
1) ALIS nedir? 
ALIS-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri (Academic and Life Skills), öğrencilerin kendileri ve çevreleri 
hakkındaki farkındalıklarını arttırarak, hayatlarının pek çok alanında kendi potansiyellerini ortaya 
koymalarına ve aktif katılım gösterebilen bireyler olmalarına destek veren bir programdır. 
ALIS programında yer alan ‘ALIS100-Akademik Başarı ve Hayat Becerileri’ , ‘ALIS200- Uygulamalı Hayat 
Becerileri’ ‘ALIS350- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri: Profesyonel Hayata Geçiş’ ve ‘ALIS360- Yeni 
Nesil Liderlik ve Dönüşüm’ dersleri, teori ve güncel araştırma sonuçlarını kapsayacak şekilde, yaşayarak 
öğrenme yaklaşımı benimsenerek geliştirilmiştir ve her dönem öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
güncellenmektedir. Daha fazla bilgi için https://alis.ku.edu.tr/ ziyaret edebilirsiniz. 
 
 2) ALIS 100 dersi nedir?  
‘ALIS 100- Akademik Başarı ve Hayat Becerileri’ dersi Koç Üniversitesi öğrencilerinin bir yandan kendileri 
ve çevreleri ile ilgili farkındalıklarını arttırmalarını, bir yandan da yetişkinliğe adım atarken hayatlarının 
pek çok alanında ihtiyaç duyabilecekleri becerileri geliştirebilmelerini hedefleyen bir derstir.  
Etkililiği akademik araştırmalarla kanıtlanmış ALIS 100 derslerinde; kendini tanıma, hedef belirleme, 
zaman yönetimi, stresle etkili başa çıkma, iletişim ve ilişki yönetimi, topluluk önünde kendini ifade 
edebilme konuları ele alınmaktadır. Öğrenci odaklı bir yaklaşımla yapılan derslerde ‘deneyimleyerek 
öğrenme’ prensibi benimsenmekte; yapılan yaşantısal egzersizler, sunumlar, tartışmalar, bireysel ve grup 
çalışmaları ile bilgi ve becerilerin kalıcılığı hedeflenmektedir. ALIS 100 dersi 1 kredilik olup değerlendirme 
‘Satisfactory (S)’ veya ‘Unsatisfactory (U)’ şeklinde yapılmaktadır. 
 
 
3) ALIS 100 dersinin öğrencilere faydası nedir? 
Yoğun bir üniversiteye hazırlık maratonundan çıkmış olan öğrenciler, ALIS 100 derslerinde kendileri, 
çevreleri ve yaşamları hakkında sorular sorma fırsatı buluyorlar ve kendilerini daha iyi tanıyan bireyler 
olarak hayatlarını etkin şekilde yönetmek üzere yol kat ediyorlar. Derste öğrencilerin, akademik, sosyal ve 
ileride profesyonel hayatlarında kendini tanıyan ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları için gerekli 
becerileri geliştirmelerine destek veriliyor.  
 
4) ALIS 100 dersini öğrenciler ne zaman alırlar? 
Koç Üniversitesi’nde eğitimine hazırlık okulundan veya 1. Sınıftan başlayan tüm öğrenciler, ALIS 100 
dersini eğitimlerinin ilk yılında Güz veya Bahar döneminde alırlar. Öğrenciler Güz ve Bahar döneminde 
dersler başlamadan önce akademik kayıt sisteminden (KUSIS) ALIS 100 derslerinin gün ve saatlerini 
görerek ders programlarına uygun olan bir şubeyi kendileri seçebilirler. Hazırlık okulundaki öğrenciler ise 
dersi Güz veya Bahar döneminde almayı kendileri karar verebilirler.  
Kayıt sürecinde ALIS programından gelecek mesajları takip edebilmek için öğrencilerin e-posta kutularını 
düzenli olarak takip etmesi önem taşımaktadır. Öğrenciler alis@ku.edu.tr adresinden programın 
yürütücülerine ulaşabilirler. 
 
5) ALIS 100 dersinin eğitim dili nedir? 
Dersin dili Türkçe’dir. Uluslararası öğrenciler için İngilizce şubesi de açılmaktadır.  
 
6) ALIS 100’ün başarıyla tamamlanması hangi programlar için ön koşuldur? 
Öğrenciler çift ana dal, yan dal ve uzmanlaşma (track) programlarına başvurmadan önce ALIS 100 dersini 
başarıyla tamamlamış olmakla yükümlüdürler. 
 
  
7) ALIS 100’den yüksek verim alabilmek için ne yapmalıyım? 



 

 Bilgi Teknolojileri (BT)  
 
1. BT kimdir? Nasıl ulaşabilirim? • Okuldaki herhangi bir dahili telefondan 1111’i 
tuşlayarak veya dış hatlar üzerinden 0(212) 338 1111’i arayarak,  

• https://it-trackit.ku.edu.tr sayfasından talepte bulunarak,  

• it@ku.edu.tr adresine talep veya konuyu içeren bir e-posta göndererek.  
 
 
BT, Koç Üniversitesi Bilgi Teknolojileri bölümünün kısaltılmış adıdır. Üniversite genelinde 
akademik, idari ve araştırma çalışmalarında gerekli bilgi teknolojileri altyapısını sağlayan ve 
desteğini veren bölümdür.  
BT web sayfası için https://it.ku.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  
Herhangi bir sorun veya destek ihtiyacı durumunda hafta içi 07:30-17:15 ve Cumartesi 
günleri 08:30-16:30 saatleri arasında BT Hizmet Masası’na aşağıdaki yollardan 
ulaşabilirsiniz.  
2. Kampüste Internet’e nasıl erişebilirim? • Koç Üniversitesi mensubu iseniz kullanıcı adı 
(KU NetID) ve parolanızla KU kablosuz ağ bağlantısından yararlanabilirsiniz 
https://it.ku.edu.tr/tr/nasilyaparim/kablosuz-ag-erisimi/calisan-ogrenciyim/  

• Misafir kullanıcılar ise, kendilerine SMS ile gönderilen kullanıcı adı/parolayla GUEST 
kablosuz ağ bağlantısından yararlanabilirler https://it.ku.edu.tr/tr/nasilyaparim/kablosuz-
ag-erisimi/ziyaretciyim/  
 
 
Kampüs genelinde KU ve GUEST olmak üzere iki kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur.  
3. KU NetID nedir? Nerelerde kullanabilirim? - Yeni parolanızı belirlerken en az 8 
karakter olmasına ve Türkçe karakterler (ş,ı,ö,ç,ğ,ü) içermemesine dikkat ediniz.  

- SMS ile tarafınıza gönderilen parolanızı güvenlik gereği, ilk giriş sonrası değiştirmeniz 
gerekmektedir.  
 
 
KU NetID, üniversite yaşamınız boyunca bilgi teknolojileri olanaklarından faydalanabilmeniz 
için gerekli olan kullanıcı adınızdır. Ortak alan bilgisayarlarında oturum açmak, e-posta 
almak/göndermek, Internete girmek, veri depolamak, çıktı almak, akademik yazılımlardan 
faydalanmak, iş takip https://trackit.ku.edu.tr/ ve KUSIS sistemleri için kullanılır.  
Parolanızı https://home.ku.edu.tr/password/adresinden değiştirebilirsiniz.  
Unutmanız durumundaysa Koç Üniversitesi ID kartınızla beraber BT Hizmet Masası’na 
gelerek yeni parola alabilirsiniz  



 

 BURSLAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ  
1. Burslar Koordinatörlüğü’nden hangi burslar konusunda bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz?  
Burslar Koordinatörlüğü lisans öğrencilerinin genel olarak kitap bursu, ihtiyaç bursu, KUDEB (Koç 
Üniversitesi Destek Bursu), yarı zamanlı çalışma programı (Work-Study) ve ödemeleriyle ilgilenir.  
2. Çalışma bursu nedir? Okulda yarı zamanlı çalışma imkânları nelerdir?  
Çalışma bursu, öğrencinin ders saatleri dışında en fazla 20 saat olmak üzere okulun herhangi bir 
birimde yaptığı çalışma sonucu aldığı aylık ödemedir. Öğrenciler çalıştıkları saat başına 7 TL ödeme 
alırlar.  
Öğrenciler bir öğretim görevlisinin yanında asistan olmanın yanı sıra Kütüphane, Öğrenci Dekanlığı, 
Mali İşler Müdürlüğü, Kayıt-Kabul ofisi, Yurt Müdürlüğü, KOLT vb. idari veya akademik birimlerde yarı-
zamanlı olarak çalışabilirler. Yarı zamanlı çalışma programı ile ilgili dönem başlarında öğrencilere tüm 
ayrıntılar e-posta yolu ile gönderilir. Ayrıntılı bilgiyi mentorlarınızdan alabilirsiniz. 
3. Kitap bursu nedir?  
KUDEB bursu kapsamında sınırlı ya da sınırsız verilen bursumuzdur. Kitap bursu sadece Koç 
Üniversitesi Pandora Kitapevi ve Koç Üniversitesi Copyland’de geçerlidir. Burslar Koordinatörlüğü her 
dönem başında tutarlar ve kitap bursu kullanım koşullarıyla ilgili tüm ayrıntılı bilgiyi e-posta ile tüm 
öğrencilerle paylaşır. Otopark sticker’ı olan ve kötüye kullanımı tespit edilen öğrencilerin kitap 
bursları kesilir. 
4. İhtiyaç bursu kimlere verilir?  
Koç Üniversitesi öğrencileri, 2. sınıfa geçtikten sonra ailelerinin maddi durumunda başvurdukları 
tarihten önceki son altı ay içerisinde ciddi bir değişiklik olursa ve bu durumu belgelerle 
ispatlayabiliyorlarsa bu bursa başvurabilirler. Tüm başvurular İhtiyaç Bursu Komitesi tarafından 
değerlendirilir. Bu bursa ödeme zamanı gelmeden önce dönem başlarında başvurmak gereklidir.  
5. LİMDEF nedir? Kimler başvurabilir?  
LİMDEF, Lisans ve Master Sonrası Öğrenci Destekleme fonudur. Koç Üniversitesi öğrencileri 4. sınıfı ya 
da yüksek lisans programlarımızdan herhangi birini bitirdikten sonra, yurtdışında herhangi bir master 
veya doktora programına %100 burslu olarak kabul aldıklarında sadece yurt dışına çıkış için ve  



 
ELC – Sıkça Sorulan Sorular 

 
1. İngilizce Dil Merkezi’nde hangi seviyeler vardır ve öğrencilerin seviyeleri nasıl belirlenir?  
 

Dört seviye vardır: Temel, Ortanın Altı, Orta ve Ortanın Üstü. ELC öğrencilerine seviyelerini 
belirlemek için programa başlamadan önce bir seviye tespit sınavı yapılır.  
 
2. Öğrenciler İngilizce Dil Merkezi’nden en yüksek düzeyde verimi alabilmek ve bölümlerine en hızlı 
biçimde başlayabilmek için ne yapmalıdır?  
 

Tüm ELC öğrencilerinin derslere düzenli olarak ve zamanında gelmeleri beklenmektedir. 
Öğrencilerden ayrıca bütün ödevlerini eksiksiz yapmaları, derslere katılımları, quiz ve diğer sınavlara 
çalışmaları ve gerektiğinde hocalarının ofis saatlerini değerlendirmeleri beklenmektedir.  

 
3. İngilizce hazırlık programına bir yıl devam ettikten sonra İngilizce Yeterlilik Sınavını geçemeyen 
öğrencilere ne olur?  
 

İlk yıllarının sonunda İngilizce yeterlilik sınavını veremeyen öğrenciler, ikinci yıllarından 
yeniden ELC ders programına dahil edilirler.  

 
4. İngilizce Yeterlilik Sınavı ne zaman yapılır?  
 

Bu bilgiye üniversitenin web sayfasında bulunan ve sınav tarihlerini belirten Akademik 
Takvimden erişilebilir.  

 
5. İngilizce Hazırlık programında derse katılım kuralları nasıldır?  
 

Öğrencilerin aldıkları derslerin en az %90’ına katılmaları beklenmektedir. % 10’dan daha fazla 
devamsızlığı olan öğrencilerin dönem sonu ders ortalamarından her kacırdıkları fazla saat için 5 puan 
düşülür.  

 
6. Hangi şartlarda kaydımı dondurabilirim?  
 

Tüm kayıt dondurma talepleri, öğrencinin neden kaydını dondurmak istediğini açıklar bir 
biçimde dilekçe olarak yazılmalıdır. Öğrenci dilekçeleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilecektir.  
 
7. İngilizce Dil Merkezi’ndeki kurallardan emin değilsem daha net bilgi için kiminle görüşmeliyim?  
 

Diğer tüm sorular hocalardan ziyade ELC yönetimine sorulmalıdır. Eğer öğrenci kitapçığında 

ya da web sayfasında yanıtını bulamadığınız soru olursa ELC yönetimine danışmanızı önemle rica 

ederiz. 



 
 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 

 
5188 sayılı ‘Özel Güvenlik Yasası’  kapsamında kurulmuştur. Güvenlik Birimi 5188 Sayılı kanun 
kapsamındaki tüm yetkileri (Batı kampüs Emniyet / Rumeli feneri kampüs Jandarma bölgesi ) 
kampüs içinde uygulayabilir.  3 vardiya esasına göre 24 saat görev yapar.  
Özellikle dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

 
 

a) Kampüse giriş, çıkış ve öğrenci kimliği: 
 

 Öğrenci kimliklerinizi yanınızda taşıyınız. (Kayıp halinde 100 TL. ücret ile yenisi 
çıkarılabilir.) 

 Kampus girişlerinde ve kampüs içerisinde güvenlik görevlileri tarafından talep 
edildiğin de öğrenci kimliğinizi göstermeniz zorunludur. 

 Kimliklerinizi arkadaşlarınız arasında değiştirmeyiniz veya yabancı kişilere 
vermeyiniz. Aksi takdirde ilgili kişiler hakkında rapor düzenlenerek YÖK disiplin 
yönetmeliğine göre 1 haftadan 1 aya kadar uzaklaştırma cezası uygulanacaktır. 

 Öğrenci yanlış bilgi verdiği durumlarda YÖK disiplin yönetmeliğine göre ceza alır. 
 
 

b) Ziyaretçiler: 
 

 Ziyaretçiler ve misafirler için giriş ve çıkış saati 07:00 -23.00 arasındadır. 
 Ziyaretçinizin bilgilerini ana giriş kapılarına iletiniz. 
 Ziyaretçi kabul saati dışında kampüse ziyaretçi davet etmeyiniz. 
 Ziyaretçiler araçları ile kampüse giremez. (Aileler hariçtir.) 

 
 

c) Kampüs dışı yemek ve su firmaları: 
 

 Öğrencilerimiz Ana Kampus ve Batı Kampüs’e dışardaki yemek / su firmalarından 7/24 
yemek / su siparişi verebilirler.  

 Ana giriş kapılarını telefon ile arayarak gelecek olan yemek / su firmasının bilgilerini 
iletiniz. 

 Yemek / su getiren firma çalışanlarının yurt binalarına girişleri yasaktır. 
 Öğrencilerimiz yemek / su siparişlerini yurt bina girişlerinden almak durumundadır. 
 Yurt binasının içerisine giriş yaptığı tespit edilen yemek / su firmalarına 1 ay kampüse 

giriş izni verilmez.  
 

 

d) Trafik kuralları: 
 

 Kampus içinde hız sınır 40 Km’ dir. Lütfen bu hız sınırını geçmeyiniz. 
 Kampus içinde sollama yapmak yasaktır. ( Kameralar izlenerek tespit edilmektedir.) 
 Size ayrılmış park alanları dışına hatalı park etmeyiniz. 
 Kampus içerisinde belirlenen trafik kurallarına uyulmadığı takdirde öğrencilere ceza 

puanı verilmektedir. Her bir öğrencinin 100 ceza puan sınırı bulunmakta; 100 ceza 
puan sınırını aşan öğrencilerin HGS giriş yetkisi iptal edilmekte ve 1 ay boyunca 
kampüse giriş yetkisi verilmemektedir. 



Kariyer Gelişim Merkezi 

1. Kariyer Gelişim Merkezi’nden hangi konularda hizmet alınabilmektedir?  

Kariyer Gelişim Merkezi, Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına, kariyer ve kariyer 

gelişimleri konularında, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulmasında ve profesyonel iş 

hayatı ile ilgili kararlarında destek olmayı hedeflemektedir.  

Kişilerin kendilerini tanımalarını; ilgi alanları, becerileri, değerleri, yetkinlikleri ve kişilik 

özellikleri hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlamak ve bunları kariyer tercihleri ile 

nasıl birleştirebilecekleri konusunda yol göstermek temel amacıdır.  

Tüm danışmanlar 10+yıl çalışma deneyimi olan ve koçluk eğitimini tamamlamış meslek 

profesyonelleridir.  
 

Kariyer Danışmanlığı Başlıkları: 

- Kişilik ve ilgi envanterlerinin iş hayatına yönelik uygulanması ve yorumlanması 

- Genel Kariyer Danışmanlığı 

- Yüksek Lisans & Doktora için Planlama 

- Özgeçmiş, Kapak Yazısı & Niyet Mektubu Gözden Geçirme 

- Mülakata Hazırlık 

 
 

UNIV 101 Kariyer Yönetimi Zorunlu Dersi  

UNIV 101 Kariyer Yönetimi zorunlu semineri, Koç Üniversitesi’ne yeni başlayan öğrencileri 

üniversite yaşamları boyunca ve sonrasında ihtiyaç duyabilecekleri, kariyerle bağlantılı 

gelişim araçlarıyla tanıştıran bir programdır. Kariyer yolculuğunu nasıl tasarlayabilecekleri ve 

hedefledikleri noktalara gelebilmek için nasıl adımlar atabilecekleri anlatılacaktır.  

 

Kariyer Gelişimiyle İlgili Düzenlenen Etkinlikler & Seminerler 
«Careers in …» Etkinlikleri  

Farklı sektörleri ve alternatif iş kollarını tanıtmak amacıyla, yıl boyunca belirlenen 

dönemlerde düzenlenen etkinliklerdir.  

Şirket Tanıtım Toplantıları 

Şirketlerle henüz öğrenciyken temasa geçmelerini ve ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlayan 

toplantılardır.  

Açık Ofis & Saha Ziyaretleri 

Öğrencilerin şirket ortamlarını gördükleri, iş süreçlerine yakından tanıklık edebildikleri şirket 

ve fabrika ziyaret etkinlikleridir. 

Prova Mülâkat Günleri 

Her yıl Aralık ayında düzenlenen etkinlikler ile öğrencilerin profesyonel insan kaynakları 

uzmanları ile mülakat yaparak geribildirim almaları, profesyonel gelişimlerine katkı 

sağlamaları ve şirketlerin mülâkat süreçlerini deneyimlemeleri amaçlanır. 

Kariyere Hazırlık Seminerleri 

Öğrenim hayatından kurumsal yaşama geçerken öğrencilerin ihtiyaç duyacağı becerileri ve 

işverenlerin yeni mezunlardan talep ettiği yetkinlikleri geliştirmek amacıyla düzenlenir. 

Profesyonel Gelişim Seminerleri 

İş hayatı ve mesleki alanlar ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek konularda öğrencilerin 

bilgilendirilmesini hedefleyen seminerlerdir. 



SIKÇA SORULAN SORULAR 

 
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü çalışma saatleri, adresi ve e-posta adresi nedir? 
 
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü hafta içi her gün 07:30 ile 17:30 arasında Koç Üniversitesi Kayıt ve 
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Rumeli Feneri Yolu, 34450 Sarıyer, İstanbul adresinde hizmet verir. E-posta 
adresi: registrar@ku.edu.tr 
 

 
Kayıt ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü belge almak için nasıl başvurabilirim? 
 
KUSIS’ten belge talebi oluşturulmalıdır. 
 

• Öğrenci Belgesi talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service 
Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Enrollment Verification 
→ Next → Enrollment Verification-Turkish/ Enrollment Verification-English → Next →  
SUBMIT 

 
• Transkript talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service Requests → 

Create New Request → Request a Document → Next → Transcript Request → Next → 
SUBMIT 

 
• Lise Diploması nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service 

Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of high 
school diploma → Next → SUBMIT 

 
• TOEFL/IELTS nüshası talebi için: Main Menu → Self Service → Research Activities → Service 

Requests → Create New Request → Request a Document → Next → Request a copy of test 
scores → Next → Request a copy of your TOEFL test scores / Request a copy of your IELTS test 
scores → Next → SUBMIT 

 
*My Request Detail” kısmındaki “Comment” bölümüne belge adedini belirtebilirsiniz. 
 

 
Kayıt yenileme nedir? Kayıt yaptırdıktan sonra ayrılabilinir mi? Kayıt dondurma nedir? 
 
Öğrenciler her akademik yarıyılın başında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Yarıyıl kayıtlarının 
yapılabilmesi için o yarıyıla ait eğitim-öğretim ücretinin takvimde belirlenen tarihlerde ödenmiş olması 
gereklidir. 
 
Koç Üniversitesine kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrenciler isterlerse Akademik Takvimde 
belirtilen süre içinde üniversiteden kayıt sildirme işlemi yaptıkları takdirde eğitim-öğretim ücretinin 
tamamını geri alabilirler. Belirtilen süreden daha geç ayrılan öğrenciler eğitim-öğretim ücretinin 
iadesinden yararlanamazlar. 
 
Bir öğrenci, zorunlu nedenlerden dolayı üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Bu öğrenci bir veya birkaç 
yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için bağlı olduğu Fakültenin Yönetim Kuruluna başvurur. Kurul durumu 
değerlendirerek karara bağlar. Kayıt dondurmasına izin verilen öğrenci izin süresinin sonunda başka bir 
karar gerekmeksizin eğitimine devam eder. Kaydını dondurmak isteyen öğrenci eğitim-öğretim ücreti 
ödenmesi dahil tüm kayıt işlemlerini yerine getirmiş olmalıdır. 
 
Lisans programları Ücretlendirme Kuralları için http://vpaa.ku.edu.tr/tr/tuition_calc 
 

 
Ders programı nedir? 
 
Üniversitede yer alan her bölüm için hazırlanmış bir program vardır. Bu programda mezuniyete hak 
kazanmak için öğrencilerin tamamlamaları gereken toplam ders sayısı ve türü 8 yarıyıla göre belirlidir. 
Sadece Tıp Fakültesi’nde bu süre 12 yarıyıla çıkabilir. Genel Not Ortalamaları 2.00 olan öğrencilerimiz, 
bağlı bulundukları lisans programlarından mezun olma koşulunu sağlamış olurlar. Dersler ortak 



 
  

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI PROGRAMLAR OFİSİ’NİN GÖREVİ NEDİR? 
 

Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi (Office of International Programs-OIP), Koç 
Üniversitesi’nin uluslararasılaşması için Uluslararasılaşma Stratejisi kapsamında gerekli 
çalışmaları yürütür.  
 
OIP, Değişim Programları ve Ortaklıklar Ofisi (EXPD), Uluslararası Projeler ve Pazarlama ve 
Uluslararası Topluluk Ofisi (International Community Office-ICO) olmak üzere 3 alt birimden 
oluşur. EXPD, farklı ülkelerde değişim programlarını yönetirken; Uluslararası Projeler ekibi Koç 
Üniversitesi öğrencilerine yurtdışında dönemsel kısa süreli programlara ve projelere katılma ve 
uluslararası sosyal sorumluluk projelerine destek olma gibi daha birçok fırsat da sunmaktadır. 
ICO’nun ana görevi yurt dışından KU’ya gelmiş yabancı öğrenci, personel ve akademisyene 
bürokratik süreçlerde destek olmak ve entegrasyonları için çalışmalar gerçekleştirmektir. 

 
2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI ve ORTAKLIKLAR OFİSİ ÖĞRENCİYE NELER SUNAR?  

 

Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi’ne bağlı olan Değişim Programları ve Ortaklıklar 
Ofisi (EXPD), Koç Üniversitesi’ne kayıtlı olarak Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminiz 
süresince, bir veya birkaç kere, dönemsel olarak (Güz/Bahar/Yaz) eğitiminizi yurtdışındaki 
yüksek eğitim kurumlarında geçirebilmeniz için sizlere yardımcı olur. Erasmus+, Erasmus+ 
Worldwide, Global Exchange ve Summer Exchange programları, EXPD’nin tüm Koç Üniversitesi 
öğrencilerine sunduğu dönemlik öğrenci değişim programlarıdır.  
 
Hollanda, Almanya, Amerika, Tayland, Kanada, Japonya, Çin, Fransa, İngiltere veya Güney Kore 
gibi 50’den fazla ülkede bulunan 240 ortağımızdan seçtiklerinizde eğitim alabilir ve karşı kuruma 
eğitim ücreti ödemezsiniz. Değişim yapacağınız üniversitede alacağınız dersler, siz o kuruma 
gitmeden önce, sizinle ve Koç Üniversitesi Akademik Fakülte Koordinatörleri ve danışmanları ile 
birlikte planlanmaktadır.  
 
Her öğrenci, kriterlere uygunluğu dâhilinde, eğitimleri süresince her 2 değişim programı türüne 
de başvurabilir. Erasmus+ ve Erasmus+ Worldwide değişim programlarına başvuran öğrenciler, 
Ulusal Ajans tarafından kendilerine verilecek olan aylık harcırahları da (hibe) almaya hak 
kazanırlar. Koç Üniversitesi Uluslararası Programlar Ofisi ayrıca Global Exchange programına 
katılmaya hak kazanan ve belli kriterleri sağlayan sayılı öğrenciye de burs imkanı sunmaktadır.  
 
EXPD ayrıca yurtdışında ortağımız olan üniversitelerden Koç Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin 
işlemleri ile de ilgilenmektedir. 
 
2. DEĞİŞİM PROGRAMLARINA BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIR VE SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?  
 
Global Exchange Başvuruları:  
Akademik yılın ilk döneminde (Eylül-Aralık ayları arası) açılır. Boş kotalar kalması durumunda 
tarihler öğrencilere duyurularak ek başvurular açılmaktadır.  
Nasıl Başvuru Yapılır? : Öğrenciler KUAPP sistemi üzerinden (https://kuapp.ku.edu.tr ) online 
başvuru yapabilirler.  
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KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETME OFİSİ (KOLT) 
 

1. Ne gibi durumlarda KOLT’a gidebilirim? 
 

Akademik hayatla ilgili herhangi bir konuda destek almak için KOLT’a gelebilirsiniz. Destek 

verdiğimiz ve bizi ziyaret etmenizi önerdiğimiz konulara şu örnekleri verebiliriz: 

 Ders konularını anlamakta zorluk çektiğinizde, 

 Bir dersin belirli konularını bu konuları bilen birisi ile tartışmaya ihtiyaç 

duyduğunuzda, 

 Derslerin gerektirdiği çalışma temposuna uyum sağlayamadığınızda ve sınavlarına 

hazırlanmada zorluk çektiğinizde, 

 Ders dinleme ya da not tutma konusunda zorlandığınızda, 

 Okumalarınızı yetiştirmekte zorlandığınızda, 

 Öğretim üyeleriyle iletişimde desteğe ihtiyacınız olduğunda, 

 Akademik hayatınızda sürekli hale gelen bir motivasyon düşüklüğü 

yaşadığınızda, 

 Üniversite öğreniminizde bir amaç belirleme ve planlama desteği aradığınızda, 

 Zamanınızı iyi kullanamadığınızı hissettiğinizde, 

 Yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca ve diğer bazı yabancı diller) 

konuşma pratiği yaparak yabancı dilde daha akıcı konuşmak 

istediğinizde. 

KOLT’un verdiği hizmetler ve destekler hakkında daha ayrıntılı bilgi için  https://kolt.ku.edu.tr 

adresinden öğrencilere yönelik hazırladığımız sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Eğer sizin 

ihtiyacınızı biz karşılayamazsak, o zaman sizi yardımcı olacak kişilere yönlendiriyoruz. 

2. KOLT’a gelmek için kimle konuşup, kimden randevu almalıyım? 
 

KOLT@ku.edu.tr adresine destek almak istediğiniz konuyu belirten bir e-posta göndermeniz 

ya da bizi aramanız (x1468) yeterli. Biz hemen hemen tüm mesajlara aynı gün yanıt 

verebiliyoruz. KOLT’tan akran desteği almak ve yabancı dil konuşma gruplarına katılmak için 

randevuya ihtiyacınız yoktur. KOLT’un akran desteği verdiği her ders için ve yabancı dil 

konuşma grupları için, destek verilen saatleri gösteren zaman çizelgeleri var. Bu çizelgelere 

şuralardan ulaşabilirsiniz: size dönem başında gönderilen e-posta, KOLT web sitesi ve 

KOLT’un girişindeki pano.  

3. KOLT’a geldiğimde bana kim yardımcı olacak? 
 

Akran destek biriminde çalışan destek grubumuzdan söz edelim. Akran desteği veren 

arkadaşlarımıza “tutor” diyoruz. Tutor’lar destek verdiği dersleri daha önce almış ve başarılı 

olmuş, akran desteği vermeyi seven ve başarılı üst sınıflardan arkadaşlarınız. Biz, KOLT olarak 

onların size en iyi şekilde destek verebilmesi için onları hazırlıyor ve destekliyoruz. Tutor’lar 

dışında, sizin destek ihtiyacınıza göre KOLT personeli de size destek verebilir. 



 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK SERVİSİ 
 

1. KURES nedir?  
KURES – Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi anlamına gelmektedir.  

 

 

2. KURES’in amacı nedir?  

Rehberlik Servisi’nin amacı, Koç Üniversitesi öğrencinin kendisini tanıması, yaşadığı sorunlara 

çözüm yolları geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir düzeyde uyum sağlaması ve 

toplumda sorumlu bir birey olarak yetişmesi için profesyonel destek vermektir.  

 

 

3. KURES hangi hizmetleri vermektedir?  
1 - Rehberlik Hizmetleri  

2 - Kişisel Gelişim Seminerleri  

3 – Cinsel Taciz Danışmanlığı 

 

 

 Rehberlik Hizmeti nedir?  

Rehberlik hizmeti, öğrencilerin psikolojik sıkıntı hissettiklerinde profesyonel destek almak için 

başvurabilecekleri ilk birimdir. Psikolojik danışmanlık gerektiren durumlar arasında genellikle 

ilişki problemleri, depresyon, öfke kontrolü, özgüven sorunları, sınav kaygısı, verimli ders 

çalışamama, aile içi çatışmalar, korkular ve madde bağımlılığı yer almaktadır.  

Öğrenci psikolojik danışmanı ile güncel sorunu ve sebeplerini birlikte tanımlayarak, çözüm yolları 

ve etkili başa çıkma yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışır. Gerekli görülen durumlarda 

psikiyatrik değerlendirme ve psikoterapi amacıyla, KUPTEM’deki (Koç Üniversitesi Psikolojik 

Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi) psikiyatrist ya da klinik psikologlara yönlendirme yapılır. 

KUPTEM Sağlık Merkezi’nde yer almaktadır.  

 

 

 Kişisel Gelişim Seminerleri nedir?  

KURES, üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemek 

amacıyla yıl boyunca çeşitli konularda Kişisel Gelişim Seminerleri düzenler. Seminerlerin amacı 

beden ve ruh sağlığı konularında üniversitenin bileşenlerini bilinçlendirmektir. Gelişim 

seminerleri, etkili ve doğru iletişim, motivasyon becerileri, sınav stresi ile başa çıkma yöntemleri, 

ilişkiler, nefes ve stres yönetimi, bilinçli farkındalık (mindfulness), öfke kontrolü ve üniversite 

hayatına uyum gibi konular üzerinde yoğunlaşır.  

 

 Cinsel Taciz Danışmanlığı nedir?  

Çalışma, öğrenme ve yaşam alanlarında cinsel tacizi önlemek Koç Üniversitesi’nin en önemli 

görevleri arasında yer almaktadır. KURES, üniversite yaşamında cinsel tacizi önlemek ve cinsel 

taciz konusunda farkındalık yaratmak için 2016 yılında hazırladığı sanal eğitimi öğrencilerin 

hizmetine sunmaya devam etmektedir. Cinsel Taciz Önleme ve Bilgilendirme Eğitimi cinsel taciz 

ile ilgili ana temaları, cinsel tacizi önleme ve taciz ile mücadele yöntemlerini, ihbar ve şikayet 

süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri ve etik prensiplerin gözetildiği örnekleri içermektedir.  

Cinsel Taciz Önleme ve Bilgilendirme Eğitimi ile beraber KURES danışmanları, cinsel tacize 

maruz kalan ya da tanık olan öğrencilere şikayet süreçlerinde danışmanlık yapmakta ve ihtiyaca 

göre psikolojik destek sağlamaktadır. 

 

 



KÜTÜPHANE 

Kütüphane hangi gün ve saatlerde açıktır? 

4 Kat ve 8.300 metrekarelik bir alanda 900 kişilik oturma kapasitesi sunan Suna Kıraç Kütüphanesi, 

kullanıcılarına akademik yıl boyunca haftanın 7 günü, 24 saat hizmet vermektedir. Tatil günlerinde ve 

yaz döneminde çalışma saatlerinde farklılık oluşabilir. Bu değişiklikler ayrıca duyurulur. Kütüphanenin 

kapalı olduğu saatlerde iç mekandan bağımsız olarak bir okuma salonu sürekli açık tutulmaktadır. 

Kütüphaneye bağlı şube kütüphaneleri (ANAMED-Beyoğlu, Sağlık Bilimleri Kütüphane-Koç Üniversitesi 

Hastanesi-Topkapı, VEKAM-Ankara ve AKMED-Antalya) kullanmak ve çalışma saatleri hakkında bilgi 

almak için web sayfamızda bulunan şube kütüphaneler sayfasına ayrıca bakabilirsiniz 

(http://library.ku.edu.tr). 

 

Kütüphane aracılığıyla hangi tür kaynaklara erişebilirim? 

Kütüphane ders, araştırma ve kişisel gelişim ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabileceğiniz 250.000’i 

aşkın basılı kitap olmak üzere 337.000’in üzerinde farklı tür ve formatta (iPad, Hesap Makinesi, DVD 

vb.) yayına ev sahipliği yapmaktadır. Fiziksel kaynakların dışında farklı konularda 126 elektronik veri 

tabanına, 60.000 elektronik dergiye ve 166.000’in üzerinde elektronik kitaba da erişim 

sağlanabilmektedir. Elektronik kaynaklara Network kullanıcı adı ve şifresiyle kampüs dışından da 

erişmek mümkündür. Kütüphanede kitap ve araştırma kaynaklarının dışında altı kişi kapasiteli 18 grup 

çalışma odası da bulunmaktadır. Bu odalar, öğrenci grupları tarafından iki saatliğine rezerve edilip 

birlikte çalışma ve araştırma yapmak için kullanılabilir. 

 

Kütüphaneden yararlanmak için ne yapılmalıdır? 

Tüm öğrencilerimiz kütüphanenin doğal bir üyesidir. Kütüphane hesaplarınız kayıt işlemini 

tamamladığınız anda aktif edilmekte ve kullanıma açılmaktadır. Yeni gelen öğrencilere yönelik organize 

edilen uyum günlerinde kütüphanenin de tanıtımı yapılmaktadır. Bunun dışında dönem içinde alacak 

olduğunuz araştırma yöntemleri (ACWR 101) dersine entegre bir bilgi okuryazarlığı eğitimi, UNIV 101 

kapsamında alabileceğiniz LIB 101 Online Kursu da hizmet ve kaynakları etkin kullanmanız için size yol 

gösterici olacaktır. Ayrıca istediğiniz zaman kütüphaneyi ziyaret ederek hesabınız ve hizmetler hakkında 

bilgi alabilirsiniz. 

 

Kütüphaneden ödünç alma hakları nelerdir? 

Kütüphaneden pek çok türde kaynak ödünç alabilirsiniz. Bunlar; 

 30 gün için 25 kitap, 

 2 saat için 5 rezerv materyali (ders ve yardımcı okuma kitapları, TOEFL ve sınav hazırlık 

kitapları), 

 3 gün için iPad, 

 2 saatliğine grup çalışma odası anahtarı, 

 3 gün için 2 DVD, 

 1 günlüğüne eşyalarınızı koymak için kilitli dolap, 

 3 gün için laptop 



ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ VE GÖNÜLLÜ 
PROJELER OFİSİ  

 

1. Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi ne yapmaktadır? 

 

Koç Üniversitesi’nde yer alan tüm öğrenci kulüpleri Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler ofisine bağlı 

olarak faaliyetlerini sürdürürler. Ofis; öğrenci kulüplerinin yaptıkları etkinlikleri destekler, geliştirir ve 

denetler. Ayrıca; öğrencilerin çevreye ve doğaya karşı sorumluluklarını artıracak gönüllü projeler üretir; 

Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkileri sürdürür. Kulüp ve etkinliklerle ilgili tüm sorularınız için Öğrenci 

Merkezi -3. katta yer alan B334B no’lu ofisimizi ziyaret edebilirsiniz. 

 

2. Koç Üniversitesi’nde kaç tane öğrenci kulübü vardır? 

 

Koç Üniversitesi’nde aktif olarak görev yapan 80’e yakın öğrenci kulübü ve öğrenci grubu bulunmaktadır. 

 

3. Kulüplere nasıl üye olabilirim? 

Kulüplere üye olmak için, ilgilendiğiniz kulüplerin “Uyum Günleri”nde açılan stantlarını ziyaret etmeli 

veya güz dönemi başında yapılacak olan tanışma toplantılarını takip etmelisiniz.  

4. Kulüplere üye olmak ücretli midir? 

Kulüplerde üyelik ücreti alımı her kulübün, ilgili Ofis’ten ön-onay alarak, vermiş olduğu karara bağlıdır. 

Kimi kulüpler herhangi bir ücret istemezken bazı kulüpler fon yaratmak amaçlı üyelik aidatı kapsamında 

küçük meblağlar talep etmektedirler. Aidatlardan elde edilen gelirler Ofis denetimi ile kulüplerin resmi 

üniversite fonlarına aktarılmakta ve ileride yapacakları çeşitli organizasyonların masraflarında 

kullanılmaktadır. 

5. Tüm kulüplerin isimleri, çalışma alanları ve iletişim bilgilerine nereden ulaşılabilir? 

Tüm kulüplerin isimleri, çalışma alanları ve iletişim bilgilerine http://incampus.ku.edu.tr/student-groups  

internet sayfasından ulaşabilirsiniz.  

6. Öğrenciler yeni bir grup kurmak için ne yapmalıdır? 

Öğrenciler öncelikle var olan kulüpleri ve alanlarını inceleyerek yapmak istedikleri çalışmanın başka bir 

kulübün alanına girmediğinden emin olmalıdırlar. Bir grup kurmak için en az 7 kişilik bir öğrenci ekibi 

oluşturulması gerekir. Yeni bir grup kurabilmek için başvuru tarihleri ve gerekli evrakların ilanı her güz 

döneminin başında Öğrenci Etkinlikleri ve Gönüllü Projeler Ofisi tarafından tüm öğrencilere e-posta ile 

duyurulur. Başvuru tarihini kaçıran öğrencilerin yeni grup kurma talepleri kabul edilememektedir. 



SAĞLIK MERKEZİ 

1. Sağlık Merkezi Hizmetleri Nelerdir? 

Ana Kampüs ve Batı Yurdu’nda iki merkez halinde sağlık hizmetlerinin sunulduğu birim olan 
Sağlık Merkezlerimizde 24 saat doktor ve sağlık ekibi bulunmaktadır. Yıl boyunca 
öğrencilerimizin tüm sağlık sorunlarına yanıt verilmeye çalışılmaktadır. Her iki sağlık 
birimimizde birer ambulans bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimiz bu hizmetlerden 
faydalanabilmektedir. 

2. Bu hizmetlerden nasıl faydalanabilirim? 

Poliklinik hizmetleri mesai saatleri içinde verilmektedir. Bu hizmetten faydalanmak için 1273 
nolu telefondan randevu alınması, zaman kaybının ve karışıklığın önlenmesinde önemlidir. 
Hastalık belirtileri başladığı an 1273 nolu telefondan randevu alarak, sağlık merkezinde 
muayene, tetkik ve tedavinin başlaması sağlayabilirsiniz. 

Acil durumlarda, özellikle ambulans gerektirecek durumlarda 1100 nolu telefon aranarak, acil 
yardım çağrısı yapılabilir. Ancak bu konuda öğrencilerimizin gereksiz çağrı yapmaktan 
kaçınmaları gerekir. Kampüs içinde tek ambulans bulunduğundan gereksiz çağrılar, 
ambulansın meşgul edilmesi, oluşacak acil bir durum karşısında gecikmelere neden olabilir. 
Bu konuda öğrencilerimizin hassasiyet içinde olmaları önemlidir. 

3. Sağlık Merkezi Ambulans Çağrı Merkezi işlevi nedir? 

Ambulans çağrı merkezi telefonu 1100 dır. Acil durumlar da çağrı sonrası tam teşekküllü 
ambulans ve sağlık ekibi olay yerine gelir. Gerekli müdahaleyi yapar, gereğinde tam 
teşekküllü bir hastaneye hasta sevki sağlar. 

4. Sağlık Merkezi’nde muayene sonrası düzenlenen tedavi için ilaçlar nasıl temin 
edilmektedir? 

Yazılan reçeteler isteğe bağlı olarak aynı gün saat 16.00 da anlaşmalı eczaneden Sağlık 
Merkezi’ne getirilmektedi.. Anlaşmalı Özel sağlık sigortası olanlar bu hizmetlerden 
yararlanabilmektedir. SGK’lı ilaç temini sağlık merkezimizden yazılan reçetelerde geçerli 
değildir. ÖNEMLİ NOT: Eczane ilaçları haftasonu getirmemektedir. 

5. Sağlık Yönergesinde yer alan rapor yönetmeliğine göre rapor alınabilecek merkezler 
nerelerdir? 

Rapor yönetmeliğinde belirtildiği gibi Sarıyer ilçesi içinde rapor alınabilecek tek merkez 
Sağlık Merkezimizdir. Bunun dışında eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, A 
sınıfı özel hastanelerden getirilen raporlar sağlık merkezi sorumlu hekimi tarafından 
değerlendirilmektedir. 

Sarıyer ilçesi sınırları içerisindeki devlet hastaneleri ve Acıbadem Hastanesi raporları da sağlık merkezi sorumlu 

hekimi tarafından değerlendirilmektedir. 
 

 



Sorularla 
Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM) 
>> 

1 Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM) nedir ve neyi amaçlar? 

Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü içinde konumlandırılan ve 2008–2009 akademik 
yılından günümüze aktif olarak hizmet veren Sevgi Gönül Kültür Merkezi (SGKM) kültür-sanat 
hayatını hem kampus içinden, hem de okul dışından katılımcılarla buluşturmakta, konserler, 
tiyatro oyunları, film gösterimleri, resitaller, sergiler, dans performansları ve benzeri birçok 
etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. 

SGKM; Öğrenci Dekanlığı’na bağlı bir alt birim olan Kültür-Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü 
tarafından yürütülmekte olup, Koç Üniversitesi’nin öğrenci odaklı , inovatif vizyonu 
doğrultusunda, herkesin katılımına açık, ilham verici güncel, yaratıcı prodüksiyonlar ve 
gösterimler gerçekleştiren canlı,dinamik bir kültür merkezi olarak konumlandırılmaktadır. 
SGKM, başta İstanbul olmak üzere birçok profesyonel sanat ve kültür organizasyonunun Koç 
Üniversitesi’nin farklı mekânlarında gerçekleşmesini sağlayarak üniversitenin sosyal hayatına 
katkıda bulunmaktır. 

2 SGKM , okul ve öğrenciler ile nasıl bir ilişki içerisindedir? 

SGKM, öğrenci kulüpleri ve idari & akademik birimlerin de sık kullandığı bir kültür 
merkezidir. Kültür-Sanat Etkinlikleri Koordinatörlüğü, üniversitenin SGKM’de gerçekleşen 
kültür-sanat organizasyonlarının takvimini düzenlemekle sorumludur. Böylece üniversitenin 
diğer birimleri ile planlı bir çalışma sürecinin oluşturulmasına katkıda bulunur. 

Öğrenci Kulüpleri ile yakın ilişkiler ve ortak organizasyonlar düzenleyen Kültür-Sanat 
Etkinlikleri Koordinatörlüğü SGKM’de gerçekleşecek profesyonel etkinliklerin hem nitelik 
hem de nicelik açısından gelişmesini sağlamaktadır. Örnek olarak Sosyal Aktiviteler Kulübü ile 
Katılsak-Konuşsak Günleri, Tiyatro Kulübü ile Sevgi Gönül Tiyatro Günleri bu ortak 
çalışmalardan birkaçıdır. Bununla birlikte Kültür-Sanat Etkinlikleri Koordinatörü bu tip 
organizasyonları gerçekleştiren kulüpler için bir danışman görevi de görmektedir. 
Öğrencilerle kurulan bu yakın iletişim profesyonel sanatçılara ve gruplara kulüplerin 
kolaylıkla ulaşabilmelerine de yardımcı olmaktadır. 

3 SGKM’de ne tür etkinlikler gerçekleşir? /gerçekleşen etkinlik türleri nelerdir? 

SGKM Türkiye'de gençlerin zevkine uygun, popüler ve alternatif / güncel sanat odaklı 
prodüksiyonlara, konserlere, tiyatrolara, artistik şovlara, film gösterimlerine, resitallere, tek 
kişilik gösterilere, dans performanslarına ve kokteyllere ev sahipliği yapmaktadır. SalıCaz! 



UNIV 101 Programı (Koç Üniversitesi’ne Giriş Programı) 

 1)      UNIV 101 Programı nedir? 

UNIV 101 programı, Koç Üniversitesi’ne yeni gelen öğrencilerin üniversite yaşamına başarılı 

bir geçiş yapmaları ile hazırlanmış, 1 yıl boyunca parçası olacakları 1 kredilik bir programdır. 

Bu programın amacı, öğrencilerin üniversitedeki ilk yıllarında uyum sürecini destekleyerek 

akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacakları hizmetlerden yararlanmalarını sağlamak ve 

Koç Üniversitesi toplumunun aktif ve sosyal sorumluluk düzeyi yüksek bireyleri olmalarını 

desteklemektir.  

 2)      UNIV 101 Programının öğrencilere faydası nedir? 

UNIV 101 programı ile öğrencilerin Koç Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında  

 Yenigelen danışman hocaları, rehber öğrenciler (mentorlar), öğretim üyeleri, idari 

çalışanlar ve diğer öğrencilerle üretken ve yararlı ilişkiler kurup geliştirmeleri, 

 Akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak Koç Üniversitesi hizmetlerinden haberdar 

olmaları, 

 Üniversitedeki akademik ve ders dışı faaliyetleri seçerek bir parçası olmaları ve 

 Bireysel ihtiyaçlarını giderecek çalışma becerilerini geliştirmeleri ve gerektiğinde yardım 

talep edebilme yetkinliklerini kazanmaları amaçlanmaktadır. 

 3) UNIV 101 Programının içeriği nedir? 

 UNIV 101 programı kapsamında öğrenciler 3 günlük Üniversiteye Uyum Programı 

(Oryantasyon), Akran Destek Dayanışma (Mentorlar) ve Yenigelen Öğrenci Danışmanlığına 

dâhil olmaktadır. Öğrenciler, 1 yıl boyunca Yenigelen Öğrenci Danışmanları ve Mentorları ile 

görüşmelerin yanı sıra fakülteler ve farklı birimler tarafından düzenlenen seminerlere 

katılırlar ve online eğitimleri tamamlarlar. 

 4)  UNIV 101 Programı nasıl notlanır? 

UNIV 101 programı 1 kredilik olup, öğrencilerin program aktivitelerine katılım durumlarına 

göre Geçti/Kaldı şeklinde, birinci yıllarının sonunda değerlendirilmektedir. Programı Koç 

Üniversitesi’ndeki ilk yıllarında tamamlayamayan öğrenciler daha sonraki yıllarda 

tamamlayabilirler. UNIV 101’i tamamlamayan öğrencilerin Çift Anadal başvuruları 

fakülteleri tarafından kabul edilmez. Öğrenciler mezun olmadan önce UNIV 101 programını 

tamamlamakla yükümlüdür.   

5) UNIV 101 seminerleri hangi dilde yapılmaktadır? 

UNIV 101 fakülte ve gelişim seminerleri Türkçe’dir. 

6)  UNIV 101 seminer programlarını nereden takip edebilirim?   

UNIV 101 seminer programını https://univ101.ku.edu.tr sayfasına KUSIS kullanıcı adınız ve 

şifreniz ile giriş yaparak takip edebilir ve seminerlere kayıt olabilirsiniz. Seminer programları 

haftalık olarak güncellenmektedir; e-mail, kudaily ve posterler ile de öğrencilere 

duyurulmaktadır. 



YURT ve KONAKLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 
 
 
 
 

 

1. Şehir dışından gelecek öğrenciler yurtlara kaydını ne zaman ve nasıl yaptırılabilir? 

 

Yeni öğrencilerin yurt başvuruları, okul kayıtlarını gerçekleştirmelerini takiben, Yurt ve Konaklama 
Direktörlüğü masasında yapılacaktır. 
 
 
2. Koç Üniversitesi’ne ilk kez yurt başvurusu yapacak öğrencilerden hangi belgeler 

istenmektedir? 

 

 KUSIS sistemi üzeriden doldurulmuş imzalı başvuru formu,

 Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 LYS adresi değişmiş olanlar için aileleri ile birlikte ikamet ettikleri konutun bağlı olduğu 

Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış Nüfus Kayıt Örneği aslı.

 Sağlık durumunun kurumda kalmasına elverişli olduğunu belirten ve Aile Hekimi tarafından 
düzenlenen sağlık raporu. 

 Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi.

 2.000 TL yurt ön kayıt bedeli dekont fotokopisi.

 400 TL depozito dekont fotokopisi.    


3. Yurtlara başvuru sürecinde oda arkadaşı seçilmesi mümkün müdür? 

 
KUSIS sistemi üzerinden yapılacak başvurular sırasında öğrenciler birlikte kalmak istedikleri 
arkadaşının ismini belirtebilirler. Arkadaş tercihini bildiren öğrencilerimizin, oda / arkadaş önceliği 
seçiminde, arkadaş önceliğini seçmeleri önem taşımaktadır. Bu talepler, olanaklar ve yerleşim 
öncelikleri paralelinde karşılanmaktadır. 
 
 
4. Öğrenciler yurtlara hangi tarihlerde giriş yapabilir veya ayrılabilir? 

 
Öğrencilerin yurtlara giriş ve çıkış tarihleri her yıl akademik takvime göre planlanır. Akademik Takvim, 
üniversitemizin web sayfasından takip edilebilir. Yeni girişli öğrencilerimiz, oryantasyon dönemi 
nedeniyle okulun açılış tarihinden önce, duyurularımızda belirtilen oryantasyon başlangıç tarihinde giriş 
yapabilirler. 
 
Her dönem için yurtlara en erken giriş ve en geç çıkış tarihleri öğrencilerimize duyurulmaktadır. 
 
 
5. Yurt odalarının Güz, Bahar ve Yaz dönemi için açıklanmasından sonraki süreç nasıl 

işlemektedir? 

 
Yerleşeceğiniz odalar açıklandığında, odanızı KUSIS sisteminde Main Menu > Self 
Service > Student Center ekranından öğrenebilirsiniz. Öğrenciler kendilerine tanımlanan yurt 
odalarını, yurt başvuru duyurularında belirtilen tarihe kadar, Online Öğrenci Bilgi Sistemi 
(KUSIS) üzerinden, tanımlanan odada kalmak istemiyorlar ise yukarıda belirtilen menüden 
to do list ekranına girerek reddetmekle yükümlüdürler. Bu işlemi KUSIS üzerinden yapmayan 
öğrenciler odalarını kabul etmiş sayılır. Öğrenciye tanımlanan odanın yıllık ücreti ile Yurt Ön Kayıt 
Bedeli arasındaki fark, yurt yerleştirme sonuçları açıklanırken duyurulan tarihe kadar, duyurularda 
belirtildiği şekilde yıllık peşin olarak ödenir. Yurt sözleşmesi ve yurt taahhütnamesinin Online Öğrenci 



 


