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Kadir Has Üniversitesi
“Akademik mükemmeliyet ve küresel bakış açısı”

KHAS

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1997 yılında kurulan Kadir Has Üniversitesi (KHAS), Türkiye’nin önde gelen vakıf 
üniversitelerinden biridir. Dört öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan üniversitenin günümüzdeki öğrenci sayısı 6000’i 
aşmıştır. Üst düzey akademik kadrosu, geniş eğitim olanakları, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle kurduğu işbirlikleri, 
her geçen gün artan araştırma potansiyeli ve çok yönlü gelişme konusundaki kararlılığı ile Kadir Has Üniversitesi, 
saygın bir akademik kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. KHAS ayrıca çevresindeki bölgenin ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden kalkınmasını desteklemekte ve konser, sergi ve spor etkinliklerini teşvik ederek İstanbul’un dinamizmine 
katkıda bulunmaktadır.

KHAS, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’un tarihi yarımadası içinde Haliç kıyısında 
bulunmaktadır. Ortadoğu’dan Balkanlar’a uzanan bu tarihi şehir, 15 milyonluk nüfusu ile iş, finans, bilim ve sanat dünyası 
için dinamik bir merkezdir. Doğu ve batının, eski ve yeninin eklektik bir karışımı olan kentin kozmopolit karakteri ve 
canlı kültürü İstanbul’u eğitim-öğretim için harika bir merkez haline getirmektedir.

KHAS, ödüllü kampüse sahip bir şehir üniversitesidir. 1884 yılında devlet tütün deposu ve sigara fabrikası olarak inşa 
edilmiş olan tarihi Cibali Tekel Binası daha sonra restore edilmiş ve altyapı çalışmaları tamamlanarak üniversitenin 
merkez kampüsü olarak kullanılmaya başlanmıştır. Restore edilen bina en iyi restorasyon projelerine verilen prestijli 
Europa Nostra Ödülü’ne layık görülmüştür. Kampüs sadece bir eğitim ve araştırma merkezi olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda tarih müzesi ve sergi alanlarıyla da İstanbul’un kültürel faaliyetlerine önemli katkılarda bulunmaktadır. 

Kadir Has Üniversitesi, uzun vadeli stratejileri doğrultusunda tüm akademik faaliyetlerinde yaratıcılık, yenilikçilik ve 
girişimciliği teşvik etmektedir. Üniversite, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Üniversite Girişimcilik 
ve Yenilikçilik Endeksi Listesi’nde son üç yıldır ilk 50 üniversite arasına girmeyi başarmıştır. Bu bağlamda, üniversitenin 
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (INEO), 2014 yılında TÜBİTAK tarafından 
kapasite geliştirme çalışmaları için desteklenmeye hak kazanmıştır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme, Sanat ve Tasarım, İletişim, Hukuk ile Uygulamalı 
Bilimler olmak üzere 7 fakülte ve 3 yüksekokula sahip olan üniversite, Türkiye ve komşu bölgelerde üniversite eğitimi 
alanında lider olmayı amaçlamaktadır. Üniversitenin 7 fakültesinde 25 bölüm, yüksekokullarda ise toplam 9 bölüm 
bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen bir kurum olarak nicelikten ziyade niteliğe önem veren üniversite,  bütün bölümlerinde 
öğrencilere geniş burs olanakları sunmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi, lisans programlarından mezun olan öğrencilere lisansüstü eğitim seçenekleri sunmaya devam 
etmektedir. Üniversitenin Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 26 yüksek lisans ve 9 doktora programı bulunmaktadır. 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 yılında iki yüksek lisans programı ile eğitime başlamış olup, takip eden yıllarda program 
sayısı, 16’sı yüksek lisans, 4’ü doktora olmak üzere toplamda 20’ye yükselmiştir. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise 10 yüksek 
lisans ve 5 doktora programı bulunmaktadır. Tezli ve tezsiz olarak sunulan yüksek lisans programları, öğrencilere farklı 
akademik veya teknik alanlarda uzmanlaşma imkânı sunmaktadır.

Kadir Has Üniversitesi, “uluslararası alanda rekabet edebilir bir kurum olma” vizyonu doğrultusunda, eğitimin yanı sıra 
bilimsel ve teknik araştırmanın ve bilgi yayımının önemine inanmaktadır. Bu vizyona paralel olarak KHAS, araştırma 
potansiyelini ve faaliyetlerini artırmak için büyük çaba göstermektedir. 2006 yılında hazırlanan strateji raporu ile 
birlikte tarihi bir karar alınarak, üniversitenin yönü eğitimle birlikte araştırmaya çevrilmiştir. 2004 yılından itibaren, 
246’sı araştırma (72 dış kaynaklı, 72 iç kaynaklı ve 102 BAP projesi), 20’si danışmanlık, 43’ü etkinlik  ve 9’u altyapı projesi 
olmak üzere toplam 318 proje, üniversitenin mevcut araştırma portföyüne girmiştir. Çoğunlukla KHAS dışı kaynaklar 
tarafından desteklenen bu projelerin yarısından fazlası son dört sene içerisinde başlatılmıştır. En önemli devlet Ar-Ge 
destek kurumu olan TÜBİTAK tarafından desteklenen toplam proje sayısı 61’e, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
proje sayısı ise 29’a ulaşmıştır.

Kadir Has Üniversitesi, araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasının araştırmanın kendisi kadar önemli olduğu bilinciyle 
hareket etmektedir. Bu sebeple, yapılan araştırmalar ile akademik birimler ve araştırma merkezleri tarafından düzenlenen 
etkinlikler sonucunda elde edilen bilimsel veriler, bulgular, yöntemler, araştırma süreçleri ve fikirler, ülkenin ve insanlığın 
yararı için düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.  KHAS öğretim elemanları, yerli ve yabancı medya tarafından 
en sık görüşlerine başvurulan akademisyenler arasındadır.

Kadir Has Üniversitesi, KHAS 2015-2019 Stratejik Planında yenilenen misyonu, vizyonu ve ana ilkeleri çerçevesinde 
“uluslararası standartlardaki kalitesiyle tanınan bir akademik kurum” olma yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. Plan, 
beş ana tema altında verilen 24 hedefi ve 163 eylemi öngörmektedir. Bu kapsamda Kadir Has Üniversitesi, geleneksel 
üniversite işlevini koruyarak üçüncü nesil üniversite olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir.


