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MİSYON

Koç Üniversitesi'nin ana varlık nedeni Türkiye'de
uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif
düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin
mezunları yetiştirmek; bilimin sınırlarını ilerletmek ve
örnek bir öğretim ve araştırma kurumu olarak Türkiye
ve insanlığa hizmet etmektir.
Bu misyondan hareketle, Koç Üniversitesi’nde yürütülen
araştırmalar ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri
etkileyecek, teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya
katkıda bulunacaktır.
Bir “Mükemmeliyet Merkezi” kurma hedefiyle, üstün yetenekli
gençleri değerli öğretim görevlileri ile bir araya getirerek bilime
evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlayan Koç Üniversitesi,
öğrencilerini sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek
yaratıcılığa özendirmekte ve en üst düzeyde ahlaki değerlerle
VİZYON
donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler
yetiştirmektedir.

VİZYON

Koç Üniversitesi'nin vizyonu eğitim anlayışı,
öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları
ile Türkiye’de örnek bir eğitim kurumu olarak dünyada
saygıyla tanınmaktır.
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PAYDAŞLARIMIZ
İç Paydaşlar

• Öğrencilerimiz
• Akademik ve idari çalışanlarımız

Dış Paydaşlar

• Velilerimiz
• Mezunlarımız
• Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurulu - YÖK, Yükseköğretim Kalite Kurulu - YÖKAK, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi - ÖSYM, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - TÜBİTAK, Türkiye Bilimler
Akademisi - TÜBA, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları, Ulusal Ajans vb.)
• Anadolu Bursiyerleri Programı destekçilerimiz / bağışçılarımız
• Uluslararası ortaklıklarımız (partner üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, çözüm ortakları, kamu
kuruluşları)
• Uluslararası fon sağlayıcılar (Avrupa Komisyonu, bağışçılar, proje fonlayıcıları ve kaynak sağlayıcılar)
• Sanayi Kuruluşları (Araştırma destekçisi kurumlar, sponsorlar)
• Özel sektör temsilcileri
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Tedarikçilerimiz

Stratejik Paydaşlar

• Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti
• Koç Üniversitesi Danışma Kurulu
• Vehbi Koç Vakfı

SAYILARLA KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2020
• 7 fakülte (Çift anadal ve yandal imkânları: 2019-2020 akademik yılı mezunlarımızın %49’u çift anadal,
yandal veya uzmanlaşma programlarından da mezun olmuştur.)
• 4 enstitü
• 7.012 öğrenci
• 521 öğretim elemanı
• 16.458 mezun (12.198 lisans, 3.894 yüksek lisans ve 366 doktora mezunu)
• 22 lisans programı
• 39 yüksek lisans programı
• 27 doktora programı
• Değişim programlarında 60 ülkede 290’dan fazla anlaşmalı üniversite
• 2.937 öğrencilik lisans yurt kapasitesi
• %70 burslu öğrenci*
• 223 araştırma laboratuvarı
• 23 araştırma merkezi, 5 araştırma ve eğitim forumu 1 destek merkezi
• 7 gün, 24 saat açık Suna Kıraç Kütüphanesi
• 66.000+ elektronik dergi
• 189.000 elektronik kitap
• 262.000+ basılı kitap
• 350.000+ toplam kaynak sayısı
• 972 dış kaynaklı proje**
• 74 öğrenci kulübü
• 370 kişi kapasiteli Sevgi Gönül Kültür Merkezi
*Tam veya kısmi burslu **Ocak 2004-Mayıs 2020

VİZYON

Koç Üniversitesi Stratejik Planı 2020-2024

ÖDÜLLER (2020 İTİBARIYLA)
• 15 öğretim üyesi TÜBİTAK Bilim Ödülü
• 1 öğretim üyesi TÜBİTAK Özel Ödülü
• 35 öğretim üyesi TÜBİTAK Teşvik Ödülü
• 3 öğretim üyesi TÜBİTAK TWAS Teşvik Ödülü
• 3 öğretim üyesi TÜBA Teşvik Ödülü
• 66 öğretim üyesi TÜBA GEBİP Ödülü
• 59 öğretim üyesi BAGEP Ödülü almıştır

STRATEJİK AMAÇLAR
Koç Üniversitesi, bir “Araştırma Üniversitesi” olarak kurulmuş ve kuruluşunda iki prensip
temel alınmıştır: Öğretim üyeleri ve öğrencileri için özgür bir araştırma ve çalışma ortamı
sağlanması ve öğretim ve araştırma faaliyetlerinin birbiriyle uyum içinde sürdürülmesi.
Bu prensipler doğrultusunda, aşağıdaki dört temel alanda her daim bir
“mükemmeliyet merkezi olma” düsturuyla hareket edilmektedir.
ARAŞTIRMA

• Bilimsel gelişmelere dünya çapında katkı sağlamak ve öncü olmak

• Yeni bilgi üretimi ve üretilen bilginin toplum yararına kullanılmasını sağlamak

• En iyi öğretim üyelerine sahip olarak, onların güncel araştırma alanlarındaki bilgi üretimine katkılarını sağlamak
ve özendirmek

• Modern teknolojinin sağladığı tüm imkanları disiplinler arası araştırma faaliyetlerinde etkili biçimde
kullanabilmek

EĞİTİM

• Öğrencilerine dünya standartlarında eğitim öğretim imkanı sunmak

• En yüksek ahlak, sosyal farkındalık ve sorumluluk bilincine sahip öğrencileri mezun etmek

VİZYON

• Disiplinler arası düşünce ile birlikte sorgulama, eleştirme ve araştırma odaklı çalışmayı teşvik etmek

• Lisans ve lisansüstü programlar vasıtasıyla uluslararası öğrenci sayısı ve kültürler arası çeşitliliği artırmak

YÖNETİM

• İdari personel ve yönetim kadrosunu sınırlı kaynakların en yüksek verimde kullanımı ile tüm faaliyetlerin gelişim
odaklı ve sürdürülebilir yapısına yönelik olarak düzenlemek ve geliştirmek

• Birimler arasındaki ve öğretim üyeleri, idari çalışanlar ile öğrenciler arasındaki uyum ve koordinasyonun
artırılması için çalışmalar yapmak

TOPLUMSAL KATKI

• Eğitim-öğretim ve araştırmada sürdürülebilir gelişimi esas almak, kampüs operasyonlarımızda uyguladığımız
sürdürülebilirlik uygulamalarıyla küresel bir örnek olmak

• Araştırma laboratuvarlarımız ve araştırma merkezlerimiz ile ekonomik, ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğin tüm
boyutlarını kapsayıcı faaliyetler sürdürmek

• Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında araştırmaları geliştirmek ve araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve
uluslararası iş birliklerinin kurmak

• Anadolu Bursiyerleri Programından yararlanan öğrenci sayılarını korumak ve artırmak
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STRATEJİK HEDEFLER
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM

• En iyi öğretim üyelerini kurumumuza katarak Üniversitenin öğretim üyesi kadrosunu uzun vadeli planımız
çerçevesinde kararlı hale getirmek

• Öğretim üyesi arama sürecinin disiplinler arası bir anlayış ve metot ile kurumsallaşması

• Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesi’nin Üniversite ile entegrasyonu ve Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp

Araştırma Merkezi (KÜTTAM) gibi araştırma merkezleri öncülüğünde disiplinler arası araştırmaya odaklanmak
• TÜBİTAK, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ve özel sektör tarafından alınan ortalama yıllık araştırma fonu
miktarını artırmak

• En iyi lisans ve lisansüstü öğrencileri kurumumuza katmak

• Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenci ve mezun sayılarımızı uzun vadeli planımız çerçevesinde kararlı hale
getirmek
• Uluslararası öğrenci oranımızı tüm öğrenim seviyelerinde artırmak
• Anadolu Bursiyerleri programımızın kapsamını korumak ve geliştirmek

• Koronavirüs salgını döneminde eğitim-öğretimin çevrimiçi platformlara taşınmasında ve araştırma odaklarımızın

disiplinler arası yaklaşım ile Koronavirüs salgını etkilerini anlamak ve azaltmak yönüne çevrilmesinde gösterdiğimiz
çeviklik ve esnekliği sürdürmek

• Yüz-yüze öğretim, çevrimiçi öğretim ve karma öğretim arasında gereksinimlere göre esnek bir şekilde geçiş
yapabilmek, normalleşme sonrasında da bu üç modaliteden ders içeriklerine uygun olarak yararlanmayı
sürdürmek, teknolojiyi eğitimle birleştirmek

• Sağlık ve hukuk başta olmak üzere salgının etkilediği akademik ve idari süreçlerin temsilcilerinin katılımı ile
oluşturulmuş kurulların etkinliğini sürdürmek

YÖNETİM

• Koç Üniversitesi misyonuna bağlılığın güçlendirilmesi
• İç hizmet kalitesinin artırılması

• Akademik/idari kadro iletişiminin ve işbirliğinin artırılması

TOPLUMSAL KATKI

• 2007 yılında imzaladığımız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) destek vermeyi
sürdürerek eğitim-öğretim ve araştırmada sürdürülebilir gelişimi esas almak, özellikle işletme ve kampüs

VİZYON

operasyonlarımızda uyguladığımız sürdürülebilirlik uygulamalarıyla küresel bir örnek olmak

• Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KÜSİF), Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM), Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi (MiReKoç), Küreselleşme, Barış ve Demokratik Yönetişim Araştırma Merkezi (GLODEM), Sosyal

Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜSPM), Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi (KÜSİTHAM) ve Koç Üniversitesi Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KUGAM- KWORKS) gibi topluma katkı sunan tüm araştırma merkezlerimizin etkinliğini artırmak.

• Koç Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında imzalanan anlaşma

neticesinde Mayıs 2016 tarihinde kurulan Koç Üniversitesi UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir

Kalkınma Kürsüsü önderliğinde insan esenliğinin iki önemli unsuru olan toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir
kalkınmayı birleştiren araştırmaların geliştirilmesini ve araştırmacılar arasında ulusal, bölgesel ve uluslararası iş
birliklerinin kurulmasını sağlamak

• Nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliği misyonuyla 2011 yılında hayata geçirilen Anadolu Bursiyerleri Programı
çerçevesinde, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite adaylarını Koç Üniversitesi çatısı altında hak ettiği eğitim

imkanları ile buluşturmayı sürdürmek; ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde, kısıtlı eğitim imkanlarıyla üniversiteye

hazırlanarak, yerleştirme sınavında en üst yüzde birlik dilim içinde olduğu halde Koç Üniversitesi’nde burslu eğitim
görme hakkı elde edemeyen bursiyer adaylarına ikinci bir fırsat sunarak diğer yüksek öğrenim kurumlarında da
benzer uygulamaların başlamasına öncülük etmek
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TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİMİZ
ÖĞRENCİ KABULÜ

• ÖSYM yerleştirme istatistikleri
• Yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kabul ve kayıt ile kurumlar arası yatay geçiş istatistikleri
• Kabul edilen öğrencilerin kayıt oranları
• Lisansüstü öğrencilerin ortalama ALES ve diğer test skorları
• Uluslararası öğrencilerin oranı
• Anadolu bursiyerleri sayısı

ÖĞRENCİ BAŞARI TAKİBİ

• İngilizce Hazırlık Okulu’ndan lisans programına geçiş hızı
• Mezuniyet süreleri ve 6 yılda mezun olma oranı
• Okuldan ayrılma oranı

• Çift anadal, yandal ve uzmanlaşma programlarına olan ilginin istatistiksel takibi
• Mezunların ALES ortalamaları
• Mezunların iş bulma oranları

ÖĞRENCİ DENEYİMİ

• Değişim programına katılan öğrenci oranı (Sınıfa göre %)
• Öğrenci kulüplerine katılım oranı (%)

• Öğrenci Memnuniyet Anketi genel ortalama skor

ÖĞRETİM ÜYELERİ

• Tam zamanlı akademik kadro sayısı. Bu sayıların lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine oranı
• Öğretim üyelerinin tüm akademik kadroya oranı
• Bilimsel yayınların atıf ve etki analizi
• Yıllık araştırma geliri

ÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ

• Her akademik dönemde açılan şube sayısı ve büyüklüklerine göre şubelerin dağılımı
• Öğretim Üyesi Ders Değerlendirme istatistikleri

TOPLUMSAL KATKI

• Times Higher Education (THE) kuruluşunun Sürdürülebilirlik sıralamaları (Birleşmiş Milletler’in

sürdürülebilir gelişim hedeflerinden sekizinci hedef olan Adil Çalışma ve Ekonomik Büyüme hedefi ile
ilişkilendirilmiş metrikte Koç Üniversitesi Türkiye’de en yüksek sırayı elde etmiştir)
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