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Burada
istediğin

her şey olabilir,
ideallerini

gerçekleştirebilirsin.

koç üniversitesi  

RumelifeneRi Kampüsü
rumelifeneri Yolu  
34450 sarıyer / istanbul 
T +90 (212) 338 1000
f +90 (212) 338 1355
bizesorun@ku.edu.tr

koç üniversitesi  

BaTı Kampüsü
rumelifeneri Yolu karşısı  
emlak Blokları Alt tarafı
no.1 sarıyer - istanbul
T +90 (212) 338 7021

koç üniversitesi

isTinye Kampüsü
çayır Caddesi B no: 65  
34460 istinye / sarıyer
T +90 (212) 229 8786
f +90 (212) 229 9410
istinye@ku.edu.tr

koç üniversitesi 

HemşiReliK yüKseKoKulu
Güzelbahçe sokak no.20, 
34365 nişantaşı / istanbul
T +90 (212) 311 2601
f +90 (212) 311 2602
hyo@ku.edu.tr 

koç üniversitesi 

anadolu medeniyeTleRi  
aRaşTıRma meRKezi
istiklal Cad. no: 181  
Merkez Han 34433  
P.o.B. 260 Beyoğlu / istanbul
T +90 (212) 393 6000
f +90 (212) 245 1761
reac_info@ku.edu.tr

VeKam  
veHBi koç ve AnkArA  

ArAştırMAlArı Merkezi

Pınarbaşı Mahallesi  
şehit Hakan turan sokak no:9  
keçiören / Ankara
T +90 (312) 355-2027
http://www.vekam.org.tr

http://www.facebook.com/kocuniversity

http://twitter.com/kocuniversity

http://www.youtube.com/KUKocUniversity

http://www.flickr.com/photos/kocuniversity/

http://www.linkedin.com/company/kocuniversity

http://www.ku.edu.tr/social-media/homeku.edu.tr



Her şeyin merkezine seni koyduk. 
seni ve ideallerini…  
Çünkü inanıyoruz ki dünyayı ancak 
sen değiştirebilirsin. 
UlUslararası vizyonUyla  

gerçeK bir dünya vatandaşı olan;  

yüKseK insani değerleri ve sorUmlUlUK dUygUsU 

ile yaratan, üreten; her şeyi sorgUlayan  

ve ideallerinin ve aKlın dışında  

başKa hiçbir şeye biat etmeyen sen!

Koç Üniversitesi’nde her biri kendi alanında dünyaca tanınmış öğretim 
üyelerimiz ile birlikte üretebilir, fikir alışverişinde bulunabilir, onların 
bilgi birikiminden faydalanabilirsin; kendini ve yeteneklerini yeniden 
tanıyacağın ve heyecanların doğrultusunda şekillendirebileceğin 
bir öğrenim hayatın olabilir; üstün teknoloji ile donatılmış araştırma 
merkezlerinde öğrendiklerini zevkle uygulayabilirsin; öğrenci değişim 
programları ile dünyaca ünlü bir okulda bir dönem ya da bir sene geçirebilir 
ve renkli kampüs yaşamıyla unutamayacağın bir üniversite deneyimi 
yaşayabilirsin. Uzun lafın kısası, burada sen, sen olabilirsin ve içindeki 
heves ve heyecanı yakalayabilirsin.
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Nasıl bir hayal ile yola çıktık? 
İlk dersten bu yana geçen yİrmİ bİr yıllık süre 

İçerİsİnde, türkİye’nİn en gözde ünİversİtelerİnden 

bİrİ olmayı başardık!

“Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir;  
fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur...” 
Vehbi Koç 

Koç Üniversitesi Kurucusu

Vehbi Koç’un Koç Üniversitesi’nin 4 ekim 1993 tarihindeki ilk dersinde 
dile getirdiği gibi “Koç Üniversitesi’nin amacı, sıradan olmayan gençlerin 
iyi yetiştirilmelerini sağlamaktır. onların yeterli sayıda olmaları ve hak 
ettikleri liderlik noktalarına gelmeleri sonucu, ülkemizin geleceği güvence 
altına alınmış olacaktır… Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, 
memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız…”

Koç Üniversitesi olarak, bir “Mükemmeliyet Merkezi” çatısı 
altında ‘nitelikli uzman-nitelikli insan’ bütünlüğünü sağlamak üzere, tüm 
öğrencilerine genel kültür müfredatını sunmayı, kaynaklarının önemli 
bir kısmını eğitime ve bilimsel araştırma-geliştirmeye ayırmayı ve lider 
karakterli, sorunlara çözümler üretme becerisine sahip gençler yetiştirmeyi 
ilke edindik.
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Bizler, siz öğrencilerimize öğretirken aynı zamanda 
sizlerden öğreniyoruz, öğrenme sürecini her gün 
birlikte yeniden keşfediyoruz.

Bize göre Üniversite; muhakeme etmenin, akıl yürütmenin, sorgulamanın, 

sorumluluk duygusunun, hayal kurmanın, uluslararası bir vizyonun, yaşama ve 

öğrenmeye karşı heyecan ve hevesi beslemenin, korumanın ve tüm bunlarla birlikte 

asıl olarak öğrenmenin öğrenildiği yerdir. Üniversitede dünya görüşü kazanılır; 

koşullar nasıl olursa olsun bilgiye ulaşmanın ve tüm veriler arasından doğrusunu 

seçmenin yöntemleri öğrenilir. 

Hayatınızın belki de en güzel ve en üretken dört-beş senesini harcayacağınız, 

sizi dünyaya ve hayata hazırlayacak olan üniversitenizi belirlerken, bana göre ilk 

olarak göz önüne almanız gereken şey; kendinizi tanımanıza ve ifade etmenize 

katkı yapacak ve heyecanlarınızı en serbest şekilde yaşamanıza imkân tanıyacak 

üniversitenin hangisi olduğudur. Çünkü heyecanını ve hevesini hiçbir zaman 

kaybetmeyen, idealleri doğrultusunda çalışan biri, her zaman ve her yerde başarıyı 

ve mutluluğu yakalayacaktır. Bu nedenle, benim yegâne tavsiyem, üniversitenizin 

sizin kişisel merak ve yeteneklerinizi besleyebilecek bir yapıda olduğundan emin 

olmanızdır.

Koç Üniversitesi’ne de bu gözle bakmanızı öneririm. Sizin heyecan 

ve heveslerinizle örtüşüyor mu? Üniversitemizde öğrenim sistemimiz, tam 

olarak bu anlayışla şekillendirilmiştir. Öğrencilerimiz bizim varlık nedenimizdir. 

Üniversitemizde her şeyin merkezinde onlar bulunmaktadır. Biz, ancak bu şekilde 

dünya çapında bir araştırma ve eğitim üniversitesi olabileceğimize inanıyoruz. 

Bizler, siz öğrencilerimize öğretirken aynı zamanda sizlerden öğreniyoruz, 

öğrenme sürecini her gün birlikte yeniden keşfediyoruz. Böylelikle bizlerin yaratıcı 

heyecanı tetikleniyor, dünya çapında araştırmalara imza atıyoruz ve bu da öğretim 

süreçlerimizin giderek mükemmelleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla biz eğitimi nesiller 

arasında bir diyalog, bir randevu olarak görüyoruz. Kaynağında heyecan duygusunun 

olduğu bu mükemmel döngü, Koç Üniversitesi’ni Koç Üniversitesi yapan olgudur. 

Zamanlar ve mekânlar üstü, bireyselleştirilmiş eğitim verilmesini, dünya çapında 

ödüller kazanılmasını, her mezun ettiğimiz öğrencinin kendi mesleklerinde en 

yukarılara kadar tırmanmasını sağlayan da bu heyecandır. 

Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmemeniz dileğiyle…

İyilikler ve başarılar.

Sevgili Öğrenciler,

Üniversite, çoğu zaman, 
araştırmaların yapıldığı; 
bilimin üretildiği; belirli bir  
bilim dalına ait bilgilerin, verilerin  
ve uygulamaların öğrenildiği ve  
buna uygun mesleki becerilerin 
edinildiği yer olarak değerlendirilir.  
Koç Üniversitesi olarak biz, 
üniversitenin bunun çok ötesinde  
bir işlevi olduğuna inanıyoruz. 

REKTÖR’ÜN MESAJI

prof. dr. umran inan 
REKTÖR

https://twitter.com/umransavasinan
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Koç Üniversitesi’nden Satırbaşları...
5.307 öğrenci

400 öğretim üyesi

10.662 mezun 

22 lisans programı, 32 yüksek lisans 

programı, 18 doktora programı 

% 73 burslu öğrenci

Kesintisiz ve karşılıksız burs imkânı

6 fakülte, 1 yüksekokul, 4 enstitü

2.786 kişilik yurt kapasitesi  

(lisans ve lisansüstü)

Değişim programlarında  

240’tan fazla anlaşmalı üniversite

104 araştırma laboratuvarı

13 araştırma merkezi, 1 araştırma  

ve 1 eğitim forumu

487 dış kaynaklı araştırma projesi 

(Ocak 2004- Mayıs 2014  

dönemi arasında)

7 gün, 24 saat açık  

Suna Kıraç Kütüphanesi

203.000’i aşkın  

basılı kaynak

120.000 elektronik kitap 

64.000’i aşkın  

elektronik dergi

60’tan fazla öğrenci kulübü

Sınırsız spor olanakları

Buz pateni pisti 

Açık ve kapalı yüzme havuzu

370 kişi kapasiteli  

Sevgi Gönül Kültür Merkezi

Koç Üniversitesi’nde öğrencilerin  
% 73’ü burslu öğrenim görüyor.
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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-Elektronik Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 

Makine Mühendisliği

Tıp Fakültesi 

Tıp

Hemşirelik Yüksekokulu 

Hemşirelik

lİsans Programları

ÖğRENcilERiN MERAK 

ETTiği hER KoNuyu 

iRdElEMESi; ÖğRENiRKEN 

SoRgulAMASI vE 

diyAlog içiNdE olMASI; 

çEvRE, ÜlKE vE dÜNyAyA 

KARşI SoRuMluluK 

duyMASI BEKlENiR. 

hEyEcAN vE hEvESlERi 

doğRulTuSuNdA çAlIşAN 

hER ÖğRENci, Koç 

ÜNivERSiTESi’NdE iSTEdiği 

hER şEy olABilMESi içiN 

dESTEKlENiR.

çünkü...
Bireysel Eğitim Sistemi ile kariyerine üniversitenin  

ilk senesinden itibaren yön verebilir,

Araştırma olanakları sayesinde öğretim üyeleri ile çalışıp  

dünya literatürüne katkı sağlayabilir,

Üniversitenin uluslararası bağlantıları ile dünyanın en iyi üniversitelerine gidip bir 

dönem ya da bir yıl yurt dışında okuyabilir,

Mezun olduğun yıl, lisans bursunla tezsiz yüksek lisans programlarına  

devam edebilir,

Çift Ana Dal Programı ile istediğin iki bölümü aynı anda okuyup  

iki diploma sahibi olabilir,

İlgi alanı doğrultusunda Fen, Sosyal ve İktisadi ve İdari Bilimler’de  

yan dal yaparak sertifika alabilir,

İstediğin bölümü kazanamazsan dahi gerekli koşullarla birlikte  

ikinci senede istediğin bölüme bursunla beraber yatay geçiş yapabilir,

Öğrenci kulüpleri sayesinde dünya çapında organizasyonlara  

imza atabilirsin.
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Çekirdek program’ı oluşturan 7 Bilgi alanı aşağıda kısaca tanıtılmaktadır.

insani Bilimler Humanities 

Bu bilgi alanı tarih ve felsefe gibi düşünce, 

kültür ve toplumu şekillendiren konuları 

kapsamaktadır. 

sosyal Bilimler social sciences 
Bu bilgi alanı psikoloji, antropoloji, 

sosyoloji, siyasi bilimler ve arkeoloji gibi 

insan davranışlarını ve sosyal yapıların 

işlev ve etkileşimlerini ele alan konuları 

kapsamaktadır. 

estetik ve  
Yorumlamaya dayalı Bakış  
aestHetic and interpretive 

understanding  
Bu alanda sunulacak derslerin temel 

amacı, öğrencilerimizin çeşitli sanat 

dalları ile ifade edilen duygu, düşünce ve 

görüşlerin değerlendirilmesinde zengin bir 

bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır. 

ekonomi ve stratejiye dayalı analiz  
economic and strategic analYsis 

Bu bilgi alanı bireyler ve kurumlar arasında 

ilişkileri ekonomi ve stratejiye dayalı olarak 

inceleyen konuları kapsamaktadır. 

etiksel muhakeme  
etHical reasoning 

Çekirdek Program’a ilk kez dahil edilen 

bu bilgi alanının amacı etik konusunda 

öğrencilerimizin evrensel ilke, değer ve 

kavramların ışığı altında tercih yapabilen 

bireyler olmasına katkı sağlamaktır. 

ampirik ve sayısal analiz empirical 

and Quantitative reasoning 

Bu bilgi alanında sunulacak dersler ile 

karar verme konusunda matematiksel 

yaklaşımlara dayalı temel bir anlayış 

geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

temel Bilimler 
natural sciences 

Bu bilgi alanının temel amacı 

öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel 

gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplumların 

dönüşümünde oynadığı rolü geniş ve 

bilimsel düşünceye dayalı bir bakış açısı ile 

değerlendirmelerini sağlamaktır. 

çekİrdek Program

çEKiRdEK PRogRAMI  

TEMEl AlAN EğiTiMdEN 

gEçEN ÜNivERSiTE 

ÖğRENciSi; ElEşTiREl 

dÜşÜNcEyE BAğlI ÖzENli 

çAlIşMA ANlAyIşI, 

yARATIcIlIğA dAyAlI ETKiN 

PRoBlEM çÖzME BEcERiSi 

ilE dEğişiM yARATMA 

gÜcÜNE SAhiP BiR BiREy 

olARAK MEzuN oluR.

çekirdek Program
Çekirdek Program, farklı altyapılara sahip öğrencilerin sunduğu çeşitliliği insanlık birikiminden 

beslenen akademik çalışmalar ile geliştirerek ve bölümlerarası etkileşimi en üst düzeye 

taşıyarak öğrencilerin hayata en iyi biçimde hazırlanmalarını hedefleyen bir eğitim anlayışıdır. 

Bu eğitim yaklaşımının sunduğu müfredat yaratıcı ve eleştirel bireyler yetiştirmeyi 

hedeflerken, gerek bölümlerarası paylaşımı gerekse öğrenci öğretim üyesi diyaloğunu teşvik 

etme temelinde çok çeşitliliği kucaklar. Çekirdek Program’ın yapı taşları, yönteme verdiği 

önem, açık fikirli akademik araştırma yaklaşımı, kritik düşünce sistemi ve çözüm geliştirmeye 

yönelik uygulamadır.

 Öğrenci, Çekirdek Program sayesinde kendi ana dalına ek olarak farklı alanlarda 

geliştirilmiş geniş bilgilerle donanır. Çekirdek Program, bu geniş bakış açısını geliştirirken; 

derinlemesine analiz etme becerisi kazandırmayı da öncelikli olarak hedefler. Öğrenci kendi 

ana dalından farklı alanda bir fikri, teoriyi, problemi veya sanat eserini de derinlemesine 

inceler; eleştirel olarak analiz eder; ele alınan problemlerin çözümü için seçenekler geliştirir. 

Çekirdek Program dersleri çerçevesinde öğrenci çok çeşitli bölümlerden akranlar, 

öğretim üyeleri ve değişik mesleklerden uzmanlar ile beraber çalışır; konuları çok çeşitli 

açılardan ele almayı öğrenerek takım çalışmasına yatkın bir birey olur. Bu kapsamlı program 

sonucunda öğrenci kendi alanında derinlemesine bir bilgi birikiminin yanı sıra, ileri düzeyde 

muhakeme ve iletişim becerilerine de sahip olur. Böylelikle öğrenci üniversiteyi bitirdikten 

sonra profesyonel iş yaşamında veya lisansüstü eğitim çalışmalarında başarılı olmak için 

gereken yetkinlik ve olgunluğa sahip olur.

 Çekirdek Program’ı temel alan eğitimden geçen üniversite öğrencisi; eleştirel 

düşünceye bağlı özenli çalışma anlayışı, yaratıcılığa dayalı etkin problem çözme becerisi ve 

günümüzün çok kültürlü ortamının getirdiği farklılıkları kucaklayarak etkin iletişim kurabilme ve 

beraber çalışabilme yetkinliği ile değişim yaratma gücüne sahip bir birey olarak mezun olur.

çekİrdek Program

AKAdEMiK işlERdEN SoRuMlu REKTÖR yARdIMcIlIğI ofiSi

akademik İşlerden sorumlu rektör yardımcılığı ofisi (vPaa ofisi), üniversitemiz’in akademik mükemmelliği yakalama misyonu 

doğrultusunda; altı fakülte, dört enstitü ve Hemşirelik yüksekokulu ile birlikte üniversitenin akademik faaliyetlerini yönetir. İngilizce 

Hazırlık okulu, koç öğrenme ve öğretme ofisi, suna kıraç kütüphanesi, kayıt ve kabul müdürlüğü, koç üniversitesi yayınları ve 

engelsiz ofisi ile birlikte çalışır.

vPaa ofisi, akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve yönergeleri belirlerken, üniversitedeki tüm akademik birimleri 

önemseyerek akademisyen ve öğrencileri kapsayan bir yaklaşım benimser. ofis aynı zamanda üniversite’nin akademik ve yönetim 

kurulları’nın toplantılarını düzenler, gündemini belirler ve alınan kararları ilgili birimler ve öğretim üyeleri ve öğrenciler ile 

paylaşılması sürecini yönetir.

üniversitemizdeki farklı birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak stratejik önceliklerin tanımlaması ve şekillenmesinde 

fakülte dekanları ve enstitü müdürleri ile birlikte çalışan akademik İşlerden sorumlu rektör yardımcılığı ofisi, ayrıca öğretim üyeleri 

ve öğretim görevlilerinin atama ve yükselmelerine ilişkin süreçleri de yürütür.

“Üniversitemizin ana misyonlarından belki de en önermlisi uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, 

liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmektir.   Buna bağlı olarak da eğitim yaklaşımımızın temelini 

öğrencilerimizi sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmek ve en üst düzeyde ahlaki 

değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek oluşturmaktadır.  

Çekirdek programımızı bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan Koç Üniversitesi eğitiminin en önemli bileşenlerinden 

birisi olarak görüyoruz.  Hızla değişen ve bilgilere ulaşmanın her geçen gün kolaylaştığı dünyamızda sadece belli bir konuda 

bilgilerin aktarımını değil disiplinlerarası bir yaklaşımla bilgi paylaşımını ve diyaloğu hedefleyen eğitim anlayışımızın 

yarının liderlerini yetiştirmekte daha etkin olacağını düşünüyoruz.”

PRof. dR. BARIş TAN

Akademik ve İdari İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı
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Koç Üniversitesi, belirli alanlarda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve akademik birikimi, 

sosyal, ekonomik ve hukuki alanlarda topluma aktarmak amacıyla çeşitli merkez ve forumlar kurmuştur:

Anadolu Medeniyetleri Uygulama ve 

Araştırma Merkezi AnAMED

Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi MırEKoÇ

Dr. nusret-Semahat Arsel Uluslararası 

Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma 

Merkezi nASAMEr

Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma 

Merkezi KÜSPM

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları 

Araştırma ve Uygulama Merkezi KoÇKAM

Dr. Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve 

Araştırma Merkezi

Küreselleşme, Barış ve Demokratik 

Yönetişim Uygulama ve Araştırma Merkezi 

GLoDEM

Koç Üniversitesi Yüzey Araştırmaları 

Merkezi KUYTAM

Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi 

KÜTEM

Koç Üniversitesi Saha Araştırmaları 

Uygulama ve Araştırma Merkezi KUSAM

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara 

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 

Merkezi VEKAM

Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi İAM

Koç Üniversitesi - TÜSİAD Ekonomik 

Araştırma Forumu EAF

Koç Üniversitesi Migros Perakendecilik 

Eğitim Forumu KÜMPEM

Koç Üniversitesi Akademil Konseyi 

Küresel Kamu Hukuku Uygulama ve 

Araştırma Merkezi KÜrEMEr Kamu 

hukukunun küreselleşmesini kurmasal, 

ampirik ve uygulamaya yönelik 

açılardan araştıran KÜREMER bu 

alanda Türkiye’deki ilk merkez olacak. 

KÜREMER’in Güz 2014  döneminde 

çalışmalarına başlaması planlanıyor.

SEN dE Bu ARAşTIRMA 

MERKEzlERiNdE yENi 

KEşiflERdE BuluNABiliR, 

yuRT içiNdE vE dIşINdA 

BiRçoK SAygIN ÖdÜlE 

lAyIK gÖRÜlEN 

ÖğRETiM ÜyElERiMiz ilE 

ÖğRENdiKlERiNi uygulAMA 

fIRSATINA KAvuşABiliRSiN.

Koç Üniversitesi öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Türkiye’deki üniversiteler 

sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. Bu, araştırmaya verilen önemin, öğretim 

üyelerinin ve araştırma programlarının başarısının bir diğer göstergesidir. 2013 yılı 

itibarıyla 13 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel 

Ödülü, 21 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik 

Ödülü ve 42 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü almıştır

araştırma olanakları

ARAşTIRMAlARA KATIlMAK, 

yENi şEylER KEşfETMEK 

SENi hEyEcANlANdIRIR MI? 

liSANS vE liSANSÜSTÜ 

ÖğRENcilER ilgi 

duyduKlARI ÖzEl 

AlANlARdA ÖğRETiM 

ÜyElERiylE ARAşTIRMA 

PRoJElERiNdE 

çAlIşABiliyoR, ARAşTIRMA 

yETENEği yÜKSEK vE 

yARATIcI BiREylER olARAK 

yETişTiRiliyoR.

Araştırma olanakları
Koç Üniversitesi’nin araştırma programlarının amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda 

bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir 

şekilde etkilemektir. 

Günümüzde teknolojik ve ekonomik etkisi yüksek araştırmaların disiplinlerarası 

araştırmalar olduğu gerçeğini temel alan araştırmacılarımız, bir yandan kendi bağımsız 

araştırmalarını sürdürürken, diğer yandan da disiplinlerarası işbirliğine önem vererek diğer 

alanlardaki araştırmacılarla takım olarak çalışıyorlar.  Koç Üniversitesi her alanda yetkin ve dünya 

çapında kadrosu ve alt yapısı ile disiplinlerarası çalışma yapılacak ideal bir merkez konumundadır.

Bunlara ek olarak, araştırma çıktılarının ticarileştirilebilmesi için öğrencilerimize ve 

araştırmacılarımıza fikri haklar, patentleme, lisanslama ve şirket kurma gibi konularda bilgi ve 

maddi destek sağlanarak ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler olmaları konusunda farkındalıkları 

artırılıyor.

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi
Koç Üniversitesi Kampüsü’nde girişimcilik 

faaliyetlerinin merkezi olarak hizmet 

vermeyi amaçlayan “Koç Üniversitesi 

Kuluçka Merkezi”, öğrenci, akademisyen ve 

mezunların sürdürülebilir ve ölçeklenebilir 

sosyal ve tekno-girişimler başlatmasına 

destek vermektedir.

Koç Üniversitesi öğrenci, mezun 

ve akademisyenlerine; ilerleyen dönemde 

ise diğer şirket ve girişimcilere de açılması 

planlanan Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi 

şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri 

verme hedefi ile kurulmuştur. Koç 

Üniversitesi Kuluçka Merkezi, üniversite 

içerisinde verilecek girişimcilik dersleri 

ve seminerlerle öğrencileri, mezunları, 

doktora sonrası araştırmacıları ve öğretim 

üyelerini bilgilendirecek;  endüstriden 

katılanlarla danışmanlık ve mentorluk hizmeti 

sağlayarak, iş geliştirme faaliyetlerine, hukuki 

altyapılarına, iş planlarına ve iş bağlantıları 

oluşturmalarına destek verir. Böylece Merkez 

Koç Üniversitesi öğrenci, akademisyen ve 

mezunlarının sürdürülebilir ve ölçülebilir, 

sosyal ve teknolojik içerikli girişimler 

başlatmasını sağlamaktadır.

Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi 

olarak girişimcileri sadece şu anki 

girişimlerinde değil, gelecekte kuracakları  

girişimlerinde de başarılı olmaları için 

desteklemektedir. Bu amaca hizmet 

edebilmek adına kuluçka programı, geleneksel 

kuluçka merkezlerinden farklı olarak akademik 

sisteme uygun olarak tasarlanmıştır.

ARAşTIRMA vE gElişTiRMEdEN SoRuMlu REKTÖR yARdIMcIlIğI ofiSi

koç üniversitesi’nin araştırma misyonu amacı evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak, türkiye’nin entelektüel, 

teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. öğretim üyeleri kendi bağımsız araştırmalarını 

sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar. 

araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcısı üniversitenin araştırma politikalarından sorumludur, ana 

hedeflerinden biri üniversite dışından desteklenen araştırma fonlarını artırmak ve üniversitenin araştırma alanında konumunu 

güçlendirmektir. bu bağlamda rektör yardımcısı’nın sorumlulukları şöyledir:

 ► yeni araştırma politikalarının 

önerilmesi, uygulanmasının gözetimi 

ve bu politikaların istisnalarının 

belirlenmesi
 ► koç üniversitesi’ni fon sağlayıcı 

kuruluşlar ve dünyadaki araştırma 

kurumları nezdinde temsil etmek

 ► öğretim üyelerinin kapsamlı 

araştırma çıkarlarını temsil ederek, 

üniversite yönetimiyle etkileşimini 

sağlamak
 ► koç üniversitesi’ndeki araştırma 

merkezleri ve enstitülerinin yönetiminin 

gözetimini yapmak

 ► koç üniversitesi’nin düzenleyici hukuki 

kurumlara karşı yükümlülüklerinin 

akademik araştırma politikaları bağlamında 

yerine getirilmesini gözetmek
 ► koç üniversitesi’nin araştırmalarla ilişkili 

etik kurullarının yürütülmesini ve gözetimini 

sağlamak

araştırma olanakları
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Koç Üniversitesi Lazer  
Araştırma Laboratuvarı
1994 yılında kurulan Koç Üniversitesi 

Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda, 

farklı dalga boylarında çalışabilen 

özgün katı hal lazerlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Katı hal lazerlerinde 

optik kazanç elde etmek için, içerisine 

ışıyabilen iyon katkılanmış kristaller, 

camlar veya seramikler kullanılmaktadır. 

Geniş bir dalga boyu aralığında 

ışıyabilen iyonlar kullanıldığı zaman, 

femtosaniye sureli, veya bir başka 

değişle, saniyenin trilyonda birinden 

daha kısa süreli, lazer darbeleri de 

üretmek mümkün olabilmektedir. 

Laboratuvarda son dönemlerde yapılan 

deneysel çalışmalarda, grafen ve karbon 

nanotüp gibi nano yapılı malzemeler 

kullanılarak femtosaniye sureli lazer 

darbe üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Lazer Araştırma Laboratuvarı’nda 

birçok lisans, yüksek lisans ve doktora 

öğrencisine de araştırma olanağı 

sağlanmaktadır.

Koç Üniversitesi Nano-optik 
Araştırma Laboratuvarı
Yüksek çözünürlüklü optik spektroskopi 

ve mikroskopi çalışmaları yürüten bir 

uygulamalı optik araştırma laboratuvarıdır. 

Laboratuvarın hedefi uygulamalar yeni 

optik aygıtların, optofluidik çip-içinde-

lab aygıtların, moleküler sensörlerin 

geliştirilmesi ve optofluidik temelli 

biyoenerji çözümlerinin üretilmesidir. 

Yürütülen çalışmalar aşağıdaki başlıca 

konuları kapsamaktadır:

OPTOFluİDİK

Sıvı mikrodamlaların oluşturduğu optik 

mikrokovukların veya ileri malzemeler ya 

da ileri mikroüretim teknikleri ile üretilen 

yeni optofluidik dalga kılavuzlarının 

incelenmesi

TEK ışıYAn MOlEKÜllErİn MİKrOSKOPİSİ 

vE SPEKTrOSKOPİSİ

Tek molekül mikroskop/spektroskopi 

çalışmaları için yeni moleküler sistemlerin 

incelenmesi. Zaman korelasyonlu tek foton 

sayma deneyleri ve ev yapımı bir konfokal 

mikroskop ile biyolojik görüntüleme.

OPTİK TuZAKlAMA

optik cımbızlama ve optik esnetme ile 

sıvı mikrodamlaların ve alyuvarların 

manipülasyonu.

MİKrO DAİrE MİKrO KOvuKlAr

Mikro daire mikro kovukları temel alan 

yeni gaz sensörlerinin ve yeni biyolojik 

sensörlerin geliştirilmesi.

ArAşTırMA FAAlİYETlErİnİn AnA 

BAşlıKlArı şÖYlE SırAlAnABİlİr:

Mikro/nano-fotonik, optofluidik, 

mikrofluidik, moleküler sensörler, tek 

molekül mikroskopisi/spektroskopisi, 

konfokal mikroskopi, zaman korelasyonlu 

tek foton sayma, optik mikro kovuklar, 

çip-içinde-lab aygıtları ve optik cımbızlama/

esnetme.

laboratuvarlar

Koç ÜNivERSiTESi’NiN 

RuMElifENERi KAMPÜSÜ 

vE hEMşiREliK 

yÜKSEK oKulu’NdA 

SAyIlARI BÖlÜMlERE 

gÖRE çEşiTliliK 

gÖSTEREN ARAşTIRMA 

104 lABoRATuvARI 

BuluNMAKTAdIR.

fen fakültesi laboratuvarları
ileri Seramik Malzemeler 
Laboratuvarı
Son derece benzersiz, büyük ölçüde 

uygulanabilir kimyasal ve fiziksel özellikleri 

nedeniyle, katmanlı materyallerin ve 

metal oksit nanoyapıların hazırlanması, 

geliştirilmesi ve uygulanmasına 

odaklanıyor. Bu gelecek vaat eden 

materyaller iyon değişimi, elektrokimya, 

fotoelektrokimya ve fotolüminesans gibi 

birçok alanda uygulamalara sahiptir. 

Fonksiyonel filmlerin elektrokimyasal, optik 

ve katalitik uygulamalarıyla ilgileniyor.

ArAşTırMA PrOjElErİ

 ► Katmanlı oksitlerin ve titanatlar, 

ZnO, TiO2 gibi metal oksitlerin enerji 

uygulamaları için incelenmesi TÜBİTAK ve 

KÜTeM PrOjelerİ

 ► Fotoelektrokimyasal su ayrıştırma için 

fonksiyonel materyallerin incelenmesi
 ► Çok kristalli nadir toprak elementi YAG 

(itriyum alüminyum garneti) transparan 

oksidin tek kristalli YAG kaynaklarına 

yönelik alternatif lazer kaynakları olarak 

sentezi ve karakterizasyonu TÜBİTAK

 ► Polimer Araştırma ve Teknoloji 
Laboratuvarı PoLyTeAM

Polimerik materyaller hafiflikleri, 

yüksek güce sahip olmaları, özel olarak 

tasarlanmış özellikleri, işleme kolaylığı 

ve düşük maliyetleri açısından birçok 

alanda kritik rol oynamaktadır. Polimerik 

materyallerin kullanıldığı önemli alanlar 

arasında sağlık, otomotiv, mikroelektronik, 

havacılık, uzay, tekstil, spor malzemeleri ve 

birçok başka alan sayılabilir.

Koç Üniversitesi Polimer Araştırma 

ve Teknoloji Grubu (PolyTeam), Prof. Dr. 

İskender Yılgör ve Doç. Dr. Emel Yılgör 

tarafından kurulmuştur. PolyTeam’in 

araştırma konuları, yeni geliştirilen 

polimerik materyallerin tasarımı, sentezi, 

karakterizasyonu ve yüzey modifikasyonu 

üzerine odaklanmış olup, poliüretanlar, 

silikonlar ve epoksi reçineler de 

vurgulanmaktadır. Temel sentetik polimer 

araştırmalarına ek olarak, PolyTeam’in 

faaliyetleri çeşitli nihai kullanımlar 

için pilot yerleştirme ve üretimin 

artırılması, uygulama geliştirme ve ürün 

optimizasyonunu kapsar.

PolyTeam’in güncel araştırma projeleri 

arasında: 
 ► Doku mühendisliği için polimerik yapılar
 ► Poliüretan kan damarları geliştirme
 ► Kendi kendini temizleyebilen yüzeyler
 ► Buz tahliye kaplamaları ve 
 ► Polimerik nanokompozitler sayılabilir.

laboratuvarlar
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temellerini anlamak, bu yapılanma neden 

ve nasıl oluyor, bu temel uygulamaya 

dönüştürülebilir mi ve günlük hayatta 

kullanabilir mi sorularına cevap  

bulmaktır.

http://home.ku.edu.tr/~sppc/

Polimer ve Nanomalzeme Araştırma 
Laboratuvarı
Bu laboratuvarda çoğunlukla sentez 

projelerinde çalışılmaktadır. Çalışmalar 

çoğunlukla malzemelerin yapı ve özellikleri 

arasındaki ilişkiyi anlama ve bu özelliklerin 

değiştirilerek farklı uygulama alanlarının 

nasıl yaratılabileceği üzerine odaklanmıştır. 

Kuantum noktacığı ve süpermanyetik demir 

oksit gibi nanoparçacıklar, polimerler ve 

ikisinin bileşimi olan hibrit malzemeleri 

içeren projeler yürütülmektedir. İlgilenilen 

alanlar, Mrı’da kontrast iyileştirme, 

görüntüleme, ilaç hedeflemesi, sensörler, 

lazerler ve manyetik ayrışma gibi geniş 

uygulamalardır.

Koç Üniversitesi oPeT 
Nanomalzemeler Araştırma 
Laboratuvarı KUNAL

Bu laboratuvarda manyetik ve limunesen 

nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu 

ve endüstriyel uygulamaları çalışmaları 

yürütülmektedir.

yüzey Plazmon Rezonansı ve 
Sonokimya Laboratuvarı 
Yüzey plazmon rezonansı tekniği ile 

yüzeyde olan yapışma, ayrılma gibi fiziksel 

etkileşimler ve kimyasal reaksiyonlar 

takip edilmektedir. Örneğin implantların 

vücuda konulmasıyla öncelikle proteinlerin 

metal yüzeye yapışması gerekmektedir. 

Daha sonra bu proteinlere hücrelerin 

yapışması ve yayılmasıyla implantın vücuda 

kabulü gerçekleşir. Bu tür etkileşimler 

laboratuvarımızdaki araştırma konularından 

birisidir. 

Sonokimya araştırma alanı 

yüksek şiddette ses üstü dalgaların 

çözeltilerde yarattıkları kimyasal ve 

fiziksel değişikliklerle ilgilenir. Ses üstü 

dalgaların uygulanmasıyla çok küçük 

alanlarda sıcaklık binlerce dereceye 

basınç yüzlerce atmosfer basınca 

çıkabilmektedir. Bu koşullarda yürütülen 

kimyasal reaksiyonlarda elde edilen ürünler 

geleneksel yöntemlerle elde edilenlerden 

daha farklı olmaktadır.

biyogörüntüleme Teknolojileri 
Laboratuvarı
Araştırma grubumuzun genel hedefi 

hücredeki oksidasyon olaylarının 

görüntülenmesi için biyosensor 

moleküllerin geliştirilmesi bir diğeri 

de hücrenin yapısal değişimlerini anlık 

olarak gösteren, sistemlerin yapılmasını 

gerçekleştirmektir. Yeni floresan 

moleküller sayesinde, nöronlarda 

ve kas hücrelerindeki hücresel süreçler 

hakkında bilgi toplamaya ve oksidasyona 

bağlı değişimleri gerçek zamanlı olarak 

belirlemeye çalışıyoruz.

Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı
Moleküler nörobiyoloji Laboratuvarı’nda 

sinir sistemi oluşumunun moleküler 

ve genetik temelleri araştırılmaktadır. 

hesaplamalı Kimya Laboratuvarı
Bu laboratuvarda kimyasal olayların 

matematiksel modellenmesi yapılmaktadır. 

Maddenin yapısına ait, ışığa ve ısıya 

karşı duyarlılık, parçalanma, reaksiyona 

girme gibi temel özelliklerin, bu modeller 

sonrasında hem nasıl oluştukları hem de 

neden ortaya çıktıklarını anlamak mümkün 

olmaktadır. Çok yoğun bilgisayar zamanı 

gerektiren bu araştırmalar az sayıda 

molekülü içerdiği zaman kuantum teorisi 

ile veya çok sayıda molekülü içerdiği 

zaman da istatistik termodinamik teorileri 

kullanarak yürütülmektedir. Polimerler, 

biyolojik önem içeren moleküller, 

çok soğuk ortamlarda parçacıkların 

davranışları, atomik veya moleküler yapıyı 

belirleyen faktörler uygulama yapılan 

alanlar arasındadır. 

Anorganik Kimya Araştırma 
Laboratuvarı
Koç Üniversitesi Anorgonik Kimya 

Araştırma Grubu, 1994 yılında Prof. 

Dr. Mehmet Somer’in girişimiyle 

oluşturulmuştur.

Çeşitli araştırma konuları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
 ► Polar intermetalik bileşikler ve atom 

küme bileşikleri
 ► Üçlü ve dörtlü nitridoboratlar 
 ► Katı hidrojen depolu malzemeleri 
 ► Nanoölçek nadir toprak oksitleri - 

mesoporus malzemeler 
 ► Piezo-ferroelektrik metal oksitler  
 ► elementel Bor sentez ve endüstriyel 

boyutta üretimi 
 ► Magnezyotermal Yöntemle endüstriyel 

TiB2 üretimi C ve Geçiş metal doplu 

MgB2 sentez ve karakterizasyonu 
 ► Elementel Bor, Bor-Mg ve B-Al 

bileşiklerinin yanma tavrının incelenmesi

yüzey ve Polimer Fizikokimyası 
Laboratuvarı
Katılımcıların yarısının sadece Türkçe, 

diğer yarısının sadece İngilizce 

konuşabildiği bir toplantı düşünün. 

Katılımcıların etkileşmesi nasıl 

sağlanabilir? Hem Türkçe hem İngilizce 

konuşabilen başka katılımcıları da 

toplantıya davet ederek... Benzer şekilde, 

su ve yağ etkileşmek istemez, birbirine 

karışmaz. Hem yağı seven, hem de suyu 

seven iki farklı kısmı olan yüzey molekülden 

aktif molekülleri ilave ederek yağ ve 

suyu bir seviyeye kadar karıştırabilmek 

mümkündür. Araştırma grubunda hem 

hidrofobik (yağı seven) hem de hidrofilik 

(suyu seven) kısımları olan büyük 

moleküllerin (polimerler, peptitler, yüzey 

aktifler) çözelti içinde ve yüzeylerde nasıl 

organize oldukları ve nano-yapılı malzeme 

(nano-fiberlerden oluşan hidrojeller 

gibi) oluşturdukları incelenmektedir. 

Amaç yüzey ve polimer fizikokimyasının 

laboratuvarlarlaboratuvarlar
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RNA biyolojisi ve Fonksiyonu 
Laboratuvarı
Laboratuvarımızda iki farklı kodlamayan 

rnA moleküllerinin işlevlerini aydınlatmak 

amacı ile  çalışmalar yapılmaktadır.  C. 

elegans model organizması kullanılarak 

mirnA genlerinin yaşlanma ve stres 

tepkilerine olan etkileri incelenmektedir. 

Yine aynı organizmada kodlamayan uzun 

rnA moleküllerinden  yaşam ömrü, 

gelişme, morfoloji ve hareket için önemli 

olanları belirlemek amacı ile yüksek 

verili rnAi taramaları yapılmaktadır. 

Çalışmalarımızda kullanılan teknikler 

arasında moleküler biyoloji ve genetik 

teknikleri, floresan ve konfakal mikroskopi, 

fenotipik analizler, rnAi taramaları, 

sistem biyoloji analizleri ve de yeni nesil 

sekanslama yöntemleri ile gen ifadelerinin 

belirlenmesi yer almaktadır.  

Mikrofotonik Araştırma 
Laboratuvarı (MRL)
Koç Üniversitesi Mikrofotonik Araştırma 

Laboratuvarı deneysel araştırma çabalarını 

mikroçınlaç fiziği, optoelektronik aygıtlar, 

optik lif iletişimi, silisyum fotoniği, lazer 

izgegözlemi, lazerle algılama gibi uygulama 

alanlarına odaklamaktadır.

Çağdaş bilimsel araştırma optik 

lif iletişimi, silisyum fotoniği, yeni fotonik 

ve optoelektronik aygıtların tasarım, 

üretim, inceleme ve denemelerini ve optik 

lif iletişiminde ve silisyum fotoniğindeki 

uygulamalarını kapsar. Yüksek nitelik 

katsayılı optik mikroçınlaçlar ve yeni 

dielektrik ve yarıiletken gereçler gibi 

fotonik ve optoelektronik yapılar bu 

fotonik ve optoelektronik aygıtların 

gerçekleştirilmesi için kullanılır.

Araştırma çabaları, Koç 

Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Alcatel 

– Lucent Teknoloji, Türkiye Bilimsel 

ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 

Uzay Araştırma ve Geliştirme Avrupa 

ofisi ve Avrupa Komisyonu tarafından 

desteklenmektedir. Araştırma laboratuvarı 

Koç Üniversitesi rumelifeneri 

yerleşkesindedir.

Ana donanım neodimyum itriyum 

alüminyum grena, boya, karbon dioksit, 

azot, eksimer, titanyum-safir gibi hızlı 

darbeli lazerler ve dalgaboyu ayarlanabilir 

sürekli yarıiletken diyot lazerleri (800 - 

1600 nm), optoelektronik iletişim deneme 

ve ölçüm aygıtları, optik izgeölçerleri 

(300 - 3000 nm), optik masalar ve çeşitli 

çağdaş optoelektronik ve optomekanik 

donanımdan oluşur. ortak araştırma 

çabaları Glasgov Üniversitesi, Strathklayd 

Üniversitesi, Essex Üniversitesi, Harvard 

Üniversitesi ve İtalya Ulusal Araştırma 

Kurumu ile yapılmaktadır.

Laboratuvarın geçmiş öğrencileri 

Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, 

Yale Üniversitesi, Boston Üniversitesi, 

Florida Özek Üniversitesi, Kuzey Carolina 

Üniversitesi, Güney Metodist Üniversitesi, 

Washington Üniversitesi, Boğaziçi 

Üniversitesi, Kolorado Üniversitesi, Twente 

Üniversitesi ve Hasselt Üniversitesi’nde 

akademik görevlerde çalışmaktadırlar. 

Yine laboratuvarın geçmiş öğrencileri şu 

anda Santa Klara, Kaliforniya’daki ıntel 

Kurumsal Araştırma Laboratuvarları ve 

Milpitas, Kaliforniya’daki JDSU Araştırma 

Laboratuvarlarında araştırmacı olarak ve 

Özellikle gen ifade mekanizmalarının 

sinir hücresi farklılaşmasına olan önemli 

katkıları incelenmektedir. Sinir sisteminin 

nasıl geliştiğinin tüm ayrıntıları ile 

aydınlatılması niçin önemlidir? Sinir 

sistemi ve onun yapıtaşı olan sinir 

hücrelerinin gelişimindeki arızalar zeka 

geriliği ve öğrenme bozuklukları gibi 

gelişimsel aksaklıkların başlıca sebebidir. 

Araştırma sonuçlarının, bu tür gelişimsel 

zeka hastalıklarının tedavisi için temel 

oluşturacağına inanılmaktadır.

Mitokondriyal biogenez 
Laboratuvarı
Mitokondriyal biogenez 
Laboratuvarı’nda, mitokondriyal DnA 

mutasyonlarının hücre sağlığına ve 

yaşlanmaya olan etkileri araştırılmaktadır. 

Mitokondri, her hücrenin içinde bulunan 

ve, başta yediğimiz yiyeceklerden enerji 

elde edilmesi dahil olmak üzere, bir çok 

önemli görevi yerine getiren bir organeldir. 

Her mitokondrinin içinde kendine ait olan 

ve temelleri mitkondrinin atası bakterilere 

dayanan küçük bir DnA molekülü bulunur. 

İnsanlarda, hücre çekirdeğinde bulunan 

kromozomlar hem anneden hem de 

babadan çocuğa geçmesine rağmen, 

mitokondriye ait DnA molekülleri sadece 

anneden çocuğa geçer. Laboratuvarda, 

mitokondriyal DnA’da oluşan mutasyonları, 

biriken mutasyonların yaşlanma üzerindeki 

etkileri ve kalıtımsal hastalıklar ile 

ilişkileri deneysel yöntemler kullanarak 

incelenmektedir. Laboratuvarda, lisans 

öğrencilerine de araştırma olanakları 

sunulmaktadır.

hücre biyolojisi ve Proteomiks 
Laboratuvarı
Laboratuvarda, hücre bölünmesine 

bağlı olarak hücre içinde ve hücre 

yüzeyinde oluşan değişimleri anlamak 

amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Hücre 

bölünmesi sırasında hücre içindeki büyük 

değişimlerin yanı sıra hücre yüzeyinde de 

önemli değişiklikler meydana gelir. Hücre 

yüzeyinde yer alan proteinler hücrelerin 

bulundukları ortamla ve birbirleriyle 

etkileşimini sağlamaları bakımından 

büyük önem taşır. Çalışmalardan birinde 

hücre yüzeyinde bulunan ve hücrelerin 

adezyonunda görev aldığı düşünülen bir 

proteinin hücre bölünmesi sırasındaki 

yer değişimleri ve bu yer değişimlerinin 

mekanizması incelenmektedir. Ayrıca 

laboratuvarda hücre bölünmesi sırasında 

kromozomların ayrılmasında ve bölünen 

hücrelere eşit şekilde dağıtılmasında görev 

alan proteinler üzerinde de çalışılmaktadır. 

Bu proteinlerin işlevinde rol oynayan 

amino asit dizileri ve modifikasyonların 

belirlenme çalışmaları yapılmaktadır. Son 

olarak bu proteinleri hedef almak üzere 

geliştirilmiş ilaçların hücre bölünmesindeki 

etkileri üzerine testler yapılmaktadır. 

Analiz örnekleri nano-Sıvı Kromatografisi 

Q-Exactive orbitrap Kütle Spektroskopisi 

analitik sistemde kalitatif ve kantitatif analiz 

edildikten sonra, data analizi için Mascot 

ve Sequest protein arama programlarından 

yararlanılmaktadır. Çalışmalarımız Koç 

Üniversitesi, TÜBİTAK, EMBo ve de Marie 

Curie FP7 tarafından desteklenmektedir. 

https://cell-proteomics.ku.edu.tr/home

laboratuvarlarlaboratuvarlar
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orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Samsun 

ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim 

üyesi olarak çalışmaktadırlar.

hesaplamalı Fizik Laboratuvarı
Koç Üniversitesi Hesaplamalı Fizik 

Laboratuvarı kapsamında yürütülen 

araştırmalar aşağıdaki alanlarda 

yoğunlaşmıştır.

METAMAlZEMElEr vE YÜZEY 

PlAZMOnİğİ

Metamalzemeler, elektromanyetik 

dalgaların yayılımını doğal malzemelerin 

imkânları ötesinde kontrol etmeyi ve 

yönlendirmeyi sağlayan yapay kompozit 

yapılardır. Bu malzemelerle ışığı kontrol 

ederek ultra çözünürlüklü lensler, 

mikro antenler ve hatta görünmezlik 

pelerini yapılabileceği deneysel 

olarak gösterilmiştir. ışığın elektronlar 

ile etkileşimi, metal yüzeylerde 

elektromanyetik dalgaların çok küçük 

bölgelerde yoğunlaşmasına imkân verir. 

Yüzey plazmoniği olarak adlandırılan bu 

alandaki araştırmalar sonucunda, örneğin, 

yakın gelecekte biyosensörler mikroçiplerin 

içine yerleştirilebilecektir. Kaan Güven ve 

Özgür Müstecaplıoğlu, metamalzemeler 

ile yüzey plazmon fiziğinin birleştiği alanda 

kuramsal araştırmalar yapmaktadırlar.

SOğuK ATOMlAr vE SÜPEr AKışKAn 

SİSTEMlEr

Kuantum fiziğinin en çarpıcı 

öngörülerinden bazılarını gözlemlemek 

için deneysel fizikçiler yakın zamanda 

atomları evrenin en karanlık köşelerinden 

binlerce kez daha düşük sıcaklıklara 

kadar soğuttular. Bu ortamda atomların 

davranışları günlük deneyimlerimizin 

gözlüğünden bakınca imkânsız olarak 

tanımlanacak kadar sıradışıdır, ancak bu 

egzotik sistemlerin anlaşılması gelecekte 

kayıpsız elektrik üretimi ve iletimine 

veya şimdikilerden çok daha üstün 

kuantum bilgisayarının yapımına imkân 

verebilir. Bu alandaki temel kuramsal 

soruları yanıtlamaya çalışan Yrd. Doç. 

Dr. Menderes ışkın ve Prof. Dr. Özgür 

Müstecaplıoğlu araştırmalarına yüksek 

erişimli bilgisayarlar destek vermektedir.

Biyomoleküler ve karmaşık sistemler fiziği 

- Moleküler biyolojinin yakın zamanda 

yaşadığı devrim, hücre içi yaşamsal 

süreçler ile ilgili çok detaylı verileri bilim 

dünyasına sundu. Artık bir hücrenin içinde 

tek bir proteinin hareketini veya DnA’nın 

hücre çekirdeği içinde nasıl paketlendiğini 

gözle görmek mümkün. Diğer yandan, 

hücre içinde protein üretimini toplu olarak 

da takip etmeye imkân veren DnA çipleri 

yardımıyla proteinler arasındaki karmaşık 

haberleşme ağlarının yapısı da anlaşılmaya 

başlanmıştır. Alkan Kabakçıoğlu, yakın 

zamanlı çalışmalarında istatistiksel fiziğin 

metodlarını kullanarak DnA ve proteinlerin 

fiziksel özelliklerini ve yukarıdakilere 

benzer deneysel veriler yardımıyla hücre 

içi organizasyon prensiplerini anlamaya 

yönelik kuramsal ve benzetişimsel modeller 

geliştirmektedir.

HESAPlAMAlı FİZİK lABOrATuvArı 

KAPSAMınDAKİ ArAşTırMAlArın 

DESTEKlEnDİğİ AKTİF PrOjElEr

 ► TÜBİTAK-TBAG 112T974, “Yapay 

Ayar Alanlarında Ultra Soğuk Atomlar” 

(“Ultracold Atoms in Synthetic Gauge 

Fields”), (2013-2016).  

Pı Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
 ► TÜBİTAK, Hızlı Destek, 112T049, “Devre 

Kuantum Elektrodinamiğinde Çok Modlu 

Jahn-Teller Sistemleri”, (2012). 

Pı Prof. Dr. Özgür Müstecaplıoğlu
 ► TÜBİTAK-TBAG 111T285, “Dielektrik 

Dalga Kılavuzu - Yuzey Plazmon 

Josephson Eklemlerinin Fiziği Ve 

Uygulamaları: Klasikten Kuantum 

Plazmoniğine”, (2011-2013) 

Pı Yard. Doç. Dr. Kaan Güven
 ► TÜBİTAK-TBAG 110T618, “DnA 

molekülünün artan sıcaklık altında 

çözünmesinde molekül geometrisinden 

kaynaklı etkilerin kuramsal incelemesi” 

(2011-2013) 

Pı Yard. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu
 ► TUBıTAK-MFAG 113F092, “Alosterik 

proteinlerin fonksiyonunda kritik rol 

oynayan bölgelerin belirlenmesine yönelik, 

mod etkileşimlerinin dinamik analizine 

dayalı yeni bir yöntem” (2013-2016) 

Pı Yard. Doç. Dr. Alkan Kabakçıoğlu
 ► TÜBİTAK-Kariyer 3501-110T839 “Aşırı-

soğuk kuantum gazları ile kuvvetlice ilişkili 

yoğun-madde olayları”, (2011-2014) 

Pı Yard. Doç. Dr. Menderes Işkın
 ► Avrupa Topluluğu - Marie Curie 

ınternational reintegration Grant FP7-

PEoPLE-ırG-2010-268239, “Quantum 

phases of Fermi-Fermi, Bose-Bose and 

Bose-Fermi mixtures of atomic gases at 

ultracold temperatures”,(2010-2014) 

Pı Yard. Doç. Dr. Menderes Işkın

laboratuvarlar laboratuvarlar

Mühendislik fakültesi laboratuvarları
biyomimetik Malzemeler, hücre ve 
Doku Mühendisliği Laboratuvarı
Yrd. Doç. Dr. Seda Kızılel’in araştırma 

alanları arasında doku mühendisliği, 

ilaç salımı, biyo-algılama veya enerji 

uygulamaları için kullanılabilecek gelişmiş 

materyallerin sentezi ve karakterizasyonu 

sayılabilir. Yaklaşımda, çeşitli klinik 

uygulamalar için hücre büyümesini, 

canlılığını ve işlevini geliştirmeye yönelik 

işlevsel polimerik hidrojel yapılarını en 

iyi şekilde tasarlamak amacıyla deneysel 

tekniklerle hesaba dayalı modellemeyi bir 

araya getirmek için fotopolimerizasyon 

tekniklerinden faydalanılmaktadır. 

Özellikle, biyofonksiyonel polimerlerin 

içindeki insülin salgılayan adacıkların 

immunoizolasyonunu sağlamakla ve üç 

boyutlu mikro -veya nano- ortamlarda 

bir araya geldiğinde zaman içinde 

adacık fonksiyonlarına ne olduğunu 

incelenmektedir. Ayrıca ortamdaki 

uyarılara yanıt veren yapılar içindeki 

süperparamanyetik demir oksit nano-

partiküller ile tümör/kanser hücrelerine 

hedefli ilaç salımı ile de ilgilenilmektedir. 

Fonksiyonel etkin maddelerin hidrofobik 

ortamlara kontrollü salımı için emülsiyon 

kalıplama yöntemi ile fonksiyonel 

kompozit membran tasarlanmaktadır. 

DnA hasarı ve onarımının gerçek 

zamanlı karakterizasyonu, yüzey plazmon 

rezonans (SPr) kullanan protein-protein 

etkileşimlerinin karakterizasyonu, 

ilgilenilen diğer projeler arasındadır. 

Laboratuvarda yürütülmekte olan projeler 

FP7-ırG, TUBA-L’orEAL, TÜBİTAK, 

TÜPrAŞ, AKSA,ve İstanbul rotary Klübü 

tarafından desteklenmektedir.

Akıllı insan-bilgisayar Arayüzleri 
Laboratuvar
Farkında olmasak da günümüz insanının 

bilgisayarla iletişimi, klave ve fare gibi 

yıllar önce icat edilmiş ilkel donanımlarla 

gerçekleşmektedir. Dr. Metin Sezgin 

tarafından 2009 yılında kurulan Akıllı 

Bilgisayar Arayüzleri Laboratuvarı’nda 

sürdürülen araştırmaların ana hedefi, 

yenilikçi donanım ve etkileşim teknolojileri 

üreterek bilgisayar kullanımını daha 

etkin, doğal ve keyifli hale getirmektir. 

İnsanlar hâlihazırda birbirleriyle olan 

iletişimlerini konuşma, yazı, çizimler, yüz 

ifadeleri, jestler ve mimikler gibi iletişimi 

destekleyici doğal ögeleri kullanarak 

sağlarlar. Amacımız özellikle konuşma, 

jestler, el yazısı ve elle yapılan çizimlerin 

tanınması, bu unsurlardan ayrı kanallar 

halinde gelen bilgilerin birleştirilmesi 

ve doğal insan-bilgisayar etkileşimini 

sağlayabilecek arayüzlerin tasarımı olarak 

özetlenebilir.

Laboratuvarda yapay zekâ 

teknolojileri, etkileşim tasarımı, 

kullanılabilirlik ve psikoloji gibi birçok 

farklı disiplinden faydalanıp, geleceğin 

etkileşim teknolojisi tasarlanmaktadır.

Laboratuvarda yürütülen projeler Ayrupa 

Birliği Komisyonu, TÜBİTAK, Bilim 

Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı gibi ulusal 

ve uluslararası kaynaklar ve Türk Telekom 
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ve Koç Sistem özel sektör kaynakları ile 

desteklenmektedir.

Robotik ve Mekatronik Laboratuvarı
robotik ve Mekatronik Laboratuvarındaki 

(rML, WWW.rML.KU.EDU.Tr) araştırma 

çalışmaları insanlar ve makinalar arasındaki 

çok-modlu duyusal etkileşimlerin 

incelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır. 

Özelikle gerçek, sanal ve uzaktan 

kumandalı dünyalarda insanlardaki 

dokunma hissi ve makinalara dokunma 

hissinin kazandırılması ile ilgilenilmektedir. 

Bu amaçla, Makina Mühendisliği ve 

Bilgisayar Bilimleri’nin kesişiminde, 

oldukça disiplinlerarası ve dokunma 

hissinin değişik alanlardaki uygulamaları 

üzerine araştırmalar yapılmaktadır. rML 

de çalışan öğrenciler elektro-mekanik 

sistemler, kontrol mühendisliği, makina 

tasarımı, biyomekanik, robotik, fiziksel 

bazlı modelleme ve simülasyon, bilgisayar 

grafiği ve sanal dünyalar üzerine bilgi 

birikimi ve pratik tecrübe kazanmaktadırlar. 

Laboratuvarımızdaki mevcut projeler: 
 ► nano teknoloji için kontrol sistemleri 

uygulamaları ve mekatronik tasarım

 ► Yumuşak organ dokularının biyomekaniği
 ► İnsan ve robot etkileşimleri
 ► Dokunmatik ekranlar için dokunsal geri 

bildirim sağlanması konuları üzerinedir. 

optik Mikrosistemler Laboratuvarı 
(oML)
Prof. Dr. Hakan Ürey’in yönetimindeki 

laboratuvarda uzmanlık alanları: Mikro-

optik sistemler, mikro ve nano elektro-

mekanik sistemler, lazer tarayıcılar, termal 

görüntüleme sistemleri, biyosensörler ve 

tanı cihazları, mikromekanik tayf ölçerler, 

3-boyutlu displaydir. Yaklaşık 300m2’lik 

laboratuvar alanına sahiptir. Laboratuvarda 

yurt içi ve yurt dışı endüstri, Avrupa Birliği, 

ve TÜBİTAK tarafından desteklenen bir 

çok proje devam etmektedir. Öğrencilerin 

de birçoğunda ortak buluşçu olduğu 20’nin 

üzerinde patent alınmıştır. 

http://mems.ku.edu.tr

Koç-Microsoft yazılım Mühendisliği 
Araştırma Merkezi
Yazılımlar günlük hayatı kolaylaştırmaktan 

tutun da askeri ve bir çok otomasyon 

sisteminde kullanılan çözümlerdir. Hayati 

kritik durumlar olan üretim hattı veya 

askeri projeler bizim bu yazılımların 

doğruluğuna güvenmeyi gerektirir. 

Araştırmanın merkezi olarak genelde 

yazılımların güvenilirliğini matematiksel 

formüllerin üzerine oluşturulan araçlar ile 

doğrulanmasına çalışılmaktadır. 

Günümüz bilgisayarları çok 

çekirdekli mimarilere sahipler. Bu 

mimarilerden yüksek başarı elde etmek 

için geliştirilen bellek modelleri vardır. 

Bu bellek modellerinde koşturulmak 

üzere geliştirilen yazılımların 

doğruluğunu mekanik bir şekilde 

kanıtlayabilmek için yine yazılım 

çözümleri geliştirilmektedir. 

Bu yazılımların bazıları program 

çalışırken yapılan analiz sonucu 

programın doğru olup olmadığı ile ilgili 

bir karara varıyor, bunlara çalışma 

zamanı doğrulama araçları denmekte ve 

bunlar doğrulamayı başarı kriterini göz 

önünde tutularak gerçekleştirilmektedir. 

Geliştirdiğimiz bazı araçlar bu işlemi 

kaynak kodun üzerinde yaptığı durağan 

zaman analizi ile gerçekleştirmektedir. 

Bu tip araçlar ise işleyişini analiz sonucu 

oluşacak olan formülün doğruluk kriterini 

tutup tutmamasına dayandırmaktadır.

laboratuvarlar

Gelecek Nesil Kablosuz 
haberleşme Laboratuvarı

Gelecek nesil ve Kablosuz Haberleşme 

Laboratuvarı’nda (nWCL), nano ve 

kuantum haberleşmesinin temelleri, 

bilişsel radyo ağları ve haberleşme 

teknolojileri, sensör ağları, LTE-

advanced, sualtı akustik ve magneto-

indüktif haberleşme, yeşil haberleşmenin 

temelleri, görünür ışıkla yeşil haberleşme, 

vücut-içi haberleşme ağları ve terrahertz 

haberleşmesini kapsayan geniş bir konu 

yelpazesinde en ileri düzeyde teorik ve 

deneysel araştırmalar yapılmaktadır. 

Araştırmalarımız, TÜBİTAK, ıBM, 

TÜBA, Lockheed Martin, ıntel ve Türk 

Telekom’un fonladığı projeler üzerinden 

ve Koç Üniversitesi’nin destekleriyle 

yürütülmektedir. Aynı zamanda AB 

proje başvurularımız Avrupa Birliği 

Komisyonu tarafından değerlendirilme 

aşamasındadır. Mevcut projelerimizde, 

Prof. Dr. Özgür B. Akan liderliğinde 9 

doktora, 8 master ve 2 lisans öğrencisi 

çalışmaktadır. nWCL’de yürütülen 

projeler kapsamında gelecek-nesil 

kablosuz haberleşme sistemleri için ileri 

haberleşme teknikleri, biyolojik-esinli 

haberleşme teknikleri, çok sayıda yeni 

ve ileri sensör ağ mimarisi ve bunlar 

için literatürdeki pek çok ilk haberleşme 

kuram ve yöntemleri gibi bilimsel 

yenilikler getirilmiş ve ayrıca nano-

ağlar için çok sayıda ilk nano moleküler 

haberleşme kuram, analiz ve yöntemleri 

literatüre kazandırılmıştır. 

Mekanik Karakterizasyon 
Laboratuvarı
Araştırmalar, katılar mekaniği, malzeme 

mühendisliği ve biyolojinin kesiştiği 

disiplinlerarası bir alanda yürütülmektedir. 

Başlıca çalışma alanları; moleküler tanı, 

nano-biyo arayüzler/ hibrid moleküler 

cihazlar ve mekanik özelliklerin ölçek ile 

değişiminin tespitidir. Bu çalışmalarda 

ihtiyaç duyulan mikro ve nano 

elektromekanik sistemlere (MEMS ve 

nEMS) dayalı tüm eyleyici ve algılayıcı 

teknolojileri ile bu sistemlerin biyolojik veya 

nanometrik numunelerle tümleştirilmesi 

için gerekli imalat teknolojileri grubumuzca 

geliştirilerek tatbikata dökülmektedir. 

Şu anda üzerinde çalışılan projeler 

arasında; Si nanotellerin imalatı ve 

MEMS ile tümleştirilmeleri, mikro konsol 

kiriş ya da nanotel tabanlı çınlaçlar 

(rezonatörler), bunların biyolojik algılama 

ya da frekans referansı uygulamaları ile 

nanotel numuneler üzerinde mekanik 

özellik ölçümleri sayılabilir. Laboratuvar 

bünyesinde çeşitli elektromekanik tasarım 

ve benzetim yazılımları ile mekanik yükleme 

ve elektronik karakterizasyon araçları 

mevcuttur. Mikro ve nano ölçekli imalatın 

bir kısmı Koç Üniversitesi Temizodası’nda 

bir kısmı öğrenciler tarafından Avrupa’daki 

araştırma ortaklarının temizoda 

laboratuvarlarında yürütülmektedir. 

Yürütülen tüm tez çalışmaları, tasarım, 

imalat ve karakterizasyon bileşkelerinden 

oluşmaktadır. 

http://home.ku.edu.tr/~ealaca/

Mikro-Nano imalat Laboratuvarı
Laboratuvar bünyesinde aşağıda listelenen 

şekillendirme, metalizasyon, ıslak ve kuru 

aşındırma imkânları mevcuttur.

 ► Maske hizalayıcı KArl SÜSS-MA45

 ► Fotorezist kaplayıcı SPS

 ► Yüzey profilometresi veeCO – deKTAK 8

 ► Çift rF magnetronlu saçtırma cihazı 

vAKSiS Pvd-HANdY/2S

 ► Pul çizici SCriBer (OeG Mr200)

 ► reaktif iyon aşındırıcı PlASMATHerM 

viSiON 320 MK ii

 ► elektrokimyasal kaplama düzenekleri
 ► islak ocaklar, laminer akış tezgâhları ve 

deionize su cihazı KöTTerMANN, SArTOriUS

Erdem Alaca tarafından idare edilen ve 

halen Makine, Elektrik ve Kimya ve Biyoloji 

Mühendislikleri ile Fizik Bölümü öğretim 

üyeleri ve öğrencileri tarafından kullanılan 

laboratuvar, 2006 senesinde 1000 sınıfı 

temizoda sertifikasyonu almış ve geçen 

zaman içerisinde aralıksız hizmet vermeyi 

sürdürmüştür.

laboratuvarlar
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Tıp fakültesi laboratuvarları
Mikrobiyoloji Laboratuvarı 
Klasik ve moleküler mikrobiyoloji 

çalışmalarına yönelik altyapıyla 

donatılmıştır. Mikropların moleküler 

özelliklerine dayanarak enfeksiyon 

kaynaklarını belirlemek, DnA analizleri 

ile mikrobun tipini kesinleştirmek, özel 

kültür yöntemleriyle mikropları üretmek 

ve araştırmalar yapmak olanakları 

mevcuttur. Araştırmalar Doç. Dr. Füsun 

Can ve Prof. Dr. Önder Ergönül tarafından 

yürütülmektedir.

Genomik ve Proteomik 
Laboratuvarları (2 AdeT)

Birbirlerini tamamlayacak nitelikte 

donatılmış olan bu laboratuvarlarda 

modern biyokimya, moleküler biyoloji, 

hücre biyolojisi, DnA/rnA ve Protein 

analizleri yapılabilmektedir. 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 

incelenebilmektedir.

Kök hücre ve Gen Nakli 
Laboratuvarı
Eylül 2012’de işletime girmiş olan planlanan 

bu laboratuvarda Uyarılmış Çok Yönlü 

Kök Hücre üretimine yönelik retrovirüsler 

aracılığıyla gen nakli ve diğer kök hücre 

teknolojileri üretimi ve araştırmaları 

yapılacaktır. 

hemoreoloji Laboratuvarı
Bu laboratuvarda kan ve kan hücrelerinin 

fiziksel ve kimyasal özellikleri 

incelenmekte, sağlık ve hastalıklarda kan 

hücrelerinin adaptasyonu, mikrodolaşım, 

hücrelerin biyokimyasal işlevlerinin bu 

özelliklere etkileri araştırılmaktadır. 

Nörofizyoloji Laboratuvarı
İnsan deneklerde çeşitli uyaranlara 

karşı refleks yanıtların özel aygıtlarla 

kaydedilmesi ve elde edilen verilerin 

analiziyle beynin değişik bölgelerinin 

haritalanması konularında araştırmalar 

yapılmaktadır. 

eeG/eRP Araştırma Laboratuvarı 
Özel olarak elektromanyetik akımlara karşı 

izole edilmiş bir odacık içinde dışarıdan 

verilen uyarılara karşı beyin dalgalarındaki 

değişiklikler incelenmektedir. Mikroskopi 

Laboratuvarı: Fen Fakültesi ile ortak 

kurulmuş olan bu laboratuvarda floresan 

mikroskoplar ve konfokal mikroskopla 

hücre ve dokular incelenmektedir. 

Anatomi Laboratuvarı
Öğrenci eğitimi ve araştırma amaçlı bu 

laboratuvarda kadavra saklanması için 

soğuk dolapların ve havuzun yanı sıra 

disseksiyon masaları bulunmaktadır. Ayrıca 

eğitim amaçlı çok sayıda maket ve ileri 

düzeyde interaktif eğitime yardım eden 

yazılımların kullanılabildiği maket odası 

mevcuttur.

Kuru Multidisipliner Öğrenci 
Laboratuvarı
Öğrencilerin histoloji, patoloji, fizyoloji 

benzeri deney ve araştırmalar yapabileceği 

mikroskopi, bilgisayar ve deney setleri 

içeren donanımlı bir eğitim laboratuvarıdır.

Islak Multidisipliner Öğrenci 
Laboratuvarı
Öğrencilerin biyokimya, mikrobiyoloji, 

moleküler biyoloji, farmakoloji gibi 

alanlarda deney ve araştırmalar 

yapabileceği ıslak mekanlar, gazlı bekler, 

ölçüm cihazları vb. içeren donanımlı bir 

eğitim laboratuvarıdır.

insani Bilimler ve Edebiyat fakültesi laboratuvarları
Zamanlama, hafıza ve Karar Verme 
Laboratuvarı
Psikoloji Bölümü’nden Dr. Fuat Balcı 

ve Dr. İlke Öztekin bellek, zamanlama 

ve karar verme konularını araştıran 

ortak bir psikoloji araştırma laboratuvarı 

yönetmektedir. Laboratuvarda 

sürdürülen araştırmalar bu konulara hem 

davranışsal hem de nörobilim açısından 

yaklaşmaktadır. Zamanlama, Hafıza ve 

Karar Verme Laboratuvarı Koç Üniversitesi 

lisans öğrencilerine bilişsel psikoloji ve 

davranışsal/bilişsel nörobilimin güncel 

araştırmalarına katkıda bulunma olanağı 

sunmaktadır.

Design Lab
Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar 

Bölümü’ne bağlı, geleceğin medya, ürün ve 

mekânlarını geliştirmek üzerine 2012 yılında 

kurulan Design Lab’de yapılan çalışmalar, 

Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümü 

iş birliği ile gerçekleştirilmektedir. 

Araştırma partnerleri arasında, 

Akıllı Arayüzler Laboratuvarı, optik 

Mikrosistemler Laboratuvarı, robotik 

ve Mekatronik Laboratuvarı bulunuyor. 

Design Lab ayrıca, İsveç’te Mälardalen 

Üniversitesi, Finlandiya’da Aalto 

Üniversitesi Media Lab ve Helsinki’deki 

Sound and Physical ınteraction research 

Group, Şangay’daki Tongji Üniversitesi’nin 

Mimarlık ve Planlama bölümleriyle 

uluslararası işbirliği içindedir. Design 

Lab’de şu anda, jestlere dayalı arayüzler,

dokunsal his veren kontrol cihazları, 

artırılmış gerçeklik ve dijital oyunlar 

üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

çocuk ve Aile çalışmaları 
Laboratuvarı
Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda 

çocukluk dönemindeki sosyal, duygusal 

ve bilişsel gelişim üzerine araştırmalar 

yürütülmektedir. Araştırmalarda bu gelişim 

alanlarına etki eden içsel ve çevresel 

unsurları, özellikle ailenin ve ebeveynlerin

etki yollarını, sosyokültürel bağlamı 

temel alarak bütünsel bir yaklaşımla 

incelenmektedir. Gelişim süreçlerini ve 

etki mekanizmalarını ortaya çıkarmak 

amacıyla projelerde tipik ve atipik gelişim 

bağlamlarındaki çeşitli örneklemlerle 

(yetiştirme yurtları, göçmen gruplar, otizmli 

çocuklar gibi) çalışılmaktadır.

Dil ve iletişim Gelişimi çalışmaları 
Grubu
Dil ve iletişim becerileri erken yaşlarda 

ortaya çıkar ancak uzun sürede gelişir. 

Dil ve İletişim Gelişimi Çalışmaları 

Grubu, bebeklerin ve küçük çocukların 

dil ve iletişim davranışlarının ortaya 

çıkış ve gelişim sürecini incelemektedir. 

“Erken çocukluk döneminde hızlı 

ilerleme, çocukların okuma-yazmayı 

öğrenmesinde avantaj sağlıyor mu? Dil 

ve iletişimi destekleyen çevresel etkenler 

neler?” türünde soruları cevaplamak için 

çocukların sosyal ve bilişsel becerilerini, 

deneyimledikleri bazen elverişli 

bazen elverişsiz sosyal etkileşimleri 

incelenmektedir. Ebeveynlerden bilgi 

toplama ve doğal ortamlarda gerçekleşen 

etkileşimlerin gözlemlenmesi

laboratuvarlar laboratuvarlar
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iktisadi idari Bilimler fakültesi 
laboratuvarları
Girişimsel olmayan  
beyin Uyarım Laboratuvarı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İnsani 

Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ve Tıp 

Fakültesi’nin ortak araştırmalarına ev 

sahipliği yapan bu laboratuvarda insan 

beyninin bilişsel alanlarının yönetimsel, 

yaklaşımsal ve algısal mekanizmalarında 

görev alan bölgelerinin belirlenmesi ve 

farklı olgulardaki cevabı incelenmektedir. 

Laboratuvarda insan beyninin kişiye 

özgü üç boyutlu modellemesi yapılarak, 

bu model üzerinde navigasyon sistemi 

aracılığı ile istenilen beyin bölgesi manyetik 

alan yardımı ile uyarılabilmekte ve uyaran 

spesifik cevaplar incelenebilmektedir. 

Bu cevaplar doğrultusunda sunulan 

bilişsel, yaklaşımsal ya da algısal 

deney düzeneklerinde rol alan beyin 

ağları(network) tanımlanabilmekte, ya 

da daha önceden tanımlanmış network 

modellerine ait bölgelerin etkinliği 

incelenebilmektedir. Yapılan ekonomik 

çalışmalarda, katılımcılara bilgisayar 

ortamında gerçek parasal ödüller içeren 

ekonomik karar senaryoları sunulmakta 

ve ekonomik kararlar hakkında kontrollü 

bir ortamda veri toplanmaktadır. 

Toplanan veriler ekonomik teorilerin 

gerçek ekonomik davranışı ne kadar 

açıklayabildiğini test etmeyi mümkün 

kılmakta ve ekonomik kararları belirleyen 

rasyonel ve psikolojik mekanizmaların 

daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.  

Laboratuvarda yapılan tüketici 

davranışlarıyla ilgili çalışmalarda ise, 

tüketici psikolojisi ve karar verme süreçleri 

ve mekanizmaları araştırılmaktadır. Gerek 

fakülte gerekse doktora öğrencileri bu 

laboratuvarda deneysel çalışmalar yaparak 

tüketici davranışlarıyla ilgili teorilerin 

kontrollü bir ortamda empirik testlerini 

yapma imkanı bulmaktadırlar.

gibi yöntemlerin yanı sıra çocukların göz 

hareketlerini izleme, nesnelerle dolu 

bir odada anne-çocuk ikilisinin işaret 

etme davranışını inceleme gibi deneysel 

paradigmalar kullanılmaktadır.

Arkeoloji Laboratuvarı
Arkeoloji Laboratuvarı’nda Koç Üniversitesi 

projeleri olan Tell Atchana/Alalakh (Prof. 

Dr. K. Aslıhan Yener), Barcın Höyük (Yrd. 

Doç. Dr. rana Özbal) ve Küçükyalı (Yrd. 

Doç. Dr. Alessandra ricci) kazılarında 

ortaya çıkartılan eserler çeşitli bilimsel 

yöntemler kullanılarak incelenmektedir. 

Eserlerin değerlendirilmesi, çizimi, 

fotoğraflanması ve restore edilmesi gibi 

yöntemlerin yanı sıra, laboratuvardaki 

teknik ekipmanlar seramik, metal, cam ve 

toprak analizlerinin yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Araştırmaların yanı sıra 

arkeolojik çizim, fotoğraflama, coğrafi bilgi 

sistemleri ve restorasyon gibi yöntemler 

üzerine verilen çalıştaylar ile

öğrencilere eğitimler verilmekte 

ve “Arkeolojik Metodolojiler” dersi 

kapsamında bu yöntemleri uygulayarak 

bir proje hazırlama ve o konuda 

uzmanlaşma olanağı sağlanmaktadır. 

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden 

tüm araştırmacılara açık olan Arkeoloji 

Laboratuvarı’nda çeşitli arkeolojik 

eserlerden oluşan bir referans

Koleksiyonu da bulunmaktadır.

KoçCognition
Temel olarak kişilerin kendi yaşantılarını 

hatırlamalarına dair otobiyografik 

bellek konusunda araştırmalar yapılan 

laboratuvarda belleğin ve bilişin diğer 

alanlarında da araştırmalar yapılmaktadır. 

Eş zamanlı olarak birçok araştırma 

projesi, deney ve anket gibi farklı 

araştırma yöntemleri kullanılarak lisans, 

yüksek lisans ve doktora öğrencileri 

tarafından yürütülmektedir. Öğrenciler 

diledikleri kadar projede farklı görevler 

almaktadırlar. Araştırmalar İnsani Bilimler 

ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Sami Gülgöz ve Psikoloji Bölümü doktora 

öğrencisi Beravan Ece Usta tarafından 

yürütülmektedir.

laboratuvarlar laboratuvarlar
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Süreli yayınlar 
Kullanıcılar abone olunan tüm güncel basılı 

dergilere ve günlük gazetelere Kütüphane 

içinde özel olarak bu tür materyallere 

ayrılmış bir alanda erişebiliyor. Dergilerin 

eski sayıları ciltlenerek ilgili oldukları konu 

alanında kitaplarla birlikte yerleştirilerek 

ödünç veriliyor.

Nadir eserler odası
osmanlıca, Arapça, Farsça dillerinde 

yazılmış ve yayımlanmış yazma ve nadir 

eserlerden oluşan özel bir koleksiyon da 

Kütüphane’de yer alıyor. Bu kitaplar özel 

sıcaklık, nem ve yangın sistemine sahip 

nesteren ve Fuat Bayramoğlu nadir 

Eserler odası’nda tutuluyor ve özel şartlar 

altında kullandırılıyor.

elektronik Kaynaklar
120.000 elektronik kitaba ve 64.000 

elektronik dergiye kampüsten, yurt 

odasından ya da evden erişmek mümkün. 

bilgi okuryazarlığı Programı
Tüm öğrencilerin bilgiyi ve bilgi kaynaklarını 

etkin bir şekilde kullanabilmelerine yönelik 

beceriler geliştirmelerine imkân tanımak 

üzere, mevcut kaynakların tanıtımına ve 

kullanımına yönelik her biri kendi alanında 

uzman, profesyonel kütüphaneciler 

tarafından bilgi okuryazarlığı eğitimleri 

verilmektedir. 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.

Şube Kütüphaneleri
Kütüphane’nin rumelifeneri Kampüsü’nde 

yer alan merkez binası dışında, nişantaşı 

Kampüsü’ndeki Hemşirelik Yüksekokulu’nda 

ve Beyoğlu’nda bulunan Anadolu 

Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde 

birer şube kütüphanesi bulunuyor. Her iki 

şube kütüphanesinde de verilen eğitim ve 

yapılan araştırma konularını destekleyen 

koleksiyonlar mevcut.

biZe ULAŞMAK içiN

http://library.ku.edu.tr

http://twitter.com/SunaKiracLib

SUNA KIRAç KÜTÜPhANeSi 

http://www.facebook.com/

sunakiraclibrary

ANAMeD KÜTÜPhANeSi 

http://www.facebook.com/

RCACLibrary

heMŞiReLiK yÜKSeKoKULU 

KÜTÜPhANeSi 

http://www.facebook.com/KOC.SON.

library

suna kıraç kütüPHanesİ

ARAdIğIN  

BiRçoK KAyNAğI 

BulABilEcEğiN  

KÜTÜPhANE

Suna Kıraç Kütüphanesi
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç 

Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve 

idari personelinin eğitim ve araştırma 

gereksinimlerine cevap veren çağdaş ve 

zengin bir kütüphanedir. 

7/24 Açık Kütüphane
7.300 m2’lik bir alanda 750 kişilik oturma 

kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi 

akademik yıl boyunca 7 gün 24 saat hizmet 

sunuyor. Binada tamamı internete bağlı 

60 bilgisayar terminalinden ve kampüsteki 

bütün bilgisayarlardan kütüphane 

kaynaklarına anında erişiliyor; kütüphane 

binası içinde kablosuz internet erişimi de 

sunuluyor. Tatil dönemlerinde ise 1 adet 

çalışma salonu sürekli açık tutulmaktadır. 

Grup çalışma odaları
Kütüphane’de altı kişi kapasiteli 15 adet 

grup çalışma odası var. Bu odalar öğrenci 

grupları tarafından 2 saatliğine rezerve 

edilip kullanılabiliyor. 

Koleksiyon
Suna Kıraç Kütüphanesi, Koç 

Üniversitesi’nde sunulan eğitim 

programlarına (Sanat ve İnsani Bilimler, 

İşletme, Ekonomi, Fen ve Mühendislik, 

Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk, Politika, 

Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler 

vb) paralel olarak geliştirilen zengin 

ve güncel bir koleksiyonu barındırıyor. 

Kütüphane, satın alma ve bağış yoluyla 

kazandırılan eserler ağırlıklı olarak İngilizce 

kaynaklardan oluşuyor.

Kütüphane’de Türkçe, Fransızca, 

Almanca, İtalyanca, rusça ve İspanyolca 

yayınlar da mevcut. Kitap sayısı ise 

203.000’i geçiyor.

Kaynakların büyük çoğunluğu 

okuma salonlarında açık raf sistemiyle 

kullanıma hazır bulunduruluyor.

Hazırlık sınıflarındaki öğrencilerin 

eğitimleri, yabancı dil programları göz 

önünde bulundurularak kaynak ve teknik 

donanım ile destekleniyor. 

suna kıraç kütüPHanesİ
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Seni çok yönlü olarak geliştirecek 
bir üniversite...

Nasıl Koç Üniversiteli olabilirsin?
yatay Geçiş
Yurtiçinde veya yurtdışında denkliği olan 

bir öğretim kurumunun eşdeğer eğitim 

programlarında (DESTEK VE HAZırLıK 

SınıFLArı HArİÇ) en az iki yarıyıl, en fazla 

beş yarıyıl tamamlamış olan öğrenciler, 

Koç Üniversitesi’ne yatay geçiş için 

başvurabilirler. Yatay geçiş için başvurular 

aşağıdaki koşullar uygun olduğu takdirde 

incelenir ve değerlendirilir:
 ► Kurumlar arasında yatay geçiş için 

adayın kayıtlı olduğu programda genel not 

ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,40 

olması
 ► Yatay geçiş yapmak isteyen adayın 

İngilizceyi akademik programı takip 

edebilecek düzeyde bilmesi
 ► Yurtdışındaki üniversitelerden 

başvurular için SAT ı (eN AZ; OKUMA 500, 

MATeMATİK 600 ve YAZMAdAN 500 PUAN 

AliNMiş OlMASi ve SiNAv SONUÇlAriNiN KOÇ 

ÜNİverSİTeSİ’NİN 1931 KOdUNA POSTAlANMiş 

OlMASi), ABıTUr, Matura, ACT (eN AZ 21 

PUAN), Uluslararası Bakalorya, Fransız 

Bakaloryası, GCE (A SevİYe eN AZ 2 derS) 

veya en az 180 puanlı üniversite giriş sınavı 

sonuç belgelerinden en az birinin olması 

gerekmektedir.

DETAYLı BİLGİ İÇİn 

http://registrar.ku.edu.tr/tr/

prospective-student/transfer-students 

http://registrar.ku.edu.tr/tr/trdirections 

sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

ÖSyM ile Öğrenci Kabulü
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

(ÖSYM) tarafından yapılan üniversite 

giriş sınavına katılan öğrenciler, sınav 

sonuçlarına ve belirledikleri tercihlere 

göre merkezi yerleştirme işlemi ile Koç 

Üniversitesi’ne yerleştirilirler. 

Özel Öğrencilik Koşulları
Diploma alma amacını taşımadan, 

belirli derslere katılmak isteyenler Koç 

Üniversitesi’ne başvurabilirler. Çok az 

sayıda alınan özel öğrencilere, talepleri 

üzerine, katıldıkları dersler, derslerin 

kredi puanları ve aldıkları notları gösteren 

bir çizelge verilir. Başka bir üniversitede 

lisans, yüksek lisans veya doktora 

programına kayıtlı olan öğrenciler Koç 

Üniversitesi’nde belirli dersleri özel öğrenci 

olarak almak için başvuruda bulunabilirler. 

Lise öğrencileri/mezunları başvuramazlar.
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Uluslararası bakalorya (Ib), Fransız 
bakaloryası, Matura ve AbITUR 
Diplomalı Öğrencilere yatay Geçiş 
imkânı 
ıB diploma notu 37 veya üstü, Fransız 

Bakaloryası sınav notu 17 veya üstü 

(Fen ve Matematik Bölümleri’nden en 

az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma 

notu 1,5 ve üstü veya ABıTUr diploma 

notu 1,5 ve üstü olan ve Üniversite Giriş 

Sınavı ile Moleküler Biyoloji ve Genetik 

Bölümü’ne yerleştirilmiş olan öğrenciler, 

Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri 

durumunda ve birinci yılın sonunda not 

ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 

olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan 

geçiş yapabilirler.

ıB diploma notu 37 veya üstü, 

Fransız Bakaloryası sınav notu en az 

16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 

veya daha iyi veya ABıTUr diploma 

notu 1,5 veya daha iyi olan ve Üniversite 

Giriş Sınavı ile Hukuk Fakültesi ile aynı 

puan türü ile öğrenci kabul eden bir 

bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, 

Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri 

durumunda ve birinci yılın sonunda not 

ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 

3,50 olması koşuluyla Hukuk Fakültesi’ne 

doğrudan geçiş yapabilirler.

ıB diploma notu 36 veya üstü, 

Fransız Bakaloryası sınav notu en 

az 14 veya üstü (Fen ve Matematik 

Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu 

ile), Matura diploma notu 2,0 ve üstü 

veya ABıTUr diploma notu 2,0 ve üstü 

olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt 

sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci 

yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 

üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla 

Mühendislik Fakültesi programlarına 

doğrudan geçiş yapabilirler.

ıB diploma notu 34 veya üstü, 

Fransız Bakaloryası sınav notu en az 14 

veya üstü, Matura diploma notu 2,0 ve 

üstü veya ABıTUr diploma notu 2,0 ve 

üstü olan öğrenciler, Üniversitemize 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 

yapabilirler.

Hemşirelik Yüksekokulu’ndan diğer 

programlara geçiş yapılamaz.

Anadal 
Çift Anadal Programı’nın amacı, 

anadal lisans programlarını üstün 

başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı 

zamanda ikinci bir dalda lisans 

diploması almak üzere öğrenim 

görmelerini sağlamaktır. Anadal 

Programı’ndaki genel not ortalamaları 

4,00 üzerinden en az 2,80 olanlar ve 

Ana Dal Diploma Programı’nın ilgili 

sınıfında başarı sıralaması itibarıyla 

en üst yüzde yirmisinde bulunan 

öğrencileriİkinci Ana Daldiploma 

Programı’na başvurabilirler. Öğrenciler 

Çift Anadal Programı’na, Anadal 

Programı’nın en erken üçüncü, 

en geç beşinci yarıyılı başında 

başlayabilirler. Çift Anadal Programı’na 

başlayabilmesi için öğrencinin İkinci 

Anadal Programı’na başladığı yarıyıla 

kadar Anadal Programı’nda aldığı 

tüm dersleri başarıyla tamamlamış 

olması gerekir. Çift Anadal Programı’nı 

başarı ile bitirip iki lisans derecesine 

hak kazanmış olan öğrencilere iki 

lisans diploması verilir. İkinci Anadal 

Programı’nı tamamlayan öğrenciye söz 

konusu programın diploması ancak 

yabancı Öğrenci Kabulü
Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında 

veya Türk liselerine denk bir okuldan 

mezun olmuş olan yabancı uyruklu adaylar 

aşağıda belirtilen başvuru kriterlerini 

yerine getirdikleri takdirde Koç Üniversitesi 

lisans programına doğrudan başvuruda 

bulunabilirler.

GEnEl KOşullAr

 ► Başvurusu kabul edilen yabancı uyruklu 

adaylardan lise son sınıfta ya da mezun 

durumda olanlardan, 
 ► Doğumla Türk vatandaşı olup İçişleri 

Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından 

çıkma izni alanlar ve bunların Türk 

vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı 

reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı 

Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına 

İlişkin Belge sahibi olduklarını 

belgeleyenlerin,  

http://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-

pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa 

 ► Doğumla yabancı uyruklu olup daha 

sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift 

uyrukluların,
 ► T.C. uyruklu olup lise öğreniminin lise 

eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir 

ülkede tamamlayanların, 
 ► KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden 

ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların
 ► KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden 

ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan 

GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar 

ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer 

ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp 

eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına 

sahip olan veya sahip olacakların 

başvuruları değerlendirilmeye alınır.

YABAncı ÖğrEncİlEr

 ► SAT ı (Alınan puan 2 yıl süresince 

geçerli kabul edilecektir), Tawjihi, 

GCE, ACT (Alınan puan 2 yıl süresince 

geçerli kabul edilecektir), Al-Shahada 

Al Thanawiya, Lübnan’da yapılan 

Bakalorya (Baccalauréat Libanais), 

Endonezya’da yapılan Ujian Akhir 

nasional (UAn) / Ujian nasional (Un) 

sınav sonuçlarından biriyle veya
 ► Senegal Bakaloryası, Uluslararası 

Bakalorya (ıB), Fransız Bakaloryası, 

Matura veya ABıTUr diploma 

sonuçlarından biriyle veya
 ► TÜBİTAK tarafından tanınan 

uluslararası fen ya da matematik 

olimpiyatlarından alınan en az bronz 

madalya ile başvuru yapabilmektedir.

Sahip olduğunuz sınav sonuç belgesi/

diploma detaları için aşağıdaki linki 

inceleyebilirsiniz. 

http://registrar.ku.edu.tr/tr/

prospective-student/international-

student-admissions
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HuKuK FAKÜlTESİ -  

YAnDAl OlAnAKlArı

 ► Hukuk ve Teknoloji Yandal Programı
 ► Ekonomi Hukuku
 ► Uluslararası Hukuk
 ► Özel Hukuk
 ► Kamu Hukuku
 ► Sosyal Politikalar ve Hukuk

DETAYLı BİLGİ İÇİn  

http://registrar.ku.edu.tr/sites/registrar.

ku.edu.tr/files/Belgeler/Yandal_

Yonergesi_TR_3.pdf  

sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Koç Üniversitesi Diplomaları
Koç Üniversitesi, belirlenen eğitim-öğretim 

programları çerçevesinde lisans (BA, BS), 

yüksek lisans (MBA, MA, MS) ve doktora 

(PhD) diplomaları sunmaktadır. Çift Anadal 

(Double Major) yönetmeliği şartlarını yerine 

getiren öğrenciler için çift diploma alma 

olanağı mevcuttur.

Derslerden Muafiyet Koşulları
“ınternational Baccalaureate (ıB) Higher Level” sınavlarını lise eğitimleri sırasında 

tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar 

muafiyet isteğinde bulunabilirler:

Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin 

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak 

karara bağlanır.

College Board tarafından sunulan “Advanced Placement (AP)” sınavlarına lise 

eğitimleri sırasında veya Üniversitemizde İngilizce Hazırlık Programı’nı tamamlamadan 

önce giren öğrencilerin aşağıda sıralanan kurallar çerçevesinde toplam üç derse kadar 

muafiyet isteğinde bulanabilecekleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

Listede yer almayan konular ile ilgili başvurular muafiyet verilecek dersi sunan Fakülte’nin 

Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Üniversite Akademik Kurulu’na sunularak 

karara bağlanır.

Öğrencilerin muaf oldukları derslerin notu başvuru yaptıkları takdirde AP olarak 

not çizelgelerine işlenecektir.

Konu İlgİlİ DeRS MuAfİYet İÇİn geReKen SınAv notu

Physics PHYS 101 7

Mathematics MAtH 102 / MAtH106 7

Chemistry CHeM 101 7

Konu İlgİlİ DeRS MuAfİYet İÇİn geReKen SınAv notu

Calculus AB/MAtH 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

devam ettiği Anadal Programı’ndan 

mezun olması halinde verilir. 

DETAYLı BİLGİ İÇİn 

http://registrar.ku.edu.tr/tr/

dmdirections sayfasını ziyaret 

edebilirsiniz.

Fen Fakültesi  
yANDAL oLANAKLARI

Koç Üniversitesi öğrencileri istedikleri 

uzmanlık alanına göre herhangi bir 

bölümden zorunlu çekirdek derslerinin 

dışında toplam 6 dersi (3 veYA ÜZerİ 

Kredİlİ) aşağıda belirtilen kurallara göre 

aldıkları takdirde Fizik, Kimya, Matematik 

ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik 

yandal sertifikalarından birini almaya hak 

kazanırlar.
 ► Fizik Yandal Programı
 ► Kimya Yandal Programı
 ► Moleküler Biyoloji ve Genetik Yandal 

Programı
 ► Matematik Yandal Programı

insani bilimler ve edebiyat Fakültesi 
yANDAL oLANAKLARI

Öğrenciler istedikleri yandal alanında 

aşağıda sıralanan üç dersi zorunlu, üç dersi 

ise belirledikleri yandal alanının kodunu 

taşıyan derslerden seçerek toplam altı 

ders alırlar. (İnGİLİZ DİLİ VE KArŞıLAŞTırMALı 

EDEBİYAT, FELSEFE, SoSYoLoJİ, PSİKoLoJİ, 

TArİH, ArKEoLoJİ VE SAnAT TArİHİ, MEDYA VE 

GÖrSEL SAnATLAr)

İnGİlİZ Dİlİ vE KArşılAşTırMAlı 

EDEBİYAT YAnDAl PrOGrAMı

 ► Felsefe Yandal Programı
 ► Sosyoloji Yandal Programı

PSİKOlOjİ YAnDAl PrOGrAMı

 ► Tarih Yandal Programı
 ► Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yandal Programı
 ► Medya ve Görsel Sanatlar Yandal 

Programı

iktisadi ve idari bilimler Fakültesi - 
yANDAL oLANAKLARI

uluSlArArASı İlİşKİlEr  

YAnDAl PrOGrAMı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 

altı uluslararası İlişkiler dersi alınmalıdır. 

Öğrenciler üç zorunlu dersin üzerine üç 

seçmeli ders alırlar.

İşlETME YAnDAl PrOGrAMı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 

altı işletme dersi alınmalıdır. Öğrenciler 

üç zorunlu dersin üzerine üç seçmeli ders 

alırlar.

EKOnOMİ YAnDAl PrOGrAMı

Zorunlu çekirdek dersler haricinde toplam 

altı ekonomi dersi alınmalıdır. Öğrenciler iki 

zorunlu dersin üzerine dört seçmeli ders

alırlar.
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Fen Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

fizik Mf 2 %100 8

Kimya Mf 2 %100 8

Matematik Mf 1 %100 10

Moleküler Biyoloji ve genetik Mf 3 Burssuz 4

Moleküler Biyoloji ve genetik Mf 3 %100 8

Moleküler Biyoloji ve genetik Mf 3 %50 9

Moleküler Biyoloji ve genetik Mf 3 %25 9

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

Bilgisayar Mühendisliği Mf 4 Burssuz 6

Bilgisayar Mühendisliği Mf 4 %100 6

Bilgisayar Mühendisliği Mf 4 %50 16

Bilgisayar Mühendisliği Mf 4 %25 20

elektrik-elektronik Mühendisliği Mf 4 Burssuz 18

elektrik-elektronik Mühendisliği Mf 4 %100 10

elektrik-elektronik Mühendisliği Mf 4 %50 6

elektrik-elektronik Mühendisliği Mf 4 %25 24

endüstri Mühendisliği Mf 4 Burssuz 29

endüstri Mühendisliği Mf 4 %100 9

endüstri Mühendisliği Mf 4 %50 7

endüstri Mühendisliği Mf 4 %25 24

Makine Mühendisliği Mf 4 Burssuz 12

Makine Mühendisliği Mf 4 %100 6

Makine Mühendisliği Mf 4 %50 15

Makine Mühendisliği Mf 4 %25 21

Kimya- Biyoloji Mühendisliği Mf 4 %100 4

Kimya- Biyoloji Mühendisliği Mf 4 %50 22

Kimya- Biyoloji Mühendisliği Mf 4 %25 10

hemşirelik yüksekokulu

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

Hemşirelik YgS 2 %100 30

2014 kontenjan tablosu

Koç ÜNivERSiTESi  

hER AlANdA yETKiN 

vE dÜNyA çAPINdA 

KAdRoSu vE AlT yAPISI ilE 

diSiPliNlERARASI çAlIşMA 

yAPIlAcAK idEAl BiR 

MERKEz KoNuMuNdAdIR.

2014 Kontenjan Tablosu 
iktisadi - idari bilimler Fakültesi

insani bilimler ve edebiyat Fakültesi

hukuk Fakültesi

Tıp Fakültesi

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

İşletme tM 1 Burssuz 51

İşletme tM 1 %100 16

İşletme tM 1 %50 29

İşletme tM 1 %25 58

ekonomi tM 1 Burssuz 28

ekonomi tM 1 %100 14

ekonomi tM 1 %50 10

ekonomi tM 1 %25 48

uluslararası İlişkiler tM 2 Burssuz 10

uluslararası İlişkiler tM 2 %100 10

uluslararası İlişkiler tM 2 %50 64

uluslararası İlişkiler tM 2 %25 16

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

Psikoloji tM 3 Burssuz 21

Psikoloji tM 3 %100 7

Psikoloji tM 3 %50 5

Psikoloji tM 3 %25 12

Sosyoloji tM 3 %100 4

Sosyoloji tM 3 %50 10

tarih tS 2 %100 8

Arkeoloji ve Sanat tarihi tS 1 %100 8

felsefe tM 3 %100 8

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı edebiyat Dİl 1 Burssuz 4

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı edebiyat Dİl 1 %100 4

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı edebiyat Dİl 1 %50 3

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı edebiyat Dİl 1 %25 7

Medya ve görsel Sanatlar tS 1 Burssuz 13

Medya ve görsel Sanatlar tS 1 %100 9

Medya ve görsel Sanatlar tS 1 %50 6

Medya ve görsel Sanatlar tS 1 %25 9

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

Hukuk tM 2 Burssuz 71

Hukuk tM 2 %100 15

BölÜM PuAn tÜRÜ BuRS KontenjAn

tıp Mf 3 %100 15

tıp Mf 3 %50 25

2014 kontenjan tablosu
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puanından yerleştirildiği takdirde 

LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse Özel  

Başarı Bursundan yararlanır. 

Bu öğrencilere sağlanan burs;
 ► eğitim-öğretim ücretini
 ► masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle 

ayda 600 TL burs desteğini
 ► öğrencilerin arzu ettikleri takdirde 

yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden 

kalmasını
 ► öğretimleri süresince ders kitabı 

giderlerini
 ► 2014–2015 ders yılında bir seferlik 

1.500 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.

%100 burs (TAM bURS)

Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu 

programlarına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden 

muafiyet sağlar. Yurtlarda ücret 

ödemeden kalma, aylık masraflara katkı 

ve ders kitabı giderleri ihtiyaca bağlı 

olarak verilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak 

başvurular tercih döneminden başlayarak 

değerlendirilir. (KUDEB Programı’nı 

inceleyiniz.)

%50 burs (DeSTeK bURSU)

Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu 

programına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin 

yarısını kapsar.

%25 burs (KISMi bURS)

Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu 

programına yerleştirilen öğrencilere 

sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin 

dörtte birini kapsar.

Diploma / Sınav bursları
Aşağıdaki burslardan, diploma ya da sınav 

sonucuna göre faydalanabilmek için ilgili 

belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi 

gerekmektedir.

UlUSlARARASı BAKAlORyA (ıB)  

DESTEK BURSU

Uluslararası Bakalorya (ıB) diploması 

olan ve diploma notu 34 veya üstü olan 

öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs 

indirimi verilir. 

ABıTUR DESTEK BURSU

ABıTUr diploması olan ve diploma notu 

2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-

öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. 

MATURA (REİfEPRÜfUnG)  

DESTEK BURSU

Matura (reifeprüfung) diploması olan 

ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan 

öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine  

%25 burs indirimi verilir. 

burslar ve eğİtİm ücretlerİ

BuRSlARIMIz 

KARşIlIKSIzdIR vE NoRMAl 

ÖğRENiM SÜRESiNcE dEvAM 

ETMEKTEdiR. dERSlERE 

dEvAMlIlIK gÖSTEREN 

ÖğRENcilER AKAdEMiK 

BAşARISIzlIKTAN dolAyI 

BuRS KAyBI yAşAMAz.

Sen de Koç Üniversitesi’nin geniş burs 
imkânlarından yararlanabilirsin.
Öğrencilerimizin %73’ü burslu öğrenim 

görüyor. 

Bu oran %41 tam bursla eş 

değerdir. Başarı bursları üniversite giriş 

sınavı başarısına göre verilmekte olup, 

ayrıca destek burslarından faydalanma 

imkânı da mevcuttur.

Üniversite giriş sınav sonucuna 

göre Koç Üniversitesi’ne burslu olarak 

yerleştirilen öğrenciler için tam burs, yarı 

burs ve 1/4 kısmi burs imkânı sunuluyor. 

Burslarımız karşılıksızdır ve 

normal öğrenim süresince devam 

etmektedir. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık 

Programı okuyacak öğrenciler için 

Hazırlık Programı süresi (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 yarıyıldır); çift ana dal 

yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık 

Programı süresi artı 10 yarıyıldır (Tıp 

Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı 

14 yarıyıldır).

Derslere devamlılık gösteren 

öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı 

burs kaybı yaşamaz. 

Koç Üniversitesi programlarına 

burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin 

Üniversite’nin başka bir programına yatay 

geçiş yaptıklarında burs hakları devam 

edebilir. 

Koç Üniversitesi Destek bursu 
Programı (KUDeb)
Koç Üniversitesi’nde öğrencilerimizin 

%73’ü burslu eğitim görmektedir. 2014- 

2015 eğitim yılı itibariyle öğrencilerimize 

üniversite sınavı ile belirlenen öğretim ücreti 

muafiyetine ek olarak sağlanan yurt, eğitim 

ve kitap desteklerinin dağıtılması ihtiyaç 

temelli olarak yeniden şekillendirilmiştir. 

Bu şekilde Vehbi Koç Vakfı’nın sağladığı 

önemli desteğin ihtiyacı olanlarla daha iyi 

eşleştirileceğini düşünüyoruz.

2014 – 2015 eğitim yılında, Lisans 

Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrencilerin 

yerleşebileceği üç temel burstan (% 

100 Tam Burs, % 50 Destek Bursu 

ve % 25 Kısmi Destek Burs) biri 

olan % 100 Tam Burs’un kapsamı 

sadece eğitim ücreti muafiyeti olarak 

yeniden şekillendirilmiştir. Buna göre 

öğrencilerimiz Üniversitemize ilk 300 

dışında % 100 Tam Burs ile yerleştikleri 

ve Destek Bursu Programı(KUDEB) 

kapsamında verilen ihtiyaç burslarından 

bir ve/veya birkaçını alma hakkına sahip 

olacaklar. 

KUDEB Programı’na başvuru için 

öğrencilerden istenen tüm belgeler gizli 

tutulacaktır ve yalnızca KUDEB Programı 

değerlendirmesinde kullanılacaktır.

başarı bursları

SEMAHAT-nuSrET ArSEl vE  

SunA-İnAn KırAÇ ÜSTÜn BAşArı BurSu

Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına 

Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda 

yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. 

Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp 

Fakülteleri’ne ayrılmıştır.

ÜSTÜn BAşArı BurSu

 ► Eğitim-öğretim ücretini
 ► Masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle 

ayda 600 TL burs desteğini
 ► Öğrencilerin arzu ettikleri takdirde 

yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret 

ödemeden kalmasını
 ► Öğretimleri süresince ders kitabı 

giderlerini
 ► 2014–2015 ders yılında bir seferlik 

2.000 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar. 

ÖZEl BAşArı BurSu

Tam Burslu bir programa yerleştirilen 

öğrenci, DİL puan türü hariç yerleştirildiği 

puan türünden LYS sıralamasında 

ilk 300 öğrenci içindeyse veya DİL 

burslar ve eğİtİm ücretlerİ
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fRAnSız BAKAlORyA DİPlOMA SınAvı 

DESTEK BURSU

Fransız Bakalorya Diploma sınavını alan ve 

sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin 

eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs 

indirimi verilir.

SAT SınAvı DESTEK BURSU

SAT sınavından 2000 puan veya üstü 

almış olan ve LYS’de kullanılan başarı 

sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan 

öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs 

indirimi verilir.

Akademik başarı bursu
LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin 

burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da 

kısmi burslu (%25 burslu) programlarına 

yerleştirilen öğrencilere programlarındaki 

akademik dönem sonundaki başarı 

sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem 

için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya 

muafiyet sağlanabilir.

Şehit çocukları bursu
LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin tam 

burslu olmayan programlarından birine 

girme hakkı kazanan ve daha önceki 

yıllarda Türkiye’de bir lisans programına 

yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam 

Burslu olarak kabul edilir.

Öğrenci Dekanlığı çalışan Öğrenci 
Programı
Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin 

çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak 

deneyim ve gelir elde etme imkânı da 

sunar.

Kitap bursu
Her akademik yarıyıl başında Kitap 

Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç 

durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi 

ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. 

Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci 

sayısı her yarıyıl için yeniden gözden 

geçirilebilir.

Sporcu bursu
Belirli bir spor dalında başarılı olan 

öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye 

kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu 

verilebilmektedir.

Lisans eğitim Ücreti
Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete 

tabidir. 2014-2015 ders yılında yerleştirilen 

öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp 

Fakültesi dışındaki programlar için KDV 

dâhil 40.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2014-2015 

ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 

55.100 TL olarak belirlenmiştir. Yabancı 

Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler 

için (Tıp fakültesi dâhil) KDV dâhil 40.000 

TL’dir.

2014-2015 ders yılında Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenciler 

tam burslu veya yarı burslu olarak öğrenim 

göreceklerdir. Tıp Fakültesi’ne burssuz 

öğrenci kabul edilmeyecektir.

Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar 

yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin 

yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı 

Bahar Yarıyılı başında ödenir.

Lisans eğitim ücreti yemek, yurt, 

kitap ve ulaşım giderlerini kapsamaz. 

hemşirelik yüksekokulu eğitim 
Ücreti ve bursu

 ► Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim ücrete 

tabiidir. 2014-2015 ders yılında eğitim-

öğretim ücreti KDV dâhil 9.500 TL’dir. 

Hemşirelik Yüksekokulu yalnızca tam burslu 

öğrenci almaktadır. Öğrencilere sağlanan 

burs; 
 ► Eğitim-öğretim ücretini 
 ► Yurtlarda ücret ödemeden kalmayı
 ► Masraflarına katkı olarak, koşulları 

sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 

360 TL burs desteğini ve ders günlerinde 

her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. 

Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-

öğretim süresince (8 yarıyıl) devam eder.

burslar ve eğİtİm ücretlerİburslar ve eğİtİm ücretlerİ
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Koç Üniversitesi 

öğrencilerinin 

derslerinde başarılı 

olabilmeleri 

için gerek yazılı 

gerek sözlü 

İngilizcelerinin çok 

ileri düzeyde olması 

gerekmektedir. Bu 

nedenle İngilizce Hazırlık Okulu’nda 

bütün dil becerileri öğretilirken, 

öğrencilerin dinledikleri ve okudukları 

her şeyi anlamaları ve kendilerini yazılı 

ve sözlü olarak ifade edebilmeleri 

amaçlanır. İngilizce Hazırlık 

Okulu’ndaki eğitim, dil becerilerinin 

yanı sıra, öğrencilerin üniversite 

yaşamlarını başarıyla sürdürmeleri 

için gereken akademik becerilerin de 

kazandırıldığı bir süreçtir.

Eğitim dilinin İngilizce 

olduğu bir okulda 

okuma fikrinin 

ilk başta pek çok 

öğrenciye ürkütücü 

ve zorlu geldiğinin 

farkındayız. İşte tam 

da bu nedenle İngilizce 

Hazırlık okulu olarak 

amacımız, öğrencilerimize birinci sınıfa 

başlamadan önce İngilizce bakımından 

ihtiyaç duydukları desteği vermektir. 

Hiçbir birey birbiriyle aynı olmadığından, 

öğrencilerimize İngilizce altyapılarına 

uygun olarak daha kişiye özel bir eğitim 

sunuyoruz. İster İngilizce’yi en baştan 

öğreniyor olsunlar, ister daha ileri düzeyde 

ve Akademik İngilizce’ye odaklanıyor 

olsunlar, İngilizce Hazırlık okulu olarak 

tüm öğrencilerimize Koç Üniversitesi’nde 

görecekleri derslerinde İngilizce bilgisi 

bakımından kendilerine güvenebilmelerini 

ve başarılı olabilmelerini sağlayacak dil 

becerilerini kazandırıyoruz.

Bu yıl Anadolu 

Bursiyeri olarak Koç 

Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü’ne 

yerleştim. Koç 

Üniversitesi, sunduğu 

tüm imkânlar sebebiyle 

benim için bir hayaldi. 

Buraya geldiğimdeyse 

daha ilk senemde yaptığım, gördüğüm 

şeylerle hayallerin de ötesini gördüm. 

okuldaki ilk senemde birçok arkadaşım 

gibi İngilizce Hazırlık Programı’na devam 

ediyorum. İngilizce konusunda fen lisesi 

mezunu olmamın dezavantaj yaratacağını 

düşünüyordum ancak okulun ELC 

kadrosu karşılaştığım tüm zorluklarda 

yanımda oldu. İstediğim zaman hocalarla 

ve eğitimimiz için çaba gösteren KoLT 

(Öğrenme ve Öğretme ofisi) gibi ofislerle 

görüşebilmem, onlardan yardım almam 

işimi çok kolaylaştırdı.

frederic  
reece 
İNGİlİZCe  

HAZirliK OKUlU 

dİreKTörÜ

lauren  
alva 
İNGİlİZCe  

HAZirliK OKUlU 

öğreTİM  

GörevlİSİ

Burak  
YilmaZ 
BİlGİSAYAr 

MÜHeNdİSlİğİ  

elC öğreNCİSİ

iNgilizcE hAzIRlIK oKulu 

EğiTiM KAdRoSuNuN 

TAMAMI, AlANINdA yÜKSEK 

liSANS dEREcESiNE 

SAhiP oKuTMANlARdAN 

oluşMAKTAdIR.

ingilizce hazırlık okulu
İngilizce Hazırlık okulu eğitim kadrosunun 

tamamı, alanında yüksek lisans derecesine 

sahip okutmanlardan oluşmaktadır.

İngilizce Hazırlık okulu’nda başarılı 

bir şekilde uygulanan müfredatın yanı 

sıra, bilgisayar destekli dil öğrenimi de 

verilmektedir. 

Elc öğrencileri Elc’ye dört seviyeden 

birinde başlarlar
 ► Temel (FoUnDATıon)

 ► orta Altı (PrE-ınTErMEDıATE)

 ► orta (ınTErMEDıATE)

 ► orta Üstü (UPPEr ınTErMEDıATE).

Programımız dil becerilerinin 

geliştirilmesini amaçlar. Her seviyede 

öğrenciye dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma becerileri verilir. Öğrenciler haftada 

beş gün derslere girer. Ders dışında 

bilgisayar destekli dil baboratuvarını 

da kullanabilen öğrenciler, Suna Kıraç 

Kütüphanesi’nin sunduğu kaynaklardan da 

faydalanarak dil becerilerini geliştirebilirler. 

ELC düzenli olarak gönüllü etüt programları 

ve öğrenciler için destek hizmetleri sunar. 

Öğrenciler aynı zamanda ofis saatlerinde 

okutmanlarından da destek alabilirler.

ELC’de başarılı olabilmek için 

öğrencilerin en az 2.0 not ortalamasına sahip 

olmaları gerekmektedir. Böyle bir ortalama 

öğrencilerin bahar döneminde diğerleri ile 

aynı hızda ilerleyebilmelerini sağlayacaktır. 

2.0 ortalama aynı zamanda öğrencinin Koç 

Üniversitesi’nin İngilizce yeterlilik sınavı olan 

KUEPE’ye girme hakkı verecektir.

http://elc.ku.edu.tr

Kayıt döneminde süreleri üç yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını 

sağlayan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’ndan muaf olurlar: 

İngilizce Hazırlık okulu’nun dışarıda 

alınmış olan sınav sonuçları ile ilgili 

soruşturma başlatma, şaibeli sonuçları kabul 

etmeme ve üniversitenin kurumsal ToEFL 

sınavının alınmasını zorunlu kılma hakkı 

saklıdır. Dışarıdan getirilen sonuçların kabul 

edilebilmesi için resmi sonuç belgelerinin 

sınavı veren kurum tarafından üniversiteye 

postalanması ve her bir sınavın geçerlilik 

süresine bağlı olarak geçmiş üç yıl içinde 

alınmış olması gerekmektedir.

Kayıt olduğu sırada İngilizce 

yeterliğini belgelememiş olan öğrenciler 

öncelikle Seviye Belirleme Sınavı’na girerler; 

bu sınavdan 74 ve üzeri puan alan öğrenciler 

üniversite yeterlik sınavına girme hakkı 

kazanırlar. Seviye belirleme puanı 74’ün 

altında olan öğrenciler İngilizce Hazırlık 

okulu’nda puanlarına uygun seviyeye 

yerleştirilirler.

Seviye Belirleme Sınavı 100 sorudan 

oluşan ve bir saat süren bir sınavdır. 

Üniversite yeterlik sınavı ise kurumsal 

ToEFL sınavı ile Koç Üniversitesi Yeterlik 

Sınavları’ndan oluşur. 

ToEfl PBT 550 / 4

*ToEfl IBT 80 / 120

IElTS  (AKADeMİK veRSİYon) 6,5 (Her bölümden mİnİmum 5)

KPdS / ÜdS 87

cAE C

* İngilizce Hazırlık Okulu’na yerleştirilen öğrencilerin yıl içerisinde sunacakları  

TOEFL IBT sonuçları yalnızca aşağıdaki test merkezlerinden alındığı takdirde değerlendirilir:
 ► ToBB ÜnİVErSİTESİ YABAnCı DİLLEr BÖLÜMÜ ToEFL ıBT SınAV MErKEZİ, AnKArA

 ► BoğAZİÇİ ÜnİVErSİTESİ FEn-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİrİBİLİM BÖLÜMÜ ToEFL SınAV MErKEZİ
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iktisadi ve idari Bilimler fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencileri 

küreselleşen dünyaya hazırlamayı, bilimin sınırlarını araştırma faaliyetleriyle daha da 

ileriye götürmeyi ve bu bilgiyi Türkiye ve dünyadaki entelektüel, ekonomik, politik ve 

sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde kullanmayı hedefliyor.   

 

http://case.ku.edu.tr/tr/home 

http://www.facebook.com/kocunivcase

Aradığın farklı bir üniversite  
değil mi?
Farkımız güçlü akademİk yaPımız, araştırma 

olanaklarımız, uluslararası bağlantılarımız, 

renklİ kamPüs Hayatımız ve mezunİyet sonrası 

genİş İş İmkânlarımız.
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uluslararası ortamlarda etkin roller üstlenebilecek mezunlar vermeyi 

hedefleyen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, işbirliği içinde olduğu dünyanın 

önde gelen okullarında öğrencilerine değişim olanakları sağlamakta ve her sene 

bu okullardan gelen çok sayıda öğrenciye eğitim vermektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının yaklaşık üçte biri yurtdışı 

ve yurtiçindeki seçkin lisansüstü programlara devam etmektedir. Üniversite 

sonrasında iş dünyasına katılan mezunların %60’ ı mezuniyet anında bir işe 

yerleştirilebilmektedir.

Küreselleşen dünyada şu an yaşanan ve ileride karşılaşılabilecek 

problemlerin çözümüne işletme, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarındaki 

bilgi birikimlerini içeren disiplinlerarası bir yaklaşımın kullanılması büyük önem 

taşıyacaktır.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, Ekonomi ve 

uluslararası İlişkiler Bölümleri öğrencilerin kendi hedefleri doğrultusunda ders 

programlarını oluşturmalarına olanak veren esnek yapısı ile mezunlarını yarınlara 

en iyi şekilde hazırlamaktadır. Eğitim ve araştırma programları ile uluslararası 

alanda saygın bir yeri olan Fakültemiz, öğrencilere mezuniyet sonrasında 

seçecekleri kariyerlerinde lider pozisyonuna gelmelerine destek olacak fırsatlar 

sunmaktadır. Hepinizi Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni daha 

yakından tanımaya davet ediyorum.

ne istediğinizi bildiğiniz takdirde, Koç Üniversitesi kesinlikle amaçlarınıza 

ulaşmanıza olanak sağlayacaktır…

iKTiSAdi vE idARi BiliMlER 

fAKÜlTESi MEzuNlARININ 

yAKlAşIK ÜçTE BiRi 

yuRTdIşI vE yuRTiçiNdEKi 

SEçKiN liSANSÜSTÜ 

PRogRAMlARA dEvAM 

ETMEKTEdiR. ÜNivERSiTE 

SoNRASINdA iş dÜNyASINA 

KATIlAN MEzuNlARIN %60’I 

MEzuNiyET ANINdA BiR işE 

yERlEşTiRilEBilMEKTEdiR.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bu hedefine 

ulaşmak amacıyla ekonomi, işletme ve siyaset bilimi arasında 

disiplinlerarası çalışmaları, yaklaşımları ve etkileşimleri eğitim 

ve araştırma programlarına yansıtmaktadır.

Fakültede alanlarında dünya çapında araştırmalara 

katkıda bulunan, TÜBİTAK ve TÜBA’dan ödüller almış 

araştırmacılar bulunmaktadır. 2006-2013 yılları arasında işletme 

konusunda önde gelen dergilerde Koç Üniversitesi Türkiye’de en 

üst sıradadır (http://top100.utdallas.edu). 

Benzer şekilde ekonominin en önde gelen dergilerinde 

Fakültemiz yine en üstte yer almaktadır (econtop.uvt.nl). Ayrıca QS World 

university rankings içerisinde siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında 

Koç Üniversitesi dünyanın ilk 200 üniversitesi arasında yer almaktadır.

İşletme, Ekonomi ve uluslararası İlişkiler Bölümleri mezunları iş 

dünyası, devlet kurumları, akademik dünya ve uluslararası kurumlarda liderlik 

rolleri üstlenmektedir. Fakülte, öğrencilerine sunduğu çift ana dal, yan dal 

ve uzmanlaşma programları ile öğrencilerin programlarını kendi hedefleri 

doğrultusunda kişiselleştirmesine olanak vermektedir. 

Öğrenciler, Çekirdek Program sonrasında seçmeli derslerle kariyer 

hedeflerine göre programlarını şekillendirerek iş hayatlarında farklı fonksiyonel 

alanlara yönelik çalışmalar yapabilmektedir. 

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü, 

European Foundation for Management Development (EFMD) tarafından verilen 

Avrupa Kalite Geliştirme Sistemi (EQuıS) Akreditasyonu’nu almıştır. Koç 

Üniversitesi, Türkiye’de ve bulunduğu bölgede EQuıS Akreditasyonu alan ilk ve 

tek okuldur. Fakülte aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sorumlu Yönetici Eğitimi 

İlkeleri’ni benimsemiş ve sorumlu liderler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin yaklaşık üçte biri değişim 

programları ile bir dönemi yurtdışında geçirmektedir. 

prof. dr. 
ali  
Çarkoğlu 
İKTİSAdİ ve  

İdArİ BİlİMler 

FAKÜlTeSİ  

deKANi

iKTiSAdi vE idARi BiliMlER 

fAKÜlTESi ÖğRENcilERiNi 

KÜRESEl dÜNyAdAKi 

gElişMElERi SoRgulAyAN, 

fARKlI BAKIş AçIlARINI 

dEğERlENdiREBilEN 

KAliTEli BiR EğiTiMlE 

ÜNivERSiTE SoNRASI 

hAyATA hAzIRlAMAyI, 

ARAşTIRMAlARIylA BiliMiN 

SINIRlARINI gElişTiRMEyi 

vE EldE ETTiği Bilgiyi 

TÜRKiyE vE dÜNyAdAKi 

SoSyAl gElişMElERi vE 

dÜşÜNcE dÜNyASINdAKi 

TARTIşMAlARI ETKilEyEcEK 

şEKildE KullANMAyI 

hEdEfliyoR.
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NE iSTEdiğiNizi BildiğiNiz 

TAKdiRdE, Koç ÜNivERSiTESi 

KESiNliKlE AMAçlARINIzA 

ulAşMANIzA olANAK 

SAğlAyAcAKTIR…

Ekonomi
Ekonomi Bölümü, derslerin kuramsal içeriğini ekonomik gelişmelerle ve iş dünyasının 

beklentileriyle ilişkilendirmek suretiyle, bir yandan sağlam bilimsel temellere dayanmayı, 

öte yandan işlevsel olmayı amaçlıyor. Giriş derslerinde temel kavram ve kuramlar 

işlenmekte, gündelik hayatta sık karşılaşılan ekonomik davranış ve olguların bu kavram ve 

kuramlarla açıklanabilirliği gösterilmektedir. Bu aşamada ekonominin kullandığı analitik 

çerçevenin sezgisel denebilecek basitlikte kavranışına odaklanılmaktadır. Daha sonra 

ekonomik verilerin analizinde kullanılan ekonometrik teknikler ve yazılımlar öğretilmekte, 

kitaplardaki kuramlarla gerçek dünya arasındaki bağın kurulması sağlanmaktadır. 

oluşturulan temel, üçüncü ve dördüncü sınıfta geniş bir yelpazeye yayılan, uygulamaya 

dönük, güncel içerikli alan dersleriyle pekiştirilmekte ve giderek daha karmaşık sorunlara 

ve kuramlara yönelmek suretiyle geliştirilmektedir.

http://econ.ku.edu.tr/tr

Ekonomi (ya da 

Arapça’dan dilimize 

geçmiş haliyle, 

İktisat) sosyal bir 

bilimdir. O yüzden 

bir bilim insanının 

geliştirdiği iktisadi 

fikirler ve teoriler, 

mutlaka o kişinin 

yaşadığı dönemdeki toplumsal, siyasi 

ve ideolojik gelişmelerden, eğilimlerden 

etkilenir. Benim meslek seçimimde 

de benzer bir etkiden söz etmek 

mümkün.  lise sonda birçok arkadaşım 

mühendislik ve tıp fakültelerini 

tercih ederken o dönemde Türkiye’de 

yaşanan siyasi ve ekonomik kriz, benim 

tercihimi iktisat yönünde kullanmamda 

önemli bir rol oynadı.  O zaman beni 

rahatsız eden konuların başında gelir 

dağılımındaki çarpıklık geliyordu. 

İktisatçı olup ileride gelir dağılımının 

düzeltilmesine katkım olsun istedim.  

O günden bugüne Türkiye 

ekonomisi birçok sorunlar yaşadı, 

siyasi ve ekonomik krizler atlattı. 

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 

ekonomisi ve özel olarak da, gelir 

dağılımı o günlere göre biraz daha iyi 

durumda. Ancak, bugün geldiğimiz 

noktada 2001 krizinin ardından siyasi 

ve ekonomik istikrarı devam ettirmekte 

zorlanıyoruz. 

Bornova Anadolu lisesi’nden 

sonra girdiğim Boğaziçi Üniversitesi 

Ekonomi Bölümü’nden 1987 yılında 

mezun oldum. Ekonomi alanında 

yüksek lisans ve doktora derecelerimi 

Maryland Üniversitesi’nin college 

Park Kampüsü’nde tamamladım. 

İki yıl Washington’da Dünya 

Bankası Araştırma Bölümü’nde 

çalıştıktan sonra, 1994 yılında Koç 

Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 

çalışmaya başladım.

Aradan geçen zaman 

diliminde uluslararası ticaret, finansal 

ekonometri ve  makroekonomi 

alanlarında uluslararası düzeyde 

yayımlanmış birçok bilimsel çalışmanın 

yanı sıra, Türkiye ekonomisi üzerine 

de araştırma yapma fırsatı buldum. 

Araştırmalarımı yaparken beni 

motive eden en önemli faktör, 

araştırmalarımda ürettiğim fikirlerin, 

elde ettiğim sonuçların ekonomi 

politikalarına yön göstermesi, yeni 

politikaların geliştirilmesine katkıda 

bulunmasıdır. 

Bilimsel çalışmalarımla 

2003 yılında Türkiye Bilimler 

Akademisi’nin Sosyal Bilimler 

Teşvik Ödülü’ne layık görüldüm. 

2004 yılında Koç Üniversitesi ve 

TÜSİAD tarafından ortaklaşa kurulan 

Ekonomik Araştırma Forumu’nun 

(EAF) kuruluşunda doğrudan görev 

aldım; 2007-2009 arasında EAF 

Direktörlüğü’nü yürüttüm. 2003-

04 ve 2010-11 akademik yıllarında 

Pennsylvania Üniversitesi Ekonomi 

Bölümü’nde misafir öğretim üyesi 

olarak araştırmalarımı yürüttüm. 

Koç Üniversitesi’nde yaratılan 

akademik ortamda Ekonomi Bölümü 

öğretim üyeleri, bir yandan dünya 

çapında etki yapan bilimsel çalışmalar 

üretebilirken, diğer yandan da ders 

içinde ve dışında doğrudan etkileşim 

içinde bulundukları öğrencilerinin 

ekonomi alanında yetkinleşmelerine 

katkıda bulunmaktadır.  Ekonomi 

Bölümü’nden mezun olan ya da 

Ekonomi Bölümü öğrencisi olmasalar 

da seçmeli olarak ekonomi derslerini 

alıp mezun olan öğrencilerimiz, 

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 

şirketlerinde ya da üniversitelerinde 

çalışıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada, 

lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans 

ve doktora programlarımızda da dünya 

çapında rekabet edebilecek araştırmacı 

ekonomistler yetiştirmekteyiz.  

Üniversite sınavına girdiğim 

günler çok gerilerde kaldı. Buna 

rağmen, ulusal ve küresel boyutta 

yaşadığımız mali krizler, ekonomi 

politika açmazları ve ikilemleri, 

yaşadığı çağa, toplumsal ortama 

kayıtsız kalamayan, araştıran, 

sorgulayan birçok genç dimağı ekonomi 

alanına çekmek konusunda bize 

yardımcı olmaya devam ediyor.

prof. dr.  
kamil  
YilmaZ 
eKONOMİ  

BölÜMÜ 

öğreTİM ÜYeSİ

ekonomİekonomİ
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MEzuNlARA KAzANdIRIlAN 

PRoBlEM çÖzEBilME 

yETENEği, KAvRAMSAl vE 

SAyISAl ANAliz yAPABilME 

BEcERiSi, ÜlKElER vE 

KÜRESEl diNAMiKlER 

hAKKINdA dETAylI Bilgi 

vE iNgilizcE doNANIMI 

oNlARIN SEçTiKlERi 

KuRuMlARdA MESlEKi 

KARiyER hEdEflERiNE 

ulAşMAlARINI SAğlIyoR.

uluslararası ilişkiler
Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir 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 hedeflemektedir. Öğrenciler, uluslararası politika, 

karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler 

disiplininin alt dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek 

programının yanı sıra, politik ekonomiyi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği 

de sunmakta ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel 

Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk Dış Politikası, orta Doğu Politikası ve Türkiye-Avrupa 

Birliği İlişkileri konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir. 

Mezunlara kazandırılan gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve 

sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi 

ve gelişmiş İngilizce donanımı onların seçtikleri kurumlarda mesleki kariyer hedeflerine 

ulaşmalarını sağlıyor.

Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının %40’ından fazlası mezuniyet sonrası 

bir lisansüstü programa devam etmektedir. Mezunlar, devletin çeşitli kademelerinde, 

banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri 

gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde çalışmaktadır. Mezuniyet 

sonrasında doktora programlarını bitiren mezunlarımız akademik kariyerlerini başarı ile 

sürdürmektedir.

http://case.ku.edu.tr/tr/intl/home

uluslararası İlİşkİler

Koç Üniversitesi’ne 

girene kadar geleceğe 

dair herhangi bir 

hedefim yoktu. 

Akademisyen olma 

isteği üniversitede 

şekillendi. Büyük 

bir inançla şunu 

söyleyebilirim ki, eğer 

Koç Üniversitesi’nde 

okumasaydım öğretim 

üyesi olamazdım, 

çünkü yolumu bulmam çok zor olurdu. 

Ben öğrenciyken okul ufaktı, sınıflar 10 kişi 

kadar olabiliyordu. Dolayısıyla öğretim 

üyelerimiz bizleri çok iyi tanıyordu. Bölümde 

asistanlık yapma fırsatı sunulmuştu. 

Üçüncü sınıfta, bir alt sınıfın dersine 

giriyor ve problem çözüyordum. Ayrıca 

hocalara araştırmalarında yardım etmeye 

başlamıştım. Tabii ki geriye dönüp bakınca, 

aslında onlara hiçbir katkım olamayacağını 

daha da iyi farkediyorum. Amaçları, bizlere 

akademik dünyayı tanıtmaktı. Bu destek 

ve iyi niyet için şükran duyuyorum, çünkü 

hayatımın gidişatını değiştirdi. 

Koç Üniversitesi’ni 

tercih etmemde 

“Koç Üniversitesi’nde 

24 Saat” programının 

büyük etkisi oldu. Bu 

program dahilinde 

kampüste tam bir gün 

geçirmemiz sağlandı; 

derslere girdik, yurtlarda 

kaldık, Koç Üniversitesi öğrencisi olmanın 

farkını gördük.

okulda geçirdiğim iki senede 

yapmayı başardıklarımın bana katkısı 

şüphesiz büyük. Biliyorum ki, Koç 

Üniversitesi’nde olmasaydım bunların 

birçoğunu gerçekleştiremezdim. okulumun 

en sevdiğim özelliği, bizi hep en iyiye 

teşvik etmesi. En iyi hocalar ile en ilgi 

çekici konular üzerine eğiliyoruz. Biz 

öğrenme ve üretme isteği içinde olduğumuz 

sürece her türlü kaynak sağlanıyor. Biz 

başarılı oldukça, okul da ileri gidiyor; okul 

ilerledikçe, bizi de yükseltiyor. Böyle bir 

ortamda da öğrenim görmek bir keyif haline 

geliyor. Ekonomi Bölümü’nde, çevremizdeki 

gelişmeleri iktisadi yönden ele alıp farklı bir 

perspektifle değerlendirmeyi öğreniyoruz. 

Koç Üniversitesi’nin farkı ise, bunu global 

vizyon çerçevesinde sunması. Bu sayede 

Türkiye’den dünyaya değil, dünyadan 

Türkiye’ye bakabiliyoruz. 

Sektör lideri çok uluslu firmalar, 

daha lisans eğitimimiz bitmeden bizimle 

ilgileniyor; okulda tanıtım yapıp bizlere 

staj ve iş olanakları sunuyorlar. Akademik 

olduğu kadar profesyonel dünyada da Koç 

Üniversitesi’nin saygınlığının bu denli yüksek 

olmasının üniversite tercihimde büyük payı 

vardır.

Koç Üniversitesi yeniliklere 

açık, öğrencilerine ve 

öğretim üyelerine eşitlikçi 

yaklaşımıyla değer veren, 

gerek eğitim kalitesi 

gerek bünyesindeki 

herkese sağladığı sosyal 

yaşam olanaklarıyla 

daima gelişimi ileriyi 

hedefleyen özgürlükçü bir 

yapıya sahiptir. 3 senedir 

öğrenim gördüğüm Koç 

Üniversitesi’nde bu yapıya dahil olduğuma 

her gün bir kez daha mutlu oluyor, Koç 

Üniversitesi’ni tercih etmekle ne kadar doğru 

bir karar verdiğimi görüyorum.

Üniversite Seçme ve Yerleştime 

Sınavında aldığım dereceyle ilk tercihim 

olan Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ne 

yarım burslu olarak girdim fakat her sene 

hak kazandığım Akademik Başarı Bursu ile 

tam burs almayı başardım ve buna ek olarak 

kendi dalıma en yakın, ileriki hedeflerime 

en uygun olan İşletme Programıyla çift 

anadal yapma şansı buldum. İki disiplinden 

aldığım kapsamlı eğitim sayesinde seçtiğim 

her dersin bana yeni perspektifler kattığına 

ve hedeflerim doğrultusunda beni bir adım 

öteye taşıdığına inanıyorum. Bunun yanı 

sıra Koç Üniversitesi’nin sağladığı en önemli 

ayrıcalık, öğrenci ve öğretmen ilişkisinin 

ders ortamıyla sınırlı kalmaması, öğretim 

üyelerimizin hoşgörülü ve öğrencilere sıcak 

yaklaşımlarıyla her an ulaşabileceğiniz 

uzaklıkta oluşlarıdır. Ayrıca, kendi standartları 

kadar yüksek yurtdışındaki birçok üniversiteyle 

sağladığı Öğrenci Değişim(Exchange) 

Programı, öğrencilerin üniversite yıllarında 

sadece Türkiye sınırlarında değil yurtdışında 

da kendilerini geliştirmelerine, uluslararası 

networkler kurmalarına olanak sağlıyor. Bu 

sağlam akademik hayata bir de oluşturduğu 

geniş sosyal altyapıyı eklersek Koç 

Üniversitesi’nin Türkiye’de ve uluslararası 

platformda en iyi üniversitelerden biri olduğu 

kesinlikle göz ardı edilemez diyebilirim. Koç 

Üniversitesi’ni tercih ettiğim ve bu olanakların 

hepsinden faydalanarak Koç Üniversitesi’nden 

mezun olacağım için çok şanslıyım.

giZem  
saka 
EKOnOMİ BÖlÜMÜ 

MEzUnU, 1999  

HArvArd 

ÜNİverSİTeSİ & 

WHArTON İşleTMe 

YÜKSeKOKUlU 

öğreTİM GörevlİSİ, 

reSSAM

doruk 
sirtioğlu 
eKONOMİ  

BölÜMÜ  

2. SiNiF  

öğreNCİSİ

Yasemin 
ÖZdoğan 
eKONOMİ  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ - 

İşleTMe  

BölÜMÜ  

ÇİFT  

ANAdAl  

öğreNCİSİ

ekonomİ
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Koç Üniversitesi’ni 

seçmemde birçok 

farklı neden etkili 

oldu. Öncelikli neden 

Koç Üniversitesi’nde 

sağlanan disiplinlerarası 

eğitimdi. Uluslararası 

İlişkiler Bölümü 

öğrencisi olarak 

sadece alanımla ilgili 

derslerle limitli kalmayıp farklı dersler de 

alabiliyorum. Çekirdek Program dahilinde 

almam gereken matematik, edebiyat, fen 

ve diğer sosyal bilimler dersleri benim 

çok daha geniş bir perspektife sahip biri 

olmamda büyük rol oynadı. Diğer bir 

neden ise, Koç Üniversitesi’nde sağlanan 

güçlü akademik kadro idi. Alanında uzman 

ve saygı gören birçok profesörden ders 

alma ve onlarla beraber çalışma şansı 

Koç Üniversitesi’nde bana sunulan sayısız 

olanaktan biriydi. Bunların yanı sıra aktif 

öğrenci kulüpleri ve birçok konuda diğer 

öğrencilerle çalışabileceğim platformların 

varlığı da seçimimi yapmam sırasında 

etkin bir rol oynadı. Son olarak da Koç 

Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu birçok 

okulda, ortak yaz okullarında ve dünyanın 

çeşitli yerlerindeki en iyi okullarda değişim 

programlarına katılma şansı ise seçimimi 

yapmamı kolaylaştıran etkenlerden 

sonuncusuydu.tolga  
tan  
UlUSlArArASi 

İlİşKİler  

BölÜMÜ  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ

uluslararası İlİşkİler

Çevresindeki ekonomik, 

toplumsal ve siyasal 

dönüşümler, Türkiye’yi 

küresel ve bölgesel 

anlamda daha aktif 

ve dinamik bir dış 

politika içine itmiştir. 

Bu süreç ülkede son 

on yıllar içinde görülen 

liberal demokratik 

siyasal gelişmeleri de derinden 

etkilemektedir. Bu bağlamda, 

Türkiye’deki seçim sisteminden Avrupa 

Birliği ile müzakerelere, artan sivil 

toplum etkinliklerinden Kıbrıs sorununa, 

komşu ülkelerinden biri olan İran’ın 

nükleer alandaki etkinliklerinden Suriyeli 

mültecilere kadar küresel, bölgesel 

ve yerel siyasetin en sıcak konuları, 

Türkiye’deki ve başka ülkelerdeki 

akademisyen ve araştırmacıların yakından 

takip ettiği konular arasına girmiştir. Öyle 

görünüyor ki, 21. yüzyılda siyaset bilimi 

ve uluslararası ilişkiler disiplinleri güncel 

siyasetin küresel ve tarihsel alanlarla 

irtibatını kurmak ve bu bağlamda 

gündeme gelen bilimsel sorulara cevaplar 

aramak nedenleriyle hergün biraz daha 

önem kazanacaktır.

AHMeT İÇdUYGU, KOÇ ÜNİverSİTeSİ’Nde 

UlUSlArArASi İlİşKİler PrOFeSörÜ ve 

GöÇ ArAşTirMAlAri MerKeZİ  (MİreKOÇ) 

dİreKTörÜ’dÜr. PrOFeSör İÇdUYGU, KOÇ 

ÜNİverSİTeSİ UlUSlArArASi İlİşKİler BölÜMÜ’Ne 

KATilMAdAN öNCe BİlKeNT ÜNİverSİTeSİ 

SİYASeT BİlİMİ BölÜMÜ’Nde öğreTİM ÜYeSİ 

OlArAK Görev AlMişTir. PrOF. İÇdUYGU 

BİrleşMİş MİlleTler, AvrUPA Bİrlİğİ, AvrUPA 

KONSeYİ ve eKONOMİK İşBİrlİğİ ve KAlKiNMA 

örGÜTÜ GİBİ UlUSlArArASi KUrUlUşlAr AdiNA 

ArAşTirMAlAr YÜrÜTMÜş ve dANişMANliK 

YAPMişTir. İÇdUYGU’NUN SON döNeM ÇAlişMA 

AlANlAri UlUSlArArASi GöÇ, vATANdAşliK ve 

Sİvİl TOPlUM, SiğiNMA HAreKeTlerİ ve AKdeNİZ 

ÇAlişMAlAridir. İÇdUYGU 2012 YiliNdA TÜrKİYe 

BİlİM AKAdeMİSİ ASlİ ÜYelİğİ’Ne SeÇİlMİşTİr.

2005 yılında adım 

attığım ve en güzel 

öğrencilik yıllarımı 

geçirdiğim Koç 

Üniversitesi’nin 

Türkiye’nin en 

çok tercih edilen 

üniversitelerinden 

biri olmasının pek 

çok sebebi var 

elbette. Bence en 

önemlilerinden 

biri, öğrencilerine 

kariyerlerine 

istedikleri yönü 

verebilmesi için sunduğu seçeneklerin 

bolluğu. Örneğin ben, okulumun bana 

kazandırdığı bilgi ve beceriler sayesinde 

yerel yönetimlerle ve sivil toplum 

örgütleriyle çalıştım; kariyerime farklı bir 

yön vermek istediğimde ise uluslararası 

bir kurumda savaş mağduru göçmenlere 

yardım etmeye başladım. Bu noktada 

Koç Üniversitesi’nin öğrencilerini yalnızca 

Türkiye’nin koşullarına göre değil, küresel 

trend ve şartlara göre yetiştirmesi büyük 

önem taşıyor. Uluslararası ilişkilere ilgisi 

lise yıllarında başlamış biri olarak bu 

özellik hayatımı çok kolaylaştırdı. Örneğin, 

eğitimimi uluslararası sosyal aktivitelerle 

birleştirerek kendimi geliştirdim ve 

henüz öğrenciyken Birleşmiş Milletler, 

nATo gibi uluslararası kurumlarda 

kolaylıkla staj yapma fırsatı bulabildim. 

Koç Üniversitesi’nin bir başka güzel farkı 

ise, öğretim görevlilerinin öğrencilere 

verdiği değer. Uluslararası bağlantıları ve 

bilgi birikimleri sayesinde öğrencilerini 

en güncel seçeneklere yönlendirmeleri 

ve verdikleri eğitimle hep bir adım 

ileride olmalarını sağlamaları Koç 

Üniversitesi’ni farklı kılıyor. Uzun lafın 

kısası, Koç Üniversitesi öğrencilerini 

gençlerde olması beklenen en iyi beceri 

ve değerlerle donatıyor. Bu sebeple 

olsa gerek Koç Üniversitesi mezunları 

dünyanın dört bir yanında bulundukları 

topluma değer katarak sevdiği işi 

yapabiliyor.

simge  
andi 
UlUSlARARASı 

İlİşKİlER  

BÖlÜMÜ  

MEzUnU, 2009 

AGeNCY FOr 

TeCHNİCAl 

COOPerATİON  

ANd develOPMeNT 

(ACTed)  

TÜrKİYe  

İleTİşİM  

SOrUMlUSU

prof. dr.  
aHmet  
iÇduYgu  
UlUSlArArASi 

İlİşKİler  

BölÜMÜ  

öğreTİM ÜYeSİ

uluslararası İlİşkİler
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Koç Üniversitesi 

İşletme Bölümü 

öğrencileri ve 

öğretim üyeleri 

20 yıl gibi kısa 

sayılabilecek 

bir sürede 

hem akademik 

hem de iş 

dünyasında dünya çapında 

saygınlık kazanmıştır. Global 

rekabetin arttığı günümüzde 

sorgulamayı, araştırmayı, farklı 

çözümler bulmayı destekleyen, 

disiplinlerarası eğitim ve öğretim 

yaklaşımımız ile öne çıkmaktayız.

PrOF. dr. AYşeGÜl öZSOMer 

KOÇ ÜNİverSİTeSİ’Nde PAZArlAMA 

PrOFeSörÜdÜr.  dOKTOrASiNi 

1993 YiliNdA MİCHİGAN eYAleT 

ÜNİverSİTeSİ’NdeN AlMişTir. 1997 

YiliNdA KOÇ ÜNİverSİTeSİ’Ne KATilMAdAN 

öNCe SeATTle ÜNİverSİTeSİ İşleTMe 

FAKÜlTeSİ’Nde öğreTİM ÜYelİğİ 

YAPMişTir. SON döNeM ArAşTirMAlAri 

MArKA değerİ YArATMA ve YöNeTMe, 

PAZAr OdAKliliK, eKONOMİK KrİZlerde 

PAZArlAMA STrATejİlerİNİN rOlÜ 

KONUlAriNdAdir. jOUrNAl OF 

iNTerNATİONAl MArKeTİNG’de 

YAZi KUrUlU ÜYeSİdİr. BİlİMSel 

MAKAlelerİ AlANiNdA eN öNeMlİ 

BİlİMSel derGİlerde YAYiMlANMişTir. 

2013 YiliNdA AMerİKAN PAZArlAMA 

derNeğİ’NdeN ÇAvUşGİl ve 2011 YiliNdA 

lİTerATÜre YAPTiği KATKilArdAN dOlAYi 

GerAld e. HİllS ödÜllerİNİ AlMişTir. 

“GelİşMeKTe OlAN PAZArlArdAN 

BAşArili NASil MArKA ÇiKAr?” 

KONUSUNdAKİ KİTABi MCGrAW Hİll 

TArAFiNdAN 2012’de YAYiMlANMiş ve 

ABd’de YiliN STrATejİ KİTABi SeÇİlMİşTİr. 

KİTAP 2013 YiliNdA TÜrKÇe’Ye 

ÇevİrİlMİşTİr.

Hayattaki başarılarımızda 

akademik yetkinliklerimizin 

payı çok büyük olsa da, 

sosyal meziyetlerimiz 

de bir o kadar önem 

taşımaktadır. Koç 

Üniversitesi’nde geçirdiğim 

senelerin bana bu iki 

alanda da sonsuz katkısı 

olduğunu rahatlıkla 

söyleyebilirim. Üniversiteyi 

burslu olarak kazandığımda 

üst düzey akademik 

kalitesinin farkındaydım. 

Ancak sosyal faaliyetlerin 

bu derece zengin olduğunu 

bilmiyordum. Başkanı olduğum kulüplerde 

ekip arkadaşlarımla beraber, profesyonel 

organizasyonların yapmakta olduğu işleri 

öğrenci sıfatı ile gerçekleştirdik. Geçmişe 

dönüp baktığımda o yaşta bizlere bu inisiyatifi 

veren Üniversite yönetiminin, özellikle Öğrenci 

Dekanlığı’nın vizyonuna gıpta ediyorum. Koç 

Üniversitesi’nde başlamadan önce binlerce 

kişinin katıldığı Bahar Festivalleri’ni başından 

sonuna kadar organize eden elli kişilik bir 

ekibe başkanlık yapacağımı ve ek olarak 

gerçekleştirdiğim bu minvaldeki birçok 

faaliyetim neticesinde okulun beni “Liderlik 

Ödülü” ile onurlandıracağını söyleseler 

sanırım gülümserdim. 

Başta belirttiğim gibi, Koç Üniversitesi 

sizi sosyal anlamda hayata hazırlarken 

eşsiz bir akademik birikim sunuyor. Lisans 

eğitimi esnasında bunu idrak etmek zor 

oluyor. Ancak mezun olur olmaz Türk 

Eğitim Vakfı Bursu ile gittiğim oxford 

Üniversitesi’ndeki yüksek lisansım esnasında 

Koç Üniversitesi’nde aldığım eğitimin ne kadar 

üst düzeyde olduğunu anladım. Hocalarımın 

birikimleri arasında bir fark yoktu, hatta Koç 

Üniversitesi’ndeki hocalarımın öğrencileri ile 

iletişimi çok daha iyiydi. Yüksek lisans sonrası 

bir süre UnDP Kosova’da çalıştım, 2010 – 

2013 yılları arasında McKinsey&Company 

İstanbul ofisinde yönetim danışmanı olarak 

çalıştım ve su an şirketimin sponsorluğunda 

Singapur’da başlayıp Fransa’da devam 

ettiğim ınSEAD MBA programını Temmuz 

2014’te tamamlayacağım. McKinsey’deki 

çalışmalarımızla Türkiye’de ve yurtdışındaki 

birçok ülkede cok farklı kültürlere sahip, 

çok farklı sektörlerdeki şirketlere ve devlet 

kurumlarına ağırlıklı olarak strateji alanında 

danışmanlık verip, üst yönetimlerinin 

sorunlarına çözüm bulduk. Kalite 

standartlarının cok yüksek olduğu bu kurumda 

geçirdiğim surede Üniversitemin beni 

profesyonel hayata ne kadar iyi hazırladığını 

anladım. Farklı disiplinleri harmanlayan, ilgi 

alanınıza göre dersler seçmenize olanak 

tanıyan, sürekli eleştirel düşünmeye yöneltip 

insiyatif almanıza teşvik eden sisteminin iş 

hayatımda son derece faydasını gördüm. 

Koç Üniversitesi farklı ve özgün 

eğitimiyle size kendinizi sürekli geliştirmeyi, 

yeniliklere ayak uydurmayı öğretiyor. 

Bulunduğunuz topluluklarda fark yaratan 

bireyler olarak iz bırakmanızı sağlıyor ve 

en önemlisi, hayatınızın en güzel senelerini 

Türkiye’nin en güzel kampüsünde geçirmenize 

olanak sağlıyor.

prof. dr.  
aYşegül 
ÖZsomer 
İşleTMe BölÜMÜ 

öğreTİM ÜYeSİ

meHmet 
energin 
KOç ÜnİvERSİTESİ 

2008 İşlETME-

SOSyOlOjİ çİfT 

AnA DAl lİSAnS 

MEzUnU 

OxfORD 

ÜnİvERSİTESİ 

MSc, 2009 

ınSEAD MBA,  

2014 

MCKiNSeY & 

COMPANY -  

YöNeTİM dANişMANi

İşletme

işlETME BÖlÜMÜ PRogRAMI 

yEREl vE KÜRESEl iş 

oRTAMININ SÜREKli 

dEğişEN KoşullARINdA 

BAşARIlI olMAK içiN 

gEREKEN yÖNETiM Bilgi 

vE BEcERilERiNi vEREREK 

SoRuMlu lidERlER 

yETişTiRMEK içiN çAlIşIyoR.

işletme
İşletme Bölümü öğrencileri, hem işletmenin tüm alanlarında hem de hedefleri 

doğrultusunda belirledikleri farklı alanlarda eğitim alarak, en ileri yönetim bilgi ve 

becerileri ile donatılırlar. İşletme Bölümü ekonomi, pazarlama, finans, muhasebe, 

operasyon yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, işletme hukuku, yönetim ve strateji 

alanlarında kuramsal ve uygulamaya yönelik temel derslerle geniş bir seçmeli ders 

yelpazesi sunmaktadır. Bu derslerde sınıf içinde öğretim, benzetim, vaka çalışmaları 

ve şirket bazlı projeler gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. Ders dışında da konuk 

konuşmacıların yaptıkları sunumlar ve şirketlerin düzenlediği etkinlikler öğrencileri iş 

hayatına hazırlamaktadır. Mezunların büyük çoğunluğu finans, denetim ve hızlı tüketim 

ürünleri sektörlerinde ağırlıklı olarak pazarlama, finans, denetim ve satış fonksiyonel 

alanlarında çalışıyor; üçte biri ise lisansüstü programlara devam ediyor.

http://case.ku.edu.tr/tr/bus/home

İşletme
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insani Bilimler 
ve Edebiyat 
fakültesi
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nin 

hedefi, öğrencilerin insanlığın kültürel 

ve toplumsal mirası hakkındaki bilgi 

dağarcığını genişleterek toplumları ve 

bireyleri inceleme becerileri kazanmalarını 

sağlamaktır.   

 

http://cssh.ku.edu.tr/tr

http://www.facebook.com/kocunivcssh

uluslararası 
bir kariyere, 
uluslararası 
bir kadro ile 
hazırlanabilirsin.
ünİversİtemİzİn tam 

zamanlı öğretİm 

üyelerİnİn öğretİm 

üyelerİnİn büyük 

çoğunluğu doktora 

derecelerİnİ abd’nİn ve 

avruPa’nın önde gelen 

ünİversİtelerİnden almış; 

koç ünİversİtesİ’ne 

gelmeden önce amerİka, 

avruPa ve türkİye’nİn 

önemlİ ünİversİtelerİnde 

öğretİm üyelİğİ 

yaPmıştır.



k
o

ç
 ü

n
iv

e
r

s
it

e
s

i  
2

0
1

4
-2

0
1

5

iNSANi BiliMlER vE EdEBiyAT fAKÜlTESi 059iNSANi BiliMlER vE EdEBiyAT fAKÜlTESi
k

o
ç

 ü
n

iv
e

r
s

it
e

s
i  

2
0

1
4

-2
0

1
5

058

ÖğRENcilER, ÖğRETiM 

ÜyElERiNiN ÜzERiNdE 

çAlIşTIğI uluSAl vE 

uluSlARARASI PRoJElERdE 

BiREBiR yER AlARAK 

ARAşTIRMA dENEyiMi 

KAzANIP, gEREK ARAzi vE 

KAzI dENEyiMi KoNuSuNdA 

gEREKSE lABoRATuvAR 

vE ANAlizlER KoNuSuNdA 

EğiTiM AlMA fIRSATINA 

SAhiP oluyoRlAR.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü arkeoloji, 

arkeolojik bilimler, sanat tarihi, kültürel 

miras yönetimi, müzecilik gibi farklı bilim 

dallarını birleştiren bir eğitim sunmaktadır. 

Bölüm öğrencileri, Türkiye’nin 

Prehistorya, Tunç Çağı, Greko-romen, 

Bizans, Selçuklu ve osmanlı mirasını 

ilgilendiren dersler alırken ülkenin coğrafi 

konumunu çevreleyen Akdeniz, Yakın Doğu, 

Avrupa dünyasının sanat ve arkeolojisi 

hakkında da bilgi edinirler. 

Sanat tarihi alanında uzmanlaşmak 

isteyen öğrenciler, Bizans, Selçuklu ya 

da osmanlı Sanat ve Mimarisi alanında 

öğrendiklerini, müze ve kültürel miras 

projelerinde staj yaparak pekiştirebilirler. 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 

öğrencilerinin deneyim kazanmaları fakülte 

üyeleri tarafından yönetilen Alalakh, Barcın 

Höyük, Konya Ereğli Yüzey Araştırması, 

Küçükyalı ve/veya Seddülbahir arkeolojik 

kazılarına katılımlarıyla sağlanmaktadır.

Öğrenciler Eski Yunanca, Latince 

ve osmanlıca gibi dil derslerinden birini 

almaya teşvik edilmekte, dersler arkeolojik 

kazı alanları ile müzelere yapılan geziler 

ve alanlarında uzman kişilerin verdiği 

konferanslarla zenginleştirilmektedir.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/arha/home

arkeolojİ ve sanat tarİHİ

Bilgi hIzlA yENilENiR 

vE gÜNcEllENiRKEN 

ÖğRENcilERiMiziN 

EdiNMESi gEREKEN 

BEcERilER, Bilgi 

KAyNAKlARINA ERişiM 

ilE BilgiNiN KullANIMI 

vE dEğERlENdiRilMESi 

olMAKTAdIR.

Üniversite eğitimi bir yandan dünyanın değişen koşullarına uyum 

sağlarken bir yandan da insanlığın kültürel ve etik mirasına 

sahip çıkmak zorundadır. Bilgi hızla yenilenir ve güncellenirken 

öğrencilerimizin edinmesi gereken beceriler bilgi kaynaklarına 

erişim ile bilginin kullanımı ve değerlendirilmesi olmaktadır. 

Eğitim anlayışımız, öğrencilerimizle birlikte bir iletişim, öğrenme 

ve araştırma ortamı oluşturup bu ortamda hangi konularda 

düşüneceğimize ve bunları nasıl düşüneceğimize dair birlikte 

fikirler geliştirmek üzerine kuruludur. Hızlı değişime karşın 

değişmeyen insani değerlerimiz de vardır, ancak bunların da 

tartışılarak ve anlaşılarak içselleştirilmesi gerekir.

Gayemiz, sorgulayan, araştıran, üreten, farklılıklara açık ve insanca 

değerleri savunan bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaya devam etmektir.

prof. dr. 
sami  
gülgÖZ 
İNSANİ BİlİMler  

ve edeBİYAT 

FAKÜlTeSİ  

deKANi



k
o

ç
 ü

n
iv

e
r

s
it

e
s

i  
2

0
1

4
-2

0
1

5

iNSANi BiliMlER vE EdEBiyAT fAKÜlTESi iNSANi BiliMlER vE EdEBiyAT fAKÜlTESi
k

o
ç

 ü
n

iv
e

r
s

it
e

s
i  

2
0

1
4

-2
0

1
5

060 061

Şu anda da öğrencisi 

olduğum Koç 

Üniversitesi’nin 

Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi ile Tarih 

bölümlerinden lisans 

derecelerimi aldıktan 

sonra Yüksek Lisans 

öğretimim için de en iyi 

seçeneklerden birinin 

yine Koç Üniversitesi 

olduğunu belirledim. 

Dört senelik lisans 

öğretimim sırasında 

Koç Üniversitesi’nin 

uluslararası alanda tanınan bir kurum 

olması, öğrencilerine dilediğince araştırma 

yapma olanağı vermesi ve araştırma alanım 

olan Bizans tarihi ve Bizans sanat tarihi 

alanında çok kaliteli öğretim üyelerine 

sahip olması seçimimde önemli rol oynadı. 

Aynı zamanda Arkeoloji ve Sanat 

Tarihi Bölümü’ndeki öğretim üyelerinin 

çeşitli ve güncel projelerinde yer alarak 

geçmişe olan ilgim ve merakım dönem 

gözetmeksizin her alanda gelişti. Yeni 

kurulmasına karşın her geçen gün daha 

da tanınır bir hale gelen Koç Üniversitesi 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nün bir 

parçası olduğum için kendimi çok şanslı 

sayıyorum. 

Koç Üniversitesi, 

çocukluğumdan beri 

en büyük merakıma; 

insanlık tarihine, hiç 

anlatılmamış bambaşka 

bir dünyaya açılan 

kapım oldu. Bundan 

üç yıl önce okuduğum 

bir antropoloji kitabı, 

başka bir üniversitede 

ikinci sınıfını okumakta 

olduğum Matematik 

Öğretmenliği Bölümü’nü 

bırakıp, Koç Üniversitesi’ne gelmem için 

adım atmamı sağladı. Sosyal bilimlere 

her zaman ilgi duydum. İnsanın binlerce 

yılda kat ettiği mesafeye, en erken 

insan topluluklarından bugünün doğayı 

değiştirecek kadar gelişmiş medeniyetlere 

hangi süreçlerden geçerek geldiği sorusu 

benim arkeoloji alanına yönelmemde çok 

önemli birer etken oldu. Daha önemlisi, 

meraklarımı akademik bir temelde 

bu denli başarılı, anlayışlı hocalarının 

rehberliğinde takip edebilme şansına Koç 

Üniversitesi’nde sahip oldum. 

Koç Üniversitesi, Türkiye’de 

dünya standartlarında okuyabilmemi, 

meraklarımın peşinden koşmamı ve gelecek 

planlarımı hiç tereddüt etmeden takip 

etmemi sağladı. Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

okurken Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 

yan dal yapabilme ve dünyaya birden fazla 

disiplinden bakabilme şansını edindim. 

Bugün okulda farklı disiplinlerinden 

aldığımız derslerin yanında, kendi 

projelerimizi ilerleteceğimiz AnAMED, 

KUYTAM gibi araştırma merkezlerinde 

çalışabilme fırsatı, çalışma bursu imkânları 

bir öğrenciye lisans düzeyinde edinmeyi 

hayal edemeyeceği bir deneyim sunuluyor. 

Ve ben hayallerimin peşinde koşarak, bu 

yola  Koç Üniversitesi ile çıktığım için 

kendimi çok şanslı hissediyorum. 

alican  
kutlaY 
ARKEOlOjİ vE 

SAnAT TARİhİ 

BÖlÜMÜ MEzUnU, 

2012  

TARİh BÖlÜMÜ 

MEzUnU,  

2012 

KOÇ ÜNİverSİTeSİ 

ArKeOlOjİ ve SANAT 

TArİHİ YÜKSeK 

lİSANS 2. SiNiF 

öğreNCİSİ

elifgül  
doğan 
ArKeOlOjİ  

ve SANAT TArİHİ 

BölÜMÜ  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ 

UlUSlArArASi 

İlİşKİler BölÜMÜ 

YAN dAl  

öğreNCİSİ

arkeolojİ ve sanat tarİHİ

Brown 

Üniversitesi’nde tarih 

önlisans eğitimimin 

ardından, Boğaziçi 

Üniversitesi’nde 

lisans, Pennsylvania 

Üniversitesi’nde  

doktora eğitimimi 

tamamladıktan 

sonra, açıldığı 

Eylül 1993 yılından bugüne Koç 

Üniversitesi’nde görev yapmaktayım. 

Araştırma ve yayınlarım ağırlıklı 

olarak Osmanlı hanedan kadınlarının 

baniliği ve özellikle ı.Dünya Savaş’ı 

sonrası Gelibolu Yarımadası merkezli 

olmak üzere, Türkiye’de kültürel miras  

konuları üzerinedir.

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve 

Sanat Tarihi Bölümü’nün kurulması 

aşamasında bunun bir parçası olmak 

ve böylesine dinamik bir akademisyen 

ve öğrenci grubuyla bu deneyimi 

paylaşmak özellikle çok heyecan verici 

bir deneyim oldu. Bölümümüzde 

uzmanlık alanları neolitik, Kalkolitik, 

Tunç ve Demir Çağları arkeolojisi, 

Helenistik, Antik Çağ, roma ve 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi 

tarih, sanat ve arkeolojileri ve 

kültürel miras yönetimi, müzecilik 

ve güncel sanat konularını içeren, 

uluslarası eğitimli 14 öğretim üyesi 

bulunmaktadır. 

lisans ve doktora 

programlarımızdaki öğrencilerimizi 

lisan, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, 

arkeometri ve kültürel miras 

konularındaki değişik meraklarını 

geliştirmeye, Anadolu’nun değişik 

dönem ve yörelerindeki gelişmeleri 

izlemeye ve öğretim üyeleriyle beraber 

yüzey araştırmalarında, kazılarda, 

laboratuvarlarda, değişik projelerde 

ve müze çalışmalarında araştırmaya 

yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin 

geleceğe yönelik ufuklarını ancak 

geçmişin kültürel ve sanatsal 

derinliklerini yeterince anlayarak 

geliştirebileceklerini düşünüyorum.  

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve 

doktora öğrencilerimizin akademik 

geleceklerini şekillendirmek için 

önlerinde birçok değişik fırsat 

bulunmaktadır. Bunlar arasında 

değişik bölümlerle çift ana dal yapma 

olanağı, uzmanlık çalışmalarının 

yanısıra MAvA (Medya ve Görsel 

Sanatlar) veya  Tarih gibi diğer 

bölümlerde uzmanlık, yurtdışı misafir 

öğrenci programları, değişik arkeolojik 

kazılarda ve müze sergilerinde 

çalışarak deneyim kazanmak 

veya  Üniversitemiz bünyesindeki 

mükemmel arkeoloji laboratuvarında 

araştırma yapmak sayılabilir. 

ArHA önlisans ve lisans 

programlarından mezun olan 

öğrencilerimizin Türkiye’de ve 

dünyanın  birçok ülkesindeki 

üniversitelerde saygın akademisyenler 

olarak yer bulmalarını  ve kültür 

sektöründe liderlik yaptıklarını 

gözlemlememin, bir Koç Üniversitesi 

öğretim üyesi olarak benim için en 

önemli gurur ve mutluluk kaynağı 

olduğunu vurgulamak isterim.

doÇ. dr. 
lucienne  
tHYs-şenocak 
ArKeOlOjİ  

ve SANAT TArİHİ 

BölÜMÜ 

öğreTİM ÜYeSİ

arkeolojİ ve sanat tarİHİ
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Şubat 2012’de Koç 

Üniversitesi’nden mezun 

oldum. Londra’daki 

Arcola Tiyatrosu’nda 

prodüksiyon 

ve dramaturji 

departmanlarında 

çalışmaya başladım 

ve İngiltere Milli 

Tiyatrosu’nda 

asistanlıktan sonra 

roma’daki bir dans 

projesinin artistik 

direktörlüğünü yaptım. 

Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan, 

Hollanda, Kolombiya, Ekvator, Polonya 

ve Sırbistan’da genelde tiyatro, dans 

ve performans odaklı birçok sanatçı ve 

kurumla iş birliği içine girdim; görsel 

sanatların ve performans sanatlarının 

hemen her alanında çalıştım. Koç 

Üniversitesi’nde tam burslu geçirdiğim üç 

buçuk yıllık öğrencilik dönemimde sanat, 

edebiyat, felsefe ve toplumsal cinsiyet 

araştırmaları üzerine aldığım interdisipliner 

eğitimin yazın ve interdisipliner sanat 

alanlarında ufkumu nasıl genişlettiğini 

şimdi daha rahat görebiliyorum. Yazdığım 

oyunlar Türkiye ve Avrupa’daki birçok 

tiyatronun repertuvarlarına alındı, genç 

oyun yazarlarına yönelik festivallerde 

okunmaya, oynanmaya başladı ve 

yayımlandı. Avrupa ve Güney Amerika’da 

sanatçı konaklama programlarına 

katıldım. 2014 yılı ocak ayında Warwick 

Üniversitesi Tiyatro, Performans ve Kültürel 

Çalışmalar, Amsterdam Üniversitesi 

Tiyatro Çalışmaları ve Belgrad Sanat 

Üniversitesi Uygulamalı Sanatlar Master 

Programları’ndan onur derecesiyle mezun 

oldum. Humanity in Action programının 

bursuyla ödüllendirildim. Eylül 2013’ten 

beri İstanbul Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı oyunculuk Bölümü’nde ve 

Koç Üniversitesi’nde oyunculuk dersleri 

veriyorum ve performans kuramı ve tiyatro 

alanındaki doktora çalışmama Mimar Sinan 

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 

Yale Üniversitesi’nde devam ediyorum.

Üniversite 

tercihlerimi yaparken, 

gelecekte kendimi 

geliştirebileceğim bir 

alan seçmek istedim; 

bunun için de en 

uygun alanın felsefe 

olduğuna karar verdim. 

Çünkü felsefe kişinin 

bakış açısını geliştiren, kişiye eleştirel bir 

bakış kazandıran ve en önemlisi kişinin 

her konu hakkındaki önyargılarını yıkıp, 

özgür düşünmesini sağlayan bir alandır. 

Koç Üniversitesi’nde felsefe okumak, 

bölümdeki akademisyenlerin öğrencileri 

her alanda desteklemeleri ve öğrencilere 

olan ilgileri ile felsefenin özgür bir ortamda 

öğrenciler tarafından algılanmasını 

sağlıyor. Bu nedenle Koç Üniversitesi 

felsefe okumak için akademisyenleriyle 

birlikte en uygun ortamı sağlayan bir 

üniversitedir. Peki, neden Koç Üniversitesi? 

Koç Üniversitesi’nin yurt ve burs 

olanakları, Türkiye’deki köklü ismi, nitelikli 

akademisyenleri ve öğrencilerin istekleri 

doğrultusunda geliştirilen fiziki imkânları, 

benim Koç Üniversitesi’ni seçmemi sağladı.

ecem  
caka 
FelSeFe  

BölÜMÜ  

2. SiNiF  

öğreNCİSİ

HaYati  
Çitaklar  
fElSEfE  

BÖlÜMÜ  

MEzUnU, 2012 

İNGİlİZ dİlİ ve 

KArşilAşTirMAli 

edeBİYAT  

YAN dAl ve 

TOPlUMSAl  

CİNSİYeT 

ÇAlişMAlAri 

PrOGrAMi

FelseFe

fElSEfE BÖlÜMÜ’NdE 

gERçEKliğiN ÖğElERi 

vE BiliNEBiliRliği, 

iNSANcA BiR yAşAMIN 

TANIMI vE dEğERlERi, 

KişiSEl vEyA KuRuMSAl 

EylEMlERiN doğRuluğu 

vEyA yANlIşlIğI giBi 

çEşiTli SoRulARIN 

ÖNEMiNi TARTIşMAK 

AMAçlANMAKTAdIR.

felsefe 
Felsefe gündelik hayatta karşımıza çıkan 

somut sorunları, onların temelinde yatan 

anlamlarla bir araya getirir; bu yüzden de 

hukuk, kamu yönetimi, teknoloji ve çeşitli 

bilim dalları olmak üzere diğer disiplinlerle 

sürekli diyalog halindedir. Koç Üniversitesi 

Felsefe Bölümü, felsefenin üzerine düşen 

görevin üç ana eksenini de kapsar: pratik 

hayat, temel sorular ve disiplinlerarası 

çalışma. Bölümün gücü, uygulamalı etik, 

toplumsal ve politik felsefe, felsefe tarihi ve 

teorik felsefe alanlarına verdiği özel ağırlık 

sayesinde, öğrenciye geniş bir bakış açısı 

kazandırırken yüksek seviyeli bir eğitim 

vermesinde yatar. Küçük bir bölüm olmanın 

avantajı ise öğrenciye sıcak ve dost canlısı 

bir atmosfer sunmasıdır. 

Bölümün mezunları, çok güçlü 

analitik ve eleştirel donanımın yanında, 

sağlam bir düşünce tarihi birikimine 

de sahiptir. Ayrıca mezunlar hem kendi 

hayatları hem de diğer bilgi ve etkinlik 

alanları üzerine düşünme ve soru sorma 

yetisini de edinmişlerdir. Bu kazanımların, 

mezunlarımıza profesyonel hayatlarında 

avantaj sağladığını her sene görüyoruz. 

Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü, 

felsefi araştırma konusunda da Türkiye’nin 

önde gelen kurumlarından biridir. 

Uluslararası düzeyde yayın yapmayı 

hedefleyen üretken bir gündeme ve 

öğrencilerin ilgisini canlı tutan, uluslararası 

olmaya yönelen akademik etkinliklerle dolu 

oldukça yoğun bir programa sahiptir.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/phil/home

2011 yılında Warwick 

Üniversitesi’nde 

nietzsche ve 

Merleau-Ponty 

üzerine doktoramı 

tamamladıktan 

sonra, bir süre new 

York’ta ders verdim. 

2012 yılının sonbahar 

döneminde Koç Üniversitesi Felsefe 

Bölümü kadrosuna katıldım. Felsefe 

Bölümü’nün, hem hocaların kendi 

aralarındaki ilişki hem de öğrenciler 

arasındaki ilişkiler sayesinde 

sıcak bir atmosferi var. Az sayıda 

öğrenciden oluşan sınıflar ders 

vermeyi bir keyif haline getiriyor; 

aynı zamanda öğrencileri birebir 

tanımaya olanak sağlıyor. Bu sayede 

öğrencilerin ilgilerine göre dersleri 

şekillendirebilme imkânı doğuyor. 

Öğrenciler, felsefeye derin bir saygı 

duyuyor, meraklı ve tutkulular. 

Felsefe Bölümü, ulusal ve uluslararası 

çevrelerde her geçen gün daha çok söz 

sahibi olacak bir potansiyele sahip.

frank 
cHouraQui 
FelSeFe  

BölÜMÜ  

öğreTİM  

GörevlİSİ

FelseFe
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Boğaziçi Üniversitesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü’nü 

bitirdikten sonra 

yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarımı 

aynı bölümde 

tamamladım. Halen Üniversitemizin 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bölümü’nde öğretim 

üyesiyim. İlgi alanlarım modern 

İngiliz ve Türk edebiyatı, özellikle 

şiir, çeviri ve yaratıcı yazma. şiir 

kitapları yayımladım. Boşanma 

Dosyası adlı kitabımla 1998 Yunus 

nadi şiir Ödülü’nü aldım. Ayrıca, 

İngiliz edebiyatından Canterbury 

Hikâyeleri ve Beowulf’un da aralarında 

olduğu bazı temel eserleri dilimize 

kazandırdım. 

Bölümümüzün edebiyat 

okumak isteyen öğrenciler için birçok 

açıdan ideal olduğunu düşünüyorum. 

Öncelikle, küreselleşmenin ve 

disiplinlerarası çalışmaların yoğun 

olduğu günümüzde sadece bir 

kültürün edebiyatı yerine çeşitli 

edebiyatları karşılaştırmalı olarak 

çalışmak kültürlerarası etkileşimi 

görmek açısından daha yararlı 

olacaktır. Geniş bir perspektif 

üzerine kurulu programımız İngiliz 

ve Amerikan edebiyatlarının yanı sıra 

Eski ve Yeni Dönem Türk Edebiyatı’na 

da ağırlık vermekte, böylece hem 

başkalarına hem kendimize dönük 

ikili bir bakış açısı sağlamaktadır. 

Derslerimizde konular kapalı bir 

dünyada değil, hayatla edebiyatın 

kesiştiği dinamik bölgede ele 

alınmakta, yaşantılarımızı biçimleyen 

karar anlarına ışık tutacak şekilde 

incelenmektedir. Ayrıca, öğretim 

kadromuz öğrencilerin gerek teorik, 

gerek uygulamalı çalışmalarını, 

yaratıcı yazma etkinliklerini 

destekleyecek zenginliktedir.     

Koç Üniversitesi İngiliz 

Dili Karşılaştırmalı 

Edebiyat Bölümü’nün 

ilk mezunlarındanım. 

Hayatımın çok güzel 

dört yılını geçirdiğim 

Koç Üniversitesi’nin 

disiplinlerarası eğitimi 

ve diğer akademik 

olanakları sayesinde 

İngiliz Dili kadar her 

zaman ilgi duymuş 

olduğum Psikoloji 

Bölümü’nden de çift 

anadal yaparak mezun 

oldum. Bu bana hem sosyal yaşamımda 

hem bölümüm İngiliz Dili’nde çok farklı bir 

bakış açısı kazandırdı. 

Lisans eğitimimden sonra 

Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Yüksek Lisans Programı’nda 

yüksek lisans çalışmalarımı tamamladım. 

Şu anda İstanbul Aydın 

Üniversitesi İngilizce-Türkçe Mütercim 

Tercümanlık Bölümü’nde Öğretim 

Görevlisi olarak görev yapıyorum. 

Koç Üniversitesi’nde aldığım 

disiplinlerarası eğitimin bence bir insan için 

hayatta en önemli sorulardan biri olan “ne 

istiyorum?”u cevaplayabilmemde ve geniş 

bir vizyon kazanmış olarak mezun olmamda 

büyük katkısı oldu.

İlkokuldan beri, 

üniversitede İngiliz Dili 

ve Edebiyatı ile ilgili 

bir bölüm okuyacağım 

belliydi. Liseden mezun 

olduktan sonra kendime 

en uygun Üniversite olarak 

Koç Üniversites’ini görme 

sebeplerimin en başında, 

Koç Üniversitesi’nde 

çalışan nitelikli eğitim 

görevlilerimiz ve kampüs hayatının sağladığı 

sosyal olanaklar geliyor. Çift anadal ve yan 

dal olanakları ile kendini geliştirmek, onur 

Programı’na başvurarak da seçtiğin bir konu 

hakkında uzmanlaşma şansı elde edebilir 

olmak, akademik açıdan gelişmeye faydalı 

imkanlar. Bunun yanı sıra, mezun olduktan 

sonra sadece İngiliz edebiyatı değil, dünya 

edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmanın, okunan 

metinler hakkında çeşitli bakış açılarından 

eleştirel yazılar yazma yetisine sahip olmaya 

yardımcı olması da Koç Üniversitesi’nde İngiliz 

Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nü 

seçmem için çok büyük bir etken oldu. 

2011 yılında eğitimime başladığımdan 

beri, okulun her köşesinde edindiğim 

arkadaşlıklar, üç senedir aktif üyesi olduğum 

Dans Kulübü ve katılım gösterdiğim çeşitli 

sosyal aktiviteler sayesinde her an, Koç 

Üniversitesi’nde okuduğum için kendimi şanslı 

hissediyorum. Bir sonraki dönem Erasmus 

Programı ile Amsterdam’da okuyacak olmam 

da beni çok heyecanlandırıyor ve üniversite 

hayatımda farklı bir deneyim yaşama şansını 

elde etmiş olmak beni çok mutlu ediyor.

Yrd. doÇ. dr.  
naZmi  
ağil

elÇin 
ÖZkarakaş 
İnGİlİz Dİlİ vE 

KARşılAşTıRMAlı 

EDEBİyAT & 

PSİKOlOjİ çİfT 

AnADAl  MEzUnU, 

2012 

İSTANBUl AYdiN 

ÜNİverSİTeSİ 

MÜTerCİM 

TerCÜMANliK 

BölÜMÜ öğreTİM 

GörevlİSİ

irmak 
YildiZ 
İNGİlİZ dİlİ ve 

KArşilAşTirMAli 

edeBİYAT 

BölÜMÜ 

3. SiNiF  

öğreNCİSİ

İngİlİz dİlİ ve karşılaştırmalı edebİyat

ÖğRENcilERE EdEBi 

METiNlERi iNcElEME vE 

KARşIlAşTIRMA BEcERilERi, 

ElEşTiREl yAzIlAR 

yAzABilME BEcERilERi 

KAzANdIRIlMAKTAdIR.

ingiliz dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün amacı, karşılaştırmalı bir yaklaşım ile 

güncel kuramsal ve eleştirel tartışmalar ışığında İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ile Türk 

Edebiyatı’nı incelemektir.

Bu iki dilde edebiyat tarihini ve temel eserleri incelemenin yanı sıra Fransız, 

Alman, İtalyan, rus ve diğer dünya edebiyatlarının da önemli eserleri bu programdaki 

derslerde okutulmaktadır. Ana hatlarıyla edebiyat kuramına, farklı dillerdeki edebiyat 

geleneklerine ilişkin bilgi donanımını sunan programda öğrencilere edebi metinleri 

inceleme ve karşılaştırma becerileri ve metinlere ilişkin eleştirel yazılar yazabilme 

becerileri sağlanmaktadır. Bu bölümde edebiyat, görsel sanatlarla ve medya 

çalışmalarıyla bağlantılı olarak incelenmekte, edebiyat-sinema ve edebiyat-tiyatro ilişkileri 

de ele alınmaktadır.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/encl/home

İngİlİz dİlİ ve karşılaştırmalı edebİyat
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Medyadaki en 

büyük sorunlardan 

biri muhabirlerin, 

köşe yazarlarının 

ve hatta çoğu yayın 

yönetmeninin sosyal 

bilimlere (ekonomi, 

sosyoloji, siyasal 

bilimler vb) aşina 

olmamalarıdır. 

Türkiye’de gazetecilik ve televizyon 

bölümlerinden beklenti  öğrencilerine 

mesleğin sadece “teknik yönlerini” 

öğretmeleri olagelmiştir. Öğrenciler 

bu okullarda haberleri “nakil 

etmeyi” öğrenirler ama mesleğe 

başladıklarında ele aldıkları konuları 

anlama ve yorumlama becerilerinden 

uzak kalırlar. Koç Üniversitesi’nde 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nün 

sosyoloji, psikoloji, tarih, felsefe 

gibi sosyal ve insani bilimler 

bölümlerinin konumlandığı İnsani 

Bilimler ve Edebiyat  Fakültesi’nin 

içine yerleştirilmiş olması bu eksiği 

gidermek için önemli bir adım. 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü 

öğrencileri sadece «teknik eğitim/

şekil eğitimi» almıyorlar, haberleri/

olayları/gelişmeleri anlama/

yorumlama eğitimi de alıyorlar. Sosyal 

bilimlerden beslenen derslerle sadece 

teknik becerilere sahip olmanın 

ötesinde, içerik üretebilme derinliği 

kazanabiliyorlar. Örneğin, her yıl iki 

dönem üst üste verdiğim «Medya ve 

Politika» dersinde hep beraber siyasal 

bilimler ve sosyoloji ışığında medyanın 

«siyasi haber yapma» görevlerini 

irdelemeye ve anlamaya çalışıyoruz.

2012 LYS sınavında 

sözel puanında 

Türkiye 50.’si oldum. 

Koç Üniversitesi’ni 

seçmemdeki en büyük 

etkenler, üniversitenin 

sağladığı burs, 

araştırma, çift anadal ve 

uzmanlaşma sertifikaları 

imkânları, öğretim 

üyesi kadrosunun 

dünya çapında tanınmış 

akademisyenlerden 

oluşması ve üniversitenin sahip olduğu 

uluslararası kimlik oldu. 

Üniversite tercih döneminde, 

medya ve görsel sanatlar alanında 

uluslararası bir bakış açısı kazanabilmek 

ve bu bakış açısıyla yine uluslararası 

alanda başarılı projeler üretebilmek için 

gereken eğitim ve vizyonu Türkiye’de en 

iyi verebilecek okulun Koç Üniversitesi 

olduğuna karar verdim. Ayrıca Medya ve 

Görsel Sanatlar Bölümü’nde tek bir dalda 

eğitim vermek yerine tasarım, medya 

yönetimi, reklamcılık, pazarlama, sinema 

gibi birçok farklı alanda disiplinlerarası 

bir eğitim modeli uygulanmasının ilerideki 

iş hayatımda bana çok büyük avantaj 

sağlayacağını düşünüyorum. 

Üniversitedeki ilk yılımda, 

bölümümle ilgili derslerin yanında, 

öğretim üyeleri ile birebir akademik 

araştırmalarda çalışma olanağı buldum. 

Gerek üniversitedeki öğretim üyeleri ile 

gerek dışarıdan gelen eğitimcilerle birlikte 

seminerlere ve çalıştaylara katılarak 

alanımda farklı bakış açıları kazanma 

ve pratik yapma imkânı yakaladım. Bu 

açılardan, Koç Üniversitesi’nde aldığım 

eğitimin beni hem akademik hem sosyal 

anlamda çok geliştirdiğine inanıyorum.

dr. cüneYt 
ülsever 
MedYA  

ve GörSel 

SANATlAr BölÜMÜ 

öğreTİM  

GörevlİSİ

ilaYda  
Bilge Önder  
MedYA  

ve GörSel 

SANATlAr BölÜMÜ  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ 

UlUSlArArASi 

İlİşKİler BölÜMÜ 

ÇİFT ANAdAl 

öğreNCİSİ

medya ve görsel sanatlar

MEdyA vE gÖRSEl 

SANATlAR BÖlÜMÜ’NÜ 

fARKlI KIlAN EN ÖNEMli 

ÖzElliK MEdyA, ilETişiM, 

gÖRSEl SANATlAR vE 

KÜlTÜR AlANlARINdA çoK 

fARKlI gÖRÜş AçIlARININ 

BiR ARAdA hARMANlANdIğI 

EğiTiM vE ARAşTIRMA 

PRogRAMI olMASIdIR.

Medya ve görsel Sanatlar 
Bölümün amacı esnek eğitim programı ile değişen iletişim ortamının ihtiyaç duyduğu 

yaratıcı, yöneticilik becerisine sahip, değişen teknolojilere hakim ve değişimi 

yönlendirebilecek medya profesyonellerini yetiştirmektedir. 

Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü öğrencileri, üç alanda dengeli bir uzmanlık 

edinme imkânına sahiptirler:

 ► Görsel ve işitsel içerik üretimi (FİLM, AnİMASYon, FoToğrAFÇıLıK, GÖrSEL TASArıM VE 

DİJİTAL TASArıMı)

 ► Kurumsal iletişim, medya ve kültür sektörü yönetimi
 ► Medya ve toplum hakkında kuramsal çalışmalar ve araştırma. 

Bölümün zorunlu dersleri tüm öğrencilerin kuram, üretim ve yönetim alanlarında 

güçlü bir altyapı oluşturmasını sağlayacaktır. Öğrenciler, seçmeli dersler aracılığı ile bu 

alanlardan birine odaklanma fırsatına sahip olup, Medya ve Görsel Sanatlar diplomasına 

ek olarak, alan sertifikaları almaya hak kazanabilmektedir. Üniversite bünyesindeki diğer 

tüm öğrenciler Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nün seçmeli derslerini alarak sertifika 

alabilirler.

http://mava.ku.edu.tr/tr

http://www.facebook.com/KUdesignlab

http://www.youtube.com/user/mvaku

http://www.facebook.com/KUdesignlab

medya ve görsel sanatlar
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Koç Üniversitesi 

Psikoloji Bölümü bir 

bütün olarak çok çeşitli 

şekilde gelişmemizi 

sağlayabilecek 

imkânlar sunuyor. 

Bölümde psikolojinin 

çeşitli alanları ve 

sunulan dersler alanı 

tanımamızı sağlıyor 

ve eğitim kadrosunun 

aktif araştırma projeleri 

dahilinde deneyim 

kazanacağımız birçok asistanlık imkânı 

bulunuyor. Benim de ilk sene dil gelişimi 

çalışmalarında asistan olma şansım oldu. 

Bu ilk araştırma deneyimimde sosyal 

bilimlerin disipliner yapısını yakından 

tanıdım. Daha sonraki projelerde sosyal 

psikoloji alanına odaklandım. Departmanda 

ve öğrenci kulübüyle organize edilen 

seminer ve konferanslar, psikoloji 

dünyasinin çok çeşitli araştırmalarına 

ve isimlerine ulaşmamızda büyük rol 

oynamakta. Ben de derslerle ve projelerle 

gelişen ilgi alanım çerçevesinde bu 

etkinliklere sıklıkla katıldım. Diğer 

departmanlarla araştırma ve eğitimde 

önemli işbirliği yapılmaktadır. Türk 

Psikologlar Derneği gibi önemli ulusal 

ve uluslararası mesleki örgütlerle bağları 

bulunuyor. Benim de diğer bölümlerle 

interdisipliner akademik projelerde, yine 

Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 

mesleki toplantılarda yer aldım. Psikoloji 

Bölümü tüm bu imkânların yanında 

sosyal bağların güçlü olduğu bir ortam 

sunmakta. Danışman hocalarımızla birebir 

görüşmelerimiz ve kariyer planlamalarımız 

çok destek oldu. Son senemde doktora 

programlarına başvurdum; bu süreçte 

hocalarımın sunduğu destekle ve 

süpervizyonla çok güzel bir programa kabul 

edildim. Şu an 2012`den beri University 

of Michigan - Ann Arbor`da politik iletişim 

üzerine doktoramı yapıyorum. Demokratik 

sistemin bireysel boyuttaki işlerliği, 21. 

yüzyıl insanının medya ile olan ilişkisi, 

bunun bilişsel ve davranışsal boyutları 

üzerine yoğunlaşıyorum. Şu an çok 

memnun oldugum profesyonel yaşamımda 

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu 

kimliğimi sürekli yanımda hissediyorum.

Koç Üniversitesi, 

hiçbir fiziksel ve sosyal 

engelle karşılaşmadan 

eğitim alınabilecek tek 

yerdir. Üniversitenin 

ilk ortopedik engelli 

öğrencisi olarak her 

öğrenciye gösterilen ilgi 

ve ayrıcalıksız sunulan 

olanaklar benim tercihimi Koç Üniversitesi 

olarak yapmamın temelini oluşturdu. Koç 

Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde alanında 

uzman öğretim görevlilerinden eğitim 

almak ve çeşitli araştırma projelerinde 

çalışma fırsatı bulmak kendimi psikolojinin 

farklı alanlarında geliştirmemi sağladı. 

Üniversitemizdeki değerli öğretim 

üyelerinin danışmanlığında ve onların 

desteğiyle mezun olmadan kendi 

araştırmamı geliştirme ve yürütme imkânı 

buldum. 

Engelsiz ve evrensel eğitimi 

kendine amaç edinmiş olan Koç 

Üniversitesi’nde psikoloji okuyor olmaktan 

gurur duyuyor ve kısa zaman sonra 

mezun olacak olmanın hazin mutluluğunu 

yaşıyorum.

oZan  
kuru 
PSİKOlOjİ 

BÖlÜMÜ MEzUnU, 

2012 

UNiverSiTY  

OF MiCHiGAN -  

ANN ArBOr  

POlİTİK İleTİşİM 

dOKTOrA  

öğreNCİSİ

ekin  
seÇinti 
PSİKOlOjİ  

BölÜMÜ  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ

Psİkolojİ

PSiKoloJi BÖlÜMÜ’NÜN 

AMAcI, uluSlARARASI 

STANdARTlARIN ÜzERiNdE 

EğiTiM vERMENiN yANINdA 

TEoRiK vE uygulAMAlI 

ARAşTIRMAlAR ilE 

EvRENSEl Bilgi BiRiKiMiNE 

KATKIdA BuluNMAKTIR.

Psikoloji 
 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 birebir 

ilişkilerinden türetici davranışlarına kadar 

neleri nasıl etkilediği psikolojinin çalışma 

alanlarından bazılarıdır.

Psikoloji Bölümü’nün amacı, 

uluslararası standartların üzerinde eğitim 

vermenin yanında teorik ve uygulamalı 

araştırmalar ile evrensel bilgi birikimine 

katkıda bulunmaktır. Bölümde bilişsel, 

gelişimsel, sosyal, örgütsel ve kültürlerarası 

psikoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış 

öğretim üyeleri görev yapmaktadır.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/psyc/home

neredeyse en 

başından itibaren 

(1995) Koç 

Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü’nde hocayım. 

Bir dönem de dekanlık 

yaptım. Daha önceleri 

ODTÜ ve Boğaziçi 

Üniversitesi’nde ders 

verdim. Yurtdışında da Kaliforniya 

Üniversitesi (Berkeley), Harvard, 

columbia ve Duke Üniversitelerinde 

misafir öğretim üyesi olarak bulundum; 

Hollanda Kraliyet İleri Araştırmalar 

Enstitüsü’nde bir buçuk yıl araştırma 

yaptım. Koç Üniversitesi Psikoloji 

Bölümü giderek çok gelişti; bugün 

Türkiye’nin en önde gelen birkaç 

psikoloji bölümü arasındadır. Bu 

başarı bizi çok mutlu ediyor. Benim 

bilimsel çalışmalarım, sosyal - kültürel 

psikoloji ve gelişim psikolojisinin 

bazı alanlarındadır ve hem teorik, 

hem uygulamalı araştırmaları 

kapsar. Genel olarak aile ve aile 

değişimi; benlik ve benlik gelişimi; 

erken çocukluk ve erken ergenlikte 

gelişimi inceliyorum. Bunlara yönelik 

uygulamalı programlar da oluşturarak 

pozitif insan gelişimine katkıda 

bulunan projeler gerçekleştiriyorum. 

Bu projelerin bazıları Anne Çocuk 

Eğitim vakfı (AÇEv) gibi kurumların 

kurulmasına ve gerek yurtiçinde, gerek 

yurtdışında yaygın eğitim programlarının 

uygulanmasına yol açtı. Halen de 

TÜBİTAK destekli bir projemizde 

bölümden iki öğretim üyemizle birlikte 

devlet ortaokullarındaki ön-ergenlerin 

sosyo-duygusal gelişimlerini inceleyerek 

ortaya çıkardığımız bir programla 

onlara katkıda bulunuyoruz. Bu projede 

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

öğrencilerimizden bir ekiple çalışıyoruz.

prof. dr. 
Çiğdem 
kağitÇiBaşi 
PSİKOlOjİ  

BölÜMÜ  

öğreTİM ÜYeSİ

Psİkolojİ
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7 yıldır 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 iyiye” örnek 

olan, sürdürülebilir 

ve tekrarlanabilir 

modeller geliştirmek 

üzere çalışıyoruz. 

Koç Üniversitesi’nde 

sosyoloji bölümünde 

eğitim almak şu anda geldiğim noktaya 

beni taşıyan, kendimi keşfetmemi 

sağlayan, çok pozitif bir deneyimdi.  

Üniversitemizin disiplinlerarası 

eğitim anlayışı ile sosyoloji bölümünde 

okuyor olmak dünya görüşümü ve 

konuları ele alış biçimimi doğrudan 

zenginleştirdi. Özellikle sosyoloji 

gibi toplumları ve bireyleri anlamayı 

hedefleyen bir bilim dalında disiplinler 

arası yaklaşımdan çok faydalanıyorsunuz; 

ekonomi, politika, tarih, doğa bilimleri 

gibi farklı branşlardan dersler alıyor 

olmak eğitimimin derinliğini arttırdı 

diyebilirim. Akademik kadromuzun farklı 

alanlarda ve uygulamaya yönelik sektörle 

iç içe çalışmalar yürütüyor olmasının 

hem eğitim kalitesine hem de mezuniyet 

sonrasında seçebileceğiniz alanların 

zenginliğini görmenizde büyük katkısı 

olduğunu düşünüyorum. 

Ayrıca, Koç Üniversitesi’nin 

öğrenci kulüpleri aracılığı ile imkân 

verdiği sosyal ve kültürel faaliyetler de 

eğitimi tamamlayıcı unsurlar. Öğrencilik 

yıllarımda Sanat Kulübü’nün kuruluşunda 

ve faaliyetlerinde aldığım görevler de 

beni hayata hazırlayan önemli deneyimler 

oldu. 

Çok yönlü düşünmek, dünyayı 

ve yerel gündemi takip etmek, bilgiye 

ulaşmak için yaratıcı yollar bulmak, 

kendine güvenerek hedefe odaklanmak; 

bunlar Koç Üniversitesi’nde geliştirdiğim 

yetkinliklerim.

Türkiye’de okuyup dünya 

standartlarında eğitim ve sosyal gelişim 

imkânı veren bir kurum arıyorsanız Koç 

Üniversitesi sizin için en doğru adres…

Liseden mezun olduğumda 

değerlendirdiğim 

ilk üniversiteydi Koç 

Üniversitesi. Göz alıcı 

kampüsü, başarılı 

eğitmenleri ve çok gelişmiş 

kaynaklarıyla da tercih 

ettiğim ilk üniversite oldu. 

Bana yaşamımda çok 

geniş ve farklı bir bakış açıcı kazandıracağına 

inandığım için Sosyoloji Bölümü’nü tercih 

ettim. Ayrıca bir sonraki adımım olan 

iletişim eğitimim için de en iyi ilk adımdı. 

Girdiğim her dersin bana ayrı bir yararı var 

ve üniversitemin bana kattıkları çok fazla. 

Başarılı bir vizyon dışında, çok iyi araştırma 

teknikleri, önemli bağlantılar ve pek çok imkân 

Koç Üniversitesi’nin bana kazandırdıklarından 

sadece bazıları. Akademik başarının yanı 

sıra sosyal başarı sağlamam konusunda da 

pek çok yardımı oldu üniversitemin. Koç 

Üniversitesi’nde üç senedir çeşitli kulüplere 

üyeyim. Moda, Sosyoloji ve Girişimcilik 

Kulüplerinde aktif roller oynamanın yanı sıra 

“work-study” olarak adlandırdığımız projenin 

de bir parçası oldum. Bu şekilde İletişim 

Direktörlüğü’nde çalışarak iletişim konusundaki 

kararımdan bir kez daha emin oldum. Üç 

senedir Koç Üniversitesi’nde kendimi çok 

doğru bir şekilde geliştirdiğime inanıyorum. 

Koç Üniversitesi hayatımda gururla taşıdığım, 

taşımaya da devam edeceğim bir isim benim 

için.

seÇil  
kinaY 
SOSyOlOjİ 

MEzUnU,  

2004 

SOSyAl BİlİMlER 

EnSTİTÜSÜ, 

AnADOlU 

MEDEnİyETlERİ 

vE KÜlTÜREl 

MİRAS yÖnETİMİ 

yÜKSEK lİSAnS 

MEzUnU,  

2007 

veHBİ KOÇ vAKFi – 

PrOje YöNeTİCİSİ

naZli  
Yurtekin 
SOSYOlOjİ  

BölÜMÜ  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ

sosyolojİ

SoSyoloJi BÖlÜMÜ 

ÖğRENcilERi, yuRTiçi 

vE yuRTdIşI yÜKSEK 

liSANS PRogRAMlARINA 

dEvAM ETMEK vE çAlIşMA 

hAyATINA ATIlMAK içiN 

doNANIMlI BiR şEKildE 

MEzuN oluRlAR.

Sosyoloji 
Sosyoloji Bölümü, öğrencilerine toplumsal 

süreçleri eleştirel bir çerçeveden analiz 

etmek ve toplumsal sorunlara çözüm 

bulabilmek için gerekli becerileri ve bilgi 

donanımını kazandırmayı hedeflemektedir. 

Bölümün amacı, sosyolojinin ana 

kavramları, teorik çerçeveleri ve araştırma 

yöntemleri konularında öğrencilere sağlam 

bir temel vermektir. Bu temel 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 desteklenir. 

Sosyoloji Bölümü öğrencileri, 

yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans 

programlarına devam etmek ve çalışma 

hayatına atılmak için donanımlı bir şekilde 

mezun olurlar. Mezunlar, piyasa araştırma 

ve geliştirme firmalarında, danışmanlık 

firmalarında, reklamcılık ve insan 

kaynakları sektöründe, medyada ulusal 

veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarında 

araştırmacı olarak çalışmayı tercih 

etmektedir.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/soci/home

Eylül 2009’dan 

bu yana Koç 

Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü’nde öğretim 

üyesi  olarak 

çalışıyorum. 1997 

yılında Boğaziçi 

Üniversitesi İşletme 

Bölümü’nden mezun 

oldum. 1999 yılında sosyoloji alanında 

yüksek lisans ve doktora çalışmaları 

yapmak amacıyla SunY Binghamton 

Üniversitesi’ndeki eğitim hayatıma 

başladım.  2001 yılında yüksek lisans 

programını, 2008 yılında da doktora 

programını tamamladım.

Araştırma alanlarım kent çalışmaları, 

beden sosyolojisi, sakatlık çalışmaları 

alanlarını kapsıyor. Doktora tezimde 

İstanbul kentsel mekânının 1980 

sonrası dönüşümünü ekonomi-

politik bir perspektiften ele aldım. 

Daha sonraki çalışmalarımda  kent 

vatandaşlığı kavramsal çerçevesinden 

yola çıkarak kentsel mekânın 

erişilebilirliği üzerine odaklandım. 

Bu bağlamda sakat bedenin kentsel 

mekaândan dışlanmışlığı ve bu süreci 

belirleyen iktidar ilişkileri üzerine bir 

TÜBİTAK projesinin yöneticiliğini 

üstlendim. Araştırmalarımda niceliksel 

yöntemler kullanmaktayım. Güncel 

araştırma konularım yoğunluklu olarak 

beden sosyolojisi tartışmalarından 

beslenmektedir. Koç Üniversitesi 

bu araştırmaları yapmak için üstün 

imkânlar sağlamaktadır.  Hem 

maddi araştırma olanakları, yurtdışı 

bağlantıları hem de üniversitenin 

araştırma kadrosunun zenginliği 

oldukça verimli bir üretim atmosferi 

yaratmakta.

Yrd. doÇ. dr. 
dikmen  
BeZmeZ 
SOSYOlOjİ  

BölÜMÜ  

öğreTİM ÜYeSİ

sosyolojİ
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Sanırım Koç 

Üniversitesi’ne 

olan gönül bağımı 

anlatan en güzel şey, 

birkaç arkadaşımın 

bunu fark ederek 

bana söylediği gibi, 

mezun olup eğitimimi 

başka üniversitede 

sürdürmeme rağmen, 

başkalarına Koç 

Üniversitesi’nden bahsederken, üstüne 

basa basa bilinçaltı bir coşkuyla hâlâ 

“üniversitem” diyebilmem. Üniversitem, 

benim için pek çok yönden değerlidir. 

Öğrenciliğim süresince hayatıma renk 

katan sayısız sosyal olanakları bana yeni 

deneyimler kazandırırken, insan olarak 

da donanımımı güçlendirdi. Öğretim 

üyelerinin hiç kapanmayan kapıları ve her 

seferinde öğrencinin önüne daha fazlası 

sunulan eğitim olanakları, ufkumu hep bir 

adım ileriye taşıdı. Eşsiz doğası ve kampüs 

alanında hayatımın çok güzel beş yılını 

yaşadım.

Ancak bunların ötesinde kalbimdeki 

sevginin muhtemelen en büyük nedeni, 

Koç Üniversitesi’nin öğrenci odaklı ve sizi 

çok yönlü bir insan olarak ileriye taşımaya 

hedefli eğitim felsefesidir. Çizmek istediğim 

hayat yolumda, bu felsefe sayesinde 

kendimi geliştirmek adına pek çok 

akademik ve sosyal imkâna sahip oldum. 

Hedeflerim doğrultusunda kabul edildiğim 

oxford Üniversitesi’nde iki senelik Modern 

orta Doğu Çalışmaları yüksek lisans 

programını tamamladıktan sonra, yine aynı 

üniversitede Geç osmanlı Dönemi üzerine 

doktora çalışmalarımı sürdürmekteyim. 

Vardığım bu noktada emin olduğum şey, 

yaşamımda geriye dönüp baktığımda, Koç 

Üniversitesi’nde geçirdiğim beş yılın her 

dakikasını, bugün olduğu gibi daima zevk ve 

minnetle anımsayacağımdır. 

neden 2010 yılında 

Koç Üniversitesi Tarih 

Bölümü’nü seçtim? 

Bunun birkaç sebebi 

var. Bu sebeplerden 

ilki, yıllardan beri Tarih 

Bölümü’nde okumayı 

istemem. ortaokul ve 

lise yıllarımda tarih 

okumayı ve tarihçi olmayı hayal ediyordum. 

YGS ve LYS sonrasında yaptığım tercihlerin 

yarısından çoğunda da farklı üniversitelerin 

tarih bölümlerini yazmıştım. Ayrıca 

üniversitemizden gönderilen tanıtım CD’si 

ve kitapçığı da ilk tercihimi Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü olarak yazmama vesile 

olmuştu.

İlk tercihim olan Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nde okumanın benim için 

her açıdan güzel bir deneyim ve fırsat 

olduğuna inanıyorum. okulumuzun 

ve Bölümümün imkânlarının ve eğitim 

sisteminin öğrencilerin her bakımdan 

gelişmesini sağlamasının büyük bir avantaj 

olduğunu düşünüyorum. Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü’nün Türkiye’deki diğer 

üniversitelerde bulunan tarih bölümlerinin 

birçoğundan daha iyi ve daha başarılı 

olması da ayrı bir nokta. Başarılı hocaların 

ve yüksek puanlarla giriş yapan az sayıda 

öğrencinin olduğu bir bölüm tarih öğretimi 

için yararlıdır ve başarılıyı getirir. Koç 

Üniversitesi de böyle bir Tarih Bölümü’ne 

sahip. Ayrıca Koç Üniversitesi gibi bir 

üniversiteden mezun olmak da mezun 

öğrencilerin ilerideki hedeflerinde gerek 

eğitimiyle, gerek de aşıladığı düşünce 

yapısıyla avantaj sağlar.

kerem  
tinaZ 
TARİh BÖlÜMÜ 

2010 MEzUnU  
OxFOrd 

ÜNİverSİTeSİ 

dOğU ÇAlişMAlAri 

dOKTOrA  

öğreNCİSİ

doğan  
can aktan 
TArİH  

BölÜMÜ  

4.SiNiF 

öğreNCİSİ

tarİH

BiRçoK dERS ARKEoloJi vE 

SANAT TARihi, SoSyoloJi, 

EKoNoMi vE uluSlARARASI 

ilişKilER BÖlÜMlERiylE 

oRTAK olARAK vERildiği 

içiN TARih BÖlÜMÜ 

ÖğRENcilERiNiN 

çifT ANAdAl vEyA 

yANdAl yAPMA iMKâNI 

KolAylAşMAKTAdIR.

Tarih 
Tarih Bölümü’nün amacı öğrencilere hem 

Türkiye hem de dünya hakkında geniş bir 

tarih bilgisi ve perspektifi kazandırmaktır.

Tarih Bölümü’nde Bizans, osmanlı, 

Modern Türkiye, rusya, orta Doğu ve 

Avrupa tarihi yanında Yunanca, Latince 

ve osmanlıca ve Balkan tarihi dersleri 

verilmektedir. osmanlı paleografyasını 

öğrenmek isteyen öğrencilere Ayvalık’taki 

Harvard-Koç osmanlıca Yaz okulu’na 

katılma imkânı sunulmaktadır. Öğrenciler 

ayrıca Akdeniz, Avrupa ve ortadoğu 

arkeolojisi, sanat ve mimarlık tarihi 

alanlarında Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Bölümü’nden dersler alabilmektedirler. 

Bunların yanında, ideolojilerin tarihi, 

toplumsal cinsiyet, kültür ve politika gibi 

konularla ilgili dersler de seçmeli olarak 

sunulmaktadır. Birçok ders Arkeoloji 

ve Sanat Tarihi, Sosyoloji, Ekonomi ve 

Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile ortak 

olarak verildiği için tarih öğrencilerinin 

çift anadal veya yandal yapma imkânı 

kolaylaşmaktadır.

Bölümü öğrencileri, Beyoğlu’nda 

bulunan Koç Üniversitesi Anadolu 

Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nin 

zengin kütüphanesinden yararlanabilmekte, 

konferans ve seminerlerine katılabilmekte 

ve yurtdışından gelen araştırmacıların 

uzmanlıklarından faydalanabilmektedirler.

http://cssh.ku.edu.tr/tr/hist/home

Doktoramı 

Binghamton 

Üniversitesi (ABD) 

Tarih Bölümü’nde 

üzerine yaptım. 2010 

yılında, doktoramı 

tamamladıktan 

hemen sonra, 

Koç Üniversitesi 

Tarih Bölümü’ne katıldım. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sosyal ve emek 

tarihi üzerine araştırmalar yapıyorum. 

Doktora tezimde, imparatorluk 

coğrafyasındaki tütün işçilerinin 19. 

yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki 

çalışma ve yaşam deneyimlerini 

inceledim. Yeni çalışma konum ise 

son dönem Osmanlı İstanbul’undaki 

hamallar ve sandalcılar. Bu iki 

meslek grubundaki işçilerin 19. 

yüzyılda gerçekleşen önemli sosyal 

ve ekonomik dönüşümleri nasıl 

deneyimlediklerini araştırıyorum. 

Bölümdeki meslektaşlarımla akademik 

ilgi alanlarımız birbirini tamamlıyor. 

Dolayısıyla araştırma konularımız 

hakkında sıklıkla bilgi alışverişinde 

bulunup tartışabiliyoruz. 

verdiğim derslerde öğrencilerle 

birlikte Osmanlı İmparatorluğu, 

Türkiye cumhuriyeti ve Ortadoğu’da 

yaşanan önemli ekonomik, kültürel, 

siyasi ve sosyal dönüşümleri 

inceliyoruz. Öğrencilerimizi yakından 

tanıyıp onlarla birlikte çalışmak biz 

Koç Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim 

üyeleri için çok önemli. Bu amaçla 

onları proje dersleri veya asistanlık 

işleriyle yürüttüğümüz araştırma 

projelerimize dahil ediyoruz. Bölüm 

olarak özellikle önem verdiğimiz diğer 

bir alan ise, öğrencilerimizin önde 

gelen uluslararası üniversitelerle 

kurduğumuz bağlantılardan 

yararlanmaları. Örneğin, ilgi duyan 

öğrencilerimize her yaz Ayvalık’ta 

gerçekleşen Harvard-Koç Üniversitesi 

Osmanlı Yaz Okulu’na burslu olarak 

katılma imkânı sunuyoruz. 

Yrd. doÇ. dr. 
can  
nacar 
TArİH  

BölÜMÜ  

öğreTİM ÜYeSİ

tarİH
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fen fakültesi
Fen Fakültesi’nin amacı; akılcı, yaratıcı, sorgulayan, kritik düşünme yeteneğine sahip, 

öğrenmeye istekli, gelişime açık ve başarıya ulaşacak öğrenciler yetiştirmektir. 

Fen Fakültesi, öğrencilerin sosyal ve ahlaki sorumluluklara sahip, öğrenmenin 

değerini bilen ve kendilerine güvenen bireyler olarak gelişmelerini desteklemektedir. 

Fakülte; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde 

uzmanlaşan öğrenciler yetiştirmekle beraber, “ortak Program” derslerinin fen ve 

matematik tabanlı olanlarını da vererek diğer fakültelerde okuyan öğrencilere sağlam bir 

fen ve matematik altyapısı oluşturma olanağı sağlamaktadır. 

Fen Fakültesi mezunlarının bir kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa’nın önde gelen 

üniversitelerinde burslu olarak lisansüstü eğitimlerine devam etmekte, bir kısmı da yurt 

içi ve yurt dışı şirketlerde çalışmaktadırlar.

http://science.ku.edu.tr/tr 

https://www.facebook.com/kocunivscience

Koç Üniversitesi’nde ödüllü öğretim 
üyeleri ile fikir alışverişinde 
bulunabilirsin.
koç ünİversİtesİ öğretİm üyesİ başına düşen 

makale sayısında türkİye’dekİ ünİversİteler 

sıralamasında en üst sıralarda yer almaktadır. 

2013 yılı İtİbarıyla 13 ÖğRETiM ÜyESi TÜBiTAK BiliM 

ÖdÜlÜ, 1 ÖğRETiM ÜyESi TÜBiTAK ÖzEl ÖdÜlÜ, 21 

ÖğRETiM ÜyESi TÜBiTAK TEşviK ÖdÜlÜ, 3 ÖğRETiM 

ÜyESi TÜBA TEşviK ÖdÜlÜ ve 42 ÖğRETiM ÜyESi TÜBA 

gEBiP ÖdÜlÜ AlMIşTIR.
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fAKÜlTENiN 

gEREK ÖğRENci 

lABoRATuvARlARI, 

gEREKSE ARAşTIRMA 

lABoRATuvARlARI dÜNyA 

STANdARTlARINdA. 

ÖğRENcilERE BiRiNci 

SINIfTAN iTiBAREN 

ÖğRETiM ÜyElERiNiN yAKIN 

gÖzETiMiNdE ARAşTIRMA 

lABoRATuvARlARINdA 

çAlIşMA iMKâNI dA 

SuNuluyoR.

fizik 
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 

çıkmaktadır. 

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 yürütülmektedir. 

Gerek deneysel, gerek kuramsal 

araştırmalar için en üst düzeyde gelişmiş 

bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. 

Öğrencilerin her biri son sınıfta 

alacakları araştırma projeleri sırasında bir 

öğretim üyesinin gözetiminde araştırma 

yaparak bilgi ve becerilerini artırırlar. 

Zengin yan dal programları ile öğrencilerin 

ilgi alanlarını genişletmelerine olanak 

tanınmıştır. 

Mezunlara, Koç Üniversitesi’nin 

Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 

Matematik, Moleküler Biyoloji ve 

Genetik veya optoelektronik ve 

Fotonik Mühendisliği yüksek lisans 

programlarına devam etme imkânı 

sunulmaktadır. Akademik kariyer yapmak 

isteyen öğrenciler dünyanın en iyi 

üniversitelerindeki doktora programlarına 

rahatlıkla kabul edilmektedirler. 

http://science.ku.edu.tr/tr/phys/home

“May the Force be 

with you!”

Bilkent Üniversitesi 

Fizik Bölümü’nden 

mezun olduktan 

sonra yüksek 

lisans ve doktora 

çalışmalarımı 2007’de 

Georgia ınstitute of Technology Fizik 

Bölümü’nde tamamladım. Doktora 

sonrasında iki yıl ABD’nin national 

ınstitute of Standards and Technology 

Atomik Fizik laboratuvarı’nda 

çalıştım. Eylül 2009 yılından bu yana 

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 

araştırmalarıma devam etmekteyim. 

şu sıralar maddenin çok 

düşük sıcaklıklarda ortaya çıkan 

kuantum fazlarını (örneğin, üstün 

iletkenlik, üstün akışkanlık ve Bose-

Einstein yoğuşması) kuramsal olarak 

incelemekteyim. Bu alanda Koç 

Üniversitesi’ne katıldıktan sonra 

yaptığım araştırmalar 2011 TÜBA-

GEBİP, 2012 TFD Prof. şevket Erk 

Genç Bilim İnsanı, 2012 TÜBİTAK 

Teşvik ve 2013 ODTÜ Prof. Dr. 

Mustafa Parlar vakfı Teşvik ödüllerine 

layık görüldü. 

Koç Üniversitesi’nde biyofizik, 

kozmoloji, yüksek enerji fiziği, 

gravitasyon, kuantum bilgi sistemleri, 

kuantum optik, mikro/nano fotonik 

malzemeler, meta malzemeler, katı-

hal lazerleri, soğuk atom ve yoğun 

madde fiziği gibi çok değişik alanlarda 

araştırma yapan birçok öğretim üyemiz 

var. Seni de her sene az sayıda nitelikli 

öğrencinin sadece tam burslu olarak 

kabul edildiği bölümümüze bekleriz.

Yrd. doÇ. dr. 
menderes  
işkin 
FİZİK BölÜMÜ 

öğreTİM  

ÜYeSİ

Fİzİk

TEMEl BiliMlERE 

ilgi duyAN, KENdiNE 

AKAdEMiSyENliği vEyA 

ENdÜSTRiyEl ARgE’yi 

KARiyER hEdEfi olARAK 

BEliRlEyEN TÜM liSE 

ÖğRENcilERiMizi, 

fAKÜlTEMiziN SuNduğu 

ARAşTIRMA odAKlI, 

diSiPliNlERARASI 

liSANS EğiTiMiNdEN vE 

ModERN ARAşTIRMA 

olANAKlARINdAN 

fAydAlANMAyA dAvET 

EdiyoRuz.

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, sorgulayan, yaratıcı, bağımsız 

araştırma yapabilen, gelişime açık bilim insanları yetiştirmeyi 

hedeflemektedir. Fakültemizde, Fizik, Kimya, Matematik 

ve Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere 4 bölüm 

bulunmaktadır. Hem eğitimde hem de araştırmada aktif 

olarak faaliyet gösteren bir öğretim üyesi kadrosuna sahibiz. 

Fakültemizde görev yapan 38 tam zamanlı öğretim üyemizin 

tümü uluslararası düzeyde araştırma yapmakta ve konusunun 

önde gelen otoriteleri arasında yer almaktadır. Öğretim 

üyelerimiz, aralarında TÜBİTAK Bilim, TÜBİTAK Teşvik ve TÜBA GEBİP 

Ödülü’nün de bulunduğu birçok prestijli ödüle layık görülmüştür. Birçok araştırma 

projelerimiz üniversite dışından kaynaklarla desteklenmektedir. Fakülte 

bünyesinde, modern eğitim laboratuvarlarının yanı sıra, lisans eğitimi alan 

öğrencilerin de faydalanabileceği 18 tane araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

Teorik çalışan öğretim üyelerimizin kullanabileceği yüksek performanslı bilgisayar 

sistemleri de mevcuttur. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen 

Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi ve Tüpraş destekli 

Enerji Araştırma Merkezi, lisans öğrencilerine modern cihazlarla donatılmış bir 

araştırma altyapısı sunmakta ve öğretim üyeleri ile birlikte bilimsel araştırmalara 

katılma imkânı tanımaktadır.

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi, lYS sonuçlarına göre, temel bilimleri 

hedefleyen öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır. Fakültemizde 

okumaya hak kazanmış olan öğrencilere burs desteği sağlanmakta ve 

lisans eğitimi sırasında dahi araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı 

sunulmaktadır. Bu imkânlardan faydalanarak, lisans eğitimi sırasında bilimsel 

makale yayınlayabilen birçok mezunumuz da olmuştur. lisans öğrencilerimiz 

ile en saygın uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde 

araştırma makalemiz bulunmaktadır.  Çift ana dal programlarına dahil olarak, 

öğrencilerimizin iki diploma alarak mezun olmaları da mümkündür. Fen 

Fakültesi mezunlarımızın yarıya yakını Kuzey Amerika ve Avrupa’nın önde gelen 

üniversitelerinde burslu olarak lisansüstü eğitimlerine devam etmekte, bir 

kısmı ise yurt içi ve yurt dışı şirketlerde çalışmaktadırlar. Mezunlarımıza, Fizik, 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya 

Optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği yüksek lisans programlarımıza devam 

etme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca, Güz 2013 döneminden itibaren, Koç 

Üniversitesi genelinde sunulacak olan tezsiz yüksek lisans programlarımızın 

tümünden lisans öğrencilerimiz de faydalanabilecek ve bu programlara kabul 

edilen burslu öğrencilerimizin bursu 18 aya kadar uzatılabilecektir. 

prof. dr. 
alpHan 
sennaroğlu  
FeN  

FAKÜlTeSİ  

deKANi
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Koç ÜNivERSiTESi 

MATEMATiK BÖlÜMÜ 

ÖğRETiM ÜyElERiNiN TÜMÜ 

çAlIşTIKlARI AlANlARdA 

(ANAliz, ToPoloJi, 

iSTATiSTiK, difERANSiyEl 

dENKlEMlER, cEBiRSEl 

gEoMETRi, KoMBiNAToRiK 

cEBiR, SAyIlAR TEoRiSi) 

TÜRKiyE’dEKi EN 

BAşARIlI BiliM iNSANlARI 

ARASINdAdIR.

Matematik 
Her yıl Koç Üniversitesi Matematik Bölümü mezunlarının yarıya yakını tam burslu olarak 

ABD’nin ve ülkemizin en iyi üniversitelerinde, gerek matematik ve gerekse ekonomi, 

bilgisayar bilimleri, endüstri mühendisliği gibi birçok alanda yüksek lisans ve doktora 

programlarına kabul edilmektedirler. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim 

üyelerinin tümü çalıştıkları alanlarda (analiz, topoloji, istatistik, diferansiyel denklemler, 

cebirsel geometri, kombinatorik cebir, sayılar teorisi) Türkiye’deki en başarılı bilim 

insanları arasındadır. Öğretim üyelerinden üçü TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir ve Türkiye 

Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesidir. İki öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü, yedi 

öğretim üyesi de TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü almıştır. Matematik 

Bölümü’ne her yıl 10 lisans öğrencisi tam burslu olarak kabul edilmektedir. 2011 yılında 

Matematik Bölümü’ne kabul edilen 10 burslu öğrencinin 6’sı MF-1 puan kategorisinde 

yerleşmiş olan ilk 100 öğrenci arasındadır. Bölümde otuzdan fazla yüksek lisans ve doktora 

öğrencisi bulunmaktadır.

http://science.ku.edu.tr/tr/math/home

matematİk

Koç Üniversitesi 

Fizik Bölümü’nü ne 

istediğini değil, ama ne 

istemediğimi bilerek 

seçtim. Şıklardan 

giderek yaptığım bu 

tercih bana bambaşka 

dünyanın kapılarını açtı. 

Öncelikle “liberal arts” 

programı nedeniyle, 

ilgi duyduğum tarih ve 

sosyoloji gibi derslerden 

büyük keyif aldım. 

Ayrıca henüz birinci sınıftan başlayarak 

yüksek hızlı lazerlerin modellenmesi 

projesinde yer alarak bilimsel araştırma 

yönümü genç yaşta geliştirme fırsatı 

buldum. İkinci sınıftan sonra daha fazla 

bölüm derslerine odaklandım. Doğanın 

matematikle modellenebilir olmasından her 

zaman hayretle karışık bir keyif aldım ve 

içimde doğa bilimlerine karşı bir ilgi doğdu. 

Koç Üniversitesi’ndeki yüksek 

kaliteli eğitimin ve Fizik Bölümü’nün 

katkılarıyla ABD’nin en iyi okullarından 

biri olan Caltech’te jeofizik doktorasına  

kabul aldım. Aslında birçok önemli fizik 

bölümünden de kabul almama rağmen 

içimde doğa bilimlerine karşı oluşan sevgi 

beni yer fiziği ve deprem fiziği konularına 

itti. Caltech’te deprem fiziği konusunda 

doktoramı bitirdim ve aynı okulda 

araştırmacı olarak çalıştım. Ardından 

2009 senesinde Fransa’nın ulusal bilim 

araştırma konseyi CnrS’in bursuyla 

Université Joseph Fourier’de  doktora 

sonrası araştırmacısı olarak çalıştım. Üç 

yıl önce ülkeme döndüm ve halen Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli rasthanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü’nde yardımcı doçent 

olarak çalışmaktayım. 

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nün 

katkıları standart ders programının çok 

ötesinde analitik düşünme ve modelleme 

zekâsını geliştirmeye dönük de büyük 

katkı sağladı. Hâlâ modern tarih dersinde 

okuduğumuz niyazi Berkes’ten Eric 

Zurcher’den parçaların da, optoelektronik 

dersinde gördüğümüz yaklaşımların da 

faydalarını görüyorum. 

Koç Üniversitesi gibi bir okulda 

fizik okuyan bir öğrencinin önündeki 

fırsatların sınırsız olduğu fikrindeyim ve 

genç öğrenci adayı arkadaşlara Fizik 

Bölümü’nü tercih etmelerini tavsiye 

ediyorum.

Koç Üniversitesi, 

Türkiye’nin en iyi fizik 

bölümlerinden birine 

sahip olduğu için, 

fizik okumaya karar 

verdiğim ilk yıllardan 

beri hedefimdi. Çok 

değerli ve alanlarında 

oldukça başarılı 

öğretim üyelerine sahip 

olması ve öğrencilerin 

akademisyenlerle rahatlıkla iletişim içinde 

olabilmeleri, Koç Üniversitesi’ni seçmemin 

en önemli sebepleridir. Birinci sınıftan 

beri work-study programı sayesinde 

istediğim alanlarda hocalarımla çalışma 

fırsatı buldum. Bu fırsatlar sayesinde, 

akademik hayatın nasıl olduğuna ve yüksek 

lisansa başladığımda neler istediğime 

dair birçok tecrübe kazandım. Buna ek 

olarak çift anadal programı sayesinde de 

büyük ilgi duyduğum matematik dalını da 

okuyabiliyorum. Ayrıca akademik hayatın 

yanında, çoğu lisans öğrencisi gibi sosyal 

aktivitelere de vakit ayırıyorum. Türkiye’de 

sayılı üniversitelerde yapılabilen spor 

dallarından olan buz hokeyi oynuyorum. 

Bu şekilde hem akademik hayatta hem 

de sosyal alanlarda kendimi geliştirme 

yolunda Koç Üniversitesi sayesinde rahatça 

ilerliyorum.

ÖZgün  
konca 
fİzİK BÖlÜMÜ 

MEzUnU  

BOğAZİÇİ 

ÜNİverSİTeSİ 

KANdİllİ 

rASTHANeSİ ve 

dePreM  

ArAşTirMA 

eNSTİTÜSÜ

cem 
Yetişmişoğlu 
FİZİK BölÜMÜ  

4. SiNiF öğreNCİSİ 

MATeMATİK  

BölÜMÜ  

ÇİFT ANA dAl 

öğreNCİSİ

Fİzİk
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BugÜN Koç ÜNivERSiTESi 

KiMyA BÖlÜMÜ’NÜ TERcih 

EdEN ÖğRENcilER 

AldIKlARI EğiTiM vE 

BiRiNci SINIfTAN iTiBAREN 

yER AldIKlARI ARAşTIRMA 

gRuPlARI içiNdE 

KAzANdIKlARI TEcRÜBE 

ilE yENi TEKNoloJilERiN 

TEMEllERiNi ATAcAK 

SAyIlI KişilER ARASINdA 

yERlERiNi AlAcAKlARdIR.

Kimya 
Kimya Bölümü’nde, öğrencilere mezun 

olduklarında farklı uygulama alanlarında 

önemli katkılar sağlayabilecek teorik ve 

pratik kimya eğitimi verilmektedir.

Öğrenciler aldıkları zorunlu dersler ve 

laboratuvarlarla temel kimya altyapılarını 

oluştururken, birinci sınıftan itibaren 

katılabildikleri araştırma grupları içinde, 

katı hal kimyası, polimer kimyası, yüzey 

kimyası, hesaplamalı kimya, anorganik 

kimya, elektrokimya, spektroskopi, 

nano ve biyoteknoloji alanlarındaki 

araştırma projelerinde görevler alarak 

pratik deneyimlerini artırmaktadırlar. 

Öğrencilerimiz son sınıflarında aldıkları 

alan seçmeli dersler ve yürüttükleri bitirme 

projeleriyle kimyanın en az bir alt dalında 

deneyim sahibi olurlar.

Öğrenciler, en yeni analiz 

tekniklerini içeren araştırma laboratuvarları 

ve modern donanımlı bilgisayar 

laboratuvarlarında öğretim üyelerinin 

danışmanlığında çalışarak en az 2 yıllık 

bir pratik tecrübe ile mezun olmaktadırlar. 

Bu sayede öğrenciler mezun olduktan 

sonra seçecekleri akademik ya da 

endüstriyel çalışma alanlarında tecrübeli, 

bilinçli ve deneyimli olarak profesyonel 

çalışma hayatlarına adım atarlar. Ayrıca, 

bu çalışmaları sonucunda öğrencilerin 

uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri 

yayımlanmaktadır.

Kimya Bölümü’nün en büyük 

özelliklerinden biri öğretim üyelerinin yurt 

dışındaki saygın kuruluşlarla olan ortak 

çalışmaları ve bağlantılarıdır. Aynı zamanda 

bölüm olarak yurt içi ve yurt dışındaki 

endüstriyel kuruluşlarla da ortak proje ve 

çalışmalar yürütülmektedir. Mezunların 

büyük kısmı tam burslu olarak Amerika ve 

Avrupa’daki lider üniversitelerin yüksek 

lisans ve doktora programlarına kabul 

edilirken, diğerleri ilaç, plastik ve çevre 

başta olmak üzere değişik endüstriyel 

sektörlerin Araştırma-Geliştirme (ArGE) 

ve kalite kontrol laboratuvarlarından, 

üretim, satış ve pazarlama bölümlerinden 

iş teklifleri almaktadırlar. 

http://science.ku.edu.tr/tr/chem/home

kİmya

Matematik, fen ve 

mühendislik bilimlerinin 

temeli olması nedeniyle, 

bilimler arasında çok 

özel bir yere sahiptir. 

Matematiğin yanı 

sıra mühendislikten 

ekonomiye uzanan 

geniş bir yelpazede 

üstün nitelikli akademik 

çalışmalar yapabilmek için sağlam 

matematik eğitimi almanın gerekliliği 

ortadadır. Koç Üniversitesi Matematik 

Bölümü öğrencilerinin bir kısmı aynı anda 

diğer bölümlerde başarıyla çift anadal 

programlarını tamamladıkları gibi çeşitli 

bölümlerde okuyan öğrenciler de, kendi 

bölümlerinden alacakları diplomanın yanı 

sıra, matematik diploması almalarına 

imkân sağlayan bu programdan 

yararlanmaktadır. Her yıl mezunlarının 

yarıya yakını tam burslu olarak dünyanın 

en prestijli üniversitelerinde doktora 

programlarına kabul edilmekte, akademik 

hayatı tercih etmeyen mezunlar ise sigorta 

şirketleri, bankacılık sektörü, bilgisayar 

şirketleri ve eğitim sektöründe ulusal ve 

uluslararası saygın şirketlerde kolayca 

iş bulabilmektedirler. Koç Üniversitesi 

Matematik Bölümü’nde çalışan öğretim 

üyeleri bilimsel çalışmalarıyla dünya 

çapında seçkin bir konuma gelmiş bilim 

insanları olmalarının yanı sıra yönettikleri 

tezlerle ve verdikleri derslerle de örnek 

gösterilmekte, ödüller almaktadırlar. 

ProF. Dr. ToLGA ETGÜ LİSAnS VE YÜKSEK 

LİSAnS EğİTİMİnİ oDTÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ’nDE 

TAMAMLADıKTAn SonrA DoKTorA DErECESİnİ 

2002 YıLınDA KALİFornİYA ÜnİVErSİTESİ, 

BErKELEY’DEn ALMıŞTır. MCMASTEr 

ÜnİVErSİTESİ’nDE İKİ YıL BoYUnCA YAPTığı 

DoKTorA SonrASı ArAŞTırMALArının ArDınDAn 

KoÇ ÜnİVErSİTESİ’nDE ÇALıŞMAYA BAŞLAMıŞTır. 

UZMAnLıK ALAnı GEoMETrİK ToPoLoJİ oLAn 

ProF. Dr. ETGÜ’nÜn ALDığı ÖDÜLLEr ArASınDA 

TÜrKİYE BİLİMLEr AKADEMİSİ TArAFınDAn VErİLEn 

SEÇKİn GEnÇ BİLİM İnSAnı ÖDÜLÜ, TÜBİTAK TEŞVİK 

ÖDÜLÜ, MUSTAFA PArLAr VAKFı ArAŞTırMA TEŞVİK 

ÖDÜLÜ VE MASAToSHİ GÜnDÜZ İKEDA BİLİM ÖDÜLÜ 

BULUnMAKTADır.

Koç Üniversitesi’nin 

ilk mezunlarındanım. 

Sonrasında ABD’de 

oklahoma State 

University’de İstatistik 

alanında yüksek 

lisans, Johns Hopkins 

University’de (JHU) 

Matematiksel Bilimler 

alanında yüksek 

lisans ve Uygulamalı 

Matematik ve İstatistik alanında da 

doktora yaptım. Bir sene JHU’da Center 

for ımaging Science’ta doktora sonrası 

çalışma yaptıktan sonra 2005 yılında 

Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nde 

yardımcı doçent olarak göreve başladım. 

Koç Üniversitesi bizim öğrenci olduğumuz 

dönemde en çok şu özellikleri ile öne 

çıkmaktaydı: Öğrencilerine son derece 

kaliteli ve ciddi bir İngilizce eğitimi vermesi 

ve birçok alanda Türkiye’nin en seçkin 

akademik kadrolarına sahip olması. Bu 

özelliklerini devam ettirdiği gibi zamanla 

kaliteli bir lisansüstü eğitim verilmesi, 

tıp, hukuk gibi yeni fakülteler açılması, 

oldukça geniş ve güncel bir koleksiyona 

sahip kütüphanesinin olması, modern ve 

tabiatla iç içe bir kampüse sahip olması, 

kültürel ve sportif aktivitelere imkân ve 

destek vermesi, uluslararası değişim ve 

işbirliği programlarının bulunması ve 

araştırma merkezleri açılması gibi birçok 

başka özellik de bu listeye eklenmiştir 

ve Üniversitemiz değişen şartlara uygun 

olarak dinamik bir gelişim göstermektedir.

Arkadaşlarınızla 

bir yerde oturmuş 

hararetle bir konu 

üzerinde tartıştığınızı 

varsayalım: etik, 

politika, hayvan hakları, 

insan ilişkileri... Fark 

etmez. Öyle ki, sizin 

dışınızda herkes 

sağlam fikirler ve güzel cümlelerle konuya 

dahil olmakta, ancak konu bir çıkmaza 

girmekte. Sizse, sunulan argümanlara 

inanıp inanmamanızdan bağımsız olarak 

diğerlerinin yaptığı gizli varsayımları, 

argümanlar arasındaki geçişleri takip 

ederek süregelen konuşmayı analiz 

etmektesiniz. Ve öyle ki, diğerleri 

konuşmaktan yorgun düştüğünde yaptığınız 

analizi paylaşarak ortamda kısa süreli bir 

şaşkınlık yaratıyorsunuz. oyuna son noktayı 

koymasanız da, oyunu deşifre ediyorsunuz 

ve bunu diğerlerinin argümanlarını 

reddetmeden başarıyorsunuz. Eğer 

matematik öğrenmekteyseniz, bu tablo 

bir varsayım olmaktan çıkıyor. Matematik, 

saatler içinde çözebileceğiniz sorunları 

hayatınızdan atarken, senelerdir 

çözülememiş problemleri sahneye 

çıkarıyor.

prof. dr.  
tolga  
etgü  
MATeMATİK  

BölÜMÜ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

doÇ. dr.  
elvan  
ceYHan  
MATEMATİK 

BÖlÜMÜ 1997 

MEzUnU 

KOÇ ÜNİverSİTeSİ 

öğreTİM ÜYeSİ

canBerk 
irimağZi 
MATeMATİK 

BölÜMÜ 

4. SiNiF 

öğreNCİSİ

matematİk
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Tüm bilimsel alanlar 

içerisinde kimya 

“merkezi bilim” 

olarak tanımlanır. 

Bunun nedeni ise 

hemen her alanda 

kimya ile ilgili bilgi 

ve teknolojilere 

gereksinim 

duyulmasıdır. 

Örneğin uzay araçlarını, uçakları 

veya otomobilleri daha hafif 

yapmak için gerekli polimerik 

kompozitler kimyacılar tarafından 

geliştirilmektedir. Yeni tasarlanan 

ilaçlar organik kimyacılar tarafından 

sentezlenmektedir. Yenilenebilir enerji 

alanında, örneğin güneş panellerinin 

tasarımı ve yapımı, hidrojen depolama, 

biyo yakıt üretimi konularında kimya 

biliminin çok önemli katkıları vardır. 

nanoteknoloji kimyanın bir koludur. 

Kimya Bölümümüzdeki eğitim/öğretim 

tüm bu alanları kapsayacak şekilde 

teorik bilgiler ve deneysel laboratuvar 

çalışmaları kapsamında planlanmıştır. 

Ayrıca Kimya Bölümü lisans 

öğrencilerimiz öğretim üyelerimizin 

araştırma laboratuvarlarında ileri 

düzeyde araştırma çalışmalarına 

katılabilmektedir. Bölümümüzden 

mezun olan öğrencilerin büyük 

çoğunluğu yurtiçi veya dışındaki en 

iyi üniversitelerde yüksek lisans ve 

doktora çalışmaları yapmakta ve daha 

sonra akademik veya endüstriyel 

araştırma laboratuvarlarında 

çalışmaktadırlar. 

ProF. Dr. İSKEnDEr YıLGÖr ÜnİVErSİTE 

GİrİŞ SınAVınDA SADECE KİMYA BÖLÜMÜ’nÜ 

SEÇMİŞTİr. ProF. Dr. YıLGÖr LİSAnS, YÜKSEK 

LİSAnS VE DoKTorA ÇALıŞMALArını PoLİMEr 

BİLİMİ ALAnınDA oDTÜ’DE TAMAMLADıKTAn 

SonrA 1980 YıLınDA VİrGİnİA PoLİTEKnİK 

EnSTİTÜSÜ’nE DoKTorA SonrASı ÇALıŞMALArı 

YAPMAK ÜZErE GİTMİŞTİr. ProF. Dr. YıLGÖr 

DAHA SonrA ABD’DE İKİ DEğİŞİK FİrMADA 

PoLİMEr KİMYASı VE TEKnoLoJİLErİ 

ALAnLArınDA 10 YıL EnDÜSTrİYEL ArAŞTırMA 

VE ÜrETİM KonULArınDA ÇALıŞMıŞTır. ProF. 

Dr. İSKEnDEr YıLGÖr, VE EŞİ EMEL YıLGÖr 1994 

YıLınDA KoÇ ÜnİVErSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ’nÜn 

KUrUCU ÖğrETİM ÜYELErİ oLArAK TÜrKİYE’YE 

DÖnMÜŞTÜr. ABD’DE KAZAnDığı ÇEŞİTLİ 

ÖDÜLLErE İLAVETEn ProF. Dr. YıLGÖr 2003 

YıLınDA TÜBİTAK BİLİM ÖDÜLÜ’nE LAYıK 

GÖrÜLMÜŞTÜr. 100 CİVArınDA BİLİMSEL 

YAYını VE 10 ULUSLArArASı PATEnTİ BULUnAn 

ProF. Dr. YıLGÖr ÇEŞİTLİ ULUSLArArASı 

DErGİLErİn EDİTÖr KUrULUnDADır VE 2009-

2013 YıLLArınDA TÜBİTAK BİLİM KUrULU ÜYESİ 

oLArAK GÖrEV YAPMıŞTır.

2000 yılında Koç 

Üniversitesi Kimya 

Bölümü’nden mezun 

oldum ve o günden 

beri ilaç sektöründe 

çalışmaktayım. Koç 

Üniversitesi mezunu 

olmak bana daha 

ilk iş başvuruları 

yaptığım günden 

beri kapıların çok 

daha kolay açılmasını sağladı. Şu anda 

halen çok uluslu bir ilaç firmasında 80 

kişilik bir ekibin ulusal satış müdürlüğü 

görevini yürütmekteyim. İlaç sektörünü 

tercih etmemde kimya okumuş olmamın 

elbette etkisi oldu, ancak bu alanda bir 

pazarlamacı olarak görevime başladım. 

Başta esas mesleğime göre alan 

farklılığından dolayı endişelerim olsa 

da, bugün çok doğru bir tercih yaptığımı 

görüyorum. Pozitif bilim okuyan bir 

kişinin analitik bakış açısı iş hayatında çok 

kolaylık sağlıyor. olaylara her zaman daha 

mantıklı ve bilimsel bakarak, sebep sonuç 

ilişkilerini kurabilmek üniversite yıllarında 

bölümde kazandığımız bir nosyon. Bugün 

iş hayatımda özellikle zorlu süreçlerde ve 

önemli kararlar alırken bu yönümden çok 

faydalanıyorum.

Koç Üniversitesi’ni 

tercih etmemin 

sebeblerinden birisi, 

Türkiye’nin en iyi 

üniversitelerinden biri 

olmasının yanı sıra, 

çift anadal yapabilme 

olanağıydı.  Çift anadal 

yapmak istediğim 

bölüm konusunda fikrim üniversiteye 

girince değişti.  Liseden yeni mezun 

olmuş birisinin ilerde tam olarak ne 

yapmak istediğini bilmesi çok nadir 

rastlanan bir durum.  Bu noktada Koç 

Üniversitesi’nin en önemli özelliklerinden 

birisi bölüm değiştirme, çift anadal ve 

yandal gibi olanaklar sunarak öğrencilerin 

gerçekten okumak istedikleri bölümlerde 

olmalarını sağlamak.  Koç Üniversitesi’ni 

bu kadar başarılı kılan özelliklerden 

biri de öğrencilerin hocalar ile birebir 

çalışma fırsatı bulması.  Bunun dışında 

üniversitemizin olanakları ve bu tür 

aktivitelere verdiği önem sayesinde birçok 

ders dışı aktivitede yer alma fırsatı buldum.  

okulumuzun basketbol takımında, sanat 

klübünde ve fotoğraf topluluğunda aktif 

olarak yer almaktayım.  Bütün bunları göz 

önüne aldığımda yaptığım tercihin ne kadar 

doğru olduğunu fark ettim.

tuBa  
oYtaÇ Balci 
KİMyA  

BÖlÜMÜ MEzUnU,  

2000 

S.d.M. MedİKAl 

BeSleNMe  

şİrKeTİ,  

ÜlKe MÜdÜrÜ

prof. dr. 
iskender 
YilgÖr  
KİMYA 

BölÜMÜ  

öğreTİM 

ÜYeSİ

irem 
altan 
KİMYA & FİZİK  

ÇİFT ANAdAl 

öğreNCİSİ,  

4. SiNiF

kİmyakİmya
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Doktora derecemi aldıktan sonra 

rockefeller Üniversitesi’nde üç yıl 

süreyle yine sinir sistemi ve gen 

yazılımı alanlarında doktora sonrası 

araştırmacı olarak çalıştım. Doktora 

ve doktora sonrası yaptığım çalışmalar 

Science, nature neuroscience 

ve neuron gibi alanın en prestijli 

dergilerinde yayımlandı. 2009 yılından 

beri Koç Üniversitesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde 

görev yapmaktayım. Burada kurmuş 

olduğum araştırma grubum ile 

yavrularda sinir sistemi gelişimi ve 

zekâ geriliği, öğrenme bozuklukları gibi 

gelişimsel aksaklıkların moleküler ve 

genetik temellerini araştırmaya devam 

ediyorum.

Liseden mezun 

olduğumda, kendim 

hakkında bildiğim tek 

şey evreni anlamaya 

duyduğum isteği 

gidermek amaçlı 

“moleküler biyoloji 

ve genetik” okumayı 

istememdi. Kulaktan 

dolma bilgilerle şu 

üniversiteydi bu 

üniversiteydi derken, 

üniversite seçim 

formuna nereyi yazmam 

gerektiği konusunda 

kafam allak bullak olmuştu. Yolum Koç 

Üniversitesi’ne düştü ve bundan bir saniye 

bile pişman olmadım.

Her ailenin isteğidir çocuklarının 

doktor olması. Ben Moleküler Biyoloji ve 

Genetik seçtim ama içimden bir ses onların 

bu hevesini de kursaklarında bırakmadım 

diyordu. Çünkü Koç Üniversitesi bana 

sunduğu birçok imkân ile hem benim 

hem de ailemin hayallerine cevap verdi. 

Başka hiçbir üniversitede olmayan öğretim 

görevlisi-öğrenci ilişkisi, lisans öğrencisi 

iken bile tam donanımlı laboratuvarlarda 

çalışma imkânı, farklı bir çok bölümden ders 

alabilme izni, sınırsız kütüphane kaynakları 

ve bir öğrenci yaşamına karşılık verecek her 

türlü seçenekleri ile Koç Üniversitesi sadece 

Türkiye’de değil, tüm dünya üniversitelerine 

adını kazımış bir eğitim yuvası. Moleküler 

Biyoloji ve Genetiğe duyduğum tutku, 

“neden?” sorusuna cevap bulmaya 

duyduğum istek daha iyi bir şekilde takdir 

edilemezdi.

Sadece bilim dünyası değil, aynı 

zamanda sosyal dünyaya da beni hazırlayan 

Koç Üniversitesi’nde sadece bilime değil, 

doğa sporlarına da bir tutkum olduğunu 

fark ettim. ılgaz Dağı ve Ağrı Dağı’nda zirve 

yapmak Koç Üniversitesi’nin desteği ile 

kulüp olarak gerçekleştirdiğimiz bir hayaldi. 

Koç Üniversitesi, siz gelecekteki öğrencileri 

hem akademik hem de sosyal hayatta hiçbir 

imkândan maruz bırakmayacaktır, beni 

bırakmadığı gibi.

Çocukluğumdan beri 

okumak istediğim 

bölüm Moleküler 

Biyoloji ve Genetik’ti. 

Koç Üniversitesi’ni 

seçmeminse birçok 

sebebi var. Bunların 

başında öğrenci 

sayısının az olması ve 

bu nedenle de oluşan 

daha iyi eğitim imkânları geliyordu. okulun 

bünyesindeki laboratuvarlarda çok çeşitli 

konular çalışılması da öğrencilerin istedikleri 

alanlara yönelmesine fırsat veriyor. Ayrıca 

kampüs ortamı, kulüplerin çeşitliliği ve 

kampüsteki yaşamın hareketliliği de beni 

etkilemişti. 

Üniversitemizdeki disiplinlerarası eğitim 

ve araştırma olanakları sayesinde lisans 

eğitimim sırasında Polimer ve nanoparçacık 

Laboratuvarı’nda çalışma fırsatı yakalayıp 

nanoparçacık alanında tecrübe kazandım. 

Gelecek sene  üniversitemizin sunduğu 

geniş değişim programı imkânlarından 

yararlanacağım. Koç Üniversitesi sunduğu 

imkânlarla her öğrencinin kendini tanıyıp 

hayallerini gerçekleştirmeye başlayabileceği 

bir yer.

derYa 
kaBacaoğlu 
KOç ÜnİvERSİTESİ  

MOlEKÜlER 

BİyOlOjİ vE 

GEnETİK 2008 

MEzUnU 

KOÇ ÜNİverSİTeSİ 

MOleKÜler 

BİYOlOjİ ve  

GeNeTİK  

BölÜMÜ -  

YÜKSeK lİSANS 

öğreNCİSİ

funda  
müjgan kar 
MOleKÜler  

BİYOlOjİ ve  

GeNeTİK  

3. SiNiF 

öğreNCİSİ

moleküler bİyolojİ ve genetİk

MolEKÜlER BiyoloJi vE 

gENETiK BÖlÜMÜ’NÜN 

diSiPliNlERARASI 

ARAşTIRMA vE 

uygulAMA odAKlI 

olMASI, MEzuNlAR içiN 

SANAyidE çoK KAPSAMlI 

iSTihdAM olANAKlARI 

yARATAcAKTIR.

Moleküler Biyoloji
ve genetik

Yaşam bilimleri ve biyoteknolojideki araştırmalar 

ve yeni buluşlar, ‘İnsan Genomu Projesi’nin 

tamamlanması ve hızlı gelişen enformatik 

teknolojileri biyoloji eğitimini etkilemekte, yeni 

paradigmalar ve ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. 

Günümüzde kusurlu genlerin hastalıklarda 

nasıl rol oynadığı konusunda edinilen bilgilere 

dayanarak yeni nesil tedavi yöntemleri 

geliştirilmekte ve ilaç tasarımında da bir devrim 

gerçekleşmektedir. Bu kapsamda araştırmacılar 

geleneksel deneme yanılma yöntemi yerine 

gen dizilimi ve protein yapısının işlevlerini 

esas alan yeni ilaç sınıfları oluşturmaktadır. 

Koç Üniversitesi’nin Moleküler Biyoloji ve 

Genetik lisans eğitim programı bu ve benzeri 

“Yeni Biyoloji” ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

hazırlanmıştır. Bölümün eğitim programı, molekül, 

hücre ve organizmalar arasındaki karmaşık 

etkileşimi ve bu etkileşim sonucunda oluşan 

yapıların özelliklerini tanımlamayı amaçlayan 

derslerden oluşmaktadır. Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü’nün disiplinlerarası araştırma ve 

uygulama odaklı olması, mezunlar için sanayide 

çok kapsamlı istihdam olanakları yaratacaktır. 

Gıda, ilaç, sağlık, çevre, enerji ve tarım sektörleri 

mezunların çalışacakları sektörlerin başında 

gelmektedir. Türkiye’nin bu alanlarda güncel 

kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için sanayinin 

yeni bilgilerle donatılmış, araştırma gücü yüksek 

mezunlara ihtiyacı olacaktır. 

http://science.ku.edu.tr/tr/mbge/home

Biyolojik bilimlerin 

uygulama alanları 

her geçen gün 

genişlemekte. Bunu 

özellikle temel tıbbın 

giderek daha çok 

moleküler biyoloji 

alanına kaymasıyla 

görebiliyoruz. Artık 

hastalıkların teşhis 

ve tedavisinde yeni 

yöntemlerin geliştirilmesi moleküler 

biyologların bulgularına dayanılarak 

yapılıyor. Moleküler biyoloji araştırmaları 

sayesinde insan hücresinin nasıl işlediğini 

en küçük detayına kadar öğrenebiliyoruz. 

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü mezunları akademik 

kurumlar, endüstri, ilaç sanayii ve sağlık 

sektörü alanlarında başarılı bir şekilde 

kariyerlerini sürdürmektedirler.  Koç Özel 

lisesi’nden mezun olduktan sonra 1993 

yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne başladım 

ve birincilikle mezun oldum. 1997 yılında, 

Bilkent Üniversitesi’nin yine Moleküler 

Biyoloji ve Genetik Yüksek lisans 

programını birincilikle bitirdim. Daha 

sonra, johns Hopkins Üniversitesi Tıp 

Fakültesi neuroscience programında altı 

yıl sürecek olan uzun ama çok heyecan 

verici konularda doktora çalışmalarımı 

gerçekleştirdim. Bu dönemde gelişmekte 

olan yavrularda sinir sistemi gen yazılımı 

programlarının görevlerini araştırdım. 

Yrd. doÇ. dr. 
gülaYşe  
ince dunn 
MOleKÜler  

BİYOlOjİ  

ve GeNeTİK  

BölÜMÜ 

öğreTİM ÜYeSİ

moleküler bİyolojİ ve genetİk
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hukuk fakültesi
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi kamu ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve 

farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan sıra dışı çekirdek programlarıyla geleceğin 

bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Evrensel ilkelere 

dayalı, karşılaştırmalı ve uluslararası içeriğe sahip zorunlu ve seçmeli dersleri İngilizce 

olarak sunmaktadır. Zorunlu hukuk dersleri, kamu ve özel hukuk alanında tüm uluslararası 

ve ulusal kabul görmüş örneklere uygun olarak eksiksiz verilmektedir.   

http://law.kı.edu.tr./tr

Öğrendiklerin artık teoride kalmayacak.
modern tesİslerİnde öğrencİlerİne dünya standartlarında bİr eğİtİm sunan 

koç ünİversİtesİ, genİş laboratuvar, bİlgİ İşlem ve araştırma İmkânları 

sayesİnde eğİtİmİ Her zaman en üst sevİyede tutuyor. yenİ bİlİşİm teknolojİlerİ 

ve öğretİm araçları, derslerle bİrleştİrİlerek kullanılıyor; öğrencİler ders 

saatlerİ dışında kamPüsün sunduğu tüm İmkânlardan Faydalanıyor..
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Koç Üniversitesi’nin farklı yoğunlaşma 

alanları yaratmaya yönelik seçimlik 

ders yelpazesi, pekişmiş ve çok yönlü 

bir öğrenim müfredatı sunmaktadır. 

Seçimlik dersler bilişim, çevre, taşıma, 

tahkim, uluslararası insan hakları 

hukuku gibi günümüzde öne çıkan 

çalışma alanlarını da kapsamaktadır. 

Çekirdek derslerde ise sosyal 

bilimlerden, temel bilimlere uzanan 

geniş bir temel eğitimin altyapısı 

kurulurken, uygar ve gelişmiş hukuk 

düzeninin belkemiğini oluşturan etik 

değerlere dayalı çözümleyici (analitik) 

düşünme esas alınmaktadır. 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

nitelikli akademik kadrosu yanında 

öğrenci sayısının azlığı, derslerin 

kolaycı/ezberci metin ya da teste dayalı 

soru tekniklerine değil, olay odaklı 

çözümlemelere dayanması ve ders 

dışı derinleşme imkânları ile akademik 

ciddiyet ve gelişmeye odaklanmıştır. 

Öğrenciler konferans, düzenli 

seminer, çalıştay ve küçük çaplı 

akademik yayınlar aracılığı ile Hukuk 

Fakültesi’nin entelektüel yaşamına 

katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler 

ayrıca Üniversite’de uygulanan çalışma 

programları, yaz stajları, yaz okulları 

ve toplumsal duyarlılık projelerine 

katılıma özendirilmektedir. Dünyanın 

önde gelen hukuk fakülteleriyle 

yürütülen değişim programları 

ve uluslararası staj imkânları da 

öğrencilerimizin ufuk açıcı yurtdışı 

deneyimleri yaşamalarına olanak 

vermektedir. uluslararası akademik 

işbirliğine paralel olarak, yurtdışında 

uluslararası üne sahip öğretim 

üyeleri de Koç Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’ne konuk profesör olarak 

davet edilmekte ve ders vermektedir.

Satırbaşları
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin %25’i LYS’nin %1’lik diliminden 

gelmektedir.
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri eğitim süreçleri boyunca öğretim 

üyelerimizden etkili ve yönlendirici biçimde akademik danışmanlık almaktadır.
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Kulübü Justita 

adıyla güncel hukuk konularına ilişkin periyodik bir dergi çıkarmaktadır. Hukuk Kulübü 

ayrıca her yıl, ulusal (TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay) ve uluslararası 

yargı organları ile kuruluşlara (Uluslararası Adalet Divanı, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, Avrupa Konseyi, AB Komisyonu vb) 

çalışma gezileri yapmakta ve öğrenciler açısından rol model olabilecek, çeşitli sektörlerde 

çalışan ve farklı tecrübelere sahip hukukçuları ağırlayan ”Kariyer Günleri” adlı bir etkinlik 

düzenlemektedir. 
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, hukuk alanındaki bilgilerini İngilizce 

yetkinlikleri ile destekleyerek 2008,  2011 ve 2013 yılında Jessup Uluslararası Kurgusal 

Mahkeme Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmişlerdir. Bu yarışmada yazılı ve sözlü 

dalda da en başarılı öğrenciler Koç Üniversitesi ekibi arasından seçilerek ödüle layık 

görülmüştür. Söz konusu yarışmanın 2012 yılı ulusal elemeleri Koç Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Jessup Uluslararası Kurgusal Mahkeme 

Yarışması’nı düzenleyen Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği (ıLSA) yapılan başarılı 

organizasyonu takdirle karşılayarak, Koç Üniversitesi’ni Washington’daki uluslararası 

elemelerde sponsor olarak ismen anılma statüsüne layık görmüştür. 
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, başta Avrupa Konseyi olmak üzere, birçok uluslararası 

ve ulusal kuruluşla proje ortaklığı yaparak, özellikle uluslararası insan hakları hukuku ve 

toplumsal cinsiyet alanlarında verilen eğitimlere uzman katkısında bulunmaktadır. 
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukukun yeni gelişen alanlarında hukuk 

profesyonellerine yönelik mesleki eğitim programları düzenlemektedir. Kamu hukuku ve 

özel hukuk alanındaki Hukuk Yüksek Lisans Programları, özgün ve yenilikçi müfredatıyla 

mesleki bilgilerini derinleştirmek ve hukukun akademik alanında kariyer yapmak isteyen 

nitelikli mezun profilini hedeflemektedir. Hukuk Yüksek Lisans Programları’nda Pekin 

Üniversitesi ve Berkeley Üniversitesi ile yapılan işbirliği anlaşmaları yurtdışında seçkin 

kurumlarda ders ve deneyim imkânı sunmaktadır.
 ► Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri kariyer tercihlerine ilişkin olarak 

Üniversitemiz Kariyer Servisi tarafından yönlendirilmekte ve her sene yapılan “İşe Alım 

Günleri” aracılığı ile yaz stajlarına kabul edilmekte ve mezuniyet ertesinde tam zamanlı iş 

fırsatlarını en iyi biçimde değerlendirmektedir. 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış 

açılarına sahip hukukçular olarak, hukuk bürolarından devlet bürokrasisine, sivil toplum 

kuruluşlarından uluslararası örgütlere kadar birçok farklı alanda çalışma olanağına sahiptir.

satırbaşları

huKuK fAKÜlTESi’NiN TEMEl 

vizyoNuNu BiçiMlENdiREN 

SEçKiN ÖğRETiM 

KAdRoSu, NiTEliKli huKuK 

ÖğRETiMiNiN dE ANA 

KAyNAğIdIR.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk öğretimi ve hukuk 

alanındaki bilimsel araştırmalarda ciddi, derin ve yenilikçi 

yaklaşımları yaşama geçiren ve uluslararası alanda akademik 

saygınlığı ile kabul gören öğretim ve araştırma merkezilerinden 

biridir. Hukuk Fakültesi, akademik başarısını ve saygınlığını 

temel vizyonuna borçludur. Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonu, 

nitelikli öğretim üyesi ve mezunlarının öncülüğünde kamusal 

politikalar ve bürokrasi, iş ve ekonomi dünyası, toplumsal 

değişim, bilgi ve teknolojik atılımlar ile hukuk arasındaki bağı 

kurmak ve üst düzey akademik araştırmalar temelinde hukuk 

politikalarına katkı sunmaktır.

Hukuk Fakültesi’nin temel vizyonunu biçimlendiren ve hukuk araştırmaları 

ve hukuk uygulamalarında önde gelen isimleri barındıran seçkin kadrosu, nitelikli 

hukuk öğretiminin de ana kaynağıdır. Temel ve yeni bilgileri deneyimli ve sınanmış 

bir araştırmacı ve uygulamacı kadrosundan edinme fırsatı, öğrencilerimizin 

öğrenme ve gelişme isteği ile buluştuğunda ders ortamı profesyonel yaşamı 

biçimlendiren gerçek bir hukuk deneyimine dönüşmektedir. 

Akademik saygınlığa dayalı kabul görmenin ve bunu sürdürülebilir kılmanın 

taşıdığı kurumsal değerin bilinciyle, Hukuk Fakültesi’nde hem öğretim üyelerimiz 

hem de öğrencilerimiz kendilerini yoğun emek gerektiren akademik ciddiyete 

dayalı bir programa adamışlardır. Bu bilince dayalı çabaların Hukuk Fakültesi 

mezunlarını -ister kamusal ister özel alanda çalışsınlar- farklı ve fark edilebilir 

profesyonel konumlara hazırladığını ve Hukuk Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası 

alanda edindiği haklı kurumsal değeri pekiştirdiğini gözlemlemekten büyük 

memnuniyet duyuyoruz.

prof. dr. 
Bertil  
emraH  
oder  
HUKUK  

FAKÜlTeSİ  

deKANi
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Hukukun ve hukuk 

eğitiminin hızla 

uluslararasılaştığı 

bir dönemde 

yaşıyoruz. İç hukuk 

ve uluslararası 

hukuk arasındaki 

ayrım giderek 

belirsizleşiyor. 

Birçok ülkenin 

yasama erkleri birbirlerine benzer 

yasalar çıkarıyor. Yargıçlar, 

uluslararası hukuk metinlerini ve 

hatta kendi iç hukuklarını diğer 

ülkelerin yargıçlarının verdikleri 

kararların da farkında olarak 

yorumluyorlar. Yürütme erkinin, 

iç hukukun yanı sıra, uluslararası 

hukuktan da doğan yükümlülükleri 

çeşitleniyor. İşte böyle bir dönemde, 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 

katılmak ve geleceğin hukukçularının 

akademik altyapılarına uluslararası 

hukuk ve uluslararası insan hakları 

hukuku alanında  katkı yapmak 

heyecan, umut ve onur verici bir 

deneyim benim için.

dOÇ dr. BAşAK ÇAli HUKUK FAKÜlTeSİ 

UlUSlArArASi HUKUK ANABİlİM dAli’NA 2013 

YiliNdA KATildi. FAKÜlTe’de UlUSlArArASi 

HUKUK (lİSANS), AvrUPA İNSAN HAKlAri 

HUKUKU (YÜKSeK lİSANS) ve BİrleşMİş 

MİlleTler İNSAN HAKlAri HUKUKU (YÜKSeK 

lİSANS) derSlerİNİ verMeKTedİr. eSSex 

ÜNİverSİTeSİ HUKUK FAKÜlTeSİ’Nde 2003 

YiliNdA TAMAMlAdiği dOKTOrASiNiN 

ArdiNdAN İNSANİ AMAÇli ASKerİ MÜdAHAle; 

AvrUPA İNSAN HAKlAri MAHKeMeSİ İÇTİHAdi; 

KUrUMSAl AMACi, MeşrUlUğU ve İNSAN 

HAKlAriNiN HUKUKSAllAşMASi AlANiNdA 

YAPTiği ÇAlişMAlArlA TANiNMişTir. 

OxFOrd UNİverSİTY PreSS TArAFiNdAN 

2010’dA YAYiMlANAN UlUSlArArASi 

İlİşKİler İÇİN UlUSlArArASi HUKUK 

(iNTerNATİONAl lAW FOr iNTerNATİONAl 

relATİONS) KİTABi BİrÇOK ÜlKede 

UlUSlArArASi HUKUKA Gİrİş derS KİTABi 

OlArAK OKUTUlMAKTAdir. 2004 YiliNdA 

KATildiği UNverSİTY COlleGe lONdON’dA 

2010 YiliNdA dOÇeNTlİK UNvANiNi AlMiş, 

2011-2013 ArASiNdA UNİverSİTY COlleGe 

lONdON ÇOK dİSİPlİNlİ İNSAN HAKlAri 

MASTer PrOGrAMiNiN dİreKTörlÜğÜNÜ 

YAPMişTir. dr. ÇAli, eSSex UNİverSİTeSİ 

İNSAN HAKlAri MerKeZİ’NİN ONUr ÜYeSİ ve 

iNTerİGHTS MÜTevellİ HeYeTİ’NİN 2014-2017 

döNeMİ ÜYeSİdİr. 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 YillAriNdA OxFOrd İNSAN HAKlAri YAZ 

PrOGrAMi’NA dAveTlİ PrOFeSör OlArAK 

ÇAğrilMişTir. ABd, NOrveÇ, dANİMArKA, 

İTAlYA, FİNlANdİYA, KOSTA rİKA, İSvİÇre, 

İZlANdA, FrANSA, KOlOMBİYA, HİNdİSTAN, 

ÇİN dAHİl BİrÇOK ÜlKedeKİ HUKUK ve 

SİYASAl BİlGİler FAKÜlTelerİNdeN İNSAN 

HAKlAri HUKUKU ÜZerİNe KONUşMA YAPMAK 

İÇİN dAveT AlMişTir. 2002 YiliNdAN Berİ 

AvrUPA KONSeYİ, BM, AGİT, NATO GİBİ 

UlUSlArArASi KUrUMlArdA ve BİrÇOK 

UlUSlArArASi ve UlUSAl Sİvİl TOPlUM 

örGÜTÜNde İNSAN HAKlAri HUKUKU AlANiNdA 

SAYiSiZ eğİTİM ve SeMİNere dAveTlİ UZMAN 

OlArAK KATilMişTir. TÜrKİYe, AZerBAYCAN, 

GÜrCİSTAN, erMeNİSTAN, BOSNA-HerSeK, 

SirBİSTAN, KArAdAğ, MAKedONYA ve 

HirvATİSTAN’dA HAKİM, SAvCi, POlİS ve 

AvUKATlArA İNSAN HAKlAri HUKUKU eğİTİMİ 

verMİşTİr.

doÇ. dr.  
Başak  
Çali 
HUKUK  

FAKÜlTeSİ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

Koç Üniversitesi, 

ulusal ve uluslararası 

alanda başarısını 

kanıtlamış bir 

üniversite olup, 

her biri alanında 

tanınmış, saygın 

akademik kadrosu 

ile mezunlarının 

mesleki alanlarında ön sıralarda yer 

almasını hedefleyen bir kurumdur. 

Üniversitemiz öğrencilerine, öğrenim 

ve araştırma alanında sunduğu 

gerçekten geniş olanakların yanı 

sıra, öğrencilerinin ve mezunlarının 

toplumda sosyal, kültürel alanlarda 

da başarılarına ve yeteneklerini 

geliştirmelerine yardımcı olacak 

altyapıya sahip bulunmaktadır. 

Üniversitemizin amacı, 

sadece meslek sahibi yetiştirmek 

olmadığından, yukarıda açıklananların 

yanı sıra, öğrencilerinin mezun 

olduklarında meslek hayatlarına en 

kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için 

başta iş ve ekonomi dünyası olmak 

üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile 

ilişkiler de kurarak öğrencilerinin, 

uygulamayı  ve etik kuralları da 

tanımasını, öğrenmesini sağlamaktadır. 

Böylelikle mezunlarının rekabetçi 

ortamlarda daha üst basamaklardan 

hayata başlamaları amaçlanmaktadır. 

Üniversitemizin akademik 

ve idari kadrosu, öğrencileri birer 

e-mail adresi olarak görmemekte, 

öğrenciler ile bire bir iletişim kurarak, 

dost, arkadaş, meslektaş ortamı 

yaratmaktadır. Koç Üniversitesi’nde 

geçen çalışma sürem içinde 

öğrencilerimizin aynı zamanda mutlu 

bir öğrencilik dönemi geçirdiklerini 

gözlemlemiş bulunmaktayım. 

Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ni 

bitirdim. Doktoramı 

İstanbul Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde 

tamamladım. 

Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde 

yardımcı doçent, 

doçent ve profesör olarak görev yaptım. 

2004 yılında Koç Üniversitesi’nde 

kısmi zamanlı olarak ders vermeye 

başladım; 2010 yılında tam zamanlı 

öğretim üyeliğine atandım. ceza 

Hukuku Genel Hükümler, ceza Hukuku 

Özel Hükümler ve ceza Muhakemesi 

Hukuku derslerini vermekteyim.

Koç Üniversitesi öğrencilerinin 

çok şanslı olduklarını ve bunu hak 

ettiklerini düşünüyorum. Burada 

onlara uluslararası bir ortam, zengin 

akademik olanaklar, öğretim üyeleriyle 

bire bir iletişim olanağı, küçük 

sınıflarda ders dinleme kolaylığı ve 

mükemmel kütüphaneden her an 

yararlanma fırsatı sunulmaktadır. 

Sosyal-kültürel etkinlikler ve 

öğrencilerin kendilerini ifade 

edebilecekleri kulüpler yelpazesi çok 

geniştir. Öğrencilerimiz yaşamlarının 

en güzel yıllarını geçirecekleri bu 

Üniversite’den çalışma hayatına bilgi 

birikimi yönünden donanımlı birer birey 

olarak ve güzel anılarla ayrılacaklardır.

Fakültemizin kadrosu her biri 

akademik başarılarla dolu özgeçmişi ve 

hukuk literatürüne katkı sağlamış çok 

sayıda yayını bulunan, yurtiçinde veya 

yurtdışındaki köklü üniversitelerde 

yetişmiş olan öğretim üyelerinden 

oluşmaktadır. Akademik danışmanlık 

sistemi dolayısıyla öğrencilerimiz 

öğrenim süreleri boyunca öğretim 

üyeleri tarafından izlenmekte ve 

yönlendirilmektedir.

prof. dr.  
H. cumHur 
ÖZakman  
HUKUK  

FAKÜlTeSİ  

öğreTİM ÜYeSİ

prof. dr.  
nur  
centel 
HUKUK  

FAKÜlTeSİ  

öğreTİM ÜYeSİ

fakülteye Bağlı Merkezler

ticaret yaşamının küresel ölçekte 

hızla gelişip ülke sınırlarını aşması 

uluslararası ticaret hukuku alanında 

daha fazla uzmanlaşma ihtiyacı 

doğurmaktadır. bu alanda çeşitli 

konferans ile seminer etkinlikleri 

düzenlemek ve akademik araştırmalar 

yapmak üzere dr. nusret ve semahat 

arsel’in katkılarıyla koç üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’nde dr. nusret ve 

semahat arsel uluslararası ticaret 

Hukuku uygulama ve araştırma merkezi 

kurulmuştur.

kamu hukukunun 

küreselleşmesini kurmasal, ampirik ve 

uygulamaya yönelik açılardan araştıran 

koç üniversitesi akademil konseyi 

küresel kamu Hukuku uygulama 

ve araştırma merkezi (küremer) 

bu alanda türkiye’deki ilk merkez 

olarak kuruldu. küremer’in güz 2014 

döneminde çalışmalarına başlaması 

planlanıyor.

Fakültemiz ayrıca koç 

üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan 

toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları 

araştırma ve uygulama merkezi (koç-

kam), küreselleşme ve demokratik 

yönetişim araştırma merkezi (glodem) 

ve sosyal Politika merkezi (koç-sPm) ile 

işbirliği içinde olup ortaklaşa akademik 

çalışmalarda bulunmakta ve etkinlikler 

düzenlemektedir.

http://nasamer.ku.edu.tr/
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Adalet bilincinin ve 

sağlam temellere 

oturtulmuş bir hukuk 

nosyonunun, teknik 

hukuki bilgi ile koşut 

gittiği günümüzde, arzu 

edilen hukukçu fikri 

de buna bağlı olarak 

değişmiş durumda. 

Hukukun belirli dallarına hakimiyet kadar, 

çok yönlülüğün, disiplinlerarası bakış 

açılarının da önem arz ettiği bir ortamda 

Koç Üniversitesi geniş imkânlarıyla ülkenin 

ve dünyanın ihtiyacı olan hukukçularını 

yetiştirmeğe gayret ediyor. Sınıf 

mevcudunun hocalarla birebir iletişime 

imkân tanıdığı dersler, kütüphanenin 

sunduğu zengin kaynaklar ve akademik 

çalışma ortamı ile Fakülte’nin yıl boyunca 

düzenlediği çalıştaylar ve konferanslar... 

Özetle, hukuk öğrenimini dersliğin dışına 

da çekebilen bu yenilikçi bakış açısı, 

kanaatimce başarılı hukukçu adayları için 

ülke çapında eşine az rastlanır bir fırsattır. 

Bu itibarla, muhtevaca zengin bir hukuk 

öğrenimi arzu eden adaylar için Koç 

Üniversitesi, üzerinde mutlaka durulması 

gereken bir seçenektir.

cem  
tecimer 
HUKUK  

FAKÜlTeSİ  

2. SiNiF  

öğreNCİSİ

Koç Üniversiteli olmak 

sadece bir okulun 

öğrencisi olmaktan çok 

daha öte, aynı zamanda 

bir kimliğe sahip olmak 

demek. Öncelikle Koç 

Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi hukuk - 

politika - tarih üçlüsünün 

harmanlandığı çok yönlü 

eğitimi ile öğrencilere 

analitik düşünme yetisi kazandırmaktadır. 

Teorik ve pratik hukukun arasındaki 

ayrımın bizzat gözlemlenebilmesi adına, 

öğrencilerini güncel haberleri takip etmeye 

teşvik etmektedir. Ayrıca verdiği yabancı 

dil eğitimi sayesinde öğrencilerin hukuklar 

arasında karşılaştırma yaparak bir dünya 

görüşüne sahip olmasını sağlamaktadır. 

Fakültemiz bu ayrıcalıklı 

programıyla  kazandırdığı hukuk 

nosyonunun yanı sıra, öğrencilerin okul 

aktivite kulüplerine katılımını destekleyerek, 

kültürlü ve sosyal hukukçular yetişmesine 

aracı olmaktadır. Bunlarla birlikte en 

önemlisi, Koç Üniversitesi öğrencilerinin 

mezun olduktan sonra dahi birbirinden 

kopmayarak okul ruhunu yaşatmaya devam 

etmesi ve değerli akademisyenlerin bilgi 

ve deneyimlerini paylaşmayı üniversite 

sonrasında da sürdürerek bireysel açıdan 

gelişmemize katkı sağlamasıdır.

Söz konusu eğitim ile Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin elde 

ettiği akademik saygınlığın hem iş 

dünyası hem de ulusal ve uluslararası 

akademi dünyasındaki yansımalarını 

birçok kez gözlemleme fırsatım oldu. 

Gerçekten de, şu an çalıştığım hukuk 

bürosuna yasal staj başvurusu yaparken 

ve dünyaca ünlü üniversitelere hukuk 

yüksek lisansı başvurusunda bulunup kabul 

alırken sadece Koç Üniversiteli olduğum 

için birçok fırsat kapsının açıldığını bizzat 

tecrübe ettim. Uluslararası  prestije sahip 

olan ve etik değerler ile Atatürkçü ilkelerin 

içselleştirildiği bir kültür yaratan okulumun 

bir mezunu olmaktan gurur duyuyorum. 

Koç Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nde alınan 

eğitimi özel kılan 

iki unsurun, fakülte 

öğrencilerinin seçkin 

bir grup olması ve 

üniversitede sunulan 

imkânlar olduğunu 

düşünüyorum. 

Bunlara öğretim 

üyesi kadrosunun 

yetkinliği, yurtdışından 

gelen misafir öğretim 

üyelerinin verdiği 

dersler ve mesleki İngilizcenin aktif 

olarak kullanılması da eklendiğinde, Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde geçirilen 

lisans eğitimi sonrasında ortaya, alanında 

yetkin, en az bir yabancı dili mesleğinde 

kullanabilen, gerek Türkiye’de gerekse 

yurtdışında çalışma potansiyeli olan, vizyon 

sahibi mezunlar çıkıyor.

2007 yılında Hukuk Fakültesi’ni 

bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimim 

için bir yılımı İngiltere’de geçirdim. Yüksek 

lisans diplomamı aldıktan sonra Koç 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dönerek 

araştırma görevlisi olarak çalışmaya ve 

2009 yılında İstanbul Üniversitesi’nde 

doktora yapmaya başladım. ocak 2014’te 

doktora tezimi savundum ve halihazırda 

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 

araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam 

etmekteyim. Yüksek lisans ve doktora 

eğitimim boyunca Koç Üniversitesi’nde 

aldığım eğitimin faydalarını gerek 

yabancı dil gerekse araştırma yöntemleri 

bakımından yoğun olarak hissettim ve 

şu anda yetiştiğim kuruma hizmet ediyor 

olmak benim için büyük bir mutluluk.

Lisansüstü eğitim 

süresince Koç 

Üniversitesi’nde aldığım 

eğitimin farklılığını bir 

kere daha anladım. 

Koç Üniversitesi’nin 

İngilizce hukuk diline 

hakim olmamızı 

sağlayan eğitimi 

özellikle karşılaştırmalı 

araştırma yapma ve 

yeni bilgiler edinme 

konusunda sahip 

olduğumuz en güçlü ve 

en önemli yatırım. Gerek çekirdek gerek 

alan derslerinden kazandığımız temel 

bilgilerin yanı sıra bilgiye ulaşma yollarını 

öğrenmiş olmamızın dağarcığımızı sürekli 

zenginleştirerek bir adım öteye geçmemizi 

ve yeni bakış açıları kazanmamızı 

sağladığına inanıyorum.

Yüksek lisans yaparken avukatlık 

stajımı da tamamlayıp İstanbul Barosu’na 

avukat olarak kaydoldum. Bir sene sonra 

Koç Üniversitesi’ne araştırma görevlisi 

olarak tekrar döndüm. Koç Üniversitesi’nin 

güzel yerleşkesinde, emeklerini ve 

bilgilerini esirgemeyen tüm öğretim 

üyelerimizin desteğiyle doktora tez 

çalışmamı sürdürmekteyim. Üniversitemizin 

eğitim ve öğretiminin mutfağındaki özen ve 

yoğun çabayı bu açıdan görmek ve katkıda 

bulunabilmek benim için çok önemli ve 

müstesna bir tecrübe.

işik  
ÖnaY 
hUKUK  

fAKÜlTESİ  

MEzUnU,  

2007 

KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ  

HUKUK  

FAKÜlTeSİ – 

ArAşTirMA 

GörevlİSİ

YildiZ  
akel  
hUKUK  

fAKÜlTESİ 

MEzUnU,  

2009 

KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ  

HUKUK  

FAKÜlTeSİ 

ArAşTirMA 

GörevlİSİ

deniZ  
Yeltekin 
hUKUK  

fAKÜlTESİ 

MEzUnU, 2012 

GÜN  

AvUKATliK  

BÜrOSU,  

AvUKAT
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her konuda bir fikrin olsun istemez 
misin?
koç ünİversİtesİ’nde meslekİ eğİtİmİn yanı 

sıra öğrencİlerİn bİreysel gelİşİmİne katkıda 

bulunmayı HedeFleyen, temel bİlgİlerle 

donatılmalarına olanak sunan bİr eğİtİm 

verİlİyor. öğrencİlerİn Hem bİlgİ bİrİkİmİne saHİP 

olmaları Hem de uzmanlaşmaları sağlanıyor. 

genİş yelPazelİ çekİrdek Programı tamamlayarak 

kendİ eğİtİmİnİ kendİn şekİllendİrebİlİrsİn.

Mühendislik fakültesi
Hızlı ve küresel teknolojik değişimlerin gerçekleştiği günümüzde, Koç Mühendisleri’nin 

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 eğitilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği olmak üzere 5 temel disiplinde lisans 

diploması sunmaktayız.   

 

http://eng.ku.edu.tr/tr

http://www.linkedin.com/groups/Koc-University-College-Engineering-4172838

http://www.facebook.com/kocuniveng
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lisans Programlarımız
Hızlı küresel teknolojik değişimlerin 

gerçekleştiği günümüzde, Koç Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi mezunlarının bilimsel 

analiz yetenekleri güçlü, 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 olması hedeflenmektedir. Bu 

çerçevede Bilgisayar Mühendisliği, 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Endüstri Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji 

Mühendisliği ve Makina Mühendisliği 

olmak üzere beş temel programda lisans 

diploması sunmaktayız.

Araştırma odaklı, geniş bakış açılı, 

disiplinlerarası ve derinlemesine eğitim 

felsefesimiz doğrultusunda, öğrencilerimize 

mühendislik eğitimi için gerekli temel 

bilimler ve temel mühendislik kavramlarını 

sunduktan sonra kendi yetenek ve 

heveslerini göz önüne alarak geleceklerini 

şekillendirmelerine olanak sağlayacak 

şekilde beş çekirdek seçmeli, en az iki 

alan seçmeli ve altı serbest seçmeli 

ders sunulmaktadır. Bu sayede, mezun 

olduktan sonra yüksek lisans ve doktora 

düşünen öğrencilerimiz kendi konularında 

derinlemesine eğitimlerine devam 

edebilecek veya ikinci bir alanda diploma 

almak için seçmeli derslerini kullanarak 

çift anadal ya da yandal yapabileceklerdir. 

İsteyen öğrencilerimiz de farklı mühendislik 

alanlarından veya diğer fakültelerden 

diledikleri dersleri alarak disiplinlerarası bir 

mühendislik eğitimi ile kendilerini çalışma 

hayatına hazırlayabileceklerdir. Ayrıca tüm 

öğrencilere kapsamlı bir bitirme projesi ve 

seçmeli yaratıcılık ve girişimcilik ve şirket 

kültürü dersleri sunulmaktadır.

Günümüzde güncel mühendislik 

konularının birçoğu birden fazla temel 

mühendislik ve bilim alanının kesişim 

noktalarındadır. Mekatronik (elektrik-

elektronik ve makine mühendisliği), 

optik MEMS (elektrik-elektronik, makine 

mühendisliği ve fizik), enerji mühendisliği 

(elektrik-elektronik, kimya-biyoloji 

ve makina mühendisliği), biomedikal 

mühendisliği (elektrik-elektronik, 

makine mühendisliği ve sağlık bilimleri), 

bioinformatik ve ilaç tasarımı (bilgisayar 

ve kimya-biyoloji mühendisliği), 

nanobiyoteknoloji (elektrik-elektronik, 

makina ve kimya-biyoloji mühendisliği), 

finans mühendisliği (endüstri mühendisliği 

ve ekonomi) disiplinlerarası alanların bazı 

örnekleridir. Önümüzdeki yıllarda özellikle 

tıp ile mühendisliğin birleştiği konularda 

önemli gelişmeler beklemekteyiz. Koç 

Üniversitesi, yeni kurmuş olduğu Tıp 

Fakültesi ve Türkiye’nin en iyi kadrolarına 

sahip Mühendislik ve Fen Fakülteleri ile 

en mükemmel uygulamalı disiplinlerarası 

eğitim verebilen konumdadır.

Özetle, Koç Üniversitesi 

mühendislik eğitim vizyonu şu ana 

başlıkları içermektedir:

KİşİSEl MÜHEnDİSlİK EğİTİMİ 

Seçmeli dersler aracılığıyla her program 

için belirlenmiş uzmanlık alanlarından 

birinde derinleşmek, çift anadal yapmak, 

idari bilimler ya da sosyal bilimler de 

dahil diğer alanlarda yandal yapmak, veya 

girişimcilik sertifikası programını takip 

etmek.

şİrKETlErlE YAKın İlİşKİlEr

Yaz stajları ve/veya bitirme projesi 

vasıtasıyla çalışma hayatını yakından 

tanımak.

BİlİMSEl ArAşTırMA DEnEYİMİ

Türkiye’nin en seçkin akademik kadrosunun 

yanında araştırma laboratuvarlarında 

deneyim edinmek ve dünyada öncü bilimsel 

araştırmalara katkıda bulunmak.

uluSlArArASı DEnEYİM vE vİZYOn

Değişim programlari vasıtasıyla dünyanın 

en seçkin üniversitelerinde bir veya iki 

sömestir geçirmek ve küresel vizyon sahibi 

olmak.

lİsans Programlarımız

Koç ÜNivERSiTESi 

MÜhENdiSliK fAKÜlTESi 

SAdEcE TÜRKiyE’dE dEğil 

dÜNyA çAPINdA dA ÖNdE 

gElEN BiR MÜhENdiSliK 

EğiTiM vE ARAşTIRMA 

KuRuMu hAliNE gElMişTiR.

İlk öğrencilerimizi aldığımız 1999-2000 akademik yılından 

bu yana gösterdiği yüksek eğitim kalitesi ve araştırma 

performansıyla Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi sadece 

Türkiye’de değil, dünya çapında da önde gelen bir mühendislik 

eğitim ve araştırma merkezi haline gelmiştir. Fakültemizde 

halen her biri uzmanlık alanlarında dünyaca tanınmış 

liderler arasında yer alan 46 tam zamanlı öğretim görevlisi 

bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi’nin amacı, dünya çapında önder 

ve güncel eğitim ve araştırma programları ile üstün teknik donanımlı, yaratıcı 

düşünebilen, geniş bakış açısına sahip ve mesleklerinde farklılık yaratacak lider 

mühendisler yetiştirmektir.

prof. dr.  
fikri 
karaesmen 
MÜHeNdİSlİK 

FAKÜlTeSİ  

deKAN
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Bilgisayar Mühendisliği 

BilgiSAyAR MÜhENdiSliği PRogRAMI, Bilgi işlEyEREK 

SoRuN çÖzEcEK yENiliKçi yAKlAşIMlAR vE SiSTEMlER 

gElişTiRMEK içiN gEREKEN AçIK gÖRÜşlÜlÜK, BEcERi, 

Bilgi vE diSiPliNE SAhiP BiREylER yETişTiRMEK ÜzERE 

TASARlANMIşTIR.

Bilgisayar 

mühendisleri 

insanlığın 

ihtiyaçlarını 

karşılamak ve 

sorunlarını çözmek 

için bilgi toplama ve 

işleme yöntemleri 

ve sistemleri 

geliştirirler. Bilgi 

işleme ve iletişim teknolojileri ve 

sistemleri sadece var olan sorunları 

çözmekle kalmaz, yeni düşünme, 

etkileşim, beraber çalışma ve 

paylaşım biçimlerini de mümkün kılar. 

İnternetin, bilimsel, ticari ve toplumsal 

yaşamı ne kadar kökten değiştirdiği 

buna açık kanıttır. Bütün mühendislik 

ve teknoloji dallarındaki akıllı aygıtlar 

ve sistemlerin tasarımı ve gerçekleşimi 

için algoritmalar ve yazılım araçları 

kullanılır. Modern sağlık, finans, 

ulaşım aygıt ve sistemlerinin 

işleyişlerini, bilgi akış ve kontrolünü 

yazılım sağlar. Özetle, bilgisayar 

mühendisliğinin kapsamı, bazen 

sanıldığının aksine, bilgisayarlar ve 

bilgisayar programlarından çok ötedir. 

Bir başka deyişle 21. yüzyılın bilgisayar 

mühendisleri birçok farklı alanda, 

çok disiplinli yaklaşımlarla, bilgisayar 

ve iletişim teknolojilerini kullanarak 

insanların hayatını kolaylaştıracak 

çözümler üretecektir. Bilgisayar 

mühendisliği derecesi ile sadece 

bilgisayar alanında değil, herhangi 

bir alanda, örneğin sağlık, finans, 

medya, hatta sanat alanlarında bile 

geleceğinizi şekillendirebileceksiniz.

şu anda benim araştırmalarım 

bilişsel biyoloji alanında. Paralel 

hesaplama alanında uzmanlaştıktan 

sonra, proteinlerin davranışlarını 

tahmin edebilecek ve binlerce 

işlemciden oluşan süper bilgisayarlar 

üzerinde çalışabilecek yazılımları 

tasarlamak için çalışırken, aslında 

biyolojik hücrenin çok karmaşık 

bir bilgisayara benzediğini fark 

ettim. Büyük ölçekli yazılımların 

bİlgİsayar müHendİslİğİ

lisansüstü Programlarımız
Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 

programlarımızın amacı, dünya çapında 

öncü yeni bilgiler ve teknolojiler üreterek 

ülkemizin ekonomik kalkınmasına 

katkıda bulunmak ve araştırma bulgu ve 

sonuçlarımızı dünyanın önde gelen prestijli 

bilimsel dergilerinde yayımlatmaktır. 

Bu amaçla, Bilgisayar Bilimleri ve 

Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği ve Makina 

Mühendisliği gibi temel disiplinlerde ve 

Biyomedikal Bilimler ve Mühendisliği, 

Hesaplamalı Bilimler ve Mühendisliği, 

Malzeme Bilimleri ve Mühendisliği, 

optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği 

gibi disiplinlerarası alanlarda yüksek lisans 

ve doktora dereceleri sunmaktayız.

Öğretim üyelerimiz araştırma 

konularında hem lisans hem de lisansüstü 

öğrenciler ile birebir ilgilenerek yakın 

şekilde çalışmaktadır. Bu çalışmalar özel 

sektör ve devlet taraından fonlanan projeler 

kapsamında, fakültemiz bünyesinde 

bulunan 28 araştırma laboratuvarında 

yürütülmektedir. Bu laboratuvarlardan 

bazıları şöyledir: Center for Computational 

Biology and Bioinformatics, Manufacturing 

and Automation research Center (MArC), 

optical Microsystems Laboratory (oML), 

Microsoft-Koç Multi-Core Software 

Engineering research Center, Artificial 

ıntelligence Laboratory (AıLab), ıntelligent 

User ınterfaces Laboratory ıBM-Koç 

Supply-Chain research Center, next-

Generation Wireless Communications 

Laboratory (nWCL), Multimedia, Vision 

and Graphics Laboratory (MVGL), 

robotics and Mechatronics Laboratory 

(rML), Acoustics and Vibration 

Laboratory, Micro-nano Fabrication 

Laboratory, Advanced Materials 

Laboratory, Biomimetic Materials and 

ıslet Cell Bioengineering Laboratory 

(BıoMıCELL) ve Energy Technologies and 

Supercritical Fluids Laboratory. Ayrıca, 

üniversitemiz bünyesinde Mühendislik 

Fakültesi öğretim üyelerinin önemli 

katkıları bulunan iki araştırma  merkezi, 

KUYTAM (Koç Üniversitesi Yüzey Bilimi 

ve Teknolojisi Araştırmaları Merkezi) 

ve KUTEM (Koç Üniversitesi Enerji 

Araştırmaları Merkezi), bulunmaktadır.

Öğretim üyelerimizin araştırma 

başarıları hem Türkiye çapında hem 

de uluslararası birçok önemli ödül ile 

değerlendirildi ve değerlendirilmeye devam 

ediyor. 

Mühendislik Fakültesi’nden 7 

öğretim üyemiz TÜBİTAK Bilim Ödülü, 

10 öğretim üyemiz TÜBİTAK Teşvik Ödülü, 

14 öğretim üyemiz TÜBA Genç Bilim İnsani 

(GEBİP) Ödülü aldır. 1 öğretim üyemiz de 

TÜBİTAK Bilim Kurulu’nda görev yapıyor. 

Uluslararası alanda, 1 öğretim üyemiz 

Avrupa Bilimler Akademisi üyesiyken 

3 öğretim üyemiz ıEEE Fellow seçildi. 

3 öğretim üyemiz projeleriyle Avrupa 

Birliği’nin en prestijli araştırma programı 

olan Avrupa Araştırma Konseyi’nin 

(European research Council ErC) 

fonlarını kullanmaya hak kazandı. Ayrıca 

3 öğretim üyemiz ıBM Faculty Award ve 

2 öğretim üyemiz ıBM Shared University 

research Award aldı. Son olarak, çok 

sayıda öğretim üyemiz alanlarında 

en prestijli bilimsel dergilerin yayın 

kurullarında görev yapmaktadır.

İlerleyen sayfalarda bölümlerimizi ve 

öğretim görevlilerimizi daha detaylı 

olarak tanıyabilirsiniz. Özetle, biz “birlikte 

öğrenmek ve disiplinlerarası düşünebilen 

yaratıcı mühendisler yetiştirmek” 

vizyonu ile hareket eden bir araştırma 

üniversitesiyiz. Bu vizyonu gerçekleştirmek 

için Türkiye’nin en iyi öğretim görevlisi 

kadrosu ve araştırma altyapısına sahip 

mühendislik fakültesi olduğumuzu 

söyleyebilirim. Sizi de aramızda görmek 

bizi mutlu edecektir.

lİsansüstü Programlarımız

prof. dr.  
attila  
gürsoY  
BİlGİSAYAr 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ  

öğreTİM ÜYeSİ
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2006 yılında Koç 

Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bölümü’nden mezun 

olduktan sonra 

İngiltere’deki York 

Üniversitesi’nde 

Biyoinformatik 

(Computational Biology) 

dalında yüksek lisans 

yaptım. Daha sonra 

Cambridge Üniversitesi 

ve MrC, Moleküler 

Biyoloji Laboratuvarı’nda 

yine biyoinformatik 

üzerine 2011 yılında doktoramı 

tamamladım. Halen MrC, Moleküler 

Biyoloji Laboratuvarı’nda, Cambridge’te 

doktora sonrası araştırmacı olarak kadrolu 

çalışıyorum.

Koç Üniversitesi’ni tercih etmemdeki 

başlıca nedenlerden biri mühendislik 

alanında çok başarılı bir bölüm olması. 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 

aldığım dersler ve kazandığım deneyim 

daha sonra yüksek lisans ve doktora 

sırasında benim için çok büyük kolaylık 

sağladı. Biyoinformatik dalı için hem 

bilgisayar/programlama hem de biyoloji 

temeline sahip olmak çok önemlidir. Koç 

Üniversitesi’nde her iki alanda da almış 

olduğum eğitim sayesinde, yüksek lisans 

ve doktora programlarına zorluk çekmeden 

adapte olabildim. Koç Üniversitesi’ni tercih 

etmemdeki diğer bir neden de, eğitim 

dilinin İngilizce olması. Eğitim dilinin 

İngilizce olması, mezun olduktan sonra 

yurtdışında okumaya devam etmek ya da 

çalışmak isteyen öğrenciler için çok büyük 

bir avantaj. Lisans yaparken aldığım ikinci 

dil olan Almanca da yurtdışında çok isime 

yaradı. Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim dört 

yıl boyunca hem akademik hem de sosyal 

olarak kendimi geliştirebildim.

Koç Üniversitesi sadece Türkiye’de 

değil, uluslararası alanda da tanınmakta. 

Şu anda MrC’de birlikte çalıştığım bazı 

araştırmacıların Koç Üniversitesi’ndeki bazı 

öğretim üyelerimizle çeşitli projelerde fikir 

alışverişinde bulunması bunun bir örneğidir.

Bilgisayar 

mühendisliğinden 

sadece mezun olmakla 

bitmiyordu işim, kendimi 

en iyi şekilde geliştirip 

rakiplerimden farklı ve 

özel olmam gerektiğini 

biliyordum. Bu yüzden 

Koç Üniversitesi’ni 

seçtim. Üniversitemizin dünya çapındaki 

tanınmış akademik kadrosu seçimimde 

büyük rol oynadı. Henüz ikinci sınıftayım 

ama şimdiden üniversitemin bana sağladığı 

olanaklarından, gerek teknik bilgi gerek 

birebir akademisyen desteğinden gayet 

memnunum. Ayrıca birkaç sene sonra 

sahip olabileceğim staj ve iş olanaklarını 

akademisyenlerden ayrıntılı bir şekilde 

öğrendikten sonra ne kadar doğru bir karar 

verdiğimi anladım.

Diğer yandan Koç Üniversitesi’nde 

sahip olacağınız en güzel fırsatlardan 

birinin de buradaki atmosfer olacağı kesin. 

Arkadaşlarınızla ve öğretim üyelerinizle 

öğrenirken aldığınız keyif her geçen gün sizi 

daha mutlu bir öğrenci yapacak şüphesiz. 

Gecen seneden bu yana çok daha farklı 

bakmaya başladım hem okuluma hem 

bölümüme dolayısıyla öğrenim hayatıma 

mutlu ve memnun bir şekil devam ediyorum.

dr. melis 
kaYikÇi  
BİlGİSAyAR 

MÜhEnDİSlİğİ 

MEzUnU,  

2006 

MedİCAl  

reSeArCH  

COUNCİl (MrC), 

MOleKÜler  

BİYOlOjİ 

lABOrATUvAri, 

CAMBrİdGe –

ArAşTirMACi

sonat 
uğur 
BİlGİSAYAr 

MÜHeNdİSlİğİ 

2. SiNiF  

öğreNCİSİ

bİlgİsayar müHendİslİğİ

karmaşıklığını azaltmak ve tasarımını 

kolaylaştırmak için geliştirdiğimiz 

yöntemlere benzer yapıları hücre 

içinde de gözlemlemek bana son 

derece heyecan verdi. Proteinler 

arası karmaşık ilişkileri anlamaya 

yönelik “in silico” biyolojik deneyler 

yapabilen algoritmalar ve yazılımlar 

geliştirmek ve bu çalışmalarımın 

kanser gibi karmaşık hastalıkların 

mekanizmalarının anlaşılmasına ve yeni 

ilaçlar geliştirilmesine yarayabileceğini 

görmek bana çok büyük haz vermekte. 

Bilginin gittikçe artması ve bilgisayarsız 

baş edilemeyecek büyüklüklere 

ulaşmasından dolayı (örneğin yeni 

nesil DnA dizileme teknolojileri ile 

üretilen genom ve protein verileri), 

geleceğin ilaç geliştiren farmasötik 

araştırmacılarının bazılarının, 

bilgisayar mühendisi olması beni hiç 

şaşırtmayacaktır. 

Koç Üniversitesi Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü, bilgi işleyerek 

sorun çözecek yenilikçi yaklaşımlar 

ve sistemler geliştirmek için gereken 

açık görüşlülük, beceri, bilgi ve 

disipline sahip bireyler yetiştirmek 

üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerimiz 

temel matematiksel ve analitik 

yetenekleri kazanmanın ve güncel 

teknolojiler konusunda bilgilenmenin 

yanında, değişen, bilgi temelli topluma 

ve ihtiyaçlarına uyum gösterecek 

ve yenilikçi çözümler üretecek 

şekilde kendilerini yetiştiriyorlar. 

Öğrencilerimiz disiplinlerarası 

etkileşime verilen önemle, esnek 

ders programımız ve araştırma 

laboratuvarlarımızla, 21. yüzyılın 

bilgisayar mühendisleri olarak mezun 

olabileceklerdir.

bİlgİsayar müHendİslİğİ
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Endüstri Mühendisliği 

ENdÜSTRi MÜhENdiSliği, TEMEl olARAK ENTEgRE 

SiSTEMlERiN TASARlANMASI, vERiMli BiR şEKildE 

işlETilMESi vE iyilEşTiRilMESi ilE ilgilENMEKTEdiR.

Endüstri 

mühendisliği 

eğitim programları 

Türkiye’de 1960’lı 

yıllarda başladı ve 

kısa zamanda en 

çok tercih edilen 

programlar arasına 

girmeyi başardı. 

Diğer mühendislik 

programları ile 

mukayese edildiğinde oldukça kısa 

bir geçmişi olmasına rağmen bugün 

hemen hemen bütün üniversitelerde 

en yüksek giriş puanı endüstri 

mühendisliği için gerekiyor. uzun 

zamandır devam eden bu yoğun ilginin 

gelecekte de devam edeceği kesin. 

Bunun iki önemli nedeni var. Birinci 

neden endüstri mühendisliği bölümü 

mezunlarının aldıkları çok yönlü eğitim 

sonucu, çok geniş bir yelpaze içinde 

farklı sektörlerdeki iş alanlarında 

çalışma imkânının olması. İkinci neden 

ise mezunların gerçekten eğitimini 

aldıkları işi yapabilmeleri. Bu nedenler 

de doğal olarak mezunlara başarılı ve 

kazançlı bir kariyerin önünü açıyor. 

Bilinen yaygın tanımına göre endüstri 

mühendisleri insan, malzeme, makina, 

bilgi, teknoloji, finansman ve enerji gibi 

kaynakları kullanarak çeşitli sistemleri 

tasarlamak ve optimal bir şekilde 

yönetmek için çalışırlar. Çok eskiden 

sadece üretim sistemleri ve fabrikalar 

ile kısıtlı olduğu düşünülen iş alanları 

artık finans, sigorta, sağlık, lojistik gibi 

hizmet sektörlerini da kapsamaktadır. 

Hatta bütün dünyada artık endüstri 

mühendislerinin daha çok hizmet 

sektörlerinde çalıştığını söyleyebiliriz. 

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 

Bölümü’nün en önemli özelliği 

mezunlarını bu geniş iş yelpazesine 

hazırlayacak esnek bir yapıya sahip 

olmasıdır. Yöneylem araştırması, iş 

analitiği ve yönetim bilimleri ağırlıklı 

zorunlu mesleki derslerden ayrı olarak, 

öğrenciler ileride çalışmak istedikleri 

sektörlere yönelik olarak çok sayıda 

seçmeli ders alabiliyorlar. Bu imkânı 

kullanarak öğrenciler çeşitli çift anadal, 

yandal ve uzmanlaşma programlarını 

takip ederek kendilerini mezuniyet 

sonrasına en iyi şekilde hazırlıyorlar. 

Öğrenciler günümüz şartlarında 

ülkemizde ön plana çıkan tedarik 

zinciri ve lojistik, servis sistemleri, 

sağlık sistemleri, finans mühendisliği, 

yöneylem araştırması ve girişimcilik 

gibi alanlarda verilen seçmeli dersleri 

alarak bu alanlarda uzmanlık sertifikası 

edinebilirler. 

2004 yılında üniversite 

sınavına girdim. 

Puanlar belli olduktan 

sonra Koç Üniversitesi 

kampüsünü ve tüm 

öğretim üyelerini ziyaret 

edip hem bölümüm hem 

de üniversite hakkında 

bilgi alıp imkânlarına 

hayran kaldıktan sonra 

Koç Üniversitesi 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü’nü seçtim. 

Üniversiteye girerken amacım sadece 

derslerde iyi olmak değil, aynı zamanda 

kulüplerde de yer alarak sosyal aktivitelerde 

rol almaktı. Koç Üniversitesi’nin Türkiye’deki 

ve dünyadaki en iyi standartlarda eğitim 

vermesinin yanında sosyal yönden de 

öğrencilerin kendilerini geliştirip özgüven 

kazanmalarını sağlamasının çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Üniversitenin en 

büyük kulüplerinden biri olan Pazarlama 

Kulübü’nün en genç başkanı oldum ve iş 

çevresiyle birçok iletişimi daha üniversitenin 

ilk senelerinde kurmaya başladım. Birinci 

sınıfın sonunda kendi şirketimi kurdum. Koç 

Üniversitesi’nin bence en güzel yanlarından 

biri olan birçok farklı alanda kendinizi 

geliştirebilmenize imkân sağlayan ders 

sistemi sayesinde bir yandan derslere girip 

kendimi geliştirirken bir yandan da işimi 

büyütmeye başladım. Endüstri mühendisliği 

okumamın ve kendi alanımda iyi bir eğitim 

almamın dışında bir yandan işletme, 

pazarlama ve muhasebe konularında kendimi 

geliştirirken bir yandan yazılım ve hukuk 

gibi apayrı alanlarda da dersler alıp kendi 

şirketimi en iyi şekilde yönetme konusunda 

bilgi altyapısını da bu ders sistemi sayesinde 

almış oldum. 2009’da mezun olduktan sonra 

tüm enerjimi işlerime verip şu anda 100’den 

fazla çalışanı olan Türkiye’nin en büyük 

hediye sitesi BuldumBuldum’u geliştirmeye 

devam ediyorum. Bence Koç Üniversitesi 

kulüpler ve kampüs hayatıyla öğrencilerine 

en iyi şartları sunarken bir yandan da 

dünyadaki en iyi üniversiteler seviyesinde 

eğitim vererek öğrencilerini rekabetçi ve 

zorlu iş hayatına en iyi şekilde hazırlıyor.

prof. dr. 
süleYman 
ÖZekici  
eNdÜSTrİ 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

endüstrİ müHendİslİğİendüstrİ müHendİslİğİ

güÇlü  
gÖkoZan 
EnDÜSTRİ 

MÜhEnDİSlİğİ 

BÖlÜMÜ  

MEzUnU,  

2009 

BUldUMBUldUM.

COM  

KUrUCU  

& GeNel MÜdÜr
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

ElEKTRiK-ElEKTRoNiK MÜhENdiSlERi, PRoBlEMlERiN 

vE SiSTEMlERiN KARMAşIKlIğI KARşISINdA yIlgINlIK 

gÖSTERMEdEN, MATEMATiği vE SiSTEMATiK yÖNTEMlERi, 

vE gEREKTiği zAMAN gÜçlÜ BilgiSAyARlARI dA AKIllI BiR 

şEKildE KullANARAK çÖzÜM ÜRETiRlER..

Elektrik-elektronik 

mühendislerinin 

geliştirdiği cihazlar 

hayatımızın her 

alanında yaygın 

olarak kullanılmakta. 

Elektrik-elektronik 

mühendisleri 

karmaşık problemlere 

matematik, fizik, ve 

teknoloji bilgilerini 

ve bilgisayarları kullanarak çözüm 

üretirler. Bölümümüzde, eğitim 

programı bu alanın temel konuları olan 

devre teorisi, elektromanyetik teori, 

sinyal işleme, kontrol teorisi, bilgisayar 

ve mikroişlemci programlama 

ve haberleşme teorileri üzerine 

kurulmuştur. Programımızda bulunan 

birçok seçmeli alan dersi sayesinde 

farklı konularda uzmanlaşmak 

mümkün. Mezunlarımız, dünyanın 

en iyi üniversitelerinde yüksek 

lisans ve doktora eğitimine devam 

etmek veya firmalarda mühendis 

olarak çalışarak teknoloji geliştirme 

faaliyetlerine katkıda bulunmak için 

gerekli tasarım, teori, deney, iletişim 

bilgi ve becerilerine sahip olarak 

mezun olurlar. Elektrik-elektronik 

mühendisliği eğitiminin kazandırdığı 

yetiler, elektronik sistem tasarımının 

yanı sıra finans, tıp, biyoteknoloji gibi 

pek çok değişik alanda ortaya çıkan 

problemlerin çözümüne yenilikçi 

yaklaşımlar geliştirmeyi mümkün kılar.

Koç Üniversitesi’nde Elektrik-

Elektronik Mühendisliği Bölümü’ndeki 

öğretim üyelerinin hepsi dünyaca 

tanınan, çok seçkin çalışmalara imza 

atmış, pek çok ödül almış değerli 

araştırmacılardır. Dileyen lisans 

öğrencilerimiz laboratuvarlarda 

araştırma faaliyetlerine 

katılabilmektedir. Kurduğum Optik 

MEMS Araştırma laboratuvarı’nda, 

doktoralı araştırmacılar, mühendisler 

ve doktora/yüksek lisans/lisans 

öğrencilerinden oluşan 25 kişilik bir 

ekiple birlikte tamamı endüstri, AB 

elektrİk-elektronİk müHendİslİğİ

Tercih sıralamamda en 

üstte Koç Üniversitesi 

yer alıyordu. Bu tercihi 

yaptığım dönemde 

sadece dışarıdan 

gözlemlerim beni 

yönlendirmişti; şu anda 

ise bizzat yaşayarak 

bu tercihimin ne 

kadar doğru olduğunu 

görüyorum. Akademik 

olarak öğretim üyesi 

kadrosu, kütüphanesi, iş dünyasını bize 

açan konferansları ve yardımcı birimleri 

beni etkilerken, sosyal anlamda okula 

gelen tiyatrolar, düzenlenen söyleşiler, 

okul dışı geziler, kulüp ve takım aktiviteleri 

en çok ilgimi çeken yanlarından sadece 

bazıları... Koç Üniversitesi bugünümü 

güzelleştirmesinin yanı sıra geleceğime 

yatırım yapmam için de bana en iyi 

fırsatları sunuyor. Burada aklımdakileri 

gerçekleştirme ve kendimi geliştirme 

olanağına fazlasıyla sahibim. İstediğim ne 

varsa Koç Üniversitesi’nde bunu hayata 

geçirmem mümkün.

idil  
ÖZsari 
eNdÜSTrİ 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ  

İşleTMe BölÜMÜ 

YAN dAl  

öğreNCİSİ

endüstrİ müHendİslİğİ

prof. dr.  
Hakan  
üreY  
eleKTrİK-

eleKTrONİK 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ 

öğreTİM ÜYeSİ
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Üniversitedeyken 

öğrencisi olmaktan, 

mezun olduğumda ise 

mezunu olmaktan her 

zaman gurur duyduğum 

Koç Üniversitesi’ndeki 

maceram 2007 yılında 

elektrik-elektronik 

mühendisliğini 

kazanmamla başladı. 

Her anından keyif 

aldığım ve geri dönüp 

baktığımda hayatımının 

en güzel yılları dediğim beş sene geçirdim. 

Koç Üniversitesi’ni tercih etmemdeki en 

büyük faktör zengin öğretim kadrosunun 

yanında geniş programıyla bana 

disiplinlerarası bir bakış açısı kazandıracağı 

inancı ve sosyal olanaklarıydı.

Koç Üniversitesi sadece kendi 

branşında değil, sosyal yönleri de 

güçlü, lider vasıflı kişiler yetiştirmeyi 

kendine misyon edinmiştir. Ben de Koç 

Üniversitesi’nin bize sunduğu bu olanakları 

sonuna kadar kullananlardanım. okulun 

ilk yıllarından itibaren çeşitli kulüplerde 

aktif görev aldıktan sonra dördüncü sınıfta 

ıEEE Kulübü’nde (ınstitute of Electrical and 

Electronics Club) kulüp başkanlığı yaptım. 

Başkanlığım döneminde çeşitli kariyer 

günleri, mezunlar paneli, tüm Mühendislik 

Fakültesi’ni bir araya getiren şarap günü 

gibi, bireysel olarak bana büyük yetkinlikler 

kazandıran aktiviteler düzenledim.  Bugün 

tekrar görüyorum ki, aslında iş hayatında 

aranan kriterlerin çoğunu bizler üniversite 

yıllarında deneyimledik ve üniversitenin 

bize kattığı bu değeri gerek iş, gerekse 

sosyal yaşantımızda fark yaratarak ortaya 

koyuyoruz.

Dördüncü sınıfta Ericsson’da yarı 

zamanlı çalışmaya başladım. Üniversiteyi 

bitirdikten hemen sonra da yine aynı 

şirkette devam ettim çalışmaya ve şu 

anda Ericsson Türkiye’de ıP networks 

ıntegrasyon Mühendisi olarak çalışıyorum. 

Her yıl yeni mezunlarla ailemiz gitgide 

genişliyor ve ben de bu ailenin bir parçası 

olmaktan her zaman gurur duyuyorum.

2009 senesinde Koç 

Üniversitesi Endüstri 

Mühendisliği Bölümü’nü 

kazandım. ne var ki, 

Endüstri Mühendisliği 

Bölümü’nün benim için 

uygun olmadığını fark 

edince, 2011 senesinin 

ocak ayında Elektrik-

Elektronik Mühendisliği 

Bölümü’ne geçerek 

Fizik Bölümü ile çift 

anadal programına 

başladım. Kuramsal fizik çok ilgimi çektiği 

için olabildiğince çok fizik ve matematik 

dersi aldım. Koç Üniversitesi’nde 

olmam gerçekten büyük bir şans, 

çünkü Türkiye’de kendi eğitimimi bu 

denli şekillendirebildiğim, bürokrasiden 

olabildiğince uzak bir başka yer hayal 

edemiyorum.

naZli  
demirci 
ElEKTRİK & 

ElEKTROnİK 

MÜhEnDİSlİğİ 

MEzUnU, 2012 

eriCSSON  

TÜrKİYe –  

iP NeTWOrK 

iNTeGrASYON 

MÜHeNdİSİ

BeHZat  
sami  
ergun 
eleKTrİK 

eleKTrONİK 

MÜHeNdİSlİğİ  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ 

FİZİK BölÜMÜ  

ÇİFT ANAdAl 

öğreNCİSİ

elektrİk-elektronİk müHendİslİğİ

fonları veya TÜBİTAK tarafından 

desteklenen disiplinlerarası projeler 

üzerinde çalışıyoruz. Öğrencilerimiz 

genelde ikinci sınıftan itibaren 

araştırma projelerinde çalışma 

olanağı için kapımı çalıyorlar ve 

dersleri iyi gidiyorsa kendilerini büyük 

bir memnuniyetle kabul ediyorum. 

Derslerle birlikte yürüttükleri proje 

çalışmaları ile gurur verici önemli 

başarılar elde ediyorlar. şu ana 

kadar 17 patent başvurumuzda 

öğrencilerimin de buluş sahibi 

olarak ismi bulunmaktadır. Birçok 

öğrencimiz, bitirme projeleri ile proje 

ödülleri ve şirket kurma teşvikleri 

aldılar. 

Mükemmel bir elektrik-elektronik 

mühendisliği eğitimi almak için 

meraklı, hevesli ve çalışkan gençlerin 

bir araya geldiği bölümümüze sizleri de 

bekliyoruz.

ProF. Dr. HAKAn ÜrEY, 1987 YıLınDA İZMİr 

FEn LİSESİ’nDEn, 1992 YıLınDA oDTÜ 

ELEKTrİK VE ELEKTronİK MÜHEnDİSLİğİ 

BÖLÜMÜ’nDEn MEZUn oLDU. 1996 YıLınDA 

YÜKSEK LİSAnS VE 1997 YıLınDA DoKTorA 

DErECELErİnİ ABD’DE GEorGİA ınSTİTUTE 

oF TECHnoLoGY, ELEKTrİK VE BİLGİSAYAr 

MÜHEnDİSLİğİ BÖLÜMÜ’nDEn ALDı. DoKTorA 

SonrASı DÖrT YıL ABD’DE MİCroVİSİon ınC. 

ŞİrKETİnDE ArAŞTırMA MÜHEnDİSİ VE SİSTEM 

TASArıM DİrEKTÖrÜ oLArAK ÇALıŞTı VE YEnİ 

DİSPLAY TEKnoLoJİLErİ GELİŞTİrİLMESİnDE 

ÖnEMLİ roL oYnADı. 2001 YıLınDAn BErİ 

KoÇ ÜnİVErSİTESİ ELEKTrİK-ELEKTronİK 

MÜHEnDİSLİğİ BÖLÜMÜ’nDE ÖğrETİM ÜYESİ 

oLArAK GÖrEVİnİ SÜrDÜrMEKTEDİr. 2007 

YıLınDA DoÇEnT VE 2010 YıLınDA ProFESÖr 

oLDU. 2013 YıLınDA BoğAZİÇİ ÜnİVErSİTESİ 

VE CAMBrİDGE ÜnİVErSİTESİ’nDE MİSAFİr 

ÖğrETİM ÜYESİ oLArAK BULUnDU.

HAKAn ÜrEY’İn 150’nİn ÜZErİnDE 

ULUSLArArASı MAKALESİ, EDİTÖrLÜğÜnÜ 

YAPTığı 11 KİTAP VE KİTAP BÖLÜMÜ, 35 

ABD VE AVrUPA PATEnTİ VE PATEnT 

BAŞVUrUSU VArDır. PATEnTLErİ BEŞ 

FArKLı FİrMAYA LİSAnSLAnDı. KEnDİSİ 

BİrÇoK ULUSLArArASı KonFErAnSın 

BAŞKAnLığını VE orGAnİZATÖrLÜğÜnÜ YAPTı. 

YÜrÜTÜCÜLÜğÜnDE DÖrDÜ AB ÇErÇEVE 

ProGrAM ProJESİ VE ÇoğUnLUğU EnDÜSTrİ 

TArAFınDAn DESTEKLİ oLMAK ÜZErE ToPLAM 

17 Ar-GE ProJESİ GErÇEKLEŞTİrİLDİ. 2006 

YıLınDA WErnEr Von SİEMEnS AKADEMİK 

BAŞArı, 2007 YıLınDA TÜBA-GEBİP ÜSTÜn 

BAŞArıLı GEnÇ BİLİM İnSAnı, 2009 YıLınDA 

TÜBİTAK TEŞVİK VE 2013 YıLınDA KoÇ 

ÜnİVErSİTESİ ÜSTÜn BAŞArıLı ÖğrETİM 

ÜYESİ ÖDÜLLErİnİ ALDı. 2013 YıLınDA AVrUPA 

ArAŞTırMA KonSEYİnDEn PrESTİJLİ ErC-

ADVAnCED İLErİ DÜZEY ArAŞTırMACı ÖDÜLÜnÜ 

ALAn TEK TÜrK ArAŞTırMACı oLDU. BEŞ YıLLıK 

ErC ProJESİ AB TArAFınDAn TÜrKİYE’YE 

AKTArıLAn En BÜYÜK ArAŞTırMA FonU oLDU.

UZMAnLıK ALAnLArı/KonULArı: DİSPLAY 

TEKnoLoJİLErİ, MİKro-oPTİK VE MİKro 

ELEKTro-MEKAnİK SİSTEMLEr (MEMS), 

LAZEr TArAYıCıLAr, TErMAL GÖrÜnTÜLEME 

SİSTEMLErİ, BİYoSEnSÖrLEr VE KAnDAn 

HASTALıK TAnıSı CİHAZLArı, SEnSÖrLEr, 

3-BoYUTLU EKrAnLAr.

elektrİk-elektronİk müHendİslİğİ
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Üniversitesi Hesaplamalı Bilimler ve 

Mühendislik Yüksek lisans ve Doktora 

Programı’nın eş-koordinatörlüğü 

görevini sürdürmekteyim. 2012 yılında 

Mühendislik Bilim Alanında TÜBİTAK 

Bilim Ödülü’nü, 2009 yılında TWAS-

TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü, 2006 

yılında Türkiye Bilimler Akademisi 

GEBİP Ödülü’nü, 2005 yılında unesco-

l’Oréal Amerika ve Avrupa Kıtası Genç 

Bilim Kadını Ödülü’nü aldım. Bilimler 

Akademisi Derneği üyesiyim.

Koç Üniversitesi ile lise 

yıllarımda katıldıgım 

Koç Üniversitesi Yaz 

Araştırma Kampı 

sayesinde tanıştım. 

1 hafta geçirdiğim 

bu kampta Koç 

Üniversitesi öğretim 

üyeleriyle tanışma, 

onlarla birlikte çalışma 

imkânına sahip oldum. 

Öğretim üyelerinin 

öğrencilerle birebir 

ilgilenmesi, kapılarının 

her zaman açık olması ve bizler için her 

türlü imkânı sağlamaya çalışmaları beni 

çok etkilediği için üniversite tercihimi Koç 

Üniversitesi’nden yana kullandım. 2008 

yılında Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 

Bölüm’ne tam burslu olarak katıldım. 

Üniversiteye girdiğim ilk yıldan itibaren 

profesörlerimizin de desteğiyle çeşitli 

laboratuvarlardaki araştırmalara dahil 

oldum ve üniversite sonrası çalışmak 

istediğim alanı deneyimleyerek karar 

verebildim. Koç Üniversitesi’nin bana 

verdiği bu imkânlar sayesinde Princeton 

Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 

Bölümü doktora programına tam 

burslu olarak kabul aldım. Burada Koç 

Üniversitesi’nde aldığım eğitimin ve 

oradaki araştırma olanaklarının, dünyanın 

en iyi okullarıyla yarışabilecek seviyede 

olduğunu bir kez daha gördüm. Beni en 

çok etkileyen şey buradaki profesörlerin 

Koç Üniversitesi’ni çok iyi tanıyor ve Koç 

Üniversitesi öğretim üyeleriyle birlikte 

pek çok çalışmalara katılmış olmaları. Koç 

Üniversitesi sayesinde, sadece Türkiye’de 

değil, uluslararası platformda geçerli bir 

kariyere sahip olabildim.

Koç Üniversitesi’nde 

geçirdiğim dört sene 

boyunca hem akademik 

hayatımda hem de 

sosyal hayatımda büyük 

değişiklikler oldu. Bu 

değişikliklerde Koç 

Üniversitesi’nin öğrenci 

odaklı eğitimdeki 

yüksek vizyonunun 

rolü büyüktür. Daha 

lisans eğitimim sırasında bölümümüzün 

Süper Kritik Akışkanlar ve Enerji 

Teknolojileri Laboratuvarı’nda çalışmaya 

başladım. Yaklaşık üç senedir çalıştığım 

bu laboratuvarda bölümdeki profesörler 

ve diğer öğretim üyeleri ile geliştirdiğimiz 

projeler sayesinde kimya mühendisliği 

alanında tecrübe kazandım. Üniversitemizin 

disiplinlerarası çekirdek ders programları 

genel mühendislik bilgime entelektüel 

bir vizyon katmama yardımcı oldu. 

Fakültemizle endüstri arasındaki bağın bize 

sağladığı imkânlar sayesinde alanımızdaki 

birçok önemli firma ile tanışma şansı elde 

ettim. Ayrıca bize ayrılan staj kontenjanları 

sayesinde sektörün önde gelen 

firmalarında staj yapma imkânı buldum. 

Akademik çalışmaların yanı sıra sosyal 

kulüplerde de aktif olarak görev aldım. 

Mezuniyetime yaklaştığım bu senede, beni 

hem akademik hem de sosyal anlamda 

geliştiren Koç Üniversitesi’ne girerek doğru 

tercih yaptığıma inanıyorum. 

 

melda  
seZen 
KİMyA  

vE BİyOlOjİ 

MÜhEnDİSlİğİ 

MEzUnU, 2012 

PrİNCeTON 

ÜNİverSİTeSİ, 

KİMYA ve BİYOlOjİ 

MÜHeNdİSlİğİ 

dOKTOrA  

öğreNCİSİ

gÖktuğ  
gÖnel 
KİMYA -  

BİYOlOjİ 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ 

4. SiNiF  

öğreNCİSİ

kİmya ve bİyolojİ müHendİslİğİ

Kimya ve Biyoloji
Mühendisliği 

Koç ÜNivERSiTESi KiMyA 

vE BiyoloJi MÜhENdiSliği, 

KiMyA vE BiyoloJi 

diSiPliNlERiNi MÜhENdiSliK 

PlATfoRMuNdA 

BAşARIlI BiR şEKildE 

BiRlEşTiRMEKTEdiR.

2001 yılından beri 

araştırmalarıma 

Koç Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Kimya ve Biyoloji 

Mühendisliği’nde 

devam ediyorum. Bu 

süre zarfında, misafir 

araştırmacı olarak 

Amerikan ulusal 

Kanser Enstitüsü’nde 

ve Amerikan ulusal 

Biyoteknoloji Enformasyon Merkezi’nde 

çeşitli çalışmalarım oldu.

Koç Üniversitesi’nde Bilgisayar 

Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. 

Attila Gürsoy ile birlikte kurduğumuz 

Hesaplamalı Sistem Biyolojisi 

Grubu’nda bilimsel çalışmalarımızı 

sürdürmekteyiz.  Grubun çalışmaları 

hücrelerimizde yer alan protein-protein 

etkileşimlerinin bilgisayar destekli 

tahmin edilmesi, bu proteinlerin 

birbirleri ile nasıl etkileştikleri, protein 

ara yüzeylerinin önemi üzerindedir. 

Bu çalışmalar, ilaç tasarımında ve 

protein mühendisliğinde önemli olan 

ara yüzeylerdeki kritik sıcak bölgelerin 

bulunması ve hastalıkların tedavisinde 

ilaçların hedef alacağı proteinlerin 

seçimi ve protein etkileşimlerinin 

hastalıklardaki rolünü anlamakta 

önemli ipuçları vermektedir. 

uluslararası bilimsel etki 

faktörü yüksek dergilerde 70 civarında 

yayınım bulunuyor. Yayınlarıma 4.000’in 

üzerinde atıf aldım. Plos One ve 

BMc Structural Biology dergilerinde 

asosiye editörlük, PloS computational 

Biology’de misafir asosiye editörlük 

ve birçok yüksek etki faktörlü 

dergide hakemlik yapmaktayım. Koç 

kİmya ve bİyolojİ müHendİslİğİ

prof. dr.  
ZeHra  
ÖZlem  
keskin  
ÖZkaYa 
KİMYA  

ve BİYOlOjİ 

MÜHeNdİSlİğİ  

öğreTİM  

ÜYeSİ
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Koç Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 

Bölümü’ne 2007 

yılında girerek bu 

okuldaki akademik, 

sosyal ve kültürel 

ortamı yaşama fırsatı 

buldum. Birinci sınıftan 

sonra akademik 

başarılarımdan 

dolayı tam burslu 

öğrenci olmaya hak 

kazandım. Havacılık 

tutkum ve okulun 

akademik destekleri 

sayesinde, Türk Havacılık ve Uzay 

Sanayi’nde (TUSAŞ – TAı) yaz stajları 

yaptım. Dünyaca tanınmış okullardan 

mezun akademisyenlerin destekleri ve 

motivasyonları başarımın altyapısını 

oluşturdu. 

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim süre 

boyunca genişleyen perspektifimde, 

en az aldığım eğitim kadar, farklı 

bölümlerden edindiğim dostlukların da 

katkısı olduğunu biliyorum. Böylesine 

kaliteli bir mühendislik eğitimini, farklı 

birçok branştaki insanların bakış açılarıyla 

tamamlamak çok büyük bir ayrıcalık.

Şu anda ABD’de Georgia 

ınstitute of Technology’de Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği Bölümü’nde yüksek 

lisans yapıyorum. Aynı zamanda nASA 

Aviation Safety Program sponsorluğunda 

araştırma asistanı olarak çalışıyorum. 

nASA ve Honeywell şirketiyle beraber, 

yeni uçuş enstrüman tasarımları 

yapmayı hedefleyen bu projede, hava 

taşımacılığındaki kazaları azaltmak için 

çalışıyoruz. Buraya gelip böyle projelere 

entegre olunabildiğini görünce bir dünya 

üniversitesinden mezun olduğumu daha 

iyi anladım.

Kendimi bildim bileli 

makine mühendisliği 

okumak isteyen 

biri olarak, Koç 

Üniversitesi’nin ve 

sunduğu imkânların 

makine mühendisi 

adayları için önemli 

fırsat olduğunu 

düşünüyorum. 

Ülkelerarası sınırların kalktığı, gitgide 

küçülen ve aynı zamanda her bir çalışmanın 

daha detaylı incelendiği bir dünyadan 

bahsediyoruz. Koç Üniversitesi’nin 

öğrencilerine sunduğu esnek ve 

disiplinlerarası eğitim programı, tasarım 

ve mühendisliğe ilgi duyan öğrenciler için 

gerekli altyapıyı sağlıyor. Güncel ders 

içerikleri, proje ve ekip çalışmasına dayalı 

dersler ve akademisyenler ile çalışma 

imkânı Koç Üniversitesi’nin biz mühendislik 

öğrencilerine sunduğu fırsatlardan bazıları. 

Tüm bu çalışmalarımızda, Üniversite 

bize en üst düzey teknolojiyi sunuyor ve 

sorumluluk almamızı destekliyor. Akademik 

çalışmaların dışında, tiyatroya duyduğum 

ilgiyi üniversitemde geliştirme şansı 

yakaladım ve kampüsün sağladığı spor 

imkânlarından faydalanmaya çalıştım.

Makine
Mühendisliği 

lABoRATuvARIMIzdAKi 

ARAşTIRMA çAlIşMAlARI 

iNSANlAR vE RoBoTlAR 

ARASINdAKi çoK-Modlu 

duyuSAl ETKilEşiMlERiN 

iNcElENMESi ÜzERiNE 

yoğuNlAşMIşTIR.

Makine Mühendisliği 

tarihi çok eskilere 

gitmekle birlikte 

endüstriyel devrim 

ile başlayan 

süreçte bilimsel 

olarak şekillenmiş, 

matematik, fizik, 

kimya ve günümüzde 

biyoloji ile çok 

yakın ilişkisi olan 

temel bir mühendislik dalıdır. Makine 

mühendisliği dinamik bir yapıya 

sahiptir, her zaman çağın gerektirdiği 

ihtiyaçlara yanıt vererek insanlığın 

gelişmesine büyük katkıları olmuştur 

ve olmaya devam etmektedir. 

Günümüzde, otomobillerden robotlara, 

kalp pompalarından bilgisayar 

tomografilerine, buzdolaplarından 

enerji santrallerine, mikro ve nano 

elektromekanik sistemlerden uçak, 

roket ve uydu gibi makro sistemler 

ve sayılamayacak kadar çok 

sayıda başka ürünün tasarımında, 

üretiminde ve kontrolünde makine 

mühendislerinin katkıları vardır. Özetle 

söylemek gerekirse, hareket eden 

her sistem makine mühendisliğinin 

ilgi alanındadır, bu sebeple makine 

mühendisliği çok geniş spektruma 

ve çeşitliliğe sahip bir mühendislik 

disiplinidir. 

Bu bağlamda, Koç Üniversitesi 

Üretim ve Otomasyon Araştırma 

Merkezi de ileri üretim teknolojileri, 

mekatronik ve medikal sistemler 

üzerine odaklanmış ve bu alanlarda 

disiplinlerarası çalışmalarla 

uluslararası düzeyde bilimsel 

araştırmalar yapan ve üst düzeyde 

nitelikli araştırmacılar yetiştiren bir 

merkezdir. Üretim ve Otomasyon 

Araştırma Merkezi’nde yüksek 

hassasiyette ve yüksek performansta 

bilgisayar kontrollü (cnc) mikro ve 

makro üretiminden lazer ile üretime; 

hassas hareket kontrolünden 

otomasyon ve robotik sistemlerin 

geliştirilmesine; yapay deri ve kemik, 

omurga ve ortopedik implantların 

geliştirilmesinden yapay kalp 

pompalarına kadar geniş bir yelpazede 

farklı araştırmalar yürütülmektedir. 

Koç Üniversitesi Üretim ve 

Otomasyon Araştırma Merkezi’nde 

uzay ve havacılık alanında (lockheed 

Martin corporation, Türk Havacılık 

ve uzay Sanayii A.ş, TuSAş Engine 

ındustries (TEı) gibi), medikal alanda 

(v.K.v. Amerikan Hastanesi, Florence 

nightingale Hastanesi, Hacettepe ve 

Koç Üniversitesi Tıp Fakülteleri gibi), 

üretim ve mekatronik alanlarında 

(General Electric, Mori Seiki, Arçelik, 

renault, Tofaş gibi), yurtiçinden ve 

yurtdışından çok sayıda endüstriyel 

firma, hastane, üniversite ile araştırma 

projelerinde işbirliği yapılmaktadır. 

http://marc.ku.edu.tr/ 

can  
onur  
MAKİnE 

MÜhEnDİSlİğİ 

2012  

MEzUnU 

GeOrGiA  

iNSTiTUTe  

OF TeCHNOlOGY 

HAvACiliK  

ve UZAY 

MÜHeNdİSlİğİ 

ArAşTirMA  

ASİSTANi

Bariş  
ÖZgen 
MAKİNe 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ 

4. SiNiF  

öğreNCİSİ

makİne müHendİslİğİ

prof. dr.  
ismail  
laZoğlu  
MAKİNe 

MÜHeNdİSlİğİ 

BölÜMÜ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

makİne müHendİslİğİ
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düşüncelerini önemsiyoruz.
koç ünİversİtesİ, öğrencİlerİ ve öğretİm üyelerİ 

arasındakİ etkİleşİme büyük önem verİyor. 

öğretİm üyesİ başına düşen öğrencİ sayısını belİrlİ 

bİr sevİyede tutarak, küçük sınıFlarda katılımcı ve 

aktİF öğretİme ağırlık verİyoruz.  

 koç ünİversİtesİ’nde on öğrencİye bİr öğretİm 

üyesİ düşüyor.

Tıp fakültesi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye’de tıp eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek 

amacıyla kurulmuştur.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, seçilmiş öğretim kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi 

ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön plana alan ve tıp alanında yarının liderlerini 

yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı 

hedeflemektedir.

http://medicine.ku.edu.tr/tr

http://twitter.com/#!/koctipfakultesi

http://www.youtube.com/kusom2010

http://www.facebook.com/kocunivsom
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yENi KuRulAN EğiTiM vE 

ARAşTIRMA hASTANESi, 

çoK ÖzElliKli vE ilERi 

TEKNoloJiK doNANIMlI 

BiR ÜNivERSiTE hASTANESi 

oluP, SAğlIK AlANINdA 

EğiTiM, ARAşTIRMA vE 

SAğlIK hizMET SuNuMuNdA 

ÜlKE SINIRlARI ÖTESiNdE 

ÖNE çIKAN BiR MERKEz 

olAcAKTIR.

Her öğrencinin her an destek alabileceği akademik danışmanın 

olması, öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları doğrultusunda 

bilinçlendirilmesine olanak sağlar.

Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi olarak 2010-2011 eğitim 

yılında ilk seçkin öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza 

başladık. Koç Üniversitesi’nin, dinamik ve yenilikçi eğitim 

anlayışıyla, araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını 

benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı hedefliyoruz. Amacımız, 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın sağlık 

sorunlarına eğilen ve bilimin yol göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen 

doktorlar olarak yetiştirmek. 

prof. dr. 
şevket  
ruacan 
TiP  

FAKÜlTeSİ  

deKANi

AMAcIMIz, Koç 

ÜNivERSiTESi TIP fAKÜlTESi 

ÖğRENcilERiNi, 21. yÜzyIlIN 

SAğlIK SoRuNlARINA 

EğilEN vE BiliMiN yol 

gÖSTERiciliğiNdE TIBBi 

çÖzÜMlER ÜRETEBilEN 

doKToRlAR olARAK 

yETişTiRMEKTiR. 

Tıp eğitiminin ilk üç yılı rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilmekte olup, takip eden 

yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, Koç Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

verilecektir. Buna ek olarak öğrencilere Üniversite’nin çeşitli laboratuvar ve kliniklerinde 

araştırmalara katılma olanağı sağlanarak araştırmaya teşvik edilmektedirler.

İlk üç yılında seçkin öğrenci grubu, nitelikli eğitim kadrosu ve modern altyapısı ile 

öne çıkan Tıp Fakültesi, 2014-2015 ders yılında da 15 tam burslu, 25 yarım burslu 40 üstün 

nitelikli öğrenci almayı planlıyor. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, temel bilimler ve klinik bilimlerde seçilmiş öğretim 

kadrosuyla araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet vermeyi ön plana alan ve 

tıp alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan evrensel standartlarda bir eğitim ve 

sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç altı yıllık tıp eğitimi 

vermektedir. İlk yıl üniversite çekirdek eğitim programına ek olarak tıpla ilgili kurs ve 

seminerlere yer verilmekte olup, ikinci ve üçüncü yıllardan itibaren entegre bir programla 

temel tıp dersleri ve giderek artan oranda klinik tıbba hazırlık ve temel-klinik köprü 

konuları sunulmaktadır. Dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler uygulamalı staj eğitimiyle 

hastalıkların tanı ve tedavisi üzerinde çalışacaklardır. Altıncı yılda ise hastanede mezuniyet 

öncesi intörn olarak, hastaların bakımında görev ve sorumluluk alacak ve eğitimlerini 

tamamlayacaklardır. Tıp Fakültesi’nin eğitim dili İngilizcedir.
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ve dokular ile tanışmaktadırlar. Bunun 

yanı sıra her öğrencinin deneylere aktif 

katılımına imkân veren; biyokimyasal 

ve moleküler analizler, metabolizma 

analizleri, mikroorganizmaların yapısal ve 

biyokimyasal analizlerinin yapıldığı ayrı 

bir eğitim laboratuvarı fakültenin altyapısı 

içinde yer almaktadır. Öğrencilerin tüm 

bu laboratuvarlara 7/24 giriş olanaklarının 

olması, bilgilerini pekiştirme ve kendilerini 

geliştirmelerine katkı sağlayan çok önemli 

bir fırsattır.

Tıp Fakültesi’nde içinde bulunan 

araştırma laboratuvarlarında moleküler tıp, 

biyokimya, nörolojik bilimler, hücre kültürü, 

mikrobiyoloji, nörofizyoloji, hemodinamik 

çalışmalara uygun altyapı mevcuttur. Bu 

araştırma laboratuvarlarında:
 ► Çekirdek mitokondriyel genomun 

kararsızlığı
 ► DnA tamir mekanizmaları ve ilişkili 

hastalıklar 
 ► Kanser ve nörodejeneratif hastalıkların 

moleküler mekanizmaları
 ► Hematopoietik büyüme faktörleri ve 

noroproteksiyon 
 ► Eritrositlerin dolaşımın yerel 

düzenlenmesindeki aktif rolleri 
 ► Yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıkları 
 ► Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar 
 ► Enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi 
 ► Enfeksiyon hastalıklarında matematiksel 

modelleme
 ► Sinir sistemi fonksiyonel yapısı 
 ► Uyku apnesi patofizyolojisi 

 ► Prostat kanserine karşı ilaç dizaynı 
 ► Beynin bilişsel işlevleri ile elektriksel 

etkinliği arasındaki ilişki
 ► Beynin, harekete ilişkin elektriksel 

salınımları
 ► Yönsel işitmeye ilişkin olarak beyinde yer 

alan bilgi işlem süreçleri
 ► Yapay karaciğer için uygun hücre tipinin 

üretilmesi
 ► Beyin kanserlerinin gelişimi ve 

yayılmasının moleküler temelleri
 ► Beyin tümörlerinde apoptoz direnci 

mekanizmaları
 ► Kanserlerde birleşimsel tedavi 

yaklaşımları
 ► nöral kök hücrelerin tedavide kullanım 

alanları
 ► Kişilere ve hastalıklara özgü kök 

hücrelerin üretimi 
 ► Yetişkin hücrelerin yeniden 

programlanmasının moleküler 

mekanizmalarına yönelik çalışmalar 

yürütülmektedir. 

Bunun yanı sıra Fen Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi gibi farklı disiplinler 

ile işbirliği ile sağlıkta yeni teknolojilerin 

geliştirilmesine yönelik araştırmalar 

başlatılmıştır.

Tıp eğitiminin ilk üç yılı rumelifeneri 

Kampüsü’nde gerçekleştirilmektedir. Takip 

eden yıllara yayılan klinik ağırlıklı eğitim, 

Topkapı’daki Koç Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde verilecektir. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin önemli 

bir özelliği bilimsel eğitim ve araştırmaya 

verdiği önemdir. 

Bu amaçla öğrenciler ilk 

yıllarından itibaren Üniversite’nin araştırma 

laboratuvarlarında veya kliniklerde 

araştırma yapmaya özendirilmektedir. 

Tıbbın bilimsel temelleri konusunda kurs 

ve konferanslar düzenlenmekte, araştırma 

metodolojisi eğitimi verilerek, yurtiçi ve 

yurtdışındaki diğer araştırma kurumlarında 

staj, kongre ve seminerlere katılım imkânı 

sunulmakta ve özgün araştırma projeleri 

geliştirme yönünde destek sağlanmaktadır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

mezunlarını içinde yaşadıkları toplumu 

tanıyabilen ve aynı zamanda küresel 

sağlık sorunlarına duyarlı, ulusal ve 

uluslararası bilim dünyasıyla iletişim 

kurabilen; bilimdeki gelişmeleri yakından 

izleyerek dünya çapında araştırmalara ve 

evrensel bilgi üretimine katkıda bulunan; 

ileri tıp teknolojilerine hakim ve üst 

düzeyde klinik tıp anlayışına sahip; çağdaş 

tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel 

donanımı taşırken aynı zamanda etik 

yönden bilinçli, takım çalışmasına yatkın 

ve önderlik nitelikleri kazanmış doktorlar 

olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 2010-2011 

akademik yılında ilk öğrencilerini alarak 

eğitim ve öğretime başlamış bulunmaktadır. 

İlk yılından itibaren son derece 

seçkin ve iyi eğitimli bir öğrenci grubu 

alan Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, bu 

başarısını 2013 LYS sonuçlarında da devam 

ettirmiştir. 2013 LYS sonuçlarına göre tam 

burslular için taban puanı 537,080, taban 

sıralaması 203; yarım burslular için taban 

puanı 493,371, taban sıralaması 4.180’dir.

Türkiye’nin en yeni tıp fakültesi 

olarak 2010-2011 eğitim yılında ilk seçkin 

öğrenci grubumuzla öğretim yaşamımıza 

başladık. Koç Üniversitesi’nin, dinamik ve 

yenilikçi eğitim anlayışıyla, araştırma ve 

bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını 

benimseyen bir Tıp Fakültesi olmayı 

hedefliyoruz. Amacımız, Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesi öğrencilerini, 21. yüzyılın 

sağlık sorunlarına eğilen ve bilimin yol 

göstericiliğinde tıbbi çözümler üretebilen 

doktorlar olarak yetiştirmek.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

özgün eğitim anlayışıyla çağdaş tıbba 

hizmet eden bir bilim ve sağlık kuruluşu 

olmayı hedeflemektedir. 

Tıp öğrencileri aldıkları 

zorunlu teorik ve pratik eğitimlerle 

geleceğin hekimleri olmaya yönelik alt 

yapılarını oluştururken, eğitimlerinin ilk 

yılından itibaren katılabildikleri farklı     

araştırmalar ile bilgi ve becerilerini 

artırmaktadırlar.

Tıp Fakültesi en son teknoloji 

ile donatılmış eğitim ve araştırma 

laboratuvarlarına sahiptir. Anatomi eğitimi 

için tasarlanmış kapsamlı bir maket 

laboratuvarının yanı sıra gelişmiş bir 

kadavra salonu bulunmaktadır. Fizyoloji 

eğitimi bilgisayarlı veri kayıt ve deney 

sistemi ile yapılmaktadır; her öğrenciye 

ayrı mikroskop ve eğitim setlerinin olduğu 

eğitim laboratuvarlarında öğrenciler hücre 
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Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü, 

çok özellikli ve ileri teknolojik donanımlı 

bir üniversite hastanesi olup, sağlık 

alanında eğitim, araştırma ve sağlık hizmet 

sunumunda ülke sınırları ötesinde öne 

çıkan bir merkez olacaktır. Hastane ile 

aynı kompleks içinde yer alan araştırma 

merkezinde kanser, genetik, nörolojik 

hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları, kalp 

hastalıkları gibi alanlarda araştırmalar 

yapılacaktır.

Az sayıda öğrenci ile tıp eğitiminin en önemli 

avantajlarından biri, öğrenci başına düşen 

öğretim üyesi sayısının fazla olmasıdır. Bu 

avantaj, öğrencilerin eğitimlerinin erken 

döneminden itibaren istedikleri alanda 

bilimsel araştırmalara ve klinik çalışmalara 

aktif olarak katılma ayrıcalığını sağlamakta, 

yaptıkları araştırmaların sonuçlarını 

uluslararası bilimsel kongrelerde sunmaları 

öğrencilere bilim dünyasıyla erken 

dönemde tanışma olanağı vermektedir. 

Böylece Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğrencileri araştırmacı, yenilikleri takip 

eden ve uygulayan bir hekim olarak mezun 

olacaklardır.

Her öğrencinin her an destek 

alabileceği akademik danışmanının olması, 

öğrencilerin ilk yıldan itibaren ilgi alanları 

doğrultusunda bilinçlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır.

Tıp eğitiminin ilk yılında fen 

bilimleri ve sosyal bilimler alanında genel 

konularda ve hekimlik hayatlarının her 

evresinde kullanabilecekleri bilgileri içeren 

bir müfredat uygulanmaktadır. Bu derslerin 

yanında düzenli olarak uygulanan ve her 

hafta konusunda uzman konuşmacıların 

davet edildiği tıp seminerleri ile öğrenciler 

tıp mesleği ve konuları ile tanışmaktadırlar. 

Bu eğitim modeli ile mezunlarımız pozitif 

bilimlerin yararlarına inanan, yaratıcı, çok 

yönlü, dünya görüşü güçlü hekimler olarak 

meslek hayatına atılacaklardır. 

Tıp eğitiminde olumsuz ve 

yıpratıcı rekabetten uzak, grup çalışmasını 

destekleyen, ekip ruhunu aşılayan 

yaklaşımların eğitimin kalitesini ve 

mezunların bilgi ve beceri düzeyini artırdığı 

bilinmektedir. Tıp Fakültesi’nde az sayıda 

öğrenciyle yapılan eğitim, öğrenciler 

arasında kuvvetli ve sıcak ilişkilerin 

kurulmasına, işbirliği içinde çalışmalarına 

katkıda bulunarak bu kavramda eğitime 

olanak sağlamaktadır.

Tıp eğitiminde bir başka 

misyonumuz uluslararası niteliklere sahip 

hekim yetiştirmektir. Tüm öğrencilerin 

Amerikan “Board” (USMLE) Sınavı’na 

girişine destek verilmesi, onların uluslararası 

platformda kendilerini denemeleri ve 

yön vermelerine yardımcı önemli bir 

uygulamadır.

Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesi, 2010 

yılından itibaren 

öğrenci almaya 

başlamış yeni bir 

vakıf tıp fakültesidir. 

Ku Tıp Fakültesi’ni 

İngilizce eğitim veren 

ve diğer vakıf tıp 

fakültelerinden ayıran 

bir özelliği de, 1993 

yılında eğitim vermeye 

başlayan Koç Üniversitesi bünyesinde 

kurulmuş olmasıdır. Öncelikle, ulusal 

ve uluslararası düzeyde kendisini 

ispat etmiş bir üniversite yapısı içinde 

kurulmasının getirdiği avantajları içinde 

barındırmaktadır. 

Ülkemizde 85 tıp fakültesi 

bulunmaktadır ve bunların 19’u 

vakıf üniversiteleri bünyesindeki tıp 

fakültesidir. vakıf tıp fakültelerinin son 

yıllarda giderek çoğaldığı ortadadır. 

Ayrıca yeni açılan birçok devlet tıp 

fakültesi de bulunmaktadır. Hükümet 

politikasına paralel olarak yılda 

mezun edilen doktor sayısı 2008’de 

5000 iken, 2013 yılında 8000 civarına 

ulaşmıştır ve 2014 yılında 10.000 sayısı 

hedeflenmektedir. Bu hızlı artışın 

eğitim kalitesi üzerine etkileri henüz 

belirsizdir. Bu durumun gerek devlet 

gerekse vakıf üniversitelerinde ciddi bir 

kalite sorunu yaratacağı, ayrıca öğretim 

üyesi açığı oluşacağı beklenmektedir. 

Ayrıca hekimlerin çalışma 

koşullarını düzenleyen yeni kanunlar 

nedeniyle öğretim üyelerinde devlet 

üniversitelerinden özel hastanelere, 

vakıf üniversitelerine ve Sağlık 

Bakanlığı eğitim hastanelerine doğru bir 

tercih değişikliği göze çarpmaktadır.   

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

yola çıkarken, eğitimin önemini 

kavramış ve 20 yıllık üniversite camiası 

içinde kuralları önceden konulmuş bir 

yapı üzerine inşa edilmesinin avantajını 

yaşamaktadır. Öncelikle ülkemizin 

kâr amacı gütmeyen ülkemizin en 

büyük ve köklü vakıflarından vehbi 

Koç vakfı’nın gücünü hissetmektedir. 

Ku Tıp Fakültesi öğretim üyesi 

olmanın bir ayrıcalık olduğu bilinci tüm 

çalışanlarımızda var olan bir duygudur. 

Yurtiçinden ve yurtdışından kendi 

alanlarında özgün çalışmaları ile tanınan 

ve eğitime, araştırmaya ve hizmete 

odaklanmış bir kadro ile yola çıkılmış, 

deneyimli Kurucu Dekanımız Prof. Dr. 

şevket ruacan ve rektörümüz Prof. Dr. 

umran İnan’ın yol göstericiliği bu yolda 

en büyük desteğimiz olmuştur. 

İlk kurulduğu yıldan itibaren 

Ku Tıp Fakültesi her dönem 40 

öğrenci almış, öğrencilerin %50’si 

tam burslu, %50’si yarı burslu olarak 

alınmış ve 2013’te tam burslular 

Türkiye sıralamasında ilk 200’den 

alınırken yarım burslularda ilk 4000’den 

fakültemize girmişlerdir. Ku Tıp 

Fakültesi’nin taban puanlar açısında ele 

alındığında devlet ve vakıf üniversiteleri 

tıp fakülteleri sıralamasında ilk üçte 

olması da bunun bir göstergesidir. Tüm 

ülkeden geniş bir yelpazede ekonomik 

olarak bir kaygı duymadan, başarı odaklı 

bir eğitim için tüm şartların sağlandığı, 

ilave teşvik bursları ve kampüste 

modern yurt olanaklarının sunulduğu 

bir ortam ve eğitim kadrosunun verdiği 

güvenin bu seçimde etkili olduğu 

düşüncesindeyim. 

Bu yıl Topkapı’da açılacak 

olan modern Koç Üniversitesi Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’nin, eğitime, 

hizmete ve öğrencilerimizin her türlü 

eğitim ve araştırma olanaklarına, 

rumelifeneri Kampüsü’ndeki temel 

bilimler bölümümüzle beraber büyük 

katkılar sunacağına eminiz. 

Fakültemiz öğrencileri hem 

ülkemizde yapılan TuS sınavlarına hem 

de ABD’de yapılan uSMlE sınavlarına 

hazırlanmakta ve kendilerine bu konuda 

tüm öğretim üyelerimiz tarafından 

gerek bilgi gerekse kaynaklar ve 

sınav teknikleri, eğitimleri süresince 

verilmektedir. Fakültemizden mezun 

hekimlerin güvenilir, yetenekli ve 

iyi birer hekim olmaları en büyük 

hedefimizdir. Önceliğimiz ülkemize 

ve dünya tıbbına faydalı hekimler 

yetiştirmektir. 

Fakültemize girecek müstakbel 

öğrencilerimize şimdiden başarılar 

dilerim.

prof. dr. 
meHmet 
demirHan 
KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ 

TiP FAKÜlTeSİ 

OrTOPedİ ve 

TrAvMATOlOjİ 

BölÜMÜ öğreTİM 

ÜYeSİ
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Ben bir hekimim, 

çünkü yaşam 

tercihlerimin ayrımına 

vardığım ilk andan beri 

profesyonel olarak 

yapmak istediğim işin 

doğrudan insanla ilgisi 

olsun istedim.  İçinde 

insanın olmadığı bir 

iş yapabileceğimi hiç 

düşünmedim. Çünkü 

insanları seviyorum. 

Bu, hekim olmak için “olmazsa olmaz” 

olandır. Ancak hekim olmak istemek için 

bu da yetmez.

unutmayın: Tıp dünyası onu 

sırtında taşıyan sağlık sektörü, bilime 

olan gereksinimi, devlet kurumları ile 

olan bağı, hastalar ve hasta yakınları 

ile olan ilişkileri ile önemli kamusal 

alanlardan biridir. Biz hekimler işte bu 

kamusal alanın tam ortasında yaşıyoruz, 

bu kamusal alanın başrol oyuncularıyız; 

bu rol pek kolay değildir. Başrole uygun 

olmak için iyi ahlaki değerlerle donanmış, 

bilgili, güncel, aynı zamanda sevecen, 

alçakgönüllü, kuşkucu, araştırmacı 

ve olağanüstü dikkatli gerekir. Dahası 

söz konusu olan insan sağlığı ise “dik” 

durulması da gerekir. Yeryüzünde 

sayıları 7 milyarı aşan insan, hekimlerin 

yani iyileştiricilerin yardımına gerek 

duyar, bu yardımla yaşar; bu, ağır bir 

sorumluluktur. Hekim olmanın temel 

koşulu “hekim olmayı çok istemek” 

olmalıdır. Toplumsal statü, ekonomik 

rahatlık, iş garantisi gibi nedenlerle 

hekim olmayınız, mutsuz olursunuz. 

Bizler, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

mensupları bu saydığım gerçeklerin 

farkında olarak bu yola koyulduk. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

size yukarıda andığım nitelikleri taşıyan 

hekimler ve bilim insanları olarak 

yetişme olanağı sunuyor. Bunun iki 

nedeni var. İlki, bu fakültenin oldukça 

seçkin bir öğretim üyesi kadrosuna sahip 

olması, ikincisi ülkemizin alışılagelmiş 

eğitim anlayışından farklı bir yaklaşım 

sunmasıdır.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

deneyerek öğrenme, sorgulama, kuru 

bilgiyi değil ama bilgiye ulaşmanın 

yollarını öğretme, kuşku duyma, 

tartışma temelinde bir eğitim olanağı 

sunmayı hedeflemektedir. Kabul 

edilen öğrencilerin sayısının az olması 

ve bu öğrencilerin seçilmiş özellikleri 

bu eğitimin eksiksiz yürümesinde 

önemli etkendir. Fakültenin sunduğu 

eğitim ve laboratuvar olanakları, 

2014-2015 akademik yılında faaliyete 

başlayacak olan ülkemizin en donanımlı 

üniversite hastanesi, arzuladığımız 

eğitim hedeflerimize ulaşmamızı 

kolaylaştıracaktır.

Tıp Fakültemiz, bilimsel değerlere 

sahip, araştırma yöntem ve etiğini 

bilen, iyi tıp pratiği yapabilmeye olanak 

sağlayan donanımı kazandırmak 

yanında ülkemiz gerçeği olan TuS ve 

uluslararası arenadaki başarının kanıtı 

uSMlE sınavlarını da ciddiye almakta 

ve öğrencileri ona göre eğitmeye 

çalışmaktadır. Eğer içinde “insan” 

olan bir meslek seçmek istiyorsanız, 

insanların acılarını dindirmek, onların 

yaşama geri dönmelerini sağlamak, 

başka insanların acılarını dindirerek 

mutlu olmak istiyorsanız, bir bilim 

toplumunda yaşamak hayaliniz varsa, 

bilime ve bilimsel yönteme inanıyorsanız, 

yaşamınızın her anını işinizle geçirmeyi 

kabul ediyorsanız “hekim” olun. 

Çağdaş standartlarda bir tıp eğitimi 

almak istiyorsanız, aramıza katılın. 

Meslektaşımız olun. Yeryüzünün en 

onurlu mesleklerinden birini yaparken 

bize yol arkadaşlığı edin...

prof. dr. 
mustafa 
Çetiner 
KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ  

TiP FAKÜlTeSİ 

HeMATOlOjİ 

BölÜMÜ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

Kannatimce, 

üniversitelerin üç 

önemli birleşeni 

vardır: “öğrenci”, 

“öğretim üyesi” ve 

“yönetim”. Bu üç 

birleşenden birinin 

yetersizliği halinde 

diğer ikisi ne kadar 

başarılı ve yetkin 

olursa olsun başarı 

beklemek zordur. Dolayısıyla bu üç 

bileşenin uyumu, vizyonu ve hedefleri  

başarı için gereklidir. 

Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nin temel amacı 

öğrencilerine çeşitli burs olanakları 

sağlayarak ülkedeki en yetenekli 

ve en zeki öğrencileri bünyesinde 

toplamaktadır. Birçok tıp fakültesini 

yakından tanımam nedeniyle Koç 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni diğer 

tıp fakültelerinden ayıran önemli 

özellikleri şu şekilde sıralayabilirim: 
 ► Öğrencileri 1. sınıftan itibaren 

araştırmaya yönlendirerek araştırmacı 

ve sorgulayıcı bireyler olarak 

yetişmesine gösterilen özen. 
 ► Öğrencileri 2. sınıftan itibaren 

yurtdışı stajlarına yönlendirerek 

uluslararası vizyon kazanmalarına 

katkı sağlamak.
 ► Türkiye’deki diğer tıp fakülteleri 

ile karşılaştırıldığında çok az sayıda 

öğrenci almaları nedeniyle öğrencilerle 

bire bir ilgilenme olanağı. 
 ► Temel bilimlerde sınırsız ve 

saatsiz laboratuvar olanağı (anatomi 

direksiyonları, fizyoloji deneyleri, 

mikroskobik doku incelemeleri) 

sağlayarak 24 saat öğrenme ortamı 

sağlamak. 
 ► Öğrencilerde merak ve heves 

uyandırarak öğrenmeyi hedeflemek. 
 ► Öğrencilerin makul ölçüdeki istek ve 

eleştirilerinin daima karşılık bulması.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

öğretim üyeleri,  özenle ve uluslararası 

kariyerleri olan vizyon sahibi tecrübeli 

kişiler arasından seçilmektedir; her bir 

öğretim üyesi kendi alanında önemli 

başarılar elde etmiştir.

Üniversite bileşenin üçüncü 

öğesi ise “yönetimdir”. Eğer bu 

başarılı öğretim üyesi ve öğrenci 

potansiyeli doğru yöneticiler 

tarafından doğru şekilde yönetilmezse, 

başarı beklemek zordur. Bu anlamda 

da Koç Üniversitesi vizyonu geniş, 

yeniliklere, farklılıklara açık ve 

meselelere farklı yönlerden bakabilen 

dinamik yöneticileri bünyesine 

katmaktadır. Bunun yanı sıra Koç 

Üniversitesi, öğretim üyelerinin 

üretmeleri için özgür ve kolaylaştırıcı 

ortamlar sağlamakta ve öğretim 

üyelerinin yaptıkları disiplinlerarası 

çalışmaları desteklemektedir.  

Koç Üniversitesi’ni Koç 

Üniversitesi yapan en önemli özellik 

ise öğrencisine ve öğretim üyesine 

vermiş olduğu değer ve güvendir. 

Genç bir üniversite olmasına rağmen, 

akademik değerleri birçok üniversiteye 

göre daha oturmuş ve daha ilkelidir. 

Bu oturmuşluk statik değil, tam 

tersi dinamik bir yapıya işaret eder. 

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi 

önümüzdeki yıllarda hem ülkemizde 

hem de dünyadaki diğer tıp fakülteleri 

arasında üst sıralardaki haklı yerini 

alacaktır. 

Koç Üniversitesi, 

öğrencilerine kendilerini 

hem akademik hem 

de sosyal anlamda 

geliştirebilecekleri bir 

ortam sunuyor. Burada, 

alanlarında uzman öğretim 

üyelerinden dersinizi 

dinleyip, kalan vaktinizi 

de öğrenci kulüplerindeki aktivitelerde 

geçirebilirsiniz. 

Şu an birçoğunuzun aklındaki soruyu 

tahmin edebiliyorum: “neden kökleşmiş 

üniversitelerde tıp fakültesi okumak varken 

burayı tercih etmeliyim?” Benim de aklımda 

aynı soru vardı ve Koç Üniversitesi’ni gezdikten 

sonra bir cevaba ulaştım: Eğitim dilinin 

tamamen İngilizce olması ve Koç Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nin her yıl sadece 40 öğrenci 

alıyor olması beni öncelikle etkiledi. Ayrıca 

araştırmacı doktor yetiştirme misyonu, bilimsel 

araştırmaya verilen önem, yurt içinde ve 

dışında sunulan çeşitli staj olanakları da beni 

buraya yönlendirdi. Şimdi Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde büyük amfiler yerine sınıflarda 

ders işliyor;  sorularımı rahatça sorabiliyor ve 

öğretim üyeleriyle birebir ilişki kurabiliyorum. 

Histoloji laboratuvarında mikroskopta rahatça 

preparatımı inceliyor, anatomi laboratuvarında 

asistan olup kadavranın açılmasına bizzat 

yardım ediyorum. Fizyoloji laboratuvarında 

sınıf arkadaşlarımla kendi deneyimi 

yürütebiliyorum.

Koç Üniversitesi’nde geçirdiğim 

dördüncü yılımda “İyi ki burayı tercih etmişim” 

diyorum. Geriye dönüp baktığımda Yrd. 

Doç. Dr. nathan Lack’in laboratuvarında 

çalışarak laboratuvar tekniklerini öğrendiğimi; 

tıp bilgimin yanı sıra genetik bilgimi de 

geliştirdiğimi; buz hokeyi takımı ile müzikal 

kulübünde yer alarak güzel anılar ve 

arkadaşlar edindiğimi görüyorum. Bugün bir 

Koç Üniversitesi mensubu ve bir doktor adayı 

olarak olduğum yerden çok memnunum. Bir 

dünya vatandaşı ve dünya doktoru olarak 

yetişmek istiyorsanız Koç Üniversitesi Tıp 

Fakültesi aradığınız yer olabilir.

prof. dr.  
safiYe  
Çavdar 
TiP FAKÜlTeSİ 

ANATOMİ  

BölÜMÜ  

öğreTİM  

ÜYeSİ

Çağri  
demirel 
TiP  

FAKÜlTeSİ  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ



k
o

ç
 ü

n
iv

e
r

s
it

e
s

i  
2

0
1

4
-2

0
1

5

TIP fAKÜlTESi hEMşiREliK yÜKSEKoKulu
k

o
ç

 ü
n

iv
e

r
s

it
e

s
i  

2
0

1
4

-2
0

1
5

122 123

dünya 
standartlarında 
bir eğitim  
sunan Koç 
Üniversitesi’nde 
güçlü bir eğitim 
alarak bu alanda 
fark yaratmak 
istemez misin?
koç ünİversİtesİ’nde 

alacağın kalİtelİ 

eğİtİmle ProFesyonel 

ve akademİk karİyer 

gelİşİmlerİnde de 

Fark yaratabİlİrsİn. 

ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarda ya da 

dünyanın önde gelen 

ünİversİtelerİnde 

karİyerİne devam 

edebİlİrsİn. 

hemşirelik 
yüksekokulu
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 

dünyadaki en iyi beş okulun içinde yer alan 

Johns Hopkins Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu işbirliği ile 1998 yılında 

kurulmuştur.

http://son.ku.edu.tr/tr/about

http://library.ku.edu.tr/sonlibrary

https://www.facebook.com/kocnurses
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hEMşiREliK EğiTiMiNiN 

AMAcI, gÜNlÜK yAşAM 

içiNdE iNSAN SAğlIğINI 

ETKilEyEBilEcEK hER TÜRlÜ 

gElişME vE dEğişiME 

duyARlI, SAğlIKlI yA 

dA hASTA BiREyiN hER 

oRTAMdA hEMşiREliK 

BAKIM gEREKSiNiMlERiNi 

KARşIlAyAN, BAKIMI 

PlANlAyAN, uygulAyABilEN 

vE dEğERlENdiREBilEN, 

hEMşiREliK EğiTiMi, 

yÖNETiMi vE 

ARAşTIRMAlARINdA 

yER AlABilEN, SAğlIK 

EKiBiNiN BiR ÜyESi 

olARAK gÖREv AlIRKEN 

MESlEKi ETiK ilKElER 

doğRulTuSuNdA çAlIşAN 

PRofESyoNEl hEMşiRElERi 

yETişTiRMEKTiR.

Bu tanıma uygun olarak Yüksekokulumuz hümanistik 

eğitim yaklaşımıyla, insan hak ve değerlerine saygılı, 

yaşam boyu öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül yaklaşım 

ile insan sağlığının geliştirilmesi, korunması, tedavi ve 

rehabilitasyonunda görev alabilecek, değişime açık, lider 

özellikleri olan, yasal ve etik ilkeler doğrultusunda kendisini 

ifade edebilme yeteneğindeki hemşire profesyonelleri yetiştirme 

amacındadır. Yüksekokulumuz, gerek güçlü ve dinamik eğitimci 

kadrosuyla, gerekse donanımlı fiziksel ve sosyal altyapısıyla 

dünya standartlarında bir hemşirelik eğitimi sunmakta, ülkemizde hemşirelik 

eğitimi alanında lider okul olma özelliğini taşımaktadır. Okulumuzun sahip 

olduğu bilimsel ve sosyal donanım öğrencilerimizin İngilizceye hakim, özgüvenli, 

kişilerarası iletişimi güçlü, sağlık sektöründe fark yaratabilecek ve değişimi 

gerçekleştirebilecek özelliklerle mezun olmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla, 

mezunlarımız gerek ulusal gerekse uluslararası sağlık sektöründe tercih 

edilmekte ve kariyerlerini başarılı bir şekilde sürdürebilmektedirler. 

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında bu yıl başlattığımız 

Hemşirelik Yüksek lisans ve Doktora Programları mezuniyet sonrası akademik 

ve mesleki yaşamınızda sizleri daha da ileriye taşıyacaktır.

Güçlü bir üniversiteden ve güçlü bir hemşirelik yüksekokulundan mezun 

olarak fark yaratmak isteyen tüm gençlerimizi Yüksekokulumuza bekliyoruz.

prof. dr. 
lale 
aYşegül 
BüYükgÖnenÇ 
HYO  

dİreKTörÜ

 Kanıta dayalı bilgiyi kullanan, eleştirel 

düşünen, sorgulayan, insan hak ve 

değerlerine saygılı, yaşam boyu 

öğrenebilme yetisine sahip, bütüncül 

yaklaşım ile insan sağlığının geliştirilmesi, 

korunması, tedavi ve rehabilitasyonunda 

görev alabilecek, değişime açık, yasal ve 

etik ilkeler doğrultusunda kendisini ifade 

edebilme yeteneğinde olan lider hemşireler 

yetiştirmek hedefimizdir. 

Öğrencilerimize uygulayarak 

öğrenme olanağı sağlayan tam donanımlı 

simülasyon laboratuvarları; ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanınan güçlü 

akademik kadrosu; yabancı dil olarak 

İngilizcenin mesleğinde etkin bir şekilde 

kullanılabilecek düzeye getirilmesi; 

güncel koleksiyon içeriği açısından 

Türkiye’de en çok hemşirelik kaynağını 

bulunduran kütüphanesi; CD ve video 

koleksiyonları ile öğrenmenin aktif 

hale getirilmesi; eğitim programında 

tıp biliminin yanı sıra davranışsal ve 

sosyal bilimlerden de yararlanılması Koç 

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nu 

farklı yapan temel özelliklerdir. Hemşirelik 

Yüksekokulu, VKV Amerikan Hastanesi’nde 

ve diğer kurumlarda klinik eğitim olanağı 

sağlamaktadır. Öğrencilerin evrensel 

standartlarda bakım verme ve sağlık 

sektöründe yenilikçi bir güç kaynağı 

olma sorumluluklarını almalarına da özen 

gösterilmektedir.

Kanıta dayalı bilgiyi kullanan, 

eleştirel düşünen, sorgulayan, liderlik 

özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmek 

hedefimizdir. 

Dört yıllık eğitimi başarıyla 

tamamlayan öğrencilere Hemşirelik 

Lisans Diploması verilir. Türkiye’nin her 

yerinde iş bulma olanağına sahip olan 

mezunlar aldıkları eğitimin sağladığı 

kolaylıklarla yurtdışında da çalışabilmekte, 

yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans 

ve doktora programlarına devam 

edebilmektedirler.

Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu nişantaşı’ndaki modern 

binasında ileri teknolojik donanımı, 

çağdaş hizmet anlayışı, görsel-işitsel 

teknik donanımlı derslikleri, konferans 

salonları, simülasyon, kimya-mikrobiyoloji, 

anatomi-fizyoloji, klinik beceri ve 

bilgisayar laboratuvarları, kafeterya ve 

dinlenme alanları ile eğitimi çok daha 

zevkli ve rahat bir hale getirmektedir. 

okulumuzda yürütülen zengin kulüp 

çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal 

gelişimleri desteklenmektedir.

Öğrenciler, Koç Üniversitesi’nin 

zengin kültürel ve sosyal etkinliklerinden 

yararlanma şansına sahiptir.
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Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu’nda eğitim tam bursludur. 

Koç Üniversitesi Hemşirelik Programı’na 

yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs,
 ► Eğitim-öğretim ücretini,
 ► Yurtlarda ücret ödemeden kalmayı,
 ► Masraflarına katkı olarak, koşulları 

sağlayan öğrencilere, yılda 10 ay süreyle 

aylık 330 TL burs desteğini ve ders 

günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsar. 

Burslar karşılıksız olup,  

eğitim-öğretim süresince (4 yıl) devam 

eder. 

Hemşirelik Yüksekokulu’nda 

eğitim-öğretim nişantaşı Kampüsü’nde, 

yurt binaları ise nişantaşı ve Fulya’da yer 

almaktadır.

Semahat Arsel hemşirelik eğitim ve  
Araştırma Merkezi (SANeRC)
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi hemşirelikte profesyonel gelişim, 

eğitim, araştırma ve profesyonel uygulamalarla Türk halkının sağlığının gelişmesine katkıda 

bulunmayı amaçlayan bir mezuniyet sonrası eğitim ve araştırma merkezidir. 

Merkez’in hedefi, eğitim ve kanıta dayalı klinik araştırmalarla hemşirelerin bilgi ve 

becerilerinin güncellenmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik eğitim 

ve araştırmalarında lider olmaktır.

SAnErC misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, mezuniyet sonrası kurslar 

düzenlemekte, sağlık kuruluşlarına eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte; mesleki 

gelişime katkıda bulunan araştırmalar yapmakta ve yapılan araştırmaları desteklemekte; 

ders kitapları ve eğitim amaçlı rehberler oluşturmakta ve Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma 

Dergisi’ni çıkararak ücretsiz dağıtmaktadır. SAnErC, Amerikan Hemşireler Yetki 

Belgelendirme Merkezi (American nurses Credentialing Center) tarafından 25 Kasım 

2010 tarihinde akredite edilmiştir.

http://sanerc.ku.edu.tr/tr

yıllara göre mezun olan  

öğrencİ sayısı ToPlAM 245
2003 21

2004 16

2005 20

2006 20

2007 23

2008 25

2009 25

2010 26

2011 20

2012 21

2013 28

yüksek lİsans yaPan  

öğrencİ sayısı 70

doktora yaPan  

öğrencİ sayısı 13

Hemşirelik 

Yüksekokulu (HYO), 

sağlık eğitimine 

farklı ve yenilikçi 

bir görüş getirmek 

amacıyla 1999 yılında 

kurulmuş, 2011 yılında 

yüksek lisans ve 

2013-2014 akademik 

yılında ise doktora 

programlarına öğrenci 

kabul etmeye başlamıştır. 

uluslararası standartlarda lisans ve 

lisansüstü eğitim vermeyi misyon 

edinmiş olan okul, görsel-işitsel 

teknik donanımlı derslikleri, kimya-

mikrobiyoloji, anatomi-fizyoloji, 

beceri, simülasyon ve bilgisayar 

laboratuvarları, spor salonu, kafeterya 

ve dinlenme alanlarıyla çağdaş bir 

eğitim merkezidir. Koç Üniversitesi  

Türkiye’nin en iyi hemşirelik ve sağlık 

bilimleri kütüphanesine sahiptir 

ve tüm öğrenciler bu kütüphaneyi 

kullanabilmektedir. Hemşirelik 

Yüksekokulu’nun bu yılın sonunda, 

içinde 250 yataklı Koç Üniversitesi 

Hastanesi’ni de barındıran Sağlık 

Bilimleri Kampüsü’nde yapılmakta 

olan yeni binasında eğitim vermeye 

başlaması planlanmaktadır. 

Bir öğretim üyesine ortalama 6-8 

öğrencinin düştüğü Koç Üniversitesi 

HYO’da, teorik dersler 20-40 kişilik 

sınıflarda yapılmakta, laboratuvar 

uygulamaları ikinci sınıftan 

itibaren 6-8 kişilik gruplar halinde 

uluslararası standartlarda olan 

beceri ve simülasyon laboratuvarında 

gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, 

klinik uygulamaya çıkmadan önce tüm 

uygulamaları, bu laboratuvarlarda 

eğitimci eşliğinde gerçeğe yakın 

maketler üzerinde deneyerek 

öğrenmekte ve daha sonra klinik 

uygulamaya çıkarılmaktadır. Klinik 

uygulamalar, uluslararası standartlarda 

hizmet veren Amerikan Hastanesi’nin 

yanı sıra öğrenciye değer veren, 

öğrenciyi destekleyen diğer hastaneler, 

huzur evleri, dernekler ve okullarda 

gerçekleştirilmekte, yaz döneminde 

üçer haftalık İngilizce yaz okulu 

programı uygulanmaktadır. 

Öğrenciler, sosyal bilimler, fen 

bilimleri ve bilgisayar uygulamalarını 

içeren temel derslerin yanı sıra 

sağlığın değerlendirilmesi, erişkin 

sağlığı, çocuk sağlığı, kadın sağlığı ve 

doğum, halk sağlığı, yoğun bakım, ruh 

sağlığı, liderlik ve yönetim gibi temel 

hemşirelik dersleri ile ana dili İngilizce 

olan eğitimcilerden yoğun İngilizce 

eğitimi almaktadırlar.  

Okulun öğretim üyeleri, eğitim 

yaptıkları alanda klinik deneyimi 

olan, ulusal ve uluslararası olarak 

alanlarında tanınmış isimlerdir. 

Öğretim üyelerinin gelişimi için 

önemli miktarda kaynak ayrılmakta, 

kendilerine çeşitli ülkelerdeki saygın 

üniversite ve sağlık kuruluşlarında 

gözlem yapma ve araştırmalara katılma 

fırsatı verilmektedir. Öğretim üyeleri, 

aynı zamanda uzmanlık alanları ile 

ilgili konularda hemşirelik mesleğine 

katkı sağlayacak araştırmalar, ulusal 

ve uluslararası dergilerde yayınlar 

yapmakta, sosyal sorumluluk projeleri 

ve meslek derneklerinde de önemli 

görevler üstlenmektedirler. 

doÇ. dr.  
aYsel  
Badir 
HYO  

öğreTİM  

ÜYeSİ 

KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ 
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Koç Üniversitesi HYO 

öğrencileri mezun olduklarında 

yurtiçinde ve yurtdışında geniş 

iş imkânlarına sahip olmaktadır. 

Yoğun bakım, ameliyathane, acil 

servis gibi hastanenin bölümlerinde 

çalışabilmenin yanı sıra diyabet 

eğitimi, enfeksiyon kontrolü, yara 

bakımı, onkoloji gibi özel alanlarda 

sertifika alarak özel alan hemşiresi 

de olabilmektedirler. Mezunlarımızın 

okul sağlığı, iş sağlığı, aile sağlığı, 

evde bakım, ruh sağlığı hemşiresi 

olarak da çalışabilme olanakları 

vardır. Yaşlı ve çocuk bakımevleri 

ve huzurevleri de diğer alternatif 

iş olanakları arasındadır. Ayrıca, 

hemşirelerin yasal olarak serbest 

çalışma hakkı olup isteyen hemşireler 

mesleklerini serbest olarak icra 

edebilmektedirler.  Diğer yandan 

ilaç ve tıbbi malzeme firmalarında 

mümessillik, sağlık sigorta 

şirketlerinde uzmanlık gibi pek çok 

alanda görev yapma imkânları da 

mevcuttur.

Koç Üniversitesi HYO, az 

sayıda mezun vermekle birlikte, 

gittikleri yerlerde liderlik yapacak, 

doğru bilgiye ulaşma ve sorun çözme 

becerileri ile hemşirelik hizmetlerinde 

fark yaratacak uygulamalara imza 

atabilecek mezunlar vermeyi 

hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak 

için de, öğrencilere en yeni ve 

en iyi mesleki bilgi ve becerilerle 

donanmaları, sorumluluk bilinçlerinin 

en üst düzeyde gelişmesi, kendi 

meslektaşları ve sağlık ekibi üyeleri 

ile ortak çalışmayı öğrenmelerini 

sağlamak üzere rehberlik 

yapılmaktadır.

Doğumdan yaşamın sonuna kadar, 

insanın olduğu her yerde var olan 

hemşirelik mesleğine bu özelliklerde 

üyeler kazandırmayı ilke edinmiş olan 

okul, uluslararası düzeydeki eğitim 

kalitesinden ödün vermemeyi ilke 

edinmiştir.

Hemşire olmak aklımın 

ucundan geçmezken 

babamın önerisi ile 

2003 yılında tam burslu 

Hemşirelik Bölümü 

tercihi ile Koç Üniversitesi 

öğrencisi oldum. Her ne 

kadar hayal edilmeden 

seçilmiş bir bölüm olsa 

da, hocalarımın bilgi 

düzeyleri ve insanlara 

yardım ediyor olmanın 

gururu aslında bu meslek için doğmuş 

olduğumu bana hissettirdi. Bölümümün 

beni en çok etkileyen kısmı, okulumuzda 

yüksek teknolojiye sahip olan laboratuvar 

çalışmalarına bizleri dahil etmesi, böylece 

teorik bilginin yanında pratikte uygulanması 

gerekenleri de geliştirmemizi sağlaması oldu. 

Hocalarımın dersteki mükemmel anlatımları ve 

kullandıkları materyaller, bire bir her öğrenci 

ile ilgilenmeleri, Koç Üniversitesi’nin sağlamış 

olduğu kütüphane, yurt, sosyal aktivite 

imkânları ile ikinci ailemin Koç Üniversitesi 

olduğunu hissettim.  

Haziran 2007’de mezun olduğum 

okulumdan bir ay sonra V.K.V. Amerikan 

Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde 

yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmaya 

başladım. Koç Üniversitesi’de aldığım eğitimin 

kalitesi, sağladığı imkânlar doğrultusunda 

kazandırdıkları ile yüksek lisans eğitimimi 

hemşire olarak çalışırken yapmama rağmen 

zorlanmadım. Dört yıl yoğun bakım hemşireliği 

ve son bir yılında “shift” sorumlusu olarak 

çalıştığım hastaneden ayrıldıktan sonra 

memleketim Kastamonu’ya döndüm. Şu an 

Kastamonu Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi 

olarak çalışmaktayım. okulumun bana katmış 

olduğu bilgi ve birikimler doğrultusunda 2011 

yılında Amerikan Hastanesinde düzenlenen 

Yoğun Bakım Hemşireliğinde Hümanizm 

Sempozyumu’nda  “Yoğun Bakım Hastalarında 

Hemşirelik Tanıları ve Girişimleri” adlı konuyu 

konuşmacı olarak sundum;  2013 yılında 

Antalya’da düzenlenen 49. Ulusal nöroloji 

Kongresi’ne “Yoğun Bakım Hastalarında 

Semptom Değerlendirilmesi” adlı sözel bildiri 

sunumu ile katıldım.  

2013 yılında yayımlanan SCı-Expanded 

and SSCı kapsamındaki, European Journal of 

Cancer Care Dergisi’nde “Comparison of the 

symptoms reported by post-operative patients 

with cancer and nurses’ perception of patient 

symptoms” adlı makalenin ilk yazarıyım. 

Türkiye’de hemşirelik alanında 

mükemmel eğitim almak istiyorsanız tek adres 

Koç Üniversitesi.  Koç Üniversiteli olmaktan 

gurur duyuyorum.

canan  
kaş  
güner 
hyO MEzUnU, 

2007 

KASTAMONU 

ÜNİverSİTeSİ 

öğreTİM  

GörevlİSİ 

Gün geçtikçe 

hemşireliğin öneminin 

ve değerinin 

arttığı aşikardır. 

Gelişen teknoloji ve 

uzmanlık alanlarının 

yanında hemşireliği 

geliştirici öncü bir 

üniversite olarak Koç 

Üniversitesi Hemşirelik 

Bölümü’nü tercih 

etmek hayatımdaki 

dönüm noktalarından 

birisidir. okulumuzun sağladığı 

olanakların yanında profesyonel yaklaşım 

tarzı, her alanda yetkin ve bilinçli 

olmamızı sağladı. 

Bu bilinçle hemşireliğin temel 

değerlerini yükseltmek için gayret ve 

çabayı her Koç Üniversiteli hemşirelik 

öğrencisi gibi ben de kendimde hissettim. 

okulumuzun bu anlamda hemşireliğe 

katacağı değer yadsınamaz bir gerçektir. 

Hedeflerinizi gerçekleştirmek ve iyi bir 

gelecek için Koç Üniversitesi’ni tercih 

etmeniz sizin için önemli bir fırsat 

olacaktır. 

Koç Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu ile 

tanışmama, bu bölümden 

mezun olan bir arkadaşım 

vesile oldu. okulun 

eğitim kadrosu, sosyal 

faaliyetler ve öğrencilere 

sağladığı imkânlar bu 

okulu tercih etmemdeki 

en büyük etkenlerdir. okula başladıktan 

sonra öğrendiğim bu imkânların hayal 

ettiğimden daha iyi olduğunu gördüm. okulun 

öğrencilerine her konuda destek vermesi, 

öğrencilerin önerilerini dikkate alması, ders 

dışında sosyal aktivitelerin olması okula 

adaptasyon sürecinde ve sonrasında bana 

yardımcı oldu.

Hemşireliğin her alanını görmemizi 

sağlayan ders içeriği, pratik kazanmamızı 

sağlayan en üst düzey teknolojilerle donatılmış 

kimya, anatomi, bilgisayar ve beceri 

laboratuvarları, klinik eğitimcilerle sahada 

birebir çalışma imkânı ve eğitim kadrosunun 

her geçen gün güçlenmesiyle mezun olunca 

bizlerin en üstü düzey hemşire adayı olmamızı 

sağlamaktadır.

İleride, okulumuzun yüksek lisans 

programıyla kendimi daha da ileri düzeyde bir 

hemşire olarak geliştirmeyi planlıyorum.

Koç Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksek 

okulu’nun her biri 

alanında uzman, güçlü 

akademik kadrosu 

ve güncel literatüre 

ulaşmamızı sağlayan 

zengin kütüphanesi 

sayesinde eleştirel 

düşünmeyi ve 

doğru bilgiye ulaşma yollarını öğrendim. 

Öğrendiğimiz kanıta dayalı uygulamaları hem 

uluslararası standartlarda olan simülasyon 

laboratuvarımız sayesinde hem de klinikte 

uygulama ve gözlem yapma fırsatı buldum. 

Bu nedenle Koç Üniversiteli olma ayrıcalığını 

kliniklerde ve diğer uygulamalarda 

hissettim. Hemşirelik bilimini destekleyen ve 

gelişmesini sağlayan okulumuzun kapıları, 

profesyonel hemşire olmak isteyen herkese 

açık.

ismail  
nergiZ 
hyO MEzUnU,  

2013 

KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ  

SAğliK BİlİMlerİ 

eNSTİTÜSÜ 

HeMşİrelİK  

YÜKSeK lİSANS 

öğreNCİSİ 

Yasin  
Yildirim 
HeMşİrelİK 

YÜKSeKOKUlU  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ 

naZli  
melis  
misYağci 
HeMşİrelİK 

YÜKSeKOKUlU  

3. SiNiF  

öğreNCİSİ 
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dünya çapında bilim insanlarıyla 
çalışmanın ötesinde, onlardan biri 
olma fırsatı...

lisansüstü Programlar
Koç Üniversitesi’nin araştırma misyonu evrensel bilime nitelikli ve özgün 
katkılarda bulunmak, Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve 
sosyal alanlardaki gelişimini yararlı bir şekilde etkilemektir. Öğretim üyeleri 
kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine 
önem vermekte, stratejik alanlarda takım olarak çalışmaktadırlar.
graduate.ku.edu.tr/tr
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Koç Üniversitesi’ne bağlı toplam dört enstitü bünyesinde aşağıdaki alanlarda tezli/tezsiz ve 

doktora programlarında eğitim verilmektedir. Tezli yüksek lisans ve doktora programları için 

burs olanakları mevcuttur. Burs kapsamında, kabul edilen öğrenciler eğitim ücretinden muaf 

olmaktadırlar, ayrıca kendilerine aylık burs ödemesi ve ek yan faydalar da sağlanmaktadır. 

Koç Üniversitesi’nde ayrıca tezsiz yüksek lisans programları da uygulanmaktadır. 

Tezsiz yüksek lisans programları ücrete tabidir. Koç Üniversitesi lisans bursu olan 

öğrenciler burslarını koruyarak tezsiz yüksek lisansa devam edebilirler. Tezsiz yüksek lisans 

programına başvurdukları sene içerisinde mezun olacak Koç Üniversitesi öğrencilerine, 

%25 mezun indirimine ek olarak, alacakları ders sayısı üzerinden bursları oranında indirim 

uygulanacaktır. Doktora programlarımıza kabul edilen, ancak İngilizce seviyesi yeterli 

olmayan öğrenciler için (Lisansüstü İngilizce  hazırlık programı-Graduate Language 

Program) bulunmaktadır. 

işletme enstitüsü

yÜKSeK LiSANS PRoGRAMLARI

 ► MBA
 ► Modular MBA
 ► Executive MBA
 ► Finans
 ► CEMS Uluslararası İşletme
 ► Koç Uluslararası İşletme

DoKToRA PRoGRAMI

İşletme Doktora Programı YÖnETİM VE 

STrATEJİ - PAZArLAMA - FİnAnS - oPErASYon 

YÖnETİMİ, SAYıSAL YÖnTEMLEr

Fen ve Mühendislik bilimleri 
enstitüsü

yÜKSeK LiSANS PRoGRAMLARI:

 ► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
 ► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik* 

 ► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
 ► Endüstri Mühendisliği 
 ► Fizik 
 ► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik 
 ► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 
 ► Makine Mühendisliği 
 ► Malzeme Bilimi ve Mühendislik 
 ► Matematik 

 ► Moleküler Biyoloji ve Genetik 
 ► optoelektronik ve Fotonik Mühendisliği 

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak 

yürütülmektedir. 

DoKToRA PRoGRAMLARI:

 ► Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
 ► Biyomedikal Bilimler ve Mühendislik* 

 ► Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 ► Endüstri Mühendisliği ve operason 

Yönetimi  
 ► Fizik 
 ► Hesaplamalı Bilimler ve Mühendislik 
 ► Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 
 ► Makine Mühendisliği 
 ► Malzeme Bilimi ve Mühendislik
 ► Matematik 
 ► Moleküler Biyoloji ve Genetik*

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile ortak 

yürütülmektedir

Sosyal bilimler enstitüsü

yÜKSeK LiSANS PRoGRAMLARI:

 ► Arkeoloji ve Sanat Tarihi TEZLİ

 ► Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi 

TEZSİZ 

 ► Ekonomi TEZLİ/TEZSİZ 

 ► Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ll.M.  

TEZLİ/TEZSİZ 

 ► Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum 

Çalışmaları TEZLİ/TEZSİZ

 ► Psikoloji TEZLİ/TEZSİZ

 ► Tasarım, Teknoloji ve Toplum TEZLİ/

TEZSİZ 

 ► Uluslararası İlişkiler TEZLİ/TEZSİZ 

DoKToRA PRoGRAMLARI:

 ► Arkeoloji ve Sanat Tarihi 
 ► Ekonomi 
 ► Psikoloji 
 ► Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
 ► Tasarım, Teknoloji ve Toplum 

Sağlık bilimleri enstitüsü

yÜKSeK LiSANS PRoGRAMLARI:

 ► Tıbbi Fizyoloji TEZLİ 

 ► Tıbbi Mikrobiyoloji TEZLİ 

 ► Üreme Biyolojisi TEZLİ 

 ► Yoğun Bakım Hemşireliği TEZLİ 

 ► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik 

TEZLİ/TEZSİZ*

 ► Hemşirelik TÜrKÇE

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile 

ortak yürütülmektedir.

DoKToRA PRoGRAMLARI: 

 ► Moleküler Biyoloji ve Genetik* 

 ► Biyo-Medikal Bilimler ve Mühendislik*

 ► Hemşirelik TÜrKÇE

* Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü ile 

ortak yürütülmektedir. 
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2013-2014’te Öğrenci değişim 
Programları sayesinde bir önceki 
seneye göre üniversitemizden yurt 
dışına eğitim almaya giden öğrenci 
sayısı %38 artmıştır.

Koç Üniversitesi  
uluslararası Programlar ofisi 
Öğrenci değişim Programları
erasmus ve Global Değişim Programları ile dünyanın en saygın 
yükseköğrenim kurumlarına uzun yıllardır öğrenci yerleştiren  
Öğrenci Değişim Programları ofisi yurtdışına giden Koç Üniversiteli 
sayısını 2013-2014’te bir önceki yıla göre %38 artırdı.



k
o

ç
 ü

n
iv

e
r

s
it

e
s

i  
2

0
1

4
-2

0
1

5

Koç ÜNivERSiTESi  uluSlARARASI PRogRAMlAR ofiSi Koç ÜNivERSiTESi  uluSlARARASI PRogRAMlAR ofiSi
k

o
ç

 ü
n

iv
e

r
s

it
e

s
i  

2
0

1
4

-2
0

1
5

136 137

50’Den fAzlA ÜlKeDe, 

240’tAn fAzlA ÜnİveRSİteDe 

geRÇeKleştİRİlen 

PRogRAMlAR 

uluSlARARASılAşMA 

ÇAlışMAlARının 

öğRenCİleRİ DoğRuDAn 

KAPSAYAn en öneMlİ 

PARÇASı. 

Koç Üniversitesi, Uluslararası Programlar 

ofisi tarafından yürütülen Öğrenci 

Değişim Programları yurtdışındaki seçkin 

üniversiteler ile yapılan öğrenci ve öğretim 

üyesi değişimi, ortak seminer ve konferans 

çalışmaları, ortak ders ve çok disiplinli 

etkinliklerin düzenlenmesi gibi çeşitli 

çalışma ve projeleri içeriyor.

Öğrenci Değişim Programları, 

Koç Üniversitesi öğrencilerine yurtdışında 

harç ödemeden, hatta AB ülkeleri söz 

konusu olduğunda (Erasmus) karşılıksız 

hibe alarak eğitim görmek fırsatı sunarken, 

yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden de 

seçkin öğrencilerin Koç Üniversitesi’nde 

eğitim almasını sağlamaktadır. 

Dünyanın sayılı üniversiteleri 

arasında yerini alan Koç Üniversitesi 

öğrencilerinin Öğrenci Değişim 

Programları ile:
 ► Eleştirel ve analitik düşünme;
 ► Etkili iletişim ve kendini ifade edebilme;
 ► Farklıkları anlama ve takdir etme;
 ► Yabancı bir dili ayrıntılı öğrenme;
 ► Eğitim ve kariyer planlama;
 ► Değişik kültürleri yakından tanıma;
 ► Kendi kültürünü dışarıdan inceleme;
 ► Sosyal farkındalık;
 ► Özgüven kazanma ve kendi sınırlarını 

tanıma; 
 ► Küresel ölçekte kişilik oluşturma 

becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Öğrenci Değişim Programları ile bu 

güne kadar UC System, Georgetown, 

northwestern, Kyoto, Fudan, Groningen, 

UPEnn, Tilburg, Sciences Po gibi 

dünyaca ünlü birçok üniversiteden yaklaşık 

1400 yabancı öğrenci bir akademik dönem 

için Koçlu olurken yaklaşık 1200 Koç 

Üniversitesi öğrencisi de bu üniversitelerde 

eğitim alarak bir öğrencinin kendini 

geliştirmek için sahip olabileceği en büyük 

fırsatı değerlendirdi.

Akran Danışmanlığı 
Yurtdışında bir dönem eğitim almayı 

planlayan Koç üniversitesi öğrencileri, 

Türkiye’deki pek az üniversitede uygulanan 

Akran Danışmanlığı metodu ile tüm 

sorularına kısa sürede ve kesin yanıtlara 

alabiliyor. Daha önce bir değişim programı 

ile yurtdışında eğitim almış üst sınıf 

öğrencilerinin danışman olarak görev 

aldığı sistemde öğrencilere bölüm ve 

sınıflarına uygun dersler, gidecekleri ülkede 

ve şehirdeki konaklama imkânları, şehir 

içi ulaşım, yemek, eğlence ve benzeri 

konularda ayrıntılı bilgi sunuluyor. 

yurtdışına çıkmadan Önce Uyum 
eğitimi 
Öğrencilerin derslerdeki başarısı, 

uluslararası geçerliliği olan İngilizce 

sınavlarından aldıkları puan ve ders dışı 

aktivitelerdeki performanslarının katılım 

için kriter olarak alındığı Öğrenci Değişim 

Programları’nda seçilen öğrencilere 

oryantasyon programı da sağlanıyor. 

Uzun süre farklı bir kültürde, kendi başına 

yaşayarak başarılı olmayı hedefleyen 

Koçlulara, yurtdışına çıkmadan önce 

bilmeleri gereken önemli noktalar uzman 

rehberler eşliğinde uygulanan oryantasyon 

programı ile öğrencilere aktarılıyor.

Değişime Gelen Öğrencilerden 

LeNA bICheLL,  
GEorGEToWn ÜnİVErSİTESİ, ABD

Türkiye’yi sevdiğim ve İstanbul’un da 

Türkiye’nin kalbi olduğunu bildiğim için 

Koç Üniversitesi’ne geldim. Türkiye’ye 

gelmeden önce seçenekleri incelerken 

daha once Koç Ünivesitesi’nde eğitim 

alan arkadaşlarımla konuştum. onların 

üniversitenin yapısı, eğitim sistemi ve 

yabancı öğrencilere sağlanan imkanlar 

hakkındaki olumlu tavsiyeleriyle burayı 

seçtim. 

oLIVeR STRoNG,  
ExETEr ÜnİVErSİTESİ, İnGİLTErE

Üniversiteye ilk geldğimde bir rugby 

takımın olduğunu öğrenmek beni 

gerçekten etkiledi ve burada benim gibi 

bir değişim öğrencisi olan Amerikalı bir 

arkadaşımla rugby takımına katıldım. 

Bu benim daha önce edindiğim rugby 

becerimi canlı tutmamı, yeni şeyler 

öğrenmemi ve bildiklerimi takımdaki diğer 

Koçlu öğrencilerle paylaşamı sağladı. 

onlardan da çok şey öğrendim. 

Değişime Giden Öğrencilerden 

GÖZDe MeŞeLi, 

ULUSLArArASı İLİŞKİLEr,  

SCıEnCES Po, FrAnSA

Fransız kültürüne duyduğum ilgi ve 

siyaset bilimi alanında dünyanın en 

başarılı üniversitelerinden biri olması 

nedeniyle SciencesPo’ya gitim. Erasmus 

kapsamında alacağım hibe de bu konuda 

önemli rol oynadı. Benim için yurtdışında 

bu kadar uzun süreli kaldığım ilk ve en 

önemli tecrübeydi. Üniversitede derslerin 

yarısı İngilizce veriliyor. Her ne kadar tüm 

dersleri İngilizce alma fırsatım olsa da 

kendimi geliştirmek için her iki dilden de 

ders aldım. notlandırma sistemi, sizden 

beklenenler Türkiye’dekinden farklı; 

ancak aldığım beni zorlayan bu derslerin 

bana çok şey kattığını düşünüyorum. 

Paris’te olmak, Paris’i yaşamak bambaşka 

bir deneyim. Sadece sanat ve kültür 

aktivitelerini takip ederek bile kendinizi 

önemli ölçüde geliştirebiliyorsunuz.

 

GÜRAy KURNAZ,  
İŞLETME YÖnETİMİ, MonTErrEY  

ÜnİVErSİTESİ, MEKSİKA

Koç Üniversitesi’nde İspanyolca dersleri 

almaya başladıktan sonra bu dili daha iyi 

öğrenebilmek adına bana sunulan fırsatları 

değerlendirmeye karar verdim ve Erasmus 

programıyla bir dönem İspanya’ya gittim. 

Ancak bu kadarıyla yetinmem için hiçbir sebep 

yoktu. Meksika öğrenim görmek, hatta gezip 

görmek için aklımın ucundan bile geçmezken 

Öğrenci Değişim Programları ofisi’nin 

tavsiyesiyle hayatımın tecrübesini yaşama 

fırsatı buldum. Harika bir seçim yaptığımı 

düşünüyorum. Meksika havanın hiçbir zaman 

soğumadığı, dünyanın bütün güzelliklerini 

barındıran harika bir ülke. Meksika’ya 

varışımdan çok önce Meksikalı öğrenciler 

bana ulaştı ve bilmem gereken her şeyi tüm 

ayrıntılarıyla anlattı. Benim gibi değişim 

programı ile giden öğrencilere yurt imkanı 

verilmesine rağmen başka öğrencilerle birlikte 

okula yakın bir mahallede yerel halk ile beraber 

yaşadık. Dünya mutfağı üzerine üniversitenin 

gastronomi laboratuvarında aldığım seçmeli 

dersler gelecekteki kariyer planlarımı kesin 

olarak şekillendirmemi ve yüksek lisans 

başvurumu da bu alanda yapmamı sağladı.
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ihtiyaç duyduğun her an 
yanındayız…

Akademik hayata ve Üniversite 
yaşamına uyum Programları
Akademik hayat, yurt ve kampus yaşamı ile ilgili sunulan tüm hizmetlerin 
her öğrenci tarafından eşit derecede ulaşılabilmesini sağlamak Koç 
Üniversitesi’nin ana hedeflerinden biridir.
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Academic and Life Skills- Akademik başarı ve hayat becerileri ALIS

ALıS programı, hem akademik hem de profesyonel hayatta ihtiyaç duyulan beceriler 

konusunda, öğrencilerin farkındalıklarını artırmayı ve bu becerilerini geliştirmeleri için 

öğrencilere destek olmayı hedeflemektedir. Bu program kapsamında ALıS100 ve ALıS350 

dersleri ALıS Öğretim Üyeleri tarafından verilmektedir.

Koç Üniversitesi’ne başlayan tüm öğrencilerin almak zorunda olduğu ALıS100 

(Academic and Life Skills - Akademik Başarı ve Hayat Becerileri) dersi, öğrencilere 

akademik ve hayat başarısı için gerekli bilgi ve beceriler konusunda farkındalık 

kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. ALıS100’de kendini tanıma ve hedef belirleme, 

zaman yönetimi, stresle etkili başa çıkma, ilişki yönetimi ve iletişim, topluluk önünde 

kendini ifade edebilme ve sunum teknikleri konuları ele alınmaktadır. Öğrenci odaklı bir 

yaklaşımla Türkçe yapılan derslerde deneyimleyerek öğrenme prensibi benimsenmekte; 

yapılan sunumlar, tartışmalar, yaşantısal egzersizler ve grup çalışmaları ile bilgilerin 

kalıcılığı hedeflenmektedir. Etkililiği akademik araştırma ile incelenmiş bu derste, 

öğrenciler kişisel gelişim konusunda daha bilinçli tercihler yapma fırsatı bulmaktadır. 

Profesyonel hayatta kişilerin performanslarının daha verimli olabilmesi için şirketler 

tarafından verilen eğitimleri, Koç Üniversitesi öğrencileri bu ders kapsamında henüz 

akademik hayatlarının başında almaktadır. Bu derste, öğrencilerin mezun olduklarında 

girecekleri rekabetçi iş dünyasında diğer adaylardan ayrışarak daha başarılı olmalarına 

yönelik beceriler kazanmaları hedeflenmektedir.

 

AlıS350- AKADEMİK vE yAşAM BEcERİlERİ

Profesyonel Hayata Geçiş dersi, kampüs 

içi veya kampüs dışında gerçekleştirilen 

farklı alanlardaki grup projeleriyle 

öğrencilerini iş dünyasına hazırlamayı 

hedeflemektedir. Günümüzün rekabetçi iş 

ortamında, öğrencilerin güçlü yönlerini ön 

plana çıkararak hedefleri doğrultusunda 

bir kariyere adım atmalarını amaçlayan 

derslerde, takım çalışması, ilişki ve çatışma 

yönetimi, hedef belirleme, zaman yönetimi, 

motivasyon, yaratıcılık, problem çözme ve 

stres yönetimi gibi konular yer almaktadır.

Koç Üniversitesi’ne Giriş Programı 
(UNIV 101)
UnıV 101 Programı, Koç Üniversitesi’ne 

yeni gelen öğrencilerin üniversite 

yaşamına başarılı bir geçiş yapmaları 

ile hazırlanmış, bir yıl boyunca parçası 

olacakları bir kredilik bir programdır. 

Bu programın amacı, öğrencilerin 

üniversitedeki ilk yıllarında uyum 

sürecini destekleyerek akademik ve 

sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları 

hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak 

ve Koç Üniversitesi ailesinin aktif 

ve sosyal sorumluluk düzeyi yüksek 

bireyleri olmalarını desteklemektir. 

UnıV 101 Programı kapsamında 

öğrenciler üç günlük Üniversiteye Uyum 

Programı (oryantasyon), Akran Destek 

Dayanışma (Mentorlar) ve Yeni Öğrenci 

Danışmanlığı’na dahil olmaktadır. 

Öğrenciler, bir yıl boyunca yeni gelen 

öğrenci danışmanları ve mentorları ile 

görüşmelerin yanı sıra fakülte ve farklı 

birimler tarafından düzenlenen öğrenci 

gelişim seminerlerine katılmaktadır.

Akran Destek Danışma Programı 
Akran Destek Danışma Programı’nda 

üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, 

büyük sınıflardan bir öğrencinin liderliğini 

yaptığı 8 veya 10 kişilik bir gruba dahil 

edilir. rehber öğrenciler, gruptaki yeni 

öğrencilerin bir tam yıl boyunca üniversite 

yaşamına alışmalarında onlara destek 

olurlar. Akademik, sosyal veya kişisel 

herhangi bir sorunla karşılaşan yeni 

girişli öğrencilerin ilk başvuracakları 

kişi rehberleridir. rehber öğrenciler 

gruplarındaki üniversiteye yeni başlayan 

öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmalarını 

sağlayıp onlarla çeşitli etkinlikler 

düzenleyerek Koç Üniversitesi ortak 

kültürünün gelişmesine katkıda bulunurlar.

Üniversiteye Uyum Programı 
(oryantasyon)
Her sene yeni girişli tüm lisans 

öğrencilerinin Koç Üniversitesi’nin 

akademik ve sosyal hayatına uyum 

sağlamalarına destek olmak amacıyla üç 

gün boyunca süren Üniversiteye Uyum 

Programı gerçekleştirilir. Her yeni girişli 

öğrenciyi, kendisi adına büyük sınıflardan 

belirlenen rehber öğrenci karşılar ve 

Program süresince yanında bulunur. 

Programda iletişim, kütüphane, bilgi 

işlem ve diğer idari birimleri ve akademik 

programları tanımalarını sağlayacak 

eğitimler verilir. Üniversiteye Uyum 

Programı Öğrenci Dekanlığı tarafından 

düzenlenir.

yeni Öğrenci Danışmanlığı (yÖD)
Yeni Öğrenci Danışmanlığı yeni öğrencilere 

orta eğitimden yüksek eğitime geçiş 

aşamasında gerekebilecek destekleri 

sağlamak amacıyla yapılan ve öğretim 

üyeleri tarafından yürütülen bir destek 

programıdır. Yeni öğrenciler kayıt 

aşamasında bir “Yeni Öğrenci Danışmanı” 

öğretim üyesi ve üst sınıflardan bir 

“Akran Öğrenci” ile eşleştirilirler. Bu ikili, 

öğrencilerin Koç Üniversitesi’ndeki ilk yılını 

en verimli şekilde geçirmelerine destek 

olurlar. 
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yurt Danışmanlık Programı
Koç Üniversitesi yurtlarına ait her binada, 

öğrencileri kurallara uymayı özendirmesinin 

yanı sıra, sosyal ilişkileri güçlendirmek 

için etkinlikler düzenlemek, teknik arızaları 

ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek, 

öğrenciler ile idare arasındaki iletişimi 

güçlendirmek gibi sosyal ve idari görevleri 

de bulunan bir rA (resident Assistant - 

Yurt Sakini Destek) öğrenci görev alır.

rA grubunda bulunan öğrenciler, 

yurtlarda kalan öğrencilerin hayatını 

kolaylaştırmak için gerekli yardımı sağlarlar. 

Programın amacı düzenli ve kaliteli bir yurt 

yaşamına katkıdır. Yurtlarda karşılaştıkları 

herhangi bir sorunda öğrencilerin ilk 

başvuracakları kişi rA öğrencileridir. 

rA olmak isteyen öğrenciler her 

sene mülakatla seçilerek göreve getirilirler. 

Başarılı olan rA öğrenciler, bir sonraki 

sene de görevlerine devam ederler.

Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi 
(KUReS)
rehberlik Servisinin amacı Koç 

Üniversitesi öğrencisinin kendini tanıması, 

sorunlarını nasıl çözeceğini ve ne istediğini 

bilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir 

düzeyde uyum sağlaması ve toplumda 

sorumlu bir birey olarak yetişmesi için 

profesyonel destek vermektir. 

KUrES temel olarak 3 bölümden oluşur:
 ► Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri
 ► Koç Üniversitesi rehberlik Hizmetleri
 ► Engelsiz ofisi

PSiKoLojiK  
DANIŞMANLIK hiZMeTLeRi

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, 

öğrencilerin ihtiyaç duyduklarında 

başvurabilecekleri ve psikolojik destek 

alabilecekleri bir birimdir. Psikolojik 

danışmanlık gerektiren durumlar genellikle 

aşağıdaki konularda yoğunlaşmaktadır: 
 ► Üniversite yaşamına uyumda yaşanan 

zorluklar
 ► Zaman yönetiminde yaşayan zorluklar
 ► İlişki problemleri
 ► Depresyon
 ► Öfke 
 ► Özgüven sorunları
 ► Sınav kaygısı
 ► Verimli ders çalışamama
 ► Konsantrasyon eksikliği
 ► Yeme bozuklukları
 ► Kayıp ve yas
 ► Aile içi çatışmalar
 ► Korkular
 ► Madde bağımlılığı 

Öğrenci güncel sorunu ve sebeplerini 

psikolojik danışmanı ile birlikte 

tanımlayarak, çözüm yolları ve etkili başa 

çıkma yöntemleri geliştirir. Gerekli görülen 

durumlarda ise kısa veya uzun süreli 

psikoterapi / psikiyatrik değerlendirme / 

psikiyatrik tedavi için ayrı bir birim olan 

KUPTEM’e yönlendirme yapılır. KUPTEM 

sağlık Merkezinde bulunmaktadır. Bu 

serviste gizlilik ilkesi esastır ve verilen tüm 

hizmetler ücretsizdir. 

Koç ÜNiVeRSiTeSi RehbeRLiK 

hiZMeTLeRi

Koç Üniversitesi öğretim üyeleri, 

çalışanları ve öğrencilerinin kişisel ve 

akademik gelişimlerini desteklemek 

adına KUrES yıl boyunca çeşitli gelişim 

seminerleri düzenler. Bu programın 

amacı hem fiziksel hem de ruhsal sağlık 

ve güvenlik konularında tüm Üniversiteyi 

bilinçlendirmektir. Gelişim seminerleri:
 ► Etkili ve doğru iletişim,
 ► Motivasyon becerileri,
 ► Sınav stresi ile başa çıkma yöntemleri,
 ► İlişkilerde Erkek ve Kadın - benzerlikler 

ve farklılıklar,
 ► nefes ve Stres yöntemi,
 ► Sağlıklı beslenme,
 ► Öfke kontrolü,
 ► Üniversite hayatına adaptasyon,
 ► Kültür farklılıkları gibi konuları içerir.

eNGeLSiZ oFiSi

Akademik hayat, yurt ve kampus yaşamı ile 

ilgili sunulan tüm hizmetlerin her öğrenci 

tarafından eşit derecede ulaşılabilmesini 

sağlamak Koç Üniversitesi’nin ana 

hedeflerinden biridir. Kişisel ve akademik 

gelişimi kuvvetlendirmek ve engelsiz bir 

üniversite hayatını desteklemek adına 

KUrES Üniversitede sunulan programlara 

katılımı engelleyen fiziksel zorluklar 

yaşayan öğrencilerle çalışmaktadır. 

Üniversitedeki başarınızı ve katılımınızı 

kısıtlayan fiziki bir sorununuz olduğunu 

düşünüyorsanız, lütfen gerekli görülen 

yardımın tespiti için Engelsiz ofisi’ne 

başvurunuz.

AyRINTIlI Bilgi vE ilETişiM içiN

Elif Işın reHberlİk servİsİ koordİnatörü 

eisin@ku.edu.tr 

T (212) 338 1749

Nazlı Merey reHberlİk servİsİ koordİnatörü 

nmerey@ku.edu.tr  

T (212) 338 1272
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Sevgili öğrenciler 

merhaba. Koç 

Üniversitesi’nin 

hem Türkiye’de 

hem de dünyada 

tanınan, başarılı 

ve saygın ve bir 

üniversite olmasını 

sağlayan o kadar çok özelliği var ki! 

En önemlilerini saymam gerekirse: 

Başarılı öğretim ve araştırma üyeleriyle 

idari kadro; geniş laboratuvar 

imkânları; öğrenciye hedeflerine göre 

ders seçme imkânı veren müfredat; 

zengin sertifika ve çift ana dal yapma 

imkânı; değişim programı kapsamında 

yurtdışındaki kaliteli üniversitelerde 

bir dönem okuyabilme imkânı; yeni 

öğrencilerimize daha ilk günden 

itibaren atanan akademik danışmanlık 

ve akran destek sistemi; zengin sosyal 

kulüp aktiviteleri. 2009 senesinden 

itibaren, bu ”artılar” listesine KOlT da 

eklendi. Çeşitli sebeplerle akademik 

zorluk çeken öğrencilerimize, bu 

kitapçıkta özetlenen konularda destek 

vermekteyiz. Her bir öğrencinin temel 

bilgi birikimi, motivasyon, hedef ve 

öğrenme stilinin farklı olduğunun 

farkındayız ve akademik desteğe 

ihtiyaç hisseden her öğrenciye destek 

vermek için hazırve çok hevesliyiz. 

Sizlere iyi bir gelecek diliyorum.

Koç Üniversitesi Öğrenme ve 
Öğretme ofisi (KolT)
KoLT Türkiye’deki üniversiteler arasında 

örnek oluşturacak şekilde, üniversitedeki 

öğrenme ve öğretme aktivitelerine destek 

vermektedir. Öğrencilerimizin ders içi 

ve dışındaki öğrenmede karşılaştıkları 

engelleri aşabilmeleri için destek verilen 

konular
 ► Derslerde başarısız olmak
 ► Ödev, proje veya sınavlarda zorlukla 

karşılaşmak
 ► Dersi anlayamamak ya da etkili ders 

notu tutamamak
 ► Ders kitabını yeterince hızlı 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
 ► Konuşma pratiği eksikliği nedeniyle akıcı 

bir İngilizceyle konuşamamak.

KoLT’un Akran Destek Birimi’nde 

öğrencilere derslerinde bireysel destek 

verilmektedir. Aynı dersleri daha önce 

almış ve yüksek başarı göstermiş üst 

sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri ile 

işbirliği içinde arkadaşlarına destek 

sunmaktadır. Akran desteği sunan 

öğrenciler, arkadaşları ile rahat bir 

iletişim kurduğundan ve onların 

derslerinde karşılaştığı sorunlara 

empatik yaklaşabildiklerinden, bu destek 

öğrencilerin sık başvurduğu bir hizmet 

haline gelmiştir. 2013 Güz ve Bahar 

dönemlerinde Akran Destek Merkezi’nde 

57 ders için 99 akran destekçisi öğrenci 

ile 701 lisans öğrencisine akran desteği 

sağlanmıştır.  

Bireysel ya da küçük gruplar 

halinde etkili okuma/öğrenme, ders 

dinleme, not tutma, kişiye özgü ders 

çalışma yöntemleri, sınava hazırlanma ve 

zaman yönetimi gibi öğrencilik becerilerini 

geliştirecek çalışmalar ve seminerler 

sunulmaktadır. 

Üniversiteye yeni başlayan 

öğrencilere yönelik olarak: Ders seçimi 

yapmak, akademik/mesleki hedef 

belirlemek, etkili sunum yapmak ve farklı 

bölümlerden ders almanın yararlarını 

kavramak gibi bireysel destekler 

sunulmaktadır.

Koç Üniversitesi’nin öğretim 

dili İngilizcedir. KoLT’un öğrencilere 

yönelik, İngilizce iletişimi destekleyici 

“İngilizce Konuşma Grupları” çok 

talep görmektedir. Bu gruplar, değişim 

programları kapsamında yurtdışındaki 

iyi üniversitelerden üniversitemize 1-2 

dönemliğine gelen, anadili İngilizce olan 

öğrencilerce yönetilmektedir. Katılım 

genelde 5 kişi ile sınırlı tutulduğundan, 

katılımcılar bolca pratik yapma imkânı 

bulmaktadır. 2013 Güz ve Bahar 

dönemlerinde 11 değişim öğrencisi ile 396 

çalışma gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalara 

679 katılım gerçekleştirilmiştir. 

Motive olmakta ve bir program 

dahilinde çalışmakta zorluk çeken 

öğrencilerimize, lisans üstü asistanlarımız 

destek olmakta, gelişimlerini birebir takip 

etmekte ve onlara rehberlik yapmaktadır. 

Ders seçimi ve kariyer planlamasında 

zorluk çeken öğrencilerimize, bireysel 

doÇ. dr.  
murat 
sÖZer 
KOlT  

dİreKTörÜ

kolt

destek verilmekte, onların kendi alanlarında 

ya da ilgilendikleri diğer alanlarda doğru 

kaynaklara ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

Koç Üniversitesi’ndeki birçok 

dersin laboratuvar, problem çözme ve 

tartışma sınıfları bulunmakta ve derse 

ek olan bu aktiviteler çoğunlukla öğretim 

asistanlarınca verilmektedir. KoLT, öğretim 

asistanlarına etkili öğretimle ilgili kapsamlı 

eğitimler sunmaktadır. 2013 Güz ve Bahar 

dönemlerinde fen bilimleri ve sosyal 

bilimlere yeni gelen 162 öğretim asistanı 

ile atölye çalışmaları ve uygulamalı ders 

anlatımı içeren grup çalışmaları yapılmıştır.  

Öğretim üyelerimiz ders 

planlaması yaparken, öğrencilerin 

ders konusundaki düşüncelerinden 

yararlanmak istemektedirler. Bu amaçla, 

KoLT her yarıyılda pek çok dersi ziyaret 

etmekte ve öğrencilerden dersleri 

hakkında geribildirim almakta ve bu 

geribildirimi öğretim üyelerine öğrencilerin 

kimliklerini açıklamadan raporlamaktadır. 

Bu şekilde, öğrencilerimiz öğretim 

üyelerinin ders planlamasına (örneğin, 

kullanılan öğretim metodu, ölçme ve 

değerlendirme yöntemleri) yapıcı katkıda 

bulunabilmektedir. 

Öğretim üyelerimize yönelik 

etkili öğretim, etkili iletişim ve eğitim 

teknolojisi gibi konularda çalıştaylar 

düzenlenmektedir. 

Koç Üniversitesi’nin eğitim 

teknolojisi çalışmalarını da yürüten 

KoLT, Koç Üniversitesi Eğitim Yönetim 

Sistemi (KULMS) adı altında hazırlanan 

çevrimiçi platformun, tüm Koç Üniversitesi 

akademisyen ve idari kadrosunun dersleri, 

araştırma projeleri ve hizmet içi eğitimleri 

için kullanıma açılmasını sağlamaktadır. 

Bu platform üzerinden Mayıs 2013’ten 

itibaren 255 derste çeşitli ders materyalinin 

paylaşımı sağlanmış ve öğrenme 

çıktılarına zenginlik katan ve öğrenmenin 

kalıcı olmasına yardımcı uygulamalara 

yer verilmiştir. 2013 yılında imzalanan 

Coursera ve Koç Üniversitesi anlaşmasıyla, 

çevrimiçi açık kitlesel dersler (MooCs) 

Koç Üniversitesi tarafından ilk kez Türkçe 

olarak hazırlanıp, sunulmaya başlanacaktır. 

Bu bağlamda Prof. Dr. Attila Aşkar’ın 

Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Türev ve 

Entegral dersinin 2014 nisan’da başlaması 

planlanmaktadır.

Özetle KoLT, öğrencilerimizin 

üniversitedeki akademik gelişim 

olanaklarından en yüksek düzeyde 

yararlanabilmeleri amacı ile pek çok 

çalışma yürütmektedir ve öğrencilerimizi 

desteklemeye her an hazırdır.

KolT ilETişiM BilgilERi 

Suna Kıraç Kütüphanesi  

(sol yan giriş), z-06

T 0 212 338 14 68

kolt@ku.edu.tr 

http://kolt.ku.edu.tr

kolt
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Kariyerini mezun olduğunda değil, 
üniversiteye adım attığın anda 
şekillendirebilirsin.

Kariyer gelişim Merkezi
Kariyer Gelişim Merkezi, Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına 
kariyer, kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının 
oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmayı 
hedefliyor. bunu yaparken, farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören 
öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak planlar ve programlar 
sunmayı amaçlıyor.
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Kariyer ve yüksek eğitim planlarına ve 

kararlarına destek olmak üzere yüksek 

eğitim, meslek seçimleri, iş dünyası, iş 

hayatı gibi konularda bilgi edinmelerini 

sağlamak

Profesyonel hayat, iş dünyası, iş 

dünyasındaki eğilimler, gelişmeler ve iş 

olanakları hakkında detaylı bilgi sunmak

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

Profesyonel iş yaşamına girmeyi 

düşünen öğrenciler için özgeçmiş 

hazırlama, mülakat teknikleri, profesyonel 

ilişkiler kurma becerileri, iş arama 

teknikleri gibi konularda seminerler 

düzenlemek ve öğrencileri iş hayatına 

hazırlamak

Yüksek lisans ve doktora eğitimine 

devam etmeyi planlayan öğrencilere 

yurtiçi ve yurtdışındaki üniversiteler ve 

programlarla ilgili bilgileri aktarmak ve ilgili 

başvurularında destek olmak.

Kariyer Gelişim Merkezi, 

öğrencilerle ve mezunlarla birebir 

görüşmeler yaparak, iş dünyası ile 

ilişkiler kurarak ve sürdürerek, yurtiçi ve 

yurtdışındaki diğer eğitim kurumlarıyla 

bağlantılar oluşturarak, üniversite 

içindeki diğer bölümler, fakülteler 

ve öğretim üyeleri ile işbirliği içinde 

çalışarak hizmetlerini yürütmektedir. 

Öğrencilerin ve mezunların eğitim hayatı 

ve kariyer tercihleri konusunda bilinçli 

seçimler yapmalarına katkıda bulunmak 

Kariyer Gelişim Merkezi’nin en önemli 

hedeflerinden biridir.

http://career.ku.edu.tr/tr/home

Koç Üniversitesi 

Kariyer Gelişim 

Merkezi olarak 

ana hedefimiz, 

öğrencilerimize ve 

mezunlarımıza bilgi, 

beceri, yetenek ve 

isteklerine uygun, 

kendilerini mutlu 

edecek, bilinçli kariyer seçimleri 

yapmalarında destek olmak.  

Üniversite hayatından gerek iş 

hayatına gerekse yüksek eğitime geçiş 

her yönüyle titiz bir çalışma ve hazırlık 

gerektiriyor ve bizler de bu süreçlerin 

her aşamasında etkin bir şekilde 

yer alıyoruz. Birebir danışmanlık 

hizmeti, atölye çalışmaları, seminerler, 

tanıtım toplantıları, iş dünyası ile 

olan bağlantıların geliştirilmesine 

yönelik çeşitli etkinlikler aracılığıyla 

öğrencilerimizin okul sonrasına en iyi 

şekilde hazırlanmalarını sağlamayı 

hedefliyoruz. Kariyer Gelişim Merkezi 

olarak tüm okula hizmet veriyoruz 

ve farklı bölümlerde eğitim gören 

öğrencilerimizin farklı ihtiyaçlarına 

cevap verecek çalışmalar yapmaya ve 

geliştirmeye özen gösteriyoruz. 

selcen  
YavuZ  
KArİYer  

GelİşİM  

MerKeZİ  

dİreKTörÜ

PwC Türkiye olarak 

Koç Üniversitesi 

Kariyer Gelişim 

Merkezi ile uzun 

yıllara dayalı verimli 

bir işbirliğimiz 

söz konusu. PwC 

Türkiye İnsan Kaynakları ekibi olarak 

ana prensibimiz, öğrencilerle aramızdaki 

iletişimin sadece belli staj ya da iş 

fırsatlarına yönelik ilerlemesinden ziyade, 

uzun vadede onların gelişimine yönelik 

katkı sağlamaktır. Öğrencilerin kariyer 

seçimlerine ve yetkinliklerinin doğru 

yönlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmak, onlarda bir farkındalık 

yaratarak iş hayatına dair mümkün 

olduğunca onları bilgilendirmek öncelikli 

amaçlarımızdandır. Koç Üniversitesi 

Kariyer Gelişim Merkezi ile bu ortak 

amaçta birleştik ve yıllardır farklı kampüs 

aktiviteleri düzenlemekteyiz. Koç 

Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi 

denetim, vergi denetimi ve danışmanlık 

hizmetlerini tanıttığımız interaktif 

tanıtım toplantıları, vaka çalışmaları, 

mülakat simülasyonları, gerçek 

mülakatlar ve yöneticilerimizle deneyim 

paylaşımlarına dayalı sohbetler gibi pek 

çok farklı etkinlikte profesyonel ve düzenli 

çalışmalarıyla bizi yönlendirmektedir. 

Öğrencilerin ihtiyaçlarını doğru 

algılayabilmek, onlardan talep gelmesine 

ihtiyaç kalmadan doğru analizler 

yaparak farklı aktiviteler üretebilmek ve 

yenilikçi yaklaşımlarıyla kariyerlerine 

yön verebilmek Kariyer Gelişim Merkezi 

ekibinin üzerinde özenle çalıştığı 

konulardandır. Kendilerine işbirlikleri, 

pozitif bakış açıları ve özverili yaklaşımları 

için çok teşekkür ediyoruz. Bundan 

sonra da öğrencilerin ve mezunların 

gelişimlerine yönelik pek çok etkinlikte 

bu pozitif ilişkinin sürdürülmesi ve yapıcı 

geribildirimlerle yeni pek çok aktiviteye 

Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi 

ile imza atmak üzere...

2012 yılından bu 

yana işbirliği içinde 

olduğumuz Koç 

Üniversitesi Kariyer 

Gelişim Merkezi 

ile çok verimli 

çalışmalar gerçekleştirdik. Kampüs içinde 

gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarımıza 

desteklerinin yanı sıra, öğrenciler ile 

Finansbank arasında köprü oluşturarak, 

Koç Üniversitesi öğrencilerinin iş 

hayatına hazırlanması ve bankamızdaki iş 

fırsatlarını değerlendirmeleri için iyi bir 

ortam oluşturdular. Gerçekleştirdiğimiz 

başarılı işbirliğinin uzun yıllar devam 

edeceğine inanıyor ve başarılarının 

devamını diliyoruz.

Koç Üniversitesi gerek 

kampüsüyle, eğitim 

kalitesiyle, kulüpleriyle 

gerekse de bu eğitimin 

yanında verdiği 

desteklerle benim hayata 

hazırlanmamda çok büyük 

bir rol oynadı. Üniversiteye 

başladığım andan itibaren 

bana tanıdığı özgürlükler ve imkânlarla klasik 

öğretim sisteminin çok dışında bir eğitim 

tecrübesi alma olanağı yakaladım. Eğitim 

anlamında bakarsak, ikinci senemin sonunda 

birçok üniversitede olmayan bir rahatlıkla 

İşletme Bölümü ile çift anadala başladım 

ve okulumuzun iki farklı alandaki tecrübeli 

akademisyenlerinden dersler aldım. Ayrıca 

geniş yurtdışı ağı sayesinde yarım dönem 

İtalya’da değişim programı öğrencisi olarak 

eğitimime devam ettim. Bunun yanında 

kulüplere verdiği önemden dolayı ilgili 

olduğum girişimcilik alanında kulüp kurmak 

için okuldan büyük bir destek aldım ve Koç 

Girişimcilik Kulübü’nü kurdum. Çok kaliteli 

geçen üç yılın sonunda ise Kariyer Gelişim 

Merkezi’nin hazırlamış olduğu Kariyer Günleri 

ve KU-Kariyer linki sayesinde ABD’de Boeing 

şirketinde staj imkânı yakaladım. Geriye 

dönüp üniversite yaşamıma baktığımda, 

Koç Üniversitesi’nin bana bir üniversitenin 

sağlayabileceği en önemli altyapıyı  en iyi 

şekilde sağladığını düşünüyorum.

cristina 
monterreY 
Çolpan  
İNSAN  

KAYNAKlAri  

KideMlİ  

MÜdÜrÜ   

PWC TÜrKİYe

Burcu  
Çetin  
İK PlANlAMA  

ve STrATejİ  

YöNeTİMİ  

YöNeTMeNİ 

FİNANSBANK

Berk  
YilmaZ 
eNdÜSTrİ 

MÜHeNdİSlİğİ 

İşleTMe  

(ÇİFT ANAdAl) 

KOÇ GİrİşİMCİlİK 

KUlÜBÜ  

KUrUCU  

BAşKANi 

BOeİNG STAjYer
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Eğlenceli ve dinamik bir kampüste 
hareketli bir sosyal hayat  
seni bekliyor.

Kampüste yaşam
Koç Üniversitesi, güçlü akademik yapısına ek olarak öğrencilerine renkli 
ve hareketli bir sosyal ortam sunuyor. 

Gönüllülük projelerinden ders dışı eğitim - eğlence aktivitelerine 
kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerimizin yanı sıra 
spor takımları ve kültürel-sanatsal organizasyonlarla öğrencilerimizin 
hayatında güzel izler bırakmayı hedefliyoruz.
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Sevgi gönül  
Kültür Merkezi

Sevgi Gönül Kültür 

Merkezi, başta 

İstanbul olmak üzere 

birçok profesyonel 

sanat ve kültür 

organizasyonunun 

Koç Üniversitesi’nde 

gerçekleşmesini 

sağlayarak 

üniversitenin sosyal 

hayatına katkıda 

bulunmayı amaçlıyor. Bunu yaparken 

öğrencileri/diğer Koç Üniversitesi 

mensuplarını (ve dışarıdan katılımcıyı) 

kültür-sanat alanındaki farklı 

türlerdeki güncel, ulusal/uluslararası 

pratiklerle buluşturarak katılımcıların 

kültürel zenginliklerini ve bireysel/

grupsal motivasyonlarını artırıp, 

edindikleri deneyimler sayesinde 

hayata dair vizyonlarını geliştirmeyi ve 

keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Öğrenci kulüpleri ile de çok yakın 

ilişkiler ve ortak organizasyonlar 

düzenleyen SGKM, profesyonel 

etkinliklerin hem nitelik hem de 

nicelik açısından gelişmesini sağlıyor. 

Sosyal Aktiviteler Kulübü ile Katılsak-

Konuşsak Günleri, Tiyatro Kulübü ile 

Sevgi Gönül Tiyatro Günleri, Back 

To the college Açıkhava Sineması 

Haftası, Salıcaz! (Salı günleri  terasta 

öğle arası caz etkinlikleri) bu ortak 

çalışmalardan birkaçını oluşturuyor. 

Bununla birlikte SGKM Sanat 

Direktörlüğü bu tip organizasyonları 

gerçekleştiren kulüpler için 

danışmanlık görevi de görüyor. 

Öğrencilerle kurulan bu yakın iletişim 

profesyonel sanatçılara ve gruplara 

kulüplerin kolaylıkla ulaşabilmelerine 

de yardımcı oluyor. 

İstanbul’un çeşitli kültür-sanat 

kurumları ile ortaklaşa etkinlikler 

düzenleyen SGKM, bu hedefini her 

sene nitelik ve nicelik olarak artırıyor. 

Ortalama etkinlik başına 300-400 

kişilik bir katılım oranına ulaşan Sevgi 

Gönül Kültür Merkezi, öğrencilerin 

ve öğretim üyelerinin akademik 

çalışmalarının yanında rumelifeneri 

Kampüsü’nde kültürel ve sanatsal 

etkinlikleri sosyal yaşamı dinamik bir 

şekilde yaşatıyor..

oğuZ 
Öner 
KOÇ  

ÜNİverSİTeSİ  

KÜlTÜr &  

SANAT  

eTKİNlİKlerİ 

KOOrdİNATörÜ 

sevgİ gönül kültür merkezİ

SGKM ETKİnLİKLErİnDEn  

HABErDAr oLMAK İÇİn

www.sgkm.ku.edu.tr 

www.facebook.com/sevgigonulkulturmerkezi

Öğrenci Kulüpleri
Koç Üniversitesi, öğrenci kulüpleri ile 

sosyal alanda da kendilerini geliştirmeleri 

için öğrencilerine olanaklar sağlıyor. Koç 

Üniversitesi’nde öğrenciler 60’tan fazla 

öğrenci kulübünden dilediğini seçebilir; 

birebir sorumluluk alabilirler. Koç 

Üniversitesi’nde Edebiyat Kulübü’nden 

Borsa Kulübü’ne; Münazara Kulübü’nden 

Pazarlama Kulübü’ne; Dans Kulübü’nden 

Tiyatro Kulübü’ne; Bilişim Kulübü’nden 

Hukuk Kulübü’ne kadar her türlü ilgi alanı 

için öğrenci kulübü bulunuyor.

Öğrenci kulüpleri düzenli olarak 

ekonomi, psikoloji, pazarlama, işletme, 

uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji gibi 

çeşitli alanlarda konferans ve söyleşiler 

organize ediyor. Dil kulüpleri (Fransızca, 

İspanyolca, İtalyanca, rusça) üyelerine 

ilgili ülkelerde dil kursları düzenliyor. 

Ayrıca İtalyanca Kulübü her yıl ikinci 

yabancı dil olarak İtalyanca’yı tercih eden 

öğrencilerinin bir kısmını Fiat Bursu ile 

İtalya’ya gönderiyor.

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, Bilişim Günleri, Pazarlama 

Kampı, Marketing Challenge etkinliği, 

Folklor Festivali, Müzikal Performans 

Gecesi, Girişimcilik Platformu, KatılSAK 

KonuşSAK Söyleşi ve Konserleri, San 

remo Şarkı Yarışması, Bahar Şenliği, 

rehavet Panayırı, Türk Sanat ve Türk Halk 

Müziği Konserleri, Çocuk Şenliği, KUYAT 

(Yaz Atölyesi) ve ındex - Lojistik Günleri 

bulunuyor.

Koç Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü  
KU GÖNÜLLÜLeRi

2001 yılından bu yana Öğrenci Dekanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Koç 

Üniversitesi Gönüllüleri Kulübü, 400’e yakın aktif gönüllüsü ile birlikte, başta Sarıyer ilçesi 

olmak üzere İstanbul’un çeşitli bölgelerinde ve Türkiye genelinde sayısız proje geliştiriyor, 

birçok yere ve çocuğa ulaşıyor.

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.

13 yıllık kulüp tarihinde, birçok bağımsız projeyle birlikte çeşitli yaş gruplarına hitap 

eden alt gruplarımız oluşmuştur. 2013-2014 döneminde aktif çalışan 10 alt grubumuzu ise 

şöyle sıralayabiliriz:

Koç ÜNiVeRSiTeSi  

MiNiK yÜReKLeR PRojeSi KÜMYÜP

Cumartesi sabahları erkenden uyanıp 50’ye 

yakın gönüllümüzle Bahçelievler Çocuk 

Esrigeme Kurumu’na gidiyor, bol eğlence 

ve kahkahanın olduğu bir Cumartesi 

sabahından sonra, gözlerinin içi parlayan 

o minik yüreklerle, bir sonraki cumartesi 

günü buluşmak üzere vedalaşıyoruz.

Koç ÜNiVeRSiTeSi  

eğiTiM ToPLULUğU KET

70 kişilik gönüllü Koç Üniversitesi ekibi 

cumartesi ve pazar günleri eğitimde 

fırsat eşitliğini sağlamak adına Sarıyer’de 

ikamet eden 7. ve 8. sınıf öğrencilerine 

fen, matematik, sosyal ve Türkçe dersleri 

veriyor. 

FARKINDALIK GRUbU

Farkındalık Grubu öncelikle Koç 

Üniversitesi öğrencilerinin sosyal 

sorumluluk ile ilgili farkındalığını artırmayı 

amaçlıyor. Farkındalık Grubu’nun 

gerçekleştirdiği rehavet Panayırı ile fon 

yaratıp Urfa, Hatay, Gaziantep, Kırşehir 

gibi illerdeki köy okullarına kütüphane 

yapılıyor. Engellerine rağmen çeşitli 

başarılara imza atmış insanların buluştuğu 

Engelsiz Show her yıl Demet Evgar, 

okan Bayülgen, ragıp Savaş gibi ünlü 

moderatörler eşliğinde yapılıyor. 

DiŞLeR yoLUNDA PRojeSi

Dişler Yolunda Projesi kapsamında 

anasınıfı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine dönem 

boyunca iki kere diş eğitimi veriliyor. 

öğrencİ kulüPlerİ
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Koç ÜNiVeRSiTeSi 

ToPLUM GÖNÜLLÜLeRi KUToG

Toplum Gönüllüleri’nin Koç Üniversitesi 

ayağı olan KUToG, kardeş okullarda 

düzenlediği çalışmaların yanı sıra 

huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ediyor, 

onları zaman zaman Üniversitemizde 

ağırlıyor. İhtiyacı olan kişilerin için Askıda 

Ekmek projesi, önyargıları yıkmak adına 

Yaşayan Kütüphane çalışmalarını da 

yürütüyor.

hAyALiMi PAyLAŞ PRojeSi

3-18 yaş arasında hayati tehlike taşıyan 

hastalıkla mücadele eden çocukların 

dileklerini gerçekleştirmek adına Bir Dilek 

Tut Derneği’nin de desteğiyle projeler 

geliştiriyor. Laser Tag, Yılbaşı Çekilişi, 

Make ıt Happen partisi imkânsız gibi 

görünen dilekleri gerçekleştirmek için 

düzenlenen gelir getiren etkinliklerden 

yalnızca bazıları…

Koç ÜNiVeRSiTeSi çeVRe GRUbU  

Ve hAyVANSeVeRKU

Doğadaki her canlıyı korumak ve yaşatmak 

prensibiyle yola çıkan KU Çevre Grubu, 

HayvanseverKU’nun kurulmasıyla daha da 

büyüdü. Tekerlekli sandalye alımına destek 

olmak için Plastik Kapak Kampanyası 2 

yıldır devam ediyor. Turmepa ve Tema’yla 

yürütülen bilinçlendirme projeleri, 

barınaklara düzenlenen ziyaretlerle 

katlanarak artıyor.

Koç ÜNiVeRSiTeSi  

yAZ ATÖLyeSi KUYAT

Koç Üniversitesi Yaz Atölyesi, 36 

gönüllüsüyle her yıl yaz aylarında 15 gün 

boyunca Sarıyer’deki 7. sınıf öğrencilerine 

spor, sanat, müzik, bilgisayar ve tiyatro vb 

dersler veriyor. 

Koç Üniversitesi 

Gönüllüleri, artık her 

kurumsal yapının içinde 

yer alması gereken 

sosyal sorumluluk 

projelerini Koç 

Üniversitesi adına 

13 yıldır başarıyla 

yürütüyor. Her geçen 

gün yardım ettiğimiz 

insanlar kadar 

gönüllülerimizin de hayatına dokunuyoruz. 

Kendi adıma rahatlıkla söyleyebilirim ki, 

benim hayatımı değiştiren ve beni daha iyi 

biri yapan en önemli etken Koç Üniversitesi 

Gönüllüleri.

murat 
Çetinpolat 
eleKTrİK 

eleKTrONİK 

MÜHeNdİSlİğİ 

& eNdÜSTrİ 

MÜHeNdİSlİğİ  

ÇİFT ANAdAl 

3. SiNiF 

öğreNCİSİ 

KOÇ ÜNİverSİTeSİ 

GöNÜllÜlerİ  

2013-2014  

BAşKANi

öğrencİ kulüPlerİ

Spor yapmadan yaşayamam diyorsan…
Koç Üniversitesi ana kampüsünde 2.000 

izleyicinin oturma imkânına sahip olduğu çok 

amaçlı bir kapalı spor salonu, 2 adet açık 

tenis kortu, 1 adet yapay çim futbol sahası, 

1 adet kapalı buz pisti bulunmaktadır. 42 m 

x 32 m ebatlarında olan Spor Salonu’nun 

içinde ana salonu panoramik açıdan gören 

156 m uzunluğunda koşu parkuru, squash 

ve raketbol kortu, aerobik ve dans salonları, 

fitness salonu, kardiyo salonu ve masa tenisi 

bölümü yer alıyor. Ek olarak ana bölümde 

tenis, basketbol, badminton, voleybol, hentbol 

gibi tüm salon sporları yapılabilmektedir. 

Hazırlık bölümü öğrencilerinin eğitim aldıkları 

Batı Kampüs’te ise yarı olimpik kapalı bir 

yüzme havuzu, kardiyo-fitness merkezi, dans 

stüdyosu ve masa tenisi bulunuyor.

Müzik ve televizyon yayını yapılan 

spor salonunda kapalı devre ses sistemi 

ile salon içerisindeki tüm noktalara 

ulaşılabilmektedir. ısıtma ve soğutma 

sistemleri bulunan spor salonu her gün 09.00-

01.00 saatleri arası kullanılabilmektedir. 

Koç Üniversitesi’nde basketbol, tenis, 

kayak, snowboard, kürek, voleybol, hentbol, 

futbol, Amerikan futbolu, eskrim, sutopu, 

step, masa tenisi ve buz hokeyi takımları 

bulunuyor. Üniversite geneline yönelik fitness 

programları uzman eğitmenler tarafından 

kişiye özel olarak hazırlanıyor. Ayrıca spor 

eğitmenleri tarafından ücretsiz pilates ve tenis 

dersleri verilmektedir.

Açık ve kapalı yüzme sezonluk 

ilan edilen program dahilinde öğrenci 

ve üniversite çalışanlarına açıktır. Havuz 

tesisleri içinde restoran ve soyunma odaları 

bulunulmaktadır.

Koç Üniversitesi 

bayan basketbol 

takımında oynamaya 

başlamadan önce de 

basketbol oynamaktan 

keyif alıyordum. 

Ancak üniversitede, 

basketbol hayatımın 

büyük bir parçası haline geldi. Takımda 

oynadığım beş senelik süre içinde keyifli 

anlar yaşadım. Çok güzel insanlarla 

tanıştım, köklü arkadaşlıklar kurdum. Daha 

önceden bir kulüp altyapısında oynamamış 

olmama rağmen koçumuzla fazladan 

çalışarak bireysel becerilerimi geliştirip 

takıma olan katkımı artırdığım için de 

oldukça mutluyum. Koç Üniversitesi Bayan 

Basketbol Takımı olarak hep çok çalışarak, 

sahada mücadele ederek ve inanarak 

başarıya ulaştık ve ulaşmaya devam 

edeceğiz. Mezun olup takımdan ayrılan 

arkadaşlarımızın bize aşıladığı takım 

ruhunu ve arkadaşlığı alt dönemlerdeki 

arkadaşlara aktararak mezun olduğumuzu 

düşünüyorum; bunun için de ayrıca 

mutluyum. 

irem  
altan 
KİMYA-FİZİK  

ÇİFT ANAdAl  

4. SiNiF  

öğreNCİSİ 

BAYAN  

BASKeTBOl  

TAKiM  

KAPTANi

sPor İmkânları
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Senin için ev konforunda yurtlar hazırladık
Koç Üniversitesi, Ana Kampüs ve Batı 

Kampüs içindeki yurt binalarında toplam 

2.786 kişilik yatak kapasitesine sahiptir. 

Tüm yurt binalarında kablosuz internet, 

merkezi ısıtma ve kesintisiz sıcak su imkânı 

mevcuttur. Öğrencilerimiz yurt binalarında 

bulunan çamaşırhanelerden ücretsiz 

faydalanabilirler. Ayrıca Ana Kampüs yurt 

binalarında öğrencilerin ortak kullanımına 

açık mutfaklı TV/dinlenme odaları bulunuyor. 

Her odada kişiye özel tahsis edilen 

yatak ve yatak koruyucu ile birlikte elbise 

dolabı, komodin, çalışma masası, çalışma 

sandalyesi, kitaplık, mini buzdolabı ve abajur 

mevcuttur. odalarda kablosuz internet 

erişiminin yanı sıra her öğrenci için kablolu 

internet bağlantısı, TV bağlantısı ve odaya 

ait telefon mevcuttur. Ana Kampüs’te her 

binada, Batı Kampüs’teyse ortak kullanıma 

açık iki merkezi çalışma odası bulunuyor. 

Çalışma odalarında bilgisayar ve yazıcı 

bulunuyor. Temizlik hizmetleri odalarda 

haftalık, ortak yaşam alanlarında gün boyu 

sağlanıyor.

Yurt Müdürlüğü, yurt binalarından 

sorumlu 26 personelin yanı sıra, Sağlık 

Merkezi, Güvenlik ve Teknik Müdürlük ile 24 

saat kesintisiz hizmet vermektedir. Kız ve 

erkek yurtları ayrı binalardadır. 

Koç Üniversitesi’ne kayıt yaptıran 

her öğrencinin, eğitim hayatının ilk 

yılında yurtta kalma garantisi bulunuyor. 

Koç Üniversitesi öğrencileri her eğitim 

döneminin başında yurt başvurusunda 

bulunabilirler. Başvurular Yurt Müdürlüğü 

tarafından değerlendirilmekte ve öncelikli 

olarak şehir dışından gelen, daha sonra da 

şehrin uzak bölgelerinden gelen öğrenciler 

için, kapasite dahilinde yurt planlaması 

yapılıyor.

Yurtlarda kalmak için Güz ve Bahar 

dönemlerini kapsayan yıllık sözleşmeler 

yapılır. Yurt ücretleri her yarıyıl için yarıyılın 

başında bir defada ödenir. Yurtlara kesin 

kayıt esnasında, belirlenen depozitonun 

ödenmesi gerekir. 

Koç Üniversitesi 2014-2015 eğitim 

yılı dönemlik yurt ücretleri, oda tiplerine 

göre 2.800 TL ile 7.600 TL arasında 

değişmektedir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİn

http://dorm.ku.edu.tr/tr

yurtlar

Sana gözümüz 
gibi bakacağız.
Sağlık Merkezi’nde poliklinik hizmetleri 

Amerikan Hastanesi tarafından organize 

ediliyor. Sağlık Merkezi’nin Amerikan 

Hastanesi tarafından oluşturulan yeni tıbbi 

kadrosunda 6 Hekim, 1 Hemşire, 8 Sağlık 

Memuru yer alıyor. Sağlık Merkezi’nde 

çalışan tüm tıbbi kadro kampüsteki nüfusun 

sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek 

düzeyde bilgi ve beceriye sahip, alanında 

uzman ve deneyimli kişiler olmanın 

yanında, Amerikan Hastanesi tarafından 

sürekli ve düzenli olarak hizmet içi eğitim 

programlarına alınan elemanlardır. Bu 

organizasyon kapsamında Ana Kampüs 

ve Batı Yurdu’nda iki Sağlık Merkezi 

gündüzleri sorumlu hekim, geceleri ise 

nöbetçi hekim tarafından dönüşümlü olarak 

poliklinik hizmeti sunuyor. 

Sağlık Merkezi’nde bir acil ünitesi, 

kısa süreli gözetim amaçlı yatışlar için 

yataklı servis ve birinci basamakta tanıya 

yönelik tetkiklerin yapılabilmesi için bir 

laboratuvar yer alıyor. Üniversitemize 

ait tam donanımlı iki adet hasta nakil 

ambulansı bulunuyor.

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 neticelendirilir. Sağlık 

merkezleri hafta içi ve hafta sonlarında 24 

saat hizmet veriyor.

sağlık merkezİ
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okula nasıl geleceksin?
Koç Üniversitesi, rumelifeneri Yolu üzerinde Sarıyer’e karayolu ile 10 dakikalık mesafede konumlandırılmıştır. Üniversite’nin 

ulaşım olanakları aşağıda belirtilmiştir:

TOPlu TAşıMA 

 ► Hafta içi her gün sabah saat 08.00’de Kadıköy’den kalkan; 

Kadıköy - Beşiktaş - İstinye - Sarıyer güzergahını izleyen ve 

her akşam saat 18.05’te de aynı güzergahtan geri dönen bir 

deniz otobüsü mevcuttur. Her sene öğrencilerin ders saatleri 

ve deniz otobüsü seferinin Sarıyer’e geliş saati dikkate alınarak 

Sarıyer - rumelifeneri Kampüs arasındaki ulaşımı sağlayan servis 

planlaması yapılmaktadır. 
 ► Sarıyer - rumelifeneri arasında ayrıca İETT otobüs seferleri 

bulunmaktadır. 
 ► Hafta içi günün belli saatlerinde Hacıosman Metro ile Koç 

Üniversitesi arasında ulaşım sağlayan shuttle ve İETT otobüs 

seferleri bulunmaktadır.
 ► Haftanın her günü Taksim – Koç Üniversitesi arasında hizmet 

veren İETT seferleri bulunmaktadır.
 ► Koç Üniversitesi ile Sarıyer arasında her 10 dakikada bir karşılıklı 

olarak minibüs işlemektedir. 

SHuTTlE 

 ► Günün belli saatlerinde rumelifeneri Kampüs – Zincirlikuyu 

Metrobüs, Beşiktaş arasında “Shuttle” çalışmaktadır. 
 ► Pazar günleri Anadolu ve Avrupa Yakalarından kampusa hareket 

eden shuttle mevcuttur.
 ► Üniversitenin anlaşmalı olduğu özel bir servis şirketi, öğrencilere 

şehrin çeşitli noktalarından servis olanağı sağlamaktadır. 
 ► Cuma ve Cumartesi akşamları için Taksim - Koç Üniversitesi 

servisleri mevcuttur.
 ► Ayrıca rumelifeneri Kampüs - Batı Kampüs arasında 

öğrencilerin ders saatlerine göre düzenlenmiş karşılıklı servisler 

ücretsiz olarak iki kampüs arası hizmet vermektedir.

ÖZEl ArAÇ İlE 

Özel araçlarıyla kampüse gelmek isteyen öğrenciler her 

dönem belli bir ücret karşılığında üniversitenin otoparklarını 

kullanabilirler. 

ulaşım

Kampüsler
Nişantaşı Kampüsü
nişantaşı Kampüsü, Amerikan 

Hastanesi’nin hemen yanındaki merkezi 

konumuyla, zengin ve yaratıcı bir ortamda 

hemşirelik lisans eğitimi vermektedir. 

Kampüsteki modern hemşirelik, anatomi, 

fizyoloji, kimya ve bilgisayar laboratuvarları 

ve zengin kaynaklarıyla İstanbul’daki birçok 

kuruma kapılarını açan kütüphane ile 

öğrencilerin eğitimine destek verilmektedir. 

nişantaşı Kampüsü spor salonu, 

yemekhane, öğrenci dinlenme yerleri, 

oditoryum ve tam donanımlı modern 

dersliklerle eğitim ve öğretimi teşvik eden 

bir ortama sahiptir.

batı Kampüs
rumelifeneri Kampüsü’ne yaklaşık 3 km 

mesafede konumlandırılmış olan Batı 

Kampüs’te toplam 888 yatak kapasiteli altı 

adet 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 bulunmaktadır. 

Batı Kampüs ve ana kampüs arasında 

gün boyu hizmet veren servis araçları ile 

öğrenciler her iki kampüsün faaliyetlerini 

yakından takip etme olanağına sahiptirler. 

istinye Kampüs
Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 

bünyesinde Yüksek Lisans ve Yönetici 

Geliştirme Programları’na ev sahipliği 

yapan İstinye Kampüs, Üniversite’nin geçici 

kampüsü olarak 1993 yılında kurulmuştur. 

Koç Üniversitesi ana kampüsünün 2000 

yılında rumelifeneri’ne taşınmasının 

ardından eğitim ve toplantı merkezi olarak 

kullanılmaktadır. 

Merkezi konumu ile ideal bir eğitim 

ve toplantı kompleksi olarak yeniden 

tasarlanan İstinye Kampüs, iş ve eğitim 

toplantıları için kurum ve kuruluşlara 

modern ve pratik çözümler sunmaya 

devam etmektedir. 

Koç Üniversitesi Anadolu 
Medeniyetleri Araştırma Merkezi 
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi 

(AnAMED), Anadolu medeniyetlerinin 

tarihi, sanatı, mimarisi ve arkeolojisini 

kapsayan araştırma projeleri geliştirmeyi 

ve Türkiye’de uluslararası kültürel miras 

ve müzecilik çalışmalarının güncel 

uygulamaları üzerinde odaklanan bir eğitim 

platformu oluşturmayı hedeflemektedir. 

Merkez, tarihi ve arkeolojik arşivlerin 

incelenmesi yoluyla çağdaş Türk 

kültürü ve toplumunu anlamaya katkıda 

bulunmakta ve özellikle dijital boyuta ağırlık 

veren belgeleme, koruma ve muhafaza 

programları geliştirerek arkeolojik ve 

kültürel mirasın korunmasında farkındalığı 

artıracak projeler yürütmektedir. Anadolu 

Medeniyetleri Araştırma Merkezi, 

İstanbul’un Beyoğlu semtindeki merkezi 

konumuyla Arkeoloji ve Kültürel Miras 

Yönetimi alanlarında çalışan pek çok 

araştırmacı ve akademisyenin buluşma 

noktası haline gelmiştir.

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Başkent Ankara ve çevresiyle ilgili 

araştırmalar yapan Vehbi Koç Ankara 

Araştırmalaru Uygulama ve Araştırma 

Merkezi (VEKAM), bilim, kültür ve sanat 

dünyasına hizmet amacıyla 1994 yılında 

kurulmuştur. 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 yürütülmektedir. 

VEKAM ayrıca Ankara ve çevresi ile ilgili 

kitap, tez, makale ve süreli yayınlardan 

oluşan kapsamlı uzmanlık kütüphanesi ve 

zengin arşiviyle her yaştan araştırmacıya 

hizmet sunmaktadır. 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 gelmektedir.

kamPüsler
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