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KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN 132 ÜNİVERSİTE İLE DEĞİŞİM FIRSATI 

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ, KYOTO ÜNİVERSİTESİ İLE 

AKADEMİK ORTAKLIKLAR KURUYOR! 

Öğrenci Değişim Programları ile bir dönem için yurt dışında anlaşmalı üniversitelerde öğrencilerine 
eğitim fırsatı yaratan Koç Üniversitesi, dünyada bilim, teknoloji ve insani bilimlerde yeniliklerin 
keşfedildiği merkez haline gelen asırlık Kyoto Üniversitesi ile de bir dizi ortaklıklar için görüşmeler 
gerçekleştirdi. Kurulacak olan öğrenci değişim anlaşmaları ile Koç Üniversitesi’nin değişim anlaşması 
yaptığı üniversite sayısı 132’ye ulaşırken, 2010-2011 eğitim yılındaki hedefi de 150’ye yükselmiş 
oluyor.   
 
Koç Üniversitesi’nin Rumeli Feneri kampüsünü ziyaret eden Kyoto Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hiroshi Matsumoto ile beraberindeki yedi kişilik heyet,  Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan, rektör 
yardımcıları ve dekanlar ile görüşerek geniş bir yelpazede ortaklıklar kurma konusunda anlaştılar.     
 
Anlaşmalar kapsamında, iki üniversite arasında çeşitli araştırma ortaklıkları, Mühendislik, Fen, Tıp ve 
Sosyal Bilimler Fakülteleri kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecek. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 
ile Kyoto Üniversitesi ortaklaşa konferanslar düzenleyecek. Ayrıca Koç Üniversitesi öğretim üyeleri 
sebatik izinler için de Kyoto Üniversitesi’nde çalışmalarını yürütebilecekler.  
 
2010 yılının Türkiye’de Japon Yılı olarak kutlanması nedeniyle de büyük önem taşıyan görüşmelerde 
kurgulanan değişim anlaşmasıyla Koç Üniversitesi öğrencileri, 13 farklı fakültesinde 25 programı 
yabancı öğrencilere ve araştırmacılara İngilizce olarak sunan Kyoto Üniversite’sinde son derece 
modern eğitim sürecinden geçerken, uluslararası tecrübe kazanma yolunda önemli adım atmış 
olacak. Koç Üniversitesi’ni ziyaret edecek olan Kyoto Üniversitesi öğrencileri de, Türkiye’de 
uluslararası nitelik taşıyan, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip 
öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Koç Üniversitesi’nde eğitim alma şansını yakalayacak. 
 
Bu yılki hedef 150 üniversite  
Öğrencilerin kişisel gelişim gösterip, kendilerini daha iyi tanımalarına, sorumlu ve uluslararası bireyler 
olmalarına yardımcı olmak amacıyla toplam 132 üniversite ile değişim anlaşması imzalayan Koç 
Üniversitesi bu anlaşmaların sayısını 2010-2011 akademik yılında 150’ye çıkarmayı hedefliyor.   2005-
2006 yılında Koç Üniversitesi’nden 30 öğrenci, anlaşmalı üniversitelerde eğitim görmüş ve 15 öğrenci 
de yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerden Koç Üniversitesi’ne gelmişti.  Üniversite’nin 4 sene 
içerisinde, öğrenci değişimi konusunda kazandığı ivme sayesinde bugüne kadar toplam 563 öğrenci 
Koç Üniversitesi değişim programlarından faydalandı. Anlaşmalı okullardan Koç Üniversitesi’nde 
eğitim görmeye gelen toplam öğrenci sayısı ise 667’ye ulaştı.  Üniversitenin değişim programlarına 
olan ilgi büyük bir hızla artmakta ve yurtdışında anlaşmalı olunan eğitim kurumlarının sayısı da 
çoğalmaktadır.  
 
YILLARA GÖRE KOÇ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ANLAŞMALI OLUNAN ÜNİVERSİTELERE GİDEN ÖĞRENCİ SAYISI 
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Kyoto Üniversitesi hakkında; 
 



Kyoto Üniversitesi, bir asrı aşkın süredir çığır açacak araştırma geleneğini ilerletmeye devam etmekte 
ve üniversiteyi, dünyada bilim, teknoloji ve insani bilimler alanlarında yeniliklerin keşfedildiği bir 
merkez haline getirme çabasındadır.  Üniversitenin zengin bir “uluslar arası akademik değişim” tarihi 
vardır.  Üniversitenin misyonu dahilinde  “uluslararası bir kurum olarak, Kyoto Üniversitesi akademik 
değişimi destekleyecek ve bu münasebetle dünyanın daha iyi bir yer haline getirilmesinde gösterilen 
çabaya katkıda bulunacak.” İbaresi yer almaktadır.  İlk uluslar arası öğrencisine kuruluşundan 6 yıl 
sonra, 1903 yılında, ev sahipliği yapan üniversite, 2009 yılı Mayıs ayı itibari ile dünyanın dört bir 
köşesinden gelen yaklaşık 1400 yabancı öğrenciye eğitim vermektedir.  
 
Yabancı öğrencilere ve araştırmacılara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyan üniversite, bu 
kapsamda birçok program sunmaktadır.  Bu kapsamda sunulan programların tamamı İngilizce dilinde 
eğitim verilen programlar olup, okula kabul ve destek hizmetleri de tamamen İngilizce olarak 
sunulmaktadır.  Kyoto Üniversitesi,  13 farklı fakültesinde 25 Programı İngilizce olarak yabancı 
öğrencilere ve araştırmacılara sunmaktadır.  Mühendislik, ziraat, enerji bilimleri, enformatik, biyolojik 
bilimler, tıp, eczacılık, çevre bilimleri, bilim, işletme, ekonomi alanlarında toplamda 1 lisans programı, 
11 yüksek lisans programı, 12 doktora programı ve 1 profesyonel yüksek lisans programı sunmaktadır.  
Ayrıca üniversite bünyesinde yabancı öğrenciler ve araştırmacılar için Japonca dersleri de 
verilmektedir.  
 
Japon Hükümeti, yürüttüğü birçok araştırmadan ve sunduğu mükemmel olanaklardan ötürü Kyoto 
Üniversitesi’ni hükümet tarafından desteklenen birçok proje için seçerek, üniversiteyi önde gelen 
uluslar arası araştırma kurumlarından biri olarak taçlandırmıştır.  2008-2009 Akademik Yılında, 
Türkiye’den 7 araştırmacı Kyoto Üniversitesi’nde yürütülen araştırmalara katılmıştır ve yine aynı 
akademik yılda Kyoto Üniversitesi’nden 31 araştırmacı Türkiye’de düzenlenen araştırmalara 
katılmıştır. 
 
 


