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MEZUN CAMİAMIZ
BÜYÜYOR!
Sevgili Mezunumuz,
Kampüsümüze Koç Üniversitesi öğrencisi olarak ilk adımınızı attığınızda
Koç Üniversitesi Ailesinin bir parçası olmuştunuz. Öğrencilik döneminiz
tamamlandığında da Koç Üniversitesi Camiasının önemli bir parçası olmaya
devam ediyorsunuz.
Rektörümüz Prof. Dr. Umran İnan’ın dediği gibi “Üniversitemiz mezunlarımızdır
ve mezunlarımız üniversitemizdir.” Mezuniyetten sonra da başarılarınızın
devam ettiğine ve devam edeceğine inanıyor, başarılarınızla gurur duyuyoruz.
Üniversitemizin kalitesi de sizlerin başarıları gibi artıyor ve diplomalarınızı değerli
kılmaya devam ediyor.
Mezunlarla İlişkiler Ofisi olarak, hayatınızda gerçekleşen yenilik ve değişimlerde
her zaman yanınızda olmak istiyor, karşılıklı iletişim ve iş birliğimizin sürmesini
amaçlıyoruz. Sizin için hazırladığımız bu kitapçıkla mezunlar camiamızla ilgili
bilgileri sizlere sunmayı ve mezunlar ağımızın genişlemesine katkı sağlamayı
amaçlıyoruz.
Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi

Her son yeni bir başlangıç… KUMED olarak mezunların okul bittikten
sonra da üniversiteyle ve diğer mezunlarla bağlarını korumalarını
arzu ediyor, gönüllü mezunlar olarak bu amaç için çalışıyoruz.
Üyelerimizi aramızda görmekten sürekli mutluluk duyuyor, yeni
üyelerimizi sevgiyle kucaklıyoruz.
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği (KUMED) Yönetim Kurulu

MEZUNLARLA
İLİŞKİLER
OFİSİ
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AMAÇLARIMIZ

Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler
Ofisi olarak, 2010 yılından bu yana
mezunlarımıza yönelik çalışmalar
gerçekleştiriyoruz.
Koç Üniversitesi Mezunlar
Derneği’yle iş birliği içinde çalışarak
mezunlarımızın üniversiteyle olan
iletişimlerini güçlendirmeyi, yaşam
kalitelerini yükseltecek artı değerler
yaratmayı, öğrencilerin gelişimine
katkıda bulunmalarını, Koç
Üniversitesi kültürünün devamını
sağlamayı ve mezun camiası
(network) içindeki dayanışmayı
artırmayı hedefliyoruz.
Rumelifeneri Kampüsü’ndeki
ofisimizi ziyaret ederek
mezuniyet sonrası işlemlerinizi
gerçekleştirebilir, iletişim
kanallarımızdan sorularınızı ve
isteklerinizi bize iletebilirsiniz.

İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRMEK

KÜLTÜRÜ GELİŞTİRMEK

GELİŞİME KATKIDA BULUNMAK

ARTI DEĞER YARATMAK

DAYANIŞMAYI ARTIRMAK
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Üniversite, öğrencisine iyi
bir eğitim verir.

?

ÜNİVERSİTEYLE
İLİŞKİNİZİ
Eğitimin kalitesi
yükselir, okulun
imkânları artar.

Üniversiteler mezunları
aracılığıyla kaynak geliştirir.
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Üniversitenin eğitim kalitesi arttıkça
mezunlarının başarısı da artar.

?

NEDEN
SÜRDÜRMELİSİNİZ?

Mezunların
başarısı
arttıkça okulun
kalite profili
yükselir; okula
daha başarılı
öğrenciler
gelmeye başlar.

Üniversite ve mezun karşılıklı
olarak birbirini besler.
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İLETİŞİMDE
KALIN
Mezun veri tabanı
KÜME’ye katılarak,
mezunlar web sitesini
ve aylık e-bültenleri
takip ederek tüm
gelişmelerden
haberdar olabilirsiniz.
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NEDEN
İletişim bilgileriniz, mezuniyetten sonraki akademik
adımlarınız ve iş yaşamınızdaki gelişmeler
Mezunlarla İlişkiler Ofisi tarafından sürekli olarak
güncellenir. Bilgilerinizin güncel olması;
• Koç Üniversitesi mezunları arasındaki dayanışmaya
ve mezunlarımız arasında kurulacak işbirliklerine
katkı sunulmasını,
• Başarılarınızın raporlanarak üniversitemizin ulusal
ve uluslararası endekslerde yukarı taşınmasını, bu
sayede diplomalarınızın değerinin artmasını,
• Mezun etkinliklerinden haberdar olmanızı,
• Üniversitedeki gelişmeleri takip etmenizi,
• Mezun camiasındaki gelişmeleri ve fırsatları takip
etmenizi ve bunlardan faydalanmanızı sağlar.
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NASIL
KÜME (KOÇ ÜNİVERSİTESİ
MEZUNLARI VERİ TABANI)

Mezun veri tabanı ve sosyal ağ KÜME
ile mezunlara yönelik tüm etkinlik,
duyuru ve programları tek platform
üzerinden takip edebilirsiniz. Mezunlar
ağından faydalanmak için bilgilerinizi
güncellemeniz yeterli! Üstelik kolayca
giriş sağlamak için KÜME’yi sosyal
ağlarınızla senkronize edebilirsiniz.

KÜME, Mezun camiamızın geliştirilmesi
ve mezunlarımızın bilgilerinin güncel
tutulması için çok önemli bir araçtır.
KÜME’ye kume.ku.edu.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
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MEZUNLAR WEB SİTESİ VE
AYLIK E-BÜLTEN
Mezuniyetiniz sonrasında okulla ilgili
tüm işlemler hakkında web sitemizden
bilgi alabilir ve Mezunlarla İlişkiler Ofisi
ile ilgili tüm kaynaklara web sitemizden
ulaşabilirsiniz. Mezun camiası ile ilgili
gelişmeleri aylık e-bültenimizden takip
edebilirsiniz.

Mezun
e-bültenlerinin
sizlere
ulaştırılabilmesi
için bilgilerinizin
güncel olması
gerekir.

Mezun web sitesi: mezun.ku.edu.tr

SOSYAL MEDYA

Koc University Alumni: goo.gl/XZFst6

Mezunlara yönelik tüm etkinlikleri
sosyal medya üzerinden takip
edebilirsiniz.

/KocMezunlariDernegi
/KocMezunlari

/kocmezunlar
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ETKİNLİKLER VE
PROGRAMLAR
Etkinlik ve programlarımızla mezunlarımızı
sosyal buluşmalarda bir araya getiriyoruz.
Ayrıca mezunlarımızın hayat boyu
öğrenmeye devam etmelerine katkı
sağlıyor ve öğrencilerimize destek
vermelerine aracı oluyoruz.
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FAKÜLTE, BÖLÜM VE ENSTİTÜ BULUŞMALARI
Mezun arkadaşlarınız, akademisyenler ve son sınıf öğrencileriyle sosyal
buluşmalarda bir araya gelebilirsiniz.
HOCALARDAN DİNLEYELİM SEMİNERLERİ
Akademisyenlerimizin sunduğu disiplinlerarası seminerlerimize katılarak
hayat boyu öğrenmeye devam edebilirsiniz.
MENTOR MEZUN AĞI
Mentor olarak öğrencilere destek verebilir veya mezuniyetinizden sonraki
üç yıl içinde mentee olarak Mentor Mezun Ağı’ndan faydalanabilirsiniz.
Detaylar için: ku.firsthand.co
MEZUN PANELLERİ
Çalıştığınız sektörlere veya mezun olduğunuz bölümlere özel düzenlenen
mezun panellerine panelist olarak katılarak, öğrencilerimizle profesyonel
veya akademik hayatınıza ilişkin tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.
DİĞER ETKİNLİKLER
Mezunlar Derneği ile birlikte yürüttüğümüz Business and Networking
Buluşmaları ile çalıştığınız sektörlerde faaliyet gösteren mezunlarımızla bir
araya gelebilir, Mezunlar Günü’nde kampüse geri dönerek arkadaşlarınızla
vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca 10, 15, 20. Yıl Kutlamaları’na katılabilir,
mezunların buluşma noktası KoçPera’da Yılbaşı Partisi ve Yaza Merhaba
Partisi’nde eğlenebilir ve Özel İlgi Grubu etkinliklerimize katılabilirsiniz.
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TEMSİLCİLİK
PROGRAMLARI
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SINIF VE FAKÜLTE TEMSİLCİLİKLERİ
Sınıf/Fakülte temsilcilerimiz kendi mezuniyet
sınıfları bünyesinde dayanışmayı pekiştirerek sosyal
faaliyetlere öncülük ediyorlar. Siz de temsilci olarak
mezunlar iletişim ağının geliştirilmesine destek
olabilirsiniz.
KURUMSAL TEMSİLCİLİKLER
Kurumsal temsilcilerimiz çalıştıkları kurumlarda
Koç Üniversitesi’ni temsil ederek mezunlarımız
arasındaki dayanışmayı artırıyor ve kurumlarının
üniversitemizle ve öğrencilerimizle olan ilişkilerinin
sağlamlaştırılmasında rol oynuyorlar.

mezun.ku.edu.tr/programlar/temsilcilik-programlari

bağlantısından temsilci listesine ulaşabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Mezun Temsilcilerinin
arasına katılmak için KÜME’ye giriş yaparak
profilinize “Mezun Temsilcisi” etiketini
ekleyebilirsiniz!

TEMSİLCİ OLUN!

ŞEHİR VE ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ
Yurtdışında ve İstanbul dışında çalışan veya
eğitim gören mezunlarımızın bulundukları şehir
ve ülkelerde temsilciliklerimiz bulunuyor. Örneğin
İzmir, Gaziantep, New York, San Francisco, Londra
Amsterdam gibi şehirlerde temsilciliklerimiz var.
Bulunduğunuz şehir ve ülkelerdeki temsilcilik
programlarından faydalanarak harekete geçebilir
veya temsilci olabilirsiniz.
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ÜNİVERSİTENİN
SUNDUĞU
HİZMETLER
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MEZUN ID KARTI
Mezun ID Kartı uygulamasıyla mezunlarımızın
aidiyet hislerinin güçlendirilmesi ve üniversiteyle
bağlarının sürdürülmesi hedefleniyor. Mezun
ID Kartı aracılığıyla kampüse erişim sağlayarak
kampüs imkânlarından faydalanmaya devam
edebilirsiniz.
Mezun ID kartına başvurmak için:
mezun.ku.edu.tr

KARİYER DESTEĞİ
Koç Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi,
mezunlarımıza da destek veriyor. Mezuniyetiniz
sonrası ilk işinizi bulma sürecinde yerel ve
uluslararası kariyer fırsatlarını araştırmanız ve işe
alınabilirlik potansiyelinizi geliştirmeniz için merkezin
hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilirsiniz.
Kariyer Gelişim Merkezi’nin online kaynaklarından
faydalanabilir, KUcareerlink üzerinden iş ilanlarını
takip edebilir ve başvuruda bulunabilir, kampüsteki
seminerlere, bilgilendirme sunumlarına ve atölye
çalışmalarına katılabilir ve kariyer danışmanlarıyla
yüz yüze veya Skype üzerinden görüşmeler
gerçekleştirebilirsiniz.

Kariyer Gelişim Merkezi’ne career@ku.edu.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
15

ÜNİVERSİTEYE
GERİ VERME
Desteğinizle eğitimde
fırsat eşitliğine katkı
sağlıyoruz.
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ANADOLU BURSİYERLERİ PROGRAMI
Mezunlarımızın artan desteğiyle
Anadolu Bursiyerleri Programı büyümeye
devam ediyor. Üniversitemizin 25. yılına
yaklaşırken Koç Üniversitesi Mezunları
olarak siz de bağışlarınızla fark
yaratabilirsiniz.

kume.ku.edu.tr üzerinden aylık düzenli bağışlarınızla
eğitimde fırsat eşitliğine destek verebilirsiniz.

MEZUNLARIMIZDAN PAYDAŞLIKLAR
Üniversiteye mentor, temsilci, panelist, işveren
gibi paydaşlıklar yoluyla, zaman, bilgi, beceri
ve deneyimlerinizi sunarak destek olmayı
sürdürebilirsiniz.

ANKETLER VE ODAK GRUP ÇALIŞMALARI
Koç Üniversitesi olarak, gelişim için geri
bildirimin önemine inanıyor ve mezunlarımızın
geri bildirimlerini çok önemsiyoruz.
Üniversitenin birimleri tarafından düzenlenen
çalışmalara katılarak yürütülen akademik
ve idari faaliyetlerin iyileştirilmesine siz de
destek olabilirsiniz.
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MEZUNLAR
DERNEĞİ İLE
İŞ BİRLİĞİ
Koç Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Ofisi ve Mezunlar
Derneği (KUMED) mezunlara yönelik tüm faaliyet ve
programları iş birliği ve uyum içerisinde yürüterek
mezunlarımıza daha fazla kaynak ve olanak sunmayı hedefler.

KoçPera
Tom Tom Mahallesi İstiklal Caddesi No:181
Merkezhan Beyoğlu İstanbul
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Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü
Rumelifeneri Yolu, Öğrenci Merkezi 1. Kat
Sarıyer İstanbul

0212 393 6131-32 • 0212 338 3034
alumni@ku.edu.tr

1

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ (KUMED) KİMDİR?
Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği (KUMED), 1995 yılında ilk
mezunlarımız tarafından kuruldu. Mezunlar Derneği, Koç Üniversitesi
Mezunları Camiasını bir arada tutma misyonunu üstleniyor.

2

MEZUNLAR DERNEĞİNE NEDEN ÜYE OLMALISINIZ?
Çünkü biz birlikte güçlüyüz. KUMED, Koç Üniversitesi mezunlarının
birbirleriyle iletişimde kalmasına yardımcı oluyor. Derneğe üye olan
mezunlarımız aynı zamanda düzenlenen birçok etkinliğe ücretsiz
katılım sağlayabiliyor, KoçPera Divan’da ve Yapı Kredi Yayınları’nda
%25 indirim avantajından yararlanabiliyor. Mezun olduğu yıl içerisinde
derneğe üye olan mezunların ilk yıl aidatını üniversite karşılıyor.

3

MEZUNLARIN BULUŞMA NOKTASI: KoçPera
Mezunlar Derneği merkezi ve lokali, Taksim’deki Koç Üniversitesi
Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) binasının üst
katında yer alıyor. Mezunlar Derneği lokali KoçPera, birçok mezun
etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Mezunlarımız indirim avantajlarından
da yararlanarak KoçPera’yı özel etkinlikleri için de kullanabiliyor,
arkadaşları ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebiliyorlar.

4

MEZUNLAR DERNEĞİ NELER YAPAR?
Mezunlar Derneği, mezunları bir araya getirmek için birçok etkinlik
düzenliyor. Bu etkinliklerin arasında mezunlarımızın ilgilerini çeken
konularda seminerler, tadımlar, kültür-sanat gezileri, Business and
Networking gibi sektörel buluşmalar ve yaz-kış partileri yer alıyor.
Dernek 10, 15 ve 20. yıl kutlama etkinliklerini de organize ediyor.

5

MEZUNLAR DERNEĞİ ve SOSYAL SORUMLULUK
Mezunlar Derneği, sosyal sorumluluk bilinciyle aldığı bağışların yanı
sıra etkinlik ve aidat gelirleriyle Anadolu Bursiyerleri Programı’na
destek oluyor ve kaynak sağlıyor. Maddi desteklerin yanı sıra
mezunların katılarak toplumsal fayda sağlayabildiği sosyal sorumluluk
çalışmaları yürütüyor.
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MERAK
ETTİKLERİNİZ
1

ID Kartımı nasıl temin edebilirim?
Mezuniyetinizin ardından Mezunlarla İlişkiler Ofisi’nden ID kartınızı
alabilirsiniz.
2014 yılı ve öncesinde mezun olduysanız mezun.ku.edu.tr adresinden
başvuru yapabilirsiniz.
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2

Transcript/ diplomamı nasıl alabilirim?
registrar@ku.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

3

Kampüs imkânlarından nasıl yararlanabilirim?
Mezun ID Kartı ile kampüsümüzdeki imkânlardan yararlanabilirsiniz.

4

Mezun e-bülteninde nasıl yer alabilirim?
mezun@ku.edu.tr adresine mezun e-bülteninde paylaşmak istediğiniz
konuları yazabilirsiniz.

5

Mezunlarla ilgili haberlere nasıl ulaşabilirim?
kume.ku.edu.tr aracılığıyla iletişim listelerimize dahil olabilir ve mezun
e-bültenini takip edebilirsiniz. Bilgilerinizin güncel olması önemlidir.

6

Derneğe nasıl üye olabilirim?
Derneğe üye olmak için alumni@ku.edu.tr adresine e-mail
gönderebilirsiniz.

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Yolu Rektörlük Binası 115 No.lu Ofis
34450 Sarıyer/İstanbul T: 0212 338 12 57- 338 11 20

