has Üniversitesi olarak, 2020 Mart’ından itibaren tüm dünyayı etkileyen pandemi koşullarına 
ülkemizde en hızlı adaptasyonu sağlayarak öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerini kesintiye 
uğratmadan akademik çalışmalarına devam eden öncü üniversitelerden biri olduk. 2021-2022 
Akademik Yılında da tüm gerekli önlemlerimizi almış olarak sizi yüz yüze eğitimde karşılamaya 
hazırız. 2 aşısını tamamlamış veya son 48 saatte alınmış PCR testini paylaşan tüm mensuplarımız 
kampüsümüze gelerek, yüz yüze eğitime dahil olabilecek iken, tercih edenler de uzaktan çevrimiçi 
olarak eğitimlerini sürdürebilecekler. Bu süreçte kampüsümüze güvenli bir şekilde gelebilmeniz 
için gerekli tüm önlemleri aldık ve almaya da devam ediyoruz. Sizden de özellikle maskelerinizi 
takmanızı ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hem kendinizi hem de ailelerinizi ve sevdiklerinizi 
korumanızı rica ediyorum.

Bizim Kadir Has Üniversitesi olarak ana hedefimiz, Fen ve Mühendislik Bilimlerinden İnsan ve 
Toplum Bilimlerine kadar uzanan, çok geniş bir yelpazede insanlığın karşılaştığı ve karşılaşacağı, 
irili ufaklı tüm problemlere cesaretle eğilip, çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektir. Bu amaçla 
sizi evrensel değerlerle besleyip, özgür bir birey olmanızı sağlayacak ve zamanın gerektirdiği 
tüm yetkinliklerle donatacak “Kadir Has Üniversitesi Yeni Eğitim Modeli”ni geliştirdik. Bir dünya 
üniversitesi olmak için çıktığımız yolda, geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlemelerle hazırladığımız, 
hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak bu eğitim modelini size sunmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz.

Tüm akademik ve idari çalışanlarımızla beraber heyecanla sizinle tanışmayı, hep birlikte bilime, 
sanata ve topluma katkı yapmayı bekliyoruz. Gerçek bir bilim, araştırma, kültür, sanat ve düşünce 
merkezi olan Kadir Has Üniversitesine hoş geldiniz diyerek tüm idari ve akademik kadromuzla size 
her konuda destek olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Kadir Has Üniversitesi’ndeki her anınızın akademik, entelektüel ve bireysel gelişiminiz için unutulmaz 
olmasını diliyorum.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

Rektör
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KADİR HAS

Üniversitemizin kurucusu, ilk Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği önde gelen hayırsever iş insanlarından 
ve Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi merhum Sayın Kadir 
Has, kendi deyişiyle ülkesinden kazandıklarını yine ülkesine 
vermenin en büyük onur ve vefa borcu olduğuna inanıyordu. 
Bu doğrultuda hayatı boyunca “vatan borcunu” ödemek için 
çalıştı. 1991 yılında eşi Rezan Has ile kurduğu Kadir Has Vakfı 
(HASVAK) aracılığıyla, başta eğitim ve sağlık alanları olmak 
üzere, pek çok farklı alanda ülke kalkınmasına yönelik önemli 
hayır işleri gerçekleştirdi.

Vasiyetleri gereği eşiyle tüm servetlerini adı geçen vakfa 
bağışladılar.

Üniversitemizden “gerçekleşen en büyük hayali” olarak bahseden 
ve 2007 yılında arkasında ölümsüz eserler bırakarak hayata veda 
eden Sayın Kadir Has, ilkeleri, dünya görüşü, vatan sevgisi ve 
eğitim aşkıyla, üniversitemizin felsefesinde ve çocukları gibi 
sevdiği öğrencilerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.
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2021-2022 Akademik Yılı 
Online Uyum Günleri
Online Uyum Günleri programı, genel hatlarıyla üniversiteyi daha iyi tanıman, 

eğitiminin ilk gününden başlayarak gerek akademik anlamda, gerekse sosyal, 

kültürel ve sportif gelişimler anlamında, istek ve tercihlerini yönlendirebilmen 

açısından büyük önem taşıyor. Bu sene sizin için özel hazırladığımız Uyum 

Günlerinde hem eğlenecek hem de üniversitenizi yakından tanıyacaksınız. 

Senin de mutlaka Online Uyum Günlerine katılmanı tavsiye ediyoruz.
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UYUM GÜNLERİ 2021  

17 Eylül, Cuma

10:00-10:15 Açılış Konuşması - Öğrenci Temsilcisi &  Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz / Rektör

10:15-10:20 Pandemi Döneminde Kampüs Hayatı (Video sunum)

10:20-10:35 Akademik Dürüstlük - Doç. Dr. Didem Kılıçkıran

10:35-10:50 Barışçıl ve Eşitlikçi Bir Kampüs Hayatı - Prof. Dr. Mary Lou O’Neil & Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu

10:50-11:05 Akademik Hayatta Destek Birimleri (Video)

11:05-11:15 Bize Has Sürpriz - Perküsyon Gösterisi

11:15-12:15 Çekirdek Program’la Tanış - Doç. Dr. Didem Kılıçkıran / Çekirdek Program Direktörü 

12:15-13:00 Öğle Arası

Paralel Oturumlar

13:00-
14:00

1 2 3 4 5

Fakültenle Tanış: 
Hukuk

Fakültenle Tanış: İktisadi, İdari 
ve Sosyal Bilimler

Fakültenle Tanış: İletişim Fakültenle Tanış: 
Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri

Fakültenle Tanış: 
Sanat ve Tasarım

“KHAS’ta Öğrenci Hayatı” Oturumları

1. Oturum 2. Oturum 3. Oturum

14:00-14:15 Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak - 
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu & 

Psikolojik Danışmanlık Merkezi

KHAS’ta Değişim Öğrencisi Olmak KHAS’ta Öğrenci Kulüpleri

14:15-14:30 Kariyer Ofisi KHAS’ta Sporcu Olmak Öğrenci İşleri

14:30-14:45 Bilgi Merkezi (Kütüphane) Pandemi Döneminde Öğrenci Olmak - 
Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu & 

Psikolojik Danışmanlık Merkezi

KHAS’ta Sporcu Olmak

14:45-15:00 KHAS’ta Öğrenci Kulüpleri Öğrenci İşleri KHAS’ta Değişim Öğrencisi Olmak

15:00-15:15 KHAS’ta Değişim Öğrencisi Olmak Kariyer Ofisi Bilgi Merkezi (Kütüphane)

Online Uyum Günleri Programı
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Pandemi Döneminde 
Kampüs Hayatı
Kadir Has Üniversitesi olarak önceliğimiz, halen devam eden pandemi sürecinde tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın 

sağlığını korumak. 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi için kampüse geri dönerken, aldığımız önlemleri ve dikkat 

etmemiz gereken kuralları bir kez daha hatırlayalım:

• 2021-2022 Akademik Yılı Güz Döneminde Karma (Hibrit) Eğitim verilecek. Bazı derslerine tamamen yüz yüze, bazı 

derslerine ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde katılabilirsin.

• KHAS Ailesinin tüm üyelerinin sağlığını koruyabilmek adına, tüm öğrencilerimizin 2 doz aşılarını olmalarını öneriyoruz. 

Kampüse, Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım onayı verdiği COVID-19 aşılarından birinin 2 dozunu yaptırırsan ve 

üzerinden en az 14 gün geçmiş olursa girebilirsin. Aşı olmazsan son 48 saatte alınmış PCR testi sonuçlarını iletebilirsin.

• Hijyen, maske ve mesafeye dikkat etmeyi sürdüreceğimiz bu yeni dönemde kampüsümüzün tüm kapalı alanlarında 

maske takmaya devam ediyoruz.

• Güz Döneminde kampüsümüz sadece üniversitemizin mensuplarına (öğrencilerimiz, akademik ve idari kadromuz ile 

mezunlarımız) açık olacak. Kampüse girişlerde sorun yaşamamak için HES Kodunu MyKHAS üzerinden doğrulatman 

gerekiyor. Kampüse gelecek ziyaretçilerini ise bir gün öncesinden corona@khas.edu.tr adresine bildirerek onay almalısın.

• Hijyenin için kampüsün çeşitli noktalarına el dezenfektanları, ayakkabı hijyeni için giriş kapılarına özel dezenfektanlı 

paspaslar yerleştirildi. Kampüsün belirli noktalarında bulunan otomatlardan üniversite kartını okutarak yedek maske 

temin edebilirsin. 

• Güz Döneminde Spor Salonu, Dans Odası ve Müzik Odası randevu sistemiyle kullanılacak. Spor takımlarının veya 

öğrenci kulüplerinin yüz yüze çalışmalarına katılmak istersen 2 doz aşını yaptırmış olman ya da haftada iki defa PCR 

testi sonuçlarını iletmen gerekiyor.

Güvenli Kampüs Kullanım Taahhüdü:
 X MyKHAS Portalı üzerinden HES kodumu sisteme tanımlayarak kampüse girişimi sağlayacağım. 

 X Tüm ortak mekanlarda maske takacağım. 

 X Sosyal mesafe kurallarına uyacağım (En az 1,5 metre). 

 X Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınacağım. 

 X Hastalık belirtisi gösterdiğimde kampüse gelmeyeceğim. 
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MyKHAS Portal
MyKHAS, üniversitemizin tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturmak ve iletişimi güçlendirmek amacıyla 2019 
yılında kullanıma açıldı. 

MyKHAS içerisinde,

• Güncel duyurular,

• Haberler,

• Formlar / Başvurular,

• Rehber,

• Ders programı,

• Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Müzik Odası veya Spor Salonu randevuları

gibi birçok özellik yer alıyor.

Yakın bir süreçte MyKHAS mobil uygulaması da kullanıma alınacak olup benzer tüm içerikler mobilde de hizmete 
açılacak.
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SPARKS (Student Portal: 
Academic Registration and 
Knowledge System) 
SPARKS, internet üzerinden siz öğrencilerimizin kayıtlarının ve akademik takiplerinin yapıldığı ve tüm öğrenci bilgilerinin 
arşivlendiği öğrenci işleri programıdır. Programın tam işleyişini öğrenmek için uyum günleri kapsamındaki tanıtım 
programlarına mutlaka katılmalısın.

SPARKS’ta yaptığımız tüm duyurular ile size üniversitemiz tarafından verilen e-posta adreslerine gönderdiğimiz tüm 
mesajlar, sizlerin resmi adreslerine yapılmış bildirim olarak kabul edilir. 

Öğrenciler olarak düzenli olarak SPARKS duyurularını kontrol etmekle yükümlüsünüz; farklı durumlarda yaşanacak 
sorunlarda Kadir Has Üniversitesi sorumluluk kabul etmez.

http://sparks.khas.edu.tr

SPARKS’tan, kayıt sırasında senin için oluşturulan, daha sonra sistemden değiştirebileceğin şifre ile yararlanabilirsin. 
Sisteme girerek aşağıdaki işlemleri yapabilirsin:

1) Derslerini seçerek ders kaydını yapar ve danışmanına gönderirsin.

2) Danışman onaylarını görürsün.

3) Haftalık ders programını oluşturursun.

4) Sınav notlarını öğrenirsin.

5) Online ödeme yapabilirsin.

6) Adres ve telefon bilgilerini güncelleyebilirsin.

7) Duyuruları takip edersin.

8) Transkript ve öğrenci belgesi talebinde bulunabilirsin.

9) Her dönem açılacak dersleri görüntüleyebilirsin.

10) Mezuniyet Simülasyonu ile mezuniyet sürecini takip edebilirsin.

SPARKS ve KHAS Learn sisteminin etkin kullanılabilmesi için öğrencilerin kayıt sırasında kendilerine 
verilen khas.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini aktif tutmaları önemlidir.
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KHAS Learn  
Öğrenim Yönetim Sistemi
KHAS Learn; ders materyallerinin elektronik ortamda sunulmasına, öğrenci – öğretim üyesi iletişiminin kolaylaşmasına, 
elektronik ortamda ders faaliyetlerinin tasarlanmasına olanak sağlayan bir öğrenim yönetim sistemidir. 

İçerisinde yer alan online sınav, ödevler, tartışma panoları ve forumlar gibi araçlarla uzaktan eğitim süreçlerini de tam 
olarak destekler.

KHAS Learn içerisinde yer alan BigBlueButton adlı uygulama ile online dersler işlenebilir ve kayıt edilebilir. Dilersen kayıt 
edilen dersleri istediğin zaman izleyebilirsin. 

KHAS Learn ile internet erişimine ve web tarayıcısına sahip olduğun herhangi bir bilgisayardan, tablet ya da akıllı 
telefondan sana özel kullanıcı adı ve parola ile dünyanın neresinde olursan ol derslerine erişebilirsin.

Üniversitede KHAS Learn
Üniversitemizde 2019 yılı itibarıyla kullanılmaya başlanan sistem, yüz yüze derslerin içerik, öğrenci-öğretim üyesi iletişimi 
ve ders dışı aktivitelerle zenginleştirilerek interaktif hale dönüşmesini sağlar.

2020-2021 akademik yılında uzaktan eğitim süreçlerini tamamıyla KHAS Learn ile yönettik; ilerleyen dönemde uzaktan 
eğitim süreçleri yine KHAS Learn ile aktif olarak devam edecek.

Sistemle ilgili eğitim ve destek hizmetleri Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü tarafından yürütülüyor.

Ayrıca;

• KHAS Learn web sayfasında bulunan yardım kısmından, learn@khas.edu.tr adresine e-posta göndererek,
• Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü D Blokta bulunan Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nden yardım alabilirsin.
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Bilgi Merkezi  
(Kütüphane)
Bilgi Merkezi, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin her türlü bilgi kaynağı ihtiyacını karşılayarak eğitim-öğretim ve 
araştırma programlarını destekler. Sunduğu eşit, sınırsız ve yenilikçi bilgi hizmetleriyle mensuplarına akademik ve 
profesyonel yaşamlarında rekabet avantajı sağlayacak yetkinlikler kazandırmayı hedefler.

Üyelik 
Üniversiteye kaydınızla birlikte Bilgi Merkezi hesabınız oluşturulur. Bilgi Merkezi hesabınıza https://katalog.khas.
edu.tr/hesabim adresinden giriş yapabilirsin. Giriş için “@stu.khas.edu.tr” e-posta kullanıcı adın ve şifren kullanılır.

Ödünç İşlemleri
Bilgi Merkezi koleksiyonlarından ihtiyaç duyduğun sayıda kitap, dergi ve filmi “Ödünç” alabilirsin. Ödünç aldığın kaynakların 
süre uzatma işlemleri Bilgi Merkezi hesabından yapılır.

Bilgi Kaynağı İsteği
Eğitim-araştırma faaliyetleri ve entelektüel gelişim ihtiyaçların doğrultusunda Bilgi Merkezi koleksiyonlarına eklenmek 
üzere bilgi kaynağı (kitap, dergi, film vb.) istek ve önerilerini Bilgi Merkezi hesabın üzerinden bize iletebilirsin. 
İstekler, Koleksiyon Geliştirme Politikası kapsamında değerlendirilir, uygun görülen talepler satın alma yoluyla ya da 
kütüphanelerarası ödünç hizmeti kapsamında karşılanır. Akademik ihtiyaçların doğrultusunda Türkiye’de 200, yurtdışında 
7.000’nin üzerindeki üniversite kütüphanesinden basılı ve elektronik kaynaklara “Kütüphanelerarası Ödünç” hizmeti 
kapsamında erişebilirsin.

Ders Programlarını Destekleme
Öğretim üyelerinin talebi doğrultusunda bazı derslerin temel ve yardımcı kaynaklarının yer aldığı “Öğrenci Rezerv 
Koleksiyonu” her akademik dönemde güncellenir. Basılı ders kaynakları Ödünç Verme Bankosu’nun arkasında yer 
almaktadır ve öğretim üyelerinin belirlediği sürelerde (4 saat, gecelik ve günlük) ödünç alınabilir. Elektronik erişimi 
olan ders kaynaklarına ise KHAS Learn üzerinden ilgili dersin altında yer alan linklerden erişebilirsin.

Basılı ve Elektronik Koleksiyonlar
Koleksiyonlarımızda 85 bin basılı kitap, 8 bin DVD, 800 bin e-kitap, 55.000 elektronik/basılı akademik ve popüler 
dergi bulunur. Ayrıca Bilgi Merkezi’nin abone olduğu ve ulusal lisans (EKUAL)  kapsamında eriştiği 101 çevrimiçi 
veritabanından 600 milyonun üzerinde akademik kaynağa kampüs içinden ve dışından 7/24 erişebilirsin.

Elektronik kaynaklara kampüs dışından erişim için http://icproxy.khas.edu.tr/login adresinden @stu.khas.edu.tr 
e-posta kullanıcı adın ve şifrenle giriş yapabilirsin.

Ödev ve Araştırma Desteği
Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet ve olanaklardan etkin bir şekilde yararlanabilmek için, “Bireysel ve Grup Eğitimleri”ne 
katılabilir; ödev, araştırma ve tez çalışmaları için Bilgi Merkezi ekibinden destek almak için randevu talep edebilirsin.

Çalışma Saatleri
Güncel çalışma saatlerimiz web sayfamızda yer almaktadır.  Güncellemeleri https://bilgimerkezi.khas.edu.tr/ takip 
edebilirsin.
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Kredi nedir? 
Ders seçimi nedir, neden  
önemlidir?
Kredi; öğrencilerin herhangi bir dersten alması gereken, çalışmasının değerini 
niceliksel olarak gösteren birimdir. Üniversitemizde AKTS (Avrupa Kredi 
Transfer Sistemi) kredisi kullanılmaktadır.
Fakültedeki öğretim, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen ve Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ortak dersler göz 
önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili kurullarca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan 
öğretim planına göre yapılır.

Fakülte bölümlerinden mezun olmak için 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak gerekmektedir.

Öğretim planındaki dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu, 
seçmeli dersler ise öğrencinin belirli ders grupları içinden seçerek almak zorunda olduğu derslerdir.

Derse devam koşulları ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve ders izlencesinde belirtildiği şekilde uygulanır.

Bağlı bulunduğu bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu dersler ile yine bölümün öngördüğü seçmeli dersleri alan 
ve başaran, genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkaran ve yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları (stajlar 
dâhil) tamamlayan öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploması verilir.

Öğrenci Danışmanı 
Her öğrencimiz için ilgili bölümce bir öğretim üyesi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenimi boyunca öğrencimizi 
izler ve devam etmekte olduğu Lisans Öğretimi Programları, Çift Anadal ve Yandal Programları çerçevesinde alması 
gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak tavsiyelerde bulunur.

Yarıyıl ders kayıtlarının yapılması sırasında derslerin danışman ile birlikte düzenlenmesi ve danışmana onaylatılması gerekir.

Eğitim hayatı ile ilgili tüm konuların öncelikle danışman ile değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır.
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Akademik Etik
Tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etiği Yönergesi hükümlerinde yer alan araştırma etiği, yayın 

etiği ve akademik etik ilkelerine akademik çalışmalarında uymaya özen 

göstermelidir.

Kopya ve intihal gibi etik kurallara aykırılık tespit edildiğinde ilgili öğrenciler 

hakkında disiplin soruşturması açılır ve suçun tespiti halinde Etik Kurul’un 

önerileri doğrultusunda Disiplin Yönetmeliği’nce öngörülen cezalar ve 

gerektiğinde en ağır yaptırım olarak üniversiteden uzaklaştırma cezası verilir.
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Ek Programlar
1. Çift Anadal Programı (ÇAP)
Çift Anadal Programı’nın amacı, kendi anadal lisans programlarını başarı ile sürdüren öğrencilerin aynı zamanda ikinci 

dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

İkinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının 

başında, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilirsin.

Başvuru anında öğrencinin anadal diploma programındaki genel not ortalamasının en az 2.72/4.00 olması ve anadal 

diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’de bulunması gerekir.

2. Yandal Programı (YAP)
Kadir Has Üniversitesi’nin anadal lisans programlarından birini başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka 

bir dalda bilgilenmelerine olanak sağlayan bir programdır. Yandal programına, anadal lisans diploma programının en 

erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında, akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurulabilir.

Başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 /4.00 olması ve başvurulan programın varsa diğer koşullarının 

sağlanması gerekir.

3. Yatay Geçiş (Programlar Arası)
Üniversite içi yatay geçiş, eşdeğer programlar arasında başarıya göre ya da Ek Madde-1 kapsamında merkezi yerleştirme 

puanına göre  YÖK mevzuatına uygun olarak ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.
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Uluslararası İlişkiler
Erasmus ve Değişim Ofisi
Eğitim süreniz boyunca dünyanın önde gelen üniversiteleri ile kurduğumuz işbirliklerinden, çift diploma, öğrenci 
değişimi, Erasmus+ ve uluslararası yaz okulu programları bazında yararlanabilirsiniz. Kadir Has Üniversitesi olarak 
toplamda 50 ülkede 170 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Çift Diploma Olanakları
Bremen University (Almanya) (1+1 İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı)
Georgia State University (ABD) (4+1 Hukuk Fakültesi LLM programı)

Öğrenci Değişimi (Lisans)
• University of Indianapolis (ABD)
• Ohio State University (ABD)
• The State Unıversity of New York (ABD)
• Board of Rgents of the University System of Georgia (ABD)
• Roosevelt University (ABD)
• Albert Ludwigs Freiburg Üniversitesi (Almanya)
• Humboldt Üniversitesi (Almanya)
• Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Almanya)
• Cologne Business School (Almanya)
• Jacobs University Bremen (Almanya)
• Fachhochschule Südwestfalen (Almanya)
• Friedrich Alexander Erlangen Nürnberg Üniversitesi (Almanya)
• Goethe Frankfurt Üniversitesi (Almanya)
• Rhein Main Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya)
• Hochshule für Technik und Wirtschaft (Almanya)
• Otto Friedrich Bamberg Üniversitesi (Almanya)
• Hafencity Hamburg Üniversitesi (Almanya)
• Saarlandes Üniversitesi (Almanya)
• SRH Berlin Üniversitesi (Almanya)
• Augsburg Üniversitesi (Almanya)
• Duale Hochschule Baden-Württemberg Stutt (Almanya)
• Johannes Gutenberg University Mainz (Almanya)
• University of Koblenz-Landau (Almanya)
• Bremen University (Almanya)
• Universitat Kassel (Almanya)
• Cologne Üniversitesi (Almanya)
• Zeppelin Üniversitesi (Almanya)
• University of Koblenz-Landau (Almanya)
• Filmakademie Baden-Württemberg (FABW) (Almanya)
• Academy of Performing Arts Baden-Württemberg (ADK) 

(Almanya)
• Universidad de Congreso (Arjantin)
• Quilmes National University (Arjantin)
• University of Music and Performing Arts Vienna (Avusturya)
• St. Pölten Üniversitesi (Avusturya)
• Salzburg Üniversitesi (Avusturya)
• Fachhochschule des BFI Wien (Avusturya)
• Joanneum Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Avusturya)
• Kufstein Tirol Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Avusturya)
• ADA University (Azerbaycan)
• Daffodil International University (Bangladeş)
• UC Leuven-Limburg (Belçika)
• Faculty of Management (Belçika)
• Vrije University Brussel (Belçika)
• Gent Üniversitesi (Belçika)

• Universite Libre de Bruxelles (Belçika)
• Hogeschool PXL (Belçika)
• South-West University (Bulgaristan)
• Bulgaristan Bilim Akademisi (Bulgaristan)
• Hradec Kralove Üniversitesi (Çekya)
• Masaryk Üniversitesi (Çekya)
• Zhejiang Gongshang University (Çin)
• Ningbo University (Çin)
• Aalborg Üniversitesi (Danimarka)
• Bina Nusantara University (BINUS) (Endonezya)
• Université Mohammed Premier Oujda (UMP) (Fas)
• International Institute for Higher Education in Morocco (Fas)
• Hebron University (Filistin)
• Helsinki Metropolia Uygulamalı Bilimler (Finlandiya)
• Audencia Group (Fransa)
• Paul Sabatier-Toulouse Üniversitesi (Fransa)
• ISCID-CO Universite du-Littoral Cote d’Opale (Fransa)
• Paris Elektronik Yükseköğretim Enstitüsü (Fransa)
• ESIAME Uluslararası İşletme Üniversitesi (Fransa)
• Bourgogne Üniversitesi (Fransa)
• Université de la Réunion (Fransa)
• Universite de Technologie de Compiegne (Fransa)
• Brest Business School (Fransa)
• Sungkyunkwan University (Güney Kore)
• Yonsei University (Güney Kore)
• Kookmin University (Güney Kore)
• University of Seoul (Güney Kore)
• SolBridge International Business School (Güney Kore)
• Myongji University (Güney Kore)
• Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (Gürcistan)
• Sveucilište u Zadru (Hırvatistan)
• University of Rijeka (Hırvatistan)
• University of New Delhi (Hindistan)
• Windesheim University of Applied Sciences (Hollanda)
• Hogeschool Leiden University of Applied Sciences (Hollanda)
• HKU University of the Arts Ultrecht (Hollanda)
• Fontys University of Applied Sciences (Hollanda)
• The Hague University of Applied Sciences (Hollanda)
• Hong Kong Baptist University (Hong Kong)
• Birmingham City University (UK)
• Trinity College Dublin (İrlanda)
• Universidad De Castilla-La Mancha (İspanya)
• Coruña Üniversitesi (İspanya)
• Universidad Rey Juan Carlos (İspanya)
• Mondragon Üniversitesi (İspanya)
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• Malaga Üniversitesi (İspanya)
• Santiago de Compostela Üniversitesi (İspanya)
• Universidade de Vigo (İspanya)
• Jaume I Üniversitesi (İspanya)
• University of San Jorge (İspanya)
• Beit Berl College (İsrail)
• Bezalel Academy of Arts and Design (İsrail)
• Interdisciplinary Center Herzliya (İsrail)
• The Hebrew University of Jerusalem (İsrail)
• Tel-Aviv University (İsrail)
• International University in Geneva (İsviçre)
• Universita degli Studi Roma Tre (İtalya)
• University of Cagliari (İtalya)
• Universita Degli Studi di Ferrara (İtalya)
• Universita degli Studi di Napoli Federic (İtalya)
• Universita degli Studi Internazionali di Roma (İtalya)
• Politecnico di Bari (İtalya)
• Yamaguchi University (Japonya)
• Kanagawa University (Japonya)
• University of Waterloo (Kanada)
• Almaty Management University (Kazakistan)
• Almaty University of Power Enginnering and 

Telecommunication (AUPET) (Kazakistan)
• Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University 

(Kazakistan)
• Kazakh State Women’s Teacher Training University 

(Kazakistan)
• Ahmet Yassawi International Kazakh-Turkish University 

(Kazakistan)
• The University of The Andean Area (Kolombiya)
• Universidad La Salle (Kolombiya)
• Universum University College (Kosova)
• Kaunas University of Technology (Litvanya)
• Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi (Litvanya)
• Lebanese International University (Lübnan)
• National University of Public Service (Macaristan)
• University of Szeged (Macaristan)
• Budapest Business School (Macaristan)
• Management and Science University (Malezya)
• Institudo Estudios Superriores de Tamaulipas (Meksika)
• Escula Bancaria y Comercial (Meksika)
• UPAEP (Meksika)
• Mohammad Ali Jinnah University (Pakistan)

• Beaconhouse National University (Pakistan)
• Superior University (Pakistan)
• National University of Sciences and Technology (NUST) 

(Pakistan)
• Poznan University of Technology (Polonya)
• Radom Ekonomi Akademisi (Polonya)
• Wyzsza Szkola Promocji W Warszawie (Polonya)
• National Louis Üniversitesi (Polonya)
• University o Silesia in Katowice (Polonya)
• Jagiellonski Üniversitesi (Polonya)
• Kazimierza Üniversitesi (Polonya)
• ESAD-College of Art and Design (Portekiz)
• Universidade de Coimbra (Portekiz)
• University of Bucharest (Romanya)
• Technical University of Cluj-Napoca (Romanya)
• Nicolae Titulescu University (Romanya)
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romanya)
• University Politehnica of Bucharest (Romanya)
• Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi (Romanya)
• Danubius Galati Üniversitesi (Romanya)
• Unıversitatea Titu Maiorescu (Romanya)
• Ovidius University of Constanta (Romanya)
• Matej Bel University in Banksa Bystrica (Slovenya)
• University of Maribor (Slovenya)
• Universidad Finis Terrea (Şili)
• National Taipei University (Tayvan)
• National Taipei University of Business (Tayvan)
• National Chengchi University (Tayvan)
• National Chung Hsing University (Tayvan)
• National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukrayna)
• Universidad Catolica del Uruguay (Uruguay)
• Petra University (Ürdün)
• University of Jordan (Ürdün)
• Aristotle University of Thessaloniki (Yunanistan)
• Athens University of Economy and Business (Yunanistan)
• Panteion University (Yunanistan)
• Democritus Üniversitesi Thrace (Yunanistan)
• National and Kapodistrian University of Athens (Yunanistan)
• University of Crete (Yunanistan)
• University of Macedonia (Yunanistan)
• National and Kapodistrian University of Athens (Yunanistan)
• Ionian University (Yunanistan)
• The European Public Law Organization (Yunanistan)
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Erasmus’a katılın, sınırları kaldırın
Kadir Has Üniversitesi olarak Avrupa Üniversiteleri ile AB Programları ve projeleri çerçevesinde değişim programları 
ile araştırmaları destekleyen uluslararası akademik ve kültürel işbirliğine önem veriyoruz.

Üniversitemizin 22 Avrupa ülkesinde 111 üniversite ile Erasmus+ öğrenci değişim anlaşması bulunuyor. Ayrıca 
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği projesi kapsamında AB dışı 7 ülkede 10 üniversite ile anlaşmamız var. 
Üniversitemiz 2020’de Erasmus+ Yeni Dönemi (2021-2027) için Erasmus Beyannamesi’ne hak kazandı.

Üniversitemiz, Avrupa ülkeleri ile işbirliğini Erasmus+ staj programı kapsamında da sürdürüyor. 2015 yılından beri 
5 üniversite ve sanayi işbirliği ile kurulan Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun bir üyesiyiz. Böylece öğrencilerimiz birçok 
Avrupa ülkesinde branşları ile ilgili firmalarda kısa dönem tecrübe edinme ve çalışma imkânı elde ediyor.

Erasmus+, bir dünya vatandaşı olabilmeniz açısından benzersiz bir fırsat. Farklı kültür ve ülkelerden öğrencilerle bir 
araya gelmek, vizyonunuzu her yönüyle genişletir. Bu program sayesinde hem akademik hem de kültürel olarak pek 
çok kazanım elde edersiniz. Program ile ilgili ayrıntılı detaylar, başvuru tarihleri ve şartları için Erasmus ve Değişim 
Ofisi ile irtibata geçmeyi unutmayın.
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Burslar
• ÖSYM Bursu (Tam Burslu, %50 Burslu)

• Kadir Has Bursu

• KHAS Sıralama Bursu

• Lise Başarı Bursu

• KHAS Onur Bursu

• IB - Abitur - Matura - SAT Bursu

• Yaşam Desteği / Yurt Bursu

• Spor Bursu

• Beyaz Güvercinler Burs Programı

Burslarla ilgili daha detaylı ve güncel bilgiler için lütfen https://aday.khas.edu.tr/burslar sayfamızı ziyaret edin.
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Üniversite hayatımı  
kolaylaştırmak için hangi  
birimleri tanımalıyım?
Öğrenci İşleri Direktörlüğü

Yeni öğrencilerin kayıt işlemleri; fakültelerin öğrencilerle ilgili olarak aldıkları kararların Akademik Kayıt ve Bilgi Sistemine 
(SPARKS) işlenmesi; Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde yapılan ders kaydı, ders ekleme-bırakma ve dersten 
çekilme işlemlerinin takibi; öğrenci belgesi ve transkript (not dökümü) vb. belgelerin hazırlanması; mezuniyet işlemleri; 
diploma, sertifika ve diploma eki basımı, dağıtımı gibi görevler, Öğrenci İşleri Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır.

Üniversitenin bütün fakülteleri ile bölüm ve programlarına görev alanı ile ilgili destek hizmeti verir. Öğrenci, öğrenci 
aileleri ve üniversitenin diğer birimleri arasında köprü görevi görür.

Fakülte Sekreterlikleri
Fakültelerin idari işlerini yürüten fakülte sekreterliği, vermek istediğiniz dilekçeleri (sağlık raporu gibi) sunacağınız ilk 
danışma noktasıdır. Fakülte sekreterlikleri, görmek ya da ulaşmak istediğiniz öğretim görevlileri ile ilişki kurmanıza da 
yardımcı olur.

Sorun Çözme Yöntemi

Eğitim-öğretim süresi boyunca herhangi bir konuda sorunla karşılaşırsanız, öncelikle danışmanınızla görüşmelisiniz. 
Danışmanınız ve ardından bölüm / program başkanınız ile yapacağınız görüşmelerden sonuç alamazsanız, ilgili Dekan 
ile görüşmeli veya gerekli görülen hallerde yazılı olarak ilgili Dekanlığa / Müdürlüğe başvurmalısınız.

Dekanlık düzeyinde çözümlenemeyen sorunlar için Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı yön gösterici olacaktır. 
Ayrıca Öğrenci İşleri Direktörlüğü, ilgili dekanlık / müdürlük sekretaryası, Rektör Özel Kalem Müdürü ve Genel Sekreterlik 
Ofisi her aşamada size destek olacaktır.

Öğrencilerimizin talep ve sorunlarıyla ilgili nihai karar verme organı, Üniversite Yönetim Kurulu’dur.
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Sağlık Hizmetleri
Üniversitemizin Cibali Kampüsü’nde bulunan Sağlık Birimi’nde, öğrencilerimizle akademik ve idari kadromuz için acil ve 
ayakta tedavi edici hekimlik hizmeti sunulmaktadır.

Yerleşkelerimize yakın tam teşekküllü hastanelerle temas halinde bulunulmakta olup acil haller veya gerekli görülen 
durumlarda ileri tetkik ve tedavi için ilgili hastanelere yönlendirme ve sevk yapılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM)
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri ve mensupları psikolojik danışmanlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. 

Başvuran kişilere gizlilik ilkesine bağlı kalarak, etik ilkelerin korunduğu bir çerçevede destek sağlanır ve kişilerin akademik 
ve kişisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amaçlanır.

Psikolojik Danışmanlık Merkezi online görüşme randevunu MyKHAS üzerinden alabilirsin. Yüz yüze görüşme talep etmek 
için pdm@khas.edu.tr adresiyle iletişime geçebilirsin.
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Spor Olanakları
Kadir Has Üniversitesi olarak sporun çok çeşitli branşlarında faaliyet gösteriyoruz. Üniversitemizdeki spor çalışmaları 
sizlerin eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetleriniz dışındaki fiziksel yeteneklerinizi geliştirip, beden sağlığı gelişimlerinize 
katkıda bulunmayı amaçlar.

Kampüsümüzde öğrenci, akademik ve idari personelin kullanımına yönelik fitness salonu, kapalı spor salonu ve tırmanma 
duvarı vardır.

Spor çalışmaları üniversitemizde, branşlarında uzman ve milli takım tecrübesi bulunan antrenörler tarafından üç ayrı 
alanda gerçekleştirilir: Üniversite takım çalışmaları, bireysel ve grup çalışmaları, üniversite içi ve üniversiteler arası 
organizasyonlar.

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitiminizin yanı sıra spor alanında da kendinizi geliştirmenize büyük önem veriyoruz.

Spor Bursu
Üniversite spor takımlarına kabul edilen, ferdi branşlarda Kadir Has Üniversitesi adına yarışlara katılan veya yarışlara 
katılabilecek olan öğrencilere sağlanan burstur. Spor bursunun esas hedefi, öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli 
olmak üzere kendi branşında Kadir Has Üniversitesi’ni temsil etmesidir.

Üniversitemizde Aktif Olan Spor Takımları:

•  Badminton (Erkek-Kadın)
• Basketbol (Erkek-Kadın)
• Basketbol 3x3 (Erkek-Kadın)
• Eskrim (Erkek-Kadın)
• Futbol (Erkek-Kadın)
• Futsal (Erkek)  

• Halk Dansları (Erkek-Kadın)
• Hentbol (Erkek)  
• Judo (Kadın)  
• Karate (Erkek)  
• Korfbol (Erkek-Kadın)
• Kürek (Erkek)  

• Masa Tenisi (Erkek-Kadın)
• Okçuluk (Erkek-Kadın)
• Plaj Korfbolu (Erkek-Kadın)
• Plaj Voleybolu (Erkek-Kadın)
• Salon Okçuluk (Erkek-

Kadın)

• Satranç (Erkek-Kadın)
• Squash (Erkek-Kadın)
• Tenis (Erkek-Kadın)
• Voleybol (Erkek-Kadın)
• Yelken (Erkek-Kadın)
• Yüzme (Erkek-Kadın)

İletişim:

Kampüste Yaşam Ofisi
Aslı Bebek, Yönetici
asli.bebek@khas.edu.tr

Aysel Damar, Spor Uzmanı
aysel.damar@khas.edu.trr

Tunç Kip, Spor Uzmanı
tunc.kip@khas.edu.tr

Orkun Oktay, Spor Görevlisi
orkunoktay@khas.edu.tr

Alen Narsüz, Spor Uzmanı
alen.narsuz@khas.edu.tr
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Üniversite Yönetimine  
Katılın
Öğrencilerimizin demokratik bir ortamda kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçerek iş başına getirmesi sonucu 
oluşan Öğrenci Konseyi, üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin 
alınan kararlara katılımını ve yönetimde temsilini sağlar.

Öğrenci Konseyi
• Fakülte temsilcileri ve Konsey Başkanı aracılığıyla yönetim kurulu toplantılarının öğrencilerle ilgili bölümlerine 

katılıp öğrencilerle ilgili sorunları dile getirir, görüş ve çözüm önerilerini sunar.

• Öğrenci sorunlarının çözülmesine ve öğrencileri ilgilendiren konuların iyileştirilmesine yönelik bilimsel, yaratıcı, 
yenilikçi ve araştırmacı bir anlayışla çalışarak çözüm önerileri ve projeler üretir.

• Öğrencilerin en iyi şekilde yararlanabilmeleri için üniversitemizdeki olanakların tanıtımı ve duyurusu için çalışmalar 
yapar, öğrencilerin görüşlerini belirlemek üzere anketler düzenler ve raporlar hazırlar.

• Üniversitemizin fakülte, enstitü ve lisans programlarına kayıtlı tüm öğrenciler Öğrenci Konseyi’nin doğal üyesidir 
ve bütün faaliyetlerine katılabilirler.

Kulüpler Birliği
• Öğrencilerin ders dışı zamanlarında bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla 

öğrenci kulüplerinden birer temsilcinin katılımından oluşur.

• Kulüp temsilcilerinin kendi aralarından seçtikleri 5 kişilik Yönetim Kurulu öğrenci kulüplerinin ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, yönetimlerinin denetlenmesi ve bütçe dağılımı ile ilgili söz hakkına sahiptir.

• Kulüpler Birliği Yönetim Kuruluna Üniversite Genel Sekreteri, Kampüste Yaşam Ofisi Yöneticisi ve bir akademisyenin 
katılımı ile Kulüpler Birliği Yürütme Kurulu oluşur.

• Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun kulüpler ile ilgili aktardığı önerileri dinler, değerlendirir ve karara bağlar.
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Kampüs  
Yaşamı  
Öğrenci  
Kulüpleriyle  
Bir Başkadır
Kişisel gelişiminizi tamamlamanızı, boş zamanlarınızı 
değerlendirmenizi, bilgi, beceri ve yaratıcılığınızı 
artırmanızı ve sergilemenizi çok önemsiyoruz. Bunun 
için çağdaş bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif 
ve sanatsal etkinliklere de destek veriyoruz.

Üniversitemizin bu etkinlikleri arasında, değerli bilim 
insanları, siyasetçiler, yöneticiler, iş insanları, uzmanlar 
ile paneller, konferanslar, forumlar düzenlemek; sevilen 
sanatçılarla birbirinden renkli söyleşiler, konserler, tiyatro 
oyunları, imza günleri düzenlemek; katıldığımız spor 
etkinlikleri, şenlikler, geziler, sergiler ve yarışmalar yer alıyor.

Her yıl artan sayıları ve son derece başarılı çalışmalarıyla 
Öğrenci Kulüplerimiz, öğrencilerimize ilgi alanlarında 
sorumluluk alabilme ve kendilerini geliştirerek üniversite 
sonrası için farklılaşma olanakları sunuyorlar.

İletişim:       
Kampüste Yaşam Ofisi
asli.bebek@khas.edu.tr

• Atatürkçü Gençlik Kulübü

• Bisiklet Kulübü

• Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü

• Çevre ve Sıfır Atık Kulübü

• Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü

• Latin Dansları Kulübü

• Erasmus Kulübü

• Fabrika Tasarım Kulübü

• Fotoğraf Kulübü

• Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Kulübü

• GİLT (Girişimci İnovatif Liderler Takımı)

• Görsel İletişim Tasarımı Kulübü (GRİD)

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü

• Halk Oyunları ve Halk Müziği Kulübü

• Havacılık Kulübü

• Hukuk Kulübü

• Hukuk ve Ekonomi Kulübü

• IEEE (Institute of Electrical&Electronics Engineers)

• International Student Club

• KHAS Riders

• Mimarlık Kulübü

• Model Birleşmiş Milletler Kulübü

• Mühendislik Kulübü

• Müzik Kulübü

• Okuma Kulübü (KHAS READS)

• Psikoloji Kulübü

• Radyo Kulübü

• Reklamcılık Kulübü

• Satranç Kulübü

• Sinema Kulübü

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

• Sualtı Kulübü

• Tiyatro Topluluğu

• Yelken Kulübü

• Yeni Medya Kulübü
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Yabancı Diller Yüksekokulu  
ve İngilizce Hazırlık Eğitimi 
Yabancı Diller Bölümü (YDB)
Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), Kadir Has Üniversitesi mezunlarından beklenen en az bir yabancı dilde yetkinliğin kazandırılmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak üzere kurulmuştur. 

Yüksekokula bağlı birimler, İngilizce Hazırlık Programı, Modern Diller Programı ve iLearning Merkezi’dir. Bu birimlerin ortak amacı, 
Kadir Has Üniversitesi’nin tamamen veya kısmen İngilizce eğitim veren lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, akademik ve iş 
dünyasında gereksinim duyacakları üst düzey İngilizce iletişim becerileri ve kendi seçecekleri bir yabancı dilde gündelik hayatta 
iletişim kurabilecek düzeyde dil becerileri kazandırmaktır. YDYO bu birimlerin faaliyetlerinin birbirlerini destekleyecek nitelikte ve 
üniversitenin genel eğitim felsefesiyle uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması, planlanması ve uygulanmasından sorumludur.
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İngilizce Hazırlık Programı (İHP)
Üniversitemizin öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran her öğrencimiz, muafiyet 
koşullarını taşımıyorsa, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı’na (KHAS-STYS) alınır.

İki aşamalı olarak yapılan bu sınavın 1. aşaması öğrencilerin İngilizce dil düzeylerinin belirlendiği bir sınavdır ve 2. aşama için baraj 
niteliğindedir. 1. aşama sınav sonuçlarına göre, barajı geçemeyen öğrenciler doğrudan İHP Track 1 ve Track 2 sınıflarına yerleştirilirler.  
1. aşamada İngilizce düzeyleri orta ve üzeri olduğu belirlenen öğrencilerimiz 2. aşama olan Yeterlilik Sınavı’na girerler.  Bu aşamada 
60 ve üzeri puan alan öğrencilerimiz fakültelerinin 1. sınıf eğitimlerine başlar. 60 altında puan alan öğrencilerimiz ise, 1. aşama 
sonuçlarına göre İHP Track 3 ve Track 4 sınıflarına yerleştirilir.

Uluslararası dil sınavlarından bazıları İHP’den muafiyet için kabul edilir. Bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar 
aşağıdaki gibidir.

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik

78 C C 60 (her bölümden en az 59)

2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli

Modern Diller Programı (MDP)

Günümüzde İngilizce dışında başka dillerde de iletişim kurmak, akademik ve iş hayatınıza katkı sağlaması yanında, 
kültürlerarası etkileşiminizin de olumlu olması açısından çok önemlidir. Bunun bilincinde olan bir eğitim kurumu olarak 
MDP, size Ermenice, Rusça, Arapça, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi yabancı dil dersleri ile günlük 
hayatta iletişim kurabilecek düzeyde dil öğrenim fırsatı sunar. Açılan bu derslerden birini üniversite çalışmalarınız 
süresinde seçmeli olarak alabilirsiniz.

iLearning Merkezi

iLearning Merkezi’nin amacı üniversitemizin tüm mensuplarının yazılı ve sözel iletişim yeteneklerini geliştirmelerine 
yardımcı olmaktır. Merkezimizde İngilizce öğreniminizdeki bireysel istekleriniz ve ihtiyaçlarınız belirlenerek, bu ihtiyaçlara 
ve bireysel öğrenim eğilimlerine uygun çalışma ve yönlendirmeler gerçekleştirilir.

Temel önceliklerimiz arasında bireysel ve bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve aynı 
zamanda da üniversitemizdeki İngilizce derslerini desteklemek ve güçlendirmek vardır. Öğrencilerimizin dil becerilerini 
ilerletirken bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için bireyin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, 
bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları hazırlamak, materyal ve geribildirim sağlamak, öğrencilerimizin gelişimini 
takip etmek ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak üzere tasarlanmış ders 
programları mevcuttur.

Ayrıca iLearning Merkezi İngilizce dil yeterliklerini geliştirmekte zorlanan öğrencilerimize zorlandıkları konu ve becerilerde 
kendilerini geliştirme fırsatını sağlayacak ek ders ve atölye çalışmalarına katılma imkanı da sunar. Bu dersler kısa konu 
anlatımlarının yanı sıra pekiştirici çalışmalar, ders materyalleri, pratik/uygulama yapma olanakları sunan alıştırmalardan 
oluşur. Dersler öğrencilerimize öğrenimlerine yön vermelerini sağlayacak geri bildirimleri alma fırsatları sunarken 
belirlenen problem alanlarında çözümler geliştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlar.

Dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize ders dışında rahat bir ortamda İngilizcelerini kullanma, 
geliştirme ve uygulamaları için etkinlikler ve olanaklar sağlamaktadır. İngilizce öğreniminde yararlı olabileceğini 
düşündüğümüz online dil öğrenim uygulamaları ve materyalleri hakkında bilgi vermek, online kaynakların kullanımlarını 
teşvik etmek ve gerektiği yerde amaca yönelik uygun materyalleri kendimiz de üreterek öğrencilerimize maksimum 
fayda sağlamak, hedeflerimiz arasındadır.

iLearning Merkezi ayrıca üniversitemizin mezunlarına ve öğrencilerine lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinde, yurtdışı 
staj ve iş başvuruları gibi konularda da yardımcı olmaktadır.
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Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Akademisi (YBEA), on yılı aşkın zamandır hem iş yaşamına yeni katılacaklara 
hem de her yaş grubundan kariyerinin farklı noktalarındaki bireylere kariyer ve kişisel gelişimlerine yararlı programlar 
sunar. Değişen dünya koşullarında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlayan bir akademi olarak, toplumsal 
ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiği eğitim programları ile sektörlere nitelikli işgücü kazandırmayı hedefler.

Eğitimlerinde Kadir Has Üniversitesi’nin deneyimli akademisyenleri ve eğitim alanının en önemli temsilcileriyle 
programlar oluşturup, kişisel ve kurumsal eğitim ihtiyaçlarına çağdaş ve güncel çözümler sunar.

Girişimci bir ruhun, hayırsever bir eğitim âşığı Kadir Has’ın rüyası olan üniversitemizin kendine has bu özelliklerini 
koruyarak, bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ışık tutmayı amaçlıyoruz.

Eğitimlerimizde tüm öğrencilerimize %50 indirim uyguluyoruz. 

Eğitim programlarımızla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için https://ybea.khas.edu.tr/ web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz.

İletişim:
Yaşam Boyu Eğitim Akademisi
nazli.oztoksoy@khas.edu.tr
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Endüstriyel İlişkiler ve 
Teknoloji Transfer Ofisi
2014 yılında TÜBİTAK desteğiyle kurulan Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi, Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge 
Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teknoloji Transfer Ofisleri, dünyada ve Türkiye’de 2000’li yılların başından bu yana aktif olan, temel fonksiyonları 
Üniversite-Sektör İşbirliği, Proje Geliştirme, Fikri Mülkiyet Hakları – Patent ve Ticarileştirme, Girişimcilik ve Tanıtım 
Faaliyetleri olan yapılardır. Temelde, akademiyle sektör ve kamu arasında sinerjik işbirliklerini ve araştırma-geliştirme 
çıktısının maksimize edilmesini hedeflemektedirler.

Kurucusu Kadir Has’ın “Vatan borcu ödüyorum” felsefesi doğrultusunda ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda 
bulunma misyonunu takip eden Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin öncelikli hedefi; üniversite, sektör ve 
kamu arasında işbirliğini güçlendirici bir köprü görevi görmesi, üniversitenin öğrenci, akademisyen ve mezunlardan oluşan 
ekosistemin teknoloji ve bilimi kullanarak kendisinin ve sektörün ihtiyaçlarını yenilikçi yollar ile anlaması, çözmesi ve 
yarattığı katma değeri girişimcilik kasını geliştirerek daha sonra kendi işinde ve sektörde tekrarlayabilmesini sağlamaktır.

Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin girişimcilik ve yenilikçilik anlayışı, 5 temel disiplini bir araya 
getirmek üzerine kurulmuştur:

• en ileri teknoloji,
• en yaratıcı tasarım,
• en kârlı iş,
• en etkin iletişim,
• en titiz hukuksal çerçeve. 

Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri
• Girişimcilik ve yenilikçiliğin temelleri
• İş ve ticarette girişimcilik ve yenilikçilik
• Girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji
• Yenilikçi girişimcilikte yaratıcılık ve tasarım
• Girişimcilik ve iletişim

• Hukuksal açıdan girişimcilik ve yenilikçilik
• Dijital girişimcilik
• Girişimcilik etkinlikleri
• Kurumiçi girişimcilik

Sektörel İşbirlikleri ve Fon Destekleri
Üniversite ve sektör arasında köprü görevi görülmesi, ortak yürütülecek Ar-Ge projelerinin çoğaltılması ve 

kolaylaştırılması yönünde destek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası fonlara dair bilgilendirme, başvuru aşamasında 

sağlanacak destekler.

Fikir ve Buluşların Korunması 

Yeni fikir ve buluşların patent altına alınarak korunması için gerekli araştırma ve başvuruların yürütülmesi, fikri mülkiyet 
haklarının korunması. Güvenceye alınan fikri mülkiyet haklarının lisanslanarak ticarileştirilmesi yönünde destek.

İletişim:
Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi
didem.turkoz@khas.edu.tr
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Kariyer Ofisi
Kadir Has Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine, mezunlarına ve birimlerine aktif olarak hizmet veren Kariyer Ofisi’nin 
hedefi, 21. yüzyılda hızla değişen yetkinliklere ve gereksinimlere cevap oluşturacak nitelikli insan kaynağını en 
donanımlı şekilde iş dünyası ve akademik camianın hizmetine sunmak; bu bağlamda da sektör ve üniversite işbirliğini 
en üst seviyeye çıkartarak öğrenci ve mezunlarımıza geniş bir istihdam alanı yaratıp kurumsal ve akademik hayatlarına 
hızlı ve hazır olarak başlamalarını sağlamaktır.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye’de ilk defa uygulanan Yeni Eğitim Modeli ile geleneksel eğitim modellerini aşarak, 
tamamen özgün, zamanın ve genç neslin ruhuna uygun, geleceğin dünyasına şekil ve yön verecek, sorgulayan, doğayı 
ve insanlığı anlamayı hedef edinmiş, tüm sektörlere yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları 
yetiştirmeyi, dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikli mezunlar vermeyi amaçlar.

Evrensel değer ve yetkinliklerle donanmış, disiplinli ve projeye dayalı yaklaşımlarla çözüm getirebilen öğrenci ve 
mezunlarımız ile işverenler arasında bir köprü kurarak uygun pozisyonun doğru yeteneklere ulaşmasını sağlamaktayız. 
Hedeflerimiz ve çalışma alanlarımızı Staj Desteği, Eğitim ve Seminerler, Kariyer Danışmanlığı olarak üç ana başlık 
altında toplayabiliriz.

Staj ve İş Desteği

Staj Desteği

Birçok farklı sektörden firma ile işbirliğimiz ve staj anlaşmalarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu firmalara web 
sitemiz üzerinden başvurabilmekte ve tüm staj süreci de yine web sitemizden yönetilmektedir.

 Üniversitemiz, öğrencilerimizin Zorunlu ve Gönüllü staj kapsamında yapacakları stajların sigorta giderlerini karşılayarak 
işverenin yükünü azaltmaktadır.

İş Desteği

İşbirliği yaptığımız firmaların tam zamanlı iş ilanları öğrenci ve mezunlarımıza duyurulmakta, bununla birlikte öğrenci 
ve mezunlarımız web sitemize üye firmalara doğrudan başvuru yapabilmektedir. 

Şirketlere Yönelik Hizmetler

Şirketlerin stajyer, tam zamanlı ve yarı zamanlı eleman seçme ve yerleştirme süreçlerine destek olmak amacı ile 
bilgilendirme, CV tarama ve aday yönlendirme ile tanıtım organizasyonları olmak üzere, başlıca üç alanda ücretsiz 
hizmet veriyoruz. 

Bilgilendirme hizmetlerimiz şirketlerin staj, tam zamanlı ve yarı zamanlı eleman arayışlarının web sitemizde, öğrenci 
portallarımızda, sosyal medya hesaplarımızda yayımlanmasını ve üniversite panolarına afiş asılarak duyurulmasını 
kapsıyor. Buna ek olarak şirket kriterleri dikkate alınarak mevcut öğrenci ve mezun aday veri bankamıza e-posta yolu 
ile de ilan gönderiyoruz. 

CV Tarama ve Yönlendirme hizmetlerimiz yayınlanmış olan başvurulara gelen özgeçmişlerin şirket tarafından 
belirlenmiş somut kriterler (fakülte, bölüm, yaş, cinsiyet, deneyim süresi vs.) dikkate alınarak taranması ve uygun 
adayların CV’lerinin ilgili şirketlere yönlendirilmesini içeriyor. 

Üniversitemizde düzenlenen eğitim, seminer, şirket tanıtımı ve Kariyer Günleri gibi organizasyonlar ile şirketlerin 
öğrenci ve mezunlarla bir araya gelmeleri, kendilerini ve açık pozisyonlarını tanıtarak ilk elden başvuru toplamaları 
sağlanıyor. Şirketler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, ön görüşmeler ve/veya uygun aday mülakatları, 
üniversitemizin kampüsünde yapılıyor. 

Eğitim ve Seminerler
Tanıtım Organizasyonları kapsamında düzenlenen başlıca etkinlikler, Kariyer Gelişim Günleri, İş Hayatına Giriş 
Seminerleri ve şirket ziyaretleridir.
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Kariyer Gelişim Günleri

Her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri’nde bilişim ve telekomünikasyondan finansa, 
enerjiden danışmanlığa, farklı sektörlerde hizmet veren, Türkiye’de ve dünyada lider firmalar kampüsümüze davet 
edilerek veya online platformlarda öğrencilerimizle buluşturuluyor. Öğrencilerin hangi sektörde, hangi pozisyonda 
ve hangi şekilde ilerleyeceklerine dair ipuçları elde etmeleri sağlanıyor. Bu sayede şirketler de kurumsal yapılarını, iş 
alanlarını ve işe alım kriterlerini öğrencilerle paylaşarak uygun adaylara ulaşma fırsatını yakalıyor. 

İş Hayatında Giriş Seminerleri

Öğrencilerimizin kariyer planlarını yaparken profesyonel hayatın içinden deneyimli yöneticilerin sektörel ve mesleki 
alanlarda bilgi ve deneyimlerinden faydalanmalarını ve bu kişileri yakından tanıyarak farklı kurum kültürleri hakkında 
bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla düzenli olarak organize edilen İş Hayatına Giriş Seminerleri yoğun ilgi görüyor. 

Kariyer Gelişim Eğitimleri

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları, kariyer tercihlerini bilinçli bir şekilde yaparak etkin iş arama 
yöntemleri edinmeleri ve iş hayatına adım attıktan sonra başarılı olabilmeleri için, stres yönetiminden CV yazma 
tekniklerine, imaj yönetiminden zaman yönetimine kadar birçok farklı konuda eğitimler düzenliyoruz.

Şirket Ziyaretleri

Şirketlerin öğrencilerimiz ve mezunlarımızla kampüs içinde buluşmalarına ek olarak, düzenlediğimiz şirket ziyaretleriyle 
yapılan işin yerinde görülmesi, kurum iklimi ve kurumsal çalışma kültürünün daha iyi anlaşılması sağlanırken aynı 
zamanda şirketlerin kendilerini tanıtması ve kurum kültürlerine uyum gösterebilecek öğrencilerden başvuru alma 
imkanı yakalamasına olanak sunuluyor.

Kariyer Danışmanlığı

Akademik ve Profesyonel Kariyer Danışmanlığı

Öğrencilerimize akademik ve kariyer odaklı profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle iş başvuru sürecinde 
olan öğrenci ve mezunlarımıza CV ve niyet mektubu yazma ile mülakatta başarı konularında danışmanlık veriyoruz.

Mentor-Mentee Programı

Üniversitemizde ilk defa 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde gerçekleştirilen bu program ile öğrencilerimizin 
kariyer yolculuklarında profesyonel bir destekle gelişmelerini ve kendilerine en uygun seçenekleri tercih etmelerini 
amaçlıyoruz.

Programda meslek hayatında beş yılını doldurmuş mezunlarımız “mentor” ve 3. sınıfa geçmiş öğrencilerimiz de 
“mentee” eğitimleri alarak bölümlerine göre bir eşleştirme ile buluşuyorlar. Mentor’un bilgeliğinden mentee’nin 
gelişimi için faydalanmayı hedefliyoruz.

Kariyer Ofisi olarak eğitim ve denetimlerin yapılacağı Mentor-Mentee Programı’nda, mezunlarımız deneyimlerini, 
çalıştıkları sektörleri, kendi kariyer adımlarını ve iş hayatıyla ilgili önemli ipuçlarını öğrencilerimizle paylaşma fırsatını 
yakalıyorlar.

Sitemizi Ziyaret Edin
Kariyer Ofisimizin https://kariyer.khas.edu.tr adresini düzenli olarak ziyaret ederek güncel staj seçeneklerini ve yarı / 
tam zamanlı iş ilanlarını takip edebilir, kariyer hedefinize uygun ilanlara anında başvurabilirsiniz. Zorunlu veya gönüllü, 
tüm staj süreçlerinizi de yine web sitemizden takip edebilirsiniz.

Web sitemize en kısa sürede KHAS Wi-Fi kullanıcı adı ve parolanızla giriş yaparak hesabınızı ve CV’nizi oluşturmanızı 
öneriyoruz.
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Yaratıcı Endüstriler Platformu
Yaratıcı Endüstriler Platformu, Kadir Has Üniversitesi’nin tüm öğrencilerinin geliştirdikleri yaratıcı iş, tasarım ve sanat 
fikirlerine, yaratıcı üretim projelerine destek sağlamaktadır. YEP, hangi bölüm ya da sınıfta olursa olsun öğrencilerimizin 
yenilikçi fikirlerinden proje geliştirilmesini desteklemekte, ihtiyaç duyulan iç ya da dış kaynağı bulmanın yanı sıra proje 
için gerekli malzeme ve ekipmanı sağlamakta ve bu süreçte her proje grubu ile bire bir çalışmaktadır.

Yenilikçi-yaratıcı fikirlere dayalı bağımsız öğrenci projeleri destekleme programları:
InIDEA (Innovative Ideas) Programı ile öğrencilerimizin sanat, sosyal bilimler, girişimcilik, tasarım, teknoloji alanlarında 

geliştirdikleri yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin projelendirilerek, bu projelerin hayata geçirilmesi desteklenmektedir.

Konusu belirlenerek öğrencilerin başvurusuna sunulan projeleri destekleme 
programları:

LooKHAS Programı ile öğrencilerimizin yeni nesil mecraları tanımaları, temel prodüksiyon becerileri ile bu mecralara 

uygun içerikleri üretmeleri desteklenmektedir. Bunun ilk çıktısı olarak da “Kadir Has’ı en iyi KHASlılar anlatır” 

fikriyle, okulumuzun bölümlerinin öğrencilerin gözünden anlatıldığı tanıtım filmleri çekilmiş ve iletişim mecralarında 

yayınlanmıştır.

Öğrencilerin girişimcilik yönünü geliştirmeye yönelik projeleri destekleme programları:

Start-UP CUP Programı ile günümüzün en önemli ve yenilikçi iş modellerinin başında gelen start-up kültürünü 

öğrencilerimizin deneyimlemesi için hali hazırda faaliyet gösteren bir start-up ile ortak atölyeler düzenlenmektedir. 

Bu atölyelerle öğrencilerimiz hem girişimcilik kültürünü tanımakta hem de bir start-up için çalışmanın ne demek 

olduğunu deneyimlemektedir. Program sonunda öğrencilerimiz bu start-up’ta tam zamanlı ve stajyer olarak çalışma 

imkanı bulmaktadır.

Özel sektörle ortak yürütülen gerçek iş projeleri:

AKG-KHAS Projesi ile Yaratıcı Endüstriler Platformu ve Anadolu Kültürel Girişimcilik AŞ ile ortaklaşa yürütülen 

projede Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri geçmişten aldıkları ilhamla müze ve ören 

yerlerindeki mağazalar için antik objeleri ve oyunları yeniden tasarlamaktadırlar. 

Belirli alanlarda öğrenciler tarafından yönetilen ortak çalışma ekosistemleri 
(hub’lar):

Oyun-HUB, MyLAB’in bitişiğinde, oyun sektörüne meraklı bu alanda kendilerini geliştirmek isteyen öğrenciler için 

Unity ile oyun geliştirme eğitimleri düzenlenmektedir. Bu alanda hiç bilgisi olmayan öğrenciler için temel seviyeden 

başlamak üzere eğitimler verilmektedir. KHASlılar bu eğitimlerle, dijital oyun dünyasında bilgilendirici bir o kadar da 

keyifli bir yolculuğa çıkmaktadır.

Otonom-HUB otonom araçlarla ilgilenen öğrencilerin birbirleri ile tanıştıkları ve projeler geliştirdikleri bir yapı olarak 

tasarlanmıştır. Bu hub içerisinde öğrencilerin otonom araçlar yaparken ihtiyaç duyacakları teknik donanım olacaktır. 

App-HUB Uygulama geliştirme fikri olan öğrencilerin bir araya geleceği bir hub kurulmaktadır. Bu hub, öğrencilerin 

dijital fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlayacaktır.

İletişim:
Yaratıcı Endüstriler Platformu 

sezgi.kaynak@khas.edu.tr

melisa.artan@khas.edu.tr
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Mezunlarla İlişkiler Ofisi
Mezunlarla İlişkiler Ofisi, mezunlarımıza Kadir Has Üniversitesi kültürünün temel değerlerini ve KHAS’lı olma ruhunu 
yaşatmayı amaçlar. Mezunlarımızın birbirleriyle, mevcut öğrencilerle ve üniversiteyle olan bağlarını güçlendirmek, 
aidiyet duygularını canlı tutmak, dayanışmayı artırmak ve iletişimini geliştirmek için çalışır.

 
Üniversitemiz etkinlik ve organizasyon haberlerini mezunlarımıza ulaştırarak, mezunlarımızın üniversitedeki güncel 
gelişmelerden haberdar olmalarını sağlar. Bu bilgilerin en doğru şekilde mezunlarımıza ulaşmasını sağlamak için 
düzenli olarak bilgi güncelleme çalışmaları yapar, mezunlarımıza ilişkin veri tabanını güncel tutar.

Mezunlarımızın görüş ve önerilerine çok önem verir ve memnuniyet odaklı çalışır. Bu kapsamda mezunlarımızın 
memnuniyetini, istihdam oranlarını ölçmek ve değerlendirmek üzere mezun anket çalışmaları yapar ve gerekli görülen 
iyileştirmelerin yapılmasını değerlendirmek üzere üst yönetiminin bilgilerine sunar.

Mezunlarla İlişkiler Ofisi, yıl boyunca düzenlediği etkinlikler ile öğrenci ve mezunlarımızı bir araya getirmenin yanı 
sıra, mezunlarımızın her zaman istedikleri zaman uğrayabilecekleri, profesyonel yaşamları ile ilgili her türlü konuda 
danışarak destek alabilecekleri bir birim olarak hizmet verir.

Mezunlarımıza Yönelik Etkinlikler
Mezunlarla İlişkiler Ofisi, her yıl mezunlarımızın bir araya geldiği Mezunlar Buluşması etkinliklerimizin yanı sıra, 
düzenli olarak devam eden Rektör-Mezun Buluşmaları, Dekan-Mezun Buluşmaları, seminerler, söyleşiler ve farklı 
organizasyonlara ev sahipliği yapar. İş hayatında başarılı mezunlarımız ile öğrencilerimizi, “Mezun Kampüste” 
seminerlerinde bir araya getirerek, mezunlarımızın iş hayatına dair tecrübe ve tavsiyelerini öğrencilerimize aktardığı 
sıcak bir sohbet ortamı yaratır.

Mezunlarımızın desteğini alarak üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak için HASMED 
Mezunlar Derneği ile birçok farklı konuda işbirliği içerisinde çalışır.

İletişim:
Sibel U. Kuseyrioğlu
kuseyrioglu@khas.edu.tr
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Etkinlik Ofisi
Üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılar, mezuniyet törenleri, (dijital 
platformlardakiler de dahil olmak üzere) etkinlikler ve festivallerin organizasyonu-planlaması ve öğrenci kulüpleri 
tarafından düzenlenen etkinlikler, Etkinlik Ofisimiz tarafından yürütülür.

Her sene ayrı heyecan ve umutlarla yeni öğrencilerimizi üniversitemizde yapılan etkinliklerde görmek, birlikte çalışıp 
başarabilmek en büyük mutluluğumuzdur.

İletişim:
Binnaz Karalı
bkarali@khas.edu.tr
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Rezan Has Müzesi 
Rezan Has Müzesi, 2003 Europa Nostra Ödülü’ne layık görülen üniversitemizin tarihi binasının alt 
katında yer alan Osmanlı yapı kalıntısı ve Bizans sarnıcı ile hayat bulmuş bir müze mekandır. 2007 
yılında ziyarete açılan Rezan Has Müzesi, Neolitik Dönem’den Selçuklu Dönemi’ne kadar geniş bir 
zaman dilimini kapsayan arkeolojik eserleri koleksiyonunda bulundurmaktadır. Ayrıca, üniversitenin ana 
binasına dönüştürülen Cibali Tütün Fabrikası’na ait tarihi belge ve objeler de müzede yer almaktadır.

Arkeolojik eserler, Osmanlı yapı kalıntısı ve Bizans sarnıcının bulunduğu müze katında sergilenirken; 
müzenin diğer bir bölümünü oluşturan sergi salonu katında ise özgün ve tematik sergiler 
düzenlenmektedir.

Müze katında ziyaretçileri karşılayan Geç Osmanlı yapı kalıntısı 17. yüzyıla aittir. Şehrin su ihtiyacına 
yönelik olarak Bizans Dönemi’nde inşa edilen Seferikos Sarnıcı ise MS 11. yüzyıla tarihlenmektedir. 

Müzemizi haftanın her günü 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Rezan Has Müzesi İletişim Bilgileri: www.rhm.org.tr – info@rhm.org.tr Kadir Has Cad. 34083 Cibali – İstanbul

Fotoğraf: Murat GERMEN
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2021-2022  
Lisans Programları 
Akademik Takvimi
GÜZ YARIYILI: 20 Eylül-24 Aralık 2021

Ders Seçme ve Onay Dönemi 14-18 Eylül 2021

Derslerin Başlaması 20 Eylül 2021

Ders Ekle/Bırak Dönemi 23-30 Eylül 2021

Derslerin Sona Ermesi 24 Aralık 2021

Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları 29 Aralık 2021-13 Ocak 2022

BAHAR YARIYILI: 31 Ocak-13 Mayıs 2022

Ders Seçme ve Onay Dönemi 25-29 Ocak 2022

Derslerin Başlaması 31 Ocak 2022

Ders Ekle/Bırak Dönemi 3-10 Şubat 2022

Derslerin Sona Ermesi 13 Mayıs 2022

Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları 20 Mayıs-3 Haziran 2022

YAZ ÖĞRETİMİ: 13 Haziran-30 Temmuz 2022

Ders Talep-Kayıt 9-10 Haziran 2022

Derslerin Başlaması 13 Haziran 2022

Ders Ekleme Dönemi 15-17 Haziran 2022

Derslerin Sona Ermesi 30 Temmuz 2022

Yaz Öğretimi Yarıyıl Sonu Sınavları 3-6 Ağustos 2022

Tarihler yıl içinde değişkenlik gösterebilir. Öğrencilerimiz akademik takvimdeki değişiklikleri  
www.khas.edu.tr adresinden takip edebilirler.
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2021-2022  
Hazırlık Programı  
Akademik Takvimi
GÜZ YARIYILI:  20 Eylül 2021-18 Ocak 2022

Derslerin Başlaması 20 Eylül 2021

Final Sınavı (Yazı Bölümü) 5 Ocak 2022

Derslerin Sona Ermesi 11 Ocak 2022

Final Sınavı (Diğer Bölümler) 12-14 Ocak 2022

BAHAR YARIYILI: 31 Ocak-3 Haziran 2022

Derslerin Başlaması 31 Ocak 2022

Bahar Tatili 2-6 Mayıs 2022

Final Sınavı (Yazı Bölümü) 17 Mayıs 2022

Derslerin Sona Ermesi 26 Mayıs 2022

Final Sınavı (Diğer Bölümler) 27-31 Mayıs 2022

EK BAHAR DÖNEMİ: 15 Haziran-26 Ağustos 2022

Derslerin Başlaması 15 Haziran 2022

Final Sınavı (Yazı Bölümü) 12 Ağustos 2022

Final Sınavı (Diğer Bölümler) 19-23 Ağustos 2022

Final Sonuçlarının Açıklanması  26 Ağustos 2022

Tarihler yıl içinde değişkenlik gösterebilir. Öğrencilerimiz akademik takvimdeki değişiklikleri  
www.khas.edu.tr adresinden takip edebilirler.

44



Bilgi ve İletişim
Türkiye’nin en önemli araştırma üniversitelerinden biri olmayı hedefleyen Kadir Has Üniversitesi’nde, kendine has Yeni 
Eğitim Modeli ile öğrencilere Türkiye’de tek ve dünyada örnek bir eğitim modeli sunulmaktadır. Geleneksel eğitim 
modellerini aşan, klasik anlamda sınav sisteminin değil özgün bir ölçme değerlendirme sisteminin olduğu Yeni Eğitim 
Modeli kapsamında hem sektöre hem de akademiye yönelik yetkin profesyoneller, araştırmacılar ve bilim insanları, 
dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte mezunlar yetiştirilmektedir.

Yeni Eğitim Modeli’nin ilk basamağı olan Çekirdek Program (Ortak Dersler Bölümü), üniversitemizin farklı bölümlerine, 
farklı donanımlarla gelen tüm öğrencileri eğitimlerinin ilk yılında ortak bir akademik müfredatla bir araya getirmek 
üzere tasarlanmıştır. Beşerî bilimler, doğa bilimleri, sanat ve sosyal bilimlerden çeşitli problem ve araştırma alanlarına 
odaklanan derslerimizde, geleneksel ders verme ve değerlendirme yöntemlerini bırakarak, öğrencilerimizin topluma, 
dünyaya ve insanlığın durumuna dair farklı meselelere yönelik ilgi ve meraklarını bireysel ve ortak çalışmaya dayalı 
projelerle geliştirmeleri amaçlanmaktadır. İkinci basamak olan Proje Tabanlı Eğitim’de öğrenciler ezberleyerek değil, 
deneyimleyerek öğrenme şansını yakalar.

Öğretim üyelerimiz, birinci sınıftan itibaren öğrencileri, kendi araştırma projelerinde yer almaları konusunda teşvik 
eder. Öğrenciler, çift anadal ve yandal imkânları ile aynı anda birden çok alanda uzmanlaşma şansını yakalayabilir.

Haliç kıyısında yer alan kampüsümüze İstanbul’un her noktasından kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Tekel’in tütün 
deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılan Tekel Cibali Tesisi binası, aslına uygun biçimde onarılarak üniversitemizin 
kampüsüne dönüştürülmüştür. İstanbul’un tarihi açıdan oldukça önemli bir bölgesinde, etkileyici ve geçmişten 
izler taşıyan, Avrupa mimarlık ödülü Europa Nostra Ödülü’nü almış olan bu kampüste bugün rektörlük, fakülteler, 
enstitüler ve araştırma merkezleri hizmet vermektedir. Kapalı kullanım alanı 50 bin metrekareye ulaşan kampüste 
derslikler, laboratuvarlar, bilgi merkezi (kütüphane), tiyatro, konferans ve sinema salonları ile birlikte, spor tesisleri, 
restoran, kafeteryalar ve dans stüdyosu bulunur.

KADİR HAS KAMPÜSÜ

Cibali Mahallesi, Kadir Has Caddesi  
34083 Fatih – İstanbul 
Tel:+90 212 533 65 32   
Faks:+90 212 631 91 50

danisma@khas.edu.tr
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1) A Blok

• Rektörlük
• Genel Sekreterlik
• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
• Bilgi Merkezi (Kütüphane)
• Galata Salonu
• Kampüste Yaşam Ofisi
• Erasmus ve Değişim Ofisi 
• İnsan Kaynakları
• Kariyer Ofisi
• Mali İşler
• Öğrenci İşleri
• Uluslararası Ofis

2) A Blok Arka Bahçe

3) B Blok

• İletişim Fakültesi
• Bilgisayar Laboratuvarı
• BT Help Desk
• Cibali Salonu
• Etkinlik Ofisi
• Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
• Muz Bahçesi
• Yaşam Boyu Eğitim Akademisi

4) C Blok

• Sanat ve Tasarım Fakültesi
• Rezan Has Müzesi
• Fener Salonu 
• KHAS 34-14
• Sahne KHAS

5) C Blok Amfi Bahçe

6) D Blok

• Hukuk Fakültesi
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
• Büyük Salon (Konferans Salonu)
• Sağlık Birimi
• Sinema A
• Sinema B

7) E Blok

8) Araştırma Merkezleri

9) Yabancı Diller Yüksekokulu (Hazırlık Programı)

10) Spor Salonu

Kampüs 
Yerleşim 

Planı
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KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Cibali Mahallesi, Kadir Has Caddesi 34083 Fatih – İstanbul

Tel:+90 212 533 65 32  Faks:+90 212 631 91 50
www.khas.edu.tr
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