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Sunuş
Kadir Has Üniversitesi, ortak gelecek için sürdürülebilir kalkınmanın, toplum 
refahını sağlamadaki önemli unsurlardan biri olduğuna inanmaktadır. 
Üniversitelerin bu doğrultuda kendi bünyelerinde yapacakları araştırma, eğitim 
ve bilgi aktarımının, içinde bulundukları bölgeye, ülkeye ve küresel ölçekte yön 
verici ve destekleyici olarak ışık tutacağının farkındadır. Bu kapsamda Kadir 
Has Üniversitesi 2009 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak konuya 
verdiği desteği ve bağlılığını dile getirmiştir.   

Küresel anlamdaki en büyük gönüllü girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi, 
2000 yılında Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından 
başlatılmıştır. Kurumların insan hakları, çalışan hakları, çevre ve yolsuzluğu 
önleme başlıkları altında 10 prensibi destekleme taahhüdü sunmasını isteyen 
girişim, sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık ve yayılma sağlaması 
bakımından son derece önemli bir adımdır.   

Türkiye’de ilk üniversite kurumsal sosyal sorumluluk raporu olarak yayınlanan 
Kadir Has Üniversitesi 2010-2012 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu’nun 
ardından hazırlanan elinizdeki İlerleme Bildirimi                                Raporu, 
2017 sonu itibariyle, 2012 raporunun ardından uygulamaya koyulan unsurları ve 
üniversitenin bu alandaki hedeflerinin kamuoyuyla paylaşılmasını amaçlamaktadır.
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Üniversite Hakkında
Kadir Has Üniversitesi temellerini, varlığını eğitime 
adamış kurucusu Kadir Has beyefendinin “Vatan 
Borcu Ödüyorum” felsefesi üzerine bina etmiştir. 
Kuruluş çalışmalarına merhum Kadir Has’ın 
öncülüğünde, Kadir Has Vakfı tarafından 1992 
yılında başlanan Kadir Has Üniversitesi’nin resmi 
kuruluşu 1997 yılında gerçekleştirilmiştir. 2002 
yılında Cibali Tütün Fabrikası’nın restore edilerek, 
merkez kampüs olarak kullanıma alınmasıyla 
üniversite, Cibali, Selimpaşa ve Bahçelievler olmak 

üzere üç kampüste eğitim verir hale gelmiştir. 

2016–2017 akademik yılında toplam 6073 
öğrencinin aktif eğitim gördüğü üniversite, 
2016–2017 akademik yılında toplam 7654 kayıtlı 
öğrenciye ulaşmıştır. Mezun sayısı 11756’ya ulaşan 
üniversitede, Eylül 2017 itibariyle, 291 akademik ve 
191 idari tam zamanlı personel görev yapmaktadır. 
Ayrıca yarı-zamanlı olarak 170 akademik personel 
görev yapmaktadır.
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Üniversite Yönetimi
Mütevelli Heyet: Üniversitenin faaliyetlerine esas 
teşkil eden prensip, politika ve planları tespit etmek, 
akademik faaliyetleri izlemek ve denetlemekten 
sorumludur.

Rektör: Üniversitenin yatırım programları, bütçesi 
ve kadro ihtiyaçlarını hazırlamak, üniversitenin 
birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde 
genel gözetim ve denetim görevini yapmaktan 
sorumludur.

Üniversite Senatosu: Üniversitenin akademik 
karar organı olan Üniversite Senatosu eğitim - 
öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile 
üniversitenin bütününü ilgilendiren yönetmelik ve 
yönerge taslaklarını değerlendirmekten sorumludur. 

Üniversite Yönetim Kurulu: İdari faaliyetlerde 
rektöre yardımcı olan kurul, senato kararlarının 
uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar 
doğrultusunda rektöre yardım etmek, faaliyet plan 
ve programlarının uygulanmasını sağlamak, yatırım 
programını, bütçe taslağını incelemek ve mütevelli 
heyete sunmaktan sorumludur.

Cibali Paydaş Kurulu: Yönetim stratejilerini hayata 
geçirirken paydaş katılımının gerekliliğine inanan 
Kadir Has Üniversitesi, Cibali semtinde yaşayan 
bölge halkının beklentilerine karşılık vermek ve 
karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm üretmek 
için semt ve üniversite temsilcilerinin biraraya 
geldiği bir ‘Paydaş Kurulu’ oluşturmuştur. Bölgede 
yürütülecek çalışmalara birlikte karar vermek için 
Paydaş Kurulu, yılda iki kez üniversitede biraraya 
gelmektedir.
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Misyon

Vizyon

Uluslararası düzeyde kaliteye ulaşmış bir akademik 
kurum olma hedefi doğrultusunda, insanoğlu 
tarafından tarih boyunca üretilen ve üniversitenin 
kendi imkânları dâhilinde gerçekleştirdiği 
bilimsel araştırmalar vasıtasıyla ortaya çıkarttığı 
bilgileri, eğitim yoluyla öğrencilerine ve çeşitli 

Amacı, dünyanın ileri gelen üniversitelerine 
koşut bir eğitim, araştırma ve tartışma ortamı 
sağlamaktır. Öğrencilerin disiplinlerarası donanım 
ile yetiştirilmeleri, geleceğe hazırlanırken sosyal 
ve kültürel alanlarda gelişimlerini sürekli kılmaları, 
doğruyu ararken çok yönlü değerlendirme yapmayı 
öğrenmeleri hedeflerinin başında gelmektedir.

Kadir Has Üniversitesi felsefesinin özü kendine 
güvenen, sorgulayan, tüm görüşleri önemseyip 
hoşgörü ile değerlendirebilen, ulusal ve 
uluslararası işbirliklerine açık öğrencilerin her 
düzeyde başarılı ve mutlu bireyler olarak toplumda 
öncü olmalarıdır. 

    Uluslararası standartta eğitim almak isteyen  
    öğrenciler ile deneyimli ve yetkin akademik ve    
    idari personel tarafından öncelikli olarak tercih     
    edilen,

    Güçlenen kurumsal kimliği ile öğrenci ve çalışan   
    memnuniyetinin yüksek olduğu,

    Sürekli gelişen uluslararası düzeydeki insan gücü    
    ile altyapı kapasitesini etkin bir şekilde kullanarak 
    üst düzey eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten,

    Öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile yenilikçi ve  
    girişimci alternatif eğitim yöntemlerini kullanarak 
    öğrenmeyi zevkli ve verimli hale getiren,

    Eğitimde çeşitliliği ve disiplinler üstü yaklaşımı ön   
    plana çıkartan,

    Gerekli mesleki donanım ile araştırma kültürüne 
    sahip araştırmacıların bilimsel/teknik araştırma 
    faaliyetlerini nicel ve nitel yönden destekleyerek 
    ulusal ve uluslararası bilim dünyasına yararlı 
    hizmetlerde bulunan, yerel, bölgesel ve  
    uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilecek 
    yetkinlikte, piyasalar tarafından öncelikle tercih 
    edilen ve sorumluluk bilincine sahip 
    profesyoneller yetiştiren,

    Güçlü bir iletişim ağıyla bağlı sahip olduğu 
    öğrenci, mezun, personel ve dış paydaşlarıyla 
    katılımcı yönetim anlayışına ve gelişmiş kurumsal 
    kimliğe sahip, ürettiği bilgi ve deneyimleri 
    toplumsal faydaya dönüştüren, yürüttüğü 
    çalışmalarda sürdürülebilirliği esas alan, çevre 
    ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik politikalar 
    üreten, yurt içi ve yurt dışında saygın kimliği ve 
    yüksek tanınırlılığı ile kamu, özel sektör ve sivil 
    toplum kuruluşları ile her türlü işbirlikleri için 
    bölgesel açıdan çekim merkezi olan bir üniversite
    olmak.

X

X

X

X

yollarla toplumun diğer kesimlerine aktarmak, 
bu bilgilerden insanlığın sosyal ve ekonomik 
gelişimine katkı verecek şekilde yararlanılmasını 
temel değerleri çerçevesinde sürekli geliştirdiği 
üst düzey faaliyetlerle sağlamaktır.

X

X

X
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Spor Etkinlikleri

Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek 
takımları arasında yapılan Haliç Dostluk Kupası 
Yarışları ilk olarak 2011 yılında başlamış ve 
günümüze kadar gelmiştir.

Yaşamını eğitime adamış merhum, hayırsever 
işadamı Kadir Has anısına her sene düzenlenen 
Cumhuriyet Kupası Kürek Yarışları, üniversiteler ve 
kulüplerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

Haliç Dostluk Kupası Kürek Yarışları

Atletizm Federasyonu ve Üniversite Sporları 
Federasyonu işbirliği ile geleneksel olarak 
düzenlenen Kadir Has Üniversitesi Altın Boynuz 
Ödüllü Yol Koşusu’na, spor kulüpleri, liseler ve 
üniversitelerden atletizm lisansına sahip sporcular 
katılmaktadır.

Haliç Yol Koşusu 

Kadir Has Üniversitesi tarafından Cibali semti için 
bir yardım maratonu şeklinde düzenlenen “İyiliğe 
Koşu” maratonunda amaç hızlı olmak değil, Cibali 
Bölgesi’ndeki sosyal sorumluluk projelerinde 
kullanılmak üzere en çok bağışı toplamaktır.

İyiliğe Koşu 

Cumhuriyet Kupası Kürek Yarışları



9

2015 yılından beri Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 
faaliyet gösteren Galeri KHAS, küratörlüğünü Prof. 
Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergilerle 
İstanbul’un gelecek vadeden genç sanatçılarına ev 
sahipliği yapmaktadır.

2002 yılında Kadir Has Vakfı tarafından Cibali Tütün 
ve Sigara Fabrikası’ndan dönüştürülen Kadir Has 
Üniversitesi merkez binası; son derece özenli ve 
kapsamlı restorasyonu ve içinde yer aldığı tarihi 
çevrenin gelişimine katkısı nedeniyle 2003 yılında 
Europa Nostra Ödülü almıştır. Restorasyonu 
tamamlandıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’ne 
dönüştürülen bu tarihi binanın alt kısmında yer alan 
Osmanlı dönemi yapı kalıntısı ve Bizans Dönemi su 
sarnıcının gün yüzüne çıkmasıyla, mekan Rezan Has 
Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

Galeri KHAS 

SAHNE, 2012 yılında Kadir Has Üniversitesi, Sanat 
ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümünün sanat 
yönetiminde açılmış alternatif bir sahne olarak, 
öncelikle İstanbul’da gösteri sanatları alanında 
varolan mekan sıkıntısına bir çözüm önermeyi 
hedeflemektedir.

KHAS Sahne

Rezan Has Müzesi - RHM 

Sanat, Kültür ve Sosyal Programlar



10

İnsan Hakları
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İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan 
haklarını desteklemeli ve bu haklara 
saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları 
ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

İlke 3: Ulusal azınlıklara destek/saygı 
duyulmalı.

Üniversite senatosu tarafından 22/11/2017 tarih 
ve 2017/16 sayılı kararı ile kabul edilen Kadir 
Has Üniversitesi Tacizi ve Ayrımcılığı Önleme 
Politikasına bağlı olarak Kadir Has Üniversitesi’nde 
farklı ırk, dil, toplumsal cinsiyet, ibadet biçimleri, 
ten rengi, cinsel yönelim, uyruk, inanç, engellilik, 
yaş ve görüşlere sahip kişiler birlikte uyum 
içerisinde çalışır. Kurumun herhangi bir çalışanı, 

yöneticisi, danışmanı, misafiri, öğrencisi, davetlisi, 
mal ve hizmet tedarikçisi ile kurum çalışanı olmayan 
kişiler tarafından yapılan her türlü ayrımcılık ve/ 
veya taciz hoş görülemez.

Üniversite, çalışanları ve öğrencilerinin bireysel 
haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı gösterir. 
Kişilere doğrudan veya dolaylı şekilde yapılan 
ayrımcılık veya taciz oluşturan her türlü davranış 
kesinlikle yasaktır.

İnsan Hakları

Tacizi ve Ayrımcılığı Önleme Politikası

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi

2011 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi 
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi’ nin amacı disiplinlerarası 
araştırmalar ile kadın ve toplumsal cinsiyet 
konularıyla ilgili akademik eğitimler için imkân 
yaratmaktır. Merkezin temel hedeflerinden 
biri, eşitlik ve toplumsal cinsiyet tartışmalarını 
kadınların toplumdaki yeri açısından incelemektir. 
Merkez bunu yaparken, ilgili akademik alanın 
sadece erkek ve kadın kalıplarına ait olmadığını, 
lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireyleri de 
içerdiğini dikkate alır. Bu kapsamda toplumsal 
cinsiyet ile ilgili araştırmalar çok farklı alanlara 
tekabül ettiğinden merkez disiplinlerarası bir 
yaklaşımı benimsemektedir.  

Toplumsal cinsiyetle ilgili bir diyalog yaratma 
amacıyla KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
üniversitede konferanslar, seminerler ve paneller 
düzenlemekte; aynı zamanda araştırma için gereken 
kaynakların yaratılmasına ve toplumsal cinsiyet 
derslerinin oluşturulmasına çalışmaktadır. Merkez 
Türkiye’de ve dünyada mevcut diğer merkezlerle 
işbirliği içindedir. Son olarak merkez, üniversitenin 
genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliği için bir 
örnek teşkil etmesine çalışmakta, bu amaçla gerek 
akademik kadronun konuyla ilgili programlar 
oluşturmasına, gerekse yönetimin toplumsal 
cinsiyetle ilgili kurumsal pratikleri geliştirmesine 
yardımcı olmaktadır.

X İlke 4: Yunanca, Ermenice, Kürtçe dil 
dersleri konulmalı.

İlke 5: Azınlık okullarına indirim/burs 
verilmeli.

İlke 6: Azınlık okulları ile işbirlikleri 
yapılmalı.

X

X

X
X

X



Kadir Has Üniversitesi

13

Kadir Has Ünivers
it

es
i

• Eser Selen ve Mary Lou O’Neil, “Mekândaki 
Hayaletler: Cibali Tütün Fabrikasında Çalışmış Kadın 
İşçiler ile Bir Sözlü Tarih Araştırması,” Kadir Has 
Üniversitesi, Akademik Araştırma Fonu desteği ile 
2012- 2014.
• Meltem Ucal, Mary Lou O’Neil ve Şule Toktaş, 
“Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyetin Ücrete Etkisi: 
Türkiye’deki Kadın ve Erkek Akademisyenlerin Ücret 
Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma,” Kadir 
Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 
dâhilinde, 2012-2014.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Üzerine Yürütülen Araştırma Projeleri

Kadın-Erkek Ayrımcılığına Karşı Yazım 
Rehberi

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın 
Algısı Araştırması

Kadın-erkek eşitsizliğini gözler önüne seren, kürtaj, 
çocuk sayısı, kadının çalışması ve aile yaşamı 
konusunda toplumun nabzını ortaya koyan Kadir Has 
Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin, “Toplumsal 
Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırması”nın 
içeriğinde dikkat çeken noktalar bir yazım rehberi 
olarak yayımlanmıştır.

“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 
Araştırması”, Nisan 2015’de Türkiye nüfusunun genel 
temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 
18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile yüz yüze görüşülerek 
gerçekleştirildi. Ankete katılanların yüzde 50,7’sini 
kadınlar, yüzde 49,3’ünü de erkekler oluşturdu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de evliliklerde eşleri 
aileler tanıştırıyor ve bireyler tanıştıktan sonra ilk 10 
ay içinde evleniyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 
37,8’i eşiyle aileleri aracılığı ile tanıştığını belirtiyor. 
Araştırmaya göre, Türkiye’de çiftlerin yüzde 38,7’si 
tanıştıktan sonra 10 ay içinde, yüzde 26,4’ü 20 ay 
içinde evleniyor. Ankete katılanlar kadınlar için ideal 
evlilik yaşını 24-25 olduğunu belirtirken, erkekler 
için ideal evlilik yaşı 27-28 olarak görülüyor.

GUIDE TO 
GENDER  

SENSITIVE  
USE OF 

LANGUAGE

TOPLUMSAL 
CİNSİYETE 

DUYARLI BİR 
YAZIM  

REHBERİ

www.khas.edu.tr

http://www.khas.edu.tr/gender
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Kadir Has Üniversitesi toplumu anlamaya ve 
anlatmaya yönelik akademik çalışmalarını 
tarafsızlık ve akademik kaliteden ödün vermeden 
aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye 
Çalışmaları Merkezi tarafından 6 yıldır düzenli 
olarak sürdürülen Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler 
Araştırması Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine 

sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve 
üzeri 1.000 kişi ile yüz yüze görüşerek siyaset, 
ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye 
ve uluslararası gündem konularında soruları içeren 
ve kamuoyunun nabzını tutmayı hedefleyen anket 
çalışması gerçekleştirmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi bünyesinde 2015 
yılından itibaren geliştirilmeye başlanan “Ulusal 
Kültür Belgeliği”, Üniversitenin kurumsal arşivinin 
yanı sıra, Türkiye’nin kültür, sanat, siyaset ve 
toplum hayatına etkide bulunmuş kurum ve kişilerin 
arşiv birikimlerini bünyesinde toplayarak, güncel 
teknoloji imkanları ile gelecek kuşaklara taşımayı 
hedeflemektedir. KHAS Ulusal Kültür Belgeliği, Kadir 
Has Üniversitesi’nin eğitim-öğretim faaliyetleri 
yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde kültür 
değerlerinin korunmasına verdiği önemin toplumsal 
yansımasıdır. Bu kapsamda ilk olarak 2017 yılında 
yönetmen ve senarist Ali Özgentürk’ün arşivi KHAS 
Ulusal Kültür Belgeliği’ne dâhil edilmiştir.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-
Siyasal Eğilimler Araştırması

Kadir Has Üniversitesi Ulusal Kültür 
Belgeliği Kuruldu

Özgentürk Arşivi’nde 150 saatlik film kaydı, 500 
saati dolduran Akira Kurosawa, Bernardo Bertolucci, 
Anthony Quinn, Alan Parker, Atıf Yılmaz, Yılmaz 
Güney, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Türkan Şoray, 
Uğur Yücel, Tomris Uyar, İlber Ortaylı, Abidin Dino, 
Yılmaz Erdoğan, Sezen Aksu ve diğer pek çok değerli 
isimle röportajları, söyleşileri, mektuplaşmaları, 
ses bantları, belgesel çalışmaları, film kayıtları, 
daha önce yayınlanmamış 1960-1970 yıllarına ait 
belgeseller, senaryo çalışmaları yer almaktadır. Bu 
kaynakların tümü gerekli düzenlemelerin ardından 
kamuoyunun kullanımına sunulacaktır. Kadir Has 
Üniversitesi Ulusal Kültür Belgeliği’nin ilerleyen 
dönemde yeni arşiv katılımları ile geliştirilmesi 
öngörülmektedir.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYE ÇALIŞMALARI MERKEZİ

Kantitatif Araştırma Raporu

TÜRKİYE
SOSYAL - SİYASAL EĞİLİMLER 

ARAŞTIRMASI SUNUMU

ctrs.khas.edu.tr

#TSSEA
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2009 yılında Kadir Has Üniversitesi bünyesinde 
kurulmuş olan İstanbul Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi, İstanbul özelinden yola çıkarak, 
dünya kentlerinde sosyo-ekonomik, siyasal ve 
kültürel süreçleri anlamayı amaç edinmiş bilimsel 
araştırmalara disiplinler arası bir akademik alan 
oluşturmayı hedeflemektedir. Merkez, bu temel 
görevi yerine getirmek üzere, bu konuda sürdürülen 
çalışmaları, konferans, seminer ve yaz okulları 
düzenlemek, araştırma projelerine kaynak yaratmak, 
araştırma raporlarını yayınlamak ve ziyaretçi 
araştırmacılara multi-medya kaynak arşivi sağlamak 

İstanbul Çalışmaları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi

yoluyla desteklemektedir. Aynı zamanda, İstanbul 
ve karşılaştırmalı kent çalışmaları odaklı ulusal 
ve uluslararası akademik diyaloğu pekiştirerek, 
akademisyenler ve kurumlar arası bir köprü işlevi 
görmeyi de hedeflemektedir.

İstanbul Çalışmaları Merkezi, araştırma faaliyetlerini 
İstanbul üzerine yoğunlaştırırken, şehrin sosyal 
ve politik tarihi, edebiyatı, mimarisi ve kentsel 
gelişiminin yanı sıra mekansal dokusunu ve kimliğini 
sürekli şekillendiren kültürel çeşitliliği ile de 
ilgilenmektedir.

Üyelikler Ortaklıklar

    European University Association

    Organisation for Economic Co-operation and  
    Development, (IMHE)

    Euro-Mediterranean University (EMUNI)

    Academic Council on the United Nations System  
    (ACUNS)

    The UN Sustainable Development Solutions   
    Network (SDSN)

    United Nations Global Compact

    Europa Nostra

    The Magna Charta Universitatum

    Turkish American Scientists and Scholars  
    Association (TASSA)

Kadir Has Üniversitesi, aşağıda isimleri yer alan 
birçok uluslararası kurumun destekçisi ve üyesi 
konumundadır;

    Allianz

    CSR Europe 

    Philips 

    THY 

    IBM  

    Vodafone 

    CNN Türk 

    Koç Holding  

    Turkcell

    Hürriyet

    İBB

    Arçelik

    Kanal D 

    Coca Cola   

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Cardtek 

Rekabet Kurumu 

Fatih Belediyesi  

Novicor Danışmanlık 

Migros 

Viko  

İşGe Mühendislik 

Tema  

Takas Bank  

Grup Patent 

İstanbul Culinary Institute  

Canon  

İstanbul Patent 
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Kadir Has Üniversitesi içinde bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal 
ve çevresel kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunu paydaşlarla 
işbirliği içerisinde gerçekleştirmenin önemine inanmaktadır.

Toplum

Kendi gelişiminden sorumlu olduğu kadar faaliyet 
gösterdiği bölgedeki paydaşlarının da gelişiminden 
kendini sorumlu tutan üniversite, Kadir Has 
Kampüsü’nün bulunduğu Cibali Semti’ne yönelik 
faaliyetlerini sistematik ve stratejik hale getirmek 
için 2010 yılında sosyal sorumluluk çalışmalarını 
belirli bir çerçeveye oturtmaya karar vermiştir. 
“Her komşunun birbiri üzerinde hakkı vardır” 
düşüncesinden yola çıkan üniversite, öncelikle 
Cibali semtindeki paydaşlarının sorunlarını 
ve beklentilerini ortak paydada buluşturmak, 
üniversite kazanımlarını paylaşarak komşuluk 
ilişkilerini kuvvetlendirmek, yerel halkın da katılımı 
ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer 
yaratan ve sürdürülebilir faaliyetlerin yürütülmesini 
hedeflemektedir. Bu doğrultuda Cibali semtinde 
yaşayan bölge halkının beklentilerine karşılık 
vermek ve karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm 
üretmek için üniversite, Cibali Semti ile üniversite 
temsilcilerinin biraraya geldiği bir ‘Paydaş Kurulu’ 
oluşturmuştur. Paydaş Kurulunun yılda iki kez 
gerçekleştirdiği toplantılara Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Aydın, üniversitenin idari ve akademik kadrosu, 
Cibali mahallesi esnafı, Cibali İlköğretim Okulu 
Müdürü, Cibali Mahallesi Muhtarı, Üskübi Çakırağa 
Camii İmamı ve bölgede faaliyet gösteren çeşitli 
vakıf ve derneklerin başkanları katılmaktadır. Ayrıca 
çeşitli toplantılara Fatih Belediye Başkanlığı, Fatih 
İlçe Emniyet Müdürlüğü gibi mülki ve yerel idarenin 
temsilcileri de katılarak, semt halkının sorunlarını 
dinleyip toplantılara katkıda bulunmaktadır.

Paydaş Kurulu’nun aldığı kararlar dışında, ayrıca 
üniversite öğrencileri ile çalışanlarının da Cibali 

Komşuluk Hakkı Girişimi

Semti için farklı çözüm önerileri geliştirmesi 
üniversite tarafından desteklenmektedir. Paydaş 
Kurulu’ndan çıkan kararlarların yanı sıra diğer 
grupların projeye gönüllü katkıları da semtte yapılan 
çalışmaların içeriklerini zenginleştirmekte ve etki 
alanlarının genişlemesini sağlamaktadır. 

Benzer bir paydaş kurulu 19 Kasım 2012 tarihinde 
Silivri Sanayici ve İşadamları Derneği (Silivri-SiAD)
ile Selimpaşa beldesi için kurulmuştur. Bu paydaş 
kurulu yılda bir defa toplanıp projeler yapmaktadır.
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Bir Mahalle Hatırası

Bir aktarma tekniği olarak Belgesel Fotoğraf’ın 
çok sayıda tanımlaması bulunmakla birlikte, 
temelde gerçeğin ön planda tutularak anın ‘estetik’ 
yorumlanması olarak tarif edilebilir. Bu teknikle,  
Belgesel Fotoğrafçı tanıklık ettiği gerçekliği, estetik 
deneyiminin hükümranlığında paylaşıma açar.   
Belgesel Fotoğraf Atölyesi, Kadir Has Üniversitesi 
Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında ve kaynağı 
geleneksel ‘İyiliğe Koşu’ etkinliği bağışları olan, 
yaşları 13 ila 16 arasında değişen dezavantajlı 17 
ilköğretim öğrencisi ile gerçekleştirildi.

Atölyenin ilk ayağında Cibali İlköğretim Okulu ve 
Fener Rum Lisesi öğrencilerinden oluşan gruba 
profesyonel işlevleri barındıran birer adet fotoğraf 
makinesi alındı. Makineler tüm süreç boyunca 
muhafaza etmeleri ve gerek gördükleri zaman 
kullanmaları için ‘müstakbel tanıklara’ teslim 
edildi. Bu aşamanın ardından atölye grubuna 
Kadir Has Kampüsü olanakları kullanılarak 2 aylık 
teorik ve uygulamalı temel belgesel fotoğraf 

eğitimi verildi. Projenin bir sonraki aşamasında 
belgesel fotoğrafçılar yaşamlarının büyük kısmının 
geçtiği mahallelerini - genel bir çerçevede ise 
içinde barındırdığı doğal ve kültürel zenginlikle 
Altın Boynuz olarak andığımız - Haliç kıyılarındaki 
gündelik hayatı belgelediler.

“Durma, Resim Yapalım” Sergisi

Kadir Has Üniversitesi’nin kurumsal sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında Gaziantep 
Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen Savaş mağduru 
Suriyeli mülteci çocukların yaptığı resimlerin yer 
aldığı, “Durma Resim Yapalım” sergisi 1-6 Aralık 
2015 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü’nde gerçekleşti. Sergide 6-16 yaş arası 70 
çocuğun çizdiği 50’den fazla resim yer aldı.
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İstanbul’un Kadın Renkleri

Hayal meyal hatırladığı bir istisna geldi aklına, 
yaklaşık yirmi yıl kadar önce, özellikle Galata 
üzerine bir şeyler yazmayı deneyen şu yaşlı İngiliz 
vaiz. Fakat o da sonunda yine surları resmetmeye, 
onların kapıları ve burçları üzerindeki Ceneviz 
kitabelerini çözmeye yönelmişti. (F.W. Hasluck,”Dr. 
John Covel’s Notes on Galata”, Annual of the 
British School at Athens, 11 1904-05) John Covel’in, 
geçen yüzyıl başından aktardığı gözlem, İstanbul 
tasvirlerin sınırlılığının sadece bugüne ait bir sorun 
olmadığını göstermekte. Tualde olduğu gibi vizörde 
de İstanbul, gün batımında yolcusuz gemilerin, 
cemaatsiz görkemli ibadethanelerin, aç martıların ve 
uykusuz kedilerin yurdu olmayı sürdürmektedir.
Alıntı şöyle devam eder: “Herkes için Galata olsa 
olsa kilise ve genelevleriyle dikkat çeken bir 
uğrak yeriydi sadece.“ Kadının, seyyahların ve 
onların mirasçılarının algısında yeri pek değişim 
göstermemekte birlikte, manzaranın zaman içinde 
daha da kötüleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

kenar mahallerinin aksine sefalati gölgeleyen 
‘canlılık’ hakim olmuştur. Her sokağından, kent 
merkezlerindeki eğlence yerlerinde yapacakları 
mesaiye hazırlanan Loncalıların müzik ve dans 
provalarının gündelik hayatla karışımında oluşan 
bir hava hakimdir. Bu nedenle Lonca Mahallesi 
çocuklarının ölümsüzleştirdiği anlar bize hayatın 
bildiğimiz gibi olmadığını göstermektedir.

Hayat Bildiğin Gibi Değil

Kadir Has Üniversitesi Komşuluk Hakkı Projesi, 
kapsamında oluşturulan Belgesel Fotoğraf 
Atölyesi’nin ikinci çalışması ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil, 
Roman Kültürü’nün renklerini barındıran Lonca 
Mahallesi’nde yaşayan 10 çocuk ve medya, akademi 
ya da fotoğraf konusunda çalışan 10 tanınmış 
isimle gerçekleştirildi. Bir aktarma tekniği olarak 
Belgesel Fotoğraf’ın çok sayıda tanımı bulunmakla 
birlikte, gerçeğin ön planda tutularak anın ‘estetik’ 
yorumlanması olarak tarif edilebilir. Bu teknikle, 
fotoğrafçı tanıklık ettiği gerçekliği, estetik algısının 
sınırlarında paylaşıma açar. Belgesel Fotoğraf 
Atölyesi, 2012’de ‘Bir Mahalle Hatırası’ ve 2013’de 
gerçekleştirdiği ‘Hayat Bildiğin Gibi Değil’ adlı 
çalışmalarda, 21. YY İstanbul’unda, global ve yerel 
uygulamalarla hızla yok olan mahalle olgusunun son 
anlarını, mekanın en aktif unsurları konumundaki 
‘çocuk’ algısıyla belgelemeyi hedeflemektedir. 
Lonca Mahallesi bir zamanlar benzerleri kentin bir 
çok yerinde, özellikle Topkapı, Sulukule, Edirnekapı, 
Mevlanakapı, Yedikule gibi İstanbul Surları 
boyunca ‘taşra’ ile ‘merkezi’ (Suriçi) birleştiren 
alanlarda yaşayan Çingene-Roman mahallerinden 
günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş olan 
son örneklerindendir. Lonca Mahallesi’nin kent 
kültürüne dahiliyeti müzik, dans ve elişçilikleriyle 
olabilmiştir. Bu işbirliği sonucunda mekanda diğer 
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Fabrika Kızı Projesi

Kadir Has Üniversitesi’nin Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Akademisi Komşuluk Hakkı Projesi’nde 
Mart 2015’de Cibali bölgesinde yaşayan ve çalışan 
kız çocuklarının objektifinden “Fabrika Kızı” 
hikâyesi, fotoğraf karelerine yansıdı. Kadir Has 
Üniversitesi’nde fotoğraf eğitimi alan 10 genç 
kızın hayatlarına, hayallerine ve korkularına dair 
çektiği kareler, Kadir Has Üniversitesi Fabrika Kızı 
Sergisi’nde ünlülerin kaleminden çıkan kelimeler ile 
ses buldu.

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl farklı bir 
konu başlığı ile gerçekleştirilen Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Akademisi Komşuluk Hakkı Girişimi, 
fotoğraf eğitimi 2015’de Cibali Bölgesi’nde yaşayan 
veya çalışan 10 genç kızın yer aldığı Fabrika Kızı 
Projesi olarak gerçekleşti. Proje kapsamında 
Cibali bölgesinde oturan ve çalışan işçi kızlara, 
üniversite fotoğrafçısı Ulaş Tosun tarafından 2 
ay boyunca belgesel fotoğraf dersleri verildi. 
Ardından başta iş hayatları olmak üzere gündelik 
hayatlarını fotoğraflamaları sağlandı. Çalışmanın 
sonunda ise fotoğraflar “Fabrika Kızı” sergisinde 
bir araya getirildi. Kadir Has Üniversitesi’nin Cibali 
Kampüsü’nde 11 Mart 2015’de açılışı yapılan Fabrika 
Kızı Fotoğraf Sergisi, çalışan genç kızların seçtiği 
hayata dair kareleri gözler önüne serdi.

Khas Belgesel Fotoğraf Atölyesi bu farkındalıkla 
4. sergi projesinin konusunu İstanbul’un kadınları 
olarak belirlemiştir. Projenin ilk aşaması 21.yy 
İstanbul’un kazandığı anlamları ifade eden 
çeşitlilikteki 10 kadınla gerçekleştirildi. Fotoğraf 
geçmişi olmayan ve coğrafyanın renklerini ifade 
eden mütedeyyin, Ermeni, LGBTİ gibi aidiyetlerden 
olduğu kadar dünyanın çeşitli yerlerinden İstanbul’a 
sığınan Suriyeli, Kamerunlu kadınlar aldıkları 
eğitimin ardından kendi gündelik hayatlarını 
fotoğrafladılar. Kadınlar, 3 ay süreyle Kadir Has 
Üniversitesi’nde fotoğraf dersleri aldı ve sponsor 
Canon Europa’nın kendilerine hediye ettiği 
fotoğraf makinelerini kullandılar. Çalışmanın ikinci 
aşamasında sergilenecek fotoğraflar belirlenerek 
konuya duyarlı gazeteci, akademisyen ve yazar 
kadınlarca metinleştirildi. Bu birlikteliğin hedefi 
İstanbul’un gerçek kadınlarının hayatlarını biraz 
daha görünür kılmaktı.

Onlar, gazetelerin 3. sayfa haberlerinde kurban 
gittikleri cinayet, tecavüz, linç vb haberlerindeki 
birer vesikalıkla görsel hafızaya dahil olmaktalar. 
Diğer taraftan savaşlar, sömürü ve töre gibi bir 
çok nedenle kadim İstanbul, ülkenin olduğu kadar 
dünyanın çeşitli yerlerinden kendisine sığınan 
kadınlara ev sahipliği yapmayı sürdürmektedir. Öyle 
ki, İstanbul’un kozmopolit yapısı tarihte yapılan 
afaki tasvirlerden çok farklı anlamlar kazanmıştır. 
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Khas X Fon Projesi

Komşuluk Hakkı Projesi kapsamında yeni projelere 
fon yaratmak için 2015 yılında okul öğrencileriyle 
oluşturulan 4 grup ile mahalle paydaşları ile 
görüşerek mahalle ihtiyaçları tespit edilerek, proje 
sunumları gerçekleştirildi.

Sunum sonunda toplanan fonlar sayesinde;
• Birinci grup; Kâtip Çelebi İlkokulu için ihtiyaçları 
olan toner, A4 kâğıt vs. malzemeleri temin edilmiş 
ve artan fon ile anne ve babasını kaybetmiş iki 
öğrenciye yardım yapılmıştır. 
• İkinci grup; Bir İyilikte Sen Yap projesi ile Cibali 
Ortaokulu’nda bulunan 3 yetim çocuğun okul 
masraflarını karşılanmıştır. 
• Üçüncü grup; Cibali İlkokulunun ses sitemi 
yetersizliği nedeniyle törenlerde ve acil durumlarda 
zil sesinin duyulmaması konusu KHAS öğrencilerin 
yardımı ile giderildi. 
• Dördüncü grup; Mahallede yalnız yaşayan 
hiçbir geliri olmayan 90 yaşındaki bir kadına kendi 
ihtiyaçlarını karşılaması için yardım gerçekleştirildi. 
      
Ayrıca; 
• Çevredeki camilerin ve ilkokulların ihtiyaçlarının 
giderilmesi;
• Cibali -Balat’taki ilkokul öğrencilerine yönelik 
spor kursları; ve
• Etüt Abiliği/Ablalığı projesine destek verildi.
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Has Imperium

2011 yılından bu yana düzenlenen Has Imperium 
Projesi kapsamında 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısı 
ile KHAS gönüllü öğrencileri ve çalışanları, Tomurcuk 
Vakfı’ndan gelen engelli çocukların birer dilekleri 
gerçekleştirilmektedir.
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Çalışma Standartları
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İlke 3: İş dünyası, çalışanların 
sendikalaşma ve toplu müzakere 
özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma 
uygulamasına son verilmeli.

Çalışma Standartları
İlke 5: Her türlü çocuk işçi 
çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede 
ayrımcılığa son verilmeli.

Kadir Has Üniversitesi, akademik ve lojistik 
insan kaynağını entelektüel özvarlığı olarak 
tanımlamaktadır. Kadir Has Üniversitesi, kuruluş 
felsefesi gereği, sadece yükseköğrenim sunan 
değil, aynı zamanda evrensel ve yerel düzeyde bilgi 
üreten bir düşünce kurumudur.

Kadir Has Üniversitesi işe alım ve yerleştirme 
süreçlerinde ayrımcılığa, her türlü haksız rekabete 
ve haksız kazanca karşıdır. Üniversite çocuk işçi 
çalıştırmaz; zorla ve zorunlu işçi çalıştırılmasını 
kabul etmez.

Kişisel Gelişim Programları
Kadir Has Üniversitesi Kariyer Merkezi, akademik 
ve idari personelinin yararlanabileceği “Hizmet İçi 
Eğitim Faaliyetleri” yürütmektedir. Bu kapsamda 
düzenli aralıklarla “Kurum İçi İletişim Eğitimi, ‘’İleri 
Excel Eğitimi’’, ‘’Başlangıç Düzeyi İngilizce Eğitimi’’ 
ve ‘’ İlişki Yönetimi Eğitimi” düzenlenmektedir. 
Ayrıca her alanda akademik kadroya destek 
olan ve üniversitenin sürekli gelişimini sağlayan 
idari personel, iş ve eğitim dünyasının güncel 
gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendini 
yenileyebilmesi için uluslararası üniversiteler arası 
değişim programlarından yararlandırılmaktadır. 
Böylece farklı kültür ve iş yapış biçimleriyle tanışan 
çalışanlar, edindikleri yeni vizyonla kendilerini 
ve çevrelerini geliştirmektedirler. Bunun yanısıra 
idari kadro, yüksek lisans ve doktora taleplerinde 
öncelikli tutularak, KHAS bünyesinde bir yandan 
çalışarak bir yandan da eğitim görmeleri teşvik 
edilmektedir.

Çalışan Motivasyonu
Üniversite her yıl çalışanları için Akademik Açılış, 
Yaza Merhaba ve Yılbaşı etkinlikleri düzenlemektedir. 

Ayrıca üniversite yılda üç kere Akademik Kurul 
düzenleyerek çalışanlarıyla mevcut durum 
değerlendirmesi yapmaktadır.

Memnuniyet ve Performans Uygulaması
Kadir Has Üniversitesi her yıl akademik ve idari 
kadrodaki çalışanlarına kurum içi memnuniyet ve 
performans anketleri uygulayarak geri bildirim 
almakta, böylece çalışanların taleplerine cevap 
verme oranı ve motivasyonlarını yüksek tutmayı 
hedeflemektedir.

Kadir Has Kampüsü’nde Emzirme Odası 

Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü 
(Cibali)’nin olduğu bina 1800’lerin sonlarında 
Cibali Tütün Fabrikası iken İstanbul’da fabrika 
düzeneğinde kadın işçi çalıştıran ilk yerlerden biri idi 
ve çocuk kreşi bulunan ilk fabrika idi. Bu kapsamda 
KHAS Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin girişimiyle 
kampüsteki emzirme odasının açılışı 6 Mart 2015’de 
gerçekleştirildi.

X

X

X

X
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İdari Personel Yönergesi 
27 Mayıs 2015 tarihinde Kadir Has Üniversitesi idari 
personel yönergesi senato tarafından kabul edildi. 
Bu yönerge 4857 Sayılı İş Kanununa tabi olarak 
çalışan Üniversite idari personelinin hak, görev 
ve sorumlulukları ile çalışma koşulları ve çalışma 
sürelerini, çalışma usul ve esaslarını, disiplin 
hükümlerini, iş sözleşmesinin kurulması ve 
sonlandırılmasının koşullarını düzenlemektedir. 
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Çevre
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Çevre
İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına 
karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak 
her türlü faaliyete ve oluşuma destek 
vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin 
gelişmesini ve yaygınlaşmasını 
desteklemeli.

KHAS Üniversitesi için hesaplanan karbondioksit 
salınımını karşılamak amacıyla üniversite belli 
konulara yönelik hareket planı çıkarmıştır. Bu 
doğrultuda üniversite yeşil enerji kullanarak ya da 
salınımlarını dengeleyerek 0-emisyonlu kampüs 
oluşturulması yönünde çalışmalar yürütmektedir. 
Selimpaşa Kampüsü’nde rüzgâr enerjisi kullanımına 
yönelik araştırmalar sürdürülmektedir. Ayrıca 
yine Selimpaşa Kampüsünde atık su dönüştürme 
çalışmaları sürmektedir.

a(r)tık geri dönüştür!

Üniversitenin çağdaş yaşamın temel unsurları 
arasında yer alan tabiatı koruma ve geri dönüşümü 
destekleme kampanyası ‘’a(r)tık geri dönüştür!’’ 
faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek, Kadir Has 
Üniversitesi kampüslerine yeni geri dönüşüm 
üniteleri koyulmuştur.

Kadir Has Üniversitesi; Cibali Kampüsü, Selimpaşa 
Kampüsü ve Bahçelievler Kampüsü olmak üzere
toplamda 70,000 metrekarenin üzerinde kapalı 
alanda faaliyet göstermektedir. Sadece kapalı
kullanma alanın 45,000 metrekarenin üzerinde 
olduğu Cibali Kampüsü’nde derslikler, 
laboratuvarlar, merkez kütüphane ile fakülte, 
enstitü, rektörlük ve dekanlıklar bulunmaktadır. 
Kapalı kullanım alanı 20,000 metrekare olan 
Selimpaşa Kampüsü’nde derslikler, konferans 
salonları, laboratuarlar ve spor tesisleri yer alırken, 
doğayla bütünleşen yapısıyla kampüs, öğrenciler 
için alternatif bir yaşam alanı sunmaktadır. 4,500 
metrekare alana yayılmış Hazırlık Okulu’nda ise 
derslikler ve öğrencilerin yararlanabileceği restoran 
ve kafe bulunmaktadır.

Üniversite bünyesinde bulunan Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümü ile Enerji ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’ye 
sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlayacak yeni 
insan gücü yetiştirmek amacına yönelik hizmet 
vermektedir. “Düşük Karbon Ekonomisi”ne geçişin 
sağlıklı şekilde yürütülmesi için çalışan kamu ve 
özel sektör deneyimine sahip seçkin akademisyenler 
tarafından küresel enerji sisteminin gelişimi ve 
uygulamaya yönelik sorunları ile kalkınma bağlantısı 
ele alınmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi tüm çalışmalarında 
ve faaliyetlerinde çevrenin korunmasına 
önem vermektedir.

X

X

X
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Tasarımcı Yasemin Artut’un hazırladığı üniteler 
kâğıt, plastik ve metal ürünleri geri dönüşüme 
katmak üzere toplanan çıktılar ise öğrencilerinin 
sosyal sorumluluk projeleri ile geri dönüşüme 
kazandırılmaktadır. 

UNESCO ile Dünya Miras Alanları Adına 
Önemli İmza

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, UNESCO’nun 
70. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye’ye 
yaptığı ziyarette, 7 Ocak 2015 Günü İstanbul’a 
gelerek Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde 
“’Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek Adına Geçmişi 
Korumak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. 

Ziyarette ayrıca, UNESCO Genel Direktörü Irina 
Bokova ile Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Aydın’ın katılımı ile düzenlenen törende 
Kadir Has Üniversitesi’nde ‘’Dünya Miras Alanlarının 
Yönetimi ve Tanıtımı: Yeni Medya ve Toplumsal 
Katılım’’ konulu UNESCO Kürsüsü kurulmasına ilişkin 
protokol imzalandı. Kadir Has Üniversitesi UNESCO 
Kürsüsü’ nün, Kadir Has Üniversitesi’nin önderliği 
ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nun desteği 
ile Türkiye ve bölge coğrafyasında bölgesel olarak 
kültürel mirasın korumasına hizmet edecek bir 
mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle çalışması 
planlandı.

Bölgede Restorasyon Çalışmaları

Devraldığı Cibali Tütün Fabrikası’nın restorasyonunu 
en iyi şekilde gerçekleştiren ve gösterdiği özen ve 
başarılı restorasyon nedeniyle 2003 yılında Europa 
Nostra ödülüne layık görülen Kadir Has Üniversitesi, 
bölgede sürdürülen restorasyon çalışmalarına 
son derece önem vermektedir. Cibali Karakolu, 
Cibali Çeşme, Cibali Kapı ve Seferikoz Sarnıcı’nın 
planlanmış restorasyon çalışmaları, gerekli izinler 
alındıktan sonra hızla hayata geçirilecek hale 
gelmiştir. Ayrıca orta vadede üniversitenin önünde 
harap halde bulunan Bizans Dönemi’ne ait sur 
kalıntılarının restorasyonları için de gerekli projeler 
hazırlanmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kadir Has Üniversitesi faaliyetlerinde sosyal, 
çevresel ve etik değerleri temel alan yönetim 
stratejilerini benimseyen; bu stratejiler 
doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi ve idari 
kadrosuyla birlikte sorumluluk üstlenen ve 
gönüllülük temelinde öncü çözümler üreten bir 
üniversite olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 
Türkiye’nin ilk sivil toplum, üniversite ve iş dünyası 
işbirliğini oluşturan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Akademisi” Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği işbirliğinde 
2008 yılında kurulmuştur. Akademi eğitim, 
uygulama, araştırma ve danışmanlık hizmetleri 
ile sürdürülebilir kalkınma kapsamında Türkiye’de 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) uygulamalarının 
yaygınlaştırılması, gündeme çekilmesi ve geleceğin 
KSS önderlerinin yetiştirilmesi amacı ile hizmet 
vermektedir. 

Üniversitenin savunduğu değerler kapsamında 
hayata geçirdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) 
uygulamalarından biri Komşuluk Hakkı Projesi’dir. 
Cibali-Fatih bölgesindeki sorun ve beklentilerini 
yaratıcı ve yenilikçi yöntemler ile çözüme 
ulaştırılmasını hedefleyen bu uygulama, öğrenciler, 
akademik-idari çalışanlar ve Cibali bölgesi halkının 
katılımı ile hayata geçirilmektedir.
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Paydaş Katılımına öncelikli olarak önem verilen 
Komşuluk Hakkı Projesi’nde yerel halkın da katılımı 
ile sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer 
yaratan sürdürülebilir faaliyetler yürütülmektedir. 
Bu uygulama kapsamında sağlık taramaları, çevre 
düzeni ve mimari dokunun iyileştirilmesi, bölgedeki
ilköğretim okulları ile spor, kültür ve eğitim 
alanlarında işbirlikleri gibi çalışmalar  
yürütülmektedir. Bu kapsamda daha önce açıklanan 
Komşuluk Hakkı Girişimi ve Cibali Paydaş Kurulu gibi 
toplumsal faydaya dayalı uygulama örneklerinin 
yanı sıra, Üniversite bünyesinde tüm öğrencilerin 
mezun olmadan önce almak zorunda oldukları 
bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)” dersi 
açılmaktadır.

Genel sosyal sorumluluk eğitiminin ardından 
öğrenciler, her yıl düzenlenen Sivil Toplum Günleri 
etkinliğinde önde gelen sivil toplum kuruluşları 
temsilcileriyle bir araya gelirler. Bu kapsamda 
üniversite, kendi düşünceleri doğrultusunda uygun 
gördükleri bir sivil toplum kuruluşunda görev almak 
için istekli olan öğrencilere destek vererek, bu 
arzularını gerçekleştirmeleri için aracı ve yardımcı 
olmaktadır.

KSS’yle ilgili interaktif bilgilendirmeye de büyük 
önem veren üniversite, öğrencilerinin KSS’yle ilgili 
kültürel ve sosyal aktivitelere katılmasını teşvik 
etmekte, her yıl Cibali Bölgesi için çeşitli etkinlikleri 
yürütmekte ve ayrıca her yıl düzenlenen Türkiye 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri etkinliğine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dersi

Kadir Has Üniversitesi, geleceğin liderleri olan 
öğrencilerin, çalışacakları iş ve içinde bulundukları 
toplumda artı değer yaratmaları için kapasitelerinin 
geliştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu 
doğrultuda Kurumsal Sosyal Sorumluluğun (KSS) 
tüm bölümlerin müfredatına girmesi gerektiğine 
inanan Kadir Has Üniversitesi, tüm öğrencilerine 
zorunlu olarak “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” dersi 
getirilmiştir.

KSS derslerinde öğrenciler, konunun uzmanları 
tarafından farklı KSS alt başlıklarını içeren 
seminerlere girmekte ve ortak sosyal sorumluluk 
projeleri geliştirmektedirler. Öğrenciler, her yıl
Mart-Nisan aylarında düzenlenen Sivil Toplum 
Günleri etkinliğine katılarak önde gelen sivil toplum 
kuruluşları temsilcileriyle tanıştırılmaktadır. 
Bu kapsamda üniversite, kendi düşünceleri 
doğrultusunda uygun gördükleri bir sivil toplum 
kuruluşunda görev almak için istekli olan 
öğrencilere destek vererek, bu arzularını 
gerçekleştirmeleri için aracı ve yardımcı olmaktadır. 
Bu sayede, Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim gören 
her öğrencinin birlikte çalıştığı ve aktif rol aldığı bir 
sivil toplum kuruluşu bulunduğu memnuniyetle ifade 
edilebilir. Bunun yanında KSS’yle ilgili interaktif 
bilgilendirmeye de büyük önem veren üniversite, 
öğrencilerinin KSS’yle ilgili kültürel ve sosyal 
aktivitelere katılmasını da teşvik etmektedir.

2012 yılından itibaren KSS derslerine dahil olan 
“Dedemden Öğütler” seminerlerinde 100 yıldan 
beri başarıyla faaliyetlerini sürdüren iş dünyası, 
Kadir Has Üniversitesi öğrencileriyle buluşturularak 
kurumsal yönetim, ortak değer yaratma, 
sürdürülebilirlik, çözüm odaklı yaklaşım konularında 
kurum üst yönetiminin engin bilgi ve deneyimleri 
aktarılmaktadır.



Kadir Has Üniversitesi

33



34

Yolsuzlukla Mücadele
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Yolsuzlukla Mücadele
İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil 
her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Khas’ta Başarılı Her Öğrenciye Burs Var

Üniversite burs olanakları bakımından diğer vakıf 
üniversitelerinden farklı bir eğitim anlayışına 
sahiptir. Çok sayıda öğrenciden ziyade, nitelikli 
sayıda öğrenci yetiştirmeyi hedef alan üniversitede 
burslu okuyan öğrenci oranı her geçen yıl 
artmaktadır. Bu çerçevede üniversite, ÖSYM Yüksek 
Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda 
ilan edilen burslar dışında farklı başlıklarda da 
pek çok öğrenciye burs imkânı sağlamaktadır.  
Bu kapsamda 2017 yılında üniversiteye ilk kez 
kayıt yaptıran öğrencilerin %82’si bir şekilde 
üniversiteden burs ve eğitim ücreti desteği 
almaktadır. Ayrıca üniversite her yıl gelirlerinin 
en az 1/3’ünü öğrenci desteklerine ayırmaya 
özen göstermektedir. Bu oran 2016 yılı için %36 
olmuştur. KHAS ayrıca, ulusal ve UA faaliyetlerinde 
ve ortaklıklarında yasadışı veya gri uygulamalardan 
uzak durur; Faaliyetlerinde devlet kurumlarıyla 
ilişkilerinde ulusal ve uluslararası yolsuzlukla 
mücadele ilke, kural ve yasalarına uygun çalışır.

Akademik Etik İlkeleri

Kadir Has Üniversitesi’nde akademik dürüstlük, 
eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. 
Üniversite, tüm süreçlerinde, tüm paydaşlarıyla 
birlikte en üst düzey akademik dürüstlüğü sağlamak 
ve sürdürmek için gerekli yapıları kurar, önlemleri 
alır. Kadir Has Üniversitesi, akademik dürüstlük 
ihlalleri konusunda sıfır tolerans politikası 
uygulamaktadır.

X
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Etkinlikler

KSS Pazaryeri

Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümler. 
CSR Europe bünyesinde 2005 yılından bu yana 
Avrupa’nın birçok ülkesinde gerçekleştirilen 
ve büyük ilgi gören ‘KSS Çözümleri Pazaryeri’ 
etkinliği Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde 
Cibali Kampüsü’nde düzenlemektedir. Üniversite 
işbirliğinde her yıl düzenlenen etkinliğin 2015 
yılı teması ‘İşletme 2023; Akıllı, Sürdürülebilir ve 
Kapsayıcı Çözümler’ olarak belirlenmişti. Amaç, 
Türkiye’de uygulanan başarılı KSS çözümlerinin 
duyurulması, yaygınlaştırılması ve KSS paydaşlarının 
biraraya gelerek paylaşımda bulunabileceği, yılsonu 
değerlendirmesi yapabileceği bir alan yaratmaktır.

STK Günleri

Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Günleri, her yıl Nisan 
ayı içerisinde düzenlenen bir etkinliktir. STK’ların 
çalışmalarını tanıtmak amacıyla yer aldığı bu 
etkinlikte, gün boyunca sivil toplumun sorunları 
masaya yatırılarak çözümler aranmaktadır. STK’ları 
temsilen konuşma ve paneller düzenlenir, film 
gösterimleri yapılmaktadır. Amaç, yılda bir kez 
de olsa sivil toplum dünyasını bir araya getiren 
bir platform oluşturmak ve öğrencilerin STK’ları 
yakından tanımalarını sağlamaktır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2017
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Diğer
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Diğer
“FabLab Istanbul”

Türkiye’nin ilk FabLab’i “FabLab Istanbul” 16 
Haziran 2014’te Kadir Has Üniversitesi Cibali 
Kampüsü’nde kurulmuştur. Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 
ortak projesi olan FabLab İstanbul, üniversitenin 
tümüne ve tüm dış paydaşlara açık olacak şekilde 
planlanmıştır. Böylece yalnızca 34 ülkede 125 adet 
olan FabLab’lerin bulunduğu haritaya Türkiye de 
girmiştir.

Hayal edilenin hızla somut örneğe çevrildiği 
FabLab’lerde (                                        ; üretim 
laboratuvarı) araştırmayla üretim arasında, 
bilgisayar kontrollü aletlerle değişik ölçeklerde ve 
değişik malzemelerden hemen hemen her proje 
maket olarak sonuca ulaştırabilmektedir. Tipik bir 
FabLab’in envanterinde üç boyutlu yazıcı (hızlı 
prototipleme makinesi), lazerli kesici, bilgisayar 
kontrollü tasarım tezgâhı, devre basma makinesi, 
mikroişlemci ve sayısal elektronik tasarım ve test 
istasyonu bulunmaktadır. Kullanılan malzeme 
çeşidi, yüzey rafineliği, renk sayısı, şeffaflık ve doku 
çeşitlemesi gibi kriterlere göre fiyatı değişkenlik 
gösteren 3-boyutlu yazıcılar kendini yineleyebilen 
FabLab öngörüsünün ana bileşenini oluşturmaktadır. 
Kadir Has Üniversitesi’nde açılan FabLab İstanbul’da 
eğitimler verilerek, yaz kampları ve çalıştaylar 
düzenlenmektedir. FabLab Istanbul’u, açık erişim 
esasına uygun olarak dış paydaşlarla (KOBİ’ler, 
ortaöğretimden, diğer üniversitelerden öğrenciler 
gibi) ortak çalışma alanı olması da planlanmıştır.

Cibali Postası

1940’lı yılların gazete tarzından esinlenerek 
tabloid boyda hazırlanan Cibali Postası, Cibali 
mahallesiyle ilgili haberleri, mahalle sakinleriyle 
yapılan röportajları ve ayrıca mahallelinin duyurmak 
istedikleri haberleri içermektedir. Üniversite 
öğrencilerinin muhabir ve köşe yazarı olarak tüm 

Diplomasi Sofraları Projesi

Kadir Has Üniversitesi, Yaşam Boyu Eğitim 
Merkezi’nin hazırladığı Diplomasi Sofraları 
projesi, 2015 yılında Black Sea Trust for Regional 
Cooperation tarafından desteklenmeye hak 
kazanmıştır.

Diplomasi Sofraları projesi kapsamında Türkiye, 
Ermenistan, Israil, Şili, Yunanistan, Ukrayna, ABD ve 
Suriye’den ünlü şeflerin katılımı ile gerçekleştirilen 
çalıştaylar ve yemek konuşmaları ile ülkelerin 
birbirlerini daha iyi tanımaları ve varsa aralarındaki 
sorunları ve çözüm yollarını rahat bir ortamda 
tartışmaları hedeflenmiştir. 

sorumluluğunu gönüllü olarak aldığı gazetenin 
ilk sayısı Aralık 2011’de çıkmıştır. Cibali Postası, 
üniversiteyi komşularına, komşularını üniversiteye 
anlatmanın yanı sıra, tarihi yarımadanın merkezinde 
şekillenen Cibaliliği de tüm Türkiye’ye anlatmayı 
hedeflemektedir. Yeni Nesil Cibali Postası da, Cibali 
Postası’nın multi-medya versiyonu olarak internet 
ortamında yayına alınmıştır.

TASTEFUL DIALOGUES AT KADIR HAS UNIVERSITY

FOODFORDIPLOMACY.ORG

Food for Diplomacy employs the common heritage of 
culinary culture as a facilitator for enhancing political, 

social and cultural dialogue between Turkey and its near 
and far neighbors. The project is generously supported by 
the Black Sea Trust and aims at strengthening diplomatic, 

cultural and economic links.

facebook.com/foodfordiplomacy@diplomacyfood foodfordiplomacy

info@foodfordiplomacy.org 0212 533 65 32 / 1219

Üniversitede Derse Girmek İster Misin?

Kadir Has Üniversitesi lise öğrencilerinin Mesleki 
Eğilim ve Yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak, 
kariyerlerinde daha isabetli kararlar alarak 
kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı 
olmak amacıyla “Mesleki İlgi ve Yönelim Testi”ni, 
(MIT) aday öğrencilerin kullanımına sunmanın 
ardından bu çalışmayı da desteklemek adına, 
öğrencilere yine ücretsiz katılabilecekleri fakülte 
bilgilendirme dersleri düzenlemektedir.
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Üniversite’de İki Gün

Kadir Has Üniversitesi, lise öğrencilerinin Mesleki 
Eğilim ve Yönelimlerini belirlemelerine ışık tutmak,
kariyerlerinde daha doğru kararlar alarak 
kendilerine uygun meslekleri seçmelerine yardımcı 
olmak amacıyla “ücretsiz” fakülte bilgilendirme 
dersleri düzenlemektedir. Adayların kendilerine 
uygun olabilecek meslekleri yakından tanıyıp, 
hatta deneyimleyebilecekleri bir dizi programı 
içeren “Üniversitede 2 Gün Geçirmek İster misin” 
etkinliğinde, lise öğrencileri aynı zamanda Üniversite 
öğrencisi olmayı da deneyimlemektedirler. Etkinlik 
boyunca farklı fakülte hocalarından eğitim alan 
öğrenciler, öğrenci kulüpleri ile bir araya gelerek 
kampüs havasını teneffüs etmektedirler. 10-11 
ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabildiği etkinlikte 
öğrencilere katılım belgesi de verilmektedir.

KHAS Yaz Okulu

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik bir 
program olan Kadir Has Üniversitesi Lise Yaz 
Okulu, katılımcı öğrencilere üniversite öncesinde 
üniversite deneyimi kazanmalarını amaçlar. Başarılı 
öğrencilere üstün başarı sertifikası veya başarı 
sertifikası verilecek. Üstün başarılı öğrencilere 
araştırma projeleri verilebilir. 

KHAS iNEO Kuluçka Merkezi

KHAS iNEO Kuluçka Merkezi, 2015-2019 stratejisinin 
“Yeni Nesil Üniversite” vizyonuna uygun olarak 16 
Şubat 2016’da yapılan bir törenle kapılarını açtı. 

Önceliğine Kadir Has Üniversitesi öğrenci, 
akademisyen ve mezunlarını alan Kuluçka Merkezi, 
firma kurmak isteyen girişimciler için sorun/çözüm/
ürün/pazar uyumu, iş modeli geliştirme, yasal yer 
gösterme, hukuki danışmanlık, iş geliştirme, satış, 
mentorluk, teşvik, hibe, yatırımcı bulma ve patentle 

yönlendirme desteği ve hizmetleri veriliyor. Bu 
süreç, öncelikle girişimcilerin kendi hızlarında 
ilerleyebilecekleri bir yol haritası üzerinden hem 
çevrimiçi ve hem fiziksel eğitim ve kaynaklar 
ile desteklenmesi ve doğru noktalarda mentor 
desteği almaları sağlanması şeklinde kurgulanmış 
durumda. Aynı zamanda Startups.watch online 
girişim veritabanına erişim ile girişimcilerin pazar 
araştırması, rakip analizi ve stratejik konumlama 
yapmalarında destek olunuyor. 

Bu süreçte firma kurma sürecine giren iNEO Kuluçka 
girişimcilerine Türkiye Ekonomi Bankası’yla (TEB) 
yapılan işbirliği ile hızlı ve avantajlı kredi desteği 
alabilmelerinin önü açıldı. Aynı zamanda KOSGEB 
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için başvuru süreçleri 
oluşturularak girişimciler için Ar-Ge ve inovasyon 
temelli işler kurmaları halinde vergi indirimi ve belli 
teşviklerden faydalanmaları da sağlanıyor.
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Sivil Toplum Kuruluşlarına
Evsahipliği

Kadir Has Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yanı sıra farklı alanlardan birçok kurumu evsahipliği  
yapmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK): 
Uluslararası İlişkiler disiplini ve ilgili alanlarda 
çalışanları bir araya getirmek ve çalışmalarını 
destekleyecek faaliyetlerde bulunmak amacıyla 
6.7.2004 tarihinde kurulan UİK, 2011’den bu 
yana Kadir Has Üniversitesi bünyesinde faaliyet 
göstermektedir. Kuruluşundan bu yana çok sayıda 
ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleştiren UİK’in 
gelenekselleşen etkinlikleri arasında 2005’den 
bu yana her iki yılda bir düzenlenen “Uluslararası 
İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresi”, 2008’den 
bu yana her yıl düzenlenen “Güvenlik Akademisi” 
ve 2015’ten bu yana her yıl düzenlenen “Dış Politika 
Akademisi” sayılabilir. Söz konusu etkinliklerin 
yanı sıra, NATO Kamu Diplomasi Birimi Türkiye 
Programı ile işbirliği içerisinde 2006-2012 yılları 
arasında Brüksel’de Türk akademisyenlere yönelik 
NATO-AB bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi, 
2012-2014 yılları arasında Münih Üniversitesi 
Center for Applied Policy Research (C.A.P), Robert 
Bosch Stiftung ve Black Sea Trust of the German 
Marshall Fund of the United States ortaklığında 
Karadeniz Genç Reformcuları Programı’nın (Black 
Sea Young Reformers Fellowship) yürütülmesine 
katkı sağlanması ve ABD’deki William & Marry 
College tarafından 2004’ten bu yana yürütülmekte 
olan “Teaching, Research & International Policy 
(TRIP) Survey of International Relations Scholars” 
başlıklı araştırmanın 2007’den bu yana eşgüdümlü 
olarak Türkiye’de de yürütülmesi UİK tarafından 
sağlanmaktadır. 2011 yılında merkezi ABD’de 
bulunan ve Uluslararası İlişkiler çalışanlarını bir 

araya getiren en geniş uluslararası platform olan 
International Studies Association’a (ISA) ortak 
kuruluş olarak kabul edilen UİK, ISA’nın her yıl 
gerçekleştirdiği olağan kongrelerinde de bir panel 
düzenlemektedir. UİK yürüttüğü faaliyetlere ek 
olarak, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, devletler 
hukuku, strateji ve diplomasi alanlarında yayınlara 
yer vermek üzere 2004’te yayın hayatına başlayan 
ve 2008’den itibaren alanında Social Sciences 
Citation Index’te (SSCI) taranan ilk ve halen tek 
Türkçe akademik dergi olan Uluslararası İlişkiler 
Dergisi’ni de yayınlamaktadır. 

Dipnot TV: 
Medyanın birçok kolunda faaliyet gösteren 
bir eğitim ve yapım şirketidir. CNN Türk’te 
yayınlanmakta olan Cüneyt Özdemirle 5N1K 
programı ve birçok farklı televizyona içerik üreten 
Dipnot TV, aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi 
bünyesinde Televizyonculuğun 5N1K’sı adı altında 
herkesin katılımına açık sertifika programları 
düzenlemiştir. Ayrıca haftalık yayınlanan digital 
Dipnot Tablet Dergisi ve Dipnot.tv adlı internet sitesi 
bulunmaktadır.

DİPNOT
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Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği:  

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2005 
yılında özel sektör, sivil toplum, kamu ve akademik 
dünyanın önde gelen sosyal sorumluluk gönüllerinin 
katılımı ile kurulmuştur. Türkiye’de kurumsal sosyal 
sorumluluk kavramının uluslararası standartlarda 
yaygınlaşmasını ve Türkiye’nin hayırseverlik 
temelinde vakıf, dernek, ahilik kültürü ile zaten var 
olan sosyal sorumluluk bilincini uluslararası alanda 
tanıtmayı amaçlayan derneğimiz bu kapsamda 
sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetişim 
ve kamu-özel sektör-sivil toplum ortaklıklarını 
temel alan bir yaklaşım ile gönüllülük esası ile 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Turkish Policy Quarterly Dergisi: 
Turkish Policy Quarterly (TPQ), üç ayda bir 
İngilizce olarak basılan ve uluslararası ilişkiler, 
demokratikleşme ve insan hakları, güvenlik, ekonomi, 
enerji gibi farklı konulara odaklanan İstanbul merkezli 
bir yayın. TPQ, 2002’den bu yana; siyasal, stratejik, 
sosyal ve iktisadi dinamikleri hızla değişen Türkiye’de 
ve çevresindeki bölgelerde yaşananları yakından 
takip ederek, farklı görüşleri dengeli bir şekilde dünya 
kamuoyu ile paylaşıyor ve eleştirel düşünceyi teşvik 
eden yapıcı analizler sunuyor.

Kadir Has Üniversitesi
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Paydaş Diyaloğu
Paydaş diyaloğuna büyük önem veren Kadir Has Üniversitesi’nin (KHAS) bu doğrultuda 

kullandığı iletişim araçları aşağıda gösterilmektedir.

İletişim Çeşitleri Sıklığı Paydaş Grupları

Mütevelli Heyeti Toplantıları Ayda bir Mütevelli Heyeti Üyeleri

Üniversite Senatosu Ayda bir Senato Üyeleri

Üniversite Yönetim Kurulu Haftada Bir Yönetim Kurulu Üyeleri

Cibali Paydaş Kurulu

Selimpaşa Paydaş Kurulu

Yılda iki kere 

Yılda bir kere

Cibali Semti İleri Gelenleri
Silivri İş Adamları Derneği ve Bölgenin 
İleri Gelenleri

Üniversite Akademik Kurulu Yılda üç kere Üniversite Akademik ve İdari Personeli

Rektör – Öğrenci Buluşmaları Her kampüste yılda bir kere İlgili Kampüsteki Öğrenciler

Rektör Bilgilendirme Toplantıları Yılda en az iki kere Üniversite Akademik ve İdari Personeli

Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 
bilincini arttırmaya yönelik uygulanan 
etkinlikler (panel, seminer, sergi, vb.)

Yılda 18’den fazla
Öğrenciler, Özel Sektör, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Akademisyenler, Medya

Fakülte ve Yüksek okul danışma ve 
paydaş kurulları 

Yılda iki kere Yönetim kurulu üyeleri, Öğrenciler

Merkez danışma kurulları Ayda bir kere  Yönetim kurulu üyeleri
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Süreli Yayınlar 

Basılı İletişim Araçları Süresi Paydaş Grupları İçerik

Panorama Khas Üç ayda bir Çeşitli Paydaşlar
Bilim, sanat ve siyaset alanında yazı, yorum 
ve analizler

Cibali Postası
- İki ayda bir (basılı)
- Her hafta (online)

Cibali Semt Sakinleri ve    
diğer paydaş grupları

Cibali Mahallesiyle ilgili haberler, semt  
sakinleriyle yapılan röportajlar

Bize HAS Öğrenci Dergisi Yılda üç sayı
Tarih, edebiyat, politika, 
spor, hukuk, kültür sanat

Öğrenciler, Akademik ve İdari Kadro

Faaliyet Raporu Yılda bir
Türkiye Yükseköğrenim 
Paydaşları

Üniversite personelinin tüm faaliyetleri 
listesi

Newsletter KHAS 15 günde bir Toplum Geneli Üniversite faaliyetleriyle ilgili genel haberler

Merkezlerden Newsletter’lar
Her merkezden 
ayda bir 

Toplum Geneli
Üniversitenin araştırma merkezlerinden 
haberler

Düzenli yürütülen ve desteklenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri

Başlıklar Paydaş Grupları Konu

Sivil Toplum Günleri
Öğrenciler, Sivil Toplum Kuruluşları ve 
diğer paydaş grupları

Öğrenci – Sivil Toplum Kuruluşları buluşması

Bilgi ve e¤itim teknolojilerinin h›zla yayg›nlaflmas›, ö¤renmeye

aç›k herkesi zamandan ve mekandan ba¤›ms›z ö¤renciler

haline getirirken, klasik e¤itim/ö¤retim anlay›fl›n›n da yeniden

ele al›nmas›n› zorunlu k›l›yor. Aç›k e¤itim kaynaklar›, e¤itimde

inovasyon, aktif ö¤renme, dijital e¤itim araçlar› ve e¤itici robot

oyuncaklar vb. yeni bir ö¤renme/ö¤retme deneyimine aç›k

olanlar için ilginç alternatifler sunuyor.
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Arşiv Yayınlar 

Online İletişim Araçları Süresi Paydaş Grupları İçerik

Chameleon 6 aylık Çeşitli Paydaşlar İngilizce Kültür ve Edebiyat

Sosyal Medya (facebook, 
twitter, youtube, instagram, vb.)

Günlük
Öğrenci, potansiyel öğrenciler 
ve diğer paydaş grupları

Üniversite hakkında paylaşım yapan ve bütün 
soruları cevaplayan online iletişim kanalları

Kitap ve Konferanslar 
(Üniversite Yayınları)

Düzensiz Çeşitli Paydaşlar
Avrupa Birliği, Medya, Bilişim, Çevre, İnovasyon, 
Tüketim gibi çeşitli konular

Under Construction Üç ayda bir Öğrenciler Çeşitli ingilizce yazı makaleler

Akademik Yayınlar

Online İletişim Araçları Süresi Paydaş Grupları İçerik

CIES Policy Brief (İngilizce) 15 günde bir
Siyasiler, hükümet yetkilileri, 
akademisyenler,gazeteciler

Uluslararası ilişkilerde meydana gelen sorunlar 
hakkında uzman bilgi ve görüşleri

Neigbourhood Policy Papers 
(İngilizce ve Rusça)

Düzensiz

Karadeniz Bölgesi ve 
Çevresindeki Paydaş 
Grupları Politika önerileri, 
araştırma ve özellikle

Avrupa Birliği’nin Doğu komşularıyla ilgili 
sorunlara odaklı uzman görüşleri

Kitap ve Konferanslar 
(Üniversite Yayınları)

Düzensiz Çeşitli Paydaş Grupları
Avrupa Birliği, Medya, Bilişim, Çevre, İnovasyon, 
Tüketim gibi çeşitli konular

Hukuk Fakültesi Dergisi Yılda 4 sayı
Hukuk alanındaki farklı 
paydaşlar

Hukuk’un her alanında akademik çalışmalar

KHAS Prep Newsletter  Ayda bir Toplum Geneli İngilizce hazırlık programı ile ilgili haberler

INEO Newsletter  Ayda bir Toplum Geneli INEO faaliyetleriyle ilgili haberler
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Kadir Has Caddesi 

34083 Cibali / İSTANBUL 

Telefon: +90 (212) 533 65 32

Fax: +90 (212) 533 65 15 

www.khas.edu.tr

Bahçelievler Kampüsü 
Mehmetcik Sok. No.1 

34590 Bahçelievler / İSTANBUL 

Telefon: +90 (212) 441 47 24 

Fax: +90 (212) 441 45 34 

twitter.com/Khasedutr

Selimpaşa Kampüsü 

E–5 Karayolu Üzeri 

Selimpaşa / İSTANBUL 

Telefon: +90 (212) 731 90 08 

Fax: +90 (212) 731 57 37

facebook.com/Khasedutr
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