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Ün�vers�te yaşamına hoş geld�n�z.
Ün�vers�te öğrenc�s� olmak çeş�tl�
alanlarda pek çok değ�ş�m� de
(b�rey olmak, gelecek planları, k�ş�ler
arası �l�şk�ler vb.) beraber�nde
get�ren b�r geç�ş sürec�d�r. Bunun
yanında pek çok k�ş� a�les�nden
ayrılmış, kend�n� güvenl� h�ssett�ğ� ve
b�ld�ğ� ortamlardan çok farklı b�r
ortama gelm�ş olab�l�r. Ün�vers�ten�n
başlaması �le beraber hayatınızın
sorumluluğunu almak; k�ş�sel, sosyal
ve akadem�k yaşamınızı dengede
tutmak, bell� b�r akadem�k başarıya
ulaşmak ve bunu sürdürmeye
çalışmak bu sürec�n b�r parçasıdır.
Karşılaşab�leceğ�n�z farklılıklar ve
sorunlar �le nasıl başa
çıkab�leceğ�n�z� b�lmek geç�ş
dönem�n� daha rahat atlatmanıza
yardımcı olab�l�r. Koç Ün�vers�tes�
her sene gerçekleşt�r�len
‘’Ün�vers�teye Uyum Programı’’
(https://studentgu�de.ku.edu.tr/yen�
-ogrenc�ler/uyum-gunler�/) �le
s�zlere bu süreçte destek olacaktır.



Akadem�k Hayat
 L�se yaşamı �le ün�vers�te yaşamı
akadem�k açıdan pek çok
farklılık �çermekted�r.
Ün�vers�tede devamsızlığınızı
kontrol etmek, hang� seçmel�
dersler� alacağınıza karar
vermek, ç�ft anadal programına
başvurmaya karar vermek,
bursunuzu korumak, ortalamanızı
yükseltmek ve buna benzer daha
b�rçok karar tamamen s�z�n
sorumluluğunuzdadır. Bütün
bunlara ek olarak s�zden derslere
akt�f b�r şek�lde katılmanız,
ödevler�n�z�n tesl�m tar�hler�n�
tak�p etmen�z, ödevler�n�z�
eks�ks�z tesl�m etmen�z ve
sınavlara hazırlanmanız
beklenmekted�r. Şu ana kadar
sah�p olduğunuz ve
gel�şt�reb�leceğ�n�z etk�n ders
çalışma becer�ler� s�ze bu
konularda yardımcı olab�l�r.
Akadem�k hayatınızdak�
düzen�n�z ya da akadem�k
başarınız hakkında yardıma
�ht�yacınız olduğunu
düşündüğünüzde ortak ders
aldığınız arkadaşlarınızdan, ders
aldığınız öğret�m görevl�ler�nden,
danışman öğret�m görevl�n�zden
ve mentorunuzdan yardım
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Ün�vers�te yaşamınızda akadem�k hayat
ve sosyal (k�ş�sel) hayat arasındak�
dengey� sağlamak ün�vers�te yaşamına
uyum sağlamak açısından öneml�d�r

Sosyal (K�ş�sel) Hayat
 Ün�vers�te l�seye kıyasla hem sosyal
ortamınızın ve çevren�z�n değ�şt�ğ�
hem de yet�şk�nl�ğe geç�ş �le beraber
yaşayış tarzınızda değ�ş�kl�kler
deney�mleyeb�leceğ�n�z b�r
dönemd�r. Ün�vers�te hayatınızda,
özell�kle a�len�zden uzakta
yaşıyorsanız, hayatınız �le �lg�l�
bazı alanlarda s�zden beklenen
sorumluluklar artab�l�r. Bu
sorumluluklardan bazıları paranızı
nereye harcayacağınız, yemek
yapmak, g�ys�ler�n�z� tem�zlemek,
çok yakından tanımadığınız
�nsanlarla yaşam alanınızı
paylaşmak, kaldığınız ev�n ya da
yurdun kurallarını öğrenmek,
odanızı tem�z ve düzenl� tutmak g�b�
bazı rut�n �şler olab�l�r. Bunlara ek
olarak; yen� arkadaşlar ed�nmek,
s�ze farklı gelen alışkanlıkları,
k�ş�l�kler� ve özell�kler� olan
�nsanlarla geç�neb�lmek ve
romant�k �l�şk� kurmak sosyal
hayatınızda deney�mleyeceğ�n�z
değ�ş�kl�kler �ç�nde yer alab�l�r. Bu
dönemde sosyal �l�şk�ler�n�z�
dengelemek �ç�n �let�ş�m ve problem
çözme becer�ler�n� güçlend�rmeye
�ht�yacınız olab�l�r. İht�yaçlarınızı,
�stekler�n�z�, duygularınızı ve
düşünceler�n�z� açık ve d�rekt b�r
b�ç�mde paylaşmak bu dönemde
s�ze yardımcı olacaktır.

Akadem�k hayat
L�se yaşamı �le ün�vers�te yaşamı
akadem�k açıdan pek çok farklılık
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devamsızlığınızı kontrol etmek, hang�
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Bütün bunlara ek olarak s�zden
derslere akt�f b�r şek�lde katılmanız,
ödevler�n�z�n tesl�m tar�hler�n� tak�p
etmen�z, ödevler�n�z� eks�ks�z tesl�m
etmen�z ve sınavlara hazırlanmanız
beklenmekted�r. Şu ana kadar sah�p
olduğunuz ve gel�şt�reb�leceğ�n�z
etk�n ders çalışma becer�ler� s�ze bu
konularda yardımcı olab�l�r.
Akadem�k hayatınızdak� düzen�n�z
ya da akadem�k başarınız hakkında
yardıma �ht�yacınız olduğunu
düşündüğünüzde ortak ders aldığınız
arkadaşlarınızdan, ders aldığınız
öğret�m görevl�ler�nden, akadem�k
danışmanınızdan, mentorunuzdan
veya KOLT’tan (Koç Ün�vers�tes�
Öğrenme ve Öğretme Of�s�) yardım
�stemek �y� b�r seçenek olab�l�r.
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Ün�vers�te yaşamına uyum
konusunda daha fazla desteğe

�ht�yacınız olduğunu düşünüyorsanız;
Koç Ün�vers�tes� Rehberl�k
Serv�s�’nde (KURES) bulunan

ps�kologlardan ya da ün�vers�te
dışında bulunan b�r ruh sağlığı
uzmanından destek alab�l�rs�n�z. 

 Ayrıntılı b�lg� �ç�n:
KURES – Koç Ün�vers�tes� Rehberl�k

Serv�s�
https://kocun�kures.ku.edu.tr/

kures@ku.edu.tr
kocun�kures

Ün�vers�teye uyum dönem�nde
zaman zaman zorlanab�l�r ve
kend�n�z� yalnız h�ssedeb�l�rs�n�z.
Ev�n�z�, esk� arkadaşlarınızı ve
a�len�z� özleyeb�l�rs�n�z. Kampus
�ç�nde yakın h�ssett�ğ�n�z ve zaman
geç�rmek �steyeceğ�n�z arkadaşlar
bulmakta zorluk çekeb�l�rs�n�z.
Öncel�kle, bu deney�mler�n geç�c� ve
olağan olduğunu unutmayın. Bu g�b�
durumlarda, benzer �lg� alanlarını
paylaştığınız k�ş�lerle tanışmak bu
zorluğu aşmanızda yardımcı olab�l�r.
Yen� �nsanlar �le tanışmak �ç�n
ün�vers�tem�zde yapılan sosyal
faal�yetlere katılmak ve �lg�
alanlarınıza göre kulüplere dah�l
olmak �y� b�r fırsat olab�l�r. Bununla
beraber �ht�yaç duyduğunuzda
mentorunuz ün�vers�te yaşamına
uyumunuzu kolaylaştırmak �ç�n s�ze
destek olacaktır.


