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VEHBİ KOÇ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ KURUCUSU

“KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NİN AMACI,
SIRADAN OLMAYAN GENÇLERİN
İYİ YETİŞTİRİLMELERİNİ
SAĞLAMAKTIR. ONLARIN YETERLİ
SAYIDA OLMALARI VE HAK ETTİKLERİ
LİDERLİK NOKTALARINA GELMELERİ
SONUCU, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ
GÜVENCE ALTINA ALINMIŞ OLACAKTIR.
NE KADAR ÇOK KALİTELİ İNSAN
YETİŞTİREBİLİRSEK MEMLEKETE
O NİSPETTE HİZMET ETMİŞ OLACAĞIZ.”
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SAYILARLA KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi’nde öğrencilere
gereksinimlerine göre biçimlendirebildikleri,
esnek ve sınırlandırmayan bir eğitim deneyimi
sunuluyor. Bireysel eğitim sistemiyle,
araştırma olanaklarıyla, uluslararası
bağlantılarıyla, yüksek lisans programlarıyla,
çift anadal, yandal ve yatay geçiş
imkânlarıyla, öğrenci kulüpleriyle öğrencileri
için en özgür ortamı yaratmayı ve korumayı
temel felsefesi sayan Koç Üniversitesi, bu
anlayışla dünya çapında bir araştırma ve
eğitim üniversitesi olmayı hedefliyor.
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SAYILARLA KOÇ ÜNİVERSİTESİ
22 lisans
programı

6.900
öğrenci

513
öğretim
elemanı

239 araştırma
laboratuvarı

14.300
mezun

7 gün, 24 saat
açık Suna Kıraç
Kütüphanesi
21 araştırma
merkezi,
5 araştırma ve
eğitim forumu
1 destek
merkezi

26 doktora
programı

32 yüksek
lisans programı

4
enstitü

Değişim programlarında
60 ülkede
290’dan fazla anlaşmalı
üniversite

188.200
elektronik
kitap
66.000+
elektronik dergi

7
fakülte

2.867
kişilik yurt
kapasitesi

%73
burslu öğrenci*

901 dış
kaynaklı proje**
257.000+
basılı kitap
340.000+
toplam kaynak
sayısı

370 kişi
kapasiteli
Sevgi Gönül
Kültür Merkezi

72
öğrenci kulübü

*Tam veya kısmi burslu
**Ocak 2004-Haziran 2019
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REKTÖR’ÜN MESAJI

Koç Üniversitesi, bilgiyi zenginleştirme çabalarıyla bir
mükemmeliyet merkezi olma hedefi doğrultusunda ilerliyor.
Prof. Dr. Umran S. İnan
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REKTÖR’ÜN MESAJI

Öğrencilerimize kendi yollarını bulana kadar
birçok şeyi keşfedecekleri, deneyecekleri ve
deneyimleyecekleri bir ortamı sunmak ve
korumak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sevgili Gençler,
Öğrencileri, akademisyenleri,
çalışanları ve mezunlarının
katkılarıyla oluşturduğu bilimsel
miras ve donanımı sayesinde
geleceğe güçlü bir ışık tutan
Koç Üniversitesi olarak bilime,
araştırmaya, insanlığa ve topluma
gerçek anlamda katkıda bulunmaya
devam ediyoruz. 25 yılı aşkın
süredir hem varlık nedenimiz olan
öğrenciler hem de dünya çapındaki
arayışların ardından aramıza katılan
akademisyenler tarafından tercih
edilmek doğru ortamı yarattığımızın
en güzel göstergesi.
Sizin için en özgür ortamı yaratmak,
üniversitemizin ana felsefesini
şekillendiriyor. Zira biliyoruz ki en iyi
çalışmalar en serbest zamanlarda ve
ortamlarda üretilir. Geniş tabanlı ve
disiplinlerarası eğitim yaklaşımıyla
dünya vatandaşı olarak yetişmelerini
hedeflediğimiz öğrencilerimizi
cesaretlendirmek ve seçtikleri
yolda ilerlemeleri için onlara tüm
imkânlarımızla destek vermek için
çalışıyoruz. Öğrencilerimize kendi
yollarını bulana kadar birçok şeyi
keşfedecekleri, deneyecekleri
ve deneyimleyecekleri bu ortamı
sunmak ve korumak için var
gücümüzle çalışıyoruz.
Biliyoruz ki dünya çapında kaliteli,
modern ve katılımcı bir eğitimi
hak eden parlak gençler, yetkin ve
donanımlı eğitmenler tarafından
yetiştirilir. Bu nedenle öğretim
üyelerimize “Irmaklar sizin heves ve
heyecanlarınız doğrultusunda aksın,
mecraları ona göre biz kurgularız;

seçeceğiniz yolu siz tayin edin, biz
sizin peşinizden geleceğiz.” diyoruz.
Sunduğumuz dinamik araştırma
ortamında merak ve heveslerinin
peşinden özgürce giden öğretim
üyelerimiz yaptıkları çalışmalarla
birçok ulusal veya uluslararası
ödüle layık görülüyor, projeleriyle
saygın kurumlardan destek almaya
hak kazanıyorlar. Ayrıca Avrupa’nın
bilimsel alanda en prestijli ve
tanınmış kurumu Avrupa Araştırma
Konseyi’nden (ERC) ve uluslararası
diğer kurumlardan aldıkları
araştırma fonlarıyla ülkemizde öncü
bir rol oynuyorlar. Öyle ki, ERC
projeleri olarak bilinen, ülkemizdeki
toplam 17 mega-projenin sekizini
Koç Üniversitesi yürütüyor. Sadece
son on yılda, Koç Üniversitesi’ne
dış kaynaklı fonlar aracılığıyla 389
milyon TL finansman sağlandı. 25
yaşını henüz dolduran bir üniversite
için bunlar dikkate değer başarılar.

hedefi doğrultusunda ilerleyen Koç
Üniversitesi’ni Koç Üniversitesi
yapan; zamanlar ve mekânlar
üstü, bireyselleştirilmiş eğitim
verilmesini, dünya çapında ödüller
kazanılmasını, mezunlarımızın
mesleklerinde en yukarılara
tırmanmalarını sağlayan heyecandır.
Ancak bu heyecan sayesinde
dünya çapında bir araştırma ve
eğitim üniversitesi olabileceğimize
inanıyoruz.

Öğrenme sürecinin ancak
karşılıklı aktarımla verimli
olabileceğini biliyoruz. Sizden
öğrendiklerimiz sayesinde dünya
çapında araştırmalara imza atmayı
sürdürmek için araştırma merkezleri
ve laboratuvarlarına ayırdığımız
alanı daha da artırmak istiyoruz.
Akademik kullanım alanımızın daha
da genişlemesi öğrencilerimizin ve
akademik kadromuzun merakını ve
heyecanını daha da pekiştirirken
araştırmalarının kapsamını ve
dolayısıyla okulumuzun bilimsel
araştırma kapasitesini artıracak.

Türkiye’de yarım yüzyıldır eğitim,
kültür ve sağlık alanlardaki etkisiyle
bilinen Vehbi Koç Vakfı’ndan
bugüne kadar kampüslerimize
yapılan yatırım, 1 milyar Amerikan
doları. Vakfın her yıl Koç
Üniversitesi’ne aktardığı kaynak ise
bu yıl yaklaşık 35 milyon Amerikan
doları. Üniversiteye sağlanan bu
desteği tüm öğrencilerimizin en
iyi eğitimi almaları için kullanmak
konusundaki sorumluluğumuzun
bilinciyle Vehbi Koç Vakfı’nın
bayrak gemisi konumunda olan
üniversitemizde “üstümüze
vazife” anlayışını tam anlamıyla
yaşatıyoruz. Nesiller arası bir
diyalog olarak gördüğümüz
üniversite eğitiminin öğrencilerimiz
için mümkün olduğunca heyecan
verici, bilgilendirici, tatmin edici
ve verimli geçmesi için çalışıyoruz.
İstiyoruz ki kendiniz için doğru
olanı bulmak için korkusuzca kendi
yolculuğunuza çıkın. Beklentimiz,
hiçbir zaman tutkunuzu
kaybetmemenizdir.

Bilgiyi zenginleştirme çabasıyla
bir mükemmeliyet merkezi olma

İyilik ve başarı dilekleriyle hepinizi
sevgiyle kucaklıyorum.
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NASIL KOÇ ÜNİVERSİTELİ OLABİLİRSİN?
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Nasıl Koç Ünİversİtelİ Olabİlİrsİn?
ÖSYM İLE ÖĞRENCİ
KABULÜ
Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
(ÖSYM) tarafından
yapılan üniversite giriş
sınavına katılan öğrenciler,
sınav sonuçlarına
ve belirledikleri
tercihlere göre merkezi
yerleştirme işlemiyle
Koç Üniversitesi’ne
yerleştiriliyorlar.

YABANCI ÖĞRENCİ KABULÜ
Türkiye’deki liselere denk bir okulun son sınıfından veya bunların dengi bir okuldan
mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini yerine
getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuruda
bulunabiliyorlar.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK
KOŞULLARI
Diploma alma amacını
taşımadan, belirli derslere
katılmak isteyenler
Koç Üniversitesi’ne
başvurabiliyorlar. Çok
az sayıda alınan özel
öğrencilere, talepleri
üzerine, katıldıkları
dersler, derslerin kredi
puanları ve aldıkları notları
gösteren bir çizelge
(transkript) veriliyor.
Başka bir üniversitede
lisans, yüksek lisans
veya doktora programına
kayıtlı olan öğrenciler
Koç Üniversitesi’nde
özel öğrenci olarak
belirli dersleri almak
için başvuruda
bulunabiliyorlar. Lise
öğrencileri/mezunları
ise özel öğrencilik için
başvuramıyorlar.

• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlıkla T.C. vatandaşlığına geçenler
veya bu durumdaki çift uyruklular

Detaylı bilgi için:
https://registrar.ku.edu.tr/
basvuru/ozel-ogrenciler/

• Yabancı uyruklu olanlar
• Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanlar (Kişinin, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge’ye sahip olması gerekiyor.)
• Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma
izni alanların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları
(Kişinin, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge’ye sahip olması gerekiyor.)*

• T.C. uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden
öğrencilerden ortaöğretimin son 3 yılını KKTC hariç bir yabancı ülkede tamamlayanlar
• T.C. uyruklu olup 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan
adaylardan ortaöğretimin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar
• Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkedeki MEB Türk
okullarında tamamlayanlar
• KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan
GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar
• KKTC uyruklu olup, 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
yurtdışından öğrenci statüsünde başvurabiliyorlar.
Başvurusu değerlendirmeye alınmayacak adaylar
• T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar
• KKTC uyruklu adaylar (yukarıda belirtilen adaylar hariç)
• Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (Yukarıda belirtilen adaylar hariç.)
• Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (Yukarıda belirtilen adaylar hariç.)
• Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular yurtdışından öğrenci statüsünde başvuramıyorlar.
Yabancı uyruklu öğrencilerin sahip oldukları sınav sonuç belgesi/diploma detayları ve başvuru koşulları
için: https://registrar.ku.edu.tr/basvuru/yabanci-uyruklu-ogrenciler/
*5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre, “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan
evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.”
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YATAY GEÇİŞ
Koç Üniversitesi’ne iki şekilde dış yatay geçiş başvurusu
yapılabiliyor:
1. Genel not ortalamasıyla

Yurtiçinde veya yurtdışında denkliği olan bir öğretim
kurumunun lisans programının (destek ve hazırlık sınıfları
hariç) en az bir yılını başarıyla tamamlamış olanlar,
genel not ortalamaları 2,40/4,00 olması koşuluyla Koç
Üniversitesi’ne yatay geçiş için başvurabiliyorlar. Yatay
geçiş için başvurular aşağıdaki koşullar uygun olduğu
takdirde inceleniyor ve değerlendiriliyor:
• Başvurulan programda yer bulunması
• Adayın, programın niteliğini geliştirecek katkıda
bulunabilmesi
• Adayın okumakta olduğu yükseköğretim kurumundaki
programın üstün nitelikli olması
• Adayın geçmişteki akademik başarısının üstün nitelikte
olması
Koç Üniversitesi’ne yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dair
bilgi için: https://registrar.ku.edu.tr/basvuru/yatay-gecis-ogrencileri/

Güz 2017 ve sonraki dönemlerde yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin,
kayıt yaptırmış oldukları yıldaki ÖSYS kılavuzlarında
belirtilen hükümleri yerine getirmiş olmaları bekleniyor.
İlgili YÖK kararı için: https://www.yok.gov.tr/ogrenci/yurt-disindakiyuksekogretim-kurumlarindan-ulkemizdeki-yuksekogretimkurumlarina-yatay-gecis

2. Merkezi yerleştirme puanıyla (Ek Madde-1)

YÖK mevzuatına göre öğrenciler son kayıt oldukları
üniversiteye girdikleri yıldaki merkezi yerleştirme
puanları, geçmek istedikleri üniversitedeki programın
o yılki taban puanına eşit veya daha yüksek ise yatay
geçiş başvurusu yapabiliyorlar. 13 Ağustos 2014 tarihli
YÖK kararına göre sadece Türkiye’de ve KKTC’de
bulunan üniversitelerde kayıtlı öğrenciler merkezi puanla
yatay geçiş imkânından yararlanabiliyorlar. Adayların
sınava girdiği yıl açık olmayan programlara yatay geçiş
yapılamıyor.
Detayları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan yatay geçiş
yöntemleri hakkında bilgi için: https://www.yok.gov.tr/ogrenci/guz-vebahar-donemi-ek-madde-1-uygulama-ilkeleri

Yatay geçiş ve çift anadal koşulları arasında,
Yükseköğretim Kurulu tarafından getirilen ek koşullar da
yer alıyor. Bu koşullarla ilgili en güncel bilgiye erişmek
için Yükseköğretim Kurulu mevzuatının takip edilmesi
gerekiyor.
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ULUSLARARASI BAKALORYA (IB), FRANSIZ
BAKALORYASI, MATURA VE ABITUR
DİPLOMALI ÖĞRENCİLERİN KURUM İÇİ
YATAY GEÇİŞ İMKÂNI
• IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav
notu 17 veya üstü (fen ve matematik bölümlerinden en
az 16 olmak koşuluyla), Matura diploma notu 1,5 ve üstü
veya ABITUR diploma notu 1,5 ve üstü olan ve üniversite
giriş sınavıyla Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne
yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne kayıt
sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması
koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçiş yapabiliyorlar.
• IB diploma notu 40 veya üstü, Fransız Bakaloryası
sınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5
veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha
iyi olan ve üniversite giriş sınavıyla Hukuk Fakültesi
ile aynı puan türüyle öğrenci kabul eden bir bölümüne
yerleştirilmiş olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne
kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın
sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50
olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçiş
yapabiliyorlar.
• IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryası
sınav notu en az 14 veya üstü (fen ve matematik
bölümlerinden en az 16 olmak koşuluyla), Matura
diploma notu 2,0 ve üstü veya ABITUR diploma notu
2,0 ve üstü olan öğrenciler, Koç Üniversitesi’ne kayıt
sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda
not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması
koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan
geçiş yapabiliyorlar.
• IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryası sınav
notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 ve üstü
veya ABITUR diploma notu 2,0 ve üstü olan öğrenciler,
Koç Üniversitesi’ne kayıt sırasında belirtmeleri
durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının
4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçiş
yapabiliyorlar.
• Hemşirelik Fakültesi’nden diğer programlara geçiş
yapılamıyor.
Konuyla ilgili burs olanaklarının detaylarını 10. sayfada bulabilirsiniz.
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMALARI
Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim
programları çerçevesinde lisans (BA, BS),
yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora
(PhD) diplomaları sunuyor. Çift anadal (double
major) yönetmeliği şartlarını yerine getiren
öğrenciler için çift diploma alma olanağı
bulunuyor.
DERSLERDEN MUAFİYET
KOŞULLARI
International Baccalaureate (IB) Higher Level
sınavlarını lise eğitimleri sırasında tamamlayan
öğrenciler, aşağıda sıralanan kurallar
çerçevesinde toplam üç derse kadar muafiyet
isteğinde bulunabiliyorlar.*
Konu
Physics
Mathematics
Chemistry

İlgili Ders

Muafiyet için
Gereken Sınav Notu

PHYS 101

7

MATH 102 / 106

7

CHEM 101

7

Ayrıca, College Board tarafından sunulan
Advanced Placement (AP) sınavlarına lise
eğitimleri sırasında veya Koç Üniversitesi’nde
İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan
önce giren öğrenciler, aşağıda sıralanan
kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar
muafiyet isteğinde bulunabiliyorlar.
Konu
Calculus AB/MATH

İlgili Ders

Muafiyet için Gereken
Sınav Notu

MATH 102/106

5

Statistics

MATH 201

4 veya 5

Chemistry

CHEM 101

5

Physics C: Electricity

PHYS 102

5

Physics C: Mechanics

PHYS 101

5

*Listede yer almayan konularla ilgili başvurular, muafiyet
verilecek dersi sunan fakültenin Yönetim Kurulu tarafından
değerlendiriliyor ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak
karara bağlanıyor.

ÇİFT ANADAL
PROGRAMI
Çift anadal programının
amacı, anadal lisans
programlarını üstün
başarıyla yürüten
öğrencilerin, aynı zamanda
ikinci bir dalda lisans
diploması almak üzere
öğrenim görmelerini
sağlamaktır. Anadal
programındaki genel not
ortalamaları 4,00 üzerinden
en az 2,80 olan öğrenciler
ikinci anadal programına
başvurabiliyorlar.
Öğrenciler çift anadal
programına, anadal
programının en erken
üçüncü, en geç
beşinci yarıyılı başında
başlayabiliyorlar. Çift
anadal programına
başlayabilmesi için
öğrencinin ikinci anadal
programına başladığı
yarıyıla kadar anadal
programında aldığı
tüm dersleri başarıyla
tamamlamış olması
gerekiyor. Çift anadal
programını başarıyla bitirip
iki lisans derecesine hak
kazanmış olan öğrencilere
iki lisans diploması
veriliyor. İkinci anadal
programını tamamlayan
öğrenciye söz konusu
programın diploması
ancak devam ettiği anadal
programından mezun
olması halinde veriliyor.
Çift anadal programı detayları için:
https://vpaa.ku.edu.tr/
akademik-programlar/anadal-ciftanadal-yandal-ve-uzmanlasmaprogramlari/

YANDAL PROGRAMI
Yandal programının amacı, kayıtlı bulundukları anadal lisans
programlarını başarıyla yürüten
öğrencilerin ilgi duydukları
başka bir dalda sınırlı sayıda
ders almalarını sağlamaktır.
Yandal programına başvuru
sırasında genel not ortalamaları
2,60/4,00 veya üzerinde olan
öğrenciler başvurabiliyorlar.
YANDAL OLANAKLARI
Fen Fakültesi

• Fizik
• Kimya
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Matematik
İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi

• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
Edebiyat
• Felsefe
• Sosyoloji
• Psikoloji
• Tarih
• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Medya ve Görsel Sanatlar
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi

• Uluslararası İlişkiler
• İşletme
• Ekonomi
Hukuk Fakültesi

• Hukuk ve Teknoloji
• Ekonomi Hukuku
• Uluslararası Hukuk
• Özel Hukuk
• Kamu Hukuku
• Sosyal Politikalar ve Hukuk
Yandal programı detayları için:
https://vpaa.ku.edu.tr/akademikprogramlar/anadal-cift-anadal-yandalve-uzmanlasma-programlari/ciftanadal-programlari/
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2019 KONTENJAN TABLOSU

2019 Kontenjan Tablosu
Tıp Fakültesi
Bölüm
Tıp (İngilizce)
Tıp (İngilizce)

Puan Türü
SAY
SAY

Burs
%100
%50

Kontenjan
14
46

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce)
Felsefe (İngilizce)
Felsefe (İngilizce)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Psikoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
Sosyoloji (İngilizce)
Tarih (İngilizce)
Tarih (İngilizce)

Puan Türü
SÖZ
SÖZ
EA
EA
DİL
DİL
DİL
DİL
SÖZ
SÖZ
SÖZ
SÖZ
EA
EA
EA
EA
EA
EA
SÖZ
SÖZ

Burs
%100
%50
%100
%50
ÜCRETLİ
%100
%50
%25
ÜCRETLİ
%100
%50
%25
ÜCRETLİ
%100
%50
%25
%100
%50
%100
%50

Kontenjan
7
7
8
2
9
3
3
3
40
6
10
4
55
8
11
3
5
12
6
7

Puan Türü
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA
EA

Bölüm

Puan Türü

Burs

Kontenjan

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

61

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%100

9

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%50

9

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%25

7

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

60
9

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%100

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%50

7

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%25

12

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

68

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%100

10

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%50

6

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%25

14

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

4

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%100

4

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%50

9

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%25

20

Makine Mühendisliği (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

49

Makine Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%100

9

Makine Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%50

13

Makine Mühendisliği (İngilizce)

SAY

%25

11

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm
Ekonomi (İngilizce)
Ekonomi (İngilizce)
Ekonomi (İngilizce)
Ekonomi (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi

Burs
ÜCRETLİ
%100
%50
%25
ÜCRETLİ
%100
%50
%25
ÜCRETLİ
%100
%50
%25

Kontenjan
85
12
13
6
115
14
9
2
41
9
22
15

Hukuk Fakültesi

Bölüm

Puan Türü

Burs

Kontenjan

Fizik (İngilizce)

SAY

%100

8

Fizik (İngilizce)

SAY

%50

3

Kimya (İngilizce)

SAY

%100

8

Kimya (İngilizce)

SAY

%50

3

Matematik (İngilizce)

SAY

%100

10

Matematik (İngilizce)

SAY

%50

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

SAY

ÜCRETLİ

4

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

SAY

%100

5

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

SAY

%50

11

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

SAY

%25

11

Puan Türü

Burs

Kontenjan

SAY

%100

30

Hemşirelik Fakültesi

Bölüm

Puan Türü

Burs

Kontenjan

Hukuk
Hukuk

EA
EA

ÜCRETLİ
%100

113
13

Bölüm
Hemşirelik

9
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BURS OLANAKLARI

Burs Olanakları
Koç Üniversitesi’nde
burslar, eğitimöğretim ücretinde
çeşitli oranlarda
muafiyeti sağlıyor,
karşılıksızdır ve
normal eğitimöğretim süresince
devam ediyor.

Koç Üniversitesi’nde başarı bursları,
üniversite giriş sınavı başarısına göre
veriliyor. Öğrenciler destek burslarından da
faydalanabiliyorlar. Üniversite giriş sınavı
sonucuna göre Koç Üniversitesi’ne burslu
olarak yerleştirilen öğrencilere tam, yüzde
50 veya yüzde 25 burs imkânı sunuluyor. Koç
Üniversitesi 2019 kontenjanının yüzde 50’si
burslu öğrencilere ayrılmıştır; bu oran, yüzde
35 tam bursa eşdeğerdir.
Koç Üniversitesi’nde burslar, eğitim-öğretim
ücretinde çeşitli oranlarda muafiyeti sağlıyor,
karşılıksızdır ve normal eğitim-öğretim
süresince devam ediyor. Bursa esas normal
eğitim-öğretim süresi, Yabancı Dil Hazırlık
Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık
Programı süresi (en fazla 4 yarıyıl) artı 8
yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı
süresi artı 12 yarıyıl), Hazırlık Programı’nda
okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler
için 8 yarıyıldır (Tıp Fakültesi için 12 yarıyıl).
Çift anadal programı öğrencileri, belirtilen

burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal
programlarını tamamlayamazlarsa burs
süreleri iki yarıyıl süreyle uzatılıyor. Koç
Üniversitesi programlarına burslu olarak
yerleştirilip okuldaki başka bir programa
yatay geçiş yapan öğrencilerin burs hakları
devam edebiliyor. Felsefe, Tarih, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya ve
Hemşirelik bölümlerine yerleşen tam burslu
öğrenciler, başka bir bölüme kurum içi yatay
geçişle geçmeleri halinde bursluluk haklarını
kaybediyorlar. Uluslararası Bakalorya
(IB), Fransız Bakaloryası, Matura ve
ABITUR diplomasıyla yatay geçiş yapacak
öğrenciler de bu uygulamaya dahildir.
Diğer öğrencilerin başka bir bölüme kurum
içi yatay geçişle geçmeleri durumunda
bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak
istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin
değerlendirmesine ve onayına tabidir.
Daha önceki yıllarda Koç Üniversitesi’nin
veya Türkiye’de başka bir üniversitenin lisans
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programlarına merkezi
yerleştirme sınavıyla
yerleştirilmiş öğrenciler,
Koç Üniversitesi’nin bir
lisans programına tam
burs kontenjanından
yerleştirilirlerse tam
burs imkânından
yararlanamıyorlar.
Koç Üniversitesi
Destek Bursu
Programı (KUDEB)
2019-2020 eğitim yılında,
Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’yla (YKS) öğrencilerin
yerleşebileceği üç temel
burstan (yüzde 100 tam
burs, yüzde 50 destek
bursu ve yüzde 25 kısmi
destek bursu) biri olan
yüzde 100 tam burs, eğitim
ve öğretim ücretinden
muafiyeti ifade ediyor. Buna
göre Koç Üniversitesi’ne
yüzde 100 tam bursla
yerleşen öğrenciler, Koç
Üniversitesi Destek Bursu
(KUDEB) Programı
kapsamında verilen ihtiyaç
burslarından bir ve/veya
birkaçını alma hakkına
sahip olabiliyorlar. KUDEB
Programı’na başvuru için
öğrencilerden istenen tüm
belgeler gizli tutuluyor ve
yalnızca KUDEB Programı
değerlendirmesinde
kullanılıyor.

BAŞARI BURSLARI
%100 burs (Tam burs)

Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına
yerleştirilen öğrencilere sunulan burs, eğitim-öğretim
ücretinde muafiyeti sağlıyor. Tam burslu programlara
yerleştirilen öğrencilere, ihtiyaca bağlı olarak ve Koç
Üniversitesi’nin düzenlemeleri dahilinde, yurtlarda
ücret ödemeden kalma olanağıyla aylık masraflara
ve ders kitabı giderlerine katkı sağlanabiliyor. İhtiyaç
dahilinde yapılacak başvurular tercih döneminden
başlayarak değerlendiriliyor.
Detaylar için: KUDEB Programı’nı inceleyiniz.

%50 burs (Destek bursu)

Koç Üniversitesi’nin destek burslu programlarına
yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, eğitimöğretim ücretinin yarısını kapsıyor.
%25 burs (Kısmi burs)

Koç Üniversitesi’nin kısmi burslu programlarına
yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, eğitimöğretim ücretinin dörtte birini kapsıyor.
Şehit çocukları bursu

YKS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, yüzde
50 burslu veya yüzde 25 burslu programlarından
birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda
Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş şehit
çocukları, tam burslu olarak kabul ediliyor. Tam burs
eğitim ücreti muafiyetini sağladığından diğer burslar
için KUDEB’e başvurulması gerekiyor.
Yarı zamanlı çalışma programı

Koç Üniversitesi; öğrencilerine, üniversitenin çeşitli
bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir
elde etme imkânı sunuyor.

http://dos.ku.edu.tr/tr/kudeb

Lİsans Eğİtİm Ücretİ
Koç Üniversitesi’nde eğitimöğretim ücrete tabidir. 20192020 ders yılında yerleştirilen
öğrenciler için eğitim-öğretim
ücreti Tıp Fakültesi dışındaki
programlar için KDV dahil 96.500
TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV
dahil 133.000 TL’dir, Yabancı
Dil Hazırlık Programı ücreti tüm
bölümler için KDV dahil 96.500
TL’dir. Yıllık öğrenim ücreti Güz
ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri
kapsıyor ve ücretlerin yarısı
Güz Yarıyılı başında, geri kalanı
Bahar Yarıyılı başında ödeniyor.
Yurtlar ücretlidir. Eğitim-öğretim,
yurt ücretleri ve burslar her yıl
Mütevelli Heyeti tarafından,
maliyet artışları ile o yılın
üniversite bütçesi göz önünde
tutularak saptanıyor. Lisans
eğitim ücreti; yemek, yurt, kitap
ve ulaşım giderlerini kapsamıyor.
Öğrencilere sağlanan burs,
sadece eğitim-öğretim ücretinde
muafiyeti kapsıyor. Burslar,
karşılıksız olup normal eğitimöğretim süresince (8 yarıyıl)
devam ediyor. Üniversitenin
düzenlemeleri dahilinde
öğrenimlerine ve derslerine
devam eden öğrenciler, akademik
başarısızlıktan dolayı yukarıda
belirtilen sürenin dolmasından
önce burs kaybı yaşamıyorlar.

Detaylar için: https://dos.ku.edu.tr/calisma-programi/

Kitap bursu

KUDEB bursu kapsamında kitap bursu veriliyor.
Sporcu bursu

KUDEB Programı detayları için:

BURS OLANAKLARI

Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere,
eğitim ücretinden yüzde 50’ye kadar muafiyet
sağlayan sporcu bursu verilebiliyor.

2019-2020 ders yılında Koç
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
öğrenciler, tam burslu veya yarı
burslu olarak öğrenim görecekler.
Tıp Fakültesi’ne burssuz öğrenci
kabul edilmeyecektir.
Detaylar için: www.ku.edu.tr
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ÇEKİRDEK PROGRAM

Çekİrdek Program
Çekirdek Program,
bölümler arası
etkileşimi en üst
düzeye taşıyarak
öğrencilerin
hayata en
iyi biçimde
hazırlanmalarını
hedefleyen bir
eğitim anlayışıdır.

Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencilerin sunduğu çeşitliliği, insanlık
birikiminden beslenen akademik çalışmalarla geliştirerek ve bölümler arası etkileşimi en
üst düzeye taşıyarak öğrencilerin hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını hedefleyen bir
eğitim anlayışıdır. Bu yaklaşımın sunduğu müfredat, yaratıcı ve eleştirel bireyler yetiştirmeyi
hedeflerken gerek bölümler arası paylaşımı gerekse de öğrenci-öğretim üyesi diyaloğunu
teşvik etme temelinde çok çeşitliliği kucaklıyor. Çekirdek Program’ın yapı taşları, yönteme
verilen önem, açık fikirli akademik araştırma yaklaşımı, kritik düşünce sistemi ve çözüm
geliştirmeye yönelik uygulamadır.
Koç Üniversitesi öğrencileri, Çekirdek Program sayesinde kendi anadallarına ek ve
anadallarını tamamlayıcı olarak farklı alanlarda geliştirilmiş geniş bilgilerle donanıyorlar.
Çekirdek Program, bu geniş bakış açısını geliştirirken derinlemesine analiz becerisi
kazandırmayı da hedefliyor. Öğrenciler, kendi anadallarından farklı ama onu besleyecek
alanda bir fikri, teoriyi, problemi veya sanat eserini de derinlemesine inceliyor, eleştirel
olarak analiz ediyor, ele alınan problemlerin çözümü için seçenekler geliştiriyorlar. Böylece
üniversiteyi bitirdikten sonra profesyonel iş yaşamlarında veya lisansüstü eğitim çalışmalarında
başarıyı sürdürmek için gereken disiplinlerarası yetkinlik ve olgunluğa sahip oluyorlar.
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ÇEKİRDEK PROGRAMI
OLUŞTURAN YEDİ BİLGİ
ALANI
İnsani Bilimler: Tarih ve felsefe gibi

düşünce ve kültür alanlarının yanı
sıra, geçmişin, bugünün toplumunu
nasıl şekillendirdiğini tartışan dersler
sunuyor.
Sosyal Bilimler: Psikoloji, antropoloji,
sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji
gibi insan davranışlarının yanı sıra,
sosyal yapıların işlev ve etkileşimleri
ile toplumsal değişim konularını
kapsıyor.
Estetik ve Yorumlamaya Dayalı
Bakış: Çeşitli sanat dallarıyla ifade

edilen duygu, düşünce ve görüşlerin
değerlendirilmesinde zengin bir bakış
açısı kazanmayı sağlıyor.
Ekonomi ve Stratejiye Dayalı
Analiz: Ekonominin en temel, günlük

ilkelerini anlamak ve bunlara eleştirel
yaklaşabilmek için geniş tarihsel
ve toplumsal bağlamı görebilmeyi
hedefliyor.
Etik: Etik konusunda evrensel ilke,
değer ve kavramların ışığı altında tercih
yapabilen bireyler olmaya katkı sağlıyor.
Ampirik ve Sayısal Analiz: Karar
verme konusunda matematiksel
yaklaşımlara dayalı temel bir anlayış
geliştirilmesini sağlıyor.
Temel Bilimler: Teknolojik ve bilimsel

gelişmelerin yanı sıra, bu gelişmelerin
toplumların dönüşümünde
oynadığı rolü, geniş ve bilimsel
düşünceye dayalı bir bakış açısıyla
değerlendirmeyi sağlıyor.

ÇEKİRDEK PROGRAM

AKADEMİK İŞLERDEN
SORUMLU REKTÖR
YARDIMCILIĞI

Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcılığı, akademik
mükemmelliği yakalama
misyonu doğrultusunda, yedi
fakülte ve dört enstitüyle birlikte
Koç Üniversitesi’nin akademik
faaliyetlerinden sorumludur.
Koç Üniversitesi’ndeki
farklı akademik birimler
arasındaki koordinasyonu
sağlayarak stratejik
önceliklerin tanımlanması
ve şekillendirilmesinde
fakülte dekanları ve enstitü
direktörleriyle birlikte çalışıyor.
Koç Üniversitesi’nin akademik
ve yönetim kurullarının
toplantılarının gündemini
belirliyor; alınan kararları
ilgili birimler, öğretim
üyeleri ve öğrencilerle
paylaşıyor. Öğretim üyelerinin
atama, değerlendirme ve
yükseltilmelerine ilişkin
süreçleri yürütüyor. Koç
Üniversitesi’nde Akademik
Planlama ve Geliştirme
Direktörlüğü, Çekirdek
Program, İngilizce Hazırlık
Okulu, Koç Üniversitesi
Öğrenme ve Öğretme Ofisi,
Suna Kıraç Kütüphanesi, Kayıt
ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü,
Koç Üniversitesi Yayınları ile
Kalite Komisyonu Akademik
İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı’na bağlı olarak
faaliyetlerini yürütüyor.

Prof. Dr. Barış Tan
Akademik İşlerden Sorumlu
Rektör Yardımcısı
Üniversitemizin ana misyonlarından
belki de en önemlisi, uluslararası
nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve
objektif düşünebilen, liderlik
vasıflarına sahip, alanlarında yetkin
bireyler yetiştirmektir. Buna bağlı
olarak öğrencilerimizi sorgulamaya,
araştırmaya, eleştirmeye
yönlendirerek yaratıcılığa
özendirmek ve en üst düzeyde ahlaki
değerlerle donatılmış, toplumsal
sorumluluk bilincine sahip bireyler
yetiştirmek eğitim yaklaşımımızın
temelini oluşturuyor. Hızla değişen
ve bilgiye erişimin her geçen gün
daha da kolaylaştığı dünyamızda
bilgilerin sadece belli bir konuda
aktarımını değil, disiplinlerarası bir
yaklaşımla paylaşımını ve diyaloğu
hedefleyen eğitim anlayışımızın
yarının liderlerini yetiştirmekte daha
etkin olacağını düşünüyoruz.
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Akademİk Başarı ve Hayat Becerİlerİ (ALIS)
Yaşayarak
öğrenme yaklaşımı
benimsenerek
geliştirilen
ALIS dersleri,
öğrencilerin
ihtiyaçları
doğrultusunda
her dönem
güncelleniyor.

ALIS programı öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımaları, çevrelerini daha iyi
anlamlandırmaları, hem akademik hem de profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan beceriler
konusunda farkındalık kazanmaları ve bu becerilerini geliştirmeleri için öğrencilere
destek olmayı hedefliyor. Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100) ile seçmeli
ders olan Profesyonel Hayata Geçiş (ALIS 350), Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm (ALIS
360) ile Uygulamalı Hayat Becerileri (ALIS 200) dersleri ALIS öğretim üyeleri tarafından
veriliyor. Teori ve güncel araştırma sonuçlarını kapsayacak şekilde, yaşayarak öğrenme
yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bu dersler, her dönem öğrencilerin ihtiyaçları
doğrultusunda güncelleniyor. Bu kapsamda ALIS öğretim üyeleri, üniversite çalışanları
ve paydaşlarına da ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri
sunuyor.
Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (ALIS 100): Koç Üniversitesi’ne başlayan tüm
öğrencilere sunulan ders, öğrencilerin kendileri ve çevreleri hakkındaki farkındalıklarını
artırarak hayatlarının pek çok alanında potansiyellerini ortaya koymalarına ve aktif katılım
gösterebilen bireyler olmalarına destek veriyor. Yetişkinliğe adım atarken birçok alanda
ihtiyaç duyabilecekleri becerileri geliştirebilmelerini de hedefliyor.
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Üniversiteye hazırlık maratonundan çıkan öğrenciler,
ALIS 100 derslerinde kendileri, çevreleri ve yaşamları
hakkında sorular sorma fırsatı buluyorlar. Kendilerini
daha iyi tanıyan bireyler olarak hayatlarını etkin
şekilde yönetmek üzere yol kat ediyorlar. Dersi alan
ve başarıyla tamamlayan öğrencilerin hem akademik
hem özel hem de ileride profesyonel hayatlarında
daha güvenli ve motive olmaları için gerekli
becerileri geliştirmelerine fırsat sağlanıyor. Öğrenci
odaklı bir yaklaşımla Türkçe yapılan derslerde,
deneyimleyerek öğrenme prensibi benimseniyor;
yapılan sunumlar, tartışmalar, yaşantısal egzersizler
ve grup çalışmalarıyla bilgilerin kalıcılığı hedefleniyor.
Etkisi akademik araştırmayla incelenen bu derste
öğrenciler, kişisel gelişim konusunda daha bilinçli
tercihler yapma fırsatı buluyorlar. Profesyonel
hayatta kişilerin performanslarının daha verimli
olabilmesi için şirketler tarafından verilen eğitimleri,
Koç Üniversitesi öğrencileri bu ders kapsamında
henüz akademik hayatlarının başında alıyorlar.
ALIS 100’de öğrencilerin, mezun olduklarında
girecekleri rekabetçi iş dünyasında diğer adaylardan
ayrışarak daha başarılı olmalarını sağlayacak
beceriler kazanmaları hedefleniyor. Koç Üniversitesi
Türkiye’deki üniversitelerde ilk olan bu programın
diğer üniversitelere yaygınlaştırılmasına öncülük
ediyor. Bu amaçla ALIS öğretim görevlileri yayınlar,
sempozyumlar ve eğitimci eğitimleri yürütüyorlar.

çıkararak hedefledikleri kariyere adım atmalarını
amaçlayan derslerde, interaktif ve öğrenci odaklı
bir yaklaşım uygulanıyor. Bir akademik dönem
boyunca verilen üç kredilik seçmeli dersin konuları
arasında takım çalışması, ilişki ve çatışma yönetimi,
hedef belirleme, zaman yönetimi, motivasyon,
yaratıcılık, problem çözme ve stres yönetimi gibi
konular yer alıyor. Öğrenciler, öğrendikleri bilgileri
takım arkadaşlarıyla geliştirdikleri projelerin farklı
aşamalarında uygulama şansı elde ediyorlar.

Profesyonel Hayata Geçiş (ALIS 350): ALIS 350
dersi, öğrencileri mezun olmadan önce profesyonel
hayata geçiş döneminde bir kere daha kendilerini
tanıma yolculuğuna davet ediyor. Bu yolculukta
öğrenciler, üniversite yaşamları boyunca edindikleri
bireysel ve profesyonel deneyimler hakkında
derinlemesine düşünmeye ve farkındalıklarını
artırmaya teşvik edilirken bir takımın parçası olarak
proje yürütme becerilerini de geliştirebiliyorlar.
Sınıf içindeki egzersizler, simülasyonlar ve projeler
aracılığıyla profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan
temel becerilerin mezun olmadan öğrencilere
kazandırılması hedefleniyor. Günümüzün rekabetçi
iş ortamında, öğrencilerin güçlü yönlerini ön plana

Uygulamalı Hayat Becerileri (ALIS 200): ALIS 200,
ALIS 100’de kazandığı öz farkındalık ve becerileri
daha da geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak
isteyen öğrencilerin geri bildirimleri doğrultusunda
tasarlandı. Kendini yönetme odaklı yaşam
becerilerinin uygulamalı eğitimi olan bu ders, değer
odaklı seçimler yapma, kendini hedefe yönelik motive
edebilme, etkili problem çözümü, ilişkileri yönetme,
değişime uyum sağlama, duygusal farkındalık ve
özgüven gelişimi konularını kapsıyor. Bir kredilik
serbest seçmeli ders olan ALIS 200’de öğrenciler,
ALIS 100’de farkındalık kazandıkları becerileri
uygulama ve içselleştirmenin yanı sıra, bunlarla ilgili
geri bildirim alma fırsatı buluyorlar.

Yeni Nesil Liderlik ve Dönüşüm (ALIS 360): Bu

ders, geleceğin liderlerine bir yol haritası sunuyor
ve “Dönüşümsel Liderlik” modeli aracılığıyla
öğrencilerin liderlik potansiyellerini keşfetmelerine
destek veriyor. “Dönüşümsel Liderlik” modeli
psikolojik olarak güvenli ve keyifli iş ortamları
oluşturmaya, başarısızlık korkusunun üstesinden
gelmeye, amaç ve anlamla kendini ve başkalarını
motive etmeye, bilinçli farkındalığa ve paylaşılan
liderliğe odaklanarak güç kültürünün güçlendirme
kültürüne dönüştürülmesini hedefliyor. Bu konular,
takım çalışması ve liderliğe yönelik bilgisayar tabanlı
simülasyonlar, interaktif egzersizler, film tartışmaları,
vaka analizleri gibi yöntemler kullanılarak aktarılıyor.
Üç kredilik seçmeli bir ders olan ALIS 360, yeni
nesil liderlerin sahip olması beklenen yetkinlikleri
kazandırmaya çalışıyor.
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Araştırma Olanakları
Koç Üniversitesi’nde
öğrencilerin ve
araştırmacıların
Türkiye’ye ve
insanlığa yararlı
bireyler olmaları
konusunda
farkındalıkları
artırılıyor.

Koç Üniversitesi, misyonu, bu misyona uygun yapılanması, kadrosu ve altyapısıyla
dünya çapında disiplinlerarası çalışmalar yapılacak ideal bir merkez konumundadır. Koç
Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, günümüzde etkisi yüksek araştırmaların disiplinlerarası
olduğu gerçeğini temel alarak bir yandan bağımsız araştırmalarını sürdürürken diğer
yandan disiplinlerarası işbirliğine önem veriyor ve diğer alanlardaki araştırmacılarla
takım olarak çalışıyorlar. Araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için Koç Üniversitesi
öğrencilerine ve araştırmacılarına fikri haklar, patentleme, lisanslama ve şirket kurma gibi
konularda bilgi ve maddi destek sağlanıyor. Ayrıca Türkiye’ye ve insanlığa yararlı bireyler
olmaları konusunda öğrencilerin ve araştırmacıların farkındalıkları artırılıyor.
Öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Koç Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler
arasında en üst sıralarda yer alıyor. Bu, araştırmaya verilen önemin, öğretim üyelerinin
ve araştırma programlarının başarısının bir diğer göstergesidir. 2019 itibarıyla Koç
Üniversitesi’nin 15 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel
Ödülü, 31 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBİTAK TWAS Teşvik
Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü, 63 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü ve 53
öğretim üyesi BAGEP Ödülü’ne sahiptir.
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Koç Üniversitesi, araştırma
misyonuyla evrensel bilime nitelikli
ve özgün katkılarda bulunuyor.

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör
Yardımcılığı
Koç Üniversitesi, araştırma misyonuyla evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda
bulunmanın yanı sıra, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal
alanlardaki gelişimine olumlu ve etkisi yüksek katkılar sunmayı hedefliyor. Bu
misyonun gerçekleştirilmesinde en önemli etken, öğretim üyelerinin araştırmacı
olarak bağımsızlıklarını korurlarken küresel ve etki değeri yüksek problemlere
yönelmelerini ve dolayısıyla disiplinlerarası işbirliklerini özendirmektir. Araştırma
ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı, üniversitenin araştırma strateji
ve politikalarını bu temel anlayış doğrultusunda kurgulamaktan ve sürdürmekten
sorumludur. Araştırma konusunda başarı ve başarının sürdürülebilirliğini etkileyen
en önemli faktörler yetkin insan kaynağı ve araştırma fonlarıdır. Bu nedenle ofisin
ana hedefleri, (doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar gibi) yetkin
araştırmacı insan kaynağını ve (kamu, iş dünyası, AB fonları gibi) dış kaynaklardan
desteklenen araştırma fonlarını artırmaktır.
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’nın sorumlulukları temel
olarak şu şekilde:
• Üniversitenin misyonuna uygun temel araştırma politikalarını kurgulamak, önermek
ve bu politikaların uygulanması için gerekli yapı ve mekanizmaları oluşturmak
• Bugünün ve geleceğin önemli araştırma geliştirme konularını takip etmek,
dünyada fonların nasıl hareket ettiğine bakarak altyapı (merkezler ve
laboratuvarlar) ve insan kaynağı (öğretim üyesi, doktora sonrası araştırmacı ve
doktora öğrencileri) konusunda stratejiler oluşturmak
• Üniversitenin altyapı ve insan kaynağına uygun araştırma yetkinliklerini tespit
ederek içeride ve dışarıda bu yetkinliklere uygun işbirlikleri kurgulamanın yanı sıra,
fonlar bulmak
• Koç Üniversitesi’ni fon sağlayıcı kuruluşlar ve dünyadaki araştırma kurumları
nezdinde temsil etmek
• Koç Üniversitesi’nin enstitüleri ve araştırma merkezlerine, okulun misyonu
doğrultusunda, verimli çalışmaları için gerekli yönetsel ve/veya finansal destekleri
sağlamak
• Koç Üniversitesi araştırmacılarının çıktılarını (kitap, makale, ödül ve patent gibi)
en üst düzeyde değerlendirmek
• Koç Üniversitesi’nin araştırmalarla ilişkili etik kurallarının, ilgili etik kurulları
aracılığıyla en üst düzeyde uygulanmasını sağlamak

Prof. Dr. M. İrşadi
Aksun
Araştırma ve Geliştirmeden
Sorumlu Rektör Yardımcısı
Koç Üniversitesi, çağdaş bir
üniversite olmak için bilginin
korunması (eğitim), bilginin
yaratılması (araştırma) ve
bilginin uygulanması (girişimcilik)
üçlemesinin bir arada ve harmoni
içinde yürütülmesi gerektiğine
inanıyor. Bu nedenle araştırma,
geliştirme ve yenilikçilik kavramları
Koç Üniversitesi lisans, yüksek
lisans ve doktora eğitimlerinin
ayrılmaz parçalarıdır. Bu yaklaşımı
destekleyecek gerekli laboratuvar
altyapısı, girişimcilik merkezi
ve tohumlama projeleri gibi
mekanizmalar mevcuttur.

17

18

ARaştırma olanakları

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Merkezi (AKMED)

Türkiye’nin Akdeniz medeniyetleri alanındaki ilk
girişimi olarak açıldı. Gerek kamusal gerekse sivil
inisiyatifin Akdeniz havzası özeline odaklanmasını
sağlayan öncül bir bilim, kültür ve sanat kurumu
olarak yirmi yıl boyunca Vehbi Koç Vakfı bünyesinde
çalışmalarını sürdürdü. 2016’dan bu yana Koç
Üniversitesi çatısı altında çalışmalarına devam
ediyor.
Anadolu Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi (ANAMED)

Türkiye’deki medeniyetlerin tarihi, sanatı, mimarisi ve
arkeolojisine adanmış araştırma projelerini burslar,
yayınlar, sergiler ve sempozyumlar aracılığıyla
geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Tarihi ve
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arkeolojik arşivlerin incelenmesiyle çağdaş Türk
kültürünü ve toplumunu anlamaya katkıda bulunuyor.
Özellikle dijital boyuta ağırlık veren belgeleme,
koruma ve muhafaza programları geliştirerek
arkeolojik ve kültürel mirasın korunmasında
farkındalığı artıracak projeler yürütüyor.
Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(MiReKoç)

Türkiye’de göç araştırmalarını geliştirmek amacıyla
Koç Üniversitesi ile Nüfus Göç ve Çevre Vakfı’nın
(BMU) işbirliğiyle kuruldu. Hem yurtiçinde hem de
yurtdışında gerçekleştirilen ve Türkiye’yi ilgilendiren
göç araştırmaları için kurumsallaşmış araştırma
merkezi olarak etkinliklerini sürdürüyor. Ayrıca
araştırma projelerine fon sağlama, proje raporlarını
paylaşma, uluslararası konferanslar, çalıştaylar,
seminerler ve eğitimler düzenleme, ilgili çevreler
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Koç Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, disiplinlerarası
işbirliğine önem veriyor ve diğer alanlardaki
araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar.

arasında diyaloğu artırma hedefiyle
ulusal ve uluslararası ağları
geliştirmeye çalışıyor.

güçlendirici çalışmalar yapmayı
amaçlıyor.

Dr. Nüsret-Semahat Arsel

Çalışmaları Araştırma ve

Uluslararası Ticaret Hukuku

Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM)

Uygulama ve Araştırma Merkezi

Disiplinlerarası bir araştırma ve
uygulama merkezi olarak kuruldu.
Aralarında sosyoloji, sosyal
psikoloji, hukuk, felsefe, siyaset
bilimi, tarih, görsel sanatların
da olduğu birçok bölümden
öğretim üyesi ve araştırmacıyı
araştırmalarını paylaşmak, ortak
ulusal ve uluslararası araştırma
projeleri yürütmek, toplumsal
cinsiyet ve kadın konularında
üniversite içinde ya da dışında
bilimsel ve eğitici faaliyetler
yürütmek amacıyla bir araya
getiriyor. Toplumsal cinsiyet
çalışmaları için bir merkez işlevi
görerek üstün nitelikli araştırma
projelerini destekleyen bir
araştırma ödülleri programı ve
Koç Üniversitesi öğrencilerine
yönelik Toplumsal Cinsiyet Sertifika
Programı yürütüyor.

Dr. Nüsret Arsel ve Semahat
Arsel’in katkılarıyla, Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi bünyesinde
kuruldu. Uluslararası ticaret hukuku
alanında yapılan araştırmaları
desteklemeyi, diğer araştırma
kurumları ve bu alanda faaliyet
gösteren ulusal/uluslararası kurum/
kuruluşlarla işbirliği olanaklarını
geliştirmek üzere bilimsel çalıştaylar
ve konferanslar düzenlemeyi,
yeni çıkan yayınlara ilişkin
dokümantasyon çalışmalarında
bulunmayı, araştırma odaklı
hukuk eğitimini kuvvetlendirmeyi
hedefliyor.
Sosyal Politika Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KÜ-SPM)

Türkiye’de sosyal politikalar
alanında uygulama ve araştırma
projeleri yapmanın yanı sıra, sosyal
politika sorunlarıyla ilgili kamu
farkındalığını artırmak amacıyla
kuruldu. Sosyal politikalarla ilgili
bilimsel bilgi ve deneyim birikimini
saha araştırmaları, bilimsel
toplantılar, paydaşlarla ortak
uygulama çalışmaları ve politika
analizleriyle artırmayı hedefliyor.
Ayrıca resmi kurumlar ve politika
yapıcılar, hak savunucusu, uzman ve
diğer sivil toplum kuruluşları; hizmet
alıcısı konumundaki yurttaşlar ve
akademi arasında iletişim kanallarını

Demokratik Yönetişim Uygulama
ve Araştırma Merkezi (GLODEM)

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

(NASAMER)

Küreselleşme, Barış ve

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim
ve Araştırma Merkezi (SANERC)

Hemşirelikte profesyonel gelişim,
eğitim, araştırma ve profesyonel
uygulamalarla, halk sağlığının
gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlayan eğitim ve araştırma
merkezidir. Eğitim ve kanıta
dayalı klinik araştırmalarla
hemşirelerin bilgi ve becerilerinin
güncellenmesini sağlamayı, ulusal
ve uluslararası düzeyde hemşirelik
eğitimiyle araştırmalarında lider
olmayı hedefliyor.

Ulusal ve uluslararası ekonomi ile
politik etkileşim dinamiklerini analiz
etmeyi hedefliyor. Ana uzmanlık
alanları, küreselleşme ve politik
ekonomi, barış ve anlaşmazlık
çözümü ile demokratik yönetişim
olarak birbiriyle ilişkili üç başlık
altında toplanıyor.
Koç Üniversitesi Yüzey
Araştırmaları Merkezi (KUYTAM)

Ulusal ve evrensel bilgi birikimine,
teknolojik gelişmelere ve
sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya
katkıda bulunmak hedefiyle
kuruldu. Çeşitli malzemelerin
yüzey özelliklerinin incelenmesi
ve geliştirilmesiyle ilgili projeler
ve evrensel düzeyde bilimsel
araştırma çalışmaları yürütüyor;
istenilen yüzey özelliklerine sahip
malzemelerle ilgili teknoloji
geliştirmeye yönelik projeler
geliştiriyor; katalizörler, sensörler,
algılayıcılar, nanoparçacıklar, optik
ve elektronik cihazların tasarımı,
geliştirilmesi ve uygulamaları
konularında araştırmalarını
sürdürüyor.
Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji
Merkezi (KUTEM)

Koç Üniversitesi’ndeki birçok
laboratuvarda yapılan enerji
araştırmalarına destek vermek
hedefiyle kuruldu. Koç Üniversitesi
Fen, Mühendislik, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden 30’a
yakın öğretim üyesinin katkılarıyla
faaliyetlerini yürüterek tohumlama
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fonlarıyla enerjiye dair alanlarda yeni projeler
geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Merkezin
araştırma faaliyetleri fosil yakıtlar, biyoyakıtlar
ve güneş yakıtları olmak üzere üç ana başlığa
odaklanıyor.
Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KUSAM)

Anket araştırmaları olarak nitelendirilebilecek
yöntem üzerine bilgi birikimi ve tecrübeyi
geliştirmeyi amaçlıyor. Çalışmalarının çok disiplinli
ve farklı pek çok yöntemsel yaklaşımın yanı sıra,
bu yöntemlerin geliştirilmesine dair araştırmaları
kapsaması hedefleniyor. Akademik çalışmalarda
dünya yazınının en ön saflarında yer alan projeler
üretmek, Türkiye’deki kamu ve özel sektörde yaygın
olarak kullanılan bu tekniklerin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, bu yolla üretilen bilginin
kolaylıkla ulaşılır olmasını sağlamak ve en yetkin
veri çözümleme tekniklerinin Türkiye pratiğinde
uygulanıp geliştirilmesi için çalışmak hedefleri
arasında yer alıyor. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde
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genellikle bireysel olarak yapılan çalışmaları tek
bir çatı altında toplamayı ve gerek özel sektörün
gerek kamunun gerekse sivil toplum kuruluşlarının
katılımıyla bu çalışmaları çok daha etkin bir şekilde,
bilimsel ve uygulamalı araştırmayla teknoloji
geliştirmeye yönelik sürdürmeyi amaçlıyor. Merkez,
bu amaçları gerçekleştirmek için ekonomi, halk
sağlığı, istatistik, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji,
tıp, uluslararası ilişkiler alanlarında geniş ve
disiplinlerarası öğretim üyesi kadrosuna sahiptir.
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM)

Ankara’nın kentsel gelişimi, Ankara ile çevresinin
toplumsal ve ekonomik tarihi, kültürü ve kültürel
mirasıyla ilgili disiplinlerarası araştırma ve akademik
çalışmalara olanak tanıyor; bu tür çalışmaları
destekliyor; ilgili ulusal ve uluslararası birimlerle
eşgüdüm sağlayarak işbirliği yapıyor; Ankara ve
çevresiyle ilgili araştırma yapan akademisyen
ve araştırmacılara kaynak ve ortam yaratıyor;
Ankara ve çevresi konusunda ulusal ve uluslararası
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akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunuyor;
Ankara ve çevresi konulu çalışmaların, araştırmaların,
uygulama projelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını
sağlıyor. İlk çağlardan bu yana farklı medeniyetlere
başkentlik yapan Ankara’yla ilgili araştırmalarda
atılacak adımların ilk hareket noktası olmanın yanı
sıra, kent çalışmaları alanında yürüttüğü/desteklediği
araştırmalar ve projelerle, dünyadaki saygın araştırma
merkezleri arasında yer almayı hedefliyor.

ARaştırma olanakları

Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin üretim kapasitelerini,
üretim kalitelerini ve uluslararası rekabet gücünü
artıracak araştırma çıktıları elde etmeyi hedefliyor.
Araştırmalarını yaşam stili, eğlence/sanat, kültürel
miras, bilgi/destek, ulaşım, eğitim, sağlık gibi çeşitli
alanlarda disiplinlerarası bir çizgide sürdürüyor. Bu
alanlarda kavramsal/deneysel/vizyoner ve geleceğin
ürünleri için çalışır prototipler, yeniden tasarlanmış
ürün prototipleri ve yaratıcı üretime yol gösterecek
tasarım kılavuzları gibi çıktılar elde etmeyi amaçlıyor.

Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi (IAM)

İlaç bilim ve teknolojilerini, ilaç hukukunu ve bu
alandaki sorunlar ile gelişmeleri yakından izlemek
üzere, araştırma ve yayın yapmanın yanı sıra, bilimsel
toplantılar ve konferanslar düzenlemek amacıyla
kuruldu. İlaç bilim ve teknolojileri alanlarında
çalışanları eğitmek, ilaç teknolojileri ve ilaç hukuku
alanında işbirliği olanaklarını geliştirmek için bilimsel
çalışmalar ve araştırmalar yürütüyor. Ayrıca ilaç
bilimleri ve teknolojileri ile ilaç hukuku alanlarında
diğer üniversitelerle ve uluslararası kuruluşlarla ortak
çalışmalar yapıyor.
Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi

Koç Üniversitesi Geç Antik Çağ ve Bizans
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
(GABAM)

Türkiye’de Bizans sanatı tarihi ve arkeolojisine
odaklanan ilk bilimsel araştırma merkezi olarak, Koç
Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfı’nın desteğiyle
kuruldu. Kuruluş amacı doğrultusunda bilimsel
araştırma projelerini destekliyor, doktora ve doktora
sonrası araştırma bursları veriyor, bilimsel toplantılar
düzenliyor, ilgi alanında bilimsel yayınlar yapıyor,
Türkiye’nin kültürel zenginliğinin önemli bir kısmını
oluşturan Bizans dönemi kültürel varlığının korunması
ve tanıtılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

(KWORKS)

Girişimcilik faaliyetlerinin merkezi olarak
girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji
girişimleri başlatmalarına destek vermek amacıyla
kuruldu. Fikir aşamasından ticarileşme aşamasına
giden süreçte sağladığı altyapı destekleriyle kuluçka
ve hızlandırıcı rolü üstlenerek girişimcilerin güncel
iş geliştirme metodolojileri kullanıp ölçeklenebilir
ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturmalarına zemin
hazırlıyor. Sağladığı geniş hizmet paketleriyle
girişimlerin erken aşamada ürün ve hizmet geliştirme
maliyetlerini düşüren destekler de sunuyor.
Tasarlanan kuluçka programlarıyla girişimciler,
ihtiyaç duydukları ve özel uzmanlık gerektiren konular
için KWORKS ekibinin yanı sıra, dış paydaşlardan
da destek alabiliyorlar. Program kapsamında
ortak çalışma alanı olarak kurgulanan merkezde
diğer girişimciler, mentorlar, danışmanlar ve
ekosistem paydaşlarıyla etkileşime geçme imkânına
erişilebiliyor.
Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR)

Koç Üniversitesi ve Arçelik A.Ş. ortaklığıyla kuruldu.

Koç Üniversitesi Küresel Kamu Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezi (KÜREMER)

Uluslararası hukuk, insan hakları hukuku,
karşılaştırmalı anayasa hukuku, kamu hukuku ve özel
hukuk arasındaki ilişkiler gibi geniş bir yelpazeyi
kapsayan küresel kamu hukuku alanında Koç
Üniversitesi’nde yapılan araştırmaları teşvik etmek,
desteklemek ve araştırma odaklı hukuk eğitimini
kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Misyonunu
araştırma projeleri yürüterek, araştırma odaklı
çalıştaylar, kolokyumlar ve konferanslar düzenleyerek,
Türkiye açısından önem taşıyan küresel kamu hukuku
gelişmelerini akademik blog’unda değerlendirerek
gerçekleştiriyor.
Koç Üniversitesi Asya Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KUASIA)

Asya konusunda Türkiye’deki araştırma, uygulama
ve öğretim eksikliğini doldurmayı amaçlıyor. Bu
çerçevede, yüksek kalitede karşılaştırmalı ve
disiplinlerarası akademik ve politika odaklı yayınlar
üretmeyi planlıyor. Türkiye’de Asya araştırmaları
konusunda önde gelen bir merkez haline gelmek, Koç
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Koç Üniversitesi,
dünya çapında
disiplinlerarası
çalışmalar
yapılacak ideal
bir merkez
konumundadır.

Üniversitesi bünyesinde açılan derslerle
bu alanda çalışacak genç akademisyenler
yetiştirmek, gerek araştırma ve yayınlarıyla
gerekse düzenleyeceği akademik/yarı
akademik toplantılarla bölge dinamiklerine
dikkat çekerek iş dünyası, bürokratlar
ve politika yapıcılar için yol gösterici
bir rehber haline gelmek ana hedefleri
arasında yer alıyor.
Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KUTTAM)

Türkiye’de ilk olarak tıp, fen ve mühendislik
bilimleri alanlarında önemli araştırma
gruplarını aynı çatı altında toplayan
merkez, hastadan son ürüne entegre
araştırmaların yapılmasına imkân tanımayı,
yapılan ileri düzeyde araştırmalarla
ulusal ve evrensel bilgi birikimine önemli
katkıda bulunmayı, yüksek etkili bilimsel
yayınlar yapılmasının yanı sıra, ulusal
ve uluslararası patentler alınmasına
altyapı sağlamayı, biyomedikal cihaz
üretimi konusunda Koç Üniversitesi

sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak
Türkiye’de katma değeri yüksek yenilikçi
biyomedikal cihazların geliştirilmesinin
önünü açmayı, etkin işbirlikleri
sonucunda sanayimize teknoloji transferi
gerçekleştirmeyi, Türkiye’deki firmaların
uluslararası rekabet gücünü artırmayı, orta
ve uzun vadede uluslararası biyomedikal
ürün piyasasında Türkiye’nin konumunun
yukarı taşınmasının yanı sıra, halk sağlığı
sorunlarına yönelik yeni çözümler
getirilmesine katkı sunmayı, çok iyi
eğitilmiş lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri yetiştirmek suretiyle ülkenin
küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet
gücünün artırılmasını sağlamayı amaçlıyor.
Koç Üniversitesi Akkim Bor Tabanlı
Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar
Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KABAM)

Akkim desteğiyle kurulan merkez, akademi
ve sanayi işbirliğiyle ihtiyaç öncelikli
malzemeler üzerine bilimsel çalışmalar
yürütmeyi amaçlıyor. Merkez bünyesinde
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Araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için
Koç Üniversitesi öğrencilerine ve araştırmacılarına maddi
destek de sağlanıyor.

bor tabanlı ve/veya metaller arası kimyasal bileşikler,
enerjik (termoelektrik, hidrojen depolama vb.)
malzemeler ve bor tabanlı piller, ileri teknoloji
kimyasallar ve seramiklerle ilgili çalışmalar yapılıyor.
Koç Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi
Araştırma Merkezi (KUDAR)

Deniz arkeolojisi, tarihi, etnografisi, toplum ve deniz
arasındaki ilişki, miras yönetimi, konservasyonu
ve ilgili diğer alanlarda yüksek etkili araştırmalar
yürüten, ulusal ve uluslararası akademisyenleri
destekliyor ve teşvik ediyor. Başta arkeoloji olmak
üzere sosyal bilimler alanındaki araştırmalara ayrıca
antropoloji, beşeri coğrafya ve benzeri disiplinlere
öncelik veriyor. Merkezin genel çerçevesine katkıda
bulunan okyanusografi veya deniz biyolojisi gibi
uygulamalı ve doğal bilimleri içeren araştırmaları da
kapsıyor.

sektörünün ihtiyaç ve dinamiklerini önde tutan bir
yönetici geliştirme merkezi olarak kuruldu. MBA
programlarından yola çıkarak hazırlanan programları
perakende odaklı düzenlemenin yanı sıra, uygulamalı
örnek ve bilgilerle zenginleştirmek amacıyla eş
zamanlı olarak Koç Üniversitesi akademisyenleri ve
Migros arasında araştırma işbirliği de sağlandı.
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)

Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal etki odaklı
araştırma ve uygulama merkezi olarak kuruldu. Çıkış
noktası, sosyal etki yaratım sürecinde kaynakların
doğru kullanımı ve hedeflenen değişimlere istenen
ölçüde ulaşılması için sosyal etki ölçümlemesi
yapılmasının gerekliliğidir. Sosyal etki ölçümlemesi
konusunda Türkçe kaynak üretmek, işbirliği adına sivil
toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar
geliştirmek temel aktiviteleridir.

FORUMLAR

Koç Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (CGF)

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR)

Türkiye’de kurumsal yönetim kültürünü geliştirmek
ve bu konuda bütün paydaşlar için bir kaynak
oluşturmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Kurumsal
yönetim ilkelerinden ilgili mevzuata, bağımsız
üyelikten yönetim kurullarında çeşitliliğe, halka açık
şirketlerden KOBİ’ler ve aile şirketlerine kadar uzanan
geniş bir yelpazede kurumsal yönetimi Türkiye’nin
gündemine taşımayı ve bu konuda çözüm üretilmesi
aşamasında öncü rol üstlenmeyi hedefliyor.

Disiplinlerarası bir yaklaşımla, denizcilik gücü
konusunda bilimsel yöntemlerle araştırmalar yapmaya
ve öğretmeye odaklanıyor. Forumun temel amacı,
Türkiye’de denizcilik gücüne katkı sağlayan temel
alanlarda durumsal tespitler yaparak hedef, politika
ve strateji belirlenmesine böylelikle halkın ve devletin
denizcileşmesine katkı sağlamaktır.
Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma
Forumu (EAF)

DESTEK MERKEZİ

Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları
Derneği’nin (TÜSİAD) ortak katkılarıyla kuruldu.
Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme ortamında dengeli
şekilde kalkınmasına katkıda bulunacak kısa ve uzun
vadeli ekonomi politikaları alanında bilimsel bir
araştırma platformu olmayı hedefliyor.

Koç Üniversitesi Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek

Koç Üniversitesi Migros Perakendecilik Eğitim
Forumu (KÜMPEM)

Koç Üniversitesi ve Migros işbirliğiyle perakende

Merkezi (EÇADEM)

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim
üyelerinin önerisi doğrultusunda, Sarıyer
Belediyesi’nin proje ortaklığıyla ve İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın (İSTKA) finansal desteğiyle kuruldu.
Engelli çocuklar ile onların anneleri ve kardeşlerine
bakım ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinin
yanı sıra, aile bütünlüğünün korunması ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor.
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İngİlİzce Hazırlık Okulu
Koç Üniversitesi’ne kayıt olduğu sırada İngilizce yeterliğini belgelemeyen öğrenciler, öncelikle
Seviye Belirleme Sınavı’na giriyorlar. Kayıt döneminde uygulanan Seviye Belirleme Sınavı, 100
sorudan oluşuyor ve bir saat sürüyor. Bu sınavdan yeterli puan alanlar, Üniversite Yeterlik Sınavı’na
girme hakkı kazanıyorlar. Kayıt döneminde verilen bu sınav ise kurumsal TOEFL’dır. İngilizce
Dil Merkezi’nde (ELC) İngilizce Hazırlık Okulu’na başlayan tüm öğrenciler, seviye tespit sınavı
sonuçlarına göre uygun seviyelere yerleştiriliyorlar.
Kayıt döneminde her bir sınavın geçerlilik süresine bağlı olarak ve geçerliliği üç yılı geçmemek
şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını sağlayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf oluyorlar:

elc.ku.edu.tr

KU ELC Kurumsal TOEFL: 550/4
YDS / E-YDS: 80/100
TOEFL IBT: 80/20* (Yazma Bölümü)
CAE: C
PTE Academic: 60/90
*Sadece devlet üniversitelerinden alınan IBT TOEFL sonuçları kabul ediliyor. Öğrenci sınava yurtdışında girmişse Üniversite Yönetim Kurulu’na sınavının kabulü için dilekçe yazabiliyor.
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Öğrenciler ELC’ye dört seviyeden
birinde başlıyorlar:

ingilizce hazırlık okulu

İngilizce Hazırlık Okulu’nda dil becerilerine ek olarak
öğrencilerin üniversite yaşamlarını başarıyla sürdürmeleri
için gereken akademik beceriler de kazandırılıyor.

• Temel (Foundation)
• Orta Altı (Pre-intermediate)
• Orta (Intermediate)
• Orta Üstü (Upper Intermediate)
ELC, öğrencilerin dil becerilerinin
geliştirilmesini amaçlıyor. Haftada
beş gün, her seviyede öğrenciye
dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerileri veriliyor. Ders dışında
bilgisayar destekli dil laboratuvarını
da kullanabilen öğrenciler, Suna
Kıraç Kütüphanesi’nin sunduğu
kaynaklardan faydalanarak dil
becerilerini geliştirebiliyorlar.
ELC düzenli olarak gönüllü etüt
programları ve öğrenciler için destek
hizmetleri sunuyor. Öğrenciler, ofis
saatlerinde öğretim görevlilerinden
de destek alabiliyorlar.

Frederic Reece
İngilizce Dil Merkezi Direktörü
Koç Üniversitesi öğrencilerinin, derslerinde başarılı olabilmeleri için gerek yazılı
gerek sözlü İngilizcelerinin çok ileri düzeyde olması gerekir. Bu nedenle İngilizce
Hazırlık Okulu’nda dil becerileri öğretilirken öğrencilerin dinlediklerini ve okuduklarını
anlamalarının yanı sıra, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeleri
amaçlanıyor. İngilizce Hazırlık Okulu’ndaki eğitim, dil becerilerine ek olarak
öğrencilerin üniversite yaşamlarını başarıyla sürdürmeleri için gereken akademik
becerilerin de kazandırıldığı bir süreçtir.

ELC’de başarılı olabilmek için
öğrencilerin not ortalamaları en az
2,00 olmalıdır. Bu ortalama Koç
Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik
sınavı KUEPE’ye (Koç University
English Proficiency Exam) girme ve
dışarıdan kabul edilen sınavlardan
alınacak geçer puanları saydırma
hakkı veriyor.*

Melinda Moss Şenel
*ELC’nin dışarıda alınan sınav sonuçlarıyla
ilgili soruşturma başlatma, şaibeli sonuçları
kabul etmeme ve Koç Üniversitesi’nin
kurumsal TOEFL’ının alınmasını zorunlu
kılma hakkı saklıdır. Dışarıdan getirilen
sonuçların kabul edilebilmesi için sınavın bir
devlet üniversitesinden alınması, resmi sonuç
belgelerinin sınavı veren kurum tarafından
üniversiteye postalanması ve her bir sınavın
geçerlilik süresine bağlı olarak geçmiş üç yıl
içinde alınmış olması gerekiyor.

İngilizce Hazırlık Okulu
Öğretim Görevlisi
Eğitim dili İngilizce olan bir okulda okuma fikrinin pek çok öğrenciye zorlu gelebileceğinin
farkındayız. Tam da bu nedenle 1. sınıfa başlamadan önce İngilizce konusunda ihtiyaç
duydukları desteği öğrencilerimize vermeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin İngilizce
altyapılarına uygun olarak kişiye özel bir eğitim sunuyoruz. İngilizceyi en baştan öğrenenleri
ya da daha ileri düzeyde ve akademik İngilizceye odaklananları ayırt etmeksizin tüm
öğrencilerimize, bu konuda kendilerine güvenebilmelerini ve başarılı olabilmelerini
sağlayacak dil becerilerini kazandırıyoruz.
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Lisans Programları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Ekonomi
• İşletme
• Uluslararası İlişkiler
İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi
• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Felsefe
• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
• Medya ve Görsel Sanatlar
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Tarih
Hukuk Fakültesi
• Hukuk
Fen Fakültesi
• Fizik
• Kimya
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mühendislik Fakültesi
• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
Tıp Fakültesi
• Tıp
Hemşirelik Fakültesi
• Hemşirelik

İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi

PROF. DR. ZEYNEP GÜRHAN CANLI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ DEKANI

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, küresel
dünyadaki gelişmeleri sorgulayan ve farklı bakış açılarını
değerlendirebilen kaliteli bir eğitimle, öğrencilerini üniversite
sonrası hayata hazırlamanın yanı sıra, araştırmalarıyla bilimin
sınırlarını genişletmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için
disiplinlerarası çalışmaları, yaklaşımları ya da etkileşimleri eğitim
ve araştırma programlarına yansıtıyor.
2009-2019 arasında işletme konusunda önde gelen dergilerde
Koç Üniversitesi, Türkiye’de en üst sıradadır.* Times Higher
Education (2019) sıralamalarında Uluslararası İlişkiler Bölümü
sosyal bilimler alanında dünyadaki üniversiteler arasında 176-200
aralığındadır. Fakültemiz, ekonominin önde gelen dergilerinde
de üst sırada yer alıyor.** Ayrıca bulunduğu bölgede Avrupa
Kalite Geliştirme Sistemi Akreditasyonu (EQUIS) alan ilk ve tek
okuldur.
Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası
ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar verme
hedefiyle, dünyanın önde gelen okullarıyla işbirliği yaparak
öğrencilerine değişim olanakları sağlıyor. Değişim programları
kapsamında öğrencilerimiz en az bir akademik dönemi
yurtdışında geçirebiliyorlar. Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici
Eğitimi İlkelerini benimseyen ve sorumlu liderler yetiştirmeyi
hedef edinen fakültemizden mezun olanlar; iş dünyası, devlet
kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda liderlik
rolleri üstleniyorlar. Mezunlarımızın yaklaşık üçte biri yurtdışı
ve yurtiçindeki seçkin lisansüstü programlara devam ediyor ve
iş dünyasına katılanların yüzde 60’ı mezuniyet anında bir işe
yerleşiyor.

*http://top100.utdallas.edu
**https://ideas.repec.org/top/top.turkey.html
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İktİsadİ ve İdarİ
Bİlİmler Fakültesİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin temel misyonu,
uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda bulunacak
araştırmaları yürütmek ve Türkiye’nin uluslararası nitelikli
en yetkin mezunlarını, yaratıcı, bağımsız ve nesnel olarak
düşünebilen, iyi eğitim almış, kendinden emin liderler olarak
yetiştirmektir. Diğer bir deyişle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen
araştırmalar, uluslararası ölçekte bilimsel gelişime katkıda
bulunuyor, teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimi destekliyor.
Koç Üniversitesi, çalışmalarıyla bilgiyi ilerletmeye ve kurumsal
bir mükemmellik modeli haline gelerek hem küresel ölçekte
hem de Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

• Ekonomi
• İşletme
• Uluslararası İlişkiler

case.ku.edu.tr
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Ekonomi
Ekonomik gelişmelerle ve iş dünyasının
beklentileriyle ilişkilendirilen dersler
sayesinde Ekonomi Bölümü öğrencileri
alanda yetkinleşme fırsatı yakalıyorlar.

case.ku.edu.tr
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Ekonomi Bölümü’nde derslerin kuramsal içeriğinin
ekonomik gelişmelerle ve iş dünyasının beklentileriyle
ilişkilendirilerek sağlam bilimsel temellere oturtulması
ve işlevsel olması amaçlanıyor. Giriş derslerinde temel
kavram ve kuramlar işleniyor, gündelik hayatta sıkça
karşılaşılan ekonomik davranışların ve olguların, bu
kavram ve kuramlarla nasıl açıklanacağı gösteriliyor.
Bu aşamada kullanılan analitik çerçevenin sezgisel
denebilecek kadar basit kavranmasına odaklanılıyor.
Ardından ekonomik verilerin analizinde kullanılan,
ekonometrik teknikler ve yazılımlar öğretiliyor, kitaplardaki
kuramlarla gerçek dünya arasındaki bağın kurulması
sağlanıyor. Oluşturulan temel, 3 ve 4. sınıflarda geniş
bir yelpazeye yayılan, uygulamaya dönük, güncel içerikli
alan dersleriyle pekiştiriliyor ve giderek daha karmaşık
sorunlarla kuramlara yönelmek suretiyle geliştiriliyor.
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Prof. Dr. Selva Demiralp
Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
İyi bir iktisatçı olabilmek için hem sağlam teorik altyapı oluşturmak hem de bu teorik
edinimleri güncel hayatta karşılaşılan ekonomik sorunları anlayabilecek şekilde
yoğurabilmek gerekiyor. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyeleri olarak
verdiğimiz eğitimde öğrencilerimizi bu iki kanaldan dengeli olarak yetiştiriyoruz.
2007-2009 global finansal krizi sonrasında, bu krize şahit olmuş bir kuşağı ekonomi
eğitimi konusunda motive etmekte zorluk çekmiyoruz. Koç Üniversitesi’nin akademik
araştırmaya verdiği önem paralelinde öğretim üyeleri olarak bir yandan lisans, yüksek
lisans ve doktora programlarında ders verirken bir yandan da alanlarında son derece
iddialı yayınlara imza atıyoruz. Öğrencilerimiz sonuçlarını birinci ağızdan öğrendikleri
araştırmalara katkıda bulunma şansına da sahip oluyorlar. Mezunlarımız, Türkiye’nin
ve dünyanın saygın şirketlerinde çalışma imkânı buluyorlar. Akademik kariyeri seçen
mezunlarımız ise ABD ve Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü eğitimlerine
devam ediyorlar.

Gizem Saka

Ekonomi Bölümü 1999 Mezunu
Koç Üniversitesi’ne girene kadar geleceğe dair herhangi bir hedefim yoktu. Öğrenci olduğum
dönemde okul daha küçük olduğundan sınıflar en fazla 10 kişilikti. Dolayısıyla öğretim üyelerimiz
bizi çok iyi tanıyorlardı. Bölümde asistanlık yapma fırsatı sunuluyordu. Üçüncü sınıftayken bir alt
sınıfın derslerine girip problem çözüyordum. Ayrıca öğretim üyelerine araştırmalarında yardım
etmeye de başlamıştım. Akademisyen olma isteğim bu sayede şekillendi. Koç Üniversitesi’nde
okumasaydım akademisyen olamazdım, yolumu bulmam çok zorlaşırdı.

Mert Özlütıraş

Ekonomi Bölümü-İşletme Bölümü Çift Anadal 4. Sınıf Öğrencisi

Koç Üniversitesi’ni seçmemdeki en büyük etken, okulun her konuda esnek olabilmesi ve
öğrencilerine çok sayıda fırsat sunmasıydı. Bu fırsatlar sayesinde bir dönemimi Bocconi
Üniversitesi’nde geçirdim, bir dönem de burslu olarak Roma’da yaz okuluna katıldım. Ayrıca Koç
Üniversitesi’nde olduğum sürece başka bir bölümle çift anadal yapabileceğimi, mutlu olmazsam
bölümümü değiştirebileceğimi, istediğim her departmandan ders alabileceğimi bilmek güzeldi.
Çift anadal programıyla İşletme Bölümü’nde de okumaya başladım. Ayrıca matematik ve kodlama
dersleri de aldım. Bana sunduğu fırsatlar ve kattığı çok yönlülükten dolayı iyi ki Koç Üniversitesi’ni
seçmişim, diyorum.
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İşletme
İşletme Bölümü öğrencileri işletmenin
tüm alanlarının yanı sıra, hedefleri
doğrultusunda belirledikleri konularda
en ileri yönetim bilgi ve becerileriyle
donatılıyorlar.
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İşletme Bölümü’nde öğrenciler, hem işletmenin tüm alanlarında
hem de hedefleri doğrultusunda belirledikleri konularda eğitim
alarak en ileri yönetim bilgi ve becerileriyle donatılıyorlar. İşletme
Bölümü ekonomi, pazarlama, finans, muhasebe, operasyon
yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, işletme hukuku, yönetim
ve strateji alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik geniş bir
seçmeli ders yelpazesi sunuyor. Derslerde sınıf içinde öğretim,
benzetim, vaka çalışmaları ve şirket bazlı projeler gibi farklı
yöntemler kullanılıyor. Ayrıca konuk konuşmacıların yaptığı sunumlar
ve şirketlerin düzenlediği etkinlikler, öğrencileri iş hayatına
hazırlıyor. İşletme Bölümü mezunlarının çoğu finans, denetim ve
hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde ağırlıklı olarak pazarlama, finans,
denetim ve satış fonksiyonel alanlarında çalışıyor; üçte biri ise
lisansüstü programlara devam ediyor.
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Prof. Dr. Ayşegül Özsomer
İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Yaratıcılık ve inovasyon için disiplinlerarası yaklaşım ve bilinenin dışına çıkmak, çok önemli.
Öğrenme ancak farklı bir şeyle karşılaştığınızda mümkün olur. Etrafımız bilinen paradigma
ve yöntemlerle çevrildiğinde öğrenme yavaşlar, hatta durur. Disiplinlerarası yaklaşım, yeni
şeylerle karşılaşmamızı sağlar ve bu yönüyle inovasyon açısından oldukça kritiktir. Turquality
Programı kapsamında İşletme Bölümü Öğretim Üyesi olarak orta ve büyük ölçekli pek çok
firmanın yönetici kadrosuyla tanışma fırsatım oldu. Farklı bölümlerden yöneticilerin aynı
problemlere farklı açılardan nasıl baktıklarını gözlemleme şansı yakaladım. Bu gözlemlerimin
yanı sıra, çalışmalarımdan ve araştırmalarımdan yola çıkarak disiplinlerarası yaklaşımın
günümüz rekabet şartlarında yeni müşteri kazanmak ve eldekileri tutmak açısından büyük
önem taşıdığını söyleyebilirim.

Banu Küce

İşletme BölümüEkonomi Bölümü
Çift Anadal
2019 Mezunu

Mert Ovalı

İşletme Bölümü-Ekonomi Bölümü
Çift Anadal 2014 Mezunu
Koç Üniversitesi, yaptığım en önemli tercihlerden
biri. Çekirdek Program’la finansa ilgimi keşfettim, çift
anadal programıyla Ekonomi okumaya karar verdim.
İlk yıl, akademik başarı bursu almaya hak kazandım.
Work-Study’le maddi kazanç elde ettim ve eksik
yönlerimi geliştirdim. Koç Üniversitesi’nin imkânları
o kadar fazla ki bunların tamamından faydalanmayı
eğitim hayatıma sığdıramadım. Marketing Club’da
birçok görev üstlendim. International Student
Society’de pratik yaparken her kültürden arkadaş
edindim. Koç Üniversitesi’nin Amerikan futbolu takımı
RAMS’de okulumu temsil ettim. Erasmus’la ParisESSEC Business School’a gittim ve UCLA’da Yaz
Okulu Programı’na katıldım. Oluşturduğum vizyon ve
değerlerde Koç Üniversitesi’nin katkısı çok büyük.

Eğitimime Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladım. Çekirdek
Program ve aldığım seçmeli derslerin ardından bursumu da koruyarak
İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yaptım ve çift anadal programıyla
Ekonomi Bölümü’nde de okumaya başladım. Değişim programı
sayesinde eğitimimin bir dönemini Amerika’da Emory University’s
Goizueta Business School’da geçirdim. Okul içi etkinliklerde
haberdar olduğum AIESEC organizasyonu aracılığıyla Sao Paulo’da
bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak görev aldım. WorkStudy ile pek çok dersin asistanlığını yaparak kendimi geliştirme
fırsatı yakaladım. Koç Yüzme Takımı’nı temsilen her yıl düzenlenen
Türkiye Üniversiteler Arası Yüzme Şampiyonası’nda önemli dereceler
elde ettim. Üniversite eğitimim boyunca akademik başarı bursu
almaya hak kazandım ve Vehbi Koç Onur Ödülü listelerinde yer aldım.
Üniversite serüvenime başladığım günden itibaren kendimi tanımama,
ilgi duyduğum alanlarda ilerlememe, farklı kültürlerle tanışmama
ve akademik açıdan olduğu kadar sosyal ve sportif açılardan da
aktif olmama şans tanıyan Koç Üniversitesi’nde okuduğum için çok
mutluyum.
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Uluslararası
İlişkiler
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün
dinamik ve uluslararası kadrosu,
eğitimde mükemmelliği ve bilimsel
araştırmalarda yaratıcılığı
hedefliyor.

case.ku.edu.tr
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Entelektüel çeşitlilik ve köklü sosyal bilimler geleneğine bağlı
olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen
dünyada mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak
çağdaş bir program sunuyor. Bölümün dinamik ve uluslararası
kadrosu, eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda
yaratıcılığı hedefliyor. Öğrenciler, uluslararası ilişkiler disiplininin
alt dallarından (uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış
siyaseti ve siyaset felsefesi gibi) ders seçebilme olanağına sahip.
Bölüm, geniş ve esnek programının yanı sıra, politik ekonomiyi
ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçenek de sağlıyor.
Uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme,
güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, Orta Doğu
politikası ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konularına öncelikli
olarak ağırlık veriyor. Kazandırılan gelişmiş problem çözebilme
yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler
ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce
donanımı mezunların mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını
sağlıyor. Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları, devletin çeşitli
kademelerinde, banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam
ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi kurumlarda ve sivil toplum
örgütlerinde çalışabiliyorlar. Mezunların yüzde 40’ından fazlası bir
lisansüstü programa devam ediyor.
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Prof. Dr. Bahar Rumelili
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, bilimsel üretkenlikte uluslararası
endekslerce de tescil edilen lider bir konuma sahip. Bölümün öğretim üyeleri
olarak, Türkiye ve dünya siyasetini şekillendiren konuları bilimsel bir bakış
açısıyla ele alıp yürüttüğümüz araştırma projeleriyle uluslararası literatüre katkıda
bulunuyoruz. Küreselleşen dünyada iç içe geçen ekonomik, siyasi ve sosyal
gelişmeleri analitik bir çerçeve içinde değerlendiren öğrenciler yetiştiriyoruz.
Diğer bölümlerle işbirliği içinde yürüttüğümüz birçok uzmanlaşma programıyla
öğrencilerimize disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmayı da amaçlıyoruz.
Mezunlarımız, edindikleri küresel perspektif, eleştirel düşünme yetisi ve
toplumsal ve küresel adaleti öncülleyen değerlerle görev aldıkları kurumlarda fark
yaratıyorlar.

Balım Keskiner

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018 Mezunu
Hayat hakkında bildiğim her şeyi başka bir şehirde bırakıp Koç Üniversitesi’ne gelirken daha 18 yaşımı
doldurmamıştım. Dürüst olmak gerekirse içim heyecandan çok, korkuyla doluydu, her şey birbirinden
yeni ve büyük görünüyordu gözüme. Ömer’i sadece bir erkek ismi sandığım o ilk günlerde, aylar
içinde ÖMER diye adlandırılan Öğrenci Merkezi’nin dünya üzerinde kendimi en çok ait hissettiğim
yer olacağını birisi söylese inanır mıydım, bilmiyorum. Dört sene boyunca müzik dinleyip yandaki
manzarayı seyrederek Henry Ford Binası’ndan okula yürüdüğüm her günü, arkadaşlarımla fakültemizin
bir sınıfında ders çalışarak sabahladığım her gecesi, sınıf duvarlarının içinde ve dışında bana verdiği
bütün dersleri ve beni bugünkü ben yapan bütün insanlarıyla Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim her an
için çok şanslı hissediyorum kendimi.

Derya Çalış

Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi

Tercih listemde ilk sıraya yazdığım Koç Üniversitesi’nde okuyor olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Geriye dönüp baktığımda kendimi şekillendirmemde lisans hayatımın çok önemli bir etkisinin olduğunu
görüyorum. Bence üniversitemizi ve bölümümü en özel kılan şey gerek akademik gerek sosyal
alanlarda bize sunduğu sayısız fırsat. Alanında uzman akademisyenlerden ders alma, onların yanında
asistan ve araştırmacı öğrenci pozisyonunda akademik becerilerimi geliştirme fırsatı edinebilmemin
yanı sıra, kulüpler ve sosyal faaliyetler aracılığıyla hayatıma çok değerli insanlar ve hobiler katabildiğim
için kendimi oldukça şanslı sayıyorum.
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Laboratuvarlar
Girişimsel Olmayan Beyin Uyarım Laboratuvarı
Girişimsel Olmayan Beyin Uyarım Laboratuvarı, İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat
Fakültesi ile Tıp Fakültesi’nin ortak araştırmalarına
ev sahipliği yapıyor. Laboratuvarda insan beyninin
bilişsel alanlarının yönetimsel, yaklaşımsal ve algısal
mekanizmalarında görev alan bölgelerin belirlenmesi
ve farklı olgulardaki cevabı incelemeye alınıyor. Lisans
ve doktora öğrencileri bu laboratuvarda deneysel
çalışmalar yaparak tüketici davranışlarıyla ilgili teorilerin
kontrollü bir ortamda ampirik testlerini yapma imkânı
buluyorlar.

case.ku.edu.tr
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İnsani Bilimler
ve Edebiyat
Fakültesi

PROF. DR. AYLİN KÜNTAY
İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT
FAKÜLTESİ DEKANI

Öğretme, öğrenme, araştırma ve sahneleme
etkinlikleriyle İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi,
Koç Üniversitesi’nin yaratıcılığa ve bilginin ilerlemesine
adanmış bir parçasıdır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nden
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat’a, Tarih’ten Medya
ve Görsel Sanatlar’a, Felsefe’den Psikoloji ve Sosyoloji’ye
programlarımız karşılıklı etkileşim içinde öğrencilerimizin
geçmişteki ve günümüzdeki fikirler, insanlar, topluluklar
ve toplumlar hakkında her zamankinden daha eleştirel
ve derinlemesine düşünmelerini sağlıyor. En önemli
amacımız öğrencilerimize özgür, açık ve ayrıntılı
düşünmelerini, araştırma yapmalarını ve iletişim
kurmalarını sağlayacak entelektüel birikim ve akademik
becerileri kazandırarak onları başarılı ve heyecan verici
bir kariyere hazırlamaktır. Ayrıca Koç Üniversitesi’nin
yine bu bağlamdaki hedeflerine ulaşmasında büyük rolü
olduğunu düşündüğümüz Çekirdek Program derslerinin
önemli bir kısmı İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
bünyesinde veriliyor.
Fakültemiz, merkezinde yaratıcı ve yenilikçi, yüksek
kalitede çeşitli araştırma gruplarının yer aldığı canlı
ve çok disiplinli bir araştırma ortamı sunuyor. Öğretim
üyelerimiz araştırmalarıyla olduğu kadar bulgularını
yerel ve küresel boyuttaki zorluklarla mücadelede
öğrenci ve paydaşların hizmetine sunma becerileriyle
de uluslararası alanda tanınıyorlar. Öğrencilere yurtdışı
değişim programları, birden çok yabancı dil öğrenme ve
staj yaparak iş deneyimi kazanma gibi konularda farklı
olanaklar sağlıyor.
Öğretme, öğrenme, araştırma ve sahneleme
etkinliklerimiz bünyesinde, sosyal ve insani bilimlerde
sağlam bir temelin bütün öğrencilerimiz için
vazgeçilmez olduğunu vurguluyoruz. Bu farklı etkinlikler
öğrencilerimizi çeşitli mesleklere hazırlamakla kalmıyor,
aynı zamanda onları giderek karmaşıklaşan dünyamızda
yaşam boyu sürecek etkin ve özenli bir vatandaşlığa
hazırlıyor.
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İNSANİ BİLİMLER VE
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
kurulduğundan bu yana tüm bölümleriyle öğrencilerinin, insanlığın
uygarlık mirasının temellerinde bilgiyle mezun olup çalışma hayatına
katılmalarını destekliyor. Disiplinlerarası araştırma programları ve
eğitim olanakları sunan bu fakülte hem sosyal ve insani bilimlere hem
de dünya sorunlarına eleştirel ve yaratıcı bakış açısını artırma misyonu
güdüyor. Bu misyonun en temel ilkesi fakültenin her mezununun
evrensel, kalıcı ve dünyadaki sorunları öngörebilecek temel bilgilere
sahip olmasıdır. Mezunların geniş tabanlı bir eğitim almalarının
ikinci yararı ise bu tabanın ilerlemek istedikleri konularda ilk adımı
oluşturmasıdır. Bu sayede eğitimleri sırasında alanlarını rahatlıkla
belirleyebiliyorlar, meslek yaşamları boyunca ortaya çıkan yeni
alanlara, bu taban sayesinde uyum sağlayıp yeni teknikleri kolayca
öğrenebiliyorlar. Bu bağlamda Çekirdek Program’ın önemli bir kısmı
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde veriliyor.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Bölümleri

• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Felsefe
• İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
• Medya ve Görsel Sanatlar
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Tarih

cssh.ku.edu.tr
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Arkeoloji ve
Sanat Tarihi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde
verilen dersler, arkeolojik kazı alanlarının
yanı sıra, müzelere yapılan geziler ve
alanlarında uzmanların verdiği konferanslarla
zenginleştiriliyor.

cssh.ku.edu.tr
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Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü arkeoloji, arkeolojik
bilimler, sanat tarihi, kültürel miras yönetimi, müzecilik gibi
farklı bilim dallarını birleştiren bir eğitim sunuyor. Öğrenciler
bu bölümde Türkiye’nin Prehistorya, Tunç Çağı, GrekoRomen, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı mirasına dair dersler
alırken ülkenin coğrafi konumunu çevreleyen Akdeniz, Yakın
Doğu ve Avrupa dünyasının sanatı ile arkeolojisi hakkında
da bilgi ediniyorlar. Sanat tarihinde uzmanlaşmak isteyenler
Bizans, Selçuklu ya da Osmanlı sanatı ve mimarlığı alanında
öğrendiklerini, müze ve kültürel miras projelerinde staj
yaparak pekiştirebiliyorlar. Fakültenin öğretim üyeleri
tarafından yönetilen Barcın Höyük, Konya Ereğli Yüzey
Araştırması, Küçükyalı, Kaymakçı, Myra-Andriake arkeolojik
kazılarına katılarak bu alanda deneyim kazanabiliyorlar.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde verilen dersler,
arkeolojik kazı alanlarının yanı sıra, müzelere yapılan
geziler ve alanlarında uzmanların verdiği konferanslarla
zenginleştiriliyor. Bölümün öğrencileri ayrıca Hititçe, Eski
Yunanca, Latince ve Osmanlıca gibi dil derslerinden birini
almaya teşvik ediliyorlar.
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Elifgül Doğan

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü-Uluslararası İlişkiler Bölümü Yandal 2016 Mezunu

İnsanlığın binlerce yılda katettiği mesafeye hangi süreçlerden geçerek geldiği sorusu arkeolojiye
yönelmemde çok önemli bir etken oldu. Merakımı akademik bir temelde bu denli başarılı, anlayışlı
öğretim üyelerinin rehberliğinde takip edebilme şansına Koç Üniversitesi’nde sahip oldum. Koç
Üniversitesi, merakımın peşinden koşmamı ve gelecek planlarımı hiç tereddüt etmeden takip etmemi
sağladı. Arkeoloji ve Sanat Tarihi okurken yandal programıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de
okuyabilme ve dünyaya birden fazla disiplinden bakabilme şansını edindim. Sanat tarihi, arkeoloji,
kültürel miras gibi derslerin yanında, projelerimizi ilerleteceğimiz ANAMED, VEKAM, GABAM ve
KUYTAM gibi araştırma merkezlerinde çalışabilme fırsatına erişebiliyoruz. Bölümümüzün öğretim
üyelerinin kazı projelerinde ve saygın müzelerde staj yapabilme imkânımızın olması da mezuniyetten
önce iş tecrübesi edinebilmemizi sağlıyor.

Elif Yumru

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü-Tarih Bölümü Çift Anadal 3. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün, bana göre en güzel özelliklerinden
biri, genelde ayrı olarak sunulan iki alanı birleştirmekle kalmayıp müzecilik ve kültürel miras
gibi konularla da kaynaştırması. Böylece disiplinlerarası düşünmeyi öğreniyoruz. Ayrıca
uzmanlaşmak istediğimiz alana göre hem kendi bölümümüzden hem de farklı bölümlerden
istediğimiz dersleri alabiliyoruz. Alanında uzman ve seçkin öğretim üyelerinden ders almakla
kalmayıp onlarla fikir alışverişinde bulunabiliyoruz. Ders anlatımı dışında tartışma, makale
yazma, sunum yapma, film ve belgesel analiz etme, müze ve arkeolojik alanlara gezi gibi birçok
farklı metot kullanılıyor. Bu sayede eleştirel düşünmeyi öğreniyorum ve araştırma merakım
iyice artıyor. Çift anadal programıyla Tarih okumam sayesinde de farklı dönemleri hem sanatsal
hem de politik ve sosyal yönlerden inceleme fırsatına erişiyorum.

Doç. Dr. Rana Özbal
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi bünyesinde disiplinlerarası bir yaklaşımla arkeolojik çalışmaları
yürütebileceğimiz gerekli cihaz, ekipman ve malzeme koleksiyonlarıyla donatılmış bir
laboratuvarımızın olması benim için çok büyük bir nimet. Dersler ve araştırmalarımın
dışında zamanımın büyük bir kısmı ya arkeoloji ya da kimya laboratuvarlarında
geçiyor. Söz konusu çalışmaları Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencileriyle
beraber yürütüyorum. Bu sayede öğrenciler, gerek arazi ve kazı deneyimi konusunda
gerekse laboratuvar ve analizler konusunda eğitim alma fırsatına sahip oluyorlar.
Arkeoloji derslerini işlemekten büyük zevk alıyorum çünkü özellikle metot derslerini
laboratuvarımızda malzemeyle iç içe işliyorum. Öğrenciler de malzemeyi sadece
teorik bilgilerle değil, uygulamalı bir şekilde öğrenebiliyorlar.
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Felsefe
Felsefe Bölümü, uygulamalı etik,
toplumsal ve politik felsefe, felsefe
tarihi ve teorik felsefe alanlarına verdiği
ağırlık sayesinde öğrencilere geniş bir
bakış açısı kazandırıyor.
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Felsefe gündelik hayatta karşımıza çıkan somut sorunları,
temellerinde yatan anlamlarla bir araya getirir. Bu özelliğiyle
hukuk, kamu yönetimi, teknoloji gibi disiplinlerle ve çeşitli
bilim dallarıyla sürekli diyalog halindedir. Felsefe Bölümü,
felsefenin üzerine düşen görevin üç ana eksenini de kapsıyor:
pratik hayat, temel sorular ve disiplinlerarası çalışma. Bölümün
gücü, uygulamalı etik, toplumsal ve politik felsefe, felsefe tarihi
ve teorik felsefe alanlarına verdiği ağırlık sayesinde öğrenciye
geniş bir bakış açısı kazandırırken yüksek seviyeli bir eğitim
vermesinde yatıyor. Bölümün mezunları, çok güçlü analitik
ve eleştirel donanımın yanında sağlam bir düşünce tarihi
birikimine sahip oluyorlar. Ayrıca hem kendi hayatları hem de
diğer bilgi ve etkinlik alanları üzerine düşünme ve soru sorma
yetisi ediniyorlar. Felsefe Bölümü, felsefi araştırma konusunda
da Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biridir. Uluslararası
düzeyde yayın yapmayı hedefleyen üretken bir gündeme ve
öğrencilerin ilgisini canlı tutarak uluslararası olmaya yönelen
akademik etkinliklerle dolu yoğun bir programa sahiptir.
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Dr. Öğretim Üyesi Erhan Demircioğlu
Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi
Felsefe Bölümü, her biri uluslararası saygınlığa sahip üniversitelerden doktoralarını
almış öğretim üyelerinden meydana gelen güçlü bir bölümdür. Bu haliyle felsefeye
meraklı ve felsefe merakını insani bilimlerle etkileşime girerek zenginleştirmek isteyen
genç zihinler için bir çekim merkezidir. Ayrıca Koç Üniversitesi’nde yürütülen sertifika
programlarının bazıları için ana unsurlardan biridir. Örneğin, “Felsefe, Politika
ve Ekonomi” ile “Bilişsel ve Beyin Bilimleri” adlı sertifika programlarının zorunlu
derslerinden bazıları Felsefe Bölümü öğretim üyelerince veriliyor. Bunun yanında,
Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı’nda “Feminist Teoriler” ile “Kadınlar, Ayrımcılık
ve İnsan Hakları” adlı dersler seçmeli olarak sunuluyor. Bu ve benzeri bakımlardan
Felsefe Bölümü, sadece Koç Üniversitesi’ne değil aynı zamanda Psikoloji ve Sosyoloji
gibi bölümlerle ortak yürütülen programlara sunduğu katkılarla da önemli bir yere
sahiptir.

İdil Barlas

Felsefe Bölümü 2016 Mezunu
Felsefe, önyargılarımızı kırmamıza ve olayları daha geniş bir perspektiften analiz etmemize imkân
tanıyan bir bölüm. Bölümümüzün en güzel özelliklerinden biri, kalabalık olmaması. Bu sayede öğretim
üyeleriyle çok daha yakından iletişim kurabiliyor, eğitimimiz sırasında ve mezuniyet sonrasında nasıl yol
almamız gerektiği hakkında fikir alabiliyoruz. Öğrencilerin farklı bölümlerden ders alabilme imkânı da
Koç Üniversitesi’ni farklı kılıyor. Farklı disiplinlerle yakından ilişkili Felsefe gibi bir bölümde bu imkâna
sahip olmak hayata bir adım önde başlamanızı sağlıyor. İstediğiniz her bölümle çift anadal veya yandal
yapabiliyor, bunu felsefeyle harmanlayıp geleceğinize farklı bir yol çizebiliyorsunuz. Değişim programları
ise yeni tecrübeler edinmemizi sağlıyor.

Berfin Saman

Felsefe Bölümü-Sosyoloji Bölümü Çift Anadal-Uluslararası İlişkiler Bölümü Yandal
3. Sınıf Öğrencisi

Felsefe Bölümü’ne başladığımda tartışmaların içinde olabilmek beni en mutlu eden şeydi ama
dışarıdan baktığımda çok daha fazlasının olduğunu görebiliyorum. Eleştirel düşünebilmenin ve
yazabilmenin hem üniversitedeki hem de sosyal yaşantımda beni ileriye taşıdığına inanıyorum.
Bu beceri sayesinde Felsefe Bölümü dışındaki alan derslerinde de öğrenme ve yorumlama
süreci çok daha kolay oluyor. Felsefe bize yeni bir pencere açıyor.
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İngiliz Dili ve
Karşılaştırmalı Edebiyat
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü, öğrencilerine ana hatlarıyla
edebiyat kuramına ve farklı dillerdeki
edebiyat geleneklerine ilişkin bilgi
donanımı sağlıyor.
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İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü küreselleşme çağında, toplumlararası
kültürel ilişkileri geliştiren ve farklı disiplinleri
bir araya getiren bir edebiyat çalışması
sunuyor. Dünya edebiyatı, eleştirel kuram ve
disiplinlerarası dersleri de barındıran bölümde
öğrenciler, seçkin öğretim üyeleriyle Türkiye,
Osmanlı, Avrupa, Amerika ve post-kolonyal
edebiyat ile kültürel araştırmalar alanlarında
çalışma fırsatı buluyorlar. Öğrencilerine
ana hatlarıyla edebiyat kuramına ve farklı
dillerdeki edebiyat geleneklerine ilişkin bilgi
donanımı sunan bölüm, aynı zamanda edebi
metinleri inceleme ve karşılaştırma, metinlere
ilişkin eleştirel yazılar yazabilme becerileri
de sağlıyor. Edebiyat alanında yüksek lisans
ve doktora imkânları sunmasının yanı sıra,
yayıncılık, gazetecilik, kültürel araştırmalar,
felsefe, eğitim, uluslararası ilişkiler, film, medya
ve görsel sanatlar alanlarında kariyer için temel
nitelikte bir eğitim veriyor.
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Dr. Öğretim Üyesi Özen Nergis Dolcerocca
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, yenilikçi bir bölüm. Günümüz dünyasında
öğrencilerin disiplinlerarası ve kültürlerarası alanları keşfetmelerini amaçlıyor.
Öğrencilerimiz dünyanın çeşitli ülkelerindeki dil ve edebiyat geleneklerini
öğrenirken bunların sinema çalışmaları, sanat tarihi, felsefe, siyaset bilimi, tarih ve
psikoloji gibi farklı disiplin ve alanlarla nasıl bir araya geldiğini de inceleyebiliyorlar.
Bölümümüzün öğretim üyeleri, edebiyat ve kültüre çok çeşitli periyotlar, diller ve
coğrafyalar üzerinden yaklaşıyorlar. Öğrencilerimiz İngiltere, ABD, Hong Kong,
Filipinler, Japonya ve Hollanda gibi farklı ülkelerde araştırmalar yapıyorlar.

Gubse Keskin
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü-Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
Çift Anadal 2. Sınıf Öğrencisi

Duygu Erbil

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Bölümü 2017 Mezunu
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, küresel dünya,
küresel ekonomi, küresel iklim değişikliği gibi sosyal felaketlere
yol açabilen olguların insani yönünü gösterirken insanı her
yönden eleştirmemizi sağlıyor. Bu bölümü Koç Üniversitesi’nde
okumanın en büyük avantajı, öğretim üyelerinin ilgi alanlarının
çeşitliliği ve öğrencilere sundukları destek. Erasmus Programı
kapsamında gittiğim okulda duyduğum ve Onur Programı
tezimi yazarken ilgilenmeye başladığım posthümanizm
alanında, hocalarımın desteği ve bilgisi sayesinde çalışmaya
başladım. Bu sayede Utrecht Üniversitesi’nde post-hümanizmin
öncülerinden Rosi Braidotti’nin kurucu direktörlüğünü yaptığı
bölümde Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları araştırma yüksek
lisansına kabul aldım ve okulun akademik mükemmellik bursuyla
ödüllendirildim. Kültürel evrimi yakından gözlemlemenizi
sağlayan İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü Koç
Üniversitesi’nde okumak disipliner ve interdisipliner esneklik
sayesinde kendi çemberinizden çıkıp uluslararası sahaya
ulaşmanızı hızlandırıyor.

Fikirlerin, tartışmaların, esprilerin, makale adlarının
havada uçuştuğu İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
Edebiyat Bölümü yalnızca edebiyatı değil, hayatı
farklı bir açıdan anlamak isteyenler için doğru
bir seçenek. Sadece akademik beklentileri değil,
entelektüel istekleri de karşılayan bir bölüm.
Öğrencilerinin en iyi edebiyat eğitimini almaları
için görevlerini fazlasıyla yerine getiren akademik
kadrosuyla, edebiyat klasiklerini ve daha fazlasını
ele alan dersleriyle bu bölüm, hayatıma şekil
veren en iyi seçimlerden biri. Geçen her ders, her
tartışma ve her gün kendimi biraz daha geliştirdiğimi
hissedebiliyorum. Bölüme girdiğiniz andan itibaren,
sıcakkanlı öğrencileri ve öğretmenleriyle sizi
samimi bir ortam karşılıyor. Hayatınız boyunca
hatırlayacağınız güzel anılar ve arkadaşlar, sizi bu
bölümde bekliyor.
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Medya ve Görsel
Sanatlar
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü esnek
eğitim programıyla yaratıcı, yöneticilik
becerisine sahip, değişen teknolojilere
hâkim ve değişimi yönlendirebilecek
medya profesyonelleri yetiştiriyor.
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Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, esnek
eğitim programıyla, günümüz iletişim ortamının
ihtiyaç duyduğu yaratıcı, yöneticilik becerisine
sahip, değişen teknolojilere hâkim ve değişimi
yönlendirebilecek medya profesyonelleri
yetiştiriyor. Bölümün öğrencileri, çoklu medya
içerik üretimi (fotoğrafçılık, görsel tasarım,
film, animasyon, etkileşim tasarımı), kurumsal
iletişim, medya ve kültür sektörü yönetimi,
medya, tasarım ve toplum hakkında kuramsal
çalışma ve araştırma alanlarında dengeli bir
uzmanlık edinebiliyorlar. Öğrenimleri boyunca
önemli sanatçı ve tasarımcılarla çalışma
fırsatı bularak deneyim kazanan öğrenciler,
Koç Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi
vizyonunun yansıması olan araştırma gruplarının,
laboratuvarların ve araştırma merkezlerinin
çalışmalarına dersler, ders dışı çalışmalar ve
staj yoluyla katılabiliyorlar. Bölümün öğrencileri
lisans diplomasına ek olarak, Koç Üniversitesi
bünyesindeki tüm öğrenciler de Medya ve
Görsel Sanatlar Bölümü’nün seçmeli derslerine
katılarak sertifika alabiliyorlar.

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Elif Laçin Aytaç

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü-Sosyoloji
Bölümü Çift Anadal 3. Sınıf Öğrencisi

Melik Kuru

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü-Sosyoloji Bölümü
Yandal 2015 Mezunu
Öğrenci odaklı akademik yapısı ve birçok görsel sanat disiplinini
aynı potada eritebilmesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nü
farklı kılıyor. Pratik ve teorik film dersleriyle ilgilendiğim
alanda nitelikli bir altyapı kazanırken fotoğraf, tasarım, görsel
iletişim ve medya dersleriyle diğer disiplinlerden beslenmemi
sağlayacak zengin bir akademik ortamdan faydalandım. Yandal
programıyla Sosyoloji okudum. Columbia Üniversitesi’nde
yönetmenlik ve senaryo yazarlığı üzerine yüksek lisans yaptım.
Koç Üniversitesi’nde geliştirdiğim entelektüel, pratik ve sosyal
becerilerle ortak çalışmayı gerektiren film yapımını dünyanın
sayılı akademik kurumlarından birinde icra ediyorum. Koç
Üniversitesi’nde tanıştığım, işlerine hayranlık duyduğum
arkadaşlarımla ve birlikte çalıştığım hocalarımla iletişimimi
sürdürüyorum. Medya ve Görsel Sanatlar, tüm öğrencilerin
birbirlerine ilham verebildiği, işbirliği yapabildiği, her biri
öğretme aşkıyla dolu akademisyenlerin rehberliğinde üretebildiği
ve mezuniyet sonrasında da bu etkileşimi sürdürebildiği bir yuva.

Koç Üniversitesi’nden beklentim, özgür ve üretken
bir öğrenim ortamı sunması ve kendimi keşfetmeme
imkân tanımasıydı. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü,
okulda geçirdiğim üç yıl boyunca beklentilerimi
fazlasıyla karşıladı. Burada filmden tasarıma çok
geniş bir yelpazede ders alabiliyor ve deneyim
kazanabiliyorsunuz. Böylece hem ufkunuz genişliyor
hem ilerlemek istediğiniz alanı belirlerken ayaklarınız
yere sağlam basıyor. Derslerde her zaman öğretim
üyelerimizin ilgili tavrıyla karşılaştım. Akademik olarak
bir adım daha ilerlemek istediğimde beni teşvik
edip bana yol gösterdiler. Okulun sağladığı esneklik
sayesinde şu anda çift anadal programıyla Sosyoloji
de okuyorum. İki bölümün ortak derslerinin olması, ilgi
duyduğum alanları bir araya getirebilmem için imkân
tanıyor. Dönüp baktığımda “İyi ki buradayım!” diyorum.

Dr. Öğretim Üyesi Aykut Coşkun
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi
Araştırma alanlarım arasında tasarımda sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam
için tasarım, giyilebilir teknolojiler ve nesnelerin interneti bulunuyor. Bu
kapsamda tasarımı kullanarak davranış değişikliğinin nasıl yaratılabileceğine
odaklanıyorum. “Tasarım, bireylerin daha sağlıklı veya çevreye daha duyarlı bir
hayat tarzı benimsemelerine nasıl yardımcı olabilir?” sorusuna cevap arıyorum.
Bu bağlamda, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’yle bağlantılı KUAR
bünyesinde araştırma faaliyetlerimi sürdürüyorum. Medya ve Görsel Sanatlar
Bölümü, yaratıcı endüstrilerin farklı alanlarında uzman öğretim üyelerinden
oluşuyor; disiplinlerarası araştırmaya ve öğrenmeye büyük önem veriyor. Bu
disiplinlerarası yapıya, uzmanlık alanım olan endüstri ürünleri tasarımı ve
kullanıcı odaklı tasarım konularıyla katkı sunuyorum.
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Psikoloji
Psikoloji Bölümü’nün öğretim üyeleri bilişsel,
gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürlerarası
psikoloji gibi alanlarda uzmandır.
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Bireyin hayat boyu gelişimi, topluluk içindeyken
gösterdiği farklı tutum ve davranışlar, iş yaşamında
davranışlarına etki eden unsurlar, beynin işlevleri,
kişilik, bellek, dil, algı ve algının bire bir ilişkilerinden
türetici davranışlarına kadar neleri nasıl etkilediği,
psikolojinin çalışma alanlarından bazılarıdır. Psikoloji
Bölümü’nün amacı, uluslararası standartların üzerinde
eğitim vermenin yanında teorik ve uygulamalı
araştırmalarla evrensel bilgi birikimine katkıda
bulunmaktır. Bölümün öğretim üyeleri bilişsel,
gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürlerarası psikoloji
gibi alanlarda uzmandır.
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Derya Ilıca

Psikoloji Bölümü-İşletme Bölümü Çift Anadal 2019 Mezunu

Koç Üniversitesi, ilk günden bu yana sunduğu fırsatlarla dünyayı algılama biçimimi zenginleştirdi.
Çekirdek Program sayesinde birçok farklı disiplinden ders alma ve bu alanları tanıma imkânım oldu.
Psikoloji Bölümü’nde aldığım dersler ise bildiklerimi sorgulayıp hem kendimi hem dünyayı yeniden
keşfetmemi sağladı. Bilimin sürekli devinimini ve bilinmezliğini keşfettiğim birçok ders aldım. Öğretim
üyelerinin soru sormayı teşvik eden tavrı sayesinde öğrenmenin sonsuzluğunu ve heyecanını yaşayabilme
olanağı yakaladım. Dil, İletişim ve Zihin Gelişimi Çalışmaları Laboratuvarı’nda asistanlık yaparak bilimsel
araştırmaları yakından tanıma, süreçleri anlama ve araştırmalara katılma fırsatına eriştim. Çift anadal
programı sayesinde başladığım İşletme Bölümü de teorik ve pratik bilgiyi birleştirmemi, disiplinlerarası
bir yaklaşım edinmemi sağladı. Koç Üniversitesi hem akademik hem sosyal ortamıyla verdiğim en doğru
kararlardan biri oldu.

İpek Bahar Ungan

Psikoloji Bölümü-Ekonomi Bölümü Çift Anadal 3. Sınıf Öğrencisi
Sayısız sosyal aktiviteleri, spor imkânları ve inanılmaz keyifli arkadaş çevresiyle Koç Üniversitesi kısa
sürede bir yuva haline geldi benim için. Başlangıçta hissettiğim yoğun heyecan ve kaygı, zamanla yerini
sonsuz bir güven ve neşeye bıraktı. Psikoloji Bölümü bana insanı en baştan tanıttı; insan olmanın ne demek
olduğunu, insanın hislerini, düşüncelerini ve davranışlarını daha iyi anlamamı sağladı. Çift anadal programı
sayesinde başladığım Ekonomi Bölümü’nde sayıların finansta, bankacılıkta ve şirketlerde ne anlama
geldiğini öğrenirken Psikoloji ve Ekonomi Bölümlerinin birbirleriyle bağlantılarını keşfetmek müthiş bir
deneyim oldu.

Doç. Dr. Zeynep Cemalcılar
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Psikoloji, Koç Üniversitesi’nin ilk kurulan bölümlerinden biri. 1993’den bu yana
artan bir heyecanla öğrencilerimizle beraber olmaya, öğrenmeye, tartışmaya ve
araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Günümüzde psikoloji bilimi insana ait
her alanda faydalı bilgiler üretiyor. Biz de bölümümüzde tıptan mühendisliğe,
sosyolojiden medyaya uzanan çeşitlilikte disiplinlerarası çalışmalar yapıyoruz.
Ayrıca çok çeşitli konularda üniversite dışında uygulamacılarla işbirliği de
yapıyoruz. Bölüm öğrencilerimizin yanı sıra, diğer bölümlerden eğitim almak için
çift anadal ve yandal programına dahil olan çok sayıda öğrenciyle dinamik ve
üretken bir bölümüz.
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Sosyoloji
Sosyoloji Bölümü’nün amacı,
sosyolojinin ana kavramları, teorik
çerçeveleri ve araştırma yöntemleri
konularında öğrencilere sağlam bir temel
kazandırmaktır.
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Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine toplumsal süreçleri
eleştirel bir çerçeveden analiz etmek ve toplumsal sorunlara
çözüm bulabilmek için gerekli beceriler ile bilgi donanımı
kazandırmayı hedefliyor. Bölümün amacı, sosyolojinin
ana kavramları, teorik çerçeveleri ve araştırma yöntemleri
konularında öğrencilere sağlam bir temel kazandırmaktır.
Bu eğitim, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarından
yararlanılarak hazırlanan küreselleşme, nüfus dinamikleri,
medya ve iletişimin ekonomi politiği, aile sosyolojisi,
eğitim sosyolojisi, ırk/etnik yapı, kentsel sorunlar ve sosyal
dışlanma, gelişme sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve göç
sosyolojisi gibi derslerle destekleniyor. Sosyoloji Bölümü
öğrencileri, yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans programlarına
devam etmek ve çalışma hayatına atılmak için donanımlı
bir şekilde mezun oluyorlar. Mezunlar, piyasa araştırma ve
geliştirme firmalarında, danışmanlık şirketlerinde, reklamcılık
ve insan kaynakları sektöründe, medyada ulusal veya
uluslararası sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı olarak
çalışmayı tercih ediyorlar.
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Doç. Dr. Murat Ergin
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Sosyoloji Bölümü, hem lisans eğitimi hem de araştırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen
bölümlerinden biri. Lisans eğitimimiz, öğrencilerimize geniş tabanlı bir sosyoloji eğitimi
verirken disiplinlerarası düşünceyi destekleyerek farklı alanlarla iletişimde bulunmalarını
sağlıyor. Sosyolojik hayal gücüne, yani kendi deneyimlerini toplumsal olgu ve dönüşümler
içinde değerlendirme yetisine sahip olmayı öğrenen öğrenciler, bilimsel merak, eleştirel
düşünce, toplumsal farklılık ve eşitsizlikleri anlama, metin ve veri analiz etme gibi
becerilerle donanıyorlar. Bu eğitimin temelinde göçten eğitime, kültürden suça, toplumsal
cinsiyetten kırsal gelişime ve refah devletinden Avrupa Birliği’ne kadar uzayan çok
geniş bir araştırma yelpazesine hakim öğretim üyeleri bulunuyor. Öğrencilerin, öğretim
üyeleri tarafından yürütülen araştırma projelerine katılarak ders kapsamında öğrendikleri
sosyolojik yöntem ve kurmaları pekiştirmesi bölümün önceliklerinden biri.

Seçil Kınay

Sosyoloji Bölümü 2004 Mezunu
Vehbi Koç Vakfı’nın eğitim, kültür, sağlık projelerini yönetiyorum. Vehbi Koç Vakfı olarak toplumun
daha hızlı gelişmesine destek olmak ve Türkiye’ye fayda sağlamak amacıyla, “en iyi”ye örnek olan,
sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modeller geliştirmek için çalışıyoruz. Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji
Bölümü’nde eğitim almak geldiğim noktaya beni taşıyan, kendimi keşfetmemi sağlayan, pozitif bir
deneyimdi. Sosyoloji gibi toplumları ve bireyleri anlamayı hedefleyen bir bilim dalında disiplinlerarası
yaklaşımdan oldukça faydalanıyorsunuz. Akademik kadromuzun farklı alanlarda ve uygulamaya
yönelik sektörlerle iç içe çalışmalar yürütmesi, hem eğitim kalitesini hem de mezuniyet sonrasında
seçebileceğiniz alanların zenginliğini görmenize katkı sağlıyor. Koç Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri
de eğitimi tamamlayıcı unsurlar. Öğrencilik yıllarımda Sanat Kulübü’nün kuruluşunda ve faaliyetlerinde
aldığım görevler, beni hayata hazırlayan önemli deneyimler oldu.

Beliz Yeğencik

Sosyoloji Bölümü-Psikoloji Bölümü Çift Anadal 2. Sınıf Öğrencisi

Sosyoloji Bölümü, öğrencilerinin içinde yaşadığı dünyayı daha net görmelerini sağlıyor, onlara
kritik düşünme ve analiz etme becerileri kazandırıyor. Koç Üniversitesi bu bölümü, donanımlı
ve ulaşılabilir öğretim kadrosuyla, yandal ve çift anadal programlarıyla, farklı alanlarda bilgi
edinebileceğiniz çekirdek dersleriyle zenginleştiriyor. Koç Üniversitesi’ne adım attığım ilk andan
itibaren edindiğim her deneyim ve tanıştığım her insan, “Ben kimim, ne olmak istiyorum, nasıl
başaracağım?” sorusuna cevap aradığım, keyifli, öğretici ve dopdolu yolculuğumun bir parçası oldu.
Şimdi iyi ki bu serüveni Koç Üniversitesi’nde başlatmışım, diyorum.
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Tarih
Tarih Bölümü’nde Bizans, Osmanlı,
modern Türkiye, Rusya, Orta Doğu ve
Avrupa tarihinin yanı sıra, Yunanca,
Latince, Osmanlıca ve Balkan tarihi
dersleri de veriliyor.
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Tarih Bölümü, öğrencilere hem Türkiye hem de dünya
hakkında geniş bir tarih bilgisi ve perspektifi kazandırıyor.
Tarih Bölümü’nde Bizans, Osmanlı, modern Türkiye, Rusya,
Orta Doğu ve Avrupa tarihinin yanı sıra, Yunanca, Latince,
Osmanlıca ve Balkan tarihi dersleri de veriliyor. Osmanlı
paleografyasını öğrenmek isteyen öğrencilere Ayvalık’taki
Harvard Üniversitesi-Koç Üniversitesi Osmanlıca Yaz Okulu’na
katılma imkânı sunuluyor. Öğrenciler Akdeniz, Avrupa ve
Orta Doğu arkeolojisi, sanat ve mimarlık tarihi alanlarında
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden ders alabiliyorlar.
Ayrıca ideolojilerin tarihi, toplumsal cinsiyet, kültür ve politika
gibi konularla ilgili dersler de seçmeli olarak sunuluyor.
Birçok ders Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sosyoloji, Ekonomi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümleriyle ortak verildiği için Tarih
Bölümü öğrencilerinin çift anadal veya yandal yapma imkânı
kolaylaşıyor. Tarih Bölümü öğrencileri, Beyoğlu’nda bulunan
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin
(ANAMED) zengin kütüphanesinden yararlanabiliyor,
konferans ve seminerlerine katılabiliyor ve yurtdışından gelen
araştırmacıların uzmanlıklarından faydalanabiliyorlar.
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Doç. Dr. Alexis Rappas
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi
Araştırmalarım iki konuya odaklanıyor. Bunlardan ilki, Birleşik Krallık,
Fransa ve İtalya’nın Kıbrıs, Suriye ve Rodos’taki sömürge politikalarının
karşılaştırılması. Güncel çalışma konularımdan ikincisi ise bu ülkelerin
sömürgelerindeki mülk yönetimi. Özellikle Avrupa ülkelerinin Osmanlı
mülkiyet hukuku yorumları ve bu hukukun kolonyal yönetimler üzerinde
etkisini araştırıyorum. Derslerimde tarihi canlı bir bilim olarak sunmayı
amaçlıyorum. Nihai cevapları sağlamayan ancak eleştirel yoruma davet
eden, bizi bugün kadar etkileyen güçleri keşfeden, edebiyat ve filmler de
dahil medya aracılığıyla yaklaşılabilen bir bilim, tarih. Derslerimi, gelecekteki
meslektaşlarımla buluşma noktası olarak görüyorum. Öğrencileri çeşitli
yaklaşımlarla tanıştırmak ve akademisyen kimlikler geliştirmelerine yardımcı
olmak, benim için çok önemli.

Can Aygün

Tarih Bölümü-Sosyoloji Bölümü Çift Anadal
2. Sınıf Öğrencisi

Kerem Tınaz

Tarih Bölümü 2010 Mezunu
Koç Üniversitesi, öğrenciliğim süresince sayısız sosyal
olanaklarıyla bana yeni deneyimler kazandırırken
donanımımı güçlendirdi. Öğretim üyelerinin hiç
kapanmayan kapıları ve sunulan eğitim olanakları,
ufkumu bir adım ileriye taşıdı. Eşsiz doğası ve kampüs
alanında çok güzel bir beş yıl yaşadım. Oxford
Üniversitesi’nde modern Orta Doğu çalışmaları
yüksek lisans programını tamamladım. Şimdi yine
aynı okulda geç Osmanlı dönemi üzerine doktora
çalışmalarımı sürdürüyorum. Geriye dönüp baktığımda
Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim beş yılın her
dakikasını, bugün olduğu gibi daima zevk ve minnetle
anımsayacağım.

Büyük bir hevesle girdiğim Tarih Bölümü’nde yepyeni
bakış açılarıyla karşılaşmam sonucunda sosyal bilimlere
ilgim katlanarak arttı ve bu ilgimi çift anadal programıyla
Sosyoloji Bölümü’nde okuyarak taçlandırma imkânı
buldum. Bunun gelecekte akademik yaşantım açısından
eşsiz bir fırsat yarattığını söyleyebilirim. Koç Üniversitesi,
öğrencilerin kendini keşfetmeleri ve ifade edebilmeleri
konusunda önemli bir basamak. Üniversitede sosyal
anlamda rahat ve özgür bir ortamın olması, öğrencilerin
çok yönlü, duygudaşlık duygusu gelişmiş ve donanımlı
mezunlar olmalarına büyük katkı sağlıyor.
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Laboratuvarlar
Arkeoloji Laboratuvarı
Arkeoloji Laboratuvarı’nda Koç
Üniversitesi’nin projeleri Tell Atchana/
Alalakh, Barcın Höyük ve Küçükyalı
kazılarında ortaya çıkarılan eserler, çeşitli
bilimsel yöntemler kullanılarak inceleniyor.
Araştırmalarla birlikte arkeolojik çizim,
fotoğraflama, coğrafi bilgi sistemleri ve
restorasyon gibi yöntemleri odağına alan
çalıştaylarla öğrencilere eğitim veriliyor.
Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden
tüm araştırmacılara açık olan Arkeoloji
Laboratuvarı’nda çeşitli arkeolojik eserlerden
oluşan bir referans koleksiyonu da bulunuyor.
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Çocuk ve Aile Çalışmaları
Laboratuvarı
Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda
yurtiçi ve yurtdışı araştırma fonlarıyla
desteklenen çok sayıda proje yürütülüyor.
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin
çalışmalarıyla beslenen laboratuvarda
çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal
gelişimlerinin yanı sıra, bu gelişimde mizaç
ve çevre etkilerine, özellikle ebeveynçocuk etkileşiminin gelişimdeki rolüne dair
çalışmalar, deneysel, gözlemsel ve diğer
yöntemlerle gerçekleştiriliyor.

Zamanlama ve Karar Verme
Laboratuvarı
Zamanlama ve Karar Verme Laboratuvarı’nda
bilişsel psikoloji alanında insanlarla
gerçekleştirilen zamanlama ve risk alma, karar
verme davranışı ve bellek odaklı çalışmalara
ek olarak bilişsel testlerin mobil cihazlara
uyarlanabilir şekilde oyunlaştırılması gibi
seçilen araştırma alanıyla yakından ilişkili
çalışmalar yürütülüyor.
Hayvan Araştırma Laboratuvarı
(KUARF)
Büyük bir yatırımla kurulan Hayvan
Araştırma Laboratuvarı, 2013’ten itibaren
bilimsel çalışmalara aktif olarak ev sahipliği
yapmaya ve üniversite dışı hizmet satışına da
(laboratuvar hayvanı satışı, bakımı, teknik ve
bilimsel hizmetler) başladı. Halihazırda bu
birim İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin
Psikoloji Bölümü, Fen Fakültesi’nin
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Tıp
Fakültesi’nin yürüttüğü çalışmalara destek
veriyor. Laboratuvar, Koç Üniversitesi’nde
deneysel psikoloji, psikofarmakoloji,
davranışsal nörobilim, genetik fare modelleri
ve klinik öncesi hayvan araştırmaları alanında
yapılan deneysel çalışmalara altyapı sağlıyor.
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Uygulamalı Bellek Araştırmaları
Laboratuvarı (KUBA)
Laboratuvardaki temel amaç, deneyimlenmiş olayların
hafızasını ve hafıza sisteminin duygu, dil, yaş ve
kişilik gibi diğer birçok faktörle ilişkisini incelemektir.
Araştırmanın hem entelektüel olarak tatmin edici hem de
eğlenceli olduğu bir ortam yaratmaya çalışılıyor.
Sosyal Etkileşim ve Medya Laboratuvarı
(SiMLab)
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile Psikoloji
Bölümü işbirliğiyle kurulan Sosyal Etkileşim ve Medya
Laboratuvarı, çevrim içi arayüzlerle sosyalleşme
ve ilişki kurma, sosyal medya kullanımı üzerinde
sosyalpsikolojik çalışmalar, teknoloji kullanımında
mahremiyet gibi alanlarda araştırmalar yapmayı
hedefliyor.
Dil, İletişim ve Zihin Gelişimi Çalışmaları
Laboratuvarı
Dil, İletişim ve Zihin Gelişimi Çalışmaları
Laboratuvarı, Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarı
ile Dil ve Bilişsel Süreçler Laboratuvarı’nı kapsıyor.
Kampüsteki laboratuvar alanında çocuk ve ailelerin
ziyaretine uygun şekilde düzenlenen etkileşim gözlem
odası, göz izleme düzeneği ve çeşitli deneylerin
yapılabileceği test odaları bulunuyor. Dil ile dikkat,
mekânsal algı, işleyen bellek, jestler gibi bilişsel
gelişim alanlarının ilişkisinin incelenmesinin yanı sıra,
gelişimde çevresel etkenlerle (çift dillilik, jestler,
akranlarla etkileşim) ilgili konularda çocuklar ve
yetişkinlerle çalışmalar yürütülüyor. Laboratuvarda
çocukların robotlardan yeni bilimsel bilgi öğrenme
potansiyeli, öğretmenlerin eğitim ortamlarında
robot kullanımıyla ilgili tutumları, işaret dili öğrenen
çocukların okuma edinimine teknolojik destek gibi yan
araştırmalar da yapılıyor.
Liderlik Laboratuvarı
Liderlik Laboratuvarı’nda liderliğin (karar verme,
iletişim, lider belirlenmesi ve belirmesi gibi) farklı
süreçlerine yönelik araştırma projeleri yürütülüyor.
Tasarım Laboratuvarı
Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler
Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR) bünyesinde

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ

faaliyet gösteren Tasarım Laboratuvarı geleceğin
medya, ürün ve mekânlarını geliştirmek hedefiyle
kuruldu. Laboratuvarda yapılan çalışmalar, Koç
Üniversitesi’nin Mühendislik ve Psikoloji gibi
bölümleriyle işbirliği içinde, disiplinlerarası eksende
gerçekleştiriliyor. Tasarım inovasyonu ve interaktif
veri görselleştirme üzerine çalışan iki araştırma grubu
barındıran Tasarım Laboratuvarı’nda jestlere dayalı
insan-bilgisayar arayüzleri, dokunsal his veren kontrol
cihazları, çift taraflı ekranlarda etkileşim, coğrafi
sistemler ve engelli ortamlar için veri görselleştirme
çalışmaları sürdürülüyor.
Sanatsal Araştırmalar Atölyesi (KUARC)
Sanatsal Araştırmalar Atölyesi, Koç Üniversitesi
Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü ile Tasarım,
Teknoloji ve Toplum Programı tarafından yürütülüyor.
Sanat, toplum ve inovasyonu harmanlayan
disiplinlerarası çalışmalar, atölyenin sanatsal
araştırma alanlarında yer alıyor. Atölye bünyesinde
yapılan çalışmaların bir kısmı Koç Üniversitesi Dil
ve İletişim Gelişimi Çalışmaları Grubu, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi bölümleriyle ortak sürdürülüyor.
Bağımsız Etki Değerlendirme Laboratuvarı
Bağımsız Etki Değerlendirme Laboratuvarı’nda en
gelişmiş metodolojiyi kullanarak özellikle gelişmekte
olan ülkelerde kanıta dayalı müdahaleler ve politikaları
teşvik etmek için uzun vadeli bir araştırma gündemi
oluşturulmaya çalışılıyor.
Karma Gerçeklik Laboratuvarı
Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin
interneti, biyosensor, hareket yakalama teçhizat ve
yazılımlarıyla donatılan Karma Gerçeklik Laboratuvarı
(Karma Lab), ihtiyaç duyulan anlamlı deneyimleri,
konunun uzmanlarını bir araya getirerek geliştiriyor.
Kuş Laboratuvarı
Kuş Laboratuvarı’nda hayvanların sosyal biliş
ve davranışlarının evrimi ile gelişimi inceleniyor.
Laboratuvardaki odak noktası, iletişimin sosyal
davranışta arabuluculuktaki rolü ve hayvan iletişim
sistemlerini şekillendirmede evrim ve gelişme
etkileşimidir. Ayrıca işbirliğinin altında yatan bilişsel
süreçler üzerine çalışmalar yürütülüyor.
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PROF. DR. A. LEVENT DEMİREL
FEN FAKÜLTESİ DEKANI

Temel bilimler ve teknolojideki gelişmeler, bazen küçük
adımlar bazen daha büyük sıçramalarla ilerleyen bir süreklilik
gösterir. Temel bilimsel araştırma ve analitik bakış açısına
sahip olmadan mevcut ve yeni teknolojileri geliştirmek için
sıçrama mümkün değildir. Koç Üniversitesi Fen Fakültesi
öğrencilerimizin lisans eğitimleri süresince edindikleri temel
bilgi ve analitik bakış açısı, sadece araştırma ve geliştirme
odaklı işlerde değil, neredeyse her sektörde sıçrama
yapmalarını kolaylaştırıyor, başarının önünü açıyor.
Temel bilgilerin yanında disiplinlerarası bakış açısıyla
donanmış, yaşam boyu öğrenmeye ve büyümeye açık, en
yüksek etik ve profesyonel standartlara sahip öğrenciler
yetiştiriyoruz. Bizim için başarı kriteri, fakültemizde
geçirdikleri sürede öğrencilerimize değer katmak ve
hem iş dünyasında hem de akademide aranan mezunlar
yetiştirmektir. Bunun için esnek bir müfredat sunmanın yanı
sıra, öğrencilerimizi 1. sınıftan itibaren önemli temel bilimsel
sorulara yanıt bulan, temel bilim ve uygulamayı birleştiren,
disiplinlerarası araştırma projelerimize dahil ediyoruz.
Öğretim üyelerimizin tümü uluslararası düzeyde etkili
araştırmalar yapıyor, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini
derslerde ve projelerine dahil ettikleri öğrencilere
danışmanlık yaparak aktarıyorlar. Temel bilimlere meraklı
öğrencileri, mükemmel öğretim üyelerimizle ve iyi
altyapımızla buluşturup başarılarından gurur duyduğumuz
mezunlar olarak ailemize katmak için aramıza davet ediyoruz.
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Fen Fakültesİ
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi’nin misyonu, geleceği fen
bilimlerinin sağlam temelleri üzerine kurgulayabilen liderler
yetiştirmek ve dünya çapında etki yaratan öncü araştırmalar
yapmaktır. Fen Fakültesi, en yüksek etik ve profesyonel
standartlara sahip, yaşam boyu öğrenmeye ve büyümeye
açık, temel bilgilerin yanı sıra, disiplinlerarası bakış açısıyla
donanmış öğrenciler yetiştiriyor.
Fen Fakültesi Bölümleri

• Fizik
• Kimya
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik

science.ku.edu.tr
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Fizik
Fizik Bölümü öğrencilerinin her biri,
son sınıfta alacakları araştırma
projeleri sırasında bir öğretim üyesinin
gözetiminde araştırma yaparak bilgi ve
becerilerini artırıyor.

science.ku.edu.tr
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Fizik Bölümü’nde kuramsal fizik alanında çalışılan araştırma
konuları arasında temel kuantum fiziği ile kütle çekimi, matematiksel
fizik, kuantum optiği, istatistiksel mekanik, yoğun madde
fiziği ve hesaplamalı elektromanyetik öne çıkıyor. Deneysel
araştırmalar, yeni katı hal lazerlerin geliştirilmesi, mikro ve
nano fotoniğin optik haberleşme, biyoloji ve polimer biliminde
uygulamaları Koç Üniversitesi’nin modern aygıtlarla donatılmış
ileri araştırma laboratuvarlarında yürütülüyor. Gerek deneysel
gerek kuramsal araştırmalar için en üst düzeyde gelişmiş
bilgisayar sistemleri kullanılıyor. Öğrencilerin her biri, son sınıfta
alacakları araştırma projeleri sırasında bir öğretim üyesinin
gözetiminde araştırma yaparak bilgi ve becerilerini artırıyor.
Yandal programıyla öğrencilerin ilgi alanlarını genişletmelerine
olanak tanınıyor. Mezunlara Koç Üniversitesi’nin Fizik, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik
veya Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği Yüksek Lisans
Programları’na devam etme imkânı sunuluyor. Akademik kariyer
yapmak isteyen öğrenciler, dünyanın en iyi üniversitelerindeki
doktora programlarına kolaylıkla kabul ediliyorlar.
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Doç. Dr. Kaan Güven
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi
Bilimin öncüsü merak duygusudur. Doğduğumuzda güçlü bir içgüdü olan merak,
yeşermek için bazı koşullara ihtiyaç duyar. Koç Üniversitesi, öğrencilerin merakına
göre dersler alabildikleri, uluslararası düzeyde birçok bilgi veri tabanına sınırsız
erişebildikleri, ileri düzey araştırma laboratuvarları ve teknolojik araçlarla
desteklendikleri, akademik özgürlüğü benimsemiş nadide bir ortam. Evrenin ve
insanın bilinmeyenlerini keşfetmek isteyenlere en iyi ekipmanı ve koşulları sağlayan
bir kamp yeri gibi. Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesiyle, öğrencisiyle
meraklanmayı ve meraklandırmayı seven bir ekibiz. İçinde bulunduğumuz evrenin
nano ölçekten astronomik ölçeğe uzanan doğasındaki olgulara bakıp “Nasıl?” ve
“Neden?” sorularına yanıt aramak, gündelik işimiz. Bu yanıtların günün birinde bilgi
dağarcığımıza ve kullandığımız teknolojiye katılacağı düşüncesi bizi heyecanlandırıyor.
Beraber ilerleyeceğimiz, gelecekte de öğrencilerimizin devam ettireceğine inandığımız
bu sonsuz yolculuğa katılmanızı çok isteriz.

Alara Zindancıoğlu

Fizik Bölümü-Felsefe Bölümü Çift Anadal
2019 Mezunu

Semih Tuna

Fizik Bölümü-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü Çift Anadal 3. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi’ni tercih etmemde birkaç faktör
etkili oldu. Bunlardan en önemlisi lisans eğitimim
boyunca hocalarımla kuracağım bire bir iletişimi çok
önemsememdi. Ülkemiz şartlarında temel bilimlerde
kariyer yapmak isteyen her öğrenci en az bir bölümü
ABD’nin veya Avrupa’nın belli başlı saygın eğitim
kurumlarında sürdürmeyi düşünmek zorunda. Bu
kurumlarda eğitim almak ve kaliteli araştırma projelerinin
bir parçası olmak ise lisans döneminde rutin ders
programına ek olarak araştırma tecrübesi edinmiş olmak
ve kabiliyetlerinizi sizi kabul edecek kişilere kanıtlamakla
mümkün. Koç Üniversitesi’nin MIT, Princeton,
Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde kariyer
yapmış seçkin akademik kadrosu öğrencilerine başka
üniversitelerde zor bulunabilecek bir imkân sağlıyor.

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü öğrencilere temel fizik
eğitiminden çok daha fazlasını sunuyor. Uygulamalı
dersler ve araştırma olanakları sayesinde alanında yetkin
öğrenciler yetiştiriyor. Burada okumanın asıl değeri ise
uluslararası tanınan öğretim kadrosuyla lisans eğitimi
sırasında birlikte çalışabilmek, onların araştırmalarına
dahil olabilmek. Koç Üniversitesi’nin sunduğu diğer
imkânlarla birlikte buradan çok nitelikli bir eğitim ve
tecrübeyle mezun oluyoruz. Bir yandan çift anadal
programıyla Felsefe Bölümü’nde de okurken, her
sene fizik alanında farklı araştırma projelerine katılma,
matematik derslerinde asistan olarak çalışma ve farklı
birimlerde Work-Study yapma şansı yakaladım. Bu
nedenle Koç Üniversitesi’nde eğitim almak ve yaşamak
benim için çok değerli.
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Kimya
Kimya Bölümü öğrencileri, son
sınıfta aldıkları seçmeli alan
dersleri ve yürüttükleri bitirme
projeleriyle kimyanın en az bir alt
dalında deneyim kazanıyorlar.

science.ku.edu.tr
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Kimya Bölümü’nde öğrencilere, mezun olduklarında farklı uygulama
alanlarında önemli katkılar sağlayabilecek teorik ve pratik kimya eğitimi
veriliyor. Öğrenciler, aldıkları zorunlu dersler ve laboratuvarlarla temel
kimya altyapılarını oluştururken 1. sınıftan itibaren katı hal kimyası, polimer
kimyası, yüzey kimyası, hesaplamalı kimya, anorganik kimya, elektrokimya,
spektroskopi, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki araştırma
projelerinde görev alarak pratik deneyimlerini artırıyorlar. Son sınıfta
aldıkları seçmeli alan dersleri ve yürüttükleri bitirme projeleriyle kimyanın
en az bir alt dalında deneyim kazanıyorlar. En yeni analiz tekniklerini içeren
araştırma laboratuvarları ve modern donanımlı bilgisayar laboratuvarlarında
öğretim üyelerinin danışmanlığında çalışarak en az iki yıllık pratik tecrübeyle
mezun oluyorlar. Öğrencilerin bu çalışmaları sonucunda uluslararası
bilimsel dergilerde makaleleri yayımlanıyor. Kimya Bölümü’nün en büyük
özelliklerinden biri, öğretim üyelerinin yurtdışındaki saygın kuruluşlarla ortak
çalışmaları ve bağlantılarıdır. Bölüm, yurtiçi ve yurtdışındaki endüstriyel
kuruluşlarla da ortak proje ve çalışmalar yürütüyor. Kimya Bölümü
mezunlarının büyük kısmı tam burslu olarak ABD ve Avrupa’daki lider
üniversitelerin yüksek lisans ile doktora programlarına kabul edilirlerken
diğerleri ilaç, plastik ve çevre başta olmak üzere değişik endüstriyel
sektörlerin araştırma geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarından; üretim,
satış ve pazarlama bölümlerinden iş teklifleri alıyorlar.
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Sezen Gürlek

Kimya Bölümü-İşletme Bölümü Çift Anadal 2018 Mezunu
Kimyaya olan ilgim lise yıllarında sürdürülebilir temiz enerjiye duyduğum merakla başladı. Üniversite
ve bölüm tercih etmem gerektiğinde hem alanda akademik anlamda beni besleyecek bir bölüm
hem de iyi imkânlara sahip olan bir okul seçmek istedim. Temel bilim okumak istiyordum çünkü
bir konuyu sıfırdan ele almak onu derinlemesine araştırmak ve keşfetmek ilgimi çekiyordu. Koç
Üniversitesi’ne başladıktan sonra Work-Study kapsamında Koç Üniversitesi-Tüpraş Enerji Merkezi’nde
(KUTEM) ve analiz çalışmalarında yer alma fırsatım oldu. Yüzey kimyası alanında çalışmalarda yer
aldım. Laboratuvar çalışmalarım devam ederken çevresel enerji yönetimine ilgim artınca çift anadal
programıyla İşletme Bölümü’nde okumaya başladım. Son sene değişim programıyla bir dönem Hong
Kong’da okudum. Burada aldığım çevresel ekonomi dersleriyle disiplinlerarası çalışmanın kendim
için ne kadar uygun olduğunu gördüm. Koç Üniversitesi’nin sunduğu fırsatlar ve üniversitede aldığım
eğitim, mezun olduğumda istediğim enerji firmasında kariyer yolculuğuma başlamamı sağladı.

Berkan Bozkurt

Kimya Bölümü-Psikoloji Bölümü Çift Anadal 4. Sınıf Öğrencisi
Fasulye çimlendirmeyle başlayan keşfetme tutkum beni lise yıllarımda mikroskop altında paramesyum
gözleyen fizik olimpiyat öğrencisi yaptı. Hem akademik hem de sosyal imkânları açısından Koç
Üniversitesi’ni tercih ettim. Bölümüme başladığımda Work-Study ile Anorganik Kimya Araştırma
Laboratuvarı’nda çalışma fırsatı buldum. Bu süreçte çeşitli laboratuvar becerilerine ve endüstriyel
alandaki kimya uygulamalarının işleyişine şahit oldum. Öğrencilik hayatımdaki en büyük gurur kaynağım
olan Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji Araştırma Laboratuvarı (KölemenLab) kuruluşunda rol aldım.
Şu an KölemenLab’da fotodinamik kanser tedavisi yöntemleri ve Boron Neutron Capture Therapy
üzerine çalışmalarımı sürdürüyorum. Mezuniyet sonrasında çift anadal programıyla okuduğum Psikoloji
Bölümü’nü bölümümle birleştirip uzmanlığımı psikofarmakoloji üzerine sürdürmek istiyorum.

Prof. Dr. İskender Yılgör
Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Tüm bilimsel alanlar arasında kimya, “merkezi bilim” olarak tanımlanır. Bunun nedeni,
hemen her alanda kimyayla ilgili bilgi ve teknolojilere gereksinim duyulmasıdır. Örneğin
uzay araçlarını, uçakları veya otomobilleri daha hafif yapmak için gerekli polimerik
kompozitler kimyacılar tarafından geliştirilir. Yeni tasarlanan ilaçlar, organik kimyacılar
tarafından sentezlenir. Yenilenebilir enerji alanında (güneş panellerinin tasarımı ve
yapımı, hidrojen depolama, biyoyakıt üretimi vs.) kimya biliminin çok önemli katkıları
vardır. Nanoteknoloji, kimyanın bir koludur. Koç Üniversitesi’nde verdiğimiz eğitimöğretim tüm bu alanları içerecek teorik bilgiler ve deneysel laboratuvar çalışmaları
kapsamında planlandı. Lisans öğrencilerimiz, araştırma laboratuvarlarında öğretim
üyelerimizin ileri düzeyde araştırmalarına katılabiliyor. Bölümümüzden mezun olan
öğrencilerin büyük çoğunluğu, yurtiçi veya yurtdışındaki en iyi üniversitelerde yüksek
lisans ve doktora çalışmaları yapıyor; daha sonra akademik veya endüstriyel araştırma
laboratuvarlarında çalışıyor.
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Matematik
Matematik Bölümü öğretim
üyelerinin tümü, çalıştıkları
alanlarda Türkiye’deki en başarılı
bilim insanları arasında yer alıyor.

science.ku.edu.tr
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Matematik Bölümü öğretim üyelerinin tümü,
çalıştıkları alanlarda (kombinatorik, sayılar teorisi,
cebirsel geometri, kısmi diferansiyel denklemler,
dinamik sistemler, fonksiyonel analiz, diferansiyel
geometri, geometrik topoloji, olasılık teorisi,
stokastik süreçler, nümerik analiz, matematiksel fizik,
kontrol teorisi) Türkiye’deki en başarılı bilim insanları
arasında yer alıyor. Matematik Bölümü’ne her yıl
10 lisans öğrencisi tam burslu olarak kabul ediliyor.
Bölümün mezunlarının yarıya yakını tam burslu olarak
ABD’nin ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinde, gerek
matematik gerekse ekonomi, bilgisayar bilimleri,
endüstri mühendisliği gibi birçok alanda yüksek
lisans ve doktora programlarına kabul ediliyor.
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Prof. Dr. Mine Çağlar
Matematik Bölümü Öğretim Üyesi
Günümüzde matematik mezunları, her iş alanında aranır bir nitelik taşımalarının
yanında akademik kariyere kolaylıkla yönelebiliyorlar. Özellikle uygulamalı bilimlerdeki
problemlerin çözümünde matematik anahtar rolü oynuyor. Benim araştırma konum da
uygulamalı matematik kapsamındaki olasılık kuramına odaklanıyor. Şu sıra araştırdığımız
üç değişik dağılım yasası ve ilgili denklemler finansa ve fiziksel akışlara uygulanabilir.
Rastgele yer değiştiren bir parçacığın hareketini ya da finansal bir verinin zaman içindeki
değişimini inceliyoruz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerle yürüttüğümüz çalışmalarda,
uluslararası matematikçilerle işbirliği halindeyiz.

Burcu Yıldız

Matematik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi
Matematik okumaya karar verdikten sonra “Hangi okul?” sorusuna Koç Üniversitesi yanıtını
verdiğim için çok mutluyum. Matematiğin ne olduğunu keşfetmeye çalışırken ihtiyaç duyduğum
yol göstericiliğin başarılı öğretim üyelerimiz tarafından güler yüzle verildiği, aynı zamanda yolumu
bulmak için gerekli esnekliğin de tanındığı bir yer bölümümüz. Ayrıca Work-Study kapsamında
öğrenmenin bir başka halkası olan öğretmeye daha 2. sınıftayken geçebilecek kadar fırsatlarla
dolu bir yer üniversitemiz. Henüz değerlendiremediğim ama önümüzdeki yıllarda değerlendirmeyi
istediğim diğer pek çok fırsatıyla Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nden gururla mezun
olacağıma eminim.

Celal Umut Yaran

Matematik Bölümü-Fizik Bölümü Çift Anadal 2018 Mezunu

Matematikçi olmak, ortaokuldan beri hayalimdi ve üniversiteye giriş sınavı açıklandıktan sonra Koç
Üniversitesi Matematik Bölümü’nü tercih edeceğimi söylediğimde çevremden birçok kişi kararıma
karşı çıkmıştı. Burada geçirdiğim altı yıla dönüp baktığımda ne kadar doğru bir karar verdiğimi
anlıyorum. Öncelikle matematiğe gönül vermiş kıymetli akademisyenlerden ders aldım ve onlarla
yüz yüze birçok konuyu tartışma hatta birebir çalışma imkânı yakaladım. Seçmeli dersler sayesinde
matematiğin farklı branşlarıyla tanıştım ve çalışmak istediğim alanın ne olduğunu anladım. Doktora
eğitimimi başarıyla tamamlayıp iyi bir matematikçi olduğumda Koç Üniversitesi’nin bana kattıklarını
her zaman minnetle anacağım.
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Moleküler Biyoloji
ve Genetik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü’nün disiplinlerarası araştırma
ve uygulama odaklı olması, mezunları
için sanayide çok kapsamlı istihdam
olanakları yaratıyor.

science.ku.edu.tr
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Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar ve
yeni buluşlar, İnsan Genomu Projesi’nin tamamlanması
ve hızlı gelişen enformatik teknolojileri biyoloji eğitimini
etkiliyor, yeni paradigmalar ve ihtiyaçlar ortaya çıkarıyor.
Günümüzde kusurlu genlerin hastalıklarda nasıl rol oynadığı
konusunda edinilen bilgilere dayanarak yeni nesil tedavi
yöntemleri geliştiriliyor ve ilaç tasarımında da bir devrim
gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda araştırmacılar, geleneksel
deneme yanılma yöntemi yerine gen dizilimi ve protein
yapısının işlevlerini esas alan yeni ilaç sınıfları oluşturuyorlar.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, bu ve benzeri “yeni
biyoloji” ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu. Bölümün
eğitim programı molekül, hücre ve organizmalar arasındaki
karmaşık etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda oluşan
yapıların özelliklerini tanımlamayı amaçlayan dersleri
kapsıyor. Bölümün disiplinlerarası araştırma ve uygulama
odaklı olması, mezunlar için sanayide çok kapsamlı istihdam
olanakları yaratıyor. Gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım
mezunların çalışacakları sektörlerin başında geliyor.
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Dr. Öğretim Üyesi Elif Nur Fırat Karalar
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi
Biyolojik bilimlerin uygulama alanları her geçen gün genişliyor. Özellikle temel
tıbbın giderek moleküler biyoloji alanına kaymasıyla bunu gözlemleyebiliyoruz.
Artık hastalıkların teşhis ve tedavisinde yeni yöntemler geliştirilmesi moleküler
biyologların bulgularına dayanılarak yapılıyor. Moleküler biyoloji araştırmaları
sayesinde insan hücresinin nasıl işlediğini en küçük detayına kadar öğrenebiliyoruz.
Koç Üniversitesi’ndeki araştırma grubumla insanlarda kanser, sinir sistemi gelişimi ve
zekâ geriliği, infertilite gibi gelişimsel aksaklıkların moleküler ve hücresel temellerini
disiplinlerarası bir yaklaşım kullanarak araştırıyoruz. Bölümümüzden mezun olanlar
akademik kurumlar, endüstri, ilaç sanayisi ve sağlık sektörü alanlarında başarılı bir
şekilde kariyerlerini sürdürebiliyorlar.

Uğur Meriç Dikbaş

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü-Ekonomi Bölümü Çift Anadal-İşletme Bölümü
Yandal 2016 Mezunu
Yaşam, gözle, hatta mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçük yapıların birbirleriyle etkileşimi
sonucu ortaya çıkar. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ise yaşamın kökenini oluşturan moleküler
mekanizmaları ele alan temel bir bilimdir. Bu bilimi öğrenmek, günlük hayatta şahit olduğumuz biyolojik
olayların neden ve nasıl gerçekleştiğini, en küçük seviyelerde akılda canlandırabilmenin keyfini veriyor.
Sadece bilgi anlamında değil, kariyer açısından da tatmin edici olan bu bilim, birçok iş olanağının ve
akademik başarının kapısını aralıyor. Koç Üniversitesi, gelişmiş ülkelerde öğrenim görmüş öğretim
üyelerine ve zengin laboratuvarlara ev sahipliği yaparak bilim için teşvik eden bir ortam sunuyor.
Ayrıca ilgi duyduğunuz diğer bölümlerle disiplinlerarası çalışma fırsatı sağlıyor. Eğitim ve araştırmadaki
kalitesiyle dünya üniversiteleriyle yarışan okulumuz, bilim dünyasına entegre olmamız için değişim
programlarıyla bizi dünya çapında isim yapmış üniversitelere gönderiyor.

Merve Yığın

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2019 Mezunu

Koç Üniversitesi’nde çağdaş, yenilikçi, bilimin ışığında ilerleyen öğrenciler yetiştirilmek üzere sunulan
birçok imkân, kendinizi tanımanızı ve hangi alana yönelmek istediğinizi lisans yıllarınızda anlamanızı
sağlıyor. Work-Study programıyla daha lisans öğrencisiyken tam donanımlı laboratuvarlarda çalışma,
Kariyer Gelişim Merkezi’yle kariyer hedeflerinizi belirleme, donanımlı öğretim üyelerinin tecrübeleriyle
harmanlanma, değişim programlarıyla yurtdışında eğitim alabilme imkânı Koç Üniversitesi’nin hedeflediği
hem iyi bir eğitimin hem de uluslararası niteliklere uygun donanımda olmanın yapıtaşlarını oluşturuyor. 2.
sınıftan itibaren Hücre Biyolojisi ve Proteomiks Laboratuvarı’nda Work-Study yapmak, temel moleküler
biyoloji tekniklerini uygulayarak bilimsel araştırmaların bir parçası olma fırsatı sağladı bana. 3 ve 4. sınıfta
ise Koç Üniversitesi Genetik Kulübü Başkanı olarak diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüp hem
akademik alanda hem de sosyal alanda başarılar kazandım.
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Laboratuvarlar

İleri Seramik Malzemeler Laboratuvarı
İleri Seramik Malzemeler Laboratuvarı’nda son
derece benzersiz, büyük ölçüde uygulanabilir
kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle,
katmanlı malzemelerin ve metal oksit nano
yapıların hazırlanması, geliştirilmesi ve
uygulanmasına odaklanılıyor.
Polimer Araştırma ve Teknoloji
Laboratuvarı (KU PolyTEAM)
Polimer Araştırma ve Teknoloji
Laboratuvarı’nda (KU PolyTEAM) poliüretanlar,
silikon kopolimerleri, epoksi reçineleri,
biyouyumlu ve biyobozunur polikaprolakton,
poli (laktik asit) polimerleri ve bunların çeşitli
nano kompozitleri üzerinde yoğun olarak
çalışılıyor.
Lazer Araştırma Laboratuvarı
Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda, farklı
dalga boylarında çalışabilen özgün katı
hal lazerlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Laboratuvarda lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencilerine araştırma olanağı da sağlanıyor.
Optofluidik ve Nano Optik Araştırma
Laboratuvarı
Optofluidik ve Nano Optik Araştırma
Laboratuvarı, yüksek çözünürlüklü optik
spektroskopi ve mikroskopi çalışmaları yürüten
uygulamalı optik araştırma laboratuvarıdır.
Yeni optik aygıtların, optofluidik çip-içinde-lab
aygıtların, moleküler sensörlerin geliştirilmesi
ve optofluidik temelli biyoenerji çözümlerinin
üretilmesini hedefliyor.

science.ku.edu.tr

Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı
Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı’nda kimyasal

olayların matematiksel modellenmesi yapılıyor.
Bu sayede maddenin yapısına ait, ışığa ve ısıya
karşı duyarlılık, parçalanma, reaksiyona girme
gibi temel özelliklerin, bu modeller sonrasında
nasıl oluştuklarını ve neden ortaya çıktıklarını
anlamak mümkün oluyor.
Anorganik Kimya Araştırma
Laboratuvarı
Anorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı’nda
elementel amorf bor sentezi ve endüstriyel
boyutta üretimi, nano boyutta saf, C ve geçiş
metal katkılı MgB2 sentez ve karakterizasyonu,
magnetotermal yöntemle endüstriyel TiB2
üretim optimizasyonu, bor tabanlı katı hidrojen
depolama malzemeleri, üçlü ve dörtlü metal
nitridoboratların sentez ve karakterizasyonu,
bor tabanlı enerji malzemelerinin sentezi ve
yanma tavırlarının incelenmesi çalışmaları
yapılıyor.
Yüzey ve Polimer Fizikokimyası
Laboratuvarı
Yüzey ve Polimer Fizikokimyası Araştırma
Laboratuvarı, makromoleküllerin etkileşmelerini
ve jeller gibi yumuşak malzemelerin nanometre
ölçekte özelliklerini belirleyen temel prensipleri
anlamaya çalışıyor, elde edilen temel bilgilerin
nano teknolojik uygulamalarda kullanılmasına
öncülük ediyor.
Polimer ve Nanomalzeme Araştırma
Laboratuvarı
Polimer ve Nanomalzeme Araştırma
Laboratuvarı’nda çoğunlukla sentez
projelerinde çalışılıyor. Çalışmalar
çoğunlukla malzemelerin yapı ve özellikleri
arasındaki ilişkiyi anlama ve bu özelliklerin
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değiştirilerek farklı uygulama alanlarının nasıl
yaratılabileceğine odaklanıyor.

TÜBİTAK, EMBO ve Marie Curie FP7
tarafından destekleniyor.

Koç Üniversitesi-Opet Nanomalzemeler
Araştırma Laboratuvarı (KUNAL)
Koç Üniversitesi-Opet Nanomalzemeler
Araştırma Laboratuvarı’nda manyetik ve
limunesen nanoparçacıkların sentezi,
karakterizasyonu ve endüstriyel uygulamaları
çalışmaları yürütülüyor.

Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı
Mikrofotonik Araştırma Laboratuvarı, deneysel
araştırma çabalarını mikroçınlaç fiziği,
optoelektronik aygıtlar, optik lif iletişimi,
silisyum fotoniği, lazer izge gözlemi, lazerle
algılama gibi uygulama alanlarına odaklıyor.

Biyofizik Laboratuvarı
Biyofizik Laboratuvarı’nda hücredeki
oksidasyon olaylarının görüntülenmesi için
biyosensor moleküllerin sentezi ve hücrenin
yapısal değişimlerinin takip edilmesi için
yeni analiz yöntemlerinin geliştirilmesi
hedefleniyor. Bu yöntemler sayesinde
nöronlardaki ve kanser hücrelerindeki süreçler
ve strese bağlı değişimler gerçek zamanlı
olarak inceleniyor.
Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı
Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı’nda sinir
sistemi oluşumunun moleküler ve genetik
temelleri araştırılıyor. Özellikle gen ifade
mekanizmalarının sinir hücresi farklılaşmasına
önemli katkıları inceleniyor.
Ekoloji Laboratuvarı
Ekoloji Laboratuvarı’nda özellikle deniz
zemininde yaşayan bentik organizmaları
içeren deniz canlılarının dağılımını, bolluğunu
ve çeşitliliğini etkileyen unsurlar inceleniyor.
Doğal deniz ve laboratuvar ortamlarında
gerçekleştirilen deneysel çalışmalara ek olarak
yapılan alan araştırmalarıyla doğal ve insan
kaynaklı stres kaynaklarının deniz ekosistemini
(haliçler, sahiller, derin deniz vs.) ve bu
ortamların sağladığı faydaları nasıl etkilediği
sorusuna yanıt aranıyor.
Hücre Biyolojisi ve Proteomiks
Laboratuvarı
Hücre Biyolojisi ve Proteomiks
Laboratuvarı’nda bölünmeye bağlı olarak
hücre içinde ve yüzeyinde oluşan değişimleri
anlamak amacıyla çalışmalar yapılıyor.
Laboratuvarın çalışmaları Koç Üniversitesi,

Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı
Hesaplamalı Fizik Laboratuvarı kapsamında
yürütülen araştırmalar, metamalzemeler ve
yüzey plazmoniği, soğuk atomlar ve süper
akışkan sistemler, biyomoleküller ve karmaşık
sistemler fiziği alanlarında yoğunlaşıyor.
Enerji Dönüşümü ve Katalizör
Araştırma Laboratuvarı
Enerji Dönüşümü ve Katalizör Araştırma
Laboratuvarı’nda kimyasal ve fiziksel
büyütme yöntemleriyle sentezlenmiş oksit
ve metal yapıların yüzeylerinin katalitik,
elektro-katalitik, foto-katalitik özellikleriyle
aktivitelerini belirlemeye ve bu özelliklerin
öne çıktığı malzemeleri geliştirmeye dayalı
araştırmalar yürütülüyor. Laboratuvarın ana
araştırma amacı, güneş enerjisini verimli bir
şekilde kimyasal enerjiye ve benzer şekilde
atomlar arası bağ olarak tutulan kimyasal
enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü ile
depolanmasının temel basamaklarını ortaya
çıkarmaktır.
Beyin Kontrol ve Görüntüleme
Laboratuvarı
Beyin Kontrol ve Görüntüleme Laboratuvarı,
doğadaki en karmaşık ve aynı zamanda en
düzenli yapı olan beyin ağları ile bu ağların
çalışma prensiplerini anlamayı hedefliyor.
Hücre İskeleti Biyolojisi Araştırma
Laboratuvarı
Hücre İskeleti Biyolojisi Araştırma
Laboratuvarı’nda yapılan araştırmaların
temelinde sentrozom ve silya oluşumu ile bu
yapılarda hücre bölünmesi sırasında görülen
değişiklerin moleküler mekanizmasının
belirlenmesi bulunuyor. Ayrıca sentrozomların
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hücre bölünmesi sırasında sadece bir kere
ikilenmesini kontrol eden mekanizmaların
tanımlanması hedefleniyor.
Hücre Döngüsü ve Genom Kararlılığı
Laboratuvarı
Hücre Döngüsü ve Genom Kararlılığı
Laboratuvarı’nda hücre bölünmesinin nasıl
kontrol edildiği anlamaya çalışılıyor. Hücrenin
nasıl bölündüğünü ve bu bölünmeyi nasıl kontrol
ettiğini anlamak, kanser gibi hastalıkların teşhis
ve tedavisi için yeni hedefler oluşturma yolunda
en önemli adımlardan biridir.
Metabolizma ve Kanser Araştırma
Laboratuvarı
Metabolizma ve Kanser Araştırma Laboratuvarı,
enerji metabolizması üzerinde tümörlerin yol
açtığı olumsuz etkileri çalışmayı hedefliyor.
Kansere bağlı metabolik hızlanma ve kilo kaybı
ile bu etkilerin gerçekleşmesinde rol oynayan
moleküler mekanizmalar temel araştırma
konuları arasında yer alıyor.
Metamalzemeler ve Plazmonik Araştırma
Laboratuvarı
Metamalzemeler ve Plazmonik Araştırma
Laboratuvarı’nda elektromanyetik
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dalgaların yayılımını doğadaki malzemelerin
kapasitesi ötesinde kontrol edebilen yapay
malzemelerin (metamalzemelerin) mikrodalga
bantlarında tasarımı, simülasyonu, deneysel
karakterizasyonu, uygulamaları ile ışık-metal
yapı etkileşiminin nano ölçekte fiziği ve
uygulamaları simülasyonlarla araştırılıyor.
Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji
Araştırma Laboratuvarı
Organik Kimya ve Kimyasal Biyoloji Araştırma
Laboratuvarı’nda yenilikçi kanser ilaçları ve
tümör görüntülemesi için seçici floresan ajanlar
geliştiriliyor. Yapılan çalışmalar molekül tasarımı
ve sentezle başlıyor, daha sonra canlı hücreler
ve hayvanlar üzerinde yapılan testlerle devam
ediyor. Kanser hastalığının seyrini değiştirecek
yeni tedavi platformları ve tanı araçları ortaya
çıkarmak hedefleniyor.
Genomik Çeşitlilik ve Evrimsel Biyoloji
Laboratuvarı
Genomik Çeşitlilik ve Evrimsel Biyoloji
Laboratuvarı’nda, doğal türlerde türleşmeye ve
farklılaşmaya neden olan süreçlerin genomik
altyapısı, canlıların uyumunda rol alan yaşam
öyküsü stratejilerinin evrimi ve genomik
mimarisi inceleniyor.
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Hukuk
Fakültesi

PROF. DR. BERTİL EMRAH ODER
HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk alanındaki bilimsel
araştırmalarda ciddi, derin ve yenilikçi yaklaşımları yaşama
geçiren, uluslararası alanda akademik saygınlığıyla kabul
gören öğretim ve araştırma merkezlerinden biridir. Temel
vizyonumuz, nitelikli öğretim üyesi ve mezunlar öncülüğünde
kamusal politikalar ve bürokrasi, iş ve ekonomi dünyası,
toplumsal değişim, bilgi ve teknolojik atılımlarla hukuk
arasındaki bağı kurmak, üst düzey akademik araştırmalar
temelinde hukuk politikalarına katkı sunmaktır.
Akademik saygınlığımızı borçlu olduğumuz bu vizyonu
biçimlendiren ve hukuk araştırmalarında/uygulamalarında
önde gelen isimleri barındıran seçkin kadromuz, nitelikli
öğretimin ana kaynağıdır. Temel ve yeni bilgileri deneyimli
kadromuzdan edinme fırsatı, öğrencilerimizin öğrenme ve
gelişme isteğiyle buluştuğunda ders ortamı, gerçek bir hukuk
deneyimine dönüşüyor. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz
kendilerini yoğun emek gerektiren akademik ciddiyete dayalı
bir programa adıyorlar. Bu çaba, mezunlarımızı farklı ve
fark edilebilir profesyonel konumlara hazırlıyor, fakültemizin
ulusal ve uluslararası alanda edindiği haklı kurumsal değeri
pekiştiriyor.
Dersler, olay odaklı çözümlemelere dayanıyor, ders dışı
derinleşme imkânlarıyla akademik ciddiyet ve gelişmeye
odaklanılıyor. Öğrenciler çalışma programları, yaz stajları/
okulları ve toplumsal duyarlılık projelerine katılmaya
özendiriliyorlar. Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle
yürüttüğümüz değişim programları ve uluslararası staj
imkânları da öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı deneyimleri
yaşamalarına olanak sunuyor. Yurtdışında uluslararası üne
sahip öğretim üyeleri de konuk profesör olarak davet ediliyor
ve fakültemizde ders veriyorlar.
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Hukuk Fakültesİ
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kamu hukuku ve özel hukuk
alanlarına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı disiplinlere açık olmayı
sağlayan Çekirdek Program’la geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok
yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedefliyor. Evrensel ilkelere dayalı,
karşılaştırmalı ve uluslararası içeriğe sahip tüm zorunlu ve seçmeli
dersler İngilizce olarak sunuluyor. Zorunlu hukuk dersleri, kamu ve
özel hukuk alanlarında uluslararası ve ulusal yetkinlik ölçütleriyle
uyumlu, yöntem ve kapsam bakımından derinlemesine hukuksal
analiz yeteneğini kazandıracak biçimde veriliyor.
Hukuk Fakültesi’nin farklı yoğunlaşma alanları yaratmaya yönelik
seçmeli ders yelpazesi, pekişmiş ve çok yönlü bir öğrenim müfredatı
sunuyor. Seçmeli dersler bilişim, rekabet, çevre, tahkim, uluslararası
insan hakları hukuku gibi günümüzde öne çıkan çalışma alanlarını da
kapsıyor. Nitelikli akademik kadrosunun yanı sıra, öğrenci sayısının
azlığı, derslerin kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı soru
tekniklerine değil, olay odaklı çözümlemelere dayandırma ve ders
dışı derinleşme imkânlarıyla Hukuk Fakültesi, akademik ciddiyet ve
gelişmeye odaklanıyor.
Fakültenin öğrencileri, mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası
bakış açısına sahip hukukçular olarak hukuk bürolarından devlet
bürokrasisine, sivil toplum kuruluşlarından uluslararası örgütlere
kadar birçok farklı alanda çalışma olanağına sahipler. Hukukun
akademik alanında kariyer yapmak isteyen mezunlar ise kamu hukuku
ve özel hukuk alanlarındaki Hukuk Yüksek Lisans Programı’nın özgün
ve yenilikçi müfredatıyla mesleki bilgilerini derinleştirebiliyorlar.
Fakülte ayrıca ulusal ve uluslararası birçok kuruluşla proje ortaklığı
yaparak özellikle anayasa hukuku, uluslararası insan hakları hukuku
ve toplumsal cinsiyet alanlarında verilen eğitimlere katkıda bulunuyor,
TÜBİTAK ve Newton Fund tarafından desteklenen araştırma
projeleriyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

law.ku.edu.tr
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Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni betimleyen unsurların başında yurtiçinde ve
yurtdışında örneğine az rastlanır nitelikteki dinamik yapısı geliyor. İster öğrenci
ister araştırma görevlisi ister öğretim üyesi olsun herkes kurumun çağdaş, modern,
devinimli, dünyaya açık ortamından ve enerjisinden payını alıyor. Uluslararası bilim
topluluğunun seçkin üyeleriyle ortak gerçekleştirilen dersler, seminerler, kongreler
ve diğer etkinlikler aracılığıyla öğrencilerimiz, hukuk alanındaki gelişmeleri yakından
izleme ve tartışma olanağı buluyorlar. Ayrıca bu zengin bilimsel ortamda kendilerini
geliştirme ve yurtdışı eğitim programlarına kolaylıkla uyum sağlama yetkinliğine
kavuşuyorlar. Öğretim üyelerinin karşılaştırmalı hukuk araştırmalarına ilgileri,
uluslararası etkinliklere katılımları ve ulusal/uluslararası yayın sayıları da dikkat çekici
boyutta.

Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Mensubu olmaktan gurur duyduğum ve çalışmaktan keyif aldığım Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde öğretim üyelerimizin tamamı, saygın üniversitelerden mezun olup yurtiçinde
ve yurtdışında önemli deneyimlere sahiptir. Fakültemiz, araştırma odaklı güçlü akademik
kadrosuyla sadece Türkiye’de değil, dünya standartlarında da iddialı bir öğretim ve araştırma
merkezi olmayı ölçü kabul ediyor. Öğrenci sayısının az ve dengeli dağılımı sayesinde
derslerde, teorik öğrenimin yanı sıra, uygulama örnekleriyle hazırlanan pratik çalışmalarla
tartışma ve örnek olaylara dayalı bir öğretim yöntemi izleniyor. Hukuk Fakültesi’nde okuyan
öğrencilere yönelik, güncel hukuki konularda bilgilendiren sertifika programları da açılıyor.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, öğretim üyelerinin araştırmalarına destek
vermek için Work-Study programı kapsamında öğrenci asistanlığı yapabiliyorlar. Öğrenciler;
konferans, düzenli seminer, çalıştay ve sertifika programları aracılığıyla Hukuk Fakültesi’nin
entelektüel yaşamına katkıda bulunuyorlar. Ulusal ve uluslararası hukuk yarışmalarında
fakültemizi temsil etmeleri ise önemseniyor ve teşvik ediliyor.
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Prof. Dr. Nur Centel
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Kuruluşundan itibaren bünyesinde yer aldığım ve gözlemleme olanağını bulduğum Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları hukukçu çevrelerinde beğenilen, standartları yüksek bir
kurumdur. Burada öğrencilere hukuk fakültelerinde edinilmesi gereken bilgilerin aktarılmasının
yanında, farklı hukuk sistemlerinin özelliklerini yabancı öğretim üyelerinden dinleyerek
öğrenme, değişim programlarına, konferanslara, sertifika ve seminer programlarına, öğrenci
kulüplerinin etkinliklerine katılarak vizyonlarını genişletme ve entelektüel birikimlerini artırma
olanağı da sunuluyor. Öğrenci kontenjanlarının sınırlı sayıda tutulması, öğrencilerimizin
öğretim üyeleriyle bire bir iletişim kurmalarına, danışmanlarıyla istedikleri sıklıkta
görüşmelerine ve öğretim üyelerine asistanlık yapmalarına fırsat tanıyor. Hazırladıkları Türkçe
ve İngilizce yayınlarıyla, sundukları ulusal ve uluslararası tebliğleriyle öğretim üyeleri de hukuk
bilimine katkı sağlıyorlar ve öğrencilere yeni bilgiler, farklı bakış açıları aktarabiliyorlar.

Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Sayın
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi, Türkiye’de öncülük ettiği Çekirdek Program’la öğrencilerinin hukuk
dışındaki birçok alandan ders almalarına imkân vererek hem akademik ufuklarını
genişletmelerine ve zenginleştirmelerine hem de kimliklerini bulmalarına destek
oluyor. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu yaklaşımın ve İngilizce eğitim diliyle
çerçevesini çizdiği uluslararası misyonunun gerektirdiği üzere 2012’de ilk kez Koç
Üniversitesi Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk Uluslararası Öğrenci
Konferası’na ev sahipliği yapmanın ve 2019 itibarıyla bu etkinliğin sekizincisini
düzenlemiş olmanın haklı gururunu taşıyor. Ayrıca birçok yabancı üniversite ve
hukuk fakültesiyle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde öğrencilerine Global Exchange
Program’la Avrupa dışında dünyanın birçok farklı kıta ve ülkesinde öğrenim
görebilmesine imkân sağlıyor.
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Zeynep Kılavuz

Hukuk Fakültesi 2014 Mezunu

Abdurrahman Kayıklık

Hukuk Fakültesi-Ekonomi Bölümü Çift Anadal
2018 Mezunu
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eğitim hayatımda yaptığım en
isabetli tercih olduğunu düşünüyorum. Hukuk Fakültesi’ndeyken çift
anadal programıyla Ekonomi Bölümü’nde okuma imkânı buldum. 1. sınıfın
sonunda üyesi ve kurumsal başkanı olduğumuz Law Schools Global
League (LSGL) bünyesinde düzenlenen Cape Town Üniversitesi Hukuk
Fakültesi LSGL Yaz Okuluna burslu olarak katıldım. Vis Farazi Ticari
Tahkim Yarışması’nda ve Philip C. Jessup Uluslararası Hukuk Farazi Dava
Yarışması’nda okulumuzu ve ülkemizi yurtdışında temsil eden takımlarda
yer aldım. Türkiye’nin en genç, dinamik ve gelecek vadeden akademik
kadrolarından birini oluşturan öğretim üyeleriyle çalışma şansım oldu.
Yaz aylarında çeşitli hukuk bürolarında stajlar yaptım, yüksek lisans için
Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi başta olmak üzere birçok köklü ve
saygın okuldan kabul aldım. Kabul tercihlerimi değerlendirdikten sonra,
master öğrenimimi Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladım.
Bu bakımdan okulumuzun hem avukatlar hem de akademi nezdindeki
itibarını bizzat tecrübe ederek gördüm. Modern ve başarılı bir hukukçu
olma yolunda heves ve azim sahibi her öğrenci için Koç Üniversitesi’nin
ideal bir ortam ve eğitim sunduğunu belirtmek isterim.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğum
yıl, Ernst & Young (EY) İstanbul Ofisi’nde çalışmaya
başladım. Koç Üniversitesi’nde sadece kariyer
anlamında değil sosyal olarak da son derece önemli
kazanımlar edindiğinizi iş hayatına başladığınızda daha
iyi görebiliyorsunuz. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
yabancı dilde verdiği kaliteli hukuk eğitimi ve bünyesinde
barındırdığı değerli hocalarıyla Türkiye’deki en iyi hukuk
fakülteleri arasında yer alıyor. Sunduğu kampüs hayatı
ve sayısız kulüp aktivitesiyle öğrencilerine kattığı sosyal
tecrübe, akademik hayatın yoğunluğundan bunaldığınız
anlarda size bir nefes oluyor. Ayrıca yürüttüğünüz
insan ilişkilerinde de önemli bir deneyim sunuyor.
İki yıl boyunca Hukuk Kulübü Başkanlığı yaparak
öğrendiklerim benim için çok anlamlı. Koç Üniversitesi’ni
seçmeyi düşünenlere bunları mutlaka göz önünde
bulundurmalarını ve kampüse adımlarını attıktan sonra
hiç tereddüt etmemelerini tavsiye ediyorum.
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Sida Özler

Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
İlk günden itibaren akademik ilgi alanlarımı keşfetme ve Hukuk Fakültesi’nin öğretim üyelerinin
birikimlerinden faydalanma imkânım oldu. Öğrencilerinin sosyal kazanımlarını destekleyen Hukuk
Fakültesi ve Koç Üniversitesi’nin farklı disiplinleri de pekiştirici ders programı sayesinde hukuk
öğrenimimi, modern bakış açısıyla besleme fırsatı elde ettim. Aktif olarak yürüttüğüm kulüp faaliyetlerim
ve aldığım seçmeli dersler beni Global Leadership and Learning Program’la (GLLP) tanıştırdı. 2.
sınıftan beri aktif üyesi olduğum GLLP kapsamında, içinde bulunduğumuz toplumun sosyo-ekonomik
ve kültürel ihtiyaçlarını gözeten projeler üretiyoruz. Bu projelerle Boston’daki, yükseköğretimde sosyal
inovasyon modelleri geliştirmeyi amaçlayan Ashoka U Exchange zirvesinde üniversitemizi temsil etmek
üzere burs kazandım. Gerek akademik gerek sosyal beceriler edindirme konusunda fark yaratan, açık
fikirli ve dinamik bir ekosistem yaratan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni hukuk eğitimi almak isteyen
öğrencilere önerebilirim.

Zana Öztarhan

Hukuk Fakültesi-Ekonomi Bölümü Yandal 3. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yardıma ihtiyacınız olduğunda bir adım uzağınızda olan nitelikli
akademik kadrosu, farklı disiplinlere ilgi gösterme ve çok yönlü düşünmeye teşvik eden geniş ders
yelpazesi, sunduğu kampüs hayatı ve sayısız kulüp aktiviteleriyle akademik ve sosyal hayatıma eşsiz
bir katkıda bulundu. Hukuk Fakültesi’nde geçirdiğim süre boyunca multidisipliner düşünceye önem
veren bir öğrenci olarak yandal programıyla Ekonomi de okuyarak farklı disiplinleri keşfetme imkânına
sahip oldum. Yaz tatillerimde University of British Columbia, London School of Economics ve
okulumuzun sunduğu özel öğrenci değişim programı kapsamında Stanford Üniversitesi Uluslararası
Onur Programı’na katılarak dersler aldım. Edindiğim yenilikçi hukuk nosyonu ve mesleki dil yeterliliği,
uluslararası akademik deneyimlerim ve çeşitli hukuk bürolarında yaptığım yaz stajlarında bana yardımcı
oldu. Büyük ideallere sahip olan, hevesli ve çalışkan bütün öğrencilere Koç Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’ni tavsiye ederim.
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Mühendislik
Fakültesi

PROF. DR. FİKRİ KARAESMEN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANI

İlk öğrencilerini 1999-2000 akademik yılında alan
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, kısa zamanda
sadece Türkiye’de değil dünya çapında da söz sahibi bir
mühendislik eğitim ve araştırma kurumu haline geldi. Lisans
öğrencilerimiz; bir araştırma üniversitesi ortamında dünya
çapında başarılara imza atmış ve atmakta olan öğretim üyesi
kadrosu rehberliğinde kendi yetilerini keşfedebilecekleri
disiplinlerarası çalışmalar yapabilme imkânlarına sahiplerdir.
Buna ek olarak teknolojinin getirdiği sürekli değişimi takım
çalışmalarına uyumlu olarak izleyebilen hatta yönlendirebilen
yenilikçi birer mühendis olma yolunda eğitimlerini
sürdürüyorlar.
Lisansüstü programlarımızda ise öncü ve yeni bilgiler/
teknolojiler üreterek ulusal ve küresel teknoloji ile evrensel
bilime katkıda bulunacak araştırmacılar ve bilim insanları
yetişiyor. Uluslararası düzeyde laboratuvar, bilimsel çalışma
altyapımız ve üst düzey akademik kadromuzla fakültemizin
kurulduğu ilk günden beri üstün teknik donanımlı, hem
analitik hem yaratıcı düşünebilen, bakış açısı ve iletişim
becerisi ile mesleklerinde farklılık yaratacak, lider
mühendisler yetiştirerek dünya çapında bilime, teknolojiye
katkıda bulunma amacı ve tutkusuyla Koç Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi olarak yolumuza devam ediyoruz.
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Mühendİslİk
Fakültesİ
Hızlı ve küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği
günümüzde, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin bilimsel analiz gücü kuvvetli, teknolojinin getirdiği
sürekli değişime cevap verebilen, disiplinlerarası düşünebilen,
yenilikçi teknoloji geliştirebilen, araştırma/geliştirme deneyimli,
takım çalışması yapabilen, mühendislik mesleğini etik ve sosyal
değerler doğrultusunda uygulayabilen bireyler olarak eğitilmeleri
hedefleniyor.
Mühendislik Fakültesi Bölümleri

• Bilgisayar Mühendisliği
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
• Makine Mühendisliği

eng.ku.edu.tr
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Bilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri,
bilgisayar biliminin matematiksel
temeli, bilgisayar mimarisi ve iletişim
sistemleri ile programlama dilleri gibi
konularda kapsamlı eğitim görüyorlar.
eng.ku.edu.tr
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Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri
algoritma ve veri yapısı, bilgisayar biliminin
matematiksel temeli, bilgisayar mimarisi ve
iletişim sistemleri, nesne odaklı sistemler ve
programlama dilleri, grafik ve görselleme,
yazılım mühendisliği, sinyal işleme ve
devre analizi, dijital sistem tasarımı ve
mikro işlemciler konularında kapsamlı bir
eğitim görüyorlar. Alan ve serbest seçmeli
derslerden bazılarını dağıtık paralel ve koşut
zamanlı sistemler, akıllı sistemler, çoklu
ortam ağları, biyoenformatik ve yazılım
mühendisliği konularından birinde alarak
uzmanlaşabiliyorlar.
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Doç. Dr. Alptekin Küpçü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Günümüzde pek çoğumuzun yaptığı gibi dosyalarımızı bulut ortamında tuttuğumuzu
düşünelim. Bu sistemler maalesef verinin bütünlüğünü, yani verinin değiştirilmediğinden ve
silinmediğinden emin olarak aynen koyduğumuz son haliyle sunucuda tutulduğunun kontrol
edilebilmesini sağlayamıyor. Biz bunu dinamik, yani değiştirilebilir veriler için sağlayan
en verimli ve dünyadaki ilk çözümü geliştirdik. Verinin gizliliği söz konusu olduğunda ise
verimizi şifrelemek en mantıklısıdır. Ancak, bu durum çok ciddi bir kullanılabilirlik sıkıntısı
doğurabilir. Diyelim ki Google üzerinde tuttuğumuz bir dosyaya erişmemiz gerekiyor
ama dosyanın ismini aklımızda tutmadık. İçinde “Koç Üniversitesi” geçen dosyaları bulup
onlara bakmak istiyoruz. Bu işin ideali (ve şifreleme olmadığı için şu andaki geçerli sistem)
bizim Google’a bu aramayı yaptırmamız ve yalnızca ilgili dosyaları indirip açmamızdır.
Fakat dosyalarımızı şifrelediğimizde Google’ın bu aramayı yapması imkânsız hale geliyor.
Aramaya olanak tanıyan şifreleme yöntemimiz, bu sorunu gizliliği koruyarak ama verimden
de taviz vermeden çözebilmemizi sağlıyor.

Pınar Tözün

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2009 Mezunu
Koç Üniversitesi’nde edindiğim çok yönlü eğitimin ve sunulan renkli kampüs hayatının bana teknik
sorunları ve hayatımdaki zorlu zamanları değişik yönlerden düşünme becerisi kazandırdığını her zaman
hissettim. Yurtdışında pek çok iş arkadaşımın, teknik bilgilerimin yanında tarih, psikoloji, edebiyat gibi
alanlardaki birikimime şaşırdığını gördüm. Kulüp aktivitelerini organize ederken edindiğim tecrübeler;
akademik projelerimin gidişatını planlarken, farklı alanlarda çalışan proje ortaklarıyla iletişim kurarken
ve akademik etkinlik düzenlerken bana çok yardımcı oldu. Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitimin beni
değişik ülkelerden gelen ve ana dili İngilizce olmayan pek çok öğrencinin önüne geçirdiğini fark ettim.
Öğretim üyesi-öğrenci ilişkilerinin başka okullara kıyasla Koç Üniversitesi’nde ne kadar güçlü olduğunu
da gözlemledim. Üniversitedeki hocalarımızın akademik yeterlilikleri, başarıları ve birikimleri öğrencileri
yönlendirmede, referans vermede gerçekten çok önemliydi. Koç Üniversitesi’nden mezun olduktan
sonra İsviçre’de École Polytechnique Fédérale de Lausanne’da doktora yaptım.

Eren Limon

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümü Çift Anadal 2018 Mezunu
Koç Üniversitesi’ni tercih etmemdeki en büyük etken, küçüklüğümden beri okumak istediğim Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nün gerek öğrencilere sunulan akademik ve sosyal imkânları gerekse öğretim üyeleri
açısından Türkiye’deki en iyiler arasında olmasıydı. Lisede katıldığım robotik turnuvalarının da etkisiyle
2. sınıftayken Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden de ders almaya başladım, daha sonra
bu bölümü çift anadal programıyla tamamlamaya karar verdim. Kabul aldığım ilk staj programıyla hem
yurtiçinde hem de yurtdışında deneyim kazandım. 3. sınıfta arkadaşlarımla geliştirdiğimiz bir projeyle
Microsoft Imagine Cup yarışmasının Türkiye ve Orta Doğu-Afrika finallerini kazandık, Amerika’daki
dünya şampiyonasında hem okulumuzu hem ülkemizi hem de bölgemizi temsil etme şansı yakaladık.
Koç Üniversitesi’nin sağladığı özgür öğrenme ortamının ve bölümümden kazanımlarımın bütün bu
yapabildiklerimde katkısı oldukça büyük.
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Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü mezunları telekomünikasyon,
tüketici ve endüstri elektroniği, tıbbi
tanı sistemleri ve bilgisayar üretimi gibi
alanlarda çalışabiliyorlar.

eng.ku.edu.tr
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Elektrik ve Elektronik Mühendisliği fizik, matematik
ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik
aygıtlar ve devre tasarımı, duyargalar, elektrik
sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin
tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler,
optik-elektronikmekanik karma sistemlerin tasarım
ve geliştirilmesi konularıyla uğraşıyor. Koç
Üniversitesi’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
öğrencileri sinyal işleme, devre tasarımı, dijital
sistemler, elektromanyetik ve antenler, optik, kontrol,
analog ve sayısal mikro elektronik tasarımı, iletişim
sistemleri ve mikrodalga sistemleri gibi alanları
içeren kapsamlı bir eğitim görüyorlar. Alan seçmeli ve
serbest seçmeli derslerden bazılarını sayısal iletişim,
sayısal sinyal işleme, çoklu ortam ağ sistemleri,
elektronik ve optik, elektromanyetik konularından
birinde alarak uzmanlaşabiliyorlar. Bölüm mezunları
telekomünikasyon, tüketici ve endüstri elektroniği,
tıbbi tanı sistemleri ve bilgisayar üretimi gibi alanlarda
çalışabiliyorlar.
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Prof. Dr. Hakan Ürey
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi Optik Mikrosistemler Araştırma Laboratuvarı’nda üç boyutlu görüntü
sistemleri, giyilebilir ekranlar, sanal gerçeklik, piko projektörler, mikro ve nano
algılayıcılar, biyosensörler ve beyin stimülatörü alanlarında projeler yürütüyoruz. AB
fonları, TÜBİTAK ve endüstri destekli olmak üzere 20’nin üzerinde araştırma geliştirme
projesi gerçekleştirdik. 2013’te Avrupa Araştırma Konseyi İleri Düzey Araştırma Ödülü’nü
almaya hak kazanan WEAR 3D projesinin çalışmalarına başladık. Projenin aldığı 2,5
milyon avroluk destek, Türkiye’ye şimdiye kadar gelen AB araştırma fonlarının en büyüğü
oldu. Yaptığımız projeler kapsamında uluslararası önemli dergi ve konferanslarda 160
makale yayımlandı, 50 patent başvurusu yapıldı. 20’den fazlasında lisans ve lisansüstü
öğrencilerimin de buluşçu olarak yer aldığı patentlerimiz, yurtiçi ve yurtdışından beş
firma ve araştırma kuruluşu tarafından lisanslandı, üç yeni firmanın kurulmasına vesile
oldu. Mezunlarımız, dünyanın dört bir yanında çalışmalarına devam ediyorlar. Patent ve
ticarileştirme alanında yaptıklarımız, dünya çapında eşine az rastlanır bir örnek olduğu
için çalışmalarımıza katkıda bulunan öğrencilerimle gurur duyuyorum.

Arda Gitmez

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 2011 Mezunu
Mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi’nde ekonomi üzerine yüksek lisansa başladım. 2013’te yüksek
lisansımı tamamladıktan sonra Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) yine ekonomi alanında
doktora programına kabul aldım. Mühendislik Fakültesi’nin bana sağladığı en önemli katma değer, çok
yönlü düşünebilme becerisi. Çekirdek Program sayesinde felsefe, sosyoloji, psikoloji, ekonomi gibi pek
çok disiplinden ders aldım, sadece nitelikli bir mühendis değil, çok daha fazlası için büyük bir fırsat
yakaladım. Bu programla öğrendiklerim ve mühendislik eğitimim sayesinde edindiğim analitik düşünme
kabiliyeti ile matematik altyapısı, ekonomi alanında bana oldukça fayda sağladı. Koç Üniversitesi,
öğrencilerine sunduğu sosyal olanaklarla da öne çıkıyor. Münazara Kulübü’nden KU Gönüllüleri’ne,
pek çok öğrenci kulübünün aktivitelerine katılıp önemli deneyimler edindim. Koç Üniversitesi’ne yeni
başlayacaklara tavsiyem, hem akademik hem sosyal olarak kendilerini geliştirmeleri.

Mediha Meltem Günay

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü-Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Çift Anadal 4. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi’nde kendimi hem akademik hem de sosyal anlamda çokça tanıma ve geliştirme fırsatı
buldum. Çift anadal programıyla Bilgisayar Mühendisliği okumaya başladıktan sonra asıl ilgimin bu
alana yönelik olduğunu fark ettim ve kendimi daha çok programlama alanında geliştirdim. Katıldığım
hackathon’lar sayesinde öğrendiklerimi pratikte test etme imkânı buldum. Arkadaşlarımla geliştirdiğimiz
makine öğrenimi temelli bir tarım projesiyle Microsoft Imagine Cup’ta ülkemizi Seattle’de temsil ettim.
Bu yaz stajımı Goldman Sachs’ın Londra ofisinde bilgisayar mühendisi olarak yapıyorum. Bu staj fırsatı
Koç Üniversitesi’nin beni dünyadaki fırsatlara çok iyi hazırladığını görmeme yardımcı oldu.
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Endüstri
Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün temel
amacı sistem yaklaşımını benimseyen,
güçlü matematiksel altyapıya sahip,
bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen
mühendisler yetiştirmektir.

eng.ku.edu.tr

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

Endüstri Mühendisliği Bölümü ekipman, malzeme,
enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının
oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımı ve etkin/
verimli işleyişine odaklanıyor. Endüstri Mühendisliği’nin
tümleşik yapısı ve rasyonel temellere dayalı ilkeleri
üretim, lojistik, finans ve bankacılık, enerji, sağlık gibi
farklı sektörlerde uygulanıyor ve endüstri mühendisleri
farklı sektörlerde önemli görevler üstleniyorlar. Endüstri
mühendisleri bütünsel sistem yaklaşımı, yaratıcılık, güçlü
analitik ve iletişim becerilerine sahip olmalıdırlar. Koç
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri, eğitimleri
boyunca optimizasyon, olasılık ve istatistik, mühendislik
ekonomisi, rassal süreçler, bilişim sistemleri, modelleme
ve benzetim, performans analizi, tesis planlama ve üretim
yönetimi konularında yetkinlik kazanıyorlar. Ayrıca Koç
Üniversitesi’nin temel eğitim felsefesinde yer alan seçmeli
ve serbest seçmeli dersleri tedarik zinciri ve lojistik, hizmet
ve finans sistemleri, yöneylem araştırması ve veri analitiği
konularında alarak uzmanlaşabiliyorlar.
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Doç. Dr. Mehmet Gönen
Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Var olan kaynakların daha verimli ve doğru kullanılması son yıllarda çok önemli ve belirleyici
sonuçları olacak bir konu haline geldi. Ortaya çıktığından beri verimlilik kavramı üzerine
yoğunlaşan endüstri mühendisliğinin etkileri, bu dönemde çok daha kalıcı ve anlamlı olma
potansiyeli taşıyor. Bu bağlamda endüstri mühendisliği, enerjiden sağlığa kadar kısıtlı
kaynakların etkilerinin yoğun olarak görüldüğü pek çok sistemde ciddi araştırmalar yapmaya
başladı. Endüstri mühendisliğinin belirleyici yönü, alt sistemleri detaylı olarak incelemeden
önce karmaşık sistemi ve sistemi kapsayan üst sistemleri anlamaya çalışmasıdır. Bu,
sistemleri bir bütün olarak tanımlamayı gerektiriyor. Endüstri mühendisleri olarak
hem alt sistemlerin birbirleriyle ilişkilerini hem üst sistemin sistemde yarattığı kısıtları
matematiksel modellerle temsil etmeyi hedefliyoruz. Bu modellerin anlamlı çıktılar vermesi
ancak modellerin bilgisayar ortamına taşınması ve bu ortamda çözülmesiyle mümkün.
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün temel amacı sistem yaklaşımını benimseyen, güçlü
matematiksel altyapıya sahip, bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen mühendisler yetiştirmektir.
Koç Üniversitesi, bunu yaparken disiplinlerarası bir eğitim sunarak mezunlarının farklı
alanlardaki gruplarla iletişim kurmasını kolaylaştırıyor.

Ezgi Arık

Endüstri Mühendisliği Bölümü-Ekonomi
Bölümü Yandal 2015 Mezunu

Ahmet Serhat Kırıcı
Endüstri Mühendisliği Bölümü-Ekonomi Bölümü Çift Anadal
2018 Mezunu
Öğrencilik dönemimde beş farklı kurumda ve
sektörde biri uzun dönem olmak üzere staj
programlarına katıldım. Yandal programıyla
Ekonomi Bölümü’nde okudum. Yoğun
staj programlarına katılmam mezuniyet
sonrası çalışmak istediğim sektörü ve birimi
belirlememde çok etkili oldu. Mezuniyet
sonrası iş arama sürecinde Koç Üniversitesi
mezunu olmam ve katıldığım staj programları
beni iş seçen konumuna getirdi. Alternatifi bol
iş teklifleriyle karşılaştım ve mezun olduğum
gün işe başladım. Koç Üniversitesi mezunu
olmanın ayrıcalığını yaşayan biri olarak tüm
adaylara ve arkadaşlarıma başarı dolu bir
yaşam diliyorum.

2013’te Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladım. Bölümde geçen iki
dönemin ardından hukukçu değil mühendis olmak istediğime karar verdim.
Okulumun sağladığı esneklik sayesinde Endüstri Mühendisliği’ne geçtim.
Çift anadal programıyla Ekonomi okumaya başladım. Erasmus Programı’yla
Stuttgart’ta bir dönem eğitim aldım. Siyaset Kulübü Başkanlığı yaptım.
Son iki yıldır farklı alanlarda çalışan hocalarımın araştırmalarında görev
alıyorum. Hikâyem, Koç Üniversitesi’nin neden en iyi üniversite olduğunun
özetidir. Burada kendinizi tanıyıp ilgi alanlarınıza göre bölümünüzü ve
kariyerinizi belirleyebiliyorsunuz. Hedefleriniz, bölümünüzün dersleriyle
sınırlanamayacak kadar genişse ikinci bölümü okumak, hocalarınızla beraber
çalışıp akademik nitelikli araştırmalara katkı sağlamak, çok çeşitli kulüplerde
görev almak ve farklı kültürleri tanımanızı sağlayacak yurtdışı değişim/staj
programlarına katılmak için sonsuz destek alıyorsunuz. Yetkin bir genç,
uyumlu bir profesyonel ve takım çalışmasına yatkın bir dünya vatandaşı
olmak istiyorsanız Koç Üniversitesi en doğru adres.
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Kimya ve Biyoloji
Mühendisliği
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde
mühendislik alan dersleri, hem kuramsal
hem de uygulama düzeyinde kimya ve
biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eş
zamanlı olarak sunuluyor.
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Kimya ve Biyoloji Mühendisliği kimya, biyoloji ve
matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılan
bir mühendislik disiplinidir. Bölümde mühendislik alan
dersleri, hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya
ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eş zamanlı
olarak sunuluyor. Temel dersler arasında biyokimya ve
biyoteknoloji gibi güncel konular da yer alıyor. Yaşam ve
tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli
buluşlar Kimya-Biyoloji Mühendisliği eğitiminin önemini
giderek daha fazla belirginleştiriyor. Bölümün öğrencileri
alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını
kullanarak proses sistemleri mühendisliği, enerji ve çevre,
moleküler mühendislik, ileri malzemeler ve biyoteknoloji
ve biyoenformatik konularında uzmanlaşabiliyorlar.
Kimya Mühendisliği’ne biyoloji tabanının entegre olması
kimya-biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı iş
olanakları yaratıyor. Koç Üniversitesi’nde Kimya ve Biyoloji
Mühendisliği Bölümü’nü tamamlayan mezunlar gıda, ilaç,
sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kâğıt, malzeme, enerji,
tarım gibi sektörlerde çalışabiliyorlar.
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Serra Tecimer

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü
4. Sınıf Öğrencisi

Özge Özaltay

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü-İşletme Bölümü
Çift Anadal 2018 Mezunu
Koç Üniversitesi’ni keşfederken bana sunulacak
imkânların tanıtımı beni çok heyecanlandırmış ve bu
okulun bir parçası olabilmek için tercihimi tereddütsüz
yapmıştım. İlk hedefim tanıtım ekibinin bir parçası
olmaktı. Yazları lise öğrencilerine üniversite tercihleri
için destek olmaya çalıştım ve bir sonraki yıl Koç
Üniversitesi koridorlarında o öğrencilerin gözlerindeki
ışıkla karşılaşmak üniversite hayatımın bana verdiği en
büyük hediyelerden biri oldu. Daha önce buz pistine
gitmemiş biri olarak okulumdaki buz pistinde defalarca
özgürce kaydım. Münazara Kulübü’yle maçlara çıktığımda
coşkumu saklayamazken Girişimcilik Kulübü’nde
yaptığımız programlarla ufkumu daha da genişletmeyi
öğrendim. Koç Üniversitesi’nin yenilikçi, öğrenci odaklı,
destekleyici, özgün, sosyal, eğitirken öğreten ders
programlarının ve alanının en yetkin öğretim üyeleri çok
doğru bir tercih yaptığımın göstergesi.

Koç Üniversitesi’ne ilk defa okul tanıtım turları kapsamında geldim.
O gün anladım ki Koç Üniversitesi’ni seçersem hem Türkiye’de önde
gelen öğretim üyelerinden ders alma fırsatı yakalayacaktım hem
de öğretim üyelerinin kapıları bize her zaman açık olacaktı. Koç
Üniversitesi’nde kimya mühendisliğine biyoloji de dahil edildiğinden
farklı sektörleri tanıma ve farklı sektörlerde çalışma fırsatına sahip
oldum. Enerji, kimya ve ilaç sektöründe yaptığım stajlarla birlikte
okulda Work-Study dahilinde laboratuvarda çalıştım. Bunların yanı
sıra, Koç Üniversitesi’nin disiplinlerarası eğitimi sayesinde birbirinden
çok farklı görünen alanların ne kadar bağlantılı olduğunu keşfettim
ve çift anadal programıyla İşletme okuyarak kariyerim için kendimi
geliştirmeye devam ettim. Koç Üniversitesi’nin akademik olanaklarının
yanı sıra, öğrenci kulüplerinde de pek çok deneyim kazandım. Kimya
Mühendisliği Kulübü olarak düzenlediğimiz her etkinliğe zevkle
katıldım ve bu süreçte pek çok deneyim kazandım. Bütün bunları
düşündüğümde Koç Üniversitesi’nin beni geleceğe en iyi şekilde
hazırladığına inanıyorum.

Doç. Dr. Alper Uzun
Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma grubumda yürütülen çalışmalar
genel olarak yüksek verimli enerji uygulamalarına yönelik malzemelerin geliştirilmesi
üzerinedir. Yakıt üretiminde kullanılan katalizörlerdeki yapı-performans ilişkilerinin
temel seviyede detaylı bir şekilde ortaya çıkarılıp bu ilişkiler çerçevesinde endüstriyel
uygulamalara yönelik yüksek performanslı katalitik sistemlerin geliştirilmesi üzerine
araştırmalar yürütüyoruz. Yakıt özelliği düşük hidrokarbonları, çevreci ve yüksek
verimli yakıtlara dönüştürüyoruz. Kataliz alanındaki bu çalışmaların yanı sıra, Koç
Üniversitesi’nde atomik simülasyonlara odaklı faaliyet gösteren Doç. Dr. Seda Keskin
Avcı’nın araştırma grubuyla ortaklık yaparak enerji alanına yönelik, gazların depolanmaları
ve ayrıştırılmaları için yüksek performanslı malzemelerin geliştirilmesine odaklı
araştırmaları da sürdürüyoruz. Bu çalışmalarla ülke olarak büyük oranda dışa bağımlı
olduğumuz enerji alanındaki kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına önemli katkılar
sağlanıyor.

95

96

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Makine
Mühendisliği
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri
öğrenimleri süresince mekanik, dinamik,
akışkanlar mekaniği, ısı transferi, bilgisayar
destekli modelleme gibi konuların temel
prensiplerini öğreniyorlar.

eng.ku.edu.tr
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Makine mühendislerinin çalışma alanları toplumun
ihtiyaçlarına cevap verecek malzeme ve aletlerin
tasarım, yapım ve kontrolü konularını kapsıyor. Bu
malzeme ve aletler, nano malzemelerden çelik ve
akıllı malzemelere, mikro motordan mekatronik
otonom-hareketli robotlara ve 5-eksenli CNC
tezgâhlarına kadar değişen boyutlarda çeşitlilik
gösteriyor. Bunlar otomotiv, uzay bilim, tarım,
gıda, tekstil, enerji, tıp, bilgisayar ve imalat gibi
değişik sektörlerin vazgeçilmez unsurlarıdır.
Koç Üniversitesi’ndeki Makine Mühendisliği
öğrencileri öğrenimleri süresince mekanik, dinamik,
termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı transferi,
malzeme, bilgisayar destekli modelleme, tasarım
ve otomasyon konularının temel prensiplerini
öğreniyor ve uyguluyorlar. Alan seçmeli ve serbest
seçmeli derslerden bazılarını mekatronik ve robotik,
malzeme ve üretim, hesaplamalı mekanik ve tasarım
konularından birinde alarak uzmanlaşabiliyorlar.
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Can Onur

Makine Mühendisliği Bölümü 2012 Mezunu
Dünyaca tanınmış okullardan mezun akademisyenlerin destekleri ve motivasyonlarıyla havacılık
tutkumun peşinden koşarak iki buçuk yıl Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümü’nde bulundum. Bir yandan yüksek lisans yaparken bir yandan da NASA
Langley Araştırma Merkezi’nin desteklediği proje kapsamında araştırma asistanı olarak çalıştım.
ABD’de edindiğim deneyimlerden sonra iki sene boyunca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’de
görev aldım. Münih’te bir start-up şirketinde navigasyon odaklı inovatif projelerde yer aldım. Koç
Üniversitesi’nin sadece ülke bazında değil, dünya bazında başarılı bireyler yetiştirmeyi kendine
görev edindiğini düşünüyorum. Mezun olduğum günden bu yana içinde bulunduğum enternasyonal
ve entelektüel ortamlarda rahatça iletişim kurabilmemde ve özgüvenimde Koç Üniversitesi’nin payı
büyük. Bunlarda farklı bölümlerden edindiğim dostlukların da katkısı var. Bu ailenin bir parçası
olmanın gururunu gittiğim her yere götürüyorum.

Bilgehan Bali

Makine Mühendisliği Bölümü-Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Çift Anadal 4. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi pek çok kişi için hayallerin gerçek olduğu yer. Özgür gelişme ortamı, geniş akademik
imkânları ve ilgili öğretim üyeleri sayesinde çok verimli bir öğrenme ortamı sunuyor. Bölüm derslerinin
çeşitliliği sayesinde istediğiniz donanıma sahip olarak hayata atılabiliyorsunuz. Koç Üniversitesi sadece
akademik yönden değil pek çok sosyal imkânla da eğlenceli ve renkli bir yaşama olanak sağlıyor. Sunulan
imkânları ve size verilen değeri ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu konuda öğretim üyelerinin
yaklaşımları çok büyük rol oynuyor. Herhangi bir sıkıntınızda bire bir olarak danışma ve destek alma
imkânınız oluyor. Kariyer patikalarıyla ilgili aklıma takılan konular olduğunda hocalarım her seferinde
tecrübelerini paylaşarak beni doğru kararlar almaya yönelttiler. Görev aldığım kulüpler ve etkinliklerde de
pek çok değerli dostluklar edindim. Siz de geleceğinize önem veriyorsanız ve bu konuda doğru bir şeyler
yapmak istiyorsanız adresiniz Koç Üniversitesi olmalı.

Doç. Dr. Erdem Alaca
Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri olarak disiplinlerarası araştırmaya ve
işbirliğine inanıyoruz. Koç Üniversitesi’nin kıymetli öğretim üyelerinin yanı sıra, yurtiçinden
ve yurtdışından birçok kurumla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Doktora öğrencilerimiz,
tez çalışmalarının 12 ayını yurtdışında geçirerek kendilerini üretim teknolojileri alanında
geliştiriyorlar. Araştırarak öğrenmeye inanıyoruz. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine
ilaveten ilgili lisans öğrencileri ve hatta lise öğrencileri de laboratuvarlarımızda
çalışabiliyorlar. Bu öğrencilerin önemli bir bölümü, bilimsel üretim yaparak mezun
oluyorlar. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktoralarını Koç Üniversitesi’nde ya da
yurtdışındaki üniversitelerde sürdürüyorlar. Bütüncül araştırmaya inanıyoruz. Yürütülen tüm
tez çalışmaları tasarım, üretim ve karakterizasyon bileşenlerinden oluşuyor. Bu sayede,
kariyerlerinde sağlıklı bilimsel muhakeme yürütebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Hedefimiz, makine mühendisliğinin ülkemizdeki vizyonunu genişleterek 21. yüzyıl şartlarına
yönelik araştırma yapmak, bu alanda farkındalığı geliştirmek ve bu şartların ortaya çıkardığı
zorluklarla baş edebilecek donanımda insan gücü yetiştirmektir.
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Mühendİslİk Fakültesİ

Laboratuvarlar
Optofluidik ve Nano-Optik
Araştırma Laboratuvarı
Optofluidik ve Nano-Optik Araştırma
Laboratuvarı’nda sürdürülen araştırma
projeleri üç ana başlıkta toplanıyor:
Biyolojik/kimyasal sensörlerin
geliştirilmesi, yenilenebilir enerji
uygulamaları için yeni fotoreaktör
konseptlerinin geliştirilmesi ve yeni
konfokal mikroskopların geliştirilmesi.
Katalizör Araştırma Laboratuvarı
Katalizör Araştırma Laboratuvarı’nda
enerji uygulamaları için katalizör
geliştirme çalışmaları yapılıyor.

Multimedya, Görü ve Grafik
Laboratuvarı
Multimedya, Görü ve Grafik
Laboratuvarı’nın araştırma alanları dijital
video, görü, konuşma ve üç boyutlu grafik
gibi konuları da içine alacak şekilde
multimedya işaret işleme ve multimedya
ağ yapıları üzerine yapılan çalışmaları
kapsıyor.

Robotik ve Mekatronik
Laboratuvarı
Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı’ndaki
araştırma çalışmaları, insanlar ve
makineler arasındaki çok modlu duyusal
etkileşimlerin incelenmesi üzerine
yoğunlaşıyor. Laboratuvarda özelikle
gerçek, sanal ve uzaktan kumandalı
dünyalarda insanlardaki dokunma
hissi ve makinelere dokunma hissinin
kazandırılmasıyla ilgileniliyor.

Mikro-Nano İmalat Laboratuvarı
(Temiz Oda)
Mikro-Nano İmalat Laboratuvarı
bünyesinde şekillendirme, metalizasyon,
ıslak ve kuru aşındırma imkânları
sunuluyor. Makine, Elektrik ve Elektronik
ile Kimya ve Biyoloji Mühendisliklerinin
yanı sıra, Fizik Bölümü öğretim üyeleri
ve öğrencileri tarafından kullanılan
laboratuvarın 2006 itibarıyla “1.000 Sınıfı
Temiz Oda Sertifikası” bulunuyor.

Yapay Zekâ Laboratuvarı
Yapay Zekâ Laboratuvarı’nda yapay
zekâyla ilgili kapsamlı araştırmalar
yapılıyor.

Mekanik Karakterizasyon
Laboratuvarı
Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı
katılar mekaniği, malzeme mühendisliği
ve biyolojinin kesiştiği disiplinlerarası
bir alanda araştırma yapıyor. Başlıca
çalışma alanları moleküler tanı, nano biyo
arayüzler/hibrid moleküler cihazlar ve
mekanik özelliklerin ölçekle değişiminin
tespitidir.

İleri Malzemeler Laboratuvarı
İleri Malzemeler Laboratuvarı’nda
yapısal ve biyomedikal malzemelerin
çeşitli ekipmanlar, çok ölçekli deneysel
ve nümerik teknikler vasıtasıyla
karakterizasyonları gerçekleştiriliyor.

eng.ku.edu.tr

hesaplama yapan laboratuvar üyeleri
programlama modeli geliştirme,
derleyici ve yürütücü sistem tasarımı ile
mühendislik simülasyonu optimizasyonları
yapıyorlar.

Paralel Hesaplamalar Laboratuvarı
Paralel Hesaplamalar Laboratuvarı’nda
paralel ve çok çekirdekli sistemlerde

Optik Mikrosistemler Laboratuvarı
Optik Mikrosistemler Laboratuvarı’ndaki
araştırmalar, mikro optik ve mikro
elektromekanik sistemlerinde yeni araç ve
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sistemler geliştirmeye odaklanıyor.
Laboratuvar, 2013’te WEAR 3D
projesiyle itibarlı ERC fonunu
almaya hak kazandı.
Biyoakışkanlar ve
Kardiovasküler Mekanik
Laboratuvarı
Biyoakışkanlar ve Kardiovasküler
Mekanik Laboratuvarı, kalp ve
damar akış dinamiği ile kalp
ve damar doku mühendisliği
çalışmaları için kuruldu. Tam
donanımlı ve işlevsel olan bu
laboratuvarda insanlardaki kalp ve
damar rahatsızlıklarının nedenlerini
keşfetmek için tavuk embriyoları gibi
model sistemler detaylı bir şekilde
araştırılıyor.
Biyokimya ve Moleküler
Biyoloji Laboratuvarı
Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Laboratuvarı’nda öğrenciler PCR,
gen aktarımı, DNA izolasyonu,
protein ifadesi, protein, DNA ve
karbonhidrat miktar hesaplanması,
protein saflaştırılması gibi temel

biyokimyasal ve moleküler teknikleri
uygulamalı olarak yapıyorlar.
Mikroyapı Evrim Laboratuvarı
Mikroyapı Evrim Laboratuvarı,
çok fazlı büyüme dinamikleri
üzerine yoğunlaşıyor. Laboratuvar
ekibinin mevcut projeleri kontrollü
katılaştırılmış ötektik alaşımlarının
mikroyapı evrimi üzerine
odaklanıyor. Bu projeler TÜBİTAK,
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay
Ajansı tarafından destekleniyor.
Gelecek Nesil ve Kablosuz
Haberleşme Laboratuvarı
Gelecek Nesil ve Kablosuz
Haberleşme Laboratuvarı’nda nano,
moleküler ve nöral haberleşme,
biyoesinli haberleşme, siber fiziksel
sistemler, 5G ve THz kablosuz mobil
haberleşme ağları, dağınık sosyal
algılama, bilişsel radyo ve sensör
ağları, yeşil haberleşmenin temelleri
ve yeşil ağlar gibi geniş bir konu
yelpazesinde en ileri düzeyde teorik
ve deneysel araştırmalar yapılıyor.
Bu ileri araştırma faaliyetleri Avrupa

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Araştırma Konseyi, TÜBİTAK,
TÜBA, IBM, INTEL, Lockheed
Martin, Avrupa Birliği, Türk Telekom
ve Koç Üniversitesi gibi pek çok
kuruluş tarafından destekleniyor.
IDEALAB
IDEALAB’ın amacı enerji, tıp
ve çevre için yeni ve kullanışlı
olacak biyo fotonik, nano fotonik,
optoelektronik cihazlar üretmek
ve geliştirmektir. Bu hedef
doğrultusunda nano malzeme ile
biyo malzemelerin hem ilgi çekici
hem de olağanüstü özellikleri
araştırılıp geliştirilerek yeni cihazlar
ve arayüz yapılarında kullanılıyor.
Nanofotonik Laboratuvarı
Nanofotonik Laboratuvarı’nda
fotonik konusunda deneysel ve
teorik çalışmalar yürütülüyor.
Halihazırda plazmonik yapıların
deneysel ve teorik incelenmesi ile
kuantum optik alanında kullanılan
dalga kılavuzlarının modellenmesi
ve analizi olmak üzere iki ana yönde
araştırma yapılıyor.
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Tıp Fakültesi

PROF. DR. ŞÜKRÜ DİLEGE
TIP FAKÜLTESİ DEKANI

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde geleneksel tıp
eğitiminin aksine öğrencilerimiz ilk yıllardan itibaren ciddi
araştırma projelerine, klinik uygulamalara, hasta bakımına
ve sosyal projelere dahil olurken temel tıp bilimleri,
araştırma ve klinik uygulamaları altı yıllık eğitim süresince
birbirine bağlı olarak ilerliyor. Koç Üniversitesi’nin
temelini oluşturan Çekirdek Program, öğrencilerimizin
hem insani bilimlerde sağlam bir temel edinmelerini hem
de geniş bir bakış açısıyla disiplinlerarası işbirliklerini
geliştirmelerini sağlamaktadır.
Öğrenci kontenjanının düşük ve tam ile yarı burslu şekilde
olması ve dünya standartlarında öğretim üyesi-öğrenci
oranıyla sağladığımız ayrıcalıklı eğitim olanakları ve
yapısal esneklik sayesinde daha öğrenci merkezli, daha
sorgulayıcı ve araştırmacı kimlik kazandırma hedefli bir
yaklaşım taşıyoruz. Bu yaklaşımla, çoğu öğrencimizin
bir yandan sağlık hizmetlerindeki eksikliği giderecek öte
yandan araştırma yapacak altyapı ve donanımla mezun
olmalarını amaçlıyoruz. Dikey ve yatay entegrasyon içeren
ve tıp bilimindeki son gelişmelere göre sürekli yenilenen
eğitim içeriğimiz, uluslararası bir kurum olan Tıp Eğitimi
Akreditasyon Birliği ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon
Kurulu tarafından da akredite edilmiştir. Bu akreditasyon,
fakültemizin evrensel nitelikli modern tıp eğitimini sürekli
güncellenerek sunduğunun göstergesidir.
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Tıp Fakültesİ
Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirme misyonuyla kurulan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi; temel ve klinik bilimlerde seçilmiş öğretim
kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi
ön planda tutarken tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan
evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedefliyor.
Hazırlık Programı hariç altı yıllık tıp eğitimi ilk üç yıl Koç Üniversitesi’nin
Rumelifeneri Kampüsü’nde, takip eden yıllara yayılan klinik ağırlıklı
eğitim ise ayakta ve yatan hastalara hizmet veren ileri teknolojik altyapıya
sahip tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesi olan Topkapı’daki
Koç Üniversitesi Hastanesi’nde veriliyor. İlk yıl, üniversitenin Çekirdek
Programı’na ek olarak tıpla ilgili ders ve seminerler yer alıyor. İkinci yıldan
itibaren entegre bir programla temel tıp dersleri ve giderek artan oranda
klinik tıbba hazırlık ve temel klinik köprü konuları sunuluyor. Dördüncü
ve beşinci yıllarda öğrenciler, uygulamalı staj eğitimiyle hastalıkların tanı
ve tedavisi üzerinde çalışıyorlar. Altıncı yıl ise hastanede intern olarak
hastaların bakımında görev ve sorumluluk alarak eğitimlerini tamamlıyorlar.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde az sayıda öğrenciyle yapılan seçkin
eğitim, öğrenciler arasında kuvvetli ve sıcak ilişkilerin kurulmasına ve işbirliği
çalışmalarına katkıda bulunurken öğrencilere bilimsel araştırmalara ve
klinik çalışmalara aktif olarak katılma ayrıcalığı tanıyor. Bu eğitim modeli
sayesinde mezunlar, pozitif bilimlerin yararlarına inanan, yaratıcı, çok yönlü
ve dünya görüşü güçlü hekimler olarak meslek hayatına atılıyorlar.
Fakültenin bir diğer misyonu da uluslararası niteliklere sahip araştırmacı
hekimler yetiştirmek. Türkiye’de bir ilk olarak tıp, fen ve mühendislik
bilimleri alanlarında önemli araştırma gruplarını aynı çatı altında toplayarak
hastadan son ürüne entegre araştırmaların yapılmasına imkân tanıyan ve
Koç Üniversitesi Hastanesi ile Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde
olmak üzere iki ayrı kampüste konumlanan Koç Üniversitesi Translasyonel
Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM), yerli imkânlarla temel bilimsel
araştırmaya dayalı, yüksek katma değerli ve ileri teknolojiler içeren yenilikçi
biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak, ilgili alanda yapılacak
ileri seviyede bilimsel araştırmalar ile çalışmaları teşvik etmek ve üniversitesanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Koç Üniversitesi’nin 25
yıllık tarihinin en büyük dış kaynaklı fonu ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın
desteğiyle kuruldu. KUTTAM, multidisipliner ve interdisipliner bir ortamda,
işbirliği içinde ve tamamlayıcı bir şekilde belirli klinik sorunların üstesinden
gelmeleri için öğrencilere önemli olanaklar sunuyor.
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Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı, KUTTAM Direktörü
Hekimlik meslekten öte bir yaşam biçimidir. Eğitimimiz boyunca aldıklarımız bizi
şekillendirir, harmanlar ve insanlık tarihinde her daim kutsal sayılan bu vazifeyi en iyi
şekilde yerine getirmemiz için hazır kılar. Bir hekimin belki de yaşamında yapacağı
en büyük hata gerçek üstü güçlere sahip olduğunu sanması ve her şeyi tek başına
çözebileceğine inanmasıdır. Değişen dünyada hekimlik mesleğinin değişmemesi
imkânsızdır. Çağdaş dünyada hekimliğin icrası bireylerin kahramanlıklarından
takımların gücüne doğru evrilmiştir. Tıbbın gerçek sanat yönü olan araştırma ise
sadece tek bir hekimin bilgi ve becerisinin ötesinde farklı disiplinlerin takım oyununa
dönüşmüştür. Geleceğin hekimlik mesleğine yön veren birisi olmak istiyorsanız Koç
Üniversitesi Tıp Fakültesi bunun için en büyük fırsattır. Disiplinlerarası duvarları
yıkan en önemli araştırma merkezimiz Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma
Merkezi (KUTTAM) ise size hekimlikten öte bir hayatın kapılarını aralıyor.

Ecem Esencan

Tıp Fakültesi 2016 Mezunu
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yorucu maratonunu, ilk üç yılda kampüs yaşamının getirdiği sosyal
aktiviteler, kulüpler ve yurt ortamıyla zenginleştirdim. Hastane ortamına girmeden katıldığım araştırma
projeleriyle kendimi akademik anlamda da geliştirdim. İlk yıllardan itibaren çeşitli üniversitelerden
ve fakültelerden öğrencilerle beraber sağlık sorunları hakkında toplumu bilgilendirme projelerine
katıldım. İlerleyen yıllarda fakültemin desteğiyle Türkiye ve ABD’deki çeşitli üniversitelerde çalışmalar
ve araştırmalar yaptım. Diğer bölümlerden aldığım dersler sayesinde hem sosyal çevremi genişlettim
hem de disiplinlerarası bir donanıma sahip oldum. Geriye dönüp baktığımda verdiğim kararın çok doğru
olduğunu görüyorum. Şu an Yale Üniversitesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı altında
bulunan bir laboratuvarda yumurtalıklardaki yaşlanmanın nedenlerine odaklanan araştırmada görev
alıyorum.

Prof. Dr. Tarık Tihan
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde görev aldığım işlevlerin başında eğitimin
her düzeyde değerlendirilmesi geliyor. Kısa bir geçmişi olan fakültemizde eğitimin
amacı-yöntemi-değerlendirmesi üçgeninde değerlendirme, gerek öğrenmenin gerekse
öğretmenin itici kuvvetini oluşturuyor. Kurulduğu günden itibaren görev aldığım Tıp
Fakültesi Değerlendirme Komitesi formatif, yetkinliklere yönelik, ezberci olmayan ve
gerçek hekimlik becerilerini ölçen bir değerlendirme sistemi oluşturmayı amaçlıyor.
Fakültede eğitsel akademilerin oluşturulması ve kurumların Türkiye çapında tıp eğitimine
önemli katkılarda bulunması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Koç Üniversitesi’nde eğitim
etkinliklerine katıldığım dönemlerin dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde University
of California San Francisco’da (UCSF) nöropatoloji alanında ve spesifik olarak beyin
tümörlerinin moleküler sınıflandırılması üzerine çalışıyorum. 2013’ten beri Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi öğrencilerimizin gözlemci olarak katıldığı bu çalışmalar özellikle pediatrik
beyin tümörlerinin analizinde yoğunlaşıyor.
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Mehmet Fatih Çamlı

Tıp Fakültesi-İşletme Bölümü Çift Anadal 2018 Mezunu
Tercih döneminde, “Tıp okuyacaksam Koç Üniversitesi’nde okurum.” demiştim. Bunun nedeni Koç
Üniversitesi’nin günümüzde giderek önemi artan hatta bir zorunluluk haline gelen multidisipliner yaklaşımıydı.
Tıp gibi köklü geleneklere sahip bir mesleği geleceğe taşımak için gereken de buydu. Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi’ndeki öğrenim hayatımda farklı akademisyenlerin araştırmalarına katılma fırsatı buldum.
Yaşayan Kütüphane, KU Gönüllüleri ve basketbol takımı gibi sosyal faaliyetlerde yer aldım. Yurtdışına gidip
hayatımla ilgili farklı seçenekleri yaşayarak değerlendirme fırsatı edindim. Çift anadal programıyla İşletme
okuyarak doktorların da girişimci, yönetici olarak rol aldığı bir dünyaya kendimi hazırladım ve plastik cerrahi
asistanlığına başladım. Koç Üniversitesi’nde kendimi yetiştirme ve vizyonumu genişletme fırsatı buldum.

Atalay Demiray
Tıp Fakültesi-Uluslararası İlişkiler Bölümü Çift Anadal 3. Sınıf Öğrencisi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni yüzde 100 burslu olarak kazandım. Fakülteye adım attığım ilk günden beri
sadece tıp eğitimi gören bir doktor olmak yerine, birden çok konuda uzmanlaşmış, topluma hastane dışında
da dokunabilen, toplumun sağlık problemlerine uluslararası arenada çözümler getirebilen, politika belirleyici
doktor olmak istiyordum. Koç Üniversitesi’nde ilgi alanlarım ile mesleki kariyerimi birleştirebileceğim bir
platform buldum. Çift anadal programıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde de okuyorum. Üniversitemizdeki
öğrenci kulüpleri ve etkinlikleri sayesinde birçok arkadaş edinerek çevremi genişletmenin yanı sıra, organize
ettiğimiz etkinliklerle kariyerim için iletişim ağımı geliştirme fırsatı yakaladım. Tıp eğitiminin özünde insana
dokunmak, insanı iyileştirmek var ve bunun için insanlarla iletişim kurabilmenin önemi çok büyük. Bu sebeple
Tıp Fakültesi bana insanı öğreten ve insana bakışımı değiştiren bir okul oldu.

Şevval Karadağ
Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi
Tıp Fakültesi’ni Anadolu bursiyeri olarak kazandım. Koç Üniversitesi, tıbbın yanında diğer disiplinleri
bir arada bulunduran kampüsüyle harika bir fırsattı. Zamanla kendime bir iyileştirme vizyonu geliştirdim
ve toplumu iyileştirmenin farklı kimliklerle yapılabileceğini fark ettim. Girişimcilik yeteneklerimi,
artan tıp bilgimle birleştirerek sağlık hizmetlerinin gelişmesine global ölçekte iz bırakmak istiyorum.
Koç Üniversitesi’nde girişimcilikle ilgili birçok projede yer aldım. Girişimcilik Vakfı’na akademi üyesi
olarak seçildim. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi ve MIT’nin hazırladığı, dünyada sadece 70 kişinin
yer aldığı sağlık inovasyonu ve girişimciliği programına Türkiye’den seçilen tek kişi oldum, ülkemi ve
fakültemi temsil etmekten gurur duydum. Stanford, Berkeley ve Madrid’te eğitimlere katıldım. Şu anda,
Fortuna İyileştirici İnovasyonlar isimli şirketim aracılığıyla, sağlık hizmeti sunan kurumların hizmetlerini
geliştirerek hastaya ulaşan hizmeti en iyi hale getirmeyi hedefliyorum. Bu süreçte Koç Üniversitesi’nde
beni destekleyen birçok kişi olduğu için çok mutluyum.
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Tıp Fakültesİ

Laboratuvarlar
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Klasik ve moleküler mikrobiyoloji
çalışmalarına yönelik altyapıyla
donatılan Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda
bakterilerde antibiyotik direnci ve direnç
gelişiminde etken moleküler faktörlerin
belirlenmesi, virülansı etkileyen faktörler
ve bakterilerin genotiplendirilmesi
alanlarında PCR, real-time PCR, repPCR, western blot sanger sekanslama
tekniklerinin kullanıldığı araştırmalar
yürütülüyor.

medicine.ku.edu.tr

Genomik ve Proteomik
Laboratuvarları
Birbirlerini tamamlayacak nitelikte
donatılan Genomik ve Proteomik
Laboratuvarları’nda modern biyokimya,
moleküler biyoloji, hücre biyolojisi,
DNA/RNA ve protein analizleri

yapılabiliyor. Hücre kültürü ile otomatik
hücre çoğalması analizleri yapılabilen
laboratuvarlarda ilaç geliştirme ve
hücreler üzerinde deneme, hücrelerin
ve hücre yapıtaşlarının dış etkenlere
karşı yanıtları, onarım mekanizmaları
incelenebiliyor.
Kök Hücre ve Gen Nakli
Laboratuvarı
Kök Hücre ve Gen Nakli Laboratuvarı’nda
uyarılmış çok yönlü kök hücre üretimine
yönelik retrovirüsler aracılığıyla gen nakli
ve diğer kök hücre teknolojileri üretimi ve
araştırmaları yapılıyor.
Hemoreoloji Laboratuvarı
Hemoreoloji Laboratuvarı’nda kan ve kan
hücrelerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri
inceleniyor; sağlık ve hastalıklarda kan
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hücrelerinin adaptasyonu, mikro dolaşım,
hücrelerin biyokimyasal işlevlerinin bu
özelliklere etkileri araştırılıyor.
Nörofizyoloji Laboratuvarı
Nörofizyoloji Laboratuvarı’nda insan deneklerde
çeşitli uyaranlara karşı refleks yanıtlar
özel aygıtlarla kaydediliyor ve elde edilen
verilerin analiziyle beynin değişik bölgelerinin
haritalanması konularında araştırmalar yapılıyor.
EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı
EEG/ERP Araştırma Laboratuvarı’nda özel
olarak elektromanyetik akımlara karşı izole
edilmiş bir odacık içinde, dışarıdan verilen
uyarılara karşı beyin dalgalarındaki değişiklikler
inceleniyor.
Mikroskopi Laboratuvarı
Fen Fakültesi ortaklığıyla kurulan Mikroskopi
Laboratuvarı’nda floresan mikroskoplar
ve konfokal mikroskopla hücre ve dokular
inceleniyor.
Anatomi Laboratuvarı
Öğrenci eğitimi ve araştırma amaçlı Anatomi
Laboratuvarı’nda kadavra saklanması için soğuk
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dolapların ve havuzun yanı sıra, disseksiyon
masaları bulunuyor. Laboratuvarda eğitim
amaçlı çok sayıda maket ve ileri düzeyde
interaktif eğitime yardım eden yazılımların
kullanılabildiği maket odası da mevcut.
Bu donanıma ek olarak bir adet ultrason
cihazıyla canlı organ anatomisi dersleri verilen
laboratuvarda, üç boyutlu insan anatomisinin
kesitsel ve katmansal kavranmasına yardımcı
olan dokunmatik anatomage masası yer alıyor.
Kuru Multidisipliner Öğrenci
Laboratuvarı
Kuru Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı;
öğrencilerin histoloji, patoloji, fizyoloji
benzeri deney ve araştırmalar yapabilecekleri
mikroskopi, bilgisayar ve deney setleri içeren
donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.
Islak Multidisipliner Öğrenci
Laboratuvarı
Islak Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarı;
öğrencilerin biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler
biyoloji, farmakoloji gibi alanlarda deney ve
araştırmalar yapabilecekleri ıslak mekânlar,
gazlı bekler, ölçüm cihazları vb. içeren
donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.
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Hemşirelik
Fakültesi

PROF. DR. AYİŞE KARADAĞ
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DEKANI

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin hedefi; ulusal ve
evrensel düzeyde, sağlığın iyileştirilmesinde/geliştirilmesinde,
hemşireliğin etkisini ortaya koyan öncü eğitim kurumu
olmaktır. Bu hedef doğrultusunda Hemşirelik Fakültesi,
sağlık hizmetlerinin sunumunda kusursuzluğu merkeze
alan, sağlık politikalarına etki edebilen, bilimin sınırlarını
ilerletmeye istekli, etik duyarlılığı yüksek ve liderlik
davranışları sergileyebilen hemşirelerin yetiştirilmesinde
ödün vermeyen bir yapılanmaya sahiptir. Bu yapılanmanın
ana bileşenleri, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan
öğretim üyelerinden oluşan güçlü akademik kadro, özgün
müfredat programı ve hemşirelik eğitiminin gerektirdiği fiziksel
altyapıdır.
Hemşirelik Fakültesi’nde tüm dersler alanında uzman öğretim
üyeleri tarafından veriliyor ve öğretim elemanı-öğrenci
oranı uluslararası standarttadır. Fakülte müfredatı; Hazırlık
Programı, Çekirdek Program dersleri, ortak senaryoların
yer aldığı özgün oturumlar, yenileşmeye katkı sağlayan proje
dersleri, yaz stajı ve seçmeli derslerin çeşitliliğiyle zengin bir
öğrenim yaşantısı sağlıyor. Klinik uygulamalar Koç Üniversitesi
Hastanesi’nde çağdaş sağlık hizmeti anlayışına sahip Vehbi
Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda yapılıyor. Öğrencilerimiz,
ileri teknolojiyle donatılmış Temel Beceriler Laboratuvarı ile
İleri Düzey Girişimsel Tıp Eğitimi ve Simülasyon Merkezi’nde,
gerçeğe en yakın maketler üzerinde beceri kazanıyorlar.
Müfredatımız öğrencilerin uluslararası değişim programlarıyla
yurtdışında öğrenim/staj yapabilmelerine olanak sağlıyor.
Türkiye’de, vakıf üniversiteleri arasında ilk fakülte olan
okulumuz, ABD’deki hemşirelik eğitimi akreditasyon kuruluşu
Accreditation Commission for Education in Nursing tarafından
akredite edilen tek programdır.
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Hemşİrelİk
Fakültesİ
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Semahat
Arsel’in öncülüğünde, dünyadaki en iyi beş
okul içinde yer alan John Hopkins Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi’yle işbirliği sonucunda 1998’de
kuruldu. Başlangıçta Hemşirelik Yüksekokulu olan
okul, 2016-2017 akademik yılından bu yana Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi olarak yoluna
devam ediyor. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri
içindeki ilk hemşirelik fakültesidir.
Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri
Hazırlık Programı’nı ve eğitimlerinin ilk yılını
Rumelifeneri Kampüsü’nde, diğer yıllarını ise
Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde
geçiriyorlar. Fakültede verilen dersler
derinlemesine mesleki bilgi kazandırırken seçmeli
dersler öğrencilere bireysel gereksinimleri,
yetenekleri ve ilgi alanlarına göre gelecekle
ilgili planlar yapma, yandal ve çift anadal fırsatı
tanıyor. Fakültenin öğrencilerine, Vehbi Koç Vakfı
Sağlık Kuruluşları’nda ve işbirliği yapılan diğer
kurumlarda, klinik eğitim ve saha eğitimi olanağı
sağlanıyor. Hemşirelik Fakültesi’nde uygulanan
müfredat ve Koç Üniversitesi’nin sağladığı
sosyal imkânlardan faydalanan öğrenciler, sağlık
sektöründe fark yaratacak bir donanımla mezun
oluyorlar. Türkiye’nin her yerinde iş bulma
olanağına sahip olan mezunlar, uluslararası
standartlarda aldıkları eğitim sayesinde yurtdışında
da çalışabiliyor, yurtiçinde ve yurtdışında
yüksek lisans ve doktora programlarına devam
edebiliyorlar.

nursing.ku.edu.tr
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Dr. Pelin Karaçay
Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi
Yaşadığımız yüzyılda, yaşam boyu öğrenmek ve disiplinlerarası çalışabilme becerisine sahip
olmak artık bir zorunluluk haline geldi. Hemşirelik, bilginin en hızlı eskidiği mesleklerden biri
ve birçok disiplinle işbirliği içinde çalışmayı gerektiriyor. Öğrencilerimiz mesleki gücümüz
ve geleceğimizdir. Bu nedenle öğrencilerimizi sürekli okumaya, araştırmaya, kanıt düzeyi
yüksek bilimsel çalışma sonuçlarını kullanmaya yönlendiriyoruz, bu bilgileri hasta bakımına
nasıl aktarabilecekleri konusunda onlara rehberlik ediyoruz. Günümüzde uygulamalı
eğitim veren mesleklerde öğrencilerin deneyimleyerek/yaparak öğrenmeleri çok önemlidir.
Dünyadaki saygın hemşirelik okullarında olduğu gibi fakültemizde de teknolojiyle donatılmış
öğrenme ortamları bulunuyor. Öğretim elemanları olarak mezuniyette hedeflenen program
çıktılarına ulaşmak için öğrencilerimizle hem laboratuvarlarda hem de klinik alanlarda bire
bir çalışıyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz İngilizce konusunda yetkin şekilde mezun oluyorlar.
Böylece sağlık sektöründe aranan, fark yaratan, bilgi üreten, araştıran, evrensel değerlere
sahip, insana saygılı, kültürel farklılıklara duyarlı ve ilk rüzgârda savrulmayacak şekilde
kökleri güçlü, yaprakları gür bir meslek üyesi haline geliyorlar.

Tuğçe Keskin

Hemşirelik Fakültesi 2017 Mezunu
Aradığınız neredeyse her şeyi bulabileceğiniz bir kütüphane, akademik hayata karışmış bir sosyal yaşam,
sizi her anlamda destekleyen ve bu desteğin etkisini asla kaybetmeyeceğiniz değerli öğretim üyeleri... Koç
Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde benim için en çok öne çıkan konular bunlardı. İhtiyaç duyduğumuz
her anda, her alanda ulaşılabilirlik; mezun olduktan sonra bile kapıları her zaman bize sonuna kadar
açık bir okul. Etkili iletişimin, fiziksel donanımın tam olduğu, araştırma, beceri kazanma ve simülasyon
uygulamalarıyla hasta bakımını öğrenme ve daha sayamadığım birçok şeyi öğrenebileceğiniz ve evinizde
gibi hissedeceğiniz bir yer Koç Üniversitesi. Bu nedenle lisans eğitimimin ardından yüksek lisansıma da
büyük bir heyecanla devam ettiğim ve Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Stoma Eğitim Hemşiresi olarak
çalıştığım bir ev burası benim için.

Selin Dinçer

Hemşirelik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi
Üniversite sınavı, eğitim hayatım ve geleceğim için bir dönüm noktasıydı. Uzun bir maratonun ardından
hayallerim ve emeklerim doğrultusunda gelişimim ve kariyerim için en doğru kararı vermek zorundaydım.
Araştırdıkça, öğrendikçe Koç Üniversitesi’nin bana katacağı çok şey olduğunu fark ettim. Öğrencisine
akademik ve sosyal yaşamda verdiği destek ve sağladığı imkânlarla hayalimdeki kariyere ilk adımı
burada atacağımı düşündüm. Hemşirelik mesleğinin çok hassas, özveri isteyen ve sağlık alanında kilit
bir rol olduğunu biliyordum. İnsan hayatına dokunacağım için heyecanlıydım. Bölümüme alışmamda,
özgüvenimin artmasında öğretim üyelerimizin çok katkısı oldu. Hemşirelik mesleği sayesinde hayata bakış
açımın geliştiğini ve hayata karşı duruşumun sağlamlaştığını düşünüyorum. Koç Üniversitesi, sadece
meslek hayatımı değil, kişisel gelişimimi destekleyecek sosyal aktiviteler ve projelerde yer almama ve
güzel dostluklar kurmama olanak sağladı. Burada edindiğim tecrübelerim ve kazandığım bakış açısıyla
mesleğime katkı sağlayıp insan hayatına daha etkili dokunuşlar yapacağıma inanıyorum.

111

112

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

Hemşİrelİk Fakültesİ

Laboratuvarlar
Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp Eğitimi ve
Simülasyon Merkezi
Hemşirelik eğitiminin laboratuvar uygulamalarının yapıldığı
merkezde Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) odaları,
çok amaçlı simülasyon odası, temel beceri laboratuvarları,
konferans salonları ve derslikler bulunuyor. Hemşirelik
eğitiminde, simülasyon odası, OSCE odaları ve temel beceri
laboratuvarları kullanılıyor. Öğrencilere gerçeğine en uygun
ortamlarda öğrenme deneyimi kazandıran, simülasyon
uygulamalarının yapıldığı çok amaçlı simülasyon odası,
ameliyathane, doğum odası, yoğun bakım ünitesi, acil servis
ve hasta odasına dönüştürülebiliyor. Öğrencilerin klinik
yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan OSCE odalarında
aynı anda 36 öğrenci/ katılımcı uygulama yapabiliyor. Temel
beceri laboratuvarında yapılan uygulamalar, öğrencilerin gerçek
hastalarla karşılaşmadan önce hemşirelik uygulamalarında
yetkinlik kazanmalarını amaçlıyor. Öğrenciler, tüm uygulamalı
eğitimlerini, yeni gelişen teknolojiye uygun ve gerçeğe
en yakın özellikler taşıyan maketler/mankenler üzerinde
gerçekleştiriyorlar.
İletişim Beceri Laboratuvarı
İletişim Beceri Laboratuvarı öğrencilerin hastanın ihtiyaçlarını
merkeze koyan güçlü iletişim becerileri kazanmalarının yanı
sıra, yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme deneyimi elde
etmelerini amaçlıyor. Öğrenciler vakaları drama yöntemiyle
canlandırarak gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek durumlara
hazırlıklı hale geliyorlar.

nursing.ku.edu.tr

113

Güçlü akademik yapıya ek olarak öğrencilere sunulan lisans
programları, lisansüstü programları, değişim programları,
akademik hayata ve üniversite yaşamına uyum programları, kariyer
olanakları ile renkli ve hareketli sosyal ortamı; Koç Üniversitesi’nin
evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmasının yanı sıra,
Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki
gelişimini yararlı bir şekilde etkilemesini sağlıyor.
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Lİsansüstü Programlar
Koç Üniversitesi’nde Tezli Yüksek Lisans ve
Doktora Programları için burs olanakları
mevcuttur. Tezsiz Yüksek Lisans Programları
ise ücrete tabidir.

graduate.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi’ne bağlı dört enstitüde Tezli/
Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında
eğitim veriliyor. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora
Programları için burs olanakları mevcuttur.
Burs kapsamında kabul edilen öğrenciler eğitim
ücretinden muaf oluyorlar. Ayrıca aylık burs
ödemesi gibi ek yan faydalardan da yararlanıyorlar.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları ise ücrete
tabidir. İşletme Enstitüsü’nde tezsiz yüksek lisans
programlarında (tam zamanlı MIM ve MBA)
kontenjan dahilinde ve belirli şartları sağlayan
öğrencilere burs imkânı sunulabiliyor.
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İŞLETME ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları

• Finans (MS in Finance)
• Yöneticiler için İşletme (Executive 		
MBA)
• İşletme (MBA)
• Uluslararası Yönetim (MIM-MSc in
International Management)
Doktora Programları

• Finans
• Operasyon ve Bilgi Sistemleri
• Pazarlama
• Sayısal Yöntemler
• Yönetim ve Strateji
FEN BİLİMLERİ VE
MÜHENDİSLİK ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları

• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
• Biyo-Medikal Bilimler ve 			
Mühendislik*
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği
• Fizik
• Hesaplamalı Bilimler ve 			
Mühendislik
• Kimya
• Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Malzeme Bilimi ve Mühendislik
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Veri Bilimleri
Doktora Programları

• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
• Biyo-Medikal Bilimler ve 			
Mühendislik*
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
• Endüstri Mühendisliği ve İşletme 		
Yönetimi
• Fizik

lisansüstü programlar

• Hesaplamalı Bilimler ve 			
Mühendislik
• Kimya
• Kimya ve Biyoloji Mühendisliği
• Makine Mühendisliği
• Malzeme Bilimi ve Mühendislik
• Matematik
• Moleküler Biyoloji ve Genetik*
SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları

• Tıbbi Fizyoloji**
• Tıbbi Mikrobiyoloji**
• Üreme Biyolojisi**
Doktora Programları

• Biyo-Medikal Bilimler ve 			
Mühendislik*
• Hemşirelik (Türkçe)
• Hücresel ve Moleküler Tıp
• Moleküler Biyoloji ve Genetik*
• Nörobilim
• Üreme Tıbbı

• Arkeoloji ve Sanat Tarihi**
• Ekonomi
• Felsefe**
• Kamu Hukuku
• Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum 		
Çalışmaları
• Özel Hukuk
• Psikoloji
• Tasarım, Teknoloji ve Toplum
• Uluslararası İlişkiler
• Uygulamalı Kamu Politikaları***
Doktora Programları

• Arkeoloji ve Sanat Tarihi
• Ekonomi
• Kamu Hukuku
• Özel Hukuk
• Psikoloji
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası 		
İlişkiler
• Sosyoloji
• Tarih
• Tasarım, Teknoloji ve Toplum
SAĞLIK BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları

• Biyo-Medikal Bilimler ve 			
Mühendislik*
• Hemşirelik (Türkçe)**
• Moleküler Biyoloji ve Genetik*

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen ve
Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ortaklığıyla
yürütülüyor.
** İlgili alanda sadece Tezli Yüksek Lisans
Programı mevcuttur.
*** İlgili alanda sadece Tezsiz Yüksek Lisans
Programı mevcuttur. Program University of
Strathclyde ortaklığıyla yürütülüyor.
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Uluslararası Programlar Ofİsİ
Uluslararası
Programlar
Ofisi, Koç
Üniversitesi’nin
uluslararasılaşma
çalışmalarında
etkin rol oynuyor.

oip.ku.edu.tr

Uluslararası Programlar Ofisi (OIP), Koç Üniversitesi’nin uluslararası yüksek eğitim
alanındaki varlığını artırma, prestijli üniversiteler arasında yer almasını sağlama, öğrenci
değişim hareketliliğiyle Koç Üniversitesi’ne farklı ülkelerden gelen öğrenci sayısını artırma,
uluslararası projeler ya da programlar sayesinde yurtdışından gelen öğrencilere üniversitenin
ve Türkiye’nin tanıtılmasının yanı sıra, farklı fırsatlar sunulmasını sağlama, Koç Üniversitesi
camiasının bir parçası olan yabancı fakülte üyesi, çalışanlar ve öğrenciler için çeşitli destek/
entegrasyon hizmetleri sunarak adaptasyon süreçlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini
amaçlıyor. Bu sayede Koç Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmalarında etkin rol oynuyor
ve uluslararası üniversite sıralamalarında üst sıralarda yer alması adına fakülte üyeleriyle de
yakından çalışarak hem eğitimin hem de araştırmanın uluslararasılaşmasına destek oluyor.
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI
Uluslararası Programlar Ofisi tarafından yürütülen Öğrenci Değişim Programları,
öğrencilerin bir sömestr, akademik yıl veya yaz döneminde Koç Üniversitesi’yle bu
konuda ortaklığı bulunan, yurtdışındaki önde gelen üniversitelerde eğitim almalarını
ve yurtdışındaki çeşitli kurum ya da kuruluşlarda en az iki ay staj yapmalarını kapsıyor.
Değişim programlarıyla yurtdışındaki ortak üniversitelerden öğrenciler de Koç
Üniversitesi’nde eğitim görme olanağı yakalıyorlar. Öğrenci Değişim Programları
60 ülkede 290’dan fazla kurumla anlaşmayı kapsıyor. Rusya’dan Japonya’ya, ABD’den
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Güney Afrika’ya ve çoğu Avrupa
ülkesinde George Washington,
Northwestern, Kyoto, Fudan,
Technical University of Munich,
Sciences PO Paris, Bocconi,
Nanyang Technological University,
Australian National University,
University of British Columbia,
Toronto University gibi dünyaca
ünlü birçok üniversiteyle öğrenci
değişimi imkânları mevcuttur. Her
yıl 400-500 öğrenci bu kapsamda
değişime katılıyor. Değişim
programlarıyla Koç Üniversitesi
öğrencilerinin eleştirel ve analitik
düşünme, etkili iletişim ve kendini
ifade edebilme, farklılıkları anlama
ve takdir etme, yabancı bir dili
ayrıntılı öğrenme, eğitim ve kariyer
planlama, değişik kültürleri
yakından tanıma, kendi kültürlerini
dışarıdan inceleme, sosyal
farkındalık, özgüven kazanma ve
kendi sınırlarını tanıma, küresel
ölçekte kişilik oluşturma becerileri
kazanmaları hedefleniyor.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği:

Koç Üniversitesi öğrencilerinin,
Avrupa Birliği üyesi 30 ülkeye ek
olarak Norveç, İzlanda, Makedonya
ve Lihtenştayn’da yer alan ortak
üniversitelerde bir dönem veya
bir akademik yıl eğitim almalarını
sağlayan program kapsamında
katılımcılara hibe desteği de
sunuluyor.
Erasmus+ Staj Hareketliliği:

Avrupa Birliği üyesi 30 ülkeye ek
olarak Norveç, İzlanda, Makedonya
ve Lihtenştayn’da yer alan bir
işletme ya da kurumda en az iki
ay olmak üzere staj yapma imkânı
sunuyor. Program kapsamında
öğrencilere hibe desteği de
sağlanıyor.
Erasmus+ (ICM) Worldwide
Öğrenim Hareketliliği: Koç

Üniversitesi’nin her sene ülke
bazında yaptığı proje başvurularıyla
öğrencilerin Avrupa dışındaki
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ülkelerde de Erasmus+ Programı’na
katılmaları sağlanıyor. Proje
kapsamında yer alan ülke ve
üniversiteler başvuru dönemlerinde
öğrencilere duyuruluyor. Program
kapsamında öğrencilere hibe
desteği ve gidecekleri ülkelere
göre ek olarak seyahat/yol desteği
sunuluyor.
Erasmus+ (ICM) Worldwide Staj
Hareketliliği: Koç Üniversitesi’nin

her sene ülke bazında yaptığı proje
başvurularıyla öğrencilere Avrupa
dışındaki ülkelerde de staj imkânı
sağlanıyor. Proje kapsamında yer
alan ülkeler başvuru dönemlerinde
öğrencilere duyuruluyor. Erasmus+
Worldwide kapsamında öğrencilere
hibe desteği ve gidecekleri ülkelere
göre ek olarak seyahat/yol desteği
sunuluyor.
Global Exchange: Öğrenciler, Koç

Üniversitesi’nin Amerika, Asya ve
Afrika’daki partner üniversitelerinde
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Değişim
Programlarına
başvuru
yapabilmek
için lisans
öğrencilerinin Koç
Üniversitesi’ndeki
bölümlerinin ilk
yılını tamamlamış
olmaları şartı
aranıyor.

bir dönem ya da bir akademik yıl boyunca
değişim programına katılabiliyorlar. Program
kapsamında öğrencilerin başvuruları
değerlendiriliyor ve ihtiyaçlar gözetilerek
karşılıksız Global Exchange bursu veya
seyahat desteği sağlanabiliyor.
Yaz Değişim Programları: Koç Üniversitesi
öğrencileri anlaşmalar dahilinde yer
alan partner üniversitelerin sunduğu yaz
okullarına herhangi bir kayıt ücreti ödemeden
ya da indirimli ücretlerden yararlanarak
katılabiliyorlar. Yaz Değişim Programları
kapsamında öğrenciler bölümleriyle ilgili
dersleri saydırabildikleri farklı alanlardan
derslere ve programlara da katılabiliyorlar.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Koç Üniversitesi’ne yeni başlayan tüm
öğrencilere değişim programları hakkında
bilgilendirme sunumları yapılıyor. Ayrıca
Değişim Programları danışmanları yıl boyunca
düzenledikleri bilgilendirme toplantıları
ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra, bireysel
danışmanlık hizmetleriyle öğrencileri en uygun
değişim programına ve ortak üniversiteye
yerleştirmek için profesyonel destek veriyorlar.
Seçilen öğrencileri de değişim programlarına
hazırlamak için oryantasyon ve bilgilendirme
programları sunuyorlar.
BAŞVURU KOŞULLARI
Değişim Programlarına başvuru yapabilmek için

lisans öğrencilerinin Koç Üniversitesi’ndeki
bölümlerinin ilk yılını tamamlamış olmaları
şartı aranıyor. Öğrenciler, not ortalamalarının
ve uluslararası geçerliliği olan İngilizce dil
sınavlarının (TOEFL, IELTS) ortalaması
alınarak puan sıralamasına göre tercih
ettikleri kurumlara yerleştiriliyorlar. Farklı
değişim programlarının seçme ve yerleştirme
kriterleri ile metotları farklılık gösteriyor.
Koç Üniversitesi öğrencilerinin OIP web
sitesini yakından incelemeleri, OIP tarafından
düzenlenen tanıtım toplantılarına katılmaları
ve partner kurumların talep ettiği özel başvuru
şartlarını detaylı incelemeleri gerekiyor.
KÜLTÜRLERARASI FIRSATLAR
Türkiye’ye dünyanın birçok farklı yerinden
en fazla değişim öğrencisini çeken kurumlar
arasında bulunan Koç Üniversitesi’nde
eğitim alan yabancı öğrenciler, kampüste
uluslararası bir ortam oluşmasında önemli
rol oynuyorlar. Koç Üniversitesi öğrencileri
değişim programlarına katılmadan önce ya da
sonra Uluslararası Programlar Ofisi tarafından
sunulan ve kültür değişimini amaçlayan
programların bir parçası olarak eğitimleri
boyunca uluslararası deneyimler ve kültür
paylaşımları tecrübe edebiliyorlar.
Değişim Öğrencisi Mentor Programı: Bir

dönem ya da akademik yıl boyunca Koç
Üniversitesi’ne gelen değişim öğrencilerine
oryantasyon haftasının yanı sıra, sosyal
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ve akademik konularda destek
olmak üzere Koç Üniversitesi
öğrencilerinin görev aldığı
programdır.
‘Local Friends’ Programı: Lisan
pratiği üzerine kurulmuş olan
kültürel değişim programı “Local
Friends”, Türkiye’den ve uluslararası
öğrencilerin karşılıklı olarak Türkçe
ve yabancı bir dili pratik ederken
ortak ilgi alanları doğrultusunda
kültürel değişimi deneyimlediği,
gönüllülüğü baz alan bir programdır.
Uluslararası Öğrenci Topluluğu
Kulübü: Koç Üniversitesi
uluslararası öğrencileri tarafından
kurulan kulüp, dönem içinde
Türkiye’den ve uluslararası
öğrencileri bir araya getiren ve farklı
kültürlere dair paylaşımları içeren
etkinlikler düzenliyor.

KÜRESEL ÖĞRENME VE
LİDERLİK PROGRAMI
21. yüzyılda akademik başarının
yanı sıra, gereksinim duyulan
yetkinliklerden araştırma,
eleştirel düşünme ve bilgi edinme
becerilerinin geliştirilmesi
oldukça önemli. Koç Üniversitesi
Küresel Öğrenme ve Liderlik
Programı (Global Learning and
Leadership Program/GLLP) lisans
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seviyesinde akademik programa
ek olarak sunulan, deneyime
dayalı, küresel bakış açısının,
kişisel ve profesyonel yetkinliklerin
kazanımını hedefleyen üç seviyeden
(Fellow, Changemaker, Pioneer)
oluşan bir uzmanlaşma programıdır.
GLLP bu kapsamda öğrencilerin
gelişmesine katkı sağlayan
öğrenme deneyimleri sunarak
Öğrenci Dekanlığı bünyesinde
Uluslararası Programlar Ofisi
koordinatörlüğünde yürütülüyor.
YURTDIŞINDA KISA
SÜRELİ ÖZEL EĞİTİM
PROGRAMLARI
Uluslararası Programlar Ofisi
tarafından değişim programlarına
alternatif olarak Koç Üniversitesi
öğrencileri için anlaşmalı olunan
üniversiteler ve kurumlarla
tasarlanan kısa süreli (2-4
hafta), ücretli programlardır.
Bu programlar çerçevesinde
öğrenciler alanında başarılı
kurumlarda dersler alma ve
gittikleri ülkenin tarihi ile kültürel
zenginliklerini yakından tanıma
fırsatı buluyorlar. Koç Üniversitesi
öğrencilerinin uluslararası
deneyimler edinmesini amaçlayan
kısa süreli özel programlar, okulun
uluslararasılaşma stratejisine de
hizmet ediyor.

Burcu Sarsılmaz
Uluslararası Programlar Ofisi
Direktörü
Uluslararası Programlar Ofisi, Koç
Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları
için kültürlerarası deneyimleri ve
küresel eğitim/öğrenme fırsatlarını
teşvik ediyor. Aynı zamanda saygın
kurumlarla kurduğu bağlantılarla Koç
Üniversitesi’ni uluslararası öğrenciler ve
akademisyenler için bir çekim merkezi
haline dönüştürmek adına çalışmalar
yürütüyor.

Umut Duygu
Uluslararası İlişkiler Bölümü-Tarih Bölümü Çift Anadal 4. Sınıf Öğrencisi
San Francisco State University College of Business-Economy
Global Exchange Programı’na katılmak bir birey olarak olgunlaşma şansını bana altın tepside sundu.
Ailemden, arkadaşlarımdan, bildiğim kültürden uzakta kalma deneyimi, dünya vatandaşı olma yolunda
en büyük adımları atmamı sağladı. Bir yandan özgürlüğün yeni anlamlarını keşfettim bir yandan tek
başıma kriz yönetmeyi öğrendim. Tüm bunlar olurken San Francisco’da hayatımın en güzel dönemini
geçirdim. Akademik olarak farklı bir kültürün bakış açısını gördüm, farklı insanların yaşam tarzlarını
ve alışkanlıklarını deneyimledim. Dünyanın dört bir yanından edindiğim arkadaşlıklar sayesinde artık
birçok ülkede çalabileceğim yeni kapılar var. Faydaları saymakla bitmeyen bu programın bana yaşattığı
deneyimler sayesinde artık daha olgun bir insanım.
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Akademİk Hayata ve Ünİversİte
Yaşamına Uyum Programları
Akademik Hayata ve
Üniversite Yaşamına
Uyum Programları,
Koç Üniversitesi’ne
yeni gelen öğrencilerin
okuldaki ilk yıllarında
uyum sürecini
destekliyor.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NE GİRİŞ
PROGRAMI (UNIV 101)
Koç Üniversitesi’ne yeni gelen
öğrencilerin üniversite yaşamına
başarılı bir geçiş yapmaları için
hazırlanmış, bir yıl boyunca parçası
olacakları bir kredilik programdır.
Amacı, öğrencilerin üniversitedeki ilk
yıllarında uyum sürecini destekleyerek
akademik ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacakları hizmetlerden
yararlanmalarını sağlamak, Koç
Üniversitesi ailesinin aktif ve sosyal
sorumluluk düzeyi yüksek bireyleri
olmalarını desteklemektir. Program
kapsamında öğrenciler, üç gün
süren Üniversiteye Uyum Programı,

Akran Destek Dayanışma Programı
ve Yeni Öğrenci Danışmanlığı’na
dahil oluyorlar. Bir yıl boyunca
danışmanları ve mentorlarıyla
görüşüyorlar. Fakülte ve farklı birimler
tarafından düzenlenen öğrenci gelişim
seminerlerine katılıyorlar.
AKRAN DESTEK DANIŞMA
PROGRAMI
Akran Destek Danışma Programı’nda
üniversiteye yeni başlayan öğrenciler,
üst sınıflardan bir öğrencinin liderliğini
yaptığı sekiz veya on kişilik bir gruba
dahil ediliyor. Rehber öğrenciler,
gruptaki yeni öğrencilerin bir tam
yıl boyunca üniversite yaşamına
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alışmalarına destek oluyorlar. Akademik, sosyal
veya kişisel herhangi bir sorunla karşılaşan
yeni girişli öğrencilerin ilk başvuracakları kişi
rehberleridir. Rehber öğrenciler, gruplarındaki
öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını sağlayıp
onlarla çeşitli etkinlikler düzenleyerek Koç
Üniversitesi ortak kültürünün gelişmesine katkıda
bulunuyorlar.
ÜNİVERSİTEYE UYUM PROGRAMI
Yeni girişli tüm lisans öğrencilerinin Koç
Üniversitesi’nin akademik ve sosyal hayatına
uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla
üç gün süren Üniversiteye Uyum Programı her
sene gerçekleştiriliyor. Yeni girişli her öğrenciyi,
rehber öğrenci karşılıyor. Rehber öğrenci
program süresince yeni girişli öğrencinin yanında
bulunuyor. Programda öğrenciler idari ve akademik
birimleri tanıma fırsatı bulacakları eğitimler
de alıyorlar. Ayrıca öğrencilerin kaynaşmasını
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sağlayacak faaliyetler ve oyunlar düzenlenirken
öğrenci kulüpleri stantlar ve çeşitli etkinliklerle
yeni öğrencileri karşılıyorlar. Üniversiteye Uyum
Programı, Öğrenci Dekanlığı’nda yer alan Etkinlikler
ve Gönüllü Projeler Ofisi tarafından düzenleniyor.
YENİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI
Yeni Öğrenci Danışmanlığı, ortaöğretimden
yükseköğretime geçiş aşamasında yeni öğrencilere
gerekebilecek destekleri sağlamak amacıyla
öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir destek
programıdır. Yeni öğrenciler kayıt aşamasında
“Yeni Öğrenci Danışmanı” öğretim üyesi ve üst
sınıflardan “Akran Öğrenci” ile eşleştiriliyorlar. Bu
ikili, Koç Üniversitesi’ndeki ilk yılı en verimli şekilde
geçirmeye destek oluyor.
YURT DANIŞMANLIK PROGRAMI
Koç Üniversitesi yurtlarına ait her binada, sosyal
ilişkileri güçlendirmek için etkinlikler düzenlemek,
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Koç Üniversitesi
öğrencilerinin
kendilerini
tanımaları
ve toplumda
sorumlu bir
birey olarak
yetişmeleri için
Rehberlik Servisi
profesyonel
destek veriyor.

teknik arızaları ilgili birimlere bildirmek ve
takip etmek, öğrenciler ile idare arasındaki
iletişimi güçlendirmek gibi sosyal ve idari
görevleri de bulunan bir Yurt Sakini Destek
Öğrenci (Resident Assistant/RA) görev
alıyor. RA grubundaki öğrenciler, yurtlarda
kalan öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak,
yurt yönergesi çerçevesinde huzur ve düzeni
sağlamak amacıyla yönetime gerekli desteği
sağlıyorlar. Programın amacı, düzenli,
kaliteli, üretken bir yurt yaşamına katkıdır.
Yurtlarda karşılaştıkları herhangi bir sorunda
öğrencilerin ilk başvuracakları kişi RA’lardır.
RA olmak isteyen öğrenciler, her sene
mülakatla seçilerek göreve getiriliyorlar,
kapsamlı bir eğitimle bu önemli sorumluluğu
üstleniyorlar. Başarılı olan RA’lar, bir sonraki
sene de görevlerine devam etme hakkına
sahiptirler.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK
SERVİSİ (KURES)
Rehberlik Servisi’nin amacı, Koç Üniversitesi
öğrencilerinin kendilerini tanımaları,

sorunlarını nasıl çözeceklerini ve ne
istediklerini bilmeleri, çevrelerine dengeli
ve sağlıklı düzeyde uyum sağlamaları
ve toplumda sorumlu bir birey olarak
yetişmeleri için profesyonel destek vermektir.
KURES iki konuda hizmet veriyor:
Rehberlik Hizmetleri: Öğrencilerin ihtiyaç
duyduklarında başvurabilecekleri ve psikolojik
destek alabilecekleri birimdir. Üniversite
yaşamına uyumda ve zaman yönetiminde
yaşanan zorluklar, ilişki problemleri,
depresyon, öfke, özgüven sorunları,
sınav kaygısı, verimli ders çalışamama,
konsantrasyon eksikliği, yeme bozuklukları,
kayıp ve yas, aile içi çatışmalar, korkular,
madde bağımlılığı gibi psikolojik danışmanlık
gerektiren durumlara yoğunlaşıyor. Öğrenci,
güncel sorununu ve sorunun sebeplerini
psikolojik danışmanıyla tanımlayarak çözüm
yolları ve etkili başa çıkma yöntemleri
geliştiriyor. Gerekli görülen durumlarda
kısa veya uzun süreli psikoterapi/psikiyatrik
değerlendirme/psikiyatrik tedavi için ayrı bir
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birim olan Koç Üniversitesi Psikoterapi
Merkezi’ne (KUPTEM) yönlendirme
yapılıyor. KUPTEM, Sağlık Merkezi’nde
yer alıyor. Bu serviste gizlilik ilkesi
esastır ve verilen tüm hizmetler
ücretsizdir. KURES ayrıca, cinsel
tacizle ilgili konularda da öğrencilere
danışmanlık veriyor. Cinsel tacize
maruz kaldığını düşünen ya da tanık
olan öğrencilere şikâyet süreçlerinde
danışmanlık yapılıyor ve ihtiyaç halinde
psikolojik destek sağlanıyor.
Kişisel Gelişim Seminerleri: KURES;

Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, idari
çalışanları ile öğrencilerinin kişisel ve
akademik gelişimlerini desteklemek
adına yıl boyunca çeşitli gelişim
seminerleri ve atölyeler düzenliyor.
Seminerlerle hem fiziksel hem de
ruhsal sağlık ve güvenlik konularında
tüm üniversiteyi bilinçlendirmek
hedefleniyor. Gelişim seminerleri ve
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atölyeler madde bağımlılığı, özgüven,
etkili ve doğru iletişim, motivasyon
becerileri, sınav stresiyle başa çıkma
yöntemleri, ilişkilerde erkek ve kadın
(benzerlikler ve farklılıklar), nefes
ve stres yönetimi, sağlıklı beslenme,
öfke kontrolü, üniversite hayatına
adaptasyon, kültür farklılıkları gibi
konuları içeriyor. KURES, cinsel taciz
konusunda farkındalık yaratmak ve
cinsel tacizin önlenmesine katkıda
bulunmak amacıyla öğrencilere sanal
olarak Cinsel Taciz Bilgilendirme
Eğitimi de sunuyor. Eğitim, cinsel tacizle
ilgili ana temaların yanı sıra cinsel tacizi
önleme ve tacizle mücadele yöntemleri,
ihbar ve şikâyet süreçleri hakkında
bilgilendirmeler ve etik prensiplerin
gözetildiği örnekler içeriyor. Yeni girişli
öğrencilerin UNIV 101 kapsamında
tamamlamak zorunda oldukları bu
eğitime, Blackboard üzerinden
erişilebiliyor.
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Engellİ Öğrencİ Bİrİmİ
Engelli Öğrenci Birimi, engelleri ortadan
kaldırarak öğrencilerin akademik, sosyal
ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir
kampüs ortamı oluşturacak imkânlar
yaratıyor.

Engelli Öğrenci Birimi’nin temel çalışma prensibi,
öğrencilerin akademik yaşamlarını eşit ve en etkin
biçimde sürdürebilmelerinin önündeki engelleri
belirlemek ve bu engelleri ortadan kaldırarak
öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini
destekleyen bir kampüs ortamı oluşturacak imkânlar
yaratmaktır. Bu amaçla kurulan birimin hizmetleri
akademik programlara erişimde eşitlik, barınma
ihtiyaçları konusunda öncelik, üniversite yaşamına
dahil olabilmede eşitlik, üniversite dahilinde engellilik
konusunda farkındalık sağlamak başlıkları altında
şekilleniyor.
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Görme engeli olan öğrencilere yönelik
hizmetler
• Kampüs dahilinde ulaşım kolaylığı sağlayan kılavuz
çizgiler
• Binalardaki asansörlerde sesli yönlendirme sistemi
• Word formatındaki metinleri seslendiren JAWS
programı desteği
• Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kitaplar ve
dokümanların taranması, ABBY FineReader
programı aracılığıyla JAWS programının
okuyabileceği word dokümanı formatına getirilmesi
• Braille dokümana ihtiyaç duyulması halinde
kullanılabilecek Braille printer
• Word formatındaki kitapların tarama arşivinin
oluşturulması
• Öğrencilerin okumak istedikleri kitaplardan oluşan
Koç Üniversitesi öğrencilerinin ve çalışanlarının
seslendirdiği bir “sesli kitap” arşivi çalışması
• Kütüphanede 200 civarında sesli İngilizce kitap
• Derslerde not tutmak için akran desteği
• Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin
öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları
açıklayan görme engeli olan öğrenci yönergesi
gönderilmesi
• Dönem başında ve içinde öğrencilerin öğretim
üyeleriyle görüşerek ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu
doğrultuda çözümler üretilmesi
• Önceden talep edilmesi durumunda ayrı sınıfta
sınav imkânı ve asistan desteği
• Kayıtlar sırasında bireysel görüşme yapılarak
öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bir oda
tahsis edilmesi
• Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin
sağlanmasına yönelik eğitimler ve atölye
çalışmaları
• Kariyer planlaması konusunda destek
• Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmesini teşvik etme
konularında görevlendirilen rehber öğrenciler
Fiziksel engeli olan öğrencilere yönelik
hizmetler
• İhtiyaç doğrultusunda gereken çevre
düzenlemelerinin yapılması

engelli öğrenci birimi

• Tekerlekli sandalye kullanan öğrenciler için
gerekli görülen noktalara, yurt girişlerine, kaldırım
başlangıç ve bitiş noktalarına tekerlekli sandalye
kullanımına uygun rampalar yapılması
• Derslerin ve sınavların ulaşılabilir sınıflarda
yapılmasının sağlanması
• Kampüste öğrencilerin yoğun olarak kullandığı
kapıların otomatik olması
• Tekerlekli sandalye taşıma asansörü
• Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin
öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları
açıklayan fiziksel engeli olan öğrenci yönergesi
gönderilmesi
• Kampüste tekerlekli sandalye kullanımına uygun
asansörler
• Rahat ulaşım sağlayabilmesi açısından üniversite
meydanına en yakın ve giriş-çıkışı en rahat
olabileceği düşünülen yurt binalarında odalar
tahsis edilmesi
• Öğrencilerin odalarında ihtiyaçlarına yönelik
düzenlemeler yapabilmeleri konusunda destek
• Üniversite yaşamına dahil olabilmede eşitliğin
sağlanmasına yönelik eğitimler ve atölye
çalışmaları
• Kariyer planlaması konusunda destek
• Öğrenciye yaklaşım ve sosyalleşmeyi teşvik etme
konularında görevlendirilen rehber öğrenciler
İşitme engeli olan öğrencilere yönelik
hizmetler
• İlgili öğretim üyesinin izni dahilinde derslerde ses
kaydı alma imkânı
• Söz konusu ses kayıtlarının deşifre edilerek
öğrencinin okuyabileceği bir metin haline
getirilmesi
• İlgili öğretim üyesinin izni dahilinde, ders sırasında
işlenecek konularla ilgili materyallerin önceden
iletilmesi
• Kariyer planlaması konusunda destek
• Dönem başında öğrencilerin aldığı derslerin
öğretim üyelerine dikkat etmeleri gereken hususları
açıklayan işitme engeli olan öğrenci yönergesi
gönderilmesi
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Koç Ünİversİtesİ
Öğrenme ve Öğretme Ofİsİ (KOLT)
Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme
Ofisi, Türkiye’deki üniversiteler arasında
örnek oluşturacak şekilde öğrenme ve
öğretme aktivitelerine destek veriyor.

kolt.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT), Türkiye’deki
üniversiteler arasında örnek oluşturacak şekilde öğrenme ve
öğretme aktivitelerine destek veriyor. KOLT’ta öğrenciler şu
zorlukları aşabilmek için destekleniyorlar: derslerde istenen
performansı gösterememek, ödev, proje veya sınavlarda zorlukla
karşılaşmak, dersi anlayamamak ya da etkili ders notu tutamamak,
ders kitabını yeterince etkili okuyamamak ya da anlayamamak,
öğrendiğini çok kısa sürede unutmak, kendine akademik ya da
mesleki amaç belirleyememek, topluluk önünde etkili sunum
yapamamak, zaman yönetiminde başarısız olmak, pratik eksikliği
nedeniyle İngilizceyi akıcı konuşamamak, İngilizce dışında ikinci
yabancı dilini geliştirememek.
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AKRAN DESTEK BİRİMİ
KOLT’un Akran Destek Birimi’nde,
öğrencilere derslerinde bireysel
destek veriliyor. Üst sınıftan
aynı dersleri daha önce alan ve
yüksek başarı gösteren öğrenciler,
öğretim üyeleriyle işbirliği içinde
arkadaşlarına destek sunuyorlar.
Akran desteği sunan öğrenciler,
arkadaşlarıyla rahat bir iletişim
kurduklarından ve onların
karşılaştığı sorunlara empatiyle
yaklaşabildiklerinden bu destek,
öğrencilerin sık başvurduğu bir
hizmet haline geldi. 2018-2019
akademik yılında Akran Destek
Merkezi’nde 143 ders için 209
akran destekçisi öğrenciyle
2.190 kez akran desteği ziyareti
sağlandı. Ayrıca 2.863 öğrencinin
katılımıyla 65 farklı ders için sınav
öncesi ders tekrarı çalışması
yapıldı.
ATÖLYE ÇALIŞMALARI,
SEMİNERLER
VE SERTİFİKA
PROGRAMLARI
Bireysel ve küçük gruplar halinde
etkili okuma/öğrenme, ders
dinleme, not tutma, kişiye özgü
ders çalışma yöntemleri, sınava
hazırlanma ve zaman yönetimi gibi
öğrencilik becerilerini geliştirecek
atölye çalışmaları ve seminerler
sunuluyor. Ayrıca akademik poster
ve video hazırlama konusunda da
ders bazlı atölye çalışmalarının
yanı sıra, Excel ve Python
kullanımı konusunda da sertifika
programları düzenleniyor.
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ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM
PROGRAMLARI
Üniversiteye Uyum Programı
kapsamında, yeni girişli
öğrencilerin üniversitedeki sosyal
ve akademik hayata uyumlarını
kolaylaştırmayı hedefleyen
iki çevrim içi eğitim programı
bulunuyor. Bu programlara
yenileri de ekleniyor. KOLT’un
bu eğitimlerini her yıl 900’ün
üzerinde öğrenci tamamlıyor.
YABANCI DİL KONUŞMA
GRUPLARI
Koç Üniversitesi’nin öğretim
dili, İngilizcedir. KOLT’un
öğrencilere yönelik, İngilizce
iletişimi destekleyen İngilizce
Konuşma Grupları, çok talep
görüyor. Bu gruplar, değişim
programları kapsamında
yurtdışındaki iyi üniversitelerden
Koç Üniversitesi’ne gelen, ana dili
İngilizce olan öğrenciler tarafından
yönetiliyor. Katılım genelde beş
kişiyle sınırlı tutulduğundan
öğrenciler, bolca pratik yapma
imkânı buluyorlar. İngilizce
Konuşma Gruplarına ek olarak
gelen talepler üzerine 2014’ten
bu yana öğrencilerin ikinci dil
kazanımlarını destekleyecek
şekilde Almanca, Çince, Fransızca,
İspanyolca, İtalyanca, Türkçe
ve Rusça dillerinde de konuşma
grupları düzenleniyor. Ayrıca
2018-2019 akademik yılında
konuşma gruplarına ek olarak
İngilizce okuma ve yazma grupları
düzenlendi. Bu çalışmalarda

öğrencilerin düzeylerine uygun
gruplara katılımı sağlanıyor. 20182019 akademik yılında her dönem
altı değişim öğrencisiyle, her hafta
29 kez gerçekleştirilen İngilizce
Konuşma, Okuma ve Yazma
Gruplarına toplam 568 katılım
sağlandı. Diğer dillerde yapılan
konuşma gruplarına ise 128 öğrenci
katıldı.
AKADEMİK DESTEK
KOLT’un eğitim uzmanları,
derslerine motive bir şekilde
çalışmakta zorluk çeken
öğrencilere destek oluyor, bu
öğrencilerin gelişimlerini bire bir
takip ediyor ve onlara rehberlik
yapıyorlar. Ders seçimi ve kariyer
planlamasında zorluk çeken
öğrencilere bireysel destek
veriliyor, kendi alanlarında ve
ilgilendikleri diğer alanlarda
doğru kaynaklara ulaşabilmeleri
sağlanıyor.
ETKİLİ ÖĞRETİM
EĞİTİMLERİ
Koç Üniversitesi’ndeki birçok
dersin laboratuvar, problem çözme
ve tartışma sınıfları bulunuyor
ve derse ek olan bu aktiviteler
çoğunlukla öğretim asistanlarınca
veriliyor. KOLT, öğretim
asistanlarına etkili öğretimle
ilgili kapsamlı eğitimler sunuyor.
Bahar 2018 döneminden itibaren
bu eğitimler, KOLT 500 Öğretim
Asistanı Eğitimi adı altında öğretim
asistanlarının alması zorunlu bir
ders haline dönüştürüldü.
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ÇEVRİM İÇİ GERİ BİLDİRİM
Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, ders
planlaması yaparken öğrencilerin
ders konusundaki düşüncelerinden
yararlanıyorlar. Bu noktada KOLT,
öğrencilerden dersleri hakkında çevrim içi
geri bildirim alınmasına yardımcı oluyor.
Dönem arası yapılan bu değerlendirme
çalışmaları aracılığıyla öğrenciler,
öğretim üyelerinin ders planlamalarına
(kullanılan öğretim metodu, ölçme ve
değerlendirme yöntemleri vs.) yapıcı
katkıda bulunabiliyorlar.
ÇALIŞTAYLAR
Koç Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik
etkili öğretim, ders tasarımı, öğrenmeodaklı öğretme yöntemleri, etkili iletişim ve
eğitim teknolojisi gibi konularda çalıştaylar
düzenleniyor.
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM
YÖNETİM SİSTEMİ
Eğitim teknolojilerinin derslere
entegrasyonuna destek veren KOLT, Koç
Üniversitesi Öğretim Yönetim Sistemi
(Blackboard) adı altında hazırlanan çevrim
içi platformu, Koç Üniversitesi’nin tüm
akademisyenlerinin ve idari kadrosunun
dersleri, araştırma projeleri ve hizmet içi
eğitimleri için kullanıma açtı. Bu platform
üzerinden ders materyallerinin paylaşımı
sağlanıyor ve öğrenci-öğretim üyesi
etkileşimini artıran, öğrenmenin kalıcı
olmasına destek sunan uygulamalara yer
veriliyor. Platformun kullanıldığı ders sayısı
ve dolayısıyla bu platformdan faydalanan
öğrenci sayısı, her dönem artıyor. 2013’te
imzalanan Coursera ve Koç Üniversitesi
anlaşmasıyla, çevrim içi açık kitlesel dersler
(MOOCs) Koç Üniversitesi tarafından
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ilk kez Türkçe olarak hazırlandı ve sunuldu.
Bu bağlamda Prof. Dr. Attila Aşkar’ın “Çok
Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve Entegral
I/II” ve “Doğrusal Cebir I/II”, Prof. Dr. Aygül
Akyüz’ün “İnfertilite Hemşireliği”, Tamer Güler’in
“Etkili Konuşma” ve “Etkili Konuşmada Retorik”
dersleri açıldı.
ARAŞTIRMALAR
Son dönemlerde KOLT, hem akademik birimlerle
ortaklaşa yaptığı hem de kendi bünyesinde
verdiği hizmetlerle ilgili araştırmalar yürütüyor.
Yükseköğretimde öğrenme ve öğretme üzerine
çalışmaya devam eden KOLT, Türkiye’deki
diğer üniversitelerde de öğrenme ve öğretme
merkezlerinin açılmasına destek veriyor, ortak
projeler gerçekleştirmeye çalışıyor. Yurtdışı
bağlantılarını da güçlendirmeye çalışan KOLT,
Avrupa çapında yükseköğretimde öğrenme ve
öğretmenin kalitesini artırıcı European Forum for
Enhanced Collaboration in Teaching (EFFECT)
proje çalışmasının pilot uygulamasına katılım
sağladı. Ayrıca Avrupa’dan dokuz üniversitenin
katıldığı Evidence-Based Teaching isimli tematik
çalışma grubunda yer alıyor.

Prof. Dr. Murat Sözer
Koç Üniversitesi Öğrenme ve
Öğretme Ofisi Direktörü
Koç Üniversitesi’nin hem Türkiye’de hem de dünyada tanınan, başarılı
ve saygın bir üniversite olmasını sağlayan pek çok özelliği var. En
önemlilerini zengin akademik kadrosu, geniş laboratuvar imkânları,
öğrenciye hedeflerine göre ders seçme imkânı veren müfredatı, zengin
çift anadal ve sertifika programları, Öğrenci Değişim Programları
kapsamında yurtdışındaki kaliteli üniversitelerde bir dönem okuyabilme
imkânı, yeni öğrencilerimize daha ilk günden itibaren atanan akademik
danışmanlık ve akran destek sistemi ile zengin sosyal kulüp aktiviteleri
olarak sıralayabilirim. 2009’dan itibaren bu “artılar” listesine KOLT da
eklendi. Çeşitli sebeplerle akademik zorluk çeken öğrencilerimize destek
veriyoruz. Her bir öğrencinin temel bilgi birikimi, motivasyon, hedef ve
öğrenme stilinin farklı olduğunun farkındayız. Akademik desteğe ihtiyaç
hisseden her öğrenciye destek vermek için hazırız ve çok hevesliyiz.
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Karİyer Gelİşİm Merkezİ
Koç Üniversitesi’nin
tüm öğrencilerinin
ve mezunlarının
kariyer veya yüksek
eğitim planlarına ve
kararlarına destek
olmak Kariyer
Gelişim Merkezi’nin
sunduğu hizmetler
arasında yer alıyor.

career.ku.edu.tr

Kariyer Gelişim Merkezi, öğrencilerle ve
mezunlarla bire bir görüşmeler yaparak,
iş dünyasıyla ilişkiler kurarak, yurtiçi ve
yurtdışındaki diğer eğitim kurumlarıyla
bağlantılar oluşturarak, üniversite içindeki
diğer bölümler, fakülteler ve öğretim
üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak
hizmetlerini yürütüyor. Öğrencilerin ve
mezunların eğitim hayatı ve kariyer tercihleri
konusunda bilinçli seçimler yapmalarına
katkıda bulunmak Kariyer Gelişim
Merkezi’nin en önemli hedeflerinden biridir.
Geliştirdiği “E.D.I.T. (Explore/Design/
Improve/Transfer) Your Career” modeliyle
tüm hizmetlerini öğrencilerin kendilerini ve
seçeneklerini keşfetmelerine, kariyerlerini
adım adım tasarlamalarına, okuldayken
deneyim kazanmaya başlamalarına, bu
deneyimlerinden çıkarımlarda bulunarak
karar ve süreçlerini geliştirmelerine,
edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini
kariyerlerine hatta hayatlarına aktarmalarına
destek olacak şekilde kurguluyor. Koç
Üniversitesi’nin tüm öğrencilerinin ve
mezunlarının kariyer veya yüksek eğitim

planlarına ve kararlarına destek olmak
üzere yüksek eğitim, meslek seçimleri,
iş dünyası, iş hayatı gibi konularda bilgi
edinmelerini sağlamak, kendilerine uygun
akademik programlar seçmelerine ve iş
hayatını daha yakından tanımak için staj,
değişim programları, gönüllü çalışmalar,
yarı zamanlı çalışmalar gibi deneyim
sahibi olabilecekleri uygulamalarda yer
almalarına destek olmak, öğrencilere ve
mezunlara profesyonel hayat, iş dünyası,
iş dünyasındaki eğilimler, gelişmeler ve iş
olanakları hakkında detaylı bilgi sunmak,
profesyonel iş yaşamına girmeyi düşünen
öğrenciler için iş arama teknikleri, özgeçmiş
hazırlama, mülakat teknikleri, profesyonel
ilişkiler kurma becerileri gibi konularda
seminerler düzenlemek, öğrencileri iş
hayatına hazırlamak, yüksek lisans ve
doktora eğitimine devam etmeyi planlayan
öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki
üniversitelerle ve programlarla ilgili bilgileri
aktarmak, başvurularına destek olmak,
Kariyer Gelişim Merkezi’nin sunduğu
hizmetler arasında yer alıyor.
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Tuna Dağlı
Kariyer Gelişim Merkezi Direktörü

KARİYER GELİŞİM MERKEZİ

Endüstri 4.0’dan 5.0’a geçişin gündemde olduğu günümüzde iş modellerinin, üretim ve
yönetim yöntemlerinin, çalışma şekillerinin hızlı değişimine tanık oluyoruz. Bazı alan,
iş ve meslekler geçerliliğini yitirirken bazılarının ihtiyaçlar doğrultusunda belirdiği ve
belirmeye devam edeceği zamanlarda Kariyer Gelişimi kavramının öneminin giderek
arttığını görüyoruz. Üniversite hayatından iş hayatına veya yüksek eğitime geçiş her yönüyle
titiz bir çalışma ve hazırlık gerektiriyor. Hazırlık sınıfından mezuniyet sonrasına uzanan
yolculuklarında öğrenci ve mezunlarımızın kariyer gelişim süreçlerinin her aşamasında
etkin bir şekilde yer alıyoruz. Deneyimli Kariyer Danışmanlarımız tarafından verilen bire
bir danışmanlık hizmeti, yeni girişli tüm öğrencilerimize yönelik “Kariyerine Bugünden
Başla” zorunlu semineri, “Kariyer Yönetimi” seçmeli dersi, öğrencilerimizin kendilerini ve
seçeneklerini daha iyi tanımalarına, kariyer seçimlerini bu doğrultuda gözden geçirmelerine
yardımcı oluyor. “Careers In…” kariyer etkinliklerimizi, tüm bölümlerin ihtiyaçlarına
hitap edecek şekilde grupluyor, öğrencilerimizin ilgilendikleri sektörlere/alanlara dair
etkinliklere daha bilinçli odaklanmalarını amaçlıyoruz. Etkinliklerimiz, öğrenci kulüplerimizle
yaptığımız işbirliğiyle akademik yıla dağılarak sürüyor. Bu etkinliklerde kurumların katılım
ve destekleriyle tanıtım toplantıları, prova mülakatlar, vaka çalışmaları, saha ziyaretleri
gerçekleştiriliyor. Öğrencilerimizin kurumdaki çalışan ve yöneticilerle bir iş gününü beraber
geçirdikleri “Job Shadowing” programımız ve öğrencilerimizi işverenlerle samimi ve bire bir
temas kurabilecekleri bir ortamda buluşturduğumuz “Coffee Break @Campus” etkinliğimiz
yoğun ilgi görüyor. “Kariyere Hazırlık” ve “Profesyonel Gelişim” seminerlerimizle öğrenci ve
mezunlarımızın özellikle kariyerlerinin ilk aşamasında ihtiyaç duyacakları sosyal, iletişimsel
ve profesyonel bilgi ile becerilerin gelişimine katkıda bulunarak işverenler tarafından daha
fazla talep gören çalışanlar olmalarına destek sunmayı hedefliyoruz.

Gamze Bildirici
İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi
Job Shadowing programına katılmaktan büyük bir zevk aldım. Bir şirketi bir günlüğüne tanımak ve
çalışanlarıyla tanışmak normalde isteyip de yapamayacağımız bir şey bence. Genel olarak herkes bize çok
iyi ve yardımsever davrandı, bizi bir çalışan olarak benimsediler, geleceğimiz hakkında bize fikir verdiler,
iletişim bilgilerini verip istediğiniz her şeyi danışabilirsiniz, dediler. Benim için bir şirketi tanımak, görmek
ilerideki kariyerim için çok güzel bir tecrübe oldu. Bundan sonra Kariyer Gelişim Merkezi’nin sunduğu Job
Shadowing ve diğer hizmetlerden daha fazla faydalanmayı düşünüyorum.
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KARİYER GELİŞİM MERKEZİ

Hande Daylık
L’Oréal / İnsan Kaynakları Müdürü

Duygu Peker
Vestel / B2B Dijital
Ürünler Yöneticisi

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’yle keyifli projelere imza atıyoruz. Koç
Üniversitesi öğrencilerinin, aldıkları kaliteli eğitimi iş hayatına aktarabilmelerine veya
kendileri için en doğru mesleği seçmelerine destek olacak bir merkezin varlığı çok
önemli. Yaptığımız çalışmaları göz önünde bulundurarak Kariyer Gelişim Merkezi’nin
öğrencilerin hayatında çok etkin olduğunu söyleyebilirim. Fark yaratan nokta, hem
özel sektör hem de akademik dünya arasındaki dinamikleri doğru anlayarak etkin bir
köprü görevi görebilmeleri. Merkez, ihtiyaçlar doğrultusunda bizimle buluşturduğu
öğrencilerin gelişimine önemli katkı sağlıyor. L’Oréal işe alım ekibi olarak staj ve tam
zamanlı ihtiyaçlarımıza havuz oluştururken öğrencilerin işe alım süreçlerinde daha başarılı
olabilmeleri için destek sağlıyoruz.

2015’te Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Mezuniyetten sonraki ilk durağım
Amerika oldu. Girişimciliğe ilgimin artmasıyla ilerlediğim yolda Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitim
ve kültür her zaman en büyük destekçim oldu. Önce New York’ta, sonra Silikon Vadisi’nde çok farklı
tecrübeler edindim. Koç Üniversitesi’nin sağladığı imkânlar sayesinde bir mühendis olmanın ötesinde bir
dünya vatandaşı ve fütürist bir birey olma yolunda emin adımlarla ilerlediğime inanıyorum. Kendimi çok
daha iyi ifade edebiliyor, fark yaratabiliyor ve potansiyelimin çok üzerine çıkabiliyorum. Geriye dönüp
baktığımda Kariyer Gelişim Merkezi’nde geçirdiğim günleri ve kendimi keşfetmek için katıldığım sayısız
toplantıları hatırlıyorum. Tüm arkadaşlarımı geleceklerini en doğru şekilde planlamaları için Kariyer Gelişim
Merkezi’nden destek almaya davet ediyorum.

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM)

Sevgİ Gönül Kültür Merkezİ (SGKM)

Sevgi Gönül Kültür
Merkezi, öğrencileri
kültür sanat alanındaki
güncel, ulusal/uluslararası
pratiklerle buluşturuyor.

sgkm.ku.edu.tr

Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM), birçok profesyonel ulusal ve uluslararası
kültür sanat organizasyonunun Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirilmesini sağlayarak
üniversitenin sosyal hayatına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken öğrencileri
ve diğer Koç Üniversitesi mensuplarını kültür sanat alanındaki güncel, ulusal ve
uluslararası pratiklerle buluşturuyor. Katılımcıların kültürel zenginliklerini, bireysel
ve grupsal motivasyonlarını artırıp edindikleri deneyimler sayesinde hayata dair
vizyonlarını geliştirmeyi ve keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Öğrenci kulüpleriyle
yakın ilişkiler ve ortak organizasyonlar düzenleyen SGKM, profesyonel etkinliklerin hem
nitelik hem de nicelik açısından gelişmesine katkıda bulunuyor.

Oğuz Öner
Kültür & Sanat Etkinlikleri Koordinatörü
SGKM kampüsün günden güne daha da renklenmesini sağlıyor. İlkbahar ve sonbaharda bir ay boyunca
her salı avluda öğle arası caz etkinlikleri (SalıCaz!), her perşembe kütüphaneden kış bahçesine kampüsün
farklı köşelerinde gerçekleştirilen klasik müzik dinletileri (Perşembe Klasiği), çim alanda Sinema Günleri,
yıl içinde her salı en yeni ödüllü festival filmlerinin gösterildiği Koç’ta Başka Sinema ve “Ses”i her katmanıyla
derinlemesine keşfettiren ve dinleme eylemini öğreten etkinlik serisi “Derin Dinleme Deneyimleri” bu çalışmalara
örnek teşkil ediyor. Ayrıca Tiyatro Kulübü’yle Sevgi Gönül Tiyatro Festivali, Sinema Kulübü’yle Back to College
Açık Hava Sineması Günleri düzenliyor. Öğrencilerle kurulan bu yakın iletişim, kulüplerin profesyonel sanatçılara
ve gruplara kolaylıkla ulaşabilmelerine yardımcı oluyor. Türkiye’deki ve dünyadaki çeşitli kültür sanat kurumlarıyla
ortak etkinlikler düzenleyen SGKM, bu hedefini her sene genişletiyor. Etkinlik başına ortalama 350 kişilik katılıma
ulaşan merkez, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik çalışmalarının yanında Rumelifeneri Kampüsü’nde
gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleriyle sosyal hayatı dinamik bir şekilde yaşatıyor.
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Suna Kıraç Kütüphanesi

Suna Kıraç Kütüphanesİ
Suna Kıraç
Kütüphanesi,
Koç Üniversitesi
öğrencilerinin
eğitim ve
araştırma
gereksinimlerine
cevap veren,
çağdaş ve zengin
bir kütüphanedir.

library.ku.edu.tr

Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç
Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve
idari çalışanlarının eğitim ve araştırma
gereksinimlerine cevap veren, çağdaş
ve zengin bir kütüphanedir. Dört kattan
oluşan 8.300 metrekarelik bir alanda 915
kişilik oturma kapasitesi sunan Suna Kıraç
Kütüphanesi, kullanıcılarına akademik yıl
boyunca haftanın 7 günü 24 saat boyunca
hizmet veriyor. Tatil dönemlerinde ise
bir çalışma salonu sürekli açık tutuluyor.
Kütüphanenin sahip olduğu elektronik
kaynaklara, üniversite network bağlantısına
sahip tüm bilgisayarlardan ve kullanıcı
hesapları üzerinden kampüs dışında herhangi
bir noktadan da erişmek mümkün.
GRUP ÇALIŞMA ODALARI
Kütüphanede altı kişi kapasiteli 18 grup
çalışma odası bulunuyor. Bu odalar, öğrenci
grupları tarafından iki saatliğine rezerve
edilip kullanılabiliyor. Yine dört kişilik
etkileşimli çalışma imkânı sağlayan sekiz
çalışma kabini de grup olarak çalışma
yapmak isteyenlerin hizmetine sunuluyor.

KOLEKSİYON
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç
Üniversitesi’nde sunulan eğitim
programlarına paralel olarak geliştirilen
zengin ve güncel bir koleksiyonu bünyesinde
barındırıyor. Kütüphaneye satın alma ve
bağış yoluyla kazandırılan eserler, ağırlıklı
İngilizce ve Türkçe kaynaklardan oluşuyor.
Kütüphanede İngilizce ve Türkçenin yanı
sıra, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça,
Çince ve İspanyolca yayınlar da bulunuyor.
Basılı kitap sayısı, 257 binin üzerinde, toplam
kaynak sayısı ise 340 bindir. Kaynakların
büyük çoğunluğu okuma salonlarında açık raf
sistemiyle kullanıma hazır bulunduruluyor.
Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin eğitimleri,
yabancı dil programları göz önünde tutularak
kaynak ve teknik donanımla destekleniyor.
SÜRELİ YAYINLAR
Kullanıcılar, abone olunan tüm güncel basılı
dergilere ve günlük gazetelere, kütüphane
içinde özel olarak bu tür materyallere ayrılan
alanda erişebiliyorlar. Dergilerin eski sayıları
ciltlenerek ilgili oldukları konu alanında
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kitaplarla birlikte yerleştirilerek ödünç
veriliyor.
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Kütüphane, farklı disiplinlerde 125
ulusal ve uluslararası veritabanına
abonedir. Bu veritabanları üzerinden
milyonlarca makale, rapor, standart ve
tez gibi pek çok türde kaynağa erişmek
mümkün. 188.200 elektronik kitaba
ve 66 binin üzerinde bilimsel derginin
elektronik versiyonuna abone olan
kütüphanede ayrıca 7.200’ün üzerinde
güncel ve uluslararası gazete ile
magazin türü dergiye de abone olunan
platformlar üzerinden ulaşılabiliyor.
Tüm bu kaynaklara kampüsten,
yurt odasından ya da dışarıdan
erişilebiliyor.
NADİR ESERLER
KOLEKSİYONU
Kütüphane koleksiyonu içinde en
eskisi 1600’lü yıllara kadar giden
Osmanlıca, Arapça, Farsça dillerinde
yazılmış/yayımlanmış yazma ve nadir
eserlerden oluşan özel bir koleksiyon
da var. Bu kitaplar özel sıcaklık, nem
ve yangın sistemine sahip Nesteren
ve Fuat Bayramoğlu Nadir Eserler
Odası’nda tutuluyor, özel şartlar
altında kullandırılıyor. Koleksiyondaki
el yazmaları sayısallaştırılarak hem
korumaya alınıyor hem de Dijital
Koleksiyonlar platformundan erişime
açılıyor.
DİJİTAL KOLEKSİYONLAR
Kütüphane dijital koleksiyonlarla
kültürel mirasın dijital ortamda
korunarak gelecek kuşaklara
aktarılmasına öncülük ediliyor.
Elyazmaları koleksiyonu, Koç
Üniversitesi Tez ve Kurumsal Arşiv

Suna Kıraç Kütüphanesi

Koleksiyonu, Josephine Powell
Slayt Koleksiyonu, VEKAM Ankara
Bağ Evi ve Fotoğraf-Kartpostal
Koleksiyonu, Hatice Gonnet-Bağana
Hitit Koleksiyonu, İstanbul’un Sesleri,
Rahmi Koç Müzesi Endüstriyel Sesler
Koleksiyonu bu konuda öne çıkanlar.
BİLGİ OKURYAZARLIĞI
EĞİTİMLERİ
Tüm öğrencilere, her biri kendi
alanında uzman kütüphaneciler
tarafından bilgiyi ve bilgi kaynaklarını
etkin bir şekilde kullanabilme
becerisi kazandırmak amacıyla bilgi
okuryazarlığı eğitimleri veriliyor.
Kullanıcıların çalışmalarına ve
araştırmalarına en etkin biçimde
yardımcı olacak şekilde ödünç verme,
referans, rezerve gibi hizmetler
profesyonel bir kadro tarafından
sunuluyor ve yeni teknolojik gelişmeler
ışığında sürekli geliştiriliyor.
Profesyonel kadronun yanı sıra,
20’nin üzerinde öğrenci, kütüphane
hizmetlerine destek verirken çalışma
hayatı tecrübesi kazanıyor.
ŞUBE KÜTÜPHANELERİ
Kütüphanenin Rumelifeneri
Kampüsü’nde yer alan merkez binası
dışında Koç Üniversitesi Hastanesi’nde
Sağlık Bilimleri Kütüphanesi ve
Beyoğlu’nda bulunan Anadolu
Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde,
Ankara’da Vehbi Koç Ankara
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi’nde, Antalya’da Suna & İnan
Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi’nde de birer şube kütüphanesi
mevcut. Şube kütüphanelerinde de
verilen eğitim ve yapılan araştırma
konularını destekleyen koleksiyonlar
yer alıyor.

Tuba Akbaytürk
Çanak
Kütüphane Direktörü

Koç Üniversitesi’nde eğitim ve
araştırma bir arada yürütülüyor.
Kütüphane olarak her iki kulvarda
da öğrencilerimize gerekli desteği
vermek üzere hem Rumelifeneri
Kampüsü’nde hem de Koç
Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet
veriyoruz. Yaşam boyu öğrenebilen
bireyler olmaları için öğrencilerimize
“bilgi okuryazarlığı” ve “temel ve
ileri düzeyde araştırma” becerileri
kazandırıyoruz. Yeni girişli öğrenciler
için uyguladığımız LIB 101 dersi
dışında yıl boyu pek çok seminerle
bu becerilerin geliştirilmesine
destek sağlıyoruz. Öğrencilerimiz
ihtiyaç duydukları her an “Danışma
Hizmeti” ve “Araştırma Randevu
Hizmeti” kapsamında uzman
kütüphanecilerden bire bir
yardım alabiliyorlar. Zengin basılı
ve elektronik kaynaklarımızla
öğrencilerimizin ders dışı okuma
ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını
da karşılıyoruz. Akademik yıl
boyunca 7/24 açık olan Suna Kıraç
Kütüphanesi, öğrencilerimizin en
çok tercih ettiği çalışma alanıdır.
Öğrencilerimize desteğimizi
mezuniyetlerinden sonra da
sürdürüyoruz.
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Öğrencİ Kulüplerİ
Koç Üniversitesi öğrencileri
70’ten fazla öğrenci kulübünden
dilediklerini seçebiliyor, kulüplerde
bire bir sorumluluk alabiliyorlar.

incampus.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi, öğrencilerine sosyal alanda da kendilerini
geliştirmeleri için birçok olanak sağlıyor. Öğrenciler, 70’ten
fazla öğrenci kulübünden dilediklerini seçebiliyor, kulüplerde
bire bir sorumluluk alabiliyorlar. Edebiyat Kulübü’nden Ekonomi
Kulübü’ne, Münazara Kulübü’nden Pazarlama Kulübü’ne, Dans
Kulübü’nden Hukuk Kulübü’ne kadar her türlü ilgi alanı için öğrenci
kulübü bulunuyor. Öğrenci kulüpleri yatırım, psikoloji, pazarlama,
işletme, uluslararası ilişkiler, tarih, felsefe gibi çeşitli alanlarda
düzenli olarak konferans ve söyleşiler organize ediyor. Fransızca
Dil Kulübü üyeleri için dil kursları düzenliyor. Koç Üniversitesi’nin
geleneksel sosyal faaliyetleri arasında Yeni Öğrenci Üniversiteye
Uyum Günleri başta olmak üzere Üniversitelerarası Münazara
Turnuvası, Sevgi Gönül Tiyatro Günleri, Oda Tiyatrosu Günleri,
Müzik Festivali, Dans Festivali, Pazarlama Kampı, Folklor
Festivali, Müzikal Performans Gecesi, Girişimcilik Kulübü-Zero to
One, KatılSAK KonuşSAK Söyleşi ve Konserleri, Bahar Şenliği,
Rehavet Panayırı, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği Konserleri,
Çocuk Şenliği, Sihirli Dilekler Projesi ve Index Günleri bulunuyor.
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ
GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
2001’den bu yana Öğrenci
Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet
gösteren Koç Üniversitesi Gönüllüleri
Kulübü (KU Gönüllüleri), 500’e
yakın aktif gönüllüsüyle başta
Sarıyer olmak üzere İstanbul’un
çeşitli bölgelerinde ve Türkiye
genelinde sayısız proje geliştiriyor,
birçok yere ve çocuğa ulaşıyor. Aynı
zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla
da ortaklaşa çalışmalar yürütüyor.
KU Gönüllüleri, herkesin gönüllülük
bilinciyle özgürce hareket edebileceği
keyifli bir ortam sunmanın yanı sıra,
farklı kesimlerin olası hassasiyetlerini
de göz önüne alarak planlı projeler
yürütülmesini de sağlamayı
amaçlıyor. 18 yıllık kulüp, birçok
bağımsız projeyle çalışmalarına
devam ediyor. KU Gönüllüleri 20182019 döneminde Minik Yürekler,
Eğitim Topluluğu, Farkındalık, Sihirli
Dilekler, Sesli Kitap, Kütüphane,
Farkındalık Zirvesi, Hayvan Hakları
ve Çevreye Duyarlılık projeleriyle
faaliyet gösterdi.

Öğrenci Kulüpleri

Minel Güler
Koç Üniversitesi Gönüllüleri
Kulübü Başkanı

2001’den beri faaliyet gösteren bir kulüp
olduğumuz için bazı etkinliklerimiz çok
oturmuş durumda. KU Gönüllüleri’ne
dahil olan bir öğrenci de mezun olana
kadar gönüllülük çalışmalarına devam
ediyor. Biz elimizden geldiğince
çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz.
Faaliyetlerimizi nasıl yürüteceğimize
dair bilgi jenerasyondan jenerasyona
aktarılıyor. Bu çalışmalara daha fazlasını
katmak, daha fazla alt grubumuz olsun,
daha fazla etkinlik düzenleyelim, daha
fazla kesime ulaşalım istiyoruz.
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spor olanakları

Spor Olanakları
Koç Üniversitesi’nde
basketbol, tenis,
kayak, snowboard,
kürek, voleybol,
futbol, Amerikan
futbolu, eskrim, su
topu, yüzme, masa
tenisi, buz hokeyi,
sportif tırmanış,
ragbi, güreş, frizbi,
satranç ve dans
takımları bulunuyor.

sport.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi ana kampüsünde
2.000 izleyicinin oturma imkânına sahip
olduğu çok amaçlı bir kapalı spor salonu,
bir açık tenis kortu, bir yapay çim futbol
sahası, bir kapalı buz pisti bulunuyor.
42x32 metrekarelik spor salonunun içinde
ana salonu panoramik açıdan gören
156 metre uzunluğunda koşu parkuru,
squash ve raketbol kortu, aerobik ve dans
salonları, fitness salonu, kardiyo salonu
ve masa tenisi bölümü yer alıyor. Ana
bölümde tenis, basketbol, badminton,
voleybol, hentbol gibi tüm salon sporları
yapılabiliyor. Batı Kampüsü’nde ise yarı
olimpik kapalı yüzme havuzu, kardiyofitness merkezi, dans stüdyosu ve masa
tenisi mevcut. Müzik ve televizyon yayını
yapılan spor salonunda kapalı devre
ses sistemiyle salondaki tüm noktalara

ulaşılabiliyor. Isıtma ve soğutma sistemleri
bulunan spor salonu, her gün 08.30-01.00
saatleri arasında, Batı Kampüsü spor
merkezi ise 07.30-22.00 saatleri arasında
kullanılabiliyor. Koç Üniversitesi’nde
basketbol, tenis, kayak, snowboard, kürek,
voleybol, futbol, Amerikan futbolu, eskrim,
su topu, yüzme, masa tenisi, buz hokeyi,
sportif tırmanış, ragbi, güreş, frizbi, satranç
ve dans takımları bulunuyor. Üniversite
geneline yönelik fitness programları,
uzman eğitmenler tarafından kişiye özel
olarak hazırlanıyor. Ayrıca spor eğitmenleri
tarafından ücretsiz pilates ve tenis
dersleri veriliyor. Kapalı yüzme havuzu,
sezonluk ilan edilen program dahilinde Koç
Üniversitesi öğrencilerine ve çalışanlarına
açıktır. Havuz tesisleri içinde restoran ve
soyunma odaları bulunuyor.

Merve Dursun
Kadın Basketbol Takımı Kaptanı
Tıp eğitimimi tamamlarken geri dönüp baktığımda fark ediyorum ki beş yılı kaptan olmak
üzere altı yıl oyuncusu olduğum Kadın Basketbol Takımı, Koç Üniversitesi’nde hissettiğim
aidiyetin ve konfor alanının en büyük sebebi. Edindiğim arkadaşlıklar, yüzümü güldüren anılar,
gururlandıran şampiyonluklar ve terfilerin yanında, Tıp Fakültesi’nin yoğun temposu içinde
stres atmam ve sağlıklı yaşam tarzına bağlı kalmamda takımımın rolü çok büyük. Üniversiteye
başlarken gözümüzde büyüyen yıllar hemen geçip gidiyor. Bu nedenle Koç Üniversitesi gibi
her türlü olanağın ve desteğin sağlandığı bir kuruma adım atan her öğrenciye bir spor takımına
veya kulübe katılmalarını tavsiye ediyorum.

Helin Akbulut
Kadın Basketbol Takımı Oyuncusu
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimim boyunca dört yıl oyuncusu olduğum Koç Üniversitesi
Kadın Basketbol Takımı, hem çok sevdiğim takım arkadaşlarımla unutulmaz anılar biriktirmemi hem
de lise yıllarımda profesyonel olarak oynadığım basketbolu yarışmacı seviyede sürdürmemi sağladı.
Takımda yer almak, yoğun ders temposu içinde kolektif bir aktivitenin parçası olarak stresten uzak
kalmama ve sağlıklı bir hayat biçimini üniversite yıllarında da sürdürebilmeme çok yardımcı oldu. Ayrıca
okulumu temsil ederek üniversiteler arasında Süper Lig’e yükselmek benim için gurur kaynağıydı.
Üniversiteyi temsil eden bir sporcu olarak antrenörümüz ve bölüm hocalarım tarafından her zaman
desteklenmek de lisans eğitimim ve sporcu kimliğim arasında çıkabilecek olası çatışmalardan
etkilenmememi sağladı.

koç üniversitesi lisans kataloğu 2019-2020

yurtlar

Yurtlar

Rumelifeneri
Kampüsü yurt
binalarında
öğrencilerin ortak
kullanımına
açık mutfaklı
televizyon odaları
ve dinlenme
odaları mevcuttur.

dorm.ku.edu.tr

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
ve Batı Kampüsü’ndeki yurt binaları toplam
2.867 kişilik yatak kapasitesine sahiptir.
Tüm yurt binalarında kablosuz internet,
merkezi ısıtma ve kesintisiz sıcak su imkânı
mevcuttur. Koç Üniversitesi öğrencileri yurt
binalarında bulunan çamaşırhanelerden
ücretsiz faydalanabiliyorlar. Ayrıca
Rumelifeneri Kampüsü yurt binalarında
öğrencilerin ortak kullanımına açık mutfaklı
televizyon odaları ve dinlenme odaları
bulunuyor. Her odada kişiye özel tahsis
edilen yatak ve yatak koruyucuyla birlikte
elbise dolabı, komodin, çalışma masası,
çalışma sandalyesi, kitaplık, mini buzdolabı
ve masa lambası yer alıyor. Odalarda
kablosuz internet erişiminin yanı sıra, her
öğrenci için kablolu internet bağlantısı,
televizyon bağlantısı ve odaya ait telefon
sağlanıyor. Rumelifeneri Kampüsü’nde
her binada, Batı Kampüsü’nde ise ortak
kullanıma açık üç merkezi çalışma odası
vardır. Çalışma odalarındaki bilgisayar ve
yazıcılar öğrencilerin kullanımına açıktır.
Temizlik hizmetleri odalarda haftalık, ortak
yaşam alanlarında gün boyu sağlanıyor.

Yurt ve Konaklama Direktörlüğü, yurt
binalarından sorumlu 24 personelin yanı
sıra, Sağlık Merkezi, Güvenlik Müdürlüğü,
Teknik Operasyonlar Direktörlüğü ile 24
saat kesintisiz hizmet veriyor. Kız ve erkek
yurtları, ayrı binalardadır.
BAŞVURU
Koç Üniversitesi öğrencileri her eğitim
döneminin başında yurt başvurusunda
bulunabiliyorlar. Başvurular, Yurt ve
Konaklama Direktörlüğü tarafından
değerlendiriliyor ve öncelikli olarak
şehir dışından, daha sonra şehrin uzak
bölgelerinden gelen öğrenciler için yatak
kapasitesi dahilinde yurt planlaması yapılıyor.
Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptıran her
öğrencinin, eğitim hayatının ilk yılında yurtta
kalma garantisi vardır.
ÜCRETLER
Yurtlarda kalmak için Güz ve Bahar
dönemlerini kapsayan iki dönemlik
sözleşmeler yapılıyor. Yurt ücretleri, Güz
dönemi başında ödeniyor. Yurtlara kesin kayıt
esnasında depozito ödemesi yapılıyor.
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Sağlık Merkezİ
7/24 hizmet
veren Sağlık
Merkezi’nin tıbbi
kadrosunda
altı doktor, bir
hemşire ve yedi
sağlık memuru
bulunuyor.

Sağlık Merkezi’nde poliklinik hizmetleri Amerikan Hastanesi tarafından organize ediliyor.
Sağlık Merkezi’nin Amerikan Hastanesi tarafından oluşturulan tıbbi kadrosunda altı doktor, bir
hemşire ve yedi sağlık memuru yer alıyor. Tıbbi kadronun tamamı, kampüsteki nüfusun sağlık
ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında uzman ve deneyimli
bir ekiptir. Ayrıca Amerikan Hastanesi tarafından sürekli ve düzenli olarak hizmet içi eğitim
programlarına alınıyorlar. Bu organizasyon kapsamında Rumelifeneri Kampüsü ve Batı Kampüsü
yurtlarındaki Sağlık Merkezlerinde gündüzleri sürekli bir hekim, geceleri ise nöbetçi hekim
tarafından dönüşümlü olarak poliklinik hizmeti sunuluyor. Sağlık Merkezi’nde bir acil ünitesi, kısa
süreli gözlem amaçlı yatışlar için yataklı servis ve birinci basamakta tanıya yönelik tetkiklerin
yapılabilmesi için bir laboratuvar yer alıyor. Koç Üniversitesi’ne ait tam donanımlı iki adet hasta
nakil ambulansı bulunuyor. Sağlık Merkezleri hafta içi ve hafta sonları 24 saat hizmet veriyor.
Sağlık Merkezi’nde psikolojik destek birimi de mevcut. Birimde üç psikiyatr doktor ve dört
psikolog görev yapıyor. Desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, merkeze gelerek iletişim bilgi formunu
dolduruyorlar. İki gün içinde kendilerine dönüş yapılıyor ve sürecin detayları belirleniyor.
KİŞİSEL SAĞLIK DOSYASI
Öğrenciler, kayıt sırasında Kişisel Sağlık Bilgileri Formu’nu doldurarak Sağlık Merkezi’ne
başvurmak ve Kişisel Sağlık Dosyası açtırmakla yükümlüdürler. Başka kurumlardan alınan sağlık
raporları, Sağlık Merkezi tarafından Koç Üniversitesi Sağlık Raporları Yönergesi’ne uygunluğu
açısından incelenip neticelendiriliyor.
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Dİğer Kampüsler

Öğrenciler, Batı
Kampüsü ve
Rumelifeneri
Kampüsü arasında
gün boyu hizmet
veren servis
araçlarıyla her
iki kampüsün
faaliyetlerini
yakından takip
etme olanağına
sahipler.

BATI KAMPÜSÜ
Rumelifeneri Kampüsü’ne yaklaşık üç kilometre mesafede konumlandırılan Batı
Kampüsü’nde toplam 1.249 yatak kapasiteli yedi yurt binasının yanı sıra, çeşitli yemek
alternatiflerinin sunulduğu bir yemekhane, her türlü kardiyo ve ağırlık donanımına sahip bir
fitness merkezi, kütüphane, sağlık merkezi, dans salonu, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu,
bilardo, snooker, masa tenisi, oyun odası, kuaför, postane, 24 saat hizmet veren market/
büfe ve 180 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Öğrenciler, Batı Kampüsü ve Rumelifeneri
Kampüsü arasında gün boyu hizmet veren servis araçlarıyla her iki kampüsün faaliyetlerini
yakından takip etme olanağına sahipler.
İSTİNYE KAMPÜSÜ
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Yönetici Geliştirme
Programlarına ev sahipliği yapan İstinye Kampüsü, okulun geçici kampüsü olarak 1993’te
kuruldu. Koç Üniversitesi ana kampüsü 2000 yılında Rumelifeneri’ne taşındığından beri
eğitim ve toplantı merkezi olarak kullanılıyor. Merkezi konumuyla ideal bir eğitim ve toplantı
kompleksi olarak yeniden tasarlanan İstinye Kampüsü, iş ve eğitim toplantıları için kurum ve
kuruluşlara modern ve pratik çözümler sunmaya devam ediyor.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Koç Üniversitesi Hastanesi Eylül 2014’te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi
olarak faaliyete başladı. Hastane, 390 tek kişilik hasta odası, 55 yoğun bakım ünitesi, 88
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gözlem odası, 44 kemoterapi ünitesi, 16 kemik iliği
ünitesi, 4 doğumhane, 15 ameliyathane, 14 müdahale
odası ve 250 muayene odasıyla hizmet veriyor. Koç
Üniversitesi Hastanesi, temel branşların yanı sıra,
Organ Nakli Merkezi, Gamma Knife Merkezi, Sualtı
Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi,
Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Merkezi, Üremeye
Yardımcı Tedavi Merkezi, Kemik İliği Transplantasyon
Ünitesi ve Kas Hastalıkları Merkezi gibi pek çok
merkezle 2018 boyunca yaklaşık 12.237 yatan
hastaya ve 167.234 ayaktan hastaya bakım hizmeti
sunarken bunların 46.216’dan fazla uluslararası hasta
oldu. 220.000 m2lik alana sahip Sağlık Bilimleri
Kampüsünde, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi,
araştırma laboratuvarları ve İleri Düzey Girişimsel
Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES)
yer alıyor. Sağlık Bilimleri Kampüsü, Kuzey Amerika
standartlarındaki yenilikçi yaklaşımı ve dinamik
ekibi ile sağlık sektöründe nitelikli insan sermayesi
yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
SUNA & İNAN KIRAÇ AKDENİZ
MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
(AKMED)
Akdeniz Medeniyetleri alanında Türkiye’nin ilk girişimi
olarak 1996’da Kaleiçi’nde (Antalya) kapılarını açan
Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma
Merkezi (AKMED) tarih, arkeoloji, sanat tarihi, Eski Çağ
dilleri, mimarlık tarihi, kültürel miras ve bağlantılı bilim
dallarına odaklanarak Akdeniz dünyası üzerine çalışan bir
araştırma merkezidir. Yıl boyunca düzenlediği konferans,
seminer, çalıştay, kongre, sempozyum ve yaz okullarıyla
öğrencilere, araştırmacılara ve akademisyenlere
ulaşıyor. Alanında önemli periyodik yayınlardan biri
olan “Adalya”nın yanı sıra, her yıl literatüre kattığı yeni
yayınlarla çalışmalarına devam ediyor. Merkeze bağlı
olarak faaliyet gösteren Suna & İnan Kıraç Kaleiçi
Müzesi’nde düzenlediği süreli sergiler ve konserlerle
ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ ANADOLU
MEDENİYETLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
(ANAMED)
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED),
Anadolu medeniyetlerinin tarihi, sanatı, mimarisi,
arkeolojisi ve ilgili tüm alanları kapsayan araştırma
projelerini desteklemeyi, Türkiye’de uluslararası kültürel
miras ve müzecilik çalışmalarının güncel uygulamaları
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üzerinde odaklanan bir araştırma platformu oluşturmayı
hedefliyor. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi,
Beyoğlu’ndaki (İstanbul) merkezi konumuyla arkeoloji
ve kültürel miras yönetimi alanlarında çalışan pek çok
araştırmacı ve akademisyenin buluşma noktasıdır.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ (KWORKS)
Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi
KWORKS, fikirleri sürdürülebilir ve ölçeklenebilir
yenilikçi girişimlere dönüştürmek, girişimcilere yenilikçi
bir ekosistem yaratmak amacıyla Kasım 2014’te
kuruldu. Üretilen yeni bilginin toplumda faydaya
dönüşmesini hızlandırmayı amaçlayan KWORKS,
ticarileşme süreçlerinde sağladığı altyapı ve mentorluk
destekleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Girişimcilerin
güncel ve etkin yöntemleri kullanarak iş modeli
oluşturmasına zemin hazırlayan KWORKS ekibi, 50’yi
aşkın mentorun yanı sıra, girişimci ve ileri görüşlü
iş insanlarından oluşan Üst Kurulu’nun desteğiyle,
girişimlere önemli bir deneyimin aktarılmasına aracılık
ediyor. Ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı
amaç edinen KWORKS; girişimciler, yatırımcılar ve
girişimcilik ekosisteminin diğer paydaşları için önemli
bir buluşma noktası olarak görev yapıyor. KWORKS,
Şişli’deki 1.200 m2lik merkezinde, girişimcilere 7/24
çalışabilecekleri bir ortam sunuyor.
VEHBİ KOÇ ANKARA ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(VEKAM)
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yapan
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat dünyasına
hizmet amacıyla 1994 yılından itibaren Keçiören’de
(Ankara) faaliyetlerini sürdürüyor. VEKAM bünyesinde,
Vehbi Koç’un hayatına ait belgelere dayanarak
gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra, Ankara ve
çevresinin kültürel mirasının, tarihinin ve ekonomisinin
araştırılması, belgelenmesi ve korunmasına yönelik
akademik çalışmalar yürütülüyor. VEKAM ayrıca
Ankara ve çevresiyle ilgili kitap, tez, makale ve süreli
yayınlardan oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi
ve zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya hizmet
sunuyor. Ankara konusunda dünya çapında bir başvuru
kaynağı olmak VEKAM’ın öncelikli hedefleri arasında
yer alırken VEKAM Yayınları da her geçen gün gelişen
bir kaynak haline geliyor.
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Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Kampüsü
Rumelifeneri Yolu
34450 Sarıyer - İstanbul
T +90 (212) 338 1000
F +90 (212) 338 1205
information@ku.edu.tr
Koç Üniversitesi
Batı Kampüsü
Maden Mahallesi
Kasap Çayırı Mevkii
3. Sokak No: 1
34450 Zekeriyaköy - İstanbul
T +90 (212) 338 7021
Koç Üniversitesi
İstinye Kampüsü
Çayır Caddesi No: 65
34460 İstinye - İstanbul
T +90 (212) 229 8786
F +90 (212) 229 9410
istinye@ku.edu.tr
Koç Üniversitesi
Hastanesi
Davutpaşa Caddesi No: 4
34010 Topkapı - İstanbul
T +90 (850) 250 8250
F +90 (212) 311 3410
info@kuh.ku.edu.tr
AKMED
Barbaros Mahallesi
Kocatepe Sokak No: 22
07100 Kaleiçi - Antalya
T +90 (242) 243 4274
akmed@ku.edu.tr
ANAMED
İstiklal Caddesi No: 181
Merkez Han P.O.B. 260
34433 Beyoğlu - İstanbul
T +90 (212) 393 6000
F +90 (212) 245 1761
anamed_info@ku.edu.tr
KWORKS
Şişli Ofisi
19 Mayıs Mahallesi
Golden Plaza Kat: 1
34360 Şişli - İstanbul
T +90 (212) 234 2400
kworks@ku.edu.tr
VEKAM
Pınarbaşı Mahallesi
Şehit Hakan Turan Caddesi No: 9
06290 Keçiören - Ankara
T +90 (312) 355 2027
vekam@ku.edu.tr

