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İstanbul’un merkezinde 3. nesil bir üniversite olarak 

19 yılı geride bırakan Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim 

öğretim anlayışı alanında mükemmel bilgi ve beceriyle 

donanmış, en az bir yabancı dil bilen, dünyadaki 

değişimleri öngörebilen, yaşadığı dünyaya karşı 

sorumluluk sahibi, kendine güven duyan ve geleceğe 

umutla bakabilen bireyler yetiştirmektir.

Sürekli gelişen ve daima iyiyi arayan bir üniversite 

olarak öğrencilerimizin de çağdaş, yenilikçi, dinamik ve 

en önemlisi sorgulayan, düşünen ve geliştiren bireyler 

olmalarını arzuluyoruz. Üniversitemiz uluslararası 

düzeyde kaliteli araştırmaların yapıldığı saygın bir bilim 

merkezi olmasının yanı sıra düşünce, kültür, sanat ve 

spor dünyasına da önemli katkılar yapan, bulunduğu 

çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine 

destek veren bir üretim ve çekim merkezidir.

Üniversitemiz, Cibali, Selimpaşa ve Bahçelievler 

kampüslerinde yer verdiği konserler, sergiler, spor 

etkinlikleri, öğrenci kulüpleri, sosyal sorumluluk 

projeleri ve eğitimin yaşam boyu olması gerektiği 

düşüncesiyle geliştirdiği sertifika programları ile 

paydaşlarına ve kentsel katılımcılarına farklı seçenekler 

sunan bir üniversitedir.

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

rektörün
mesajı
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kadir has
üniversitemizin kurucusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yetiştirdiği önde gelen 
hayırsever iş adamlarından 
Kadir Has, 1921 yılında 
Kayseri’de doğdu. 
Babası kendisi gibi 
hayırsever bir işadamı 
olan Nuri Bey, annesi ise 
Zekiye Hanım’dır.
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Kadir Has, 1942 yılında Boğaziçi Lisesi’nden mezun 

oldu. Aynı yıl, Kayseri’nin tanınmış ailelerinden 

Mehmet ve Şehime Germirli’nin kızı Rezan Germirli 

ile evlendi. Evlendikten hemen sonra iş hayatına 

atıldı.

Babasının izinden giderek girişimci ruhu, 

çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle Adana’nın sayılı 

iş adamlarından biri haline geldi. 1960 yılında 

İstanbul’a yerleşti ve ağırlıklı olarak otomotiv 

sanayine yönelik işlerde birçok başarıya imza attı.

İstanbul’da da kısa zamanda saygın lider iş 

adamları arasına girdi. Mercedes Otobüs ve 

Kamyon Fabrikası’nı kurdu ve bu kurumun uzun 

yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 

Türkiye’deki ilk Coca-Cola fabrikasını kurdu. Koç 

ailesi ile Bursa’da Karsan adıyla Peugeot marka 

minibüs üreten fabrikanın ortakları arasında yer 

aldı. Fransız lastik markası Michelin’in Türkiye 

dağıtımcılığını üstlendi. Sabancı ailesiyle birlikte 

Akbank’ın kuruluşuna destek verdi.

İş hayatındaki başarılarının ardından, ülkesinden 

kazandıklarını yine ülkesine vermenin en büyük 

onur ve vefa borcu olduğuna inanan Kadir Has, 

kendi deyişiyle “vatan borcunu” ödemek için 1980’li 

yıllarda sistemli bir şekilde özellikle eğitim alanında 

hayır işlerine ağırlık verdi.

Babası Nuri Has’ı kendisine örnek aldı ve Nuri 

Bey’in, “Bir okul yaptırmak, bin kişiyi hapishaneye 

düşmekten kurtarır” sözü, daima rehberi oldu.

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.

1992 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan, 1997 

yılında ise resmen kurulan, kendi adını taşıyan 

üniversitemizden “gerçekleşen en büyük hayali” 

olarak söz eden kurucumuz Kadir Has, 2007’deki 

vefatına kadar üniversitemizin mütevelli heyeti 

başkanlığı görevini yürüttü.

1997 yılında, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 

Demirel tarafından, Türkiye’ye yaptığı hizmetler 

nedeniyle kendisine “Devlet Üstün Hizmet 

Madalyası” verildi. Ayrıca çeşitli kurumlardan yüzü 

aşkın teşekkür ödülü ve belgesi kendisine takdim 

edildi.

1997’de Marmara Üniversitesi ve Lefke Avrupa 

Üniversitesi; 1998’de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi; 

1999’da Erciyes Üniversitesi tarafından fahri 

doktora beratları verildi.

22 Mart 2007 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 

86 yaşında hayata veda eden Kadir Has; ilkeleri, 

dünya görüşü, vatan sevgisi ve eğitim aşkıyla, 

üniversitemizin felsefesinde ve “çocuklarım” dediği 

öğrencilerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

Yaşamını Türk gençliğinin eğitimine adayan Kadir 

Has’tan ismini alan üniversitemiz, onun eğitime 

yaptığı yatırımları taçlandıran anıtsal bir katkıdır. 
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mütevelli heyeti

•   Nuri Has-Başkan 

•   Can Has-Başkan Vekili

     (Kadir Has Vakfı Başkanı)

•   Prof. Dr. Mustafa Aydın-Üye (Rektör) 

•   Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil-Üye

•   Prof. Dr. Yücel Yılmaz-Üye

•   Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu-Üye

•   Dr. Levent Bıçakcı-Üye

•   Mehmet Germirli-Üye

•   Agah Uğur-Üye

•   Ünal Çeviköz-Üye

•   Prof. Dr. Üstün Ergüder-Üye

•   Prof. Dr. Ayşe Soysal-Üye

•   Bülent Hiçsönmez-Üye
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tarihçe

1992: Kuruluş çalışmalarına merhum Kadir Has’ın öncülüğünde,  

 Kadir Has Vakfı (HASVAK) tarafından başlandı.

1997: Üniversitemizin resmi kuruluşu 28.05.1997 tarih ve 4263 sayılı  

 yasayla gerçekleştirildi.

1998: Selimpaşa Kampüsü inşaasına başlandı.

1999: Merkez kampüsün önemli bir kısmını oluşturan Haliç kıyısındaki  

 tarihi Tekel Cibali Tütün Fabrikası’nın restorasyonuna başlandı.

2000: Bahçelievler Kampüsü açıldı.

2001-2002: Eğitim-öğretim faaliyetleri Cibali, Selimpaşa ve Bahçelievler  

 kampüslerinin tümüne yayıldı.

2002: Üniversitemizin kurucu Rektörü Prof. Dr. Ergür Tütüncüoğlu  

 görevini Prof. Dr. Yücel Yılmaz’a devretti.

2003: Üniversitemiz tarihi Cibali Tütün Fabrikası restorasyonu   

 sonucunda Avrupa Birliği’nin Europa Nostra ödülünü aldı.

2005: Sanat ve Tasarım Fakültesi binası açıldı.

2007: Rezan Has Müzesi açıldı.

2007: Cibali Kampüsü’nü büyütecek D Blok’un yapımına başlandı.  

 Kampüsün adı Kadir Has Kampüsü olarak değiştirildi.

2008: Kadir Has Üniversitesi Spor Salonu açıldı. Üniversitemizin  

 bulunduğu cadde İstanbul Büyükşehir Meclisi’nin kararıyla  

 “Kadir Has Caddesi“ adını aldı.

2010: Üçüncü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aydın, görevi Prof. Dr.  

 Yücel Yılmaz’dan devraldı.

2010: Erkek Öğrenci Konukevi açıldı. (Cibali)

2011: Kız Öğrenci Konukevi açıldı.

2014: Erkek Öğrenci Konukevi açıldı. (Hasköy)
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Üniversitemizde sosyal ve kültürel açıdan, 
üniversite hayatını farklı kılan üç kampüs 
bulunuyor.

kampüsler
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Bahçelievler Kampüsü
Kampüs, Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hizmet veriyor. 5 bin metrekare alana 

yayılan kampüste modern eğitim yöntemleri ile bilgisayar destekli eğitim veriliyor.

Kadir Has Kampüsü (Cibali)
1884’ten beri Tekel’in tütün deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılan Tekel 

Cibali Tesisi binası, aslına uygun biçimde onarılarak 2002’de Cibali Kampüsü’ne 

dönüştü. Kampüsün adı daha sonra 2007’de Kadir Has Kampüsü olarak 

değiştirildi.

İstanbul’un tarihi açıdan oldukça önemli bir bölgesinde, etkileyici ve geçmişten 

izler taşıyan, Avrupa mimarlık ödülü “Europa Nostra Ödülü”nü almış olan bu 

kampüste bugün Rektörlük, fakülteler, enstitüler ve araştırma merkezleri hizmet 

veriyor.

Kapalı kullanım alanı 40 bin metrekareye ulaşan kampüste derslikler, 

laboratuvarlar, bilgi merkezi, tiyatro, konferans ve sinema salonları ile birlikte, 

spor tesisleri, restoran, kafeteryalar ve dans stüdyosu bulunuyor.

2014 yılında Erkek Öğrenci Konukevi Hasköy’de daha geniş bir binaya taşınmıştır.

Cibali’de konukevinde ise kız öğrencilerimiz kalmaktadır.

Kasım 1998’de temeli  atılan ve 1999’da eğitimin başladığı kampüs, deniz 

kıyısında 130 dönüm arazi içerisindedir. Kadir Has Meslek Yüksekokulu’nun 

yer aldığı kampüste fiziki altyapısı tamamlanmış tam donanımlı modern 

binalarda eğitim verilmektedir. 

  

Kapalı kullanım alanı 20 bin metrekare olan kampüsteki modern derslikler, 

laboratuvarlar, bilgi merkezi, konferans salonları, spor tesisleri, açık futbol ve 

basketbol sahaları, kantin ve yemekhane öğrencilerimizin ihtiyaçlarını kaliteli 

şekilde karşılayabilecek kapasite ve niteliktedir.

Bahçelievler Kampüsü

Kadir Has Kampüsü

Selimpaşa Kampüsü

Selimpaşa Kampüsü
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burslar
Kadir Has Üniversitesi, burs olanakları bakımından diğer vakıf üniversitelerinden farklı bir eğitim 

anlayışına sahip. Çok sayıda öğrenciden ziyade, nitelikli öğrenci yetiştirmeyi hedef alan üniversitede 

burslu okuyan öğrenci oranı da her geçen yıl artıyor. 

ÖSYM Bursu 
ÖSYM Yükseköğretim ve Kontenjanları Kılavuzu’nda tam, yüzde 50 ve yüzde 25 burslu bölümleri tercih 

edenlere karşılıksız olarak verilen burslar, sadece öğretim ücretini kapsamakta ve eğitim süresindeki 

başarı düzeyinden bağımsız olarak, zorunlu yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için en 

çok 2 yıl (4 yarıyıl), ön lisans düzeyinde en çok 3 yıl (3 yarıyıl), lisans düzeyinde en çok 6 yıl (12 yarıyıl) 

süreyle kesintisiz devam eder.

Kadir Has Bursu
Burslu veya ücretli lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ÖSYS sıralamasında TS-2, MF-

3, MF-4, TM-1 ve TM-3 puan türlerinde ilk 3000’e giren öğrencilere, her eğitim-öğretim yılında 9 

ay boyunca derecelerine göre farklılaşan miktarlarda eğitim desteği sağlanır ve normal öğrenim 

süresince devam eder. Bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, doğrudan 

bölümlerinin birinci sınıfına başlayan öğrenciler için 4 yıldır.

Kadir Has Bursu çerçevesinde verilen eğitim desteğinin miktarları:

İlk 100 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 2.000 TL

İlk 500 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 1.000 TL

İlk 1000 (Dil puan türü hariç) içinde yer alan öğrencilere 500 TL

İlk 3000 arasında yer alan öğrencilere 250 TL’dir.
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Khas Onur Bursu 
Her akademik yıl bitiminde, sorumlu olduğu 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 öğrencilere kayıt ücretinden indirim şeklinde %100’e kadar “Khas Onur Bursu” 

veriliyor.

Spor Bursu
İngilizce hazırlık, önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında üstün 

başarılı olduklarını belgeleyen ve üniversite adına yarışlara katılabilecek olanlara değerlendirmeler 

sonrası verilir. Üniversitenin herhangi bir spor dalında başarı göstermiş lisansı ve /veya milli derecesi 

olan öğrenci adaylarına sunduğu burs imkânları oldukça fazladır. Sağlık, Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığı söz konusu niteliklere sahip öğrencileri belirleyerek Burs Komitesi’ne bildiriyor.
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DGS Bursu
Kadir Has Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu mezunlarına, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 

ile lisans programlarına yerleşmeleri durumunda eğitim ücretinden %30 indirim yapılır.

Abitur Bursu
Diploma notu 2 ya da daha iyi olan öğrencilerimizden öğretim ücretinin yarısı alınmaz.

IB Bursu
Uluslararası Bakalorya (IB) diploması notu 32-37 arasında olan öğrencilerimizden eğitim ücretinin 

yarısı, 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz. 

Matura Bursu
Maturada üstün başarı gösteren öğrencilerimizden eğitim ücretinin tümü alınmaz.
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Barınma/Yurt Bursu
İstanbul dışında ikâmet eden ve yurtta kalmak isteyen ilk 3000’den gelen öğrencilere Üniversite’nin 

öğrenci konukevlerinde barınma imkânı sağlanıyor. Barınma imkanı normal öğrenim süresince 

devam eder bu süre yabancı dil hazırlık okulunda okuyacak öğrenciler için 5 yıl, fakültelerin 1. sınıfına 

başlayan öğrenciler için 4 yıldır..

Selimpaşa Bursu
İstanbul’un Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt 

ilçeleri ile Tekirdağ ili sınırları içerisinde kalan liselerden mezun olan ve Selimpaşa kampüsünde 

bulunan Kadir Has Meslek Yüksekokulunu YGS puan türü ile tercih ederek, programlarına kayıt olan 

öğrencilere mezuniyet yılına bakılmaksızın eğitim ücretinden %25 indirim yapılır.
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eğitim sistemi

Üniversitemiz, evrensel düşünen, bilişim 

teknolojilerini üst seviyede kullanan, üretken 

ve girişimci mezunlar yetiştirmeye yönelen 3. 

nesil bir üniversitedir. 

Deneyimli akademik kadrosu, modern fiziksel 

altyapısı ve yenilikçi eğitim anlayışı ile bugünden 

geleceğe açılan bir penceredir. Üniversitemiz, 

ticari kaygısı olmadan, dünyanın en gelişmiş 

ülkelerindeki standartlara erişmeyi amaçlayan 

bir yüksek öğretim kurumudur. 

Üniversitemizin tüm fakültelerinde 4 yıl süreyle, 

Khas Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek 

Yüksekokulu’nda ise 2 yıl süreyle eğitim 

verilmektedir. Eğitim dilimiz, Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi ile MYO’larda Türkçe, diğer tüm 

fakültelerde ise İngilizce veya İngilizce ağırlıklıdır. 

Hazırlık Sınıfı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi hariç 

tüm fakültelerde zorunludur. Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi öğrencilerinin isteğe bağlı Hazırlık Sınıfı 

eğitimi almaları da mümkündür.

Çift Anadal Programı (ÇAP)
Programın amacı, anadal lisans programlarını 

üstün başarıyla yürüten öğrencilerimizin, aynı 

zamanda ikinci bir dalda lisans diploması 

almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

Programı başarıyla bitiren öğrencilere iki ayrı 

lisans diploması verilir.

Öğrencilerimiz, çift anadal programlarına, 

anadal lisans programının en erken 3. ve 

en geç 5. döneminin başında, akademik 

takvimde belirlenen kayıt yenileme döneminde 

başvurabilir.
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Öğrencilerimizin bu programlara başvurabilmesi 

için başvurduğu yarıyıla kadar anadal lisans 

programındaki tüm kredili dersleri başarıyla 

tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel 

not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması, başarı 

sıralaması itibariyle en üst % 20’de bulunması ve 

başvurduğu programın varsa diğer koşullarını 

sağlamış olması gerekir.

Yandal Programı 
Bu programa başvurabilmek için öğrencinin 

başvurduğu döneme kadar  anadal  l i sans 

programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla 

tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not 

ortalamasının en az 2.50/4.00 olması ve başvurduğu 

programın varsa diğer koşullarını sağlamış olması 

gerekir.

Öğrencilerimiz, kontenjan ilan edilen yandal 

programına, anadal lisans programının en erken 3. 

ve en geç 6. döneminin başında, akademik takvimde 

belirlenen kayıt yenileme döneminde başvurabilir. 

Programı başarıyla bitiren öğrencilere, bu durumu 

gösteren bir sertifika verilir.

Yatay Geçiş
Üniversitemize kaydolduğu programdan memnun 

olmayan öğrencilerin farklı programlara geçişlerini 

kolaylaştıracak tüm önlemler alınmıştır. 

Kurum içi, kurumlar arası, yurt dışı yükseköğretim 

kurumlarından yurt içindekilere, ortak programdan 

diploma programlarına ve diğer yükseköğretim 

k u r u mla r ın d a n  y a p ı la n  y a t ay  g e ç i ş le rd e 

‘Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans 

Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, 

Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ esasları uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş 

kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, 

Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir. 

Dikey Geçiş Sistemi (DGS)
Meslek Yüksekokulları Ön Lisans programlarından 

mezun olan ÖSYM tarafından merkezi sistemle 

her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olan 

öğrenciler, üniversitemizde lisans eğitimine devam 

edebilmektedirler.

Öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş 

yapmaları ve yerleştirilmeleriyle ilgili esas ve 

usulleri ‘Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön 

Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine 

Devamları Hakkında Yönetmelik’ belirler. 
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       teknolojileri eğitim

Blackboard, eğitimcilerin dersleriyle ilgili 

çeşitli aktiviteleri tasarlamasını ve uygulamasını 

sağlayan bir öğrenim yönetim sistemidir. 

Bu sistem sayesinde öğretim elemanlarımız 

öğrencileri ile kolaylıkla iletişim kurabilir, ders 

materyallerini öğrencileriyle paylaşabilir, ödevler 

ve sınavlar tasarlayabilir, ders saati dışında 

tartışmalar yapabilir ve öğrenci performanslarını 

takip edebilirler.

Dünyada pek çok üniversitenin uzaktan eğitim 

amacıyla kullandığı bu sistem, üniversitemizin 

kampüslerinde gerçekleşen yüz yüze derslerin, 

içerik, öğrenci-öğretim elemanı iletişimi ve ders 

içi ve dışı çeşitli aktivitelerle zenginleşmesini 

sağlar. Bu sistemle dersler, öğrencilerimizin 

7/24 aktif katıldığı etkileşimli (interaktif) derslere 

dönüşür. 

Blackboard (Öğrenim Yönetim Sistemi)
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Üniversitemizin akademik süreçlerini yönetmek için 

geliştirilmiş bir uygulamadır.

SPARKS, üniversitemizde öğrencilerimiz, akademik personel 

ve idari personel tarafından çok sayıda akademik işlemin 

kolayca gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Sistemde her kullanıcı grubu için ayrı opsiyonlardan 

oluşan ve o kullanıcı grubuna özgü işlemler için olanak 

sağlayan sayfalar mevcuttur. SPARKS aracılığıyla 

öğrencilerimizin adaylık aşamasından mezuniyet 

sonrasına kadar tüm ilgili işlemleri yürütülmektedir.

Bunların içinde kayıt ve kayıt yenileme, ders seçimi 

ve onayı, değişim programları başvuruları, mezuniyet, 

belge düzenleme gibi işlemler yer almaktadır. 

Akademik ve idari personelimiz de SPARKS aracılığı 

ile danışmanlık, ders açma, sınav tanımlama, not 

verme, yoklama girme, sınıf yönetimi, katalog bilgileri 

düzenleme gibi işlemleri yapabilmektedir.

Yatay geçiş ÇAP, lisansüstü ve özel yetenek sınavı 

başvuruları da SPARKS üzerinden yapılmaktadır.

Blackboard sistemi ile öğrencilerimiz internet 

erişimi olan her yerden istedikleri saatte 

ders içeriklerine erişebilir, ders saati dışında 

farklı ders faaliyetlerine katılabilirler. Öğretim 

üyelerimizin gönderdiği duyurulara kolaylıkla 

ulaşabilir, ödevlerini sisteme yükleyebilir, önemli 

tarihleri takvimde görebilir, bazı sınavları kampüs 

dışında yapabilir, karne özelliği ile notlarını ve 

performanslarını takip edebilirler.

Öğretim üyelerimiz bu sistem sayesinde, 

öğrencilerine istedikleri an ulaşabilir ve yeni bir 

faaliyet ile öğrencilerin öğrenme süreçlerine 

katkı sağlama kolaylığına sahip olabilirler. 

Blackboard sisteminde, derslerin dışında, 

idari birimlerin de öğrencilerle etkin iletişim 

kurabilmeleri amacıyla bazı alanlar tasarlanmıştır. 

Bu alanlar sayesinde, öğrencilerimiz sosyal 

etkinliklerden sınav tarihlerine, dilekçe 

örneklerinden stajla ilgili dokümanlara kadar 

pek çok bilgiye kolaylıkla ulaşabilir, önemli 

duyurulardan anında haberdar olabilirler.

Blackboard sistemi ile ilgili tüm destek 

faaliyetleri üniversitemiz bünyesinde kurulmuş 

olan Eğitim Teknolojileri Destek Birimi tarafından 

sağlanmaktadır. Birim, her eğitim-öğretim yılı 

başında düzenlenen uyum günlerinde, yeni 

gelen öğrencilerimize sistemle ilgili bilgi ve 

eğitim vermektedir. 

SPARKS (Student Portal: Academic Registration and Knowledge System)
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Kadir Has Üniversitesi mensuplarının bilgi ve bilgi kaynağı ihtiyaçlarını karşılayarak 

eğitim-öğretim ve araştırma programlarını desteklemeyi; sunduğu yenilikçi ve kullanıcı 

merkezli bilgi ve kütüphane hizmetleriyle, rekabet avantajı sağlayan “bilgi okuryazarlığı” 

ve “yaşam boyu öğrenme” yetkinliklerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Kadir Has Üniversitesi mensupları Bilgi Merkezi’nin doğal üyesidir ve koleksiyonlar için 

“Yeni Bilgi Kaynağı İsteği ve Önerisi”nde bulunabilir; ders programlarını desteklemek 

amacıyla oluşturulan “Öğrenci Rezerv Koleksiyonu”’n dan ve  koleksiyonlarda yer almayan 

acil bilgi kaynağı istekleri için ise “Kütüphanelerarası Ödünç Sağlama” hizmetinden 

yararlanabilir; ihtiyaç duydukları kaynakları belirli sürelerde “Ödünç” alabilirler. Abonelik 

kapsamında sağlanan tüm elektronik kaynaklara kampüs içi ve dışından 7/24 kolay ve 

kesintisiz erişim mümkündür.

Kadir Has Üniversitesi mensupları, Bilgi Merkezi’nin sunduğu hizmet ve olanaklardan 

etkin yararlanmaya yönelik planlanan “Bireysel ve Grup Eğitimleri”ne katılabilir; ödev, 

araştırma, tez vb. çalışmaları için  “Araştırma Desteği” alabilirler.

• 72.000 cilt basılı yayın

• 285.000 elektronik kitap

• 6.200’den fazla DVD

• 36 online veri tabanında 33.000 elektronik dergiye tam metin erişim

• 500’den fazla elektronik tez

• Elektronik kaynaklara 365 gün, 24 saat kesintisiz erişim

• Sınav dönemlerinde 7 gün 24 saat ders çalışma olanağı

bilgi merkezi
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•       Bilgisayar Ağları Laboratuvarı

•       Fizik Laboratuvarı

•       Elektronik Laboratuvarı

•       Endüstri Mühendisliği Laboratuvarı

•       Kimya Laboratuvarı

•       Fablab

•       Kontrol ve Otomasyon Laboratuvarı

•       Mikroişlemciler Laboratuvarı

•       Mobil Uygulama Geliştirme Laboratuvarı

•       Telekomünikasyon Laboratuvarı

•       Yazılım Geliştirme Laboratuvarı

•       Bilgisayar Laboratuvarı (3)

•       Yeni Medya Laboratuvarı

•       Kurgu Stüdyosu

•       Reklam Atölyesi

laboratuvarlar

Her fakülte için ayrı bilgisayar laboratuvarlarının bulunduğu üniversitemizde, İletişim Fakültesi ile 

Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerimizin kullanımı için ise Mac laboratuvarları bulunmaktadır.

Üniversitemizdeki uygulamalı 
dersler için kullanılan laboratuvarlar:
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Uluslararası İşbirliği ve Eğitim Koordinatörlüğü Ofisi, 

değişim, Erasmus, çift diploma ve yaz okulu programları 

gibi yurtdışındaki üniversitelerle kurumsal işbirlikleri yapar. 

Amaç, öğrencilerimize üniversitemizdeki öğrenimleri 

sırasında çeşitli yurtdışı eğitim fırsatları sunmaktır. 

Üniversitemiz, uluslararası öğrencilerin de tercih ettiği 

bir üniversitedir. Çok sayıda uluslararası öğrenci değişim 

programları ve yaz okulları aracılığıyla tüm eğitimlerini 

üniversitemizden almak üzere farklı ülkelerden gelmektedir.

Öğrencilerimiz 22 ülkede 109 üniversitede AB fonlarından 

yararlanarak Erasmus programına katılabilirler.

Üniversitemizin çift diploma ve değişim programları 

kapsamında 24 ülkede 73 anlaşması bulunmaktadır. 

Öğrenciler, ABD, Kanada, İngiltere, Çin, Tayvan, Güney 

Kore, İsviçre gibi birçok ülkedeki anlaşmalı üniversitelerde 

bir veya iki dönem değişim programlarına katılabilirler.

Üniversitemizde bazı bölümlerin ABD ve İngiltere’deki saygın 

üniversitelerle çift diploma anlaşmaları bulunmaktadır.

İngiltere’de Coventry University ile olan çift diploma 

anlaşması çerçevesinde başvuru koşullarını yerine 

getiren başarılı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, İşletme programları 

öğrencileri 3 yıl Kadir Has Üniversitesinde, 1 yıl Coventry 

Üniversitesinde eğitim görerek çift diploma alabilirler.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında bulunan 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği ve Yönetim Bilişim Sistemleri 

bölümlerinde kayıtlı öğrenciler tercihlerine göre 6. (3. 

yıl) veya 7. (3,5. yıl) dönemden sonra New York Institute 

of Technology’ye (NYIT) gidip, gittikleri döneme göre, 

4 veya 5 dönem okuyarak KHAS’tan lisans diploması, 

NYIT’den ise yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Bremen Üniversitesi ile İletişim Bilimleri Yüksek Lisans 

alanında çift diploma anlaşmamız bulunmaktadır. Bu 

protokole göre öğrenciler 1 yıl KHAS’ta okuduktan sonra 

diğer 1 yılı Bremen Üniversitesi’nde okuyarak hem Kadir 

Has hem de Bremen Üniversitesi’nden yüksek lisans 

diploması almaya hak kazanırlar.

Uluslararası işbirlikleri hakkında detaylı bilgi için http://

international.khas.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

eğitimde	 	 	 	 	 	 		uluslararası        işbirlikleri
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Kampüslerimizde zaman geçirilebilecek çok sayıda 

sosyal imkân mevcuttur. Kantinler gerek hizmet 

kalitesi gerekse uygun fiyat politikası konularında 

sık sık denetlenerek, öğrencilerimizin en iyi hizmeti 

almaları sağlanır.

Kadir Has Kampüsünde Starbucks gibi dünyaca 

tanınmış markalardan, Robert’s Coffee, Espresso 

Lab ve Pi Gastro gibi trendleri takip eden 

dünya mutfağına hakim fast food çeşitlerini 

bünyesinde bulunduran çeşitli yiyecek-içecek 

alanları mevcuttur.

Ayrıca üniversitemiz bünyesinde müze,  

sanat galerisi, araştırma laboratuvarları,  

bilgi merkezi, spor salonları, sinema ve tiyatro 

salonları bulunmaktadır.

sosyal	imkânlar
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2014 - 2015 eğitim - öğretim yılında açılan yeni yurt 

binası; tek, iki, üç ve dört kişilik odalardan oluşan 

110 kişilik kapasiteye sahiptir ve yaklaşık 3500 m2 

kapalı alandan oluşmaktadır. Konukevimizde, 

öğrencilerimizin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği 

tüm imkanlar kendilerine sunulmaktadır.  

Konukevlerimizde ortak kullanım alanlarında 

buzdolabı, mikro dalga fırın, su ısıtıcısı vardır. 

Öğrencilerimizin 24 saat kullanabilecekleri sıcak su, 

çamaşır ve kurutma makinelerinin yanı sıra internet  

erişimi ve zamanlarını birlikte geçirebilecekleri bir 

bahçeleri de bulunmaktadır. 

24 saat güvenlik hizmeti mevcuttur. 

erkek	öğrenci		 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	konukevi	
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Konukevi 67 yatak kapasiteli tek ve iki kişilik 

odalardan oluşur. Odalarda her öğrencimizin 

kullanımına özel dolap, çalışma masası, 

sandalye ve kitaplık bulunur.

Konukevlerimizde ortak kullanım alanlarında 

buzdolabı, mikro dalga fırın, su ısıtıcısı vardır. 

Öğrencilerimizin 24 saat kullanabilecekleri 

sıcak su, çamaşır ve kurutma makinelerinin 

yanı sıra internet  erişimi ve zamanlarını 

birlikte geçirebilecekleri bir bahçeleri de 

bulunmaktadır. 

24 saat güvenlik hizmeti mevcuttur. 

kız	öğrenci			 	 	 	  	 	 	 	 	konukevi
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sağlık	hizmetleri																													

Öğrenciler ve personel bu merkezlerimize 

başvurabilir, muayene olabilir ve reçetelerini 

alabilirler. 

Acil durumlarda ise Mediko-Sosyal 

merkezimizde ilaç gereksinimlerini 

sağlayabilmektedirler.

Kadir Has, Bahçelievler ve Selimpaşa kampüslerinin 

her birinde Mediko-Sosyal ve Psikolojik Danışmanlık 

hizmeti verilir.
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öğrenci	kulüpleri
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları, 

boş zamanlarını değerlendirmeleri, bilgi, beceri ve 

yaratıcılıklarını artırmaları ve sergilemelerinin öneminin 

bilincinde olan üniversitemiz çağdaş bir eğitimin yanı 

sıra sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklere de 

büyük destek vermektedir.

Öğrenci kulüpleri, bilim adamları, siyasetçiler, 

yöneticiler, işadamları ve uzmanlar ile düzenledikleri 

paneller, konferanslar, forumlarla; yayınladıkları dergiler 

ve bültenlerle; sanatçılarla gerçekleştirdikleri söyleşiler, 

konserler, tiyatro oyunları, imza günleriyle; katıldıkları 

spor etkinlikleriyle; organizasyonunu üstlendikleri 

şenlikler, geziler, sergiler ve yarışmalarla başarılı işlere 

imza atmaktadırlar.
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• Atatürkçü Düşünce Kulübü 

• Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü

• Dans Kulübü 

• Ekonomi Kulübü 

• Enerji ve İklim Değişikliği Kulübü

• Erasmus Kulübü 

• Fabrika Tasarım Kulübü

• Finans ve Bankacılık Kulübü 

• Fotoğraf Kulübü 

• Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Kulübü

• GİLT (Girişimci İnovatif Liderler Takımı)

• Grafik Tasarım Kulübü

• Halk Oyunları ve Halk Müziği Kulübü 

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü 

• Havacılık Kulübü

• Has Runners

• Hukuk Kulübü

• International Student Club

• IEEE (Institute of Electrical &  

 Electronics Engineers)

• İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü

• Kariyer Kulübü 

• Kısa Film Kulübü

• Khas Riders

• Krav Magen Self Defence Kulübü    

• Kültür ve Sanat Kulübü 

• Lojistik Kulübü 

• Model Birleşmiş Milletler Kulübü 

• Mühendislik Kulübü 

• Münazara Kulübü

• Müzik Kulübü

• Psikoloji Kulübü                                           

• Radyo Kulübü

• Reklamcılık Kulübü

• Satranç Kulübü 

• Sinema Kulübü 

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası  

 İlişkiler Kulübü 

• Tiyatro Topluluğu 

• Uluslararası Ticaret Kulübü

• Uni Socia Club

• Yelken Kulübü

• Yeni Medya Kulübü
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rezan	has
Rezan Has Müzesi’nin içinde yer alan ve tarihi 
11. yüzyıla kadar uzanan sarnıç, bulunduğu bölgenin 
su ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuştu.

müzesi
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2002 yılında Kadir Has Vakfı tarafından kapsamlı 

ve özenli bir restorasyonla Cibali Tütün ve Sigara 

Fabrikası’ndan Kadir Has Üniversitesi merkez 

binasına dönüştürülen ve bu bağlamda 2003 Europa 

Nostra Ödülüne layık görülen üniversitenin tarihi 

binası alt katında, bir Geç Osmanlı yapı kalıntısı 

ile Bizans sarnıcını bünyesinde bulundurmaktadır. 

İki ayrı tarihi dönemi bir arada barındıran bu tarihi 

mekânın müze olarak değerlendirilmesine karar 

verilmesinin ardından 2007 yılında Rezan Has 

Müzesi ziyarete açılmıştır. İki bölümden oluşan 

Rezan Has Müzesi’nin koleksiyonunda günümüzden 

9 bin yıl öncesine tarihlenen Neolitik dönemden 

Selçuklu dönemine kadar geniş bir zaman dilimini 

kapsayan arkeolojik eserlerin yanında ayrıca 

Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve objeler de 

yer alır. Arkeolojik eserler, Osmanlı yapı kalıntısı 

ve Bizans sarnıcının bulunduğu müze katında 

sergilenirken, müzenin ikinci bölümünü oluşturan 

sergi salonu katında ise özgün ve tematik sergiler 

düzenlenmektedir. 

Müze katında ziyaretçileri karşılayan Geç Osmanlı 

yapı kalıntısı 17.yy.a tarihlenir ve iyi korunmuş 

durumdadır. Şehrin su ihtiyacına yönelik olarak 

Bizans Dönemi’nde inşa edilen Seferikos Sarnıcı 

ise MS 11.yy.a tarihlenmektedir. 48 kemer, 15 ayak 

ve 20 sütuna sahip sarnıcın dikdörtgen bir plan 

şeması vardır. 

2012 yılında kültür sanat camiasının en prestijli 

sponsorluklarından biri olan “The Bank of America 

Merrill Lynch” sponsorluğunda yürütülen “Art 

Conservation Project” programına dahil edilen 

Rezan Has Müzesi’nin ‘Urartu Takı Koleksiyonu’, 

son derece kapsamlı ve titiz bir restorasyon ve 

konservasyon uygulamasından geçirilmiş ve 2014 

yılında sergilenmeye başlanmıştır. Sergi halen 

ziyarete açıktır.

2017 yılında 10. kuruluş yıldönümünü kutlayacak 

olan Rezan Has Müzesi, arkeolojik eser koleksiyonu 

başta olmak üzere Cibali Tekel Sigara ve Tütün 

Fabrikası koleksiyonunu izleyici ile paylaşacaktır. 

10. Yıl kapsamında sergiler, paneller, yuvarlak 

masa sohbetleri, sempozyumlar, çocuk eğitim 

programları ile oldukça renkli ve yoğun bir yıl 

sanatseverleri bekliyor. 
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spor
Üniversitemizdeki spor çalışmaları, öğrencilerimizin 

eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetleri dışında fiziksel 

yeteneklerini geliştirip, beden sağlığı gelişimlerine 

katkıda bulunmayı amaçlar.
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Kadir Has Kampüsü’nde öğrencilerimizin 
ve personelin kullanımına yönelik bir açık 
basketbol sahası, mini futbol sahası (suni 
çim), yapay tırmanma duvarı, fitness salonu 
ve kapalı spor salonu bulunmaktadır.

Selimpaşa Kampüsü’nde ise çok amaçlı 
(basketbol, voleybol, tenis) kullanım için 
spor alanları, mini futbol, yapay tırmanma 
duvarı ve fitness salonu vardır. 

Spor çalışmaları, Üniversitemiz’de branşlarında 
uzman antrenörler tarafından üç ayrı alanda 
gerçekleştirilir:

1. Üniversite takımları çalışmaları
2. Serbest çalışmalar
3. Üniversitelerarası organizasyonlar 

Merhum Kadir Has’ın anısına geleneksel olarak 
altı yıldır düzenlenen Kayseri Erciyes Dağı 
Zirve Tırmanışı’nın yanı sıra kampüslerarası 
spor müsabakaları yapılmaktadır.

Kürek takımımız, Üniversite Sporları 
Federasyonu’nun düzenlediği yarışlarda 
kürsüde yer almıştır.

Bu organizasyonların dışında üniversite olarak 
Kadir Has Üniversitesi Kürek Yarışları, Kadir 
Has Üniversitesi-Koç Üniversitesi Dostluk 
Kupası gibi ulusal boyutta düzenlenen 
organizasyonlar da gerçekleştiriliyor.

Kadir Has Üniversitesi, Üniversite Sporları 
Federasyonu’nun düzenlediği müsabakalarda 
17 branşta mücadele etmiştir.
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spor	takımları
• Atletizm (kız - erkek)

• Badminton (kız - erkek)

• Basketbol (erkek)

• Dans (karma)

• Doğa Sporları

• Eskrim (erkek)

• Futbol (erkek)

•  Halk Oyunları (karma)

• Hasrunners

• Hentbol (erkek)

• Kayak & Snowboard
 (kız - erkek)

• Korfbol (karma)

• Kürek (kız - erkek)

• Masa tenisi (kız - erkek)

• Okçuluk  (kız - erkek)

• Satranç (kız - erkek)

• Squash (erkek)

•  Tenis (kız - erkek)

•  Voleybol (kız - erkek)

•  Yelken (karma)

•  Yüzme (kız - erkek)
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bahar festivali
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Khasfest (Kadir Has Üniversitesi Bahar 
Festivali) öğrenciler tarafından organize 
edilen bir festivaldir. Festivalin özelliği, 
amatör bir ruhla ve profesyonelce 
düzenleniyor olmasıdır.

Khasfest geleneksel olarak her yıl 
mayıs ayında düzenlenir. 

Khasfest’te bugüne kadar Madcon, 
Bob Sinclar, Gary Nesta Pine, Benny 
Bennasi, The Biz, Ajda Pekkan, Kenan 
Doğulu, Hande Yener, Yalın, Demet 
Akalın, Teoman, MFÖ, Mor ve Ötesi, 

Dolapdere Big Gang, Burhan Öcal, Sıla, 
Bengü, Ege Çubukcu, Serdar Ortaç, 
Murat Boz, Duman, Yüksek Sadakat, 
Sattas ve Gökçe gibi isimlerin yanı 
sıra her yıl öğrencilerimizden oluşan 
müzik grupları da sahnede yerlerini 
almaktadır.

2016 yılında Cibali Kampüsüne taşınan 
festivalde birçok öğrenci kulübü 
etkinlik düzenlemektedir.
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kariyer	merkezi	
ve mezunlarla 

ilişkiler ofisi



45

Merkez, öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına ve kariyer 

hedeflerini belirlemelerine destek olmakta, sektörleri ve 

meslekleri yakından tanımalarını sağlayarak hedeflerine uygun 

alanlarda iş ve staj olanakları bulmalarına yardımcı olmaktadır.

Öğrencilerimizin, etkin iş arama yöntemleri edinmeleri ve 

iş hayatına adım attıktan sonra başarılı olabilmeleri için, Cv 

yazma teknikleri, mülakatta başarı, imaj yönetimi, özgüven ve 

motivasyon gibi birçok farklı konuda kişisel gelişim eğitimleri 

düzenlemektedir.

Kariyer Merkezi, çeşitli projeler ve danışmanlık hizmetleriyle 

sadece öğrencilerimizin değil, mezunlarımızın da iş arayışlarında 

yardımcı olmakta ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaktadır. 

İdari ve akademik mensuplarımız ile çeşitli mezunlarımızı 

düzenli olarak etkinlikler ile bir araya getirerek mezunlarımızın 

üniversiteleri ile iletişimlerinin sürekliliğini sağlamaktadır.

Kampüslerimizde, her yıl gerçekleşen kariyer günleri dışında, 

sektöre yönelik teknik geziler, ihtiyaç ve hedefler doğrultusunda 

seminerler ile birebir hem mezunlarımıza hem de öğrencilerimize 

danışmanlık hizmeti verilmektedir.

HASMED Mezunlar Derneği, öğrencilerimizin mezun olduktan 

sonra da dostluklarını ve birbirleriyle olan bağlantılarını 

güçlendirmeyi, mezunlarımızı çeşitli proje ve aktiviteler 

yoluyla bir araya getirerek, birbirlerinden destek almayı kariyer 

ve sosyal yaşamlarında fark yaratmayı ve üniversitemizin 

kültürünü profesyonel dünyada ve sosyal hayatta en iyi şekilde 

temsil etmelerini hedeflemektedir. HASMED mezunlar kartı 

sahiplerine çeşitli ayrıcalıklar sunmaktadır.

Mezunlar Derneği

Kariyer Merkezi



Kadir HAS 

çıkar gözetmeyen 
iyilik, en yüksek 
ve en güzel 
faizi getirir.
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				 	 kurumsal
	 	 sosyal	sorumluluk
	 	 	 	 akademisi

Üniversitemiz öğrencilerini ayrıcalıklı kılan en önemli 

özelliklerimizden biri, öğrencilerimizin okulun kapısından 

sosyal bilinci yüksek, sürdürülebilir bir dünya için 

sorumluluk alan bireyler olarak çıkacak olmalarıdır.

Bu amaçla başta sağlık ve eğitim olmak üzere, ülke 

kalkınmasına çok büyük katkıları olan kurucumuz 

merhum Kadir Has’ın temellerini attığı “vefa borcu” 

yaklaşımı ile kurulan üniversitemizde, 2010 yılından bu 

yana Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleri tüm 

ders müfredatlarında öğrencilerin alacağı bir ders 

olarak sunulmaktadır. 
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YBEM, her yıl sektörün önde gelen isimleriyle birlikte 28 yeni eğitim programı açmaktadır.
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Bu      çerçevede,   öğrencilerimiz öğretim sürelerinin ikinci 

yılında, 2 yarı dönemde konunun uzmanları tarafından 

farklı KSS alt başlıklarını içeren seminerlere girmekte ve 

ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştirip bu projelerde 

görev almaktadırlar.

Üniversitemiz, Merhum Kadir Has’ın yolunda ilerleyerek, 

faaliyetlerinde sosyal, çevresel ve etik değerleri 

temel alan yönetim stratejilerini benimseyen; bu 

stratejiler doğrultusunda öğrenci, öğretim üyesi 

ve idari kadrosuyla birlikte sorumluluk üstlenen ve 

bu alanlardaki sorunlara gönüllülük temelinde öncü 

çözümler üreten bir üniversitedir. 

Üniversitemizin savunduğu değerler kapsamında 

hayata geçirilen KSS uygulamalarından biri de Komşuluk 

Hakkı Projesi’dir. Cibali-Fatih bölgesindeki yerel 

halkın sorunlarının ve beklentilerinin yaratıcı ve 

yenilikçi yöntemler ile çözüme ulaştırılmasını hedefleyen 

bu uygulama, üniversitemiz öğrencilerinin, 

akademik-idari çalışanlarının ve Cibali bölgesi 

halkının katılımı ile hayata geçirilmektedir.

Paydaş katılımına öncelikli olarak önem verilen 

Komşuluk Hakkı Projesi’nde yerel halkın da katılımı ile 

sosyal, ekonomik ve çevresel alanda değer yaratan 

ve sürdürülebilir faaliyetler yürütülmektedir.

Bu uygulama kapsamında sağlık taramaları, çevre 

düzeni ve mimari dokunun iyileştirilmesi, bölge 

halkına yönelik sinema-tiyatro gösterileri, bölgedeki 

ilköğretim okulları ile spor, kültür ve eğitim alanlarında 

iş birlikleri gibi çalışmalar yürütülmektedir.
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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 için 

kurulmuştur.

Merkez, toplumsal ihtiyaçları saptayarak, bu 

ihtiyaçlara nitelikli çözümler üretecek eğitim 

modellerini oluştururken üniversitemiz ve 

diğer üniversitelerin yanı sıra, sivil toplum, 

özel sektör, ulusal ve uluslararası kurumlarla 

işbirliği yapmaktadır. 
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yaşam	boyu	
	 	 	eğitim	merkezi	(ybem)



Bireylerin yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek programları, üniversitemizin akademik birimleri ve iş 

dünyasından profesyoneller desteklemektedir. Merkez’de öğrencilerimize ve genel kamuoyuna kişisel 

gelişim programları, beceri kazandırma programları, kısa kurs programları ve kurumsal programlar 

sunulmaktadır. 

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlemiş olduğu eğitim programlarından bazıları şunlardır:
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• AB Proje Hazırlama ve Yönetimi
• Arabuluculuk 
• Chefschool Uygulamalı Mutfak Eğitimi
• Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 
• iOS Uygulama Geliştirme 
• Koçluk Okulu
• Komşu Diller Akademisi
• Sosyal Medya Uzmanlığı 
• STK’lar için Kaynak Geliştirme Uzmanlığı 

• Toplu Yapı ve Site Yöneticiliği 
• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı 

(Um: ag Akademi)
• Vatel Uluslararası Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Okulu
• IFA Paris Modacılık Okulu
• IOT Akademi
• İnsan Kaynakları Uzmanlığı
• İşaret Dili Eğitimi



Hukuk Fakültesi

İktisadi, İdari ve 
Sosyal Bilimler 
Fakültesi

•   Ekonomi 

•   İşletme

•   Psikoloji

•   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

•   Uluslararası İlişkiler

•   Uluslararası Ticaret ve  Finans

İletişim Fakültesi

•   Halkla İlişkiler ve Tanıtım

•   Görsel İletişim Tasarımı

•   Radyo, Televizyon ve Sinema

•   Reklamcılık

•   Yeni Medya

Mü

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•   Endüstri Mühendisliği

•   Yönetim Bilişim Sistemleri

•   Biyoinformatik ve Genetik

Sanat ve Tasarım Fakültesi

•   Endüstri Ürünleri Tasarımı

•   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

•   Mimarlık

•   Tiyatro

Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

•  Bankacılık ve Sigortacılık

•  Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

•  Muhasebe ve Finans Yönetimi

•  Uluslararası Ticaret ve Lojistik

fakülteler
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Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Endüstri Mühendisliği

•   Finans Mühendisliği

•   Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinformatik

•   Kültür Varlıklarını Koruma

•   Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktora Programı

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Biyoinformatik ve Genetik

•   Endüstri Mühendisliği

•   Elektronik Mühendisliği

•   Yönetim Bilişim Sistemleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Programları 

•   Ekonomi

•   Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma

•   Film ve Drama

•   Finans ve Bankacılık

•   İletişim Bilimleri

•   İşletme MBA

•   Kamu Hukuku

•   Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi

•   Özel Hukuk

•   Psikoloji

•   Sinema ve Televizyon

•   Tasarım

•   Uluslararası İlişkiler

•   Yeni Medya

Doktora Programları

•  Ekonomi

•  Finans ve Bankacılık

•  Özel Hukuk

•  Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ortak Programlar
New York Institute of Technology(NYIT) 

İşbirliği ile Yüksek Lisans Programları

•   Bilgisayar Mühendisliği

•   Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•   Endüstri Mühendisliği

•   Yönetim Bilişim Sistemleri

Bremen Üniversitesi İşbirliği ile

Yüksek Lisans Programları

•   İletişim Bilimleri

yüksek	lisans	ve	
doktora	programları
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yüksekokullar	
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yüksekokullar	
Kadir Has Meslek Yüksekokulu
(2 yıllık)

•  Bilgisayar Programcılığı

•  Grafik Tasarımı

•  Mekatronik

•  Bankacılık ve Sigortacılık

•  Dış Ticaret

•  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

•  Lojistik

•  Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Adalet Meslek Yüksekokulu 

(2 yıllık)

Yabancı Diller Yüksekokulu
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hukuk fakültesi
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hukuk fakültesi
Hukukun ve adaletin gerçekleştirilmesinde 
görev alacak donanımlı hukukçular yetiştirme 
bilinciyle eğitim veren fakültemiz, kendi alanında 
söz sahibi olan akademik kadrosuyla, evrensel 
hukuk ilkeleri ve temel hukuk formasyonunu bir 
arada öğrencilerine sunar. 

Temel hukuk eğitiminden ödün vermeyen, aynı 
zamanda değişime ayak uyduran deneyimli 
akademik kadro ve yüksek donanımlı derslikler, 
değişim programlarıyla gelen yabancı öğretim 
üyelerinden ders alma imkânı, ulusal ve 
uluslararası panel, sempozyum, konferans ve 
seminerlere katılma, Türkiye’de ilk ve tek “Spor 
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” ile 
“Teknoloji ve Hukuk Araştırma Merkezi”nden 
yararlanma, uluslararası hukuk alanında 
faaliyet gösteren hukuk bürolarında iş fırsatı 
olanaklarımız arasındadır. Eğitim-öğretim dili, 
Türk hukukuna ilişkin zorunlu temel derslerde 

Türkçe, yabancı hukuk sistemleriyle bağlantılı 
derslerde ise İngilizce’dir.

Hukuk lisansı eğitimine başlamadan önce 
öğrencilerimizin İngilizce seviyesi bir sınav ile 
tespit edilmekte, yabancı dil bilgileri yetersiz 
olan öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Birimi’nde 
İngilizce eğitimine tabi tutulmaktadırlar.

Öğrencilerimiz, günümüzde büyük önem 
kazanan ve uluslararası iletişim dili haline 
gelmiş bulunan İngilizce’yi hukuk lisansı eğitimi 
sırasında da Mesleki İngilizce (Legal English) adı 
altında yoğun bir şekilde görmektedirler.

Böylelikle öğrencilerimiz İngilizce hazırlık 
sınıfında öğrendikleri yabancı dil bilgilerini 
pekiştirmekte ve bu bilgileri mesleki alanda 
kullanma becerisi kazanmaktadırlar.

“Hukukun uygulanmasında ve adaletin 
gerçekleştirilmesinde görev alacak donanımlı 
hukukçular yetiştirme bilinciyle eğitim veren 
fakültemiz, alanında söz sahibi olan akademik 
kadrosuyla, evrensel hukuk ilkeleri ve temel 
hukuk formasyonunu bir arada öğrencilerine 
sunmaktadır.

Fakültemiz, hukuk eğitiminde en yüksek 
eğitim standartlarına ulaşmayı ve bu yolda 
çağdaş, en az bir yabancı dili mesleki 
anlamda kullanabilen, ulusal ve uluslararası  
hukuk alanlarında bilgili, analiz gücü ve 
hukuku yorumlama yeteneği yüksek, özgür 
düşünebilen ve yeni açılımlar sağlayabilecek 
hukukçular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 
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Büyümenin temel gereği, ekonomi ile işletmeler 
arasındaki mutlak uyumu sağlayarak doğru mesafeyi 
bulmaktır. Bu bağlamda üniversitemiz, Türk 
ekonomisinin açılımlarına katkı yapacak hamleleri 
olan profesyonelleri, uluslararası standartlara uygun 
bir eğitimle yetiştirmeyi hedeflemiştir. Fakültemiz, 
geniş bir perspektife sahip lisans programları ve 
deneyimli akademik kadrosuyla bu küresel yarışa 
donanımlı bireyler kazandırmaktadır.

Çağdaş eğitim anlayışını benimseyen fakültemizde; 
başarılı öğrencilerimiz, Avrupa Birliği  ülkelerinde 
Erasmus değişim programından faydalanarak 
çeşitli üniversitelerde eğitim görebilmektedir. 
Ayrıca fakültemizin diğer bölümleriyle çift 
anadal yapma hakkına sahip olan öğrencilerimiz, 
üniversitemizin  sunduğu  çeşitli  burs  olanaklarından 
da yararlanabilmektedir.

   iktisadi, idari ve
sosyal bilimler            
               fakültesi
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Küreselleşen dünyada, iletişim devrimi olarak 
adlandırılan olgu ile birlikte sosyal bilimlerin 
önemi daha fazla artmıştır. Küreselleşme 
olgusu Uluslararası Ticaret ve Finans, 
Ekonomi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler gibi 
bölümlerin de önemini artırmıştır. 

Amacımız, fakültemizin Türkiye’nin en 
öndeki ilk üç fakültesi arasında sayılmasını 
sağlamaktır. Bu bağlamda fakültemizin, 
gerek öğretim üyesi kadro kalitesi ve sayısı 
ile gerekse sorgulama ve analitik düşünce 
yeteneği gelişmiş, uluslararası kabul görmüş 
güncel bilgilerle donanmış mezunlarımıza 
piyasada olan talepten iyi bir yol kat ettiğimizi 
düşünüyoruz. 

Prof. Dr. Osman ZAİM

Ekonomi

Bölümümüzün eğitim anlayışı öğrencilerimize hızla 
değişen dünyaya ayak uydurmalarını sağlayacak 
sağlam bir altyapı oluşturmayı ve bu doğrultuda 
girişimci, üretken ve sorgulama yeteneği gelişmiş 
ekonomistler yetiştirmeyi öngörmektedir.

Çok yönlü eğitim anlayışımız, çağdaş teknolojileri 
eğitim sürecine dahil ederek yabancı dili etkin 
kullanma yeteneğine sahip ve uluslararası alanda 
Türkiye’nin rekabet gücüne katkı yapmanın önemini 
kavramış mezunlarımızın sağlam bir temelle 
kariyerlerine başlamalarına imkân tanımaktadır.

Uluslararasılaşma geleceğin ekonomistlerine  
Türkiye’nin dünya üzerindeki konumunu belirlemede 
önemli bir görev yüklemekte ve aynı zamanda 
yeni iş olanakları yaratmaktadır. Bu olanakla 
ekonomistlere kamu kesimi, özel sektör ve akademik 
alanda duyulan gereksinim sürekli artmaktadır.

Mezunlarımız aldıkları eğitimin niteliğinden dolayı 
iş hayatının çeşitli alanlarında: Örneğin sanayi, 

bankacılık, sigortacılık, borsa ile uluslararası 
kuruluşlarda üst düzey yöneticiliğin yanı sıra  
danışmanlık, eğitmenlik gibi görevlerde çalışma 
olanağı bulmaktadırlar.

İşletme

Bölümümüzün temel ilkesi, ekonomi, maliye ve 
bilgisayar bilimi destekli modern işletme eğitimi 
programının uygulanmasıdır. Bölümümüzde verilen 
işletme eğitimi, salt işletme bilim ve teknikleri 
çerçevesinde kalmamakta, ilgili ve gerekli diğer 
alanları da kapsamaktadır.

Öğrencilerimiz, liderlik, yöneticilik, takım kurma, 
iletişim gibi iş yaşamında ihtiyaç duyulan konuları, 
hızlı ve etkin biçimde öğrenerek sanayi, ticaret ve 
hizmet sektörlerinde istek ve yeteneklerine uygun 
işler bulabilmektedirler.

Bölümümüz, üniversitelerin evrensel teorik 
bilgileriyle iş yaşamının çağdaş pratik deneyimlerini 
bütünleştiren deneyimli bir öğretim üyesi kadrosuna 
sahiptir.
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Öğretim üyesi kadrosunun amacı, öğrenmeye istekli, sürekli 
gelişmeyi kendisine hedef seçmiş, olaylara ve çevresine 
mikro ve makro perspektifte bakabilen, değişime ayak 
uydurabilen, yeniliklere açık, disiplinlerarası çalışabilen, 
sorun çözme yeteneği gelişmiş, çağdaşlığın yanı sıra 
evrensel değerlere ve kendi kültürüne sahip yöneticilik 
bilgi ve becerileri ile liderlik vasıflarına sahip girişimci 
öğrenciler yetiştirmektir.

Mezunlarımız, ekonominin en önemli birimlerini oluşturan 
ulusal ve uluslararası işletmelerin, muhasebe, finansman, 
üretim, personel, pazarlama, satış, idari işler ve diğer 
bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Esas olarak devletin işleyişi ve bununla bağlantılı süreçleri 
inceleyen bir bilim dalı olan siyaset bilimi, üniversitede bu 
bilimin bir alt dalı olan kamu yönetimini de bünyesinde 
bulundurmaktadır. 

Bölümümüz, öğrencilerine çeşitli uluslararası değişim, 
yan ve çift anadal olanakları da sunmaktadır. Dersler 

konunun uzmanı, yurt dışında ve Türkiye’de önde 
gelen üniversitelerde eğitimini tamamlamış, bu konuda 
uluslararası ve ulusal yayını olan, ulusal ve uluslararası 
projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmış kadrolu 
öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. 

Bölümümüzdeki eğitimin ana amacı, sorgulayan, yereli ve 
küreseli aynı anda düşünen, yaşam boyu eğitim ve öğretimi 
kendine ilke edinen, geleceğin liderlerini yetiştirmektir.

Mezunlarımız, devletin çeşitli kademeleri ve kuruluşlarında 
çalışabilecekleri gibi, çeşitli sivil toplum ve düşünce 
kuruluşlarında ve özel sektörde (medya, bankacılık, şirketler 
gibi) geniş istihdam potansiyeline sahiptirler.

Uluslararası İlişkiler

Bölümümüz, doktorasını Türkiye ve yurt dışındaki  saygın 
üniversitelerden almış geniş ve güçlü bir akademik 
kadroya sahiptir. Ağırlıklı olarak güvenlik ve bölgesel 
çalışmalar konularında uzmanlaşmış, uluslararası 
nitelikte yayın ve araştırma yapmış isimlerden oluşan 
öğretim kadromuz, ilgili bilim alanında meydana 
gelen dönüşümleri anında programımıza yansıtacak 
kapasiteye sahiptir. Bu bakımdan bölümümüz uluslararası 
çalışmaların disiplinlerarası karakterinin Türkiye’de önde 
gelen temsilcisi konumundadır.

Bölümümüzde, öğrencilere uluslararası standardlarda ve 
en üst düzeyde eğitim verilmektedir. Lisans programı, 
öğrencilere uluslararası ve dış politika konularını geniş bir 
bakış açısıyla anlama, sorgulama ve analiz etme yeteneği 
kazandırmak hedefiyle şekillendirilmiştir. 

Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce Yüksek Lisans ve 
Doktora programları da mevcuttur.
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kazandırmaktır. Bu amaca ulaşmak için akademik kadrosu 
Türkiye, Avrupa ve ABD’nin önde gelen üniversitelerinde 
eğitilmiş, psikolojinin çeşitli alt alanlarında uzmanlaşmış, 
uluslarası ve ulusal çerçevede yayın yapmış öğretim 
üyelerinden oluşan bölüm,  programına eklenen 
uygulamalı dersler aracılığı ile dört yıllık lisans eğitimi 
sonunda uygulama becerileri geliştirmiş ve bu yetileri 
ile tüm psikoloji mezunları arasında öne çıkan mezunlar 
vermeyi amaçlamaktadır.  

Bölüm mezunlarının psikolojinin alt alanları ve diğer 
bilim dalları arasındaki ilişkileri kavrayan, zihinsel ve 
duygusal süreçleri anlayarak sorgulayan, kişisel psikolojik 
sorunları inceleyebilen, varolan psikolojik uygulamaların 
iyileştirilmesine yönelik öneri geliştirebilen, araştırmacı, 
mesleki etik ilkelere bağlı, sorumluluk alabilen, üretken, 
etkili iletişim kurabilen ve kültürler ve kişiler arası 
farklılıklara değer veren bireyler olması hedeflemektedir.
Bölüm mezunları bir çok alanda iş imkanına sahip 
olacaklardır. Örneğin:

•   Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, 

•   Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, 

•   Adalet Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, 

•   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kurum

     ve kuruluşlarda,

•   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı kurum

     ve kuruluşlarda,

•   Çocuk yuvaları, ana okulları ve kreşlerde,

•   Rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde, 

•   Özel veya kamu ruh sağlığı birimlerinde, 

•   Özel veya kamuya bağlı insan kaynakları birimlerinde, 

•   Psikolojik danışma merkezlerinde ve 

•   Kamuoyu ve/veya pazar araştırma şirketlerinde 

     istihdam edilebilirler.

Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere 
kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, 
düşünce kuruluşlarında, özel sektör ve sivil toplum 
kurumlarında çalışma imkanlarına sahiptirler. Akademik 
alan da mezunlarımızın önündeki bir diğer kariyer alanıdır.

Sahip oldukları diploma, verilen eğitimin analitik 
düşünceyi teşvik edici doğası ve alanın disiplinlerarası 
karakteri sayesinde mezunlarımıza çok geniş bir 
perspektifte istihdam edilme olanağı sağlamaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans

Bölümümüz, 20. yüzyılın son çeyreğinde hızla gelişen 
küreselleşme sürecinde ortaya çıkan yeni gelişmeler 
ve bu sürecin doğurduğu gereksinimler göz önünde 
tutularak kurulmuş ve geliştirilmiştir.

Bölümümüz, finans, ekonomi ve işletme bölümlerinin 
kesişim alanında yer alan bir uzmanlığa hitap etmektedir. 
Bu çerçevede öğrencilerimiz uluslararası bir perspektiften 
verilen güçlü bir finans eğitimi yanında, güçlü bir ekonomi 
ve işletme eğitimi de almaktadır.

Mezunlarımız, iş yaşamında ulusal ve uluslararası 
düzeyde finans kuruluşlarından reel sektör işletmelerine 
kadar çok çeşitli iş imkânlarına ve önemli kariyer 
fırsatlarına sahiptirler.

Psikoloji

Her geçen gün daha da hızlanan ve karmaşıklaşan 
hayatımızda psikolojinin önemi ve uygulama alanları 
gittikçe artmaktadır. Kadir Has Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü’nün de temel amacı öğrencilerine psikoloji 
alanında güncel, sağlam temellere oturmuş, uluslararası 
geçerliliği olan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler 
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   iletişim
          fakültesi
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Mesajın hedef kitleye doğru olarak  ulaştırılması 
ve güncellenmesi öneminin farkında olan 
fakültemiz, doğru iletişimi sağlayabilecek 
bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin onları bekleyen dünyaya; 
geçmişin birikimini geleceğe taşıyabilen, 
eleştirel bakış açısına, çözümleme yetisine 
ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan 
bireyler olarak katılmaları fakültemizin öncelikli 
amaçları arasındadır.
 
Öğrencilerimize, farkındalık ve eleştirel düşünce 
anlayışı kazandırabilmek için kuram ve uygulama 
bir arada sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, 
fakültemizde iletişim alanının gerektirdiği kuramsal 
donanımı kazanırken, bir yandan da atölye 

çalışmalarında iletişim dünyasının teknisyenleri, 

yöneticileri ve önde gelen isimleriyle birlikte 

olma ve onlarla mesleğin inceliklerini tartışma 

olanağı bulmaktadırlar.

Öğrencilerimizin deneyimli akademik kadrosu 

ile fakültemizin tüm bölümlerinden seçmeli 

ders alarak değişik dallarda uzmanlaşma 

imkânı olduğu gibi, gazeteci Mithat Bereket ile 

Pusula Akademisi’nden üniversitenin üç ayda 

bir çıkan bilim-sanat-kültür dergisi Panorama 

Khas, iki ayda bir çıkan mahallenin üniversite 

gazetesi Cibali Postası ve iki haftada bir çıkan 

Newsletter Khas gibi yayınlarında muhabirlik, 

foto muhabirliği, kurgu ve diğer teknik alanlarda 

çalışma tecrübesi kazanma şansına da sahiptirler.

Fakültemizin farklılığı, sektörün küresel 

gelişimini gözeterek iletişim eğitimine 

bütünlüklü biçimde yaklaşmasıdır. Ders 

programlarımız, yeni medya ağırlıklı olmak 

üzere bütün mecralar için içerik üretimi, 

yönetimi, tasarımı etrafında planlanmıştır.  

İletişim alanında uzmanlaşmaya önem veren 

ancak bütünlüğü de gözeten bu yaklaşımımıza 

bağlı olarak, öğrencilerimiz geniş bir seçimlik 

ders havuzundan yaptıkları tercihlerle çok-

disiplinli bilgi ve beceriler kazanabilmekte, 

ayrıca çift anadal ya da yandal diploma 

derecesi de edinilebilmektedir.  Prof. Dr. Sevda ALANKUŞ
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım

21. yüzyılın hızla yükselen sektörleri içinde yer 
alan bölümümüzde, toplumun beklentilerini doğru 
anlayarak kurumların iş hedefleri doğrultusunda, 
paydaşlarıyla olumlu ilişkiler kurulmasına, 
sürdürülmesine ve itibarlarının korunmasına destek 
olacak kuramsal ve pratik yönden donanımlı halkla 
ilişkiler uzmanları yetiştirmek hedeflenmiştir.

Halkla ilişkiler alanında, dünyadaki en güncel 
gelişmeleri takip ederek sürekli güncellenen ders 
programımız, uluslararası ve ulusal saygın 
üniversitelerde öğrenim görmüş akademisyenler 
ve sektördeki uzmanlardan oluşan güçlü bir kadro 
tarafından uygulanmaktadır.
 
Son yılların en çok tercih edilen bölümlerinden biri 
olan bölümümüzün ders programında; dünyada halkla 
ilişkilerin geldiği nokta itibariyle kurumsal iletişim, 
etkinlik yönetimi, sosyal sorumluluk, lobicilik, kriz 
iletişimi ve imaj yönetimi de yer almaktadır.

Mezunlarımızın halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, 
kurumların halkla ilişkiler, kurumsal iletişim 
departmanlarında, sivil toplum örgütleri, siyasal 
kuruluşlar, kamu sektöründe ve medya kuruluşlarında 
iş bulma imkânları vardır. 

Görsel İletişim Tasarımı

Kitle iletişim araçlarından internete kadar her türlü 
medya ortamında iletişim tasarımı yapacak uzman 
bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bölümümüzde öğrencilerimizin yeteneklerine göre 
fotoğraf, video, etkileşimli ortam tasarımı, animasyon 

gibi yaratıcı alanlarda üretim yapmalarına olanak 
tanımanın yanı sıra, kapalı ve açık alanda etkili tasarım 
yapmaya uzanan bir yelpazede düşünsel ve uygulamalı 
çalışmalara da olanak vermekteyiz.

İletişim tasarımının görsel ve kültürel açıdan ele 
alındığı bölümümüzün programı, öğrencilerin hem 
yaratıcı tasarımcı hem de kültür endüstrisinde yönetici 
tasarımcı olarak uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak 
şekilde tasarlanmıştır.

Yaratıcı uygulamalarda uzmanlaşmaya karar veren 
öğrenciler çoklu ortam ve etkileşimli tasarım 
üzerine odaklanırlarken, kültürel tasarıma yönelen 
öğrencilerimiz temel tasarım kuramlarına ek olarak 
organizasyon ve planlamaya yönelik derslere 
odaklanabilmektedirler.
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Öğrenimleri boyunca çeşitli alanlarda zengin bir 
portfolyoya sahip olan mezunlarımız; sanat ve 
tasarım alanlarında olduğu kadar kültürel etkinlik 
düzenleme ve prodüksiyon alanlarında çalışabilmekte, 
sanat ve iletişim alanlarında lisansüstü eğitim 
yapabilmektedirler.

Mezunlarımız hareketli grafik, web ve multimedya 
tasarımı, animasyon, yaratıcı reklam yönetmenliği, sanat 
yönetmenliği, görüntü yönetmenliği, prodüksiyon, 
post-prodüksiyon, planlama ve organizasyon, 
sanatsal ve kültürel etkinlik yöneticiliği alanlarında 
iş olanaklarına sahiptirler.

Radyo, Televizyon ve Sinema

Bölümümüz, mesleği kültürel alanda ürünler verecek 
ve bu ürünlerin üretimi kadar tanıtımını, satışını 
ve dağıtımını yapacak öğrencilerimize görme ve 
göstermenin kuram ve yöntemlerini öğretmeyi ve 
onların yeteneklerini değerlendirip geliştirmeyi esas 
almaktadır.

Bu amaçla öğrencilerimiz için yurt içi ve dünyadaki 
kültürel eğilimleri, teknolojik gelişmeleri takip 
edip değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip 
ve sorumluluk bilinciyle donanımlı bireyler olarak 
kendilerini yetiştirmelerine olanak verecek bir 
müfredat hazırlanmıştır.

Ders yelpazemiz öğrencilerimizin kuram ya 
da uygulama yönündeki eğilimlerine göre 
yönlendirilmelerine elverecek biçimde geniş 
ve esnek tutulmuştur. Ana uzmanlık dalları olan 
radyo, televizyon ve sinemanın kurgu, kamera, ses, 
ışık, senaryo, yönetmenlik ve televizyon haberciliği 
alternatifleri programa yedirilmiştir.

Mezunlarımızın halkla ilişkiler ve reklam şirketlerinde, 
kurumların halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim 
birimlerinde, sivil toplum örgütleri, siyasal kuruluşlar, 
kamu sektörü, yazılı ve görsel medya kuruluşlarında iş 
bulma imkânı vardır.
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yaratıcı, yönetsel ve araştırmacı potansiyellerine göre 
farklı fırsatlar sunmaktadır. 

Program, proje dersleri kapsamında yarışma deneyimi 
veya üniversitemizin kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerinde yer alma imkânı da sağlamaktadır. 
Ayrıca öğrencilerimiz iş hayatına atılmadan önce 
deneyimlerini kanıtlayan portföylerini sektörel 
paydaşlarımızın desteklediği bir eğitim ortamında 
birlikte oluşturmaktadırlar.

Mezunlarımızın reklam, medya planlama, halkla ilişkiler 
şirketleri, işletmelerin pazarlama ve satış bölümlerinde, 
medya kuruluşlarının reklam bölümlerinde iş bulma 
olanakları vardır.

Reklamcılık

Bölümümüz, öğrencilerimizin reklam üretim sürecinde 
piyasa araştırmasının, marka yönetmenin ve iletişimin 
yöntemleriyle yaratıcılığın araçlarını öğrenmelerini 
hedeflemektedir. Marka değerinin sürekli arttığı 
günümüzde reklamcılık, değer temelli olmak 
zorundadır. Bu nedenle, pazarlama, yeni iletişim 
teknolojileri, marka yönetimi, prodüksiyon ve yaratıcı 
yazarlık gibi derslerle kuramsal ve pratik çalışma 
bir arada yürütülmekte ve son gelişmelere göre 
güncellenmektedir.

Öğrencilerimiz edindikleri teknik ve kuramsal 
bilgileri yaptıkları uygulamalarla birleştirmekte 
ve hazırlayacakları mezuniyet projesi ile pratiğe 
dökmektedirler. Seçmeli dersler öğrencilerimizin 
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Yeni Medya

İnternet, GSM sistemleri, dijital yayıncılık gibi yeni 
iletişim ortamları, günümüz dünyasında önemli 
toplumsal, kültürel, siyasal ve iktisadi değişimlere yol 
açmıştır. Youtube, Facebook, Twitter, Gittigidiyor’dan 
Markafoni’ye, e-devletten e-kitaba kadar geleceğin 
dünyasını yeni medyacılar belirleyecektir.

Bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan iletişim ortamında, 
uzmanlığa sahip kalifiye eleman açığı olmuştur. Kadir 
Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 2009 
yılında açılan ve Türkiye’de alanında kurulan ilk bölüm 
olan programımızın amacı 21. yüzyılın iletişim ve medya 
uygulayıcılarını yetiştirmektir.

Öğrencilerimiz, hem küresel ve ulusal medya 
sektörlerine ilişkin kuramsal ve pratik bilgi ve deneyimle 
donatılmakta, hem de iletişim teknolojilerindeki son 
gelişmeleri güncel olarak takip ederek mesleklerine 
uyarlama becerisi kazanmaktadırlar. Öğrencilerimize, 
lisans eğitimleri süresince mobil teknolojiler, web 

tasarım, animasyon, dijital müzik, bilgi yönetimi gibi 
konularda tecrübe kazandırılmaktadır.

Bu programı tercih eden, geleceğin Facebook ve 
Twitter’larının fikrini bulacak, içeriğini dolduracak ve 
ekipleri yönetecek yaratıcı ve donanımlı adaylarına 
ders programında sosyal ağlar (Facebook, Twitter), 
e-devlet uygulamaları, interaktif ve online oyun 
tasarımı, online gazetecilik, dijital yayıncılık, internet ve 
mobil pazarlama konularında eğitim verilmektedir.

Mezunlarımızın internet ve mobil pazarlama, oyun 
tasarımı, sosyal medya alanlarında; bilişim teknolojisi 
şirketlerinin yanı sıra medya kuruluşları, web tasarımı 
şirketleri, interaktif reklam ajanslarında iş bulma 
imkânları vardır.
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     mühendislik  
  ve doğa bilimleri 
  fakültesi
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Öğrencilerimize kaliteli, çağdaş ve yenilikçi 
eğitim vermesiyle ve iş hayatının gerektirdiği 
niteliklere sahip, mesleğinde güçlü ve 
kendisini sürekli yenileyebilen, toplumsal 
sorunlara duyarlı, etik sorumluluğu taşıyan 
mezunlar yetiştirmeyi görev edindik.  

Türkiye’de çağdaş ve yenilikçi eğitim 
anlayışı ve araştırma odaklı yapısıyla en iyi 
mühendislik fakültelerinden biri olmayı, 
uluslararası düzeyde ise tanınan ve saygın 
bir konuma sahip olmayı hedeflemekteyiz.

Prof. Dr. Önder PEKCAN

Fakültemiz, Türkiye’de ve dünyanın her 
yerinde aranan, başarılı, yaratıcı, çağdaş bilim 
ve uygulamalar ile donatılmış, onları üreterek 
toplum yararına kullanabilecek, disiplinlerarası 
çalışmalar yapabilecek ve ileride kendini 
yenileme yeteneğini kazanmış profesyoneller 
yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim sistemimiz ve programlarımız, tasarım 
ve geliştirme yapabilmek için gerekli kuvvetli 
altyapıya sahip, modern eğitim-öğretim 
araçlarını ve teknolojilerini etkin bir şekilde 
kullanabilen, çağdaş bilim ve teknolojideki 
gelişmeleri izleyerek kendini sürekli 
yenileyen, takım çalışması yürütebilen, proje 
yönetimi konusunda yetkin, çevreye ve 
toplumsal sorunlara karşı duyarlı, mesleki 
ve etik sorumluluğun bilincinde mezunlar 
yetiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu amaca ulaşabilme yolunda, mevcut lisans 
programlarımızın başarısı, toplam kalite 
yönetimi anlayışı içinde sürekli izlenerek 
geliştirilmektedir. Yine bu anlayış çerçevesinde, 
tüm lisans programlarımız, öğrencilerimizin 
problem çözme ve proje yönetimi gibi 
yeteneklerini geliştirici dersler içermektedir.

Ayrıca tanınmış uzman ve yöneticiler tarafından 
akademik yıl boyunca verilen seminerler de 
öğrencilerimizin kendi sektörlerini tanımaları, 
staj ve mezuniyet sonrası iş olanaklarını 
oluşturmaları açısından faydalı olmaktadır.
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Bilgisayar Mühendisliği

En çok tercih edilen mesleklerden biri olmasının 

yanı sıra geleceğin meslekleri kategorisinde de 

başı çekmektedir. Güncel bilgilerle donatılmış, 

sektörün ve akademik hayatın ihtiyaçlarına cevap 

verebilen, bilgi üreten mühendisler yetiştirme 

düşüncesi ana felsefemizdir.

Mezunlarımız, Android ve Apple iOS tabanlı 

mobil uygulama geliştirme, müşteri ilişkileri 

yönetimi ve kurumsal kaynak planlama 

alanlarındaki yazılım projeleri, gömülü sistemler, 

bilgisayar ağları altyapı projeleri, veritabanı 

sistemleri ve veritabanı uygulama geliştirme 

projeleri, paralel programlama ve yazılım 

mühendisliği alanlarında çalışabilmektedirler. Bu 

projelerin yer aldığı tüm sektörlerde bilgisayar 

mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden 

çok geniş bir alanda iş bulma imkânı bulunan 

nadir mesleklerden birisidir. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dinamik ve heyecan verici bir dal olmasının 

yanında  önemli kariyer olanakları da  sağlamaktadır. 

Mesleğin ilgi alanı çok geniş kapsamlı olup 

özellikle telekomünikasyon sistemleri ve ağları, 

bilgisayar ağ güvenliği,  görüntü ve sinyal işleme, 

bilgisayarların yapı taşlarını oluşturan tümleşik 

devrelerin tasarımı ve üretimi, tıp ve endüstriyel 

elektronik, kontrol ve  mikrodalga sistemlerini 

içermektedir.

Bölümümüz,  telekomünikasyon teknolojilerine 

ağırlık veren bir eğitim ve araştırma programı 

sunmakta, öğrencilerine gerek lisans gerek 

yüksek lisans ve doktora  düzeylerinde çağdaş 

eğitim olanakları sağlamaktadır.   

Mezunlarımız özellikle Türkiye’de çok yaygın 

olarak hizmet veren çeşitli telekomünikasyon 

şirketlerinde, TV-radyo ve internet hizmetleri 

ile ilgili kuruluşlarda, bankacılık sektöründe,  

bilgisayar şirketlerinde, türlü şirketlerin üretim, 

otomasyon ve/veya pazarlama birimlerinde iş 

bulabilmektedirler. 
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Endüstri Mühendisliği

Teknolojik ve endüstriyel gelişim, enerji ve 

hammadde gibi temel kaynaklara bağımlılığı 

artırmıştır. Gittikçe azalan bu kaynakların en verimli 

şekilde kullanabilmesi ise önem kazanmıştır.

Sürekli gelişen ve değişen iş ve çalışma koşulları 

söz konusu olduğunda endüstri mühendisleri 

kıt kaynakları yönetebilme, alternatif üretim 

politikalarını önerebilme ve projelerde 

disiplinlerarası koordinasyonu sağlayabilmek gibi 

hususlarda ön plana çıkmaktadırlar.

Endüstri mühendisliği, insan, makine, malzeme 

ve benzeri elemanlardan oluşan sanayi ve hizmet 

sektöründeki sistemlerin incelenmesi, planlaması, 

örgütlenmesi, yürütülmesi, denetlenmesi ve 

geliştirilmesi için sistem, model ve yöntem 

geliştirerek sorunları önlemeye ve çözmeye 

dayalı bir mühendislik dalıdır.

İlgili bilim dalları ise yöneylem araştırması, 

üretim planlama ve kontrolü, kalite kontrol, kalite 

yönetimi, ergonomi, envanter yönetimi, maliyet 

yönetimi, tesis tasarım ve planlama ve sistem 

analizi gibi konulardır.
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Yönetim Bilişim Sistemleri

İşletmelerin daha etkin yönetilmesi için gerekli 

bilgiyi sağlayan sistemlerdir. Bu bağlamda MIS, 

işletmelerin insan kaynakları, bilgi teknolojileri, 

doküman gibi kaynaklarının, verimlilik başta 

olmak üzere karlılık, müşteri memnuniyeti ve 

etkinlik açısından  kullanımı anlamına gelir.

Karar destek sistemleri, uzman sistemleri, 

yönetici bilgi sistemleri gibi alt uzmanlık alanlarını 

içerisinde barındıran bilgiye dayalı sistemlerdir. 

Mezunlarımız, işletme bilgisine sahip, teknolojiyi 

yönetebilen ve bilgi teknolojilerini işletme 

açısından en etkin nasıl kullanılacağını bilen 

yetkin elemanlar olmakta ve genellikle üst düzey 

yönetici olarak bu sistemleri kuran, yöneten ve 

karar vericilere bu sistemlerden bilgi derleyip 

sunan kişiler olarak istihdam edilmektedirler.
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2000’li yıllardan bu yana biyoloji, biyoteknoloji 
ve yaşam bilimlerinin yükselme çağını yaşıyoruz. 
Logaritmik bir hızla artan verilerin işlenebilmesi, 
bilişim teknolojilerinin verimli kullanımını 
gerektirmektedir. Ayrıca moleküllerin bilgisayar 
ortamında 3 boyutlu modellenmesi ve etkileşimlerin 
karakterize edilmesi, endüstride ilaç geliştirme 
çalışmalarına hız kazandırdığı ve maliyeti düşürdüğü 
için çok büyük rağbet görmektedir. Biyoinformatik 
ve Genetik Bölümü, hesaplamalı biyoloji bilimleri, 
genetik ve proteomik endüstrisinin hızla gelişen 
ihtiyaçlarını karşılayacak becerileri edinmeyi 
hedefleyen bir lisans programı sunmaktadır.

 
Biyoinformatik ve genetik uzmanları, bilgisayar 
destekli ilaç dizaynı gibi yeni verilerin uygun 
maliyetle in silico elde edilmesi ve toplanmış 
verinin çalışılabilmesi için yeni yaklaşımların 
geliştirilmesinde çalışırlar. Biyoinformatik nispeten 
yeni bir alan olduğu için bu bölüm mezunları 
hem temel bilimlere hem de proteomik, in silico 
modelleme gibi yeni konulara hakim oldukları için  
meslektaşlarına göre daha avantajlı olacaklardır.
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   sanat ve tasarım   
   fakültesi

Fakültemizin hedefi  öğrencilerimizin sanat ve 
tasarıma yönelik yaratıcı enerjilerini ve heyecanlarını 
akademik bir yapı içinde değerlendirmek, önlerinde 
yeni ufuklar açmak, uluslararası düzeyde yaratıcı ve 
yenilikçi mezunlar vermektir.

Bu doğrultuda sürekli güncellenen eğitim 
programlarının yanı sıra, çeşitli kapsam ve 
biçimlerde sanat, tasarım, kültür etkinlikleriyle, 
ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle, yürütülen proje 
ve araştırmalarla, yarışma, atölye ve sergilerle eğitim 
desteklenmektedir. Kuramla pratiğin, söylemle 
eylemin birlikte ve birbirini destekler biçimde ele 

alındığı, öncü ve yaratıcı bir düşünce, araştırma, 
üretim ve eğitim odağı olma amacındadır.

Fakültemiz bu yollarla üniversitenin ötesinde 
kentin kültür, sanat ve tasarım ortamına katkıda 
bulunmaktadır. Fakültemizin kuruluşundan bu yana 
zenginleşen kadrosu, deneyimli, yetkin, yenilikçi ve 
paylaşıma açık tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim 
elemanlarından oluşmaktadır. 

74



Fakültemizin öncelikli hedefi öğrencilerin 
sanat ve tasarıma yönelik yaratıcı enerjilerini 
ve heyecanlarını akademik bir yapı içinde 
değerlendirmek, önlerinde yeni ufuklar 
açmak, uluslararası düzeyde yaratıcı ve 
yenilikçi mezunlar vermektir. 

Bunun sağlam bir düşünce ve uygulama 
altyapısı gerektirdiğinin bilinciyle kuramla 
pratiği, söylemle eylemi birlikte ve birbirini 
destekler biçimde ele almanın gerektiğine 
inanıyoruz. Bize göre ancak böyle bir 
yaklaşımla öncü ve yaratıcı bir düşünce, 
araştırma, üretim ve eğitim odağı olmak 
mümkündür. Prof. Dr. Zuhal ULUSOY

Endüstri Ürünleri Tasarımı 

Güncel yaşamın sürekli değişen ihtiyaçlarını 
sorgulamak ve bu ihtiyaçlara çözüm 
üretmek üzere ürünler ve sistemler geliştiren 
disiplinlerarası bir çalışma alanıdır. Biçim ve işlev 
arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları 
doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına 
odaklanır. Endüstriyel üretime ve teknolojiye 
dayalı sistemlerin yanı sıra ekonomik, toplumsal 
ve kültürel sistemlerin işleyişi, dönüşümü ve 
sürdürülebilirliğinde etkin bir rol üstlenerek, 
yerel ve küresel rekabet ortamlarında değer 
ve bilgi üretimine katkıda bulunur.

Öğrencilerimiz, eğitimleri süresince karmaşık 
tasarım sorunlarını, özgün ürün ve sistem 
çözümlerine ulaştırma becerisi kazanırken, 
mesleki ve akademik platformlarda güncel 
tasarım meselelerine pratik ve entelektüel 
katkı sağlayan bakış açıları edinirler. Kullanıcı ve 
üretici ihtiyaçlarının belirlenmesi, yeni ürünlerin 
kavramsal ve teknik olarak geliştirilmesi, 
ürün deneyiminin tasarlanması ve ürünlerin 
yaşam döngüsünün sistemler çerçevesinde 
kurgulanması süreçlerinde eleştirel ve yenilikçi 
yaklaşımları benimserler.

Bölüm, tasarımın bugünün eleştirisini yaparak 
geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya 
dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimi 
olduğu görüşünü benimsemiştir. Bu nedenle 
bölümümüzün eğitim felsefesi, dünyadaki 
ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerde 
tasarım pratiğinin üstlendiği ve üstlenebileceği 
rolleri tartışmaya ve toplumsal sorumluluk, 
çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusunda 
süreklilik sağlamaya yönelik tasarım ve araştırma 
stratejileri geliştirmeye odaklanmaktadır.

Mezunlarımız, konut içi tüketim ve kullanım 
nesneleri, tüketici elektroniği, beyaz eşya, 
mobilya, aydınlatma, otomotiv ve ulaşım 
sistemleri, kent ve kamusal alan ürünleri, 
mücevher ve moda aksesuarları, sergileme 
ve ambalaj  gibi birçok sektörde endüstri 
kuruluşları bünyesinde tasarımcı olarak 
çalışabilir, firmaların AR-GE bölümlerinde 
görev alabilirler. Ayrıca serbest tasarımcı olarak 
firmalara danışmanlık hizmeti sunabilir, kendi 
tasarım firmalarında ürün ve servis sistemleri 
geliştirebilirler.
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İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı   

•  Mekân tasarlama eylemini insan odaklı gerçekleştirebilen,

•  Çevresel analizler ile kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını belirleyebilen,

•  Katılımcı tasarım süreçleri ile mekânları kullanıcıların psikolojik ve duygusal ihtiyaçları 

    çerçevesinde tasarlayabilen,

•  Tasarımlarını güncel kuramlar çerçevesinde kritik sorgulama ile kavramsallaştırabilen,

•  Tasarladığı mekanların gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan bilgi ve teknik            

    donanımı uluslararası profesyonel standartlarda edinmiş,

•  Bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda hem kendi disiplini hem     

    de diğer disiplinlerden profesyonellerle çalışırken iyi bir takım oyuncusu olma

    uyumu gösterebilen,

•  Mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Temelinde yaparak öğrenme ve usta-çırak 

ilişkisi olan tasarım eğitimi, bölümümüzde 

İç Mimarlık Proje Atölyesi çevresinde 

kurgulanmış, teknik derslerin uygulamalar 

yoluyla anlatıldığı, bilgisayar destekli tasarım 

ve sunum tekniklerinin ön planda tutulduğu 

küçük gruplarla yapılmaktadır.

Bölümümüz iç mimarlık eğitiminin sadece iç 

mekan odaklı değil daha özel olarak ürün, daha 

genel olaraksa mimari ve kent ölçeklerinde de 

algılama ve sorgulama becerisine sahip, kent 

içerisinde ve tarihi dokuda çalışma duyarlılığı 

gösterebilen ve bu duyarlılığı yaratıcılığa 

dönüştürebilen tasarım odaklı kurgulanması 

görüşünü benimsemiştir.

Mezunlarımız yurt dışındaki yüksek lisans 

programlarına kabul edilmekte olup 

Türkiye’deki yerli ve yabancı mimarlık, iç 

mimarlık ve tasarım ofislerinde tasarım ve 

uygulama (şantiye) alanlarında, mobilya 

üretim firmaları ve inşaat şirketlerinde 

çalışmaktadırlar.  
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Mimarlık 

Mimarlığın toplumsal boyutlarını, bugünü ve 

geleceği çizmedeki rolünü vurgulayan bir vizyonla 

eğitimde öncü bir rol üstlenmek ve dünyadaki 

mimarlık okullarıyla yarışmak hedefiyle yola 

çıkmıştır. Günümüz ve gelecek için yeni, ilerici 

çözümler üretebilecek mimarlar yetiştirmek üzere, 

uluslararası standardlarla uyumlu, bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin ortaya konabileceği bir müfredat 

oluşturulmuştur.

   

Bölümümüzün mimarlık anlayışı ve eğitim 

programı, geleneksel anlamda yapılı çevrenin 

tasarlanması, inşa edilmesi, donatılması ve 

kullanılmasının ötesinde mimarlığın gelecekteki 

rolü, topluma ve çevreye olan sorumluluğu, 

üstleneceği görevler ve tüm bunların yeniden 

tanımlanmasına katkıda bulunabilmek üzere 

tanımlanmıştır. 

Mimarlığın sadece meslek değil aynı zamanda bir 

akademik faaliyet olduğu yaklaşımıyla yaratıcı ve 

özgün fikirlerin ortaya konması ve tartışılmasına 

uygun koşulların sağlandığı, tasarım stüdyoları 

odaklı, disiplinler ötesi, araştırmaya, bilgi üretmeye 

dayanan, yeni teknolojileri kullanan bir eğitim 

modeli benimsenmektedir.

 

Bölümümüzde, öğrencilerimizin her alanda 

katılımına önem ve öncelik verilmesi, katılımcı, 

birlikte üretmeyi, birbirinden öğrenmeyi ve 

değerlendirmeyi teşvik eden bir kültürün 

oluşturulması, değişime ve yeniliğe açık olunması 

temel esaslardır.

77



78



79

Tiyatro

Fakültemizin disiplinlerarası çalışma kapsamında sunduğu 

olanaklarla, çağdaş, eleştirel, tiyatro sanatının teknik 

inceliklerine hakim, Türkiye’nin sanat yaşamında etkin rol 

oynayacak, bu sanatı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla 

temsil edecek tiyatro sanatçıları yetiştirmeyi hedefler. 

Bölümümüzün akademik kadrosu Türk tiyatrosunun 

seçkin oyuncu, yönetmen, sanat kurumu yöneticileri ve 

akademisyenlerinden oluşmaktadır.

 

Bölümümüzde ağırlıklı olarak klasik anlamda temel oyunculuk 

eğitimi verilmekle birlikte, çağdaş tiyatro yöntemleri de 

öğrencilerimize tanıtılmaktadır. Teori ve pratiğin verimli 

biçimde birleştirilmesi müfredatın temel özelliğidir.

Bölümümüz, profesyonel bir tiyatro mekânı olan KHAS 

SAHNE’nin temel kullanıcısı ve işleticisidir. Danışma kurulunca 

yurt içinden seçilip davet edilen oyun ve performansların 

sergilendiği, ayrıca uluslararası çalışmaların sahne aldığı, 

festival organizasyonlarının yapıldığı bu mekân vasıtasıyla, 

öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini pratikle birleştirmeleri 

ve profesyonel çalışma sürecini yakından gözlemleyerek 

katılmaları sağlanmaktadır.

Mezunlarımız, tiyatro, sinema ve televizyonda oyunculuk, 

seslendirme sanatçılığı yaparlar. Şehir Tiyatroları ve Devlet 

Tiyatroları’na başvurabilirler. Sahnede ya da kamera önünde 

sunuculuk yapabilirler. Eğitim ve danışmanlık kurumlarında 

drama eğitmeni olarak çalışabilir, kurumsal ve bireysel 

gereksinimlere yönelik beden dili, konuşma ve sunum 

teknikleri eğitmenliği yapabilirler.
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Uygulamalı Bilimler Fakültesi, modern bilimlerin 

gerçek yaşamla kesişimi çerçevesinde öğretim 

vermeyi ve öğrencilerini geçerli ve saygın 

meslekler kazandırmayı hedeflemiş bir kurumdur. 

Fakülte’nin amacı, mezunlarına çağdaş bilgiler 

ve günün geçerli mesleklerini kazandırmak, 

bunun yanı sıra öğrencilerini çeşitli bakanlıklar, 

kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör 

tarafından alanlarında açılan uzmanlık sınavlarına 

hazırlamaktadır.

Fakülte’nin eğitim dili Türkçe’dir.

   uygulamalı bilimler   
        fakültesi



   uygulamalı bilimler   
        fakültesi
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Bankacılık ve Sigortacılık 

Bölümün amacı bankacılık ve sigortacılık 

alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere sahip 

uzman yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız mezun 

olan öğrencilerin çalışma yaşamına hemen uyum 

sağlamalarıdır. Bu nedenle programlarda uygulama 

derslerine ağırlık verilmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık 

Bölümü titizlikle belirlediği ders ve uygulama 

programları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), 

bankaların, sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara 

hazırlama amacını da gütmektedir. Eylül 2009’dan 

bu yana bankacılık, sermaye piyasası ve sigortacılık 

alanlarında çalışabilmek için 4 yıllık yüksek öğretim 

lisans sahibi olmak ve SPK uzmanlık sınavlarını 

başarmak gerekmektedir.

Bölüm mezunları, özellikle bankalarda ve sigorta 

şirketlerinde uzman ve yönetici olarak çalışabilirler. 

Ayrıca mezunlar tüm şirketlerde, KOBİ’lerde ve finans 

kurumlarında görev alabilirler.

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme uzmanlığı 
Türk ekonomisi ve piyasalarının çok gereksinim 

duyduğu yeni bir meslektir. Gayrimenkul ve varlık  

değerlemenin konusu, gayrimenkullerin, menkullerin 

ve bunlara bağlı haklar ve yükümlülüklerin, 

şirketler ve bankaların bilançolarında kayıtlı olan 

varlıkların, bunların aldıkları teminatların, yaptıkları 

sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin 

ve bunlara benzer varlıkların belirli bir tarihteki 

değerlerinin değerleme uzmanı eli ile tarafsız olarak 

belirlenmesidir. Gayrimenkul ve Varlık Değerleme 

Bölümü, değerleme uzmanları yetiştirmek ve 

SPK Değerleme Uzmanlığı Sınavlarına hazırlamak 

üzere Türkiye’de kendi alanında tek olan 4 yıllık bir 

bölümdür.

Bankalar ve finansal kiralama şirketleri, gayrimenkul 

yönetimi ve emlak müşavirlikleri, planlama kuruluşları, 

gayrimenkul yatırım ortaklıkları, arazi ve arsa 

geliştirme ve yapı kuruluşları (Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı gibi), kamu kuruluşlarının inşaat, emlak 

ve kamulaştırma birimleri, harita ve inşaat firmaları, 

gayrimenkul finansman, gayrimenkul değerleme 

(ekspertiz) şirketleri, gayrimenkul proje geliştirme, 

yönetim ve denetim kuruluşları, sigorta şirketleri, 

Özelleştirme İdaresi, Gelir İdaresi ve Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü gibi sektörlerde iş bulma imkanı 

vardır.

Kadir Has Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi halen 
dört bölümü ve beş lisans programı ile akademik faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu programlarda uygulamalı bilimler adına 
farklılık ve ayrıcalık sağlayan en temel unsur öğrencilerimizin 
mesleki yaşamda doğrudan uygulamalara dönük güncel ve 
geçerli bilgilerle donatılması ve eğitimde mesleki uygulamalara 
ağırlık verilmesidir.

Programlar’ın tümünde mesleki ve sektörel uygulamaları ve 
durum incelemelerine ağırlık verilmektedir. Bu öğrenci odaklı 
yaklaşımla, mezunlarımızın çalışma yaşamına gerekli temel 
donanımla girmelerine, öğrenmeyi bilen ve gelişime açık kişi-ler 
olarak hayata atılmalarına olanak sağlanmaktadır.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, modern binaları, iyi bir fiziki altyapısı, 
yetkin öğretim kadrosu ve çalışma hayatı içinden gelen uzman 
hocaları ile sürekli gelişme içindedir.Prof. Dr. Ömer GEBİZLİOĞLU
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Muhasebe ve Finans Yönetimi

Bölüm, ekonomi, bankacılık ve finans alanlarında 

öğretim yapan dört yıllık tüm fakülte ve yüksekokullara 

eşdeğerdir. Bölümün misyonu öğrencilerini 

yukarıda belirtilen sınavlara, uzmanlıklara ve işlere 

hazırlamaktır. Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında 

yabancı dil bilgisinin önemi çok açık olduğundan 

bölümümüzün bir diğer misyonu da öğrenim 

süresince öğrencilerine yüksek seviyede ve işlevsel 

İngilizce bilgisi sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak 

ders programları mesleki İngilizce dersleri içermektedir.

Mezunlar, özel olarak bağımsız denetim ve 

derecelendirme şirketlerinde, sermaye piyasası 

aracı kurumlarında, bankalarda, sigorta şirketlerinde 

çalışabileceklerdir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Uluslararası ticaret ve lojistik farklı faaliyet alanları 

olmalarına rağmen aralarında çok önemli bağlantı 

vardır. Günümüzde uluslararası ticaret ancak modern 

lojistik faaliyetleri çerçevesinde yürütülebilmektedir. 

Dolayısı ile uluslararası ticaret uygulamaları alanında 

uzmanlaşmış kişilerin mutlaka lojistik bilgilerine de 

sahip olmaları gerekir. Bu nedenle, uluslararası 

ticaret ve lojistiğin bir arada yer alması bölümümüz 

öğrencilerine büyük avantaj sağlamaktadır.

Bölümün hedefi, modern uluslararası ticaret ve lojistik 

bilimleri ile uygulamalarını çok iyi bilen uzmanlar 

yetiştirmektir. Bölüm ders programlarında yer alan çok 

sayıdaki seçimlik ders sayesinde öğrenciler diledikleri 

takdirde iki alandan bir tanesine ağırlık verebilirler. Eğer 

istenirse iki alandan da uygun sayıda ders alarak her iki 

bilim dalına da eşdeğer ağırlık verilebilir. Bölümümüz 

mezunlarının öğrenimlerine yüksek lisans seviyesinde 

devam ettirdikleri takdirde lojistik mühendisliği 

öğrenimi yapma olanakları da vardır. Uluslararası ticaret 

ve lojistik alanlarında yabancı dil bilgisinin önemi açık 

olduğu için bölümümüz yabancı dil öğretimine de 

ağırlık vermektedir.

Mezunlarımız tüm şirketlerin dış ticaret, finans ve 

lojistik departmanlarında iş bulabilecek olmakla 

birlikte, özellikle ithalat ve ihracat firmaları ile lojistik 

firmalarında gelecek vaat eden işler ve saygın mesleki 

pozisyonlar bulabileceklerdir. Dört yıllık lisans öğretimi 

veren bölümümüz, ekonomi, uluslararası ticaret, finans, 

bankacılık ve lojistik alanlarında öğretim yapan diğer 

fakülte ve yüksek okul bölümlerine eşdeğer olduğu 

için, mezunlarımızın bu okullardan mezun olanların elde 

edebilecekleri tüm yasal haklara da sahiptirler.



Ülkemiz iktisadi ve sosyal alanda hızlı değişmeler göstermekte, 

ticari, endüstriyel, teknolojik sektörler başta olmak üzere tüm 

sektörlerde ülke büyüme ve kalkınmasına katkı yapan önemli 

gelişmeler gözlenmektedir. Bu gelişmeler çeşitli düzeylerde 

nitelikli iş gücüne ihtiyacı doğurmaktadır. 1998 yılından beri 

ön lisans düzeyinde eğitim vermekte olan yüksekokulumuz bu 

ihtiyaca cevap verebilmek amacı ile modern bir yapı, içerik ve 

esnekliğe sahip programlar yürütmektedir. 2005 yılında Kadir 

Has Üniversitesi’nin mükemmel altyapıya ve donanıma sahip 

Selimpaşa yerleşkesine faaliyetlerini taşıyan yüksekokulumuz, 

programları, sahip olduğu olanakları ve başarılı mezunları 

ile kısa sürede ülkemizdeki meslek yüksekokulları içerisinde 

saygın bir yer edinmiştir.

Yüksekokulumuz halen yürütmekte olduğu 8 programda 

öğrencilerimize zengin bir öğretim müfredatı ve programlar 

arasında yatay geçiş imkanları sunmaktadır. Bu programlarda 

verilen eğitim ve öğretimin kalitesi öğrencilerimizin Dikey 

Geçiş Sınavlarında (DGS) elde ettikleri başarılı sonuçlar ile 

kanıtlanmış durumdadır.

Meslek lisesinden mezun olan aday öğrenciler, ÖSYM 

kılavuzunda belirtilen bölümlere sınavsız geçiş haklarını 

kullanarak ÖSYM yoluyla yerleştirilebilme imkânına sahiptirler.
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Diğer lise mezunları ile alan dışı tercih yapmak 

isteyen meslek lisesi mezunları ise YGS’ye girerek 

ilgili puan türünden ÖSYM yoluyla programlarımıza 

yerleştirilebilirler.

Öğrencilerimizin, birinci yılın dönem sonu sınavlarından 

sonra, yaz döneminde, sekiz hafta süre ile kendi 

programları ile ilgili işyerlerinde staj yapmaları 

zorunludur.

Sosyal Bilimler programlarından mezun olan öğrenciler 

Açık Öğretim Fakültesi’nin İktisat, İşletme ve İş İdaresi 

bölümlerinin üçüncü sınıflarına sınavsız ve kontenjan 

sınırlandırması olmaksızın, mezun olur olmaz veya 

ileriki yıllarda dikey geçiş yapabilme hakkına sahiptir. 

Yüksekokulumuzun tüm programlarından mezun 

öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek, 

örgün eğitim veren, kendi programlarının devamı 

niteliğindeki fakültelerin lisans programlarına üçüncü 

sınıftan itibaren devam etme hakkına sahiptir. Ön 

lisanstan lisans tamamlamaya uzanan bu fırsatta, 

yüksekokuldan mezuniyet derecesi ile alınan DGS 

puanı belirleyici olmaktadır.

Programlardan mezun olan öğrencilerimize, DGS 

ile üniversitemiz lisans programlarına yerleşmesi 

halinde eğitim ücretlerinde %30 indirim uygulanır.

Bankacılık ve Sigortacılık: 

Finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık 

ve sigortacılık alanında, para piyasalarının işleyiş 

ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi uzman ve orta 

düzey yönetici ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

Dış Ticaret: 

Sektörün talep ettiği orta kademe iş gücünü sağlamaya 

yönelik tasarlanmış olup dersler, ekonomi, işletme, 

bilgisayar ve dış ticaret teknik ve uygulamalarını kapsar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım: 

Birçok disiplinden beslenebilen iletişimin çok yönlü 

profesyonellere ihtiyacı olduğunun bilinciyle hareket 

ederek programda birbiri ile etkileşimi olan alanlar 

(halkla ilişkiler, reklamcılık, pazarlama, medya gibi) 

bir arada irdelenmiştir.

Lojistik: 

Programda teorinin yanında değer yaratan ve sektörde 

kolayca uygulanabilecek pratik bilgiler yer almaktadır. 

Mezunlarımız lojistik işletmelerinde, uluslararası 

taşımacılık firmalarında, sanayi işletmelerinin lojistik 

departmanlarında, gümrük müdürlüklerinde, ithalat 

ve ihracat bürolarında, gümrük müşavirliklerinde iş 

bulma olanağına sahiptirler.
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Radyo ve Televizyon Teknolojisi: 

Teknik ve estetik donanımıyla geleceğin modern 
kitle iletişim elemanlarını yetiştirerek bu konuda 
yetkin kişileri sektöre kazandırmak için oluşturulmuş 
bir programdır. Tasarı ile başlayan süreç; program  
üretmek üzere çekim teknikleri, yapım, yönetim, 
yapım sonrası aşamalar ve yayın süresince devam 
eden tüm çalışmalar öğretilmektedir.

Bilgisayar Programcılığı: 

Güncel bilgisayar programlama dilleri, donanım, 
internet programcılığı, veri tabanı sistemleri, bilgisayar 
ağları ve işletim sistemleri konularında dersler 
verilmektedir. Mezunlarımız, bilişim sektöründe, bilgi 
işlem merkezlerinde, internet servis sağlayıcılarında 
ve işletmelerin yazılım ve donanım bölümlerinde 
çalışmaktadırlar. 

Grafik Tasarım Programı

Freehand, Illustrator, Photoshop, InDesign, 
Dreamweaver, Flash ve Script programları ile 
HTML editörleri aracılığıyla tasarım uygulamaları 
yapılmaktadır. Tasarımlar kültürel ve teorik bir temel 
üzerinde, öğrencilerimizin kişisel yeteneklerini 
değerlendirmelerine olanak verecek şekilde 
oluşturulmaktadır. Mezunlarımız, reklam ajanslarında, 
matbaalarda, dergilerde, yayın kuruluşlarında, 
televizyon kanallarında ve görsel tasarımın kullanıldığı 
tüm alanlarda iş bulabilmektedirler. 

Mekatronik Programı

Teknolojik ürün ve tasarımda makine, elektrik-
elektronik ve bilgisayar mühendisliklerinin ortak 
alanını oluşturmakta olup makine, otomasyon, robotik, 
endüstriyel veri toplama ve analizi, SCADA gibi 
alanlarında teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
Mezunlarımız, otomotiv, fabrika otomasyonu, makine 
imalat ve bilgisayar kontrollü sistemlerin kullanıldığı 
iş kollarında çalışmaktadırlar.
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Kadir Has Meslek Yüksekokulu, öğrencilerimize teknik ve sosyal 
alanlarda zengin önlisans programları ve bu programlar arasında 
yatay geçiş imkânları sunmaktadır. Bu programlarda verilen eğitim 
ve öğretimin kalitesi öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı’nda elde 
ettikleri başarılı sonuçlarla kanıtlanmıştır.

Meslek Yüksekokulumuzun bulunduğu Selimpaşa Kampüsü 
öğrencilerimize düzenli, huzurlu, keyifli ve sakin bir çalışma ortamı 
için her türlü olanağı sunmaktadır. Gelişmiş bir altyapıya sahip olan 
kampüs, Trakya bölgesinin de çekim merkezi haline gelmiştir.

Öğrencilerimiz 2 yıl boyunca aldığı eğitimle, tercih edilen üstün 
nitelikli teknik elemanlar olarak yetişmekte, yöredeki kurumlar ve 
sanayi kuruluşları ile iş birliği sayesinde profesyonel iş yaşamı ile 
tanışmaktadır. Böylece kariyerleri için daha sağlıklı kararlar alarak 
mezuniyet sonrası iş imkânlarına kavuşmakta veya yurt içi ve yurt 
dışında başarılı bir lisans eğitimi için hazır konuma gelmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Cengiz KARAGÖZ,
Kadir Has Meslek Yüksekokulu Müdürü



adalet meslek
			 	yüksekokulu

Geçmişten günümüze yargı örgütü devamlı genişleme 

ve büyüme sürecindedir. Adalet hizmetlerinde 

istihdam edilen eleman sayısı ise hızla artmakta, 

hukuk bürolarında ara kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, her türlü yargı örgütü birimlerinin 

ve özel sektörün ihtiyacı olan kalifiye iş gücünü 

yetiştirmek amacıyla Kadir Has Üniversitesi Adalet 

Meslek Yüksekokulu 2012’de kurulmuştur.

Adalete ulaşma talebinin artmasıyla birlikte 

özellikle mahkemelerin sayısında önemli oranda 

artış yaşanmakta, İstinaf Mahkemeleri gibi yeni 

mahkemeler kurulmakta ve yargı örgütünde yeni 

birimler ve kadrolar tahsis edilmektedir.

Yaşanan bu gelişmeler Adalet Meslek Yüksekokulu 

mezunlarına olan ihtiyacı artırmaktadır.

Kamu görevlerinin yanında, gelişen ve çalışan sayısı 

artan hukuk büroları, büronun çalışma düzenini 

sağlayacak kalifiye personele ihtiyacı beraberinde 

getirmektedir. Bu çerçevede, Adalet Meslek 

Yüksekokulu mezunlarının geniş bir çalışma alanı 

bulunmaktadır.

Yargı örgütlerinde çalışan personelin doğru ve adil 

yargılamadaki etkisinin ne kadar önemli olduğu 

bilinciyle kurulan Adalet Meslek Yüksekokulu’nda, 

kamu veya özel yargı hizmetlerinde yer alacak 

öğrencilerimizin çalışmaya başladıkları andan itibaren 

yetkin ve donanımlı görevliler olmasını sağlayacak 

teorik ve pratik bilginin aktarılması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, öğretim kadroları, ders programı, 

zorunlu ve seçimli derslerin içerikleri, staj eğitimi 

ve Adalet Meslek Yüksekokulu’nun tüm öğretim 

unsurları hassasiyetle belirlenmiş ve düzenlenmiştir. 

Prof. Dr. Mehmet AKAD, Kadir Has Üniversitesi 
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü
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Türkiye’de adalet hizmetlerinde yaşanan ihtiyaç nedeniyle 
ilk olarak 1978’de Adalet Bakanlığı hukuk fakültelerinin 
bünyesinde Adalet Meslek Yüksekokulu açılmasını tavsiye 
etmiş, buna gerekçe olarak da “cezaevleri, icra daireleri 
ve mahkeme kalemlerinde görev yapacak elemanları 
günün koşullarına göre eğitmek ve hazırlamak” ifadesi 
kullanılmıştır. 

Yargı örgütlerinde çalışan personelin doğru ve adil 
yargılamadaki etkisinin ne kadar önemli olduğu bilinciyle 
kurulan yüksekokulda kamu veya özel yargı hizmetlerinde 
yer alacak öğrencilerimizin çalışmaya başladıkları andan 
itibaren, yetkin ve donanımlı görevliler olmasını sağlayacak 
teorik ve pratik bilginin aktarılması amaçlanmaktadır.



yabancı diller
			 	yüksekokulu

Üniversitemizin öğrenim dili kısmen veya tamamen 

İngilizce olan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran 

her öğrenci, muafiyet koşullarını taşımıyorsa, İngilizce 

Hazırlık Programı tarafından yapılan Seviye Tespit ve 

İngilizce Yeterlilik sınavlarına alınır. 

Ayrı ayrı yapılan bu sınavlarda önce Seviye Tespit 

Sınavı uygulanarak öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri 

belirlenir. Bu sınav sonuçlarına göre, başlangıç ve orta 

altı düzeyde olduğu belirlenen öğrenciler doğrudan 

İngilizce Hazırlık Programı’na başlarlar. Orta ve üstü 

düzeyde olduğu belirlenenler İngilizce Yeterlilik Sınavı’ 

na alınırlar. İngilizce Yeterlilik Sınavı’ ndan 60 ve üzeri not 

alan öğrenciler Fakültelerin 1.sınıf eğitimlerine başlarlar. 

60 puanın altında alan öğrenciler ise, seviyelerine uygun 

olan düzeyden itibaren, İngilizce Hazırlık Programı’ nı 

takip ederler.

Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran 

öğrencilerimiz de isterlerse, İngilizce Hazırlık Programı’ 

nda öğrenim görebilirler. Bunun için kayıt sırasında bu 

yöndeki taleplerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ na 

iletmeleri gerekir.

İngilizce Yeterlik Sınavı dışında, İngilizce Hazırlık 

Programı’ndan muaf olabilmek için, TOEFL-IBT sınavından 

78 ve üzeri not alındığını gösteren belge sunulması 

gerekmektedir. (Toefl kurum kodu: 7524)

İngilizce Hazırlık Programı Bahçelievler Kampüsü’ nde 

eğitim vermektedir.  
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akademik	
   yazı merkezi
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Akademik Yazı Merkezi (Writing Center), 
üniversitemizin lisans ve lisansüstü öğrencilerine, 
akademik personele ve üniversite çalışanlarına, 
başta İngilizce akademik yazım olmak üzere, 
akademik İngilizce ve genel İngilizce dil yetilerini 
geliştirmelerine yönelik hizmet vermektedir.



Birim, randevulu bire bir oturumlar dışında 

İngilizce sohbet kulübü, TOEFL-IELTS hazırlık 

desteği, İngilizce okuma grubu, İngilizce edebiyat 

metinlerinin sinema uyarlamaları gösterimleri gibi 

çeşitli faaliyetlerle öğrencilerimize hizmet verirken, 

üniversitemiz öğretim elemanlarıyla yüksek lisans 

ve doktora öğrencilerimizin İngilizce akademik 

yayın hazırlama sürecinde editörlük desteği 

sağlamaktadır. 

Bi r im h i zmet le r ind en idar i  per sone l  d e 

yararlanabilmektedir.

Akademik Yazı Merkezi’nin kadrosu, ileri dil 

yetkinliği ile akademik ve entelektüel gelişim ve 

soyut düşünme becerisi arasındaki ilişkiden yola 

çıkarak öğrencilerimize dil becerilerinin sınırlarını 

aşma ve düşünce ufuklarını genişletme çabalarında 

yol gösterir, yönlendirir ve motive eder. 
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Temel hedefi, öğrencilerimize akademik hayatlarında 

başarıya ulaşmak için ihtiyaçları olan İngilizce 

bilgisini ve becerisini kazandırmak, onları üniversite 

mezuniyetinin ardından atılacakları profesyonel iş 

hayatına hazırlamaktır.

 

Ayrıca öğrencilerimizin potansiyellerine en 

üst düzeyde ulaşmalarına ve dinamik toplumun 

ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmelerine yardımcı 

olacak pozitif bir öğrenme deneyimini 

sağlamaktadır.

ingilizce	
destek birimi
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