
Pazar
2005 yılı itibarıyla Türkiye'de 53'ü devlet ve24'ü vakıf üniversitesi olmak üzere toplam77 üniversite bulunuyor. Bu üniversitelerdeyaklaşık 2 milyon 100 bin öğrenci ön lisans,lisans ve lisansüstü programlarda eğitim alıyor.İçlerinden lisans programına devam etmekte olanöğrenci sayısı ise 690 bin.Türkiye'de her sene yaklaşık 1 milyon 800 binöğrenci üniversite sınavına giriyor. Bu öğrencilerin300 bini bu sınav sonrasında bir programayerleştiriliyor.
Baflar›lar
Koç Üniversitesi,Türkiye üniversiteleri arasında,öğretim üyesi başına düşen makale sayısında2002 ve 2003 yıllarında birinci oldu. Bu liderliği2004'te de devam etti. 1993-2004 yıllarınıkapsayan on bir yıllık dönemde Koç Üniversitesiöğretim elemanları 1.631 bilimsel makale ve 77kitap yayımladılar. Makalelerden 681'i uluslararasıatıf endekslerince taranan dergilerde yayımlandı.Üniversitenin öğretim üyelerinden yedisiTürkiye Bilimler Akademisi'nde (TÜBA) asli,bir kişi de assosiye üye olarak onurlandırıldı.Ayrıca sekiz öğretim üyesi Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) BilimÖdülü, on iki öğretim üyesi TÜBİTAK TeşvikÖdülü, bir öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü, onöğretim üyesi TÜBA Genç Bilim İnsanlarınıÖdüllendirme Programı (GEBİP) Ödülü ve onbir öğretim üyesi TÜBİTAK Kariyer Ödülü aldı.Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi'nin Ekonomi Programı, 1998 yılındayapılan uluslararası değerlendirmelerde DünyanınEn İyi 200 Ekonomi Programı listesine giren tekTürk üniversitesi oldu.Thomson-Bilimsel Bilgi Enstitüsü (ISI-Institutefor Scientific Information) tarafından hazırlanan,“Dünyada Makaleleri En Çok Atıf AlanAkademisyenler” listesinde,Türkiye'den sadecehalen Koç Üniversitesi’nde görev yapmakta olanbir öğretim üyesi yer aldı.1993-2004 yılları arasında Koç Üniversitesi'nde1.510 seminer düzenlendi ve bu seminerleredünyaca tanınan bilim adamları katıldılar.2004 yılında Frankfurter Algemeine,Koç Üniversitesi Yönetici İşletme Yüksek LisansProgramı'nı, Avrupa'nın En İyi 20 Programı’ndanbiri olarak seçti. Aynı zamanda Koç Üniversitesidünyada son on yılda kurulan en iyi ikiüniversiteden biri olarak kabul edildi.Koç Üniversitesi ayrıca bugüne kadar yarısı Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan4.5 milyon US$’lık araştırma fonu temin etti.

Tarihçe
Koç Üniversitesi 1993 yılında İstinye'de bulunangeçici kampusunda eğitime başladı. Açıldığı yıliki fakülte ve bir enstitü ile hizmete giren toplam233 öğrenci ve 35 öğretim üyesi bulunan KoçÜniversitesi, 2000 yılının Ekim ayındaRumelifeneri'nde bulunan ve 26 hektar üzerinekurulu olan daimi kampüsüne taşındı.2005 itibarıyla Koç Üniversitesi'nde on altılisans programı ile dört fakülte, bir yüksekokul,on üç master ve üç doktora derecesi verenüç enstitü bulunuyor. 2005-2006 eğitim     yılındaüniversitenin lisans ve yüksek lisansprogramlarında toplam 3 bin 200 öğrencieğitim görecek. Koç Üniversitesi'nin 265 öğretimüyesinin tamamına yakını üniversitenin tamzamanlı öğretim elemanları olarak görev yapıyor.Kurulduğu 1993 yılından 2005 yılına kadar,Koç Üniversitesi'nin cari giderleri 140 milyonUS$ tuttu ve bu harcamanın %59'u Vehbi KoçVakfı tarafından karşılandı. Rumelifeneri Kampusuiçin yapılan toplam harcama ise 200 milyon US$’ıbuldu. Üniversitenin geleceğini garantiye almakiçin Vehbi Koç Vakfı bünyesinde 200 milyonUS$'lık bir fon oluşturuluyor. Bu fonun tutarı,2005'in ilk yarısı itibarıyla 165 milyon US$.
Ürün
Koç Üniversitesi'nde dört fakülte bulunuyor.Fen-İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Fizik,

Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji ve Tarihbölümleri var. İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi'nde eğitim verilen bölümler ; Ekonomi,İşletme ve Uluslararası İlişkiler. HukukFakültesi'nde Hukuk lisans eğitimi veriliyor.Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, EndüstriMühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veMakine Mühendisliği olmak üzere beş bölümdenoluşuyor. Sağlık Yüksek Okulu'nda ise Hemşirelikeğitimi veriliyor.İşletme Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü veSosyal Bilimler Enstitüsü ise lisanstüstü eğitimgerçekleştirilmek üzere kuruldu. İşletmeEnstitüsü'nde Master of Business Administration(MBA), Executive Master of BusinessAdministration (EMBA) derecelerinde eğitimveriliyor.Fen Bilimleri Enstitüsü'nde verilen eğitim,Elektrik ve Bilgisayar Müh. (MS), Endüstri Müh.(MS), Matematik (MS), Hesaplamalı Bilimler veMühendislik (MS), Makine Müh. (MS), MalzemeBilimleri ve Mühendislik (MS), Fizik (MS), Elektrikve Elektronik Müh. Doctor of Philosophy (PhD),Bilgisayar Müh. (PhD), Endüstri Müh. ve İşletmeYönetimi’ni (PhD) kapsıyor.Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde verilen eğitim ise;Psikoloji (MA), Uluslararası İlişkiler (MA),Ekonomi (MA), Anadolu Uygarlıkları ve KültürVarlıklarının Yönetimi (MA).
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Ayrıca Koç Üniversitesi'nde şirketlerin bireyselihtiyaçlarına göre Yönetici Geliştirme Programlarıeğitimi de veriliyor.Üniversitenin lisans programlarında okuyan herüç öğrenciden biri, lisansüstü programlarda iseher üç öğrenciden ikisi, eğitimlerine burslu olarakdevam ediyor.Koç Üniversitesi'ndeki Karşılıksız Burslar şöyle:Yüksek Başarı Bursu, Başarı Bursu, Destek Bursu,Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu.Karşılıklı Burslar ise: Hemşirelik Burslu Programı,İhtiyaç Bursu ve Çalışma Bursu olarak sınıflanıyor.Karşılıksız Burs, öğrencinin yerleştirildiğiprogramda eğitimi için veriliyor ve normal öğrenimsüresince devam ediyor.

Yüksek Başarı Bursu, Öğrenci Seçme Sınavı(ÖSS) sıralamasında ilk 1.000'e giren öğrencileriçinden burslu olarak yerleştirilenlere veriliyor.Koç Üniversitesi'nin burslu programlarınayerleştirilen öğrencilere sağlanan Başarı Bursu,öğretim ücretini, dokuz ay süreyle ayda 150 US$karşılığı YTL burs desteğini kapsıyor. Ayrıcaöğrenciler istediklerinde Çalışma Bursuprogramına girerek çalışma karşılığı yurtlardaücret ödemeden kalabiliyorlar.Destek Bursu programına yerleştirilenöğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretinin%50'sini içeriyor.Uluslararası Bakalorya (IB) Destek Bursu,diplomasının toplam not ortalaması 34 ve üstüolan burssuz veya Destek Burslu yerleştirilenöğrencilere öğretim ücretinden %25 indirimyapılması şeklinde uygulanıyor. IB diploması olanve Başarı Burslu yerleştirilen öğrenciler iseyurtlarda ücret ödemeden kalabiliyor. Buöğrencilerden yurtta kalmayı tercih etmeyenleredokuz ay süreyle ayda 150 US$ karşılığı YTLödeniyor.Karşılıklı Burs yalnızca Sağlık Yüksek Okulu'ndadört yıllık Hemşirelik Burslu Lisans Programı'nauygulanıyor. Öğrenciler, burslu okudukları her yıliçin Amerikan Hastanesi'nde bir yıl mecburi

hizmet yapıyor.Sağlık Yüksek Okulu Burslu HemşirelikProgramı öğrencileri, çalışma-yemek programıkapsamında okulda haftada on saat çalışmakarşılığı yemek ve cep harçlıklarına katkıdabulunabiliyorlar.Koç Üniversitesi'ne burssuz olarak yerleştirilenöğrencilerin eğitim masraflarını kendilerininkarşılaması ana ilke olarak benimseniyor. Ancak,ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğutakdirde, öğrenciye Burs Komitesi'nce tam veyakısmi burslar verilebiliyor. İhtiyaç Bursu başlığınıtaşıyan bu tür burs, üniversite içindeki çeşitlibirimlerde çalışma olanağı sağlanarak veriliyor.Üniversiteye yeni giren öğrenciler ilk yıllarınıtamamlamadan İhtiyaçBursu'ndan yararlanamıyorlar.Koç Üniversitesiöğrencilerine üniversiteninbirimlerinden birinde çalışmakarşılığı Çalışma Bursu olanağıda sağlanıyor. Bu burs, almakisteyen her öğrenciyeverilebiliyor. Ancak, öncelikKarşılıksız Burslu veya ÇalışmaKarşılığı Burs almış öğrencilereveriliyor. Çalışma Bursu alanöğrenciler haftada beş ile onsaatlik programlardan birinebaşvurabiliyorlar. Buöğrenciler, çalışmalarınınkarşılığı olarak 4 YTL saatücreti alıyorlar. ÇalışmaBursu'na başvuranöğrencilerin işe yerleştirilmeleri ÖğrenciDekanlığı tarafından yapılıyor.Koç Üniversitesi'nden bugüne kadar 2 bin 623 öğrenci mezun oldu. Mezunlardaniş dünyasına girmeyi seçenler Türkiye'nin vedünyanın önde gelen şirketlerindeçalışıyor.Koç Üniversitesi'ni bitirdiktensonra, yüksek lisans eğitimlerineyurtiçinde ve yurtdışında devameden mezunlar ise ABD'deMassachusetts Institute ofTechnology (MIT), Princeton,Harvard,Yale, Stanford, CaliforniaBerkeley, Chicago Üniversitesi;Avrupa'da London School ofEconomics, Berlin,Tillburg veBocconi Üniversitesi;Türkiye'deBoğaziçi ve Bilkent Üniversitesi,Sabancı Üniversitesi gibi çokönemli üniversitelere kabuledilerek eğitimlerini sürdürüyorlar.Mezunların çoğunluğu gittikleriüniversitelerden tam burs alarakeğitim görüyorlar.
En Son Geliflmeler
Koç Üniversitesi geride bıraktığı on iki yıliçerisinde Türkiye'nin önde gelenüniversitelerinden biri olmayı başardı. Bundansonraki hedefi ise, dünya standartlarında birüniversite olmaya devam etmek. HukukFakültesi'nin açılmasıyla birlikte lisans programlarıkonusundaki hedeflerine ulaşan Koç Üniversitesi,2005 sonrası beş yılda lisans ve lisansüstüprogramlarıyla çalışmaya devam edecek.2007 yılında Koç Üniversitesi 3 bin lisans,400 lisansüstü olmak üzere toplam 3 bin 400öğrencisiyle tam kapasitesine ulaşacak.
Promosyon
Koç Üniversitesi, programlarının tanıtımı için  liseöğrencileriyle bir araya gelme yolunu tercihediyor. Bu nedenle hem Türkiye'de hem deTürkiye dışında yapılan eğitim fuarlarına katılıyor.Türkiye'nin başarılı liseleri ziyaret edilereköğrencilerle bire bir konuşuluyor. Ayrıca her seneyaklaşık 10 bin lise öğrencisi ÜniversiteKampüsü'nü ziyaret ederek üniversite ile ilgilibilgi alıyor. Bu ziyaretler üniversite sınavına giren

öğrencilerin tercih döneminde de devam ediyor.Koç Üniversitesi, her sene üniversite sınavındailk 5 bine giren öğrencilere üniversiteyi tanıtanbroşürlerden ve CD'den oluşan bir paketi postayoluyla ulaştırıyor.Üniversiteyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenöğrenciler, web sitesi yoluyla üniversitenin ilgilibirimlerine yıl içinde ulaşma olanağına dasahipler.
Marka De¤erleri
Koç Üniversitesi “öğrencisine en yakın üniversite”olmanın yanı sıra ana misyonunu “en yetkinmezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek;bu alanlarda Türkiye ve insanlığa hizmet etmek”olarak belirledi.Koç Üniversitesi öğrencileri, mesleklerindeönder ve her türlü ortamda başarılı olacak,eleştirel düşünen, yaratıcı, en üst düzeyde ahlakideğerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluktaşıyan bireyler olarak ve demokrasinindeğerlerine sahip çıkacak şekilde yetiştiriliyor.Koç Üniversitesi'nde yapılan araştırmaların,evrensel bilgiye,Türkiye'deki fikir hayatına,teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere üstünkatkılar yapması hedefleniyor.Koç Üniversitesi'nin vizyonu şöyle: Gelecekon yıl içinde Türkiye'de ve dünyada modelolmak; öğrencileri, öğretim üyeleri, eğitim vearaştırma programları ile saygıyla tanınmak.Koç Üniversitesi lisans programlarında okuyanöğrencilerinin mesleki gelişimlerinin yanı sırabireysel gelişimlerine de olanak tanınıyor.Lisansüstü programları ise ileri düzeyde uzmanlıksağlamayı hedefliyor.
www.ku.edu.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Koç Üniversitesi'nin kurucusu Vehbi Koç, eğitimeyatırım yapmanın önemini “Sermaye bulunur,makine alınır, teknoloji transfer edilir ; fakat iyieğitilmiş insan gücü yoksa, netice almak zordur”cümlesiyle ifade etmişti.
Koç, kurduğu üniversiteye duyduğu güveni şöylebelirtmişti: “Bu üniversiteden öyle hazineler, öylekıymetler çıkacak ki, benim kazancımı yüz misligeçecek.”
Koç Üniversitesi'nden bugüne kadar 2 bin 623öğrenci mezun oldu. Mezunlardan iş dünyasınagirmeyi seçenler ; Akbank, Aygaz, Arçelik, BenderMenkul, British American Tobacco, BP, GlobalMenkul Değerler, DHL, Eczacıbaşı Grubu,Finansbank, JP Morgan, Koç Holding, Mavi Jeans,Pepsi, Pfizer, Sabancı, Şişecam,Turkcell gibiTürkiye'nin ve dünyanın önde gelenşirketlerinde çalışıyor.

Koç Üniversitesi
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