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Sayın Eğitimci,
•

Kadir Has Üniversitesi 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 yetiştirmeyi ana
hedef edinen yetkin kadromuz, öğrencilerin ve akademik kadronun tüm ihtiyaçlarına destek
olmayı ilke edinen idari çalışanlarımız, evrensel değerlerle beslenerek özgür bireyolmak ve
zamanın gerektirdiği tüm yetkinlikleriyle donanabilmek için bizi seçen ve renklerimize renk
katan tüm lisans, lisansüstü, mezun öğrencilerimizle birlikte gerçek bir bilim, kültür, sanat ve
düşünce merkezidir.
Uygarlıklar kenti İstanbul'un tam kalbinde konumlanınış kampüsü ile kent ile iç içe,
kentin insanına güvenen, onlarla birlikte eserler üreten, bir parçası olduğu toplumla daima
entegre, ve bilginin topluma yaygınlaşmasını sağlamak için de 7'den 70'e her yaş grubuna
bireysel gelişim ve eğitim olanakları sunmayı kendisine ilke edinmiş bir üniversitedir.
Sürekli gelişen uluslararası düzeydeki insan gücü ile altyapı kapasitesini etkin bir
şekilde kullanarak üst düzeyeğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten, öğrenci odaklı eğitim
anlayışı ile, yenilikçi ve girişimci alternatif eğitim yöntemlerini kullanarak öğrenmeyi zevkli
ve verimli hale getiren, eğitimde çeşitliliği ve disiplinler üstü yaklaşımı ön plana çıkartan,
gerekli mesleki donanım ile araştırma kültürüne sahip araştırmacıların bilimsel/teknik
araştırma faaliyetlerini her yönüyle destekleyerek ulusal ve uluslararası bilim dünyasına
yararlı hizmetlerde bulunmayı hedefleyen, ürettiği bilgi ve deneyimleri toplumsal faydaya
dönüştürerek çalışmalarında sürdürülebilir1iği esas alan, yurt içi ve yurt dışında saygın kimliği
ve yüksek tanınırlılığı ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile her türlü işbirlikleri
için bölgesel açıdan çekim merkezi olan Kadir Has Üniversitesi; tüm bu paylaşımlara açık
gençlere de çok sayıda burs ve teşvik imkanları sağlamaktadır.

Bu çerçevede Türkiye'de özellikle eğitime yaptığı büyük katkılarla hayırseverliğin
sembolü haline gelen merhum Kadir Has Beyefendi'nin de vasiyetleri ile üniversitemiz sizler
gibi değerli ve başarılı liselerin öğrencilerine Cibali Kadir Has Kampüsümüzde bulunan;
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Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

•

Hukuk Fakültesi

•

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

•

Sanat ve Tasarım Fakültesi

•

İletişim Fakültesi

•

İşletme Fakültesi

•
programlarından herhangi birine ücretli yerleşmeleri durumunda Mütevelli Heyetimizin
aldığı karar doğrultusunda, mezuniyet yılına bakılmaksızın ve tercih listelerinde ilk 3
tercih arasında yer vermeleri koşuluyla %50 burs olanağımız 2019-2020 Eğitim Öğretim
yılında da devam edecektir.
Öğrencinin Fakültelerimizden herhangi birine ÖSYM tarafından %25, %50 ya da %75
burslu yerleştirilmeleri durumunda bursların birleştirilmeleri söz konusu olmayıp, yüksek olan
burs geçerli olacaktır.
Konuyu bu vesile ile bilgilerinize sunar, yıl içinde değerli öğrencilerinize, yurtiçi
üniversite danışmanlarmıza, rehber öğretmenlerinize, velilerinize ve Okul Aile Birliği
temsilcilerine iletilmesi konusunda desteğinizi rica eder, en kısa zamanda sizi ve değerli
öğrencilerinizi üniversitemizde ağırlama dileğimizi belirtirim.
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