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Sevgili Öğrencimiz,

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

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

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

Sevgiler,

Prof. Dr. Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ

Rektör
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KADİR HAS

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

Vasiyeti gereği eşiyle tüm servetlerini adı geçen vakfa bağışladılar.

Üniversitemizden “gerçekleşen en büyük hayali” olarak bahseden 
ve 2007 yılında arkasında ölümsüz eserler bırakarak hayata veda 
eden Sayın Kadir Has, ilkeleri, dünya görüşü, vatan sevgisi ve 
eğitim aşkıyla, üniversitemizin felsefesinde ve çocukları gibi 
sevdiği öğrencilerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.
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Uyum günleri programı, öğrencilerin genel hatları ile üniversiteyi  

daha iyi tanımaları, eğitimlerinin ilk gününden başlayarak  

gerek akademik anlamda, gerekse sosyal, kültürel ve sportif 

gelişimleri anlamında, istek ve tercihlerini yönlendirebilmeleri 

açısından büyük önem taşımaktadır. Lütfen katılmayı ihmal 

etmeyiniz. 

2019-2020 Akademik Yılı  
Uyum Günleri
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Uyum Günleri Programı  

16 Eylül 2019, Pazartesi

TRACK 1 - TRACK 4  
(Hazırlık Okuyacak Öğrenciler için)

10:00 - 10:10 Hoş Geldin Sürprizi

10:10 - 10:25 Açılış Konuşması - Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz - Rektör

10:30 - 10:45 Hazırlık Hakkında - Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Aydemir 

10:45 - 11:00 Akademik Dürüstlük

11:00 - 11:10 Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele

11:15 - 11:20 Sürprizlere Devam…

11:20 - 11:35 Akademik Hayat Boyunca Gerekli İdari Birimler (Video Gösterimi)

11:40 - 11:45 KHAS Müzik Band “Moliendo Cafe” 
(Akademik, İdari personel, Öğrenci ve Mezun Öğrenci Katkıları ile)

11:50 - 12:00 KHAS’da Değişim Öğrencisi Olmak

12:00 - 12:10 KHAS’da Sporcu Olmak

12:10 - 13:00 Öğle Yemeği

13:30 - 16:00 Track 1 ve Track 4 Program Tanıtımı (Yeri Anons Edilecektir)

10:00 - 18:00 Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı (A Blok Hol / Tüm Gün)

17:00 - 18:00 DJ Parti (Amfi Bahçe / Tüm Öğrenciler İçin)

TRACK 2 - TRACK 3  
(Hazırlık Okuyacak Öğrenciler için)

10:30 - 13:00 Track 2 ve Track 3 Program Tanıtımı (Yeri Anons Edilecektir)

13:00 - 13:10 Hoş Geldin Sürprizi

13:10 - 13:25 Açılış Konuşması - Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz - Rektör

13:30 - 13:45 Hazırlık Hakkında - Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Aydemir 

13:45 - 14:00 Akademik Dürüstlük

14:00 - 14:10 Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele

14:15 - 14:20 Sürprizlere Devam…

14:20 - 14:35 Akademik Hayat Boyunca Gerekli İdari Birimler (Video Gösterimi)

14:40 - 14:45 KHAS Müzik Band “Moliendo Cafe” 
(Akademik, İdari personel, Öğrenci ve Mezun Öğrenci Katkıları ile)

14:50 - 15:00 KHAS’da Değişim Öğrencisi Olmak

15:00 - 15:10 KHAS’da Sporcu Olmak

10:00 - 18:00 Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı (A Blok Hol / Tüm Gün)

17:00 - 18:00 DJ Parti (Amfi Bahçe / Tüm Öğrenciler İçin)
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Uyum Günleri Programı  
17 Eylül 2019, Salı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi • Sanat ve Tasarım Fakültesi •  İletişim Fakültesi 
(Bölüme Geçen Öğrenciler için)

10:00 - 10:10 Hoş Geldin Sürprizi

10:10 - 10:25 Açılış Konuşmaları :  Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz - Rektör

10:30 - 11:10 Fakülten Hakkında - Panel

11:10 - 11:20 Akademik Dürüstlük

11:20 - 11:30 Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele

11:30 - 11:35 Sürprizlere Devam…

11:35 - 11:50 Akademik Hayat Boyunca Gerekli İdari Birimler (Video Gösterimi)

11:50 - 11:55 KHAS Müzik Band “Moliendo Cafe” 
(Akademik, İdari personel, Öğrenci ve Mezun Öğrenci Katkıları ile)

12:00 - 12:05 KHAS’da Öğrenci Olmak

12:05 - 12:10 KHAS’da Değişim Öğrencisi Olmak

12:10 - 12:15 KHAS’da Sporcu Olmak

12:15 - 12:20 Mezundan Öğrenciye KHAS

10:00 - 18:00 Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı (A Blok Hol / Tüm Gün)

16:00 - 18:00 DJ Parti (Amfi Bahçe / Tüm Öğrenciler İçin)

Hukuk Fakültesi • İktisadi,İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi • İşletme Fakültesi 
(Bölüme Geçen Öğrenciler için)

13:00 - 13:10 Hoş Geldin Sürprizi

13:10 - 13:25 Açılış Konuşmaları :  Öğrenci Konseyi Temsilcisi
 Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz - Rektör

13:30 - 14:10 Fakülten Hakkında - Panel

14:10 - 14:20 Akademik Dürüstlük

14:20 - 14:30 Cinsel ve Cinsiyetçi Tacizle Mücadele

14:30 - 14:35 Sürprizlere Devam…

14:35 - 14:50 Akademik Hayat Boyunca Gerekli İdari Birimler (Video Gösterimi)

14:50 - 14:55 KHAS Müzik Band “Moliendo Cafe” 
(Akademik, İdari personel, Öğrenci ve Mezun Öğrenci Katkıları ile)

15:00 - 15:05 KHAS’da Öğrenci Olmak

15:05 - 15:10 KHAS’da Değişim Öğrencisi Olmak

15:10 - 15:15 KHAS’da Sporcu Olmak

15:15 - 15:20 Mezundan Öğrenciye KHAS

10:00 - 18:00 Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı (A Blok Hol / Tüm Gün)

16:00 - 18:00 DJ Parti (Amfi Bahçe / Tüm Öğrenciler İçin)
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SPARKS (Student Portal: 
Academic Registration and 
Knowledge System) 
İnternet üzerinden öğrenci kayıtlarının ve akademik takiplerinin yapıldığı ve tüm öğrenci bilgilerinin arşivlendiği 
öğrenci işleri programıdır. Programın tam işleyişini öğrenmek için tüm öğrenciler uyum günleri kapsamındaki tanıtım 
programlarına mutlaka katılmalıdır.

SPARKS’ta yapılan tüm duyurular ile öğrencilerin üniversite tarafından verilen e-posta adreslerine gönderilen tüm 
mesajlar öğrencilerin resmi adreslerine yapılmış bildirim olarak kabul edilir. Öğrenciler düzenli olarak SPARKS 
duyurularını kontrol etmekle yükümlüdür; farklı durumlarda yaşanacak sorunlarda Kadir Has Üniversitesi sorumluluk 
kabul etmez.

http://sparks.khas.edu.tr

Öğrenci SPARKS’tan, kayıt sırasında kendisi için oluşturulan, daha sonra sistemden değiştirebileceği şifre ile yararlanabilir. 
Sisteme giren öğrenci aşağıdaki işlemleri yapabilir:

1) Derslerini seçerek ders kaydını yapar ve danışmanına gönderir

2) Danışman onaylarını görür

3) Haftalık ders programı oluşturur

4) Sınav notlarını öğrenir

5) Online ödeme yapabilir

6) Adres ve telefon bilgisini güncelleyebilir

7) Duyuruları takip eder

8) Transkript ve öğrenci belgesi talebinde bulunabilir.

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

KHAS Learn ile kullanıcılar; internet erişimine ve web tarayıcısına sahip oldukları herhangi bir bilgisayardan, tablet ya 
da akıllı telefondan kendilerine özel kullanıcı adı ve parola ile dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar derslerine erişme 
imkanı bulurlar.

Üniversitede KHAS Learn
Üniversitemizde 2019 yılı itibari ile kullanılmaya başlanan sistem, yüz yüze derslerin içerik, öğrenci-öğretim üyesi iletişimi 
ve ders dışı aktivilerle zenginleştirilerek interaktif hale dönüşmesini sağlamaktadır.

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

Ayrıca;

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

Doğal Üyelik: 
Öğrencilerimiz Bilgi Merkezi’nin doğal üyesidir. Üniversitemize katılan sizleri; tanışmak ve Khas Bilgi Merkezi hesaplarını 
etkinleştirmek için Ödünç Verme Bankosuna bekliyoruz.

Ödünç İşlemleri:
Öğrencilerimiz, Bilgi Merkezi koleksiyonlarından ihtiyaç duydukları sayıda kitap, dergi ve filmleri “Ödünç” alabilirler. 
Ödünç alınan kaynakların süre uzatma işlemleri Bilgi Merkezi hesabından yapılmaktadır. Bu işlem için “@stu.khas.edu.
tr” e-posta kullanıcı adı ve şifresinin kullanılması gereklidir.

Bilgi Kaynağı İsteği:
Öğrencilerimiz eğitim-araştırma faaliyetleri ve entelektüel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi Merkezi koleksiyonlarına 
eklenmek üzere bilgi kaynağı istek ve önerisinde bulunabilirler. Bu istekler, Koleksiyon Geliştirme Politikası kapsamında 
değerlendirilir ve satın alma yoluyla ya da kütüphanelerarası ödünç hizmeti kapsamında en kısa sürede karşılanır. 
Öğrencilerimiz “Kütüphanelerarası Ödünç” hizmeti kapsamında Türkiye’de 187, yurtdışında 7.000’nin üzerindeki 
üniversite kütüphanesinden basılı ve elektronik kaynakları Bilgi Merkezi aracılığıyla ödünç alabilmektedir.

Ders Programlarını Destekleme:
Öğretim üyelerinin talebi doğrultusunda bazı derslerin temel ve yardımcı kaynaklarının yer aldığı “Öğrenci Rezerv 
Koleksiyonu” her akademik dönemde güncellenmektedir. Bu koleksiyon Ödünç Verme Bankosunun arkasında yer alır 
ve rezerv kaynaklar öğretim üyelerinin belirlediği sürelerde (4 saat, gecelik ve günlük) ödünç alınabilir.

Basılı ve Elektronik Koleksiyonlar:
Koleksiyonlarımızda 80.000 basılı kitap, 8.000’nin üzerinde  DVD, 370.000 e-kitap, 97’si basılı olmak üzere 60.000 
elektronik akademik ve popüler dergi bulunmaktadır. Ayrıca Bilgi Merkezi’nin abone olduğu 93 çevrimiçi veritabanından 
540.000.000’nun üzerinde akademik kaynağa erişim sağlanmaktadır. Elektronik kaynaklara kampüs içinden ve dışından 
7/24 erişim mümkündür. 

Kampüs dışından erişim için öğrencilerimizin http://icproxy.khas.edu.tr/login  adresinden Khas Wi-Fi kullanıcı adı ve 
şifreleriyle giriş yapmaları gereklidir.

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

ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ  - CUMA 08.30 - 24.00CUMARTESİ  - PAZAR 10.00 - 22.00

facebook/KhasBM
twitter/KhasBM

instagram.com/KhasBM
bilgimerkezi@khas.edu.tr

+90 212 533 65 32 / 1147
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ÇALIŞMA SAATLERİ

PAZARTESİ  - CUMA 08.30 - 24.00CUMARTESİ  - PAZAR 10.00 - 22.00

facebook/KhasBM
twitter/KhasBM

instagram.com/KhasBM
bilgimerkezi@khas.edu.tr

+90 212 533 65 32 / 1147

https://bilgimerkezi.khas.edu.tr
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Kredi nedir? 
Ders seçimi nedir, neden  
önemlidir?
Kredi; öğrencilerin herhangi bir dersten alması gereken, çalışmasının değerini 
niceliksel olarak gösteren birimdir. 
Fakültedeki öğretim, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenen ve Üniversite Senatosu’nca kabul edilen ortak dersler göz 
önünde tutulmak ve bölümlerin görüşleri alınmak suretiyle, ilgili kurullarca kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan 
öğretim planına göre yapılır.

Fakülte bölümlerinden mezun olmak için gerekli kredi-saat tutarı bu birimlerin kendi öğretim ve eğitim planlarında 
açıkça belirtilir.

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

Teorik derslere %70, laboratuvar, proje ve atölye gibi bağımsız uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.

Devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremezler ve ilgili dersten başarısız olurlar.

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

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

Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında, derslerinizi danışmalarınız ile birlikte düzenlemeniz ve 
danışmanlarınıza onaylatmanız gerekir.

Eğitim hayatınızla ilgili tüm konularda, öğretim üyelerinden destek alabileceğiniz gibi öncelikle danışmanlarınızla 
konuları değerlendirmeniz uygun olacaktır.
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Akademik  
Etik

Tüm öğrenciler ve öğretim üyeleri Kadir Has Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi Hükümlerinde  

yer alan araştırma etiği, yayın etiği ve akademik etik ilkelerine 

akademik çalışmalarında uymaya özen göstermelidir.  

Kopya ve intihal gibi etik kurallara aykırılık tespit edildiğinde ilgili 

öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır ve  

suçun tespiti halinde etik kurulun önerileri doğrultusunda 

Disiplin Yönetmeliği’nce öngörülen cezalar ve gerektiğinde  

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

dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. 

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü ve en geç beşinci 

yarıyılının başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde başvurabilir.

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

bir dalda bilgilenmelerine olanak sağlayan bir program olup, yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan 

öğrenciye yandal sertifikası verilir.

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

puanına göre YÖK mevzuatına uygun olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Ek Programlar
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Uluslararası İlişkiler
Erasmus ve Değişim Ofisi
Öğrencilerimiz; eğitimleri süresince dünyanın önde gelen üniversiteleri ile kurulmuş işbirliklerinden, çift diploma, 
öğrenci değişimi, Erasmus+ ve uluslararası yaz okulu programları bazında yararlanabilirler.
Kadir Has Üniversitesi olarak toplamda 47 ülkede 210 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır.

Çift Diploma Olanakları
Coventry University (İngiltere) (3+1 programı)
Bremen University (Almanya) (1+1 İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı)
New York Institute of Technology (ABD) (3+2 programı ile Yüksek Lisans Diploması - MDBF)
Georgia State University (ABD) (4+1 LLM programı – Hukuk Fakültesi)

Öğrenci Değişimi (Lisans)
• The Ohio State University Moritz Coolege of Law (ABD)
• St. John’s University School of Law (ABD)
• SUNY Fredonia (ABD)
• Louisiana State University (ABD)
• Northeastern Illinois University (ABD)
• Roosevelt University (ABD)
• Virginia Polytechnic Institute and State University (ABD)
• California Polytechnic State University - Obispo (ABD)
•  Texas State University - San Marcos (ABD)
• University of Indianapolis (ABD)
• Northern Michigan University (ABD)
• University of Michigan-Flint (ABD)
• North Central College (ABD)
• Universität Koblenz-Landau (Almanya)
• FilmAkademie Baden (Almanya)
• Bremen University (Almanya)
• Universidad de Congreso (Arjantin)
• Universidad Nacional de Quilmes (Arjantin)
• New Design University (Avusturya)
• Baku Slavic University (Azerbaycan)
• Ada University (Azerbaycan)
• University of Ruse (Bulgaristan)
• Renmin University (Çin)
• Southwest Jiatong University (Çin)
• Zhejiang Gongshang University (Çin)
• International Institute for Higher Education (Fas)
• Hebron University (Filistin)
• Brest Business School (Fransa)
• University of Zagreb (Hırvatistan)
• Jamia Millia Islamia University (Hindistan)
• Jawaharlal Nehru University (Hindistan)
• University of Delhi (Hindistan)
• Amity University (Hindistan)
• The Hague University of Applied Sciences (Hollanda)
• Birmingham City University (İngiltere)
• Coventry University (İngiltere)
• The University of Dublin, Trinity College (İrlanda)
• Beit Berl College (İsrail)
• Interdisciplinary Center Herzliya (İsrail)
• Tel-Aviv University (İsrail)
• The Hebrew University of Jerusalem (İsrail)
• Bezalel Academy of Arts and Design (İsrail)
• The Graduate Institute of Geneva (İsviçre)
• Zurich University of the Arts (İsviçre)
• Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (İsviçre)

• International University in Geneva (İsviçre)
• Yamaguchi University (Japonya)
• University of Waterloo (Kanada)
• Wilfrid Laurier University (Kanada)
• McGill University of School of Continuing Studies (Kanada)
• Ahmet Yassawi International University (Kazakistan)
• Almaty University of Power Engineering (Kazakistan)
• Kazakh State Women’s Teacher Training University (Kazakistan)
• Almaty Management University (Kazakistan)
• Kazakh Humanitarian Juridical Innovative University (Kazakistan)
• The University Foundation of the Andrean Area (Kolombiya)
• Universidad de la Salle (Kolombiya)
• Kookmin University (Kore)
• Sungkyunkwan University (Kore)
• Kangwon National University (Kore)
• University of Seoul (Kore)
• Yeungnam University (Kore)
• Solbridge International School of Business
• Yonsei University (Kore)
• Hanyang University (Kore)
• Korea University (Kore)
• Konkuk University (Kore)
• Universium University College (Kosova)
• Lebanese International University (Lübnan)
• Management and Science University (Malezya)
• Instuto de Estudios Superiores de Tamaulipas (Meksika)
• Escuela Bancaria y Comercial (Meksika)
• Superior University (Pakistan)
• Mohammad Ali Jinnah University (Pakistan)
• Beaconhouse National University (Pakistan)
• University of Constanta (Romanya)
• Unıversitatea Titu Maiorescu (Romanya)
• St. Petersburg Law Academy (Rusya)
• Southern Federal University (Rusya)
• National Teipei University (Tayvan)
• National Teipei University of Business (Tayvan)
• National Chung Hsin University (Tayvan)
• National Chengchi University (Tayvan)
• Providence University (Tayvan)
• Volodymyr Dahl Eastern University (Ukrayna)
• University of Petra (Ürdün)
• The University of Jordan (Ürdün)
• Universidad Catolica del Uruguay (Uruguay)
• University of Athens (Yunanistan)
• Ionian University (Yunanistan)
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Erasmus’a katılın sınırları kaldırın 
Kadir Has Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri ile AB Programları ve projeleri çerçevesinde değişim programları ile 
araştırmaları destekleyen uluslararası akademik ve kültürel işbirliğine önem vermektedir.

Üniversitemizin 27 Avrupa ülkesinde 126 üniversite ile Erasmus+ öğrenci değişim anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca 
Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği projesi kapsamında AB dışı 7 ülkede 10 üniversite ile anlaşmamız bulunmaktadır. 
Üniversitemiz 2009’da Genişletilmiş Erasmus Beyannamesi’ne hak kazanmış ve Avrupa ülkeleri ile işbirliğine staj değişim 
programını da eklemiştir. 2015 yılından itibaren 5 üniversite ve sanayi işbirliği ile kurulan Avrupa Staj Konsorsiyumu’nun 
bir üyesidir. Böylece öğrencilerimiz birçok Avrupa ülkesinde branşları ile ilgili firmalarda kısa dönem tecrübe edinme ve 
çalışma imkânını elde etmektedirler.

Erasmus+, öğrencinin bir dünya vatandaşı olması açısından benzersiz bir fırsattır. Farklı kültür ve ülkelerden öğrencilerle 
bir araya gelmek, öğrencinin vizyonunu her yönüyle genişletecektir. Öğrencilerimiz bu program sayesinde hem akademik 
hem de kültürel olarak pek çok kazanım elde edecektir. Program ile ilgili ayrıntılı detaylar, başvuru tarihleri ve şartları 
için Erasmus ve Değişim Ofisi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı olunan üniversiteler ve ilgili bölümlerin listesi için bakınız: 
https://international.khas.edu.tr/uploads/source/erasmus-2018-2019.pdf
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Burslar
• Kadir Has Onur Bursu

• Eğitim Desteği Bursu

• Yaşam Desteği / Yurt Bursu

• Aktif Öğrenci Bursu

• Spor Bursu

Burslarla ilgili daha detaylı ve güncel bilgiler için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
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Üniversite hayatımı  
kolaylaştırmak için hangi  
birimleri tanımalıyım?

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

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

Fakülte Sekreterlikleri
Fakültelerin idari işlerini yürüten fakülte sekreterliği, öğrencilerin vermek istedikleri dilekçeleri (sağlık raporu gibi) 
sunacakları ilk danışma noktalarıdır. Fakülte sekreterlikleri, öğrencilerin görmek ya da ulaşmak istedikleri öğretim 
görevlileri ile ilişki kurmalarına da yardımcı olur.

Sorun Çözme Yöntemi

Eğitim–öğretimleri süresince herhangi bir konuda sorunla karşılaşan öğrenciler, öncelikle danışmanlarıyla görüşmelidirler. 
Danışman ve ardından ilgili bölüm/program başkanı ile yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda ilgili 
Dekan ile görüşmeli veya gerekli görülen hallerde yazılı olarak ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe başvurmalıdır. Dekanlık düzeyinde 
çözümlenemeyen sorunlar için Öğrenci İşleri’nden sorumlu rektör yardımcısı yön gösterici olacaktır. Ayrıca Öğrenci İşleri 
Direktörlüğü, ilgili dekanlık/müdürlük sekretaryası, Rektör Özel Kalem Müdürü ve Genel Sekreterlik Ofisi her aşamada 
öğrencilere destek olacaktır. Öğrenci talep ve sorunlarıyla ilgili nihai karar verme organı Üniversite Yönetim Kurulu’dur.
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Sağlık Hizmetleri
Üniversitemizin kampüsünde DOKTOR ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK hizmeti verilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri gerekli durumlarda bu birimlerimize başvurabilir, muayene olabilir ve reçetelerini alabilirler. Ayrıca 
üniversitemiz, kampüsümüze yakın tam teşekküllü hastanelerle temas halinde bulunmaktadır.

DOKTOR TELEFON:

Kadir Has Kampüsü 0212 533 65 32 / 1255
Çalışma saatleri:   08:30-17:30 (hafta içi 5 gün)

Üniversitemiz kampüsünde psikologlarımız randevu sistemi ile çalışmaktadır.
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Spor Olanakları
Kadir Has Üniversitesi, sporun çok çeşitli branşlarında faaliyet göstermektedir. Üniversitemizdeki spor çalışmaları 
öğrencilerin, eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetleri dışındaki fiziksel yeteneklerini geliştirip, beden sağlığı gelişimlerine 
katkıda bulunmayı amaçlar.

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

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

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra spor alanında da kendilerini geliştirmelerine büyük önem 
vermektedir.

Spor Bursu
Lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden branşlarında başarılı olduklarını belgeleyenler ile üniversite takımında 
yer alanlar Spor Bursu alabilir. Oranları her yıl Burs Komitesi’nce belirlenir.

Üniversitemizde Aktif Olan Spor Takımları;

• Kürek (Kadın-Erkek)
• Futbol (Erkek)
• Basketbol (Kadın-Erkek)
• Atletizm
• Voleybol (Kadın-Erkek)
• Hentbol (Erkek)

• Tenis (Erkek)
• Masa Tenisi (Kadın-Erkek)
• Eskrim (Erkek)
• Satranç (Kadın-Erkek)
• Squash (Kadın-Erkek)
• Korfbol (Karma)

• Okçuluk (Kadın-Erkek)
• Badminton (Kadın-Erkek)
• Yüzme (Kadın-Erkek)
• Yelken (Karma)
• Karate
• Futsal

• Judo
• Plaj Voleybolu (Kadın-Erkek)
• Basketbol 3x3 (Kadın-Erkek)

İletişim:
Öğrenci Takım ve Kulüp Etkinlikleri Ofisi
asli.bebek@khas.edu.tr
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Üniversite Yönetimine  
Katılın
Öğrencilerimizin demokratik bir ortamda kendilerini temsil edecek arkadaşlarını seçerek iş başına getirmesi sonucu 
oluşan Öğrenci Konseyi, üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin 
alınan kararlara katılımını ve yönetimde temsilini sağlar.

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

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

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

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

•  Üniversitemizin fakülte, enstitü, önlisans ve lisans programlarına kayıtlı tüm öğrenciler Öğrenci Konseyi’nin doğal 
üyesidir ve bütün faaliyetlerine katılabilirler.
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Kampüs  
Yaşamı  
Öğrenci  
Kulüpleriyle  
Bir Başkadır
Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini tamamlamaları, boş 
zamanlarını değerlendirmeleri, bilgi, beceri ve yaratıcılıklarını 
artırmaları ile sergilemelerinin önemini bilen Üniversitemiz, 
çağdaş bir eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal etkinliklere de destek vermektedir.

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

Her yıl artan sayıları ve son derece başarılı çalışmalarıyla 
Öğrenci Kulüpleri, ilgili öğrencilere ilgi alanlarında sorumluluk 
alabilme ve kendilerini geliştirerek üniversite sonrası için 
farklılaşma olanakları sunmaktadırlar.

• Atatürkçü Düşünce Kulübü

• Halk Oyunları ve Halk Müziği Kulübü

• Havacılık Kulübü

• Hukuk Kulübü

• Dans Kulübü

• Khas Riders

• Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü

• Grafik Tasarım Kulübü

• Kariyer Kulübü

• Erasmus Kulübü

• International Student Club

• Finans ve Bankacılık Kulübü

• Kısa Film Kulübü

• Fotoğraf Kulübü

• Lojistik Kulübü

• Gayrimenkul ve Varlık Değerleme Kulübü

• IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)

• Model Birleşmiş Milletler Kulübü

• Müzik Kulübü

• Reklamcılık Kulübü

• Fabrika Tasarım Kulübü

• Satranç Kulübü

• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü

• Sinema Kulübü

• Yeni Medya Kulübü

• Psikoloji Kulübü

• Girişimci İnovatif Liderler Kulübü (GİLT)

• Mimarlık Kulübü

• Yelken Kulübü

• Radyo Kulübü

• Gaming Club (Oyun Kulübü)

• Tiyatro Kulübü

• Bisiklet Kulübü

• Görsel İletişim ve Tasarım Kulübü

• Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Kulübü

İletişim:          
Öğrenci Takım ve Kulüp Etkinlikleri Ofisi
asli.bebek@khas.edu.tr
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Yabancı Diller Yüksekokulu  
ve İngilizce Hazırlık Eğitimi 
Yabancı Diller Bölümü (YDB)
İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi olma hedefi ile yola çıkan Kadir Has Üniversitesi’nin eğitim-öğretim anlayışı; alanında 
mükemmel bilgi ve beceriyle donanmış, kendine güvenen, en az bir yabancı dil bilen, sorumluluk sahibi, dünyadaki değişimleri 
öngören ve şekillendiren mezunlar yetiştirmektir.

Yabancı Diller Yüksekokulu, Kadir Has Üniversitesi mezunlarından beklenen en az bir yabancı dilde yetkinliğin kazandırılmasına 
yönelik eğitim faaliyetlerinin eşgüdümünü sağlamak üzere kurulmuştur.  Yüksekokula bağlı birimler, İngilizce  Hazırlık Programı, 
Akademik İngilizce Programı, Modern Diller Programı ve iLearning Merkezi’dir.  Bu birimlerin ortak amacı, Kadir Has Üniversitesi’nin 
tamamen veya kısmen İngilizce eğitim veren lisans programlarına kayıtlı öğrencilere, akademik ve iş dünyasında gereksinim 
duyacakları üst düzey İngilizce iletişim becerileri ve kendi seçecekleri bir yabancı dilde gündelik hayatta iletişim kurabilecek 
düzeyde dil becerileri kazandırmaktır. YDB, bu birimlerin faaliyetlerinin biribirlerini destekleyecek nitelikte ve üniversitenin genel 
eğitim felsefesiyle uyumlu, bütüncül bir yaklaşımla tasarlanması, planlanması ve uygulanmasından sorumludur. 

İngilizce Hazırlık Programı (İHP)
Üniversitemizin öğrenim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan bölüm ve programlarına kayıt yaptıran her öğrenci, muafiyet 
koşullarını taşımıyorsa, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan İngilizce Yerleştirme ve Yeterlilik Sınavına alınır.  

Üç aşamalı olarak yapılan bu sınavın ilk aşaması öğrencilerin İngilizce dil düzeyleri belirleyen bir sınavdır ve 2. aşama Yeterlilik 
Sınavı için baraj niteliğindedir. Bu sınav sonuçlarına göre, barajı geçemeyen öğrenciler başlangıç ve orta altı düzeyde (Track 1 ve 
Track 2) doğrudan İHP’ye yerleştirilirler. Orta veya üzeri düzeyde olduğu belirlenenler İngilizce Yeterlilik Sınavı’ nın A Bölümü’ne 
alınırlar. Bu bölümde barajı geçen öğrenciler B Bölümüne girerler ve İngilizce Yeterlilik Sınavı’ nın A ve B bölümü toplamında 60 
ve üzeri not alan öğrenciler fakültelerin 1.sınıf eğitimlerine başlarlar. 60 puanın altında alan öğrenciler ise, seviyelerine uygun 
olan İHP ders programına yerleştirilirler.

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

TOEFL-IBT CAE CPE PTE-Akademik

78 C C 60 (her bölümden en az 59)

2 yıl geçerli 3 yıl geçerli 3 yıl geçerli 2 yıl geçerli
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Akademik İngilizce Programı (AEP)

AEP İngilizce Hazırlık Programından muaf olmuş ve fakültelerinde eğitime başlamış öğrencilerimizin akademik 
çalışmalarında ihtiyaç duydukları İngilizce yazılı ve sözlü iletişim, eleştirel analiz, ve araştırma yapabilme becerilerini 
geliştirmesini amaçlayan dersler sunar. AEP derslerinde öğrencilerimiz bir dönem boyunca belirlenen konulara yoğunlaşır, 
akademik metinler okur, dinler, izler, bunları çözümler ve bu yazılı ve sözlü metinlerden özümsediklerini akademik 
yazı, sunum, ve raporlar hazırlayarak etkin biçimde kullanmayı deneyimler. Böylelikle, öğrencilerimizin akademi ve iş 
dünyasında kullanılan etkin  bir İngilizce söylem hakimiyeti geliştirmeleri hedeflenir. Ayrıca, öğrencilerimiz, sınıf ve gurup 
çalışmalarının yanı sıra, her dönem en az iki kez öğretim elemanlarımız ile bire bir yaptıkları toplantılarla, ürettikleri 
çalışmalar hakkında bireysel geri bildirim alarak kişisel gelişim fırsatı bulur.

Modern Diller Programı (MDP)

Günümüzde İngilizce dışında başka dillerde de iletişim kurmak, öğrencilerimizin akademik ve iş hayatına katkı sağlaması 
yanında, kültürlerarası etkileşiminde de olumlu olması açısından çok önemlidir. Bunun bilincinde olan bir eğitim kurumu 
olarak MDP, öğrencilerine Kürtçe, Ermenice, Yunanca, Rusça, Arapça, İtalyanca, Almanca, Fransızca ve İspanyolca gibi 
yabancı dil dersleri ile günlük hayatta iletişim kurabilecek düzeyde dil öğrenim fırsatı sunmaktadır.  Öğrencilerimiz açılan 
bu  derslerden birini üniversite çalışmaları süresinde seçmeli olarak alabilirler.

iLearning Merkezi

iLearning Merkezi’nin amacı üniversitemizin tüm mensuplarının yazılı ve sözel iletişim yeteneklerini geliştirmelerine 
yardımcı olmaktır. Merkezimizde öğrencilerimizin İngilizce öğrenimindeki bireysel istekleri ve ihtiyaçları belirlenerek bu 
ihtiyaçlara ve bireysel öğrenim eğilimlerine uygun çalışma ve yönlendirmeler gerçekleştirilir.

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

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

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

iLearning Merkezi ayrıca üniversitemiz mezunlarına ve öğrencilerine lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinde, yurt dışında 
staj ve iş başvuru konularında da yardımcı olmaktadır. Sizlere kapımız her zaman açıktır, müsait olduğunuzda bekleriz.
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Yaşam Boyu Eğitim Akademisi (YBEA), 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 sertifikalı eğitim prog ramları geliştirmek ve yürütmek için kurulmuştur. YBEA, 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.

Bireylerin yaşam kalitesini doğrudan yükseltecek programları, üniversitemizin akademik birimleri ve iş dünyasından 
profesyoneller desteklemektedir. Akademimizde öğrencilerimize ve genel kamuoyuna kişisel gelişim programları, 
beceri kazandırma programları, kısa kurs programları ve kurumsal programlar sunulmaktadır. 

Yaşam Boyu Eğitim Akademisi’nin düzenlemiş olduğu eğitim 
programlarından bazıları şunlardır: 
• Gayrimenkul Geliştirme Akademisi 

• Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Temel Eğitim Sertifika Programı

• Yönetici Geliştirme Eğitim Programları

• Eğiticinin Eğitimi

• Sibergüvenlik Alanında Veri Bilimi ve Uygulama Eğitimi

• Kripto Paralara Giriş Sertifika Programı

• Nöroliderlik ve Karar Alma Eğitimi, Mindfulness at Work Eğitimi

• Bitcoin, Blockchain ve Kripto Paralar Eğitimi 

• Koçluk Okulu 

• Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (Um: Ag Akademi) 

• AB ve Kalkınma Ajansı Fonlarına Yönelik Proje Hazırlama (Pcm) Eğitimi

• Konut Projeleri Satış Uzmanlığı Sertifika Programı

• Gayrimenkul Projelerinin Geliştirilmesi, Pazarlanması ve Gayrimenkulde Yeni Eğilimler Sertifika Programı

• Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Uzmanlığı Sertifika Programı 

• İK Analitiği

• Veri Analitiği Akademisi

• Cibali Akademisi

• Dijital Çağda Çevik Dönüşüm ve İnovasyon

• Fütürizm Okulu

• Diksiyon ve Fotoğrafçılık

• Yaratıcı Yazarlık

• Yat Tasarımı

• Yatçılık Yelkencilik Sertifikası
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2014 yılında TÜBİTAK desteğiyle kurulan Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi, Kadir Has Üniversitesi Ar-Ge 
Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

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

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

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

 X en ileri teknoloji,

 X en yaratıcı tasarım,

 X en kârlı iş,

 X en etkin iletişim,

 X en titiz hukuksal çerçeve

Endüstriyel İlişkiler ve Teknoloji Transfer Ofisi Faaliyetleri 
• Girişimcilere yönelik tematik alanda “Kuluçka” desteği
• Girişimcilik ve yenilikçiliğin temelleri
• İş ve ticarette girişimcilik ve yenilikçilik
• Girişimcilik, yenilikçilik ve teknoloji
• Yenilikçi girişimcilikte yaratıcılık ve tasarım
• Girişimcilik ve iletişim
• Hukuksal açıdan girişimcilik ve yenilikçilik

• Dijital girişimcilik
• Girişimcilik etkinlikleri
• Girişimciler için growth hacking
• Kurumiçi girişimcilik
• Melek yatırım ve VC
• Firmalar ve kanaat önderleriyle proje ve işbirlikleri
• Sektör lideri firmalarla düzenli buluşmalar

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

kolaylaştırılması yönünde destek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası fon başvurularının yapılması.

Fikir ve Buluşların Korunması : 

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

Daha fazla bilgi için: didem.turkoz@khas.edu.tr

Endüstriyel İlişkiler ve 
Teknoloji Transfer Ofisi
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Kariyer Ofisi
Kariyer Ofisi olarak öğrencilerimizin günümüz iş dünyası koşullarının fırsat ve zorluklarını kavrayarak kişisel hedef 
ve yetkinliklerine en uygun kariyer planını oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, 
öğrencilerimizin farklı sektörleri, iş alanlarını ve meslekleri yakından tanımaları ve iş dünyası ile birebir ilişki kurmaları 
için çeşitli eğitim, seminer ve etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin daha mezun olmadan kariyer planları 
doğrultusunda eğitimlerini, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve iş deneyimi kazanmalarına katkıda bulunduğumuz 
gibi, girişimci olmak isteyen öğrencilerimize de kendi işlerini kurmaları konusunda destek veriyoruz.  

Hedeflerimiz ve çalışma alanlarımızı Sektörel İlişkiler – Staj ve İş Danışmanlığı, Eğitim ve Seminerler ve Danışmanlık 
Hizmetleri olarak üç ana başlık altında toplayabiliriz. 

Sektörel İlişkiler, Staj ve İş Danışmanlığı
Sektörel İlişkiler 

Öğrenci ve mezunlarımızın staj ve iş olanaklarını geliştirmek için farklı sektörlerden, alanında lider firmalar ile sektörel 
ilişkilerimizi her geçen gün biraz daha geliştiriyoruz. Şirketlere stajyer, tam zamanlı ve yarı zamanlı eleman seçme 
ve yerleştirme süreçlerine destek olmak amacı ile bilgilendirme, CV tarama ve aday yönlendirme ve şirket tanıtım 
organizasyonları olmak üzere başlıca üç alanda ücretsiz hizmet veriyoruz.  

Öğrencilerimiz işbirliği yaptığımız firmaların iş ve staj olanaklarına Üniversitemiz web sitesi aracılığı ile başvuruda 
bulunabiliyor. Şirketler ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde, ön görüşmeler ve/veya uygun aday mülakatları da 
Üniversitemiz kampüsünde yapılabiliyor. Öğrencilerimiz Üniversitemizde gerçekleştirilen şirket organizasyonlarına 
katılarak henüz öğrenciyken kendi alanlarında bir iş ağı geliştirebiliyor ve profesyonel iş insanlarından kariyerleri 
planları konusunda fikir edinebilmelerine de olanak sağlıyoruz. 

Staj Desteği 

Öğrencilerimizi aldıkları akademik ve teorik bilgilere ek olarak staj deneyimleri ile geliştirerek iş dünyasına başarılı birer 
profesyonel adayı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 

 Öğrencilerimizin staj başvuru süreçlerini kolaylaştırmak için tüm staj sürecini online sistem üzerinden yönetebilecekleri 
bir yazılım geliştirerek başka hiçbir üniversitede olmayan bir ilki başardık. 

İş Desteği 

İşbirliği yaptığımız firmaların tam zamanlı iş ilanları öğrenci ve mezunlarımıza e-posta ile duyuruyoruz, bununla 
birlikte öğrenci ve mezunlarımız, web sitemize üye firmalar veya Kariyer Ofisi tarafından yayınlanan ilanlara doğrudan 
başvurabiliyor. 

Eğitim ve Seminerler
Kariyer Gelişim Günleri 

Her yıl Nisan ayının ilk haftasında düzenlenen Kariyer Gelişim Günleri’nde bilişim ve telekomünikasyondan finansa, 
enerjiden danışmanlığa kadar farklı sektörlerde hizmet veren, Türkiye’de ve dünyada başarılı lider firmalar çağırılarak 
öğrenciler ile buluşturuluyor ve öğrencilerin hangi sektörde, hangi pozisyonda ve hangi şekilde ilerleyeceklerine dair 
ipuçları elde etmeleri sağlanıyor.  

Bu sayede şirketler de kurumsal yapılarını, iş alanlarını ve işe alım kriterlerini öğrenciler ile paylaşarak uygun adaylara 
ulaşma fırsatını yakalayabiliyorlar.  
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İş Hayatına Giriş Seminerleri 

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

Bu seminerlerde şirketlerin sektörel bilgi ve deneyim paylaşımının ile birlikte iş imkanlarını da paylaşmalarına, uygun 
adaylara ulaşmalarına ve iş görüşmeleri yapmalarına da olanak sunulmuş oluyor.  

Kariyer Gelişim Eğitimleri

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

Şirket Ziyaretleri 

Şirket ziyaretleri ile, şirketlerin öğrenci ve mezunlarımız ile kampüs içinde buluşmalarına ek olarak, yapılan işin yerinde 
görülmesi, kurum iklimi ve kurumsal çalışma kültürünün daha iyi anlaşılması amacıyla düzenlenen şirket ziyaretlerinde 
tanıtım yapma ve kurum kültürüne uyum gösterebilecek öğrencilerden başvuru alma imkanını yakalamasına olanak 
sunuluyor.

Danışmanlık Hizmetleri 
Profesyonel Kariyer Danışmanlığı

Tüm öğrenci ve mezunlarımıza kariyer odaklı profesyonel danışmanlık hizmeti veriyoruz.  Özellikle iş başvuru sürecinde 
olan öğrencilerimiz, CV ve Niyet Mektubu yazma ve mülakatta başarı konularında da danışmanlık almayı tercih ediyorlar. 

Kariyer Koçluğu Programı 

Bireylere ve kurumlara en gelişmiş koçluk, eğitim ve liderlik gelişim programları sunmakta olan Adler International 
Learning ile işbirliğimiz kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencilerimize profesyonel koçlar ile en az 8 seans ücretsiz koçluk 
hizmeti veriyoruz.   

Program, öğrenci ve sertifikalı koç başvurularının değerlendirilmesi, koç ve öğrenci eşleştirilmelerinin yapılması, koç ve 
öğrencilerin birbiri ile tanıştırılması ve koçluk görüşmelerinin takibini içeriyor.

https://kariyer.khas.edu.tr/tr
Kariyer Ofisine ait https://kariyer.khas.edu.tr sitesini düzenli ziyaret ederek güncel staj, yarı zamanlı ve tam 
zamanlı ilanları takip edebilir, kariyer hedefinize uygun ilanlara anında başvuru yapabilirsiniz. Zorunlu ve gönüllü staj 
olmak üzere tüm staj süreçlerinizi de yine web sitemizden takip edebilirsiniz.

Web sitemize en kısa sürede KhasWi-Fi kullanıcı adı ve parolanız ile giriş yaparak şimdiden hesabınızı ve CV’nizi 
oluşturmanızı öneriyoruz.
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Mezunlarla İlişkiler Ofisi
Mezunlarla İlişkiler Ofisi, mezunlarımıza Kadir Has kültürünün temel değerlerini ve Kadir Has Üniversiteli olma ruhunu yaşatmayı 
amaç edinmiştir. Mezunlarımızın birbirleriyle, mevcut öğrencilerle ve üniversiteyle olan bağlarını güçlendirmek, aidiyet duygularını 
canlı tutmak, dayanışmayı arttırmak ve iletişimini geliştirmek üzere kurulmuştur.

Üniversitemiz etkinlik ve organizasyon haberlerini mezunlarımıza ulaştırarak, mezunlarımızın üniversitedeki gelişmelerden güncel bilgi 
sahibi olmalarını sağlamaktadır. Bu bilgilerin en doğru şekilde mezunlarımıza ulaşmasını sağlamak için, düzenli olarak güncelleme 
çalışmaları yaparak, mezunlarımıza ilişkin veri tabanını güncel tutmaktadır.

Üniversitemiz, mezunlarımızın görüş ve önerilerine çok önem vermekte ve bu kapsamda mezunlarımızın memnuniyetini, istihdam 
oranlarını ölçmek ve değerlendirmek üzere mezun anket çalışmaları yapmaktadır.

Mezunlarla İlişkiler Ofisi, yıl boyunca düzenlediği etkinlikler ile öğrenci ve mezunlarımızı bir araya getirmenin yanı sıra, mezunlarımızın 

istedikleri zaman uğrayabilecekleri, profesyonel yaşamları ile ilgili her türlü konuda danışabilecekleri bir birim olarak hizmet vermektedir.

Mezunlarımıza Yönelik Etkinlikler
Her yıl mezunlarımızın bir araya geldiği Mezunlar Buluşması etkinliklerimizin yanı sıra, düzenli olarak devam ettirdiğimiz; 
Rektör-Mezun buluşmaları, seminerler, söyleşiler ve farklı organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız. İş hayatında 
başarılı mezunlarımız ile öğrencilerimizi, ‘’Mezun Kampüste’’ seminerlerinde bir araya getirerek, mezunlarımızın iş 
hayatına dair tecrübe ve tavsiyelerini öğrencilerimize aktardığı sıcak bir sohbet ortamı yaratmaktayız.

Mezunlarımızın desteğini alarak üniversitemizin ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmak için HASMED 
Mezunlar Derneği ile birçok farklı konuda işbirliği yaparak çeşitli farklı etkinlikler de düzenlemekteyiz.

İletişim:

Sibel U. Kuseyrioğlu
kuseyrioglu@khas.edu.tr
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KhasFest
Türkiye’nin en iddialı üniversite festivallerinden biri olan KhasFest geleneksel olarak her yıl Mayıs ayında düzenlenir. 
Diğer festivallerden farklı olarak pek çok kez yabancı sanatçılara ev sahipliği yapmıştır.

KhasFest öğrencilerimiz tarafından organize edilen bir festivaldir. Festivalin en büyük özelliği amatör bir ruhla, 
profesyonelce düzenleniyor olmasıdır. Festivalin amacı tüm yılın yorgunluğunun dans, müzik ve konserlerle atılmasını 
sağlamaktır. Birbirinden tanınmış ulusal ve uluslararası isimlerin sahne aldığı, dev eğlence alanlarının kurulduğu, keyifli 
vakit geçirilen, öğrencilerimizce düzenlenen en kapsamlı organizasyondur. 
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Rezan Has Müzesi 
Kurulduğu 2007 yılından bu yana özgün sergi ve kültürel etkinlikler düzenleyen Rezan Has Müzesi, 
en erkeni günümüzden yaklaşık 9.000 yıl öncesine tarihlenen arkeolojik eserlerden oluşan zengin bir 
koleksiyona sahip. Dünyanın restore edilmiş en kapsamlı Urartu Dönemi takıları koleksiyonlarından 
biri de Rezan Has Müzesi’nin bünyesinde bulunuyor. 2009 yılında Cibali Tütün Fabrikası’na ait belge ve 
objeleri bünyesine katarak koleksiyonunu zenginleştiren Rezan Has Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
endüstriyel, ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel tarihine ışık tutan koleksiyonlarını dönemsel sergilerle 
ziyaretçileriyle paylaşıyor. 

İki ana bölümden oluşan müzede tematik sergiler üst katta bulunan salonda, arkeolojik eser koleksiyonu 
ise iki ayrı İmparatorluk döneminden kalan iki yapıyı çevreleyen alanda sergileniyor. Böylelikle müze, 11. 
yüzyıl Bizans su sarnıcı ve 17.yy Osmanlı yapısı ile geçmişi geleceğe bağlayan bir mekân olma özelliği 
kazanıyor.

Rezan Has Müzesi İletişim Bilgileri: www.rhm.org.tr – info@rhm.org.tr Kadir Has Cad. 34083 Cibali – İstanbul
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Galeri KHAS 
1884 yılından 1997 yılına kadar Tekel Cibali Tütün Fabrikası olarak kullanılan Kadir Has 
Üniversitesi Kadir Has Kampüsü, “Galeri KHAS” ile çağdaş sanatın merkezi haline geldi. 
Galeri KHAS 2014 yılında “Yalnız ve Kalabalık” isimli sergi ile sanatseverlere “Merhaba” dedi. 

Hem kimliğiyle hem de özgün ve farklı mimarisiyle şehrin sanat hayatına yeni ivme 
getirmeyi hedefleyen galeri, çağdaş sanat konusunda çalışan yerli ve yabancı kurumların, 
sanatçıların ve ilgili diğer çevrelerin buluştuğu bir platform olarak tasarlandı.
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Öğrenci Etkinlik Takvimi 
Uyum Günleri  16-17 Eylül 2019

Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri Eylül 2019

Kariyer Günleri Nisan 2020

Bahar Tatili 6-10 Nisan 2020

Kadir Has Üniversitesi - Koç Üniversitesi Kürek Yarışı Nisan 2020

KhasFest 2020 Nisan 2020

Mezunlar Buluşması Mayıs 2020

Mezuniyet Töreni 27 Haziran 2020

Tarihler yıl içinde değişkenlik gösterebilir. Öğrencilerimiz takvimdeki değişiklikleri www.khas.edu.tr 
adresinden takip edebilirler.
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2019-2020 Eğitim-Öğretim  
Yılı Akademik Takvimi
YKS İle Gelen Öğrenciler İçin Kayıt Dönemi  19 - 23 Ağustos 2019
İngilizce Yeterlik Sınavları (3 Aşama)  2 - 3 - 4 Eylül 2019
Eski Öğrenciler İçin Kayıt Yenileme Dönemi  26 Ağustos – 17 Eylül 2019

GÜZ DÖNEMİ: 18 Eylül - 17 Aralık 2019
Ders Seçme ve Onay Dönemi  12 - 17 Eylül 2019
Derslerin Başlaması  18 Eylül 2019
Ders Ekle/Bırak Dönemi  23 - 27 Eylül 2019
Derslerin Sona Ermesi  17 Aralık 2019
Güz Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları  20 - 30 Aralık 2019
Güz Dönemi Tek Ders Sınavı  14 Ocak 2020

BAHAR  DÖNEMİ: 30 Ocak - 6 Mayıs 2020
Ders Seçme ve Onay Dönemi  27 - 29 Ocak 2020
Derslerin Başlaması  30 Ocak 2020
Ders Ekle/Bırak Dönemi  3 - 7 Şubat 2020
Bahar Tatili  6 - 10 Nisan 2020
Derslerin Sona Ermesi  6 Mayıs 2020
Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu Sınavları  8 - 22 Mayıs 2020
Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı  1 Haziran 2020

YAZ ÖĞRETİMİ: 15 Haziran - 25 Temmuz 2020
Ders Talep-Kayıt  11 - 12 Haziran 2020
Derslerin Başlaması  15 Haziran 2020
Ders Ekleme, Kayıt ve Onay  16 – 18 Haziran 2020
Derslerin Sona Ermesi  25 Temmuz 2020
Yaz Öğretimi Sınavları  27 - 29 Temmuz 2020
Yaz Öğretimi Tek Ders Sınavı  21 Ağustos 2020

DİPLOMA TÖRENİ: 27 Haziran 2020

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

takip edebilir.
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Bilgi ve İletişim

Kadir Has Kampüsü (Cibali)

1884 yılından beri Tekel’in tütün deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılan Tekel Cibali Tesisi binası aslına 
uygun bir biçimde onarılarak üniversitemizin kampüsü olarak hazırlanmıştır. İstanbul’un tarihi açıdan önemli bir 
bölgesinde, etkileyici ve geçmişten izler taşıyan ‘Europa Nostra Ödüllü’ bir binada şimdi bilimsel eğitim ve araştırma 
çalışmaları yapılmaktadır. Kadir Has Kampüsümüzün sadece kapalı kullanma alanı 40.000 metrekarenin üzerindedir. 
Kampüsümüzde derslikler, laboratuvarlar, Bilgi Merkezi ile birlikte, tüm Fakülteler, Enstitüler, Rektörlük ve 
Dekanlıklar bulunmaktadır. 

KADİR HAS KAMPÜSÜ

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

danisma@khas.edu.tr
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Bizi Sosyal Medyadan 
da Takip Edin!

KHAS haberleri ve etkinlik duyuruları için 
bizi Sosyal Medya adreslerinden de takip 

edebilirsiniz.



Kadir Has Üniversitesi Kadir Has Kampüsü 34083 Cibali İstanbul  
Tel: 0212 533 65 32 Faks: 0212 631 91 50

www.khas.edu.tr

twitter.com/khasedutrfacebook.com/Khasedutr instagram.com/khasedutr


