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Akademik kadrosu, imkanlar›, uluslararas› bağlant›lar› ve sürekli gelişim anlay›ş›yla Türkiye’nin önde 
gelen üniversitelerinden biriyiz. As›l zenginliğimiz ise öğrenmeye aç›k, sürekli çal›şan, araşt›ran, kendini 
geliştiren ve geleceği birlikte tasarlayacağ›m›z öğrencilerimiz.

‹stanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi olma hedefiyle yola ç›kan Üniversitemizin eğitim-öğretim 
anlay›ş›, alan›nda mükemmel bilgi ve beceriyle donanm›ş, kendine güvenen, en az bir yabanc› dil bilen, 
sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri takip eden değil öngören ve şekillendiren mezunlar yetiştirmektir. 
Sürekli dönüşen ve daima iyiyi arayan bir üniversite olarak, öğrencilerimizin de çağdaş, yenilikçi, dinamik 
ve en önemlisi de sorgulayan ve düşünen bireyler olmalar›n› arzuluyoruz.

Kadir Has Üniversitesi, uluslararas› düzeyde kaliteli araşt›rmalar›n yap›ld›ğ› sayg›n bir bilim merkezi 
olmas›n›n yan› s›ra, düşünce, kültür, sanat ve spor dünyas›na da önemli katk›lar yapan, kent içinde, 
bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine destek veren bir üretim ve çekim merkezidir. 
Kampüsünde sürekli yer verdiği konserler, sergiler, spor etkinlikleri, öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk 
projeleri ve yaşam boyu eğitim olanaklar› ile Üniversitemiz, mensuplar›na ve kentsel kat›l›mc›lar›na 
çok çeşitli seçenekler sunan “keyifli” bir üniversitedir. Sizleri bu keyfi paylaşmaya, birlikte öğrenmeye, 
geleceğe ad›m ad›m yaklaşmak için birlikte hareket etmeye “Hoş geldiniz” diyorum.

Kendini geliştirmek isteyen herkese kap›m›z aç›k. Hep birlikte daha iyiye doğru yapacağ›m›z yolculukta, 
tüm paydaşlar›m›za sayg› ve sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mustafa Ayd›n

Rektör



4



KAD‹R HAS
Üniversitemizin kurucusu, ilk mütevelli heyeti 
başkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği önde 
gelen hayırsever iş adamlarından 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 
eşiyle kurduğu Kadir Has Vakfı (HASVAK) ile başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere, ülke kalkınmasına 
yönelik çok önemli hayır işlerini gerçekleştirdi. 
Vasiyeti 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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Bilgi Yönetim Sistemi 
(BYS)
İnternet üzerinden öğrenci kayıtlarının yapıldığı ve tüm öğrenci bilgilerinin arşivlendiği öğrenci işleri 
programıdır.

Bu programın tam işleyişini öğrenmek için tüm öğrencilerimiz uyum günleri kapsamındaki tanıtım 
programlarına mutlaka katılmalıdır.

BYS sisteminde yapılan tüm duyurular ile öğrencilerin üniversitece verilen e-posta adreslerine gönderilen 
tüm mesajlar öğrencilerin resmi adreslerine yapılmış bildirim olarak kabul edilir. Öğrenciler düzenli olarak 
BYS duyurularını kontrol etmekle yükümlüdürler; farklı durumlarda yaşanacak sorunlarda Kadir Has 
Üniversitesi sorumluluk kabul etmemektedir.

https://bys.khas.edu.tr

Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’nden, Öğrenci İşleri’nden kendisi için oluşturulan şifre ile yararlanabilir. 
Sisteme giren öğrenci aşağıdaki işlemleri yapabilir:

1) Derslerini seçerek ders kaydını yapar ve danışmanına gönderir

2) Danışman onaylarını görür

3) Haftalık ders programı oluşur

4) Sınav notlarını öğrenir

5) Üniversite tarafından öğrencilere yapılan duyuruları takip edebilir. 
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BYS ve Blackboard sisteminin etkin kullanılabilmesi için öğrencilerin kayıt sırasında kendilerine verilen 
khas.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini aktif tutmaları önemlidir.



Blackboard Nedir?
Blackboard, eğitimcilerin ders materyellerini elektronik olarak sunmalarına, öğrencileri ile iletişim kurmalarına 
ve elektronik ortamda ders faaliyetleri yaratmalarına olanak sağlayan bir öğretim yönetim sistemidir. Sistem, 
tamamen uzaktan eğitim çerçevesinde verilen dersleri destekleyebileceği gibi, geleneksel kampüs ortamında 
verilen derslerin de elektronik içerik ve faaliyetlerle zenginleştirilmesine olanak tanır. 

Blackboard, kullanıcıların internet erişimine ve web tarayıcısına sahip oldukları herhangi bir bilgisayardan, 
kendilerine özel kullanıcı adı ve parola ile dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar ders içeriklerine ulaşmalarını 
sağlar. Şifreli bir sistem olduğundan kullanıcılar sadece kayıtlı oldukları derslerin içeriklerini görebilirler. 

Öğrenciler için Blackboard
Blackboard sistemi öğrencilere öğretim elemanının sunduğu tüm materyallere istedikleri zaman istedikleri 
yerden ulaşma imkanı sağlamaktadır. Öğrenciler, Blackboard sistemi ile öğretim elemanının ders ile ilgili 
gönderdiği duyuruları takip edebilmektedir. Ayrıca sistemin duyuruları e-posta ile gönderebilme özelliği 
sayesinde öğrenciler duyuruları e-posta olarak da alabilmektedir. Ödevlerin Blackboard sistemi üzerinden 
gönderilebilmesi, öğrencilerin e-posta ile ödev gönderirken akıllarına gelen “Ödevim acaba ulaştı mı 
ulaşmadı mı?”, “Gönderdiğim ödev kaybolur mu?” gibi soruları ortadan kaldırmaktadır.  Blackboard öğretim 
yönetim sisteminin yüz yüze yapılan derslerde de kullanılması bu derslerin interaktif hale dönüşmesini 
sağlamaktadır. 

Blackboard sistemi ile ilgili soru ve sorunlarınız için Eğitim Teknolojileri Destek Ofisi (D blok - Oda No:110)’ne 
başvurunuz.

http://khas.blackboard.com
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Kütüphane 
Üniversitemizin kütüphanesinin amacı, geleneksel kütüphane hizmetlerini en yeni teknolojik gelişmelerle 
destekleyerek, kullanıcıların ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi ihtiyaçlarını en kısa sürede ve maksimum 
düzeyde karşılamaktır. Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma programlarının altyapısını oluşturarak 
kullanıcılarının bilimsel ve entelektüel faaliyetlerini destekleyen kaliteli bir kütüphane hizmeti üretmeyi 
hedefleyen Kadir Has Üniversitesi Kütüphaneleri, Cibali Merkez ve Selimpaşa MYO kampüsünde aynı anda 
260 kullanıcıya hizmet verebilmektedir. 

Kütüphanelerimizin raf kapasitesi 50.000 cilttir. 60 adet internet bağlantı noktasına sahip kütüphanelerimizde 
ayrıca kablosuz ağ üzerinden internet hizmeti verilmektedir.

Sayılarla Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi 

• 45.000 adet basılı yayın, 2500’den fazla DVD

• 500 adet video kaset

• 55.000 adet elektronik kitap

• 34 adet online veritabanında 30.000’den fazla elektronik dergi yer almaktadır.

• Tüm online kaynaklara internet üzerinden 365 gün, 24 saat erişim sağlamak mümkündür.

Çalışma Saatleri: 

Eğitim Öğretim Dönemi

Pazartesi – Cuma : 08:30 – 22:00

Cumartesi : 10:00 – 18:00

Diğer zamanlarda

Hafta içi : 09:00 – 18:00
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Oryantasyon programı, öğrencilerin genel hatları 
ile Üniversiteyi  daha iyi tanımaları, eğitimlerinin 
ilk gününden başlayarak gerek akademik anlamda 
gerekse sosyal, kültürel ve sportif gelişimleri 
anlamında, istek ve tercihlerini yönlendirmeleri 
açısından büyük önem taşımaktadır.

2011-2012 Akademik Yılı 
Uyum Günleri
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1. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı 
Öğrencileri Kadir Has Kampüsü 
Uyum Günleri Programı
15 Eylül Perşembe 
( İng. Yeterlilik Sınavı’nı geçenler ve 1. Sınıfa başlayacaklar için tanıtım günü )

10.00 - 11.00 Rektör Yardımcısı  - Öğrenci buluşması ve açılış / D Blok Büyük Salon  

  Açılış Dersi  

11.00 - 12.00 “BYS-Üniversite Kayıt ve Not Sistemi Tanıtımı“ D Blok Büyük Salon    
  Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÖĞRENCİ

12.00 - 13.00 “ Blackboard Ders Yönetim Sistemi “ / D Blok Büyük Salon

  İpek İli ERDOĞMUŞ  - Eğitim Teknolojileri Uzmanı 

13.00 -  14.00    Yemek arası

14.00 - 14.30 Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü Tanıtımı / D Blok Büyük Salon

  Yrd. Doç. Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE - Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Ofisi Koordinatörü

14.30 – 15.30 Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Bilgilendirmeleri / D Blok Büyük Salon

  Aslı Kocabıyık - Sağlık Kültür Spor Daire Başkan Vekili

  Öğrenci Kulüpleri

  Spor Takımları, Spor Bursları

  Sağlık Hizmetleri

  Gülnur AKSU - Psikolojik Danışma Merkezi Psikolog          

  Nazlı ÖZTOKSOY - Etkinlik Koordinatörü

  Didem Tufan KENNAN – Kariyer Ofisi Direktörü

15.30 -  16.00 “Kütüphane Kullanım Sisteminin Tanıtımı “ / D Blok Büyük Salon

  Ertuğrul ÇİMEN - Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı

16.00 – 16.30 Öğrenci İşleri  Tanıtımı / D Blok Büyük Salon

  Selma DÖNMEZ - Öğrenci İşleri Daire Başkanı 

16.30 – 17.00 “Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Tanıtımı “ / D Blok Büyük Salon
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“1. Sınıf ve Hazırlık Öğrencilerinin Kendi Uyum Günleri Etkinliklerine Katılmaları Zorunludur.”



Yüksek Okullar 1. Sınıf 
Öğrencileri Selimpaşa Kampüsü 
Uyum Günleri
16 Eylül Cuma

10.30 - 11.00 Açılış Dersi 

11.00 – 11.30 “Kütüphane  Kullanım Sistemi Tanıtımı “

  Ertuğrul ÇİMEN - Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanı 

11.30 – 12.30 Sağlık,Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Bilgilendirmeleri 

  Aslı Kocabıyık - Sağlık Kültür Spor Daire Başkan V.

  Öğrenci Kulüpleri

  Spor Takımları, Spor Bursları

  Sağlık Hizmetleri

  Gülnur AKSU - Psikolojik Danışma Merkezi Psikolog          

  Nazlı ÖZTOKSOY - Etkinlik Koordinatörü

12.30 – 13.00 Öğrenci İşleri  Tanıtımı 

  Selma DÖNMEZ - Öğrenci İşleri Daire Başkan 

13.00 – 14.00  Yemek arası

14.00 - 15.00 “BYS - Üniversite Kayıt ve Not Sistemi Tanıtımı “

  “Blackboard Ders Yönetim Sistemi“

  İpek İli ERDOĞMUŞ - Eğitim Teknolojileri Uzmanı 

15.00 – 15.30 Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü Tanıtımı 

  Yrd. Doç. Dr. Sinem Akgül AÇIKMEŞE - Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Ofisi Koordinatörü

15.30 – 16.00 “Has Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi Tanıtımı 
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15



16

Kredi nedir?  
Ders seçimi nedir, neden 
önemlidir?
Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları’ndaki 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, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Bölümlerinden mezun olmak için gerekli kredi-saat tutarı bu 
birimlerin kendi öğretim ve eğitim planlarında açıkça belirlenir.

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

Derslere %70, laboratuar, klinik ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam 
zorunludur. Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler.

Bağlı bulunduğu bölümün öğretim planında gösterilen zorunlu derslerle, yine bölümün öngördüğü 
toplam krediyi sağlayacak şekilde seçmeli dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 
2.00 düzeyine çıkarmış ve yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları (stajlar dahil) tamamlamış öğrenci, 
öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine diploması verilir. 

Öğrenci Danışmanı 
Her öğrenci için ilgili bölümce bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğreniminiz boyunca 
sizi izler ve devam etmekte olduğunuz Lisans ve Önlisans Öğretimi Programları, Çift Anadal ve Yan Dal 
Programları çerçevesinde almanız gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak tavsiyelerde bulunur. 
Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerinizi danışmanınız ile birlikte düzenlemeniz 
ve danışmanınıza onaylatmanız gerekir.

Eğitim hayatınızla ilgili tüm konularda, tüm öğretim elemanlarından da destek alabileceğiniz gibi ilk etapta 
danışmanınızla konuları değerlendirebilirsiniz. 
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Akademik  
Etik ve  
Ek  
Programlar
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Akademik Etik

Tüm öğrenciler ve öğretim elemanları Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi 
hükümlerinde yer alan araştırma etiği, yayın etiği, akademik etik ilkelerine akademik çalışmalarında uymaya 
özen göstermelidir. Kopyacılık ve intihal gibi etik kurallara aykırılık tespit edildiğinde ilgili öğrenciler 
hakkında disiplin soruşturması açılır ve suçun tespiti halinde etik kurulun önerileri doğrultusunda Disiplin 
Yönetmeliğince öngörülen cezalar ve gerektiğinde en ağır yaptırım olarak üniversiteden uzaklaştırma 
cezası verilir.

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. ÇAP’a anadal lisans 
programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılları başında başvuru yapılabilir. 

Yandal Programı 

Kadir Has Üniversitesi’nin anadal lisans programlarından birini başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi 
duydukları başka bir dalda bilgilenmelerine olanak sağlayan bir  program olup yandal programını en az 
2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye sertifikası verilir.

Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokulları Önlisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin Lisans programlarına 
dikey geçiş yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve usulleri “Dikey Geçiş Yönetmeliği”  belirlemektedir.  

Yatay Geçiş (Bölüm ve Programlar Arası)

Üniversite içi yatay geçiş fakültenin/yüksekokulun kendi bölümleri veya meslek yüksekokullarının kendi 
programları arasında komisyon kararı ile yapılabilir.
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Khas Onur Bursu
Khas Burs 2011

T.C

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

Khas Onur Bursu

Madde 6 - Her akademik yıl bitiminde, kendi Fakültesinde sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri 
başarıyla tamamlamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi fakültesindeki 
öğrenciler arasında, ilk yüzde beşlik dilime girmeyi başaran öğrenciler,  bir sonraki akademik yıl ile sınırlı 
olmak üzere Khas Onur Bursu’na hak kazanırlar.

Khas Onur Bursları öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde olduğuna bağlı olarak,  eğitim 
ücretinin tamamı veya bir bölümünü kapsar ve normal eğitim ücretinden indirim şeklinde uygulanır. Bu 
öğrencilere ayrıca ödeme yapılmaz.

Khas Onur Bursu her yıl kayıt yenileme döneminde belirlenir ve iki yarıyıl için uygulanır.

Khas Onur Bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. 

Spor Bursu 

Önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün başarılı olduklarını 
belgeleyenler ile üniversite takımında yer alanlara spor bursu  verilir. Oranları her yıl Mütevelli Heyetince 
belirlenir.

Birden fazla burstan yararlanma hakkını elde edenlere hak ettikleri en yüksek burs oranı uygulanır.
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Üniversite hayatımı 
kolaylaştırmak için neler 
yapmalı, hangi birimleri 
tanımalıyım?
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Öğrencilerin kayıt ve kabulleri, kimlik, burs ve günlük öğrenci işlemleri, Fakülte ve Yüksekokulların bölüm 
ve programlarından gelen her türlü büro işlemleri, Akademik Takvim’de belirlenen tarihlerde derse yazılma 
ve çekilme işlemlerinin takibi, transkript (not dökümü), diploma ve mezuniyet sonrası büro işlemlerinin 
yürütülmesi vb. görevleri yapar. 

Üniversitenin bütün Fakülte ve Yüksekokulları ile bölüm ve programlarında 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, öğrencilerin vermek istedikleri dilekçeleri (sağlık 
raporu gibi) sunacakları ilk danışma noktalarıdır. Fakülte Sekreterlikleri öğrencilerin görmek ya da ulaşmak 
istedikleri öğretim görevlileri ile ilişki kurmalarına da yardımcı olurlar.



Sosyal 
Sorumluluk 
Ofisi

Kadir Has Üniversitesi, hayırseverlikle bütünleşmiş kurucusu merhum Kadir Has’ın yolunda ilerleyerek, 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamalarını farklı bakış açıları geliştirerek, yönetim süreçlerinin her aşamasına 
dahil olmuştur.

Ayrıca, Kadir Has Üniversitesi’nde öğrenim gören gençler, iki dönem süren zorunlu ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’ 
dersi almaktadırlar. Bu çerçevede bir yıllık genel sosyal sorumluluk eğitiminin ardından öğrencilerimizi, her yıl 
Mart ayında düzenlediğimiz Sivil Toplum Günleri etkinliğinde buluşturuyor ve önde gelen sivil toplum kuruluşları 
temsilcileriyle tanıştırıyoruz. Bu kapsamda kendi düşünceleri doğrultusunda uygun gördükleri bir sivil toplum 
kuruluşunda görev almak için istekli olan öğrencilerimize destek vererek, bu arzularını gerçekleştirmeleri için 
aracı ve yardımcı oluyoruz. Bu sayede, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim gören her öğrencinin birlikte çalıştığı 
ve aktif rol aldığı bir sivil toplum kuruluşu bulunduğunu gururla söyleyebiliriz.

Öğrencilerimize ve toplumun geneline yönelik faaliyetlerimizin yanı sıra, Kadir Has Üniversitesi Merkez 
Kampusü’nün bulunduğu Cibali semtine yönelik olarak geliştirdiğimiz Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında 
oluşturulan Paydaş Kurulu ile ortak çalışmalar yaparak, semtin sorunlarına yönelik çözümler üretiyor ve komşu 
paydaşlarımızı da yönetim süreçlerine dahil ediyoruz. Üniversitemiz sivil toplum kurumlarının yoğun faaliyet 
gösterdikleri alanlarda coğrafi ve konu bazlı başarının daha hızlı ve etkili şekilde yakalanabileceği inancındadır. 
Bu çerçevede, yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Stratejilerini eğitim odağında toplayıp, Cibali semtini merkez 
alarak sürdürmektedir.

“Çıkar gözetmeyen iyilik, en 
yüksek ve en güzel faizi getirir.” 
 
 Kadir Has
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Spor olanakları
Kadir Has Üniversitesi’nde spor çalışmaları öğrencilerin, eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetleri dışındaki fiziksel 
yeteneklerini geliştirip, beden sağlığı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlar. 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampüsü’nde öğrenci ve personelin kullanımına yönelik bir açık 
basketbol sahası, bir mini futbol sahası (suni çim), açık alan tırmanma duvarı, fitness salonu ve bir kapalı spor 
salonu bulunmaktadır.  

Kadir Has Üniversitesi’nin Selimpaşa Kampüsü’nde ise çok amaçlı (basketbol, voleybol) kullanım için spor 
alanları, mini futbol sahası ve açık alan tırmanma duvarı bulunmaktadır. Bu kampüste projeleri tamamlanan 
kapalı spor salonu, atletizm pisti ve yüzme havuzu yapımına kısa bir süre içinde başlanacaktır. 

Spor çalışmaları üniversitemizde, branşlarında uzman antrenörler tarafından üç ayrı alanda gerçekleştirilir: 
Üniversite takımları çalışmaları, Serbest çalışmalar, Üniversiteler arası organizasyonlar. Ayrıca üniversitemizde 
geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Dağ Tırmanışı’nın yanı sıra kampüsler arası spor müsabakaları da 
yapılmaktadır. Üniversite içi organizasyonların yanı sıra, Altın Boynuz Yol Koşusu, Cumhuriyet Kupası Kürek 
Yarışları gibi ulusal boyutta düzenlenen organizasyonlar da gerçekleştirmekteyiz.

Kadir Has Üniversitesi, üniversite resmi liglerinde yer alan 17 spor branşında, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra 
spor alanında da kendilerini geliştirmelerine büyük önem vermektedir.

• Kürek (Kız)

• Kürek (Erkek)

• Kayak (Kız )

• Kayak (Erkek)

• Futbol (Erkek)

• Basketbol (Kız)

• Basketbol (Erkek)

• Voleybol (Kız)

• Voleybol (Erkek)

• Hentbol (Erkek)

• Tenis (Kız)

• Tenis (Erkek)

• Masa Tenisi (Kız)

• Masa Tenisi (Erkek)

• Satranç (Kız)

• Satranç (Erkek)

• Karate (Kız)

• Karate (Erkek)

• Okçuluk (Erkek)

• Yüzme (Kız)

• Yüzme (Erkek)

Üniversitemizde Aktif Olan Spor Takımları;



Sağlık Hizmetleri
Üniversitemizin her üç yerleşkesinde de  MEDİKO-SOSYAL ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK hizmeti verilmektedir.

Üniversitemizin öğrencileri gerekli  durumlarda bu merkezlerimize başvurabilir, muayene olabilir ve   reçetelerini 
alabilirler. Yine acil durumlarda MEDİKO-SOSYAL merkezimizde ilaç gereksinimi  karşılanmaktadır.

Ayrıca üniversitemiz, tüm kampüslerimize yakın tam teşekküllü hastanelerle temas halinde bulunmaktadır. 

MEDİKO-SOSYAL MERKEZİ TELEFONLARI: 
Cibali Kampüsü                    0212 533 65 32 / 1178
Bahçelievler Kampüsü          0212 441 47 24 / 2126
Selimpaşa Kampüsü              0212 731 90 08 / 3145

Psikiyatr ve Psikologlarımız randevu sistemi ile çalışmaktadır.
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İngilizce Hazırlık ve  
Destek Ofisi
Hazırlık Okulu’nun Önemi

Kadir Has Üniversitesi fakültelerinde eğitim öğrenim dili ÖSYM kılavuzunda belirtildiği üzere İngilizce ağırlıklıdır.

İngilizce Hazırlık ve Destek Ofisi çalışmaları Yabancı Diller Koordinatörü Doç. Dr. Serhat Güvenç başkanlığında 
yürütülmektedir.

Kadir Has Üniversitesi’nde bir fakülteye kayıt yaptıran her öğrenci, aşağıda belirtilen muafiyet koşullarını 
taşımıyorsa, KHÜ Hazırlık Okulu’nun yaptığı “İngilizce Yeterlik Sınavına” girmek zorundadır. Bu sınavdan 60 
ve üzeri not alanlar fakültelerinin 1. Sınıf eğitimine başlarlar. 

İngilizce’yi öğrenmeyi bu aşamada planlayan Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri de İngilizce hazırlık 
sınıfında öğrenim görebilirler.

Hazırlıktan muaf olabilmek için IELTS’den 5,5, TOEFL IBT’den 79 üzeri not alındığını gösteren belge sunulması 
gereklidir.

Hazırlık Okulu’nda % 85 devam mecburiyeti vardır.

Hazırlık Okulu Bahçelievler Kampüsü’müzde eğitim vermektedir.

Hazırlık Okulu’nun verdiği “yeterlik sınavı”yla ilgili ayrıntılı bilgi www.khas.edu.tr adresinde mevcuttur.

Writing Center 

Misyonumuz, Kadir Has Üniversitesi’nin akademik mükemmeliyete bağlılığına paralel biçimde, tüm lisans ve 
lisansüstü öğrencilerimize, akademik personele ve üniversite çalışanlarına en iyi desteği vermektir. Yazmak, hem 
kendimiz hem de etrafımızdaki dünyaya ilişkin bir keşif ve öğrenme sürecidir ve yazmak konusunda akademik 
yetkinliğe ulaşmak sadece başarılı bir kariyer için değil, kişisel gelişim için de önemli bir anahtardır. Kadir Has 
Üniversitesi Writing Center ekibi, hedeflerine ulaşmakta karşılıklı saygı, eşitlik ve akademik disiplin ilkelerine uyar.

İngilizce Destek Ofisi

Temel hedefi, öğrencilerin potansiyellerine en üst düzeyde ulaşmalarına ve dinamik toplumun ihtiyaçlarına uyum 
sağlayabilmelerine yardımcı olacak pozitif bir öğrenme deneyimini kazandırmaktır. Öğrencilerimize, akademik 
hayatlarında başarıya ulaşmak için ihtiyaçları olan İngilizce bilgisini ve becerilerini kazandırmak ve onları üniversite 
mezuniyetinin ardından atılacakları profesyonel iş hayatına hazırlamak hedeflerimizin başında gelmektedir. 
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Öğrenci Değişimi (Lisans)

Montana State University (ABD)
Purdue University Indianapolis (ABD)
Southern New Hampshire University (ABD)
North Central College (ABD)
New York Institute of Technology (ABD)
Virginia State University (ABD)
Minot State University (ABD)
Ball State University (ABD)
Wayne State University (ABD)
Ohio State University (ABD)
City University of New York (ABD)
Emporio State University (ABD)
Michigan State University (ABD)
Zheijang–Gongshang University (Çin)
Konkuk University (Güney Kore)
Arcadia University (ABD)
University of Michigan – Flint (ABD)
Jacksonville University (ABD)
Northern Michigan University (ABD)
Yeungnam University (Güney Kore)
Korea University (Güney Kore)
National Chengchi University (Tayvan)
Providence University (Tayvan)
Ningbo University (Çin)
American University in Emirates (BAE)
Universitatea Titu Maiorescu (Romanya)
University of Ruse (Bulgaristan)

28

Uluslararası İlişkilerin 
Önemi
Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, eğitimleri süresince dünyanın önde gelen üniversiteleri ile 
kurulmuş işbirliğinden, çift diploma, öğrenci değişimi, Erasmus ve yaz okulu programları bazında 
yararlanabilmektedirler.

Kadir Has Üniversitesi’nin ABD ve birçok Avrupa üniversitesi ile kurduğu ilişkiler son yıllarda Çin ve Kore’yi 
de içine alarak geniş bir coğrafya ile iletişime zemin hazırlamıştır.

Çift Diploma olanakları (Lisans)

Montana State University (ABD)
Purdue University Indianapolis (ABD)
Southern New Hampshire University (ABD)
Coventry University (İngiltere)

Çift Diploma olanakları (Yüksek Lisans)

Purdue University Indianapolis (ABD)
Technische Universität Wien (Avusturya)



Erasmus’a katılın 
sınırları kaldırın
AB Erasmus Koordinasyon Birimi

Kadir Has Üniversitesi Avrupa Üniversiteleri ile AB Programları ve projeleri çerçevesinde değişim 
programları ile araştırmaları destekleyen uluslararası akademik ve kültürel işbirliğine önem vermektedir. 

Kadir Has Üniversitesi’nin 14 Avrupa Ülkesi ve 56 Avrupa Üniversitesi ile Erasmus öğrenci değişim 
anlaşmaları bulunmaktadır. Kadir Has Üniversitesi 2009 yılında Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi’ne 
hak kazanmış ve Avrupa Ülkeleri ile işbirliğine staj değişim programını da eklemiştir. Böylece Kadir Has 
Üniversitesi öğrencileri birçok Avrupa ülkesinde branşları ile ilgili firmalarda kısa dönem tecrübe edinme 
ve çalışma imkânını elde etmişlerdir.  

Erasmus, öğrencinin bir dünya vatandaşı olması açısından benzersiz bir fırsattır. Farklı kültür ve ülkelerden 
öğrencilerle bir araya gelmek öğrencinin vizyonunu her yönüyle genişletecektir.  Öğrenciler bu program 
sayesinde hem akademik hem de kültürel olarak pek çok kazanım elde edecektir. Program ile ilgili ayrıntılı 
detaylar, başvuru tarihleri ve şartları için Erasmus Ofisi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Her yıl güz ve 
ilkbahar dönemi için öğrenci değişimleri yapılmaktadır.
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Erasmus anlaşması bulunan üniversiteler:
Rhein Main University of Applied Sciences,  ...........................................................................................................................................................Almanya
Humboldt-Universität zu Berlin,  ...............................................................................................................................................................................Almanya
Universität des Saarlandes, Saarbrücken,  .............................................................................................................................................................Almanya
Fachhochschule Südwestfalen,  .................................................................................................................................................................................Almanya
Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main  ................................................................................................................................Almanya
Cologne Business School,  ...........................................................................................................................................................................................Almanya
Universitat Bremen,  .....................................................................................................................................................................................................Almanya
Universitat Augsburg, ..................................................................................................................................................................................................Almanya
Albert Ludwigs Universitat Freiburg Im Breisgau,  ...............................................................................................................................................Almanya
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,  .....................................................................................................................................................Almanya
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH,  ........................................................................................................................................................................ Avusturya
FHS Kufstein Tirol University of Applied Science,  ............................................................................................................................................ Avusturya
Fachhochschule des bfi Wien,  ................................................................................................................................................................................ Avusturya
University of Music and Performing Arts Vienna,  ............................................................................................................................................. Avusturya
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik Ges.m.b.H,  ................................................................................................. Avusturya
Universitat Salzburg,  ................................................................................................................................................................................................ Avusturya
Provinciale Hogeschool Limburg,  ................................................................................................................................................................................ Belçika
Universiteit Hasselt,  ........................................................................................................................................................................................................ Belçika
Universiteit Gent,  ............................................................................................................................................................................................................. Belçika
XIOS Hogeschool Limburg, ............................................................................................................................................................................................ Belçika
Bulgarian Academy Of Sciences,  ......................................................................................................................................................................... Bulgaristan
Copenhagen University College of Engineering,  .............................................................................................................................................. Danimarka
University of Southern Denmark,  ......................................................................................................................................................................... Danimarka
University of Aarhus,  ............................................................................................................................................................................................... Danimarka
University of Aalborg, .............................................................................................................................................................................................. Danimarka
Jyväskyla University of Applied Sciences,  .......................................................................................................................................................... Finlandiya
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences,  ......................................................................................................................................... Finlandiya
Institut Supérieur de Gestion Paris,  .............................................................................................................................................................................Fransa
Université de Technologie de Compiègne,  .................................................................................................................................................................Fransa
Ins. Sup. de Commerce International de Dunkerque,  ..............................................................................................................................................Fransa
Universite du Droit et de La Sante de Lille,  ...............................................................................................................................................................Fransa
Université Paris 1-Panthéon Sorbonne,  .......................................................................................................................................................................Fransa
Université François Rabelais de Tours,  .......................................................................................................................................................................Fransa
Université de Bourgogne,  ...............................................................................................................................................................................................Fransa
ESIAME( International School of Management), .......................................................................................................................................................Fransa
Windesheim University of Applied Sciences,  .........................................................................................................................................................Hollanda
Hogeschool Leiden,  ......................................................................................................................................................................................................Hollanda
De Haagse Hogeschool,  ..............................................................................................................................................................................................Hollanda
HZ University,  ................................................................................................................................................................................................................Hollanda
Hanzehogeschool Groningen,  ....................................................................................................................................................................................Hollanda
Bath Spa University,  ..................................................................................................................................................................................................... İngiltere
Birkbeck University of London,  .................................................................................................................................................................................. İngiltere
Universidad de Coruña,  ................................................................................................................................................................................................. İspanya
Politecnico di Bari,  .............................................................................................................................................................................................................. İtalya
Universita di Bologna,  ....................................................................................................................................................................................................... İtalya
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas,  .......................................................................................................................................................... Litvanya
Politechnika Poznanska,  .............................................................................................................................................................................................. Polonya
Szkola Nauk Spolecznych,  ........................................................................................................................................................................................... Polonya
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy,  ............................................................................................................................................... Polonya
Uniwersytet Jagielloñski,  ............................................................................................................................................................................................ Polonya
Uniwersytet Šlaski-University of Silesia,  ................................................................................................................................................................. Polonya
Warsaw University College of Technology and Business,  ................................................................................................................................... Polonya
University of Coimbra, ..................................................................................................................................................................................................Portekiz
Universitea Danubius Galati,  .....................................................................................................................................................................................Romanya
Universittea Din Oradea, ............................................................................................................................................................................................Romanya
Titu Moirescu University, ............................................................................................................................................................................................Romanya
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Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YBEM) örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları 
haricinde toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak nitelikli insan kaynağı 
yetiştirmek amacıyla güncel, sektörel, özgün ve etkin eğitim programları geliştirmek ve yürütmek amacı 
ile kurulmuştur.

YBEM toplumsal ihtiyaçları saptayarak bu ihtiyaçlara nitelikli çözümler üretecek eğitim modellerini 
oluştururken üniversitenin yanı sıra, sivil toplum, özel sektör ve ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği 
yapar.

YBEM 2011/2012 Akademik yılında programlarını aşağıdaki akademi ve okullar yoluyla verecektir.

Aşçılık Okulu

Sosyal Medya Akademisi

Fütürizm Okulu

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Akademisi

Pioneer DJ Akademi

Çocuk Akademisi

4 Boyutlu Koçluk

Komşu Diller Akademisi

Sosyal Girişimcilik Akademisi

Uğur Mumcu Araştırma Gazetecilik Vakfı (UMAK) Akademi

Film Atölyesi

Gayrimenkul Geliştirme Akademisi

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, birçok yeni akademinin ilavesi ile 2011/2012 akademik yılı içinde öğrencilerimiz ve  
ilgi duyan herkes için çalışmalarını geliştirecektir.



Üniversite Yönetimine 
Katılın
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin demokratik bir ortamda kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçerek iş 
başına getirmesi sonucu oluşan Öğrenci Birliği, Üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim 
kurarak öğrencilerin alınan kararlara katılımını ve yönetimde temsilini sağlar.

Öğrenci Birliği:

• Fakülte temsilcileri ve birlik 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. 

• Kadir Has Üniversitesi’nin yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, önlisans ve lisans programlarına kayıtlı tüm  
 öğrenciler Öğrenci Birliği’nin doğal üyesidir ve birliğin bütün faaliyetlerine katılabilirler.

Seç-Seçil
Öğrenci Birliği Seçim Takvimi

Öğrenci Birliği Seçimleri Kampanya Dönemi : 03 Ekim 2011 – 19 Ekim 2011 

Öğrenci Birliği Seçimleri : 20 Ekim 2011 – 21 Ekim 2011
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Kampüs 
Yaşamı 
Öğrenci 
Kulüpleriyle 
Bir Başkadır
Öğrencilerin kişisel gelişimlerini tamamlamaları, boş 
zamanlarını değerlendirmeleri, bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını 
artırmaları ve sergilemelerinin öneminin bilincinde olan Kadir 
Has Üniversitesi çağdaş bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, 
sportif ve sanatsal etkinliklere de destek vermektedir.

Kadir Has Üniversitesi, bu etkinliklerinin arasında, değerli bilim 
adamları, siyasetçiler, yöneticiler, iş adamları, uzmanlar ile 
paneller, konferanslar, forumlar düzenlemek; dergi ve bültenler 
yayınlamak; sevilen sanatçılarla birbirinden renkli söyleşiler, 
konserler, tiyatro oyunları, imza günleri düzenlemek; katıldıkları 
spor etkinlikleri, şenlikler, geziler, sergiler ve yarışmalar yer 
almaktadır. 

Öğrenci Kulüpleri, her yıl büyüyen bir coşkuyla son derece 
başarılı işlere imza atmaktadır.

Öğrenciler bu kulüpler sayesinde ilgi alanlarında konusunda 
sorumluluk alabilir ve kendilerini geliştirerek üniversite sonrası 
için farklılaşma olanakları bulurlar.

Öğrencilerimizden gelen istekler doğrultusunda her yıl gelişen 
ve sayıları artan öğrenci kulüplerimiz:

• Anime Kulübü

• Atatürkçü Düşünce Kulübü

• Avrupa Birliği Kulübü

• Bilişim Güvenliği Kulübü

• Çevre Kulübü

• Dans Kulübü

• Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü

• Edebiyat Kulübü

• Ekonomi Kulübü

• Erasmus Kulübü

• Finans ve Bankacılık Kulübü

• Fotoğraf Kulübü

• Fütüristler Kulübü

• Gayrımenkul ve Varlık Değerleme Kulübü

• Gönüllüler Kulübü

• Halk Oyunları ve Halk Müziği Kulübü

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü

• Hukuk Kulübü

• IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)

• İşletme Kulübü

• Kariyer Kulübü

• Kültür ve Sanat Kulübü

• Lojistik Kulübü

• Mühendislik Kulübü

• Münazara Kulübü

• Müzik Kulübü

• Parallel Studies Club

• Proje ve Araştırma Kulübü

• Reklamcılık Kulübü

• Sanat ve Tasarım Kulübü

• Satranç Kulübü

• Psikoloji  Kulübü

• Girişimci İnnovative ve Liderler Kulübü

• Sinema Kulübü

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

• Şiir Kulübü

• Tiyatro Topluluğu

• Uluslararası Ticaret Kulübü

• Uni Socia Club

• Yöneylem Araştırma Kulübü
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Kariyer Ofisi ve Gelişim
Kariyer Ofisi, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının, üniversite öğrenimleri sırasında 
ve mezuniyetleri sonrasında ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazandırarak bireysel ve mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunmayı ve iş dünyasına başarılı bir giriş yapmaları için gerekli desteği vermeyi 
misyon edinmiştir. 

Öğrenciler kariyerlerine yön verecekleri karar aşamasına ulaşmadan bu süreçte karşılarına çıkabilecek 
olası engeller ya da fırsatlar hakkında üniversite yıllarından başlayarak bilgi ve deneyime sahip olmalıdırlar. 

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar:

• Kariyer gelişimine yönelik seminerler

• Kariyer Günleri

• Kariyer Danışmalığı

• Mülakat Provası

• İş ve Staj olanakları
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Okuldaki 
seminerlere, 
konferanslara 
neden 
katılmalı?
Üniversite hayatı kendinizi en iyi şekilde donatmanız için eşsiz 
bir fırsattır. Akademik başarılarınızın yanı sıra kişisel gelişiminize 
de önem vermeniz gerekmektedir. Seminerlere, konferanslara 
katılarak farklı alan ve konularda kendinizi geliştirebilirsiniz. 

Bunun yanı sıra öğrenci kulüpleri aracılığıyla seminer ve 
konferansları sizler de düzenleyebilirsiniz. Bu tarz organizasyonlar 
yapmak veya onlara katılmak yaşama hazırlanmanızı sağlayacaktır. 

Üniversitemiz bu açıdan sizlere eşsiz imkânlar sunmaktadır. 
Modern ve tam donanımlı konferans ve seminer salonları sayesinde 
söz konusu faaliyetler için 7 gün 24 saat kullanabilecek alanlar 
mevcuttur.
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KhasFest
Türkiye’nin en iddialı üniversitesi festivallerinden biri olan KhasFest geleneksel olarak her yıl Mayıs 
ayında düzenlenir. Diğer festivallerden farklı olarak pek çok kez yabancı sanatçılara ev sahipliği 
yapmıştır.  

KhasFest Kadir Has Üniversitesi öğrencileri tarafından organize edilen bir festivaldir. Festivalin en 
büyük özelliği amatör bir ruhla, profesyonelce düzenleniyor olmasıdır. Festivalin amacı tüm yılın 
yorgunluğunun dans, müzik ve konserlerle atılmasını sağlamaktır. Birbirinden ünlü yerli ve yabancı 
isimlerin sahne aldığı, büyük eğlence alanlarının kurulduğu, keyifli vakit geçirebileceğiniz Kadir Has 
Üniversitesi öğrencilerince yıl boyunca düzenlenen en büyük organizasyondur.
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Bilişim Şenliği 
Bilişim Teknolojileri Şenliği her yıl nisan ayının sonunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin önemini vurgulamak 
için düzenlenen, fuar niteliğinde olup, içinde eğlencenin de bulunduğu geleneksel Kadir Has Üniversitesi 
aktivitelerinden birisidir. Kendi alanında lider bilişim firmalarının standlarından, firmaların teknoloji ve 
kariyer sunumlarına, hatta popüler isimlerin sohbet ve konserlerine kadar pek çok faaliyetin planlandığı 
şenlikte amaç öğrencilerimizin eğitimlerini sertifika programları ile desteklemek ve bilişim sektörü ile iç içe 
olmaları böylece teknolojik yenilikleri takip etmelerini sağlamaktır.

STK Günleri
Sivil Toplum Kuruluşu Günleri, her yıl Mart ayı içerisinde düzenlenen iki günlük bir etkinliktir. Sivil Toplum 
Kuruluşlarının çalışmalarını tanıtmak amacıyla yer aldığı bu etkinlikte, gün boyunca sivil toplumun sorunları 
masaya yatırılarak çözümler aranır. STK’ları temsilen konuşma ve paneller düzenlenir, film gösterileri 
yapılır. Amaç, senede bir kez de olsa sivil toplum dünyasını bir araya getiren bir platform oluşturmak ve 
öğrencilerimizin STK’ları yakından tanımalarını sağlamaktır. Bir araya getiren bir platform oluşturmak ve 
öğrencilerimizin STK’ları yakından tanımalarını sağlamaktır.

İşletme 2020, Geleceğin 
İşletmeleri, 2011 Pazaryeri
CSR Europe bünyesinde 2005 yılından bu yana Avrupa’nın birçok ülkesinde gerçekleştirilen ve 
büyük ilgi gören ‘KSS Çözümleri Pazaryeri’ etkinliği Türkiye’de üçüncü kez Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde 21 Ekim 2011 tarihinde Cibali yerleşkemizde 
düzenlenecektir. Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde her yıl ekim ayında düzenlenecek olan etkinliğin 
teması ‘İşletme 2020; Geleceğin İşletmeleri’ olarak belirlenmiştir. Amaç, toplumsal farkındalık yaratmak 
ve farklı sektörlerden şirketlerin bu alandaki performanslarını ve deneyimlerini paylaşmak.
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Rezan Has Müzesi 
Tematik sergilerin yanı sıra özel koleksiyon sergilerine de ev sahipliği yapan Rezan Has 
Müzesi, ülkemizin önde gelen koleksiyonerlerinin daha önce teşhir edilmemiş eserlerini, 
izleyici ile paylaşma fikrinden yola çıkarak 2007 yılından beri çeşitli koleksiyon sergileri 
ve sözel etkinlikler düzenlemektedir.

2009 yılında Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve objeleri bünyesine katarak koleksiyonunu 
zenginleştiren Rezan Has Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin endüstriyel, ekonomik, siyasal ve 
sosyo-kültürel tarihine ışık tutan koleksiyonlarını ziyaretçileri ile paylaşmaktadır.

Rezan Has Müzesi İletişim Bilgileri: www.rhm.org.tr – info@rhm.org.tr  Kadir Has Cad. 34230 Cibali – İstanbul



İstanbul: 
Kültür ve Sanat
Kadir Has Üniversiteli olmanın en büyük avantajlarından biri şehrin merkezinde olmaktır. 
Bu durum Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine pek çok avantajlar sunar. Bunların başında 
şehrin kültür ve sanat merkezlerine çok yakın olmanız ve binlerce yıllık bir kültürün içinde 
eğitim sürdürmenizdir. Kadir Has Üniversitesi içinde müze bulunan nadir üniversitelerdendir.  
4 ayrı sergi salonu bulunan üniversitemizde her an bir sergi ya da kültürel etkinlik mevcuttur. 
Bunlar dışında Kadir Has Üniversitesi konumu gereği, Taksim, Beşiktaş, Nişantaşı, Eminönü, 
Mecidiyeköy, Etiler gibi sinema, tiyatro ve konser salonlarının yoğun olarak bulunduğu 
bölgelere çok yakındır. Bu durum sosyal hayatınızı yaşamanızı kolaylaştırır ve zamandan 
tasarruf etmenizi sağlar. Böylece üniversite çıkışında arkadaşlarınızla Taksim’de buluşup, 
sinemaya gidip daha sonrasında merkezi ulaşım araçlarıyla kolayca evinize dönebilirsiniz.

Kadir Has Üniversitesi’nde bina imkânları bakımından derslerden arta kalan vakitlerinizi 
değerlendirebilmeniz için ideal bir ortam da bulunuyor. Şehrin merkezinde olması İstanbul’un 
trafiğinden minimum seviyede etkilenerek, kampüs içinde vakit geçirmenize olanak sunuyor. 
Kampüs içinde bulunan kantinler gerek hizmet kalitesi gerekse uygun fiyat politikası 
konularında sık sık denetlenerek öğrencilerin imkânları dâhilinde hizmet vermeleri sağlanıyor. 

Ayrıca üniversitenin bünyesinde müzesi, araştırma laboratuarları, zengin kütüphanesi, spor 
salonları, tenis kortu, sinema ve tiyatro salonları bulunuyor. Yoğun öğrenci kulübü aktiviteleri 
zamanınızın bir dakikasını bile boşa harcamamanız için sizlere bütün imkânları sağlıyor. 
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Kadir Has Üniversitesi  
Öğrenci Koordinatörlüğü,
Bir yandan öğrencilerin sosyal yetkinliklerinin gelişmesini sağlayabilecek faaliyetlerin planlanması, diğer 
yandan da öğrencilerle üniversitemizin akademik ve idari birimleri arasında etkin iletişim sağlanmasını 
hedefleyen bir yapılanmadır.

Öğrenci Koordinatörlüğü
Öğrenci Kulüpleri, Öğrenci Birliği Ofisi,  Sosyal Etkinlikler Ofisi, Kariyer Ofisi, Mezunlar Ofisi kapsamında 
çalışmalarını sürdürmektedir.
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Öğrenci Etkinlik Takvimi
Uyum Günleri 15 – 16 Eylül 2011

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri 11 – 12 Ekim 2011

Öğrenci Birliği Seçimleri Kampanya Dönemi 03 – 19 Ekim 2011

KSS Çözümleri Pazar Yeri 21 Ekim 2011

Öğrenci Birliği Seçimleri 20 – 21 Ekim 2011

Cumhuriyet Kupası Kürek Yarışları 29 Ekim 2011

Rektör – Öğrenci Buluşması ( Fakülteler ) 05 Aralık 2011

Rektör – Öğrenci Buluşması ( Yüksek okullar ) 06 Aralık 2011

Öğrenci Yılbaşı Partisi Aralık 2011

Rektör – Öğrenci Kulüpleri Başkanları Toplantısı 20 Şubat 2012

Kariyer Günleri 21 – 24 Şubat 2012

Yılın  “En Has İsimleri “ Ödül Töreni 13 Mart 2012

Mezunlar Mantı Günü 18 Mart 2012

Bilişim Teknolojileri Şenliği Nisan 2012

Altın Boynuz Yol Koşusu 06 Mayıs 2012

KHAS Fest 2012 12 / 26 Mayıs 2012

Mezuniyet Töreni Haziran 2012

Mezuniyet Balosu Haziran 2012
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2011-2012 Eğitim-Öğretim 
Yılı Akademik Takvimi
(Lisans ve Ön Lisans Düzeyi)

SONBAHAR DÖNEMİ: 19 Eylül 2011 - 28 Aralık 2011

İlk Kez Kayıt Yaptıracaklar için Kayıt Dönemi: 5 - 9 Eylül 2011

İngilizce Seviye Belirleme ve Yeterlilik Sınavı: 10 Eylül 2011

Derslerin Başlaması: 19 Eylül 2011

Eski Öğrenciler için Kayıt Yenileme ve Ders Seçme: 12 - 20 Eylül 2011

Ders Ekle/Bırak Dönemi: 20 - 27 Eylül 2011

Derslerin Sona Ermesi: 28 Aralık 2011

Sonbahar Dönemi Yarıyılı Sonu Sınavları: 03 Ocak 2012 - 13 Ocak 2012

Sonbahar Dönemi Yarıyılı Sonu Mazeret Sınavları: 16 Ocak 2012 - 17 Ocak 2012

Sonbahar Dönemi Tek Ders Sınavı: 24 Ocak 2012

İLKBAHAR DÖNEMİ: 30 Ocak 2012 - 08 Mayıs 2012

Ders Seçme ve Onay: 25-27 Ocak 2012

Derslerin Başlaması: 30 Ocak 2012

Ders Ekle/Bırak Dönemi: 30 Ocak-7 Şubat 2012

Derslerin Sona Ermesi: 8 Mayıs 2012

İlkbahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları: 14 Mayıs 2012 – 25 Mayıs 2012

İlkbahar Dönemi Yarıyıl Sonu Mazeret Sınavları: 28 Mayıs 2012 - 29 Mayıs 2012

İlkbahar Dönemi Tek Ders Sınavı: 06 Haziran 2012

YAZ DÖNEMİ: 04 Haziran 2012 - 20 Temmuz 2012

Yaz Dönemi Ders Talep-Kayıt: 31 Mayıs 2012 - 01 Haziran 2012

Derslerin Başlaması: 4 Haziran 2012

Ders Ekleme, Kayıt ve Onay: 5-15 Haziran 2012

Derslerin Sona Ermesi: 20 Temmuz 2012

Yaz Dönemi Sınavları: 23 Temmuz 2012  - 25 Temmuz 2012

Yaz Dönemi Sonu Mazeret Sınavları: 27 Temmuz 2012

Yaz Dönemi Tek Ders Sınavı: 31 Temmuz  2012

DİPLOMA TÖRENİ: : 16 Haziran 2012



Kampüslerimiz Hakkında  
Bilgi ve İletişim
Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü (Cibali)
1884 yılından beri Tekel’in tütün deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılan Tekel Cibali Tesisi binası, 
aslına uygun bir biçimde onarılarak üniversitemizin kampüsü olarak hazırlanmıştır. İstanbul’un tarihi 
açıdan önemli bir bölgesinde, etkileyici ve geçmişten izler taşıyan “Europa Nostra Ödüllü” bir binada şimdi 
bilimsel eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

Kadir Has Kampüsümüzün sadece kapalı kullanma alanı 45.000 metrekarenin üzerindedir.

Kampüsümüzde derslikler, laboratuvarlar, merkezi kütüphane ile birlikte, tüm Fakülteler, Enstitüler, 
Rektörlük ve Dekanlıklar bulunmaktadır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Kadir Has Kampüsü - Kadir Has Caddesi 34083
Cibali – İstanbul
TEL:+90 212 533 65 32 Pbx
FAX:+90 212 631 91 50 

Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü
Bahçelievler’de Kadir Has Center bünyesinde yer alan Bahçelievler Kampüsümüz İngilizce Hazırlık Okulu 
olarak hizmet vermektedir. 4000 metrekare alana yayılmış olan Hazırlık Okulumuz’da modern eğitim 
yöntemleri ile bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. 

Öğrencilerimiz kampüsümüzde bulunan kafeler ve diğer sosyal imkanlardan yararlanabilmektedir.

BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ
Mehmetcik Sok. No: 1 Bahçelievler – İstanbul
Tel:+90 212 441 47 24   Fax:+90 212 441 45 34

Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü
Kasım 1998’de temeli 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman Demirel tarafından atılan üniversitemizin 
Selimpaşa Kampüsü’nde Uygulamalı Bilimler YO, Teknik Bilimler MYO ve Sosyal Bilimler MYO eğitim 
vermektedir.

Selimpaşa Kampüsü’nde derslikler, konferans salonları, laboratuvarlar ve spor tesisleri bulunmaktadır. 

SELİMPAŞA KAMPÜSÜ
E-5 Karayolu Üzeri Selimpaşa
Tel:+90 212 731 90 08   Fax:+90 212 731 57 37 

danisma@khas.edu.tr
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Fakülteler : 
Fen-Edebiyat Fakültesi
http://fef.khas.edu.tr/

Mühendislik Fakültesi
http://muh.khas.edu.tr/

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
http://iibf.khas.edu.tr/

Hukuk Fakültesi
http://hukuk.khas.edu.tr/

Güzel Sanatlar Fakültesi
http://gsf.khas.edu.tr/

İletişim Fakültesi
http://iletisim.khas.edu.tr/

Yüksekokullar : 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (4 yıl) (Selimpaşa kampusü)
http://ubyo.khas.edu.tr/l

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (2 yıl) (Selimpaşa kampusü)
http://tbmyo.khas.edu.tr/

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu  (2 yıl) (Selimpaşa kampusü)
http://sbmyo.khas.edu.tr/

Enstitüler:
Fen Bilimleri Enstitüsü 
http://fbe.khas.edu.tr/

Sosyal Bilimler Enstitüsü
http://sbe.khas.edu.tr/

Öğrenci Kulüpleri için:
aslikocabiyik@khas.edu.tr
leyla@khas.edu.tr

Sosyal etkinler için:
nazli.oztoksoy@khas.edu.tr

Kariyer ve Mezunlar Ofisi için:
didem.kennan@khas.edu.tr
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Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampüsü, Kadir Has Cad. Cibali 34230-01 İstanbul  
Tel: 0212 533 65 32 Faks: 0212 631 91 50

www.khas.edu.tr

twitter.com/khasedutrfacebook.com/Khasedutr


